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Gefchiedenis van den ftaat der Hervormde Kerk,

JL/e Hervormde kerk maakte in haren oorfprong na C. G.

ééne en dezelfde maatfchnppij uit met de Luther- J^^rissa,
tot 1700.

fche kerk. Alle de leden van deze ééne maatfchap-

pij hadden geen ander doel , dan naar dezelfde Inleiding,

voorfchriften , welke hun het onvervalschte Evan-

gelie aan de hand gaf. God te dienen, in opregt-

heid des harten, en met gelijke gevoelens, gezui-

verd van al het gene hun in het kerkgenootfchap

Herv. VI. A der



ft KERKELIJKE
na C. G der Roomschgezinden reeds zoo lang had tegenge-

Jaari552 ftaan. Ook terwijl zij nog met angst worftelden

^i^l-_°* tegen de magt van dat kerkgenootfchap, dat, ver-

ontwaardigd over hunne ondernemingen , alles in het

werk ftelde , om hun den uitgang uit de algemeene

maatfchappij der Westerfche Christenen te betwis-

ten, bleven zij onder eikanderen vrij digt gefloten,

wel bevroedende, dat zonder ééndragt alle hunne

pogingen mislukken zouden. Algaande weg even-

wel, wanneer flechts de hoop op eenen goeden uit-

flag hen eenigen adem deed halen , werd de rust

voor hunne eigene onderlinge belangen gevaarlijk , al-

toos fchadelijk. Zoodra waren zij telkens niet het

gevreesd bereik van hunnen geweldigen vijand ont-

vlugt, of er lieten zich onder hen luide krakeelen

hooren over punten, waarin zij het met eikanderen

hadden moeten ééns zijn, en het zeker ééns zou-

den zijn geweest, hadde bij fommigen het misver-

ftand aan het goede hart meer willen toegeven, en

bij anderen, de drift van het boze hart de uitfpra-

ken van het gezond verfland niet door overfchreeu-

wen verbluft. Maar ook telkens werden zij op

nieuw ontrust door hervatten wederftand van hunne

partij, die alle krachten infpande, om hen onder

de Pausfelijke hierarchij op de vernederendfte wij-

ze andermaal te doen bukken. Die wisfeling van

hoop en vrees was derhalve het beste behoedmid-

del tegen eene volfl:rekte fcheuring. Was het uitzigt

helder , dan ontdonden er kibbelarijen ; was het

daarentegen beneveld, zoo herftelde zich dadelijk de

broederliefde, en door de ééndragt werd de magt

ver-



GESCHIEDENIS. 3

verderkt. Dit duurde tot na den Pasfaufchen vre na C. G.

de , toen de zaak der Duitfche Proteftanten tegen de I^^^^552
°

tot 1700,
overmagt der Roomschgezinden volkomen beveiligd -

fcheen, en de eerden over de laatften eene eindelijke

overwinning behaald hadden. Maar het gene verflan-

digcn hadden moeten duchten, gebeurde ook toen

werkelijk. Men vond het nu zoo noodig niet meer,

dat men fteeds de handen in één hield geflagen»

Vrijheid van denken en onderwijzen was de leus

van de Proteftantfche gemeenfchap. Edele vrijheid,

zonder welke die gemeenfchap niet beftaan konde,

en door welke zij zich van het flaaffche juk van

gewetensdwang had losgewordeld ! In den gemeen-

fchappelijken ftrijd tegen de Pausfelijke overheerfching

was die vrijheid niet alleen binnen hare juiste gren-

zen gebleven, maar had zij ook ten voordeele van

eene gezuiverde, godsdienstleer in hare werking eenen

betamelijken gang gehad. Dan na de overwinning der

wederpartij overfchrijdde die vrijheid bij fommigen

,

gelijk wij reeds verhaald hebben (), hare grenzen,

en bij de overigen werden die grenzen niet alleen

ineer binnenwaarts gezet, maar ook zij zelve ver-

loor in die engte hare waarde, hare kracht. Men
betwistte elk anderen het gebruik van dit edel ge-

fchenk, door de Goddelijke goedheid aan den ver-

flandigen mensch wijsfelijk verleend , om uit de diep-

ten der rede en der openbaring het gene waar en

regt is optedelven. Het willekeurig gezag eener

heerschzuchtige waanzinnigheid, die anderen in het

ge-

C*) D. XXIII; Herv. D. IV; 217-262.
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4 K E R K E L IJ K E

na C. G- gene zij naar hün inzigt meenden te moeten denken,
Jaari552

^^^^ breidel in den mond legde, nam deszelfs plaats
tot 1700 " '

^

- in. Onverdraagzaamheid {lak het hoofd op, met

vreesfelljke blikken div'geiide de hoogde ongenade

aart allen , die in hunne gevoelens zich met de ove-

rigen niet verëenigen konden. Hiermede paarde zich

natuurlijker wiize vijandfchap, nijd en haat, waar-

door alle hoop op broederlijke verëeniging allengs

verminderde en ten laatfle geheel verdween. In

het jaar 1557 was het vuur van twist over deze en

gene juist niet de belangriikfte geloofspunten, on-

der de hoofden der Proteftanten , met hooggaande

vlammen aan het branden geraakt. Het waren,

herhaal ik, juist niet de belangrijkfte punten, waar-

over men met zulk een' wrevel tegen elk anderen in

het harnas optrad. En nogtans fleeg de woede der

ftrijdenden zoo boven alle palen der gezonde rede,

dat, ware hunne tot nog toe beftaan hebbende gC'

Eieenfchap, betrekkelijk den openbaren eeredienst,

dien men aan God en den Verlosfer der menfchen

toebragt , toen niet in twee partijen gefcheurd , er

de ontzettendfte tooneelen van bloedftorting zouden

zijn opgerigt, waarop de geheele Protedantfche kerk

tot hare eeuwige fchande zich in zichzelve reeds

lang vernield hadde. Die fcheuring was derhalve

toen allernoodzakelijkst. Alzoo ontftonden er voort

na het jaar 1560, in Duiischlaud twee Proteftant-

•fche kerkgemeenfchappen , de Evangelisch -Luther-

fche en de Evangelisch - Hervormde.

Uitge- Geliik wij van den flaat der 'eerde een historisch

breidheid
yeiflag hebben gegeven , zoo ook moeten wij hier

der her-
°

het-
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hetzelfde doen ten aanzien van de laatfte. Daar de na. C. G.

gevoelens , door de Evangelifche hervormde kerk '^^''^^^q'

omhelsd, in Zwitferland uit den boezem der On- ^

Toomfchen het eerst waren opgekomen , hadden zij vormde
kerk in

zich ook in de harten aldaar van den aanvang
£^,1.003,

aan zoo diep gevestigd , dat alle twisten , in Duitsch- en hnre

iand, onder de Proteftanten gerezen , op dezelve
jj^J^j

"]

geene inbreuk maken konden. Zrvitferlmid , voor meen be-

zoo verre het Proteftantsch was , bleef Evangelisch fchouwd.

hervormd , en is het gebleven door alle tijden heen

,

zelfs tot heden toe. Uit Zwiiferlaud gingen on-

der de Protellanten van Frankrijk , wegens de over-

cenftemming in taal en zeden, die zelfde gevoelens

over; en geen Lutheraan werd er bijkans gevon-

den. Ook in Grootbrittannië waren de Proteftan-

ten Evangelisch hervormden. De Protsftanten , in

ons vaderland, waren, langen tijd, in tweeftrijd,

geflingerd wordende door twijfeling, en niet weten-

de, bij welke partij zij zich voegen zouden. Uit

Sakfen was al vroeg het vruchtbaar zaad der her-

vorming van Gods leer en dienst overgewaaid

,

of, indien dit woord hier niet wel gebezigd mogt

zijn? overgebragt. luther. was dus de man, die

het verfhnd verlichtte , het hart verbeterde. Aan

hem had men verpligting , onberekenbare verpligting.

Staande de verfchillen, die in Duitschland van tijd

tot tijd gevoerd werden over het gene waarin de

Lutherfchen en Zwinglianen , en naderhand de Kal-

vijnisten, het niet eens konden worden, bleef men

hier te lande gematigd. Men zag of hoorde die

met koele bedaardheid aan. Uit dat twistvuur, in

A 3 Duitsch*



(5 K E Pv K E L U I^ E,

na C. G Z)«//jCi^/^»^hevig vlammende, mogten herwaarts vor:.

jaari552
j^gj^ overftuiven: maar er werd geen brand door ge-

II
fticht , naauwelijks waren zij ergens nedergevallen, of

zij waren uitgedoofd. De leer van zwingliüs maakte

hier te lande weinig of geen* opgang. Eenige Kal-

vijnisten , aanhangers vanden uitmuntenden jan kal-

vijN , die tusfchen LUTHER en zwingliüs in het midden

ftond, ter verëeniging van beider gevoelens, betrek-

kelijk het heilig Avondmaal, deden zich hier wel in-

middels op; maar zij maakten geene bijzondere fekte

uit ; hun getal groeide van lieverlede fterk aan ; maar

zij hielden zich fchuil onder de min ftrenge Lutheranen ,

met welke zij zich trouwens in hunne belijdenis groo-.

tendeels konden verëenigen. Eerst na de Jaren 1573 ^^^

1574 verklaarden zich alle de Proteftanten voor Evan-

gelisch Hervormden , zoo als zij zich noemden , in

navolging der Franfche en Waalfche Proteflianten

,

zoo dat er flechts weinige Lutheranen overbleven;

gelijk wij voorheen breedvoeriger verhaald heb-

ben (*). De geloofsbelijdenis, die willem de eer-

He, in de hervormde kerk, gedurende zijne afwe-

zigheid, had afgelegd, gaf, bij zijne terugkomst,

aan de Nederlanderen het fterkde voorbeeld , om,

door eene algemeene omhelzing van denzelfden gods-

dienst, de zaak te beflisfcH, Ook de (taalkundige

betrekkingen der Nederlanders met die v^n Engeland

deden niemand hieromtrent eenige bedenking maken.

En eindelijk met de Waalfche , Franfche en Zwitferfchs

Hervormden hadden zij federt lang in de beste ge-

meen-

C') D. XXIV 5 Herv. V; bl. 141-143.
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xneenfchap gedaan. In Duitschland daarenteeen im C. G.

maakten die Hervormden een zeer klein getal uit; '^"!^^^'
° ' tot 1700.

en dit nam zelfs aanmerkelijk af, na dat, de Pro- ,.»_
teftanten in tv;ee partijen gefcheiird zijnde, alle hoop

cp eene herëeniging geheel verdween. Zie hier dus

den (laat der hervormde kerk in het slgemeen be-

fchouwd. Wij gaan over tot een berigt van des-

zelfs bijzonderheden.

Het hoofdpunt der openlijke belijdenis , waarin Berigt

alle deze Hervormden zich van de Lutherfchen on- "opens

het gene
derfcheidden , was fteeds de leer van het heilig wnarin de

Avondmaal. Hoe verfchillend de denkwijze omtrent Hervorm-

deze leer bij beide dtzo: partijen van den beginne
panieUik*

geweest is , hebben wij een en andermaal in de van deLu-

reeds geboekte ffefchiedenis gezien ; en zoo ver-
'"^"Chen,

. .
o ? g„ waarin

fchillend bleef zij fteeds door het gelieele tijdperk zij onder-

heen , dat nu onze aandacht tot zich trekt. Om- ''"8 van

trent dit ééne waren alle de Hervormden tegen de
j-gnonder-

Liitherfchen éénsgevoelend. Dan voor het overige fcheiden

dachten allen onder eikanderen , aangaande eenige ^'i^*

bijzondere leerftukken, niet gelijk. In Zwitferland

^

in Frankrijk en in de Nederlanden waren de Her-

vormden, bij voorbeeld ten aanzien van de leer der

voorbefchikkingen voldoening , vrij éénftemmigin hunne

gevoelens. Hunne fymbolifche kerkfchriften v/aren,

wat de vorm betreft , wel verfchillend , maar de ftof

en inhoud was dezelfde. Doch ten aanzien van de

gemelde punten verwijderden zich, in de zeven ver-

eenigde Nederlanden, kort na den aanvang der ze-

ventiende eeuw, eenige Hervortr.den, die de bijzon-

dere gevoelens volgden van jacouüs arminius,

A 4 Hoog-



8 KERKELIJKE
na C. G Hoogleeraar in de Godgeleerdheid te Leïjdett , be-

v^!'^*"^^ ktnd onder den naam van RemonClranien , die, daar
tot l; Oo.
- zij federt dien tijd een afzonderlijk kerkgenootfchap

hebben uitgemaakt, ook vervolgens onze bijzondere

oplettendheid tot zich zullen trekken. In Groot-

hrittanni'é verfchilien , in hunne geloofsbegrippen

,

betrekkelijk de genoemde leerrtukken , van de eerst-

gemelde Hervormden weinig of niet de zoogenoemde

Puriteinen, daar integendeel in Engeland de Episko-

palen er vrij wat van verfchilien , die hierin meer

op de zijde zijn van de Remonftranten, Ook deze

Episkopalen wijken van alle de overige Hervormden

af in hunne geheel bijzondere meening aangaande

het regt der Episkopale of Bisfchoppelijke kerk-

regering, welke meening door hen zoo verre wordt

gedreven , dat zij alle inwijding tot het leeraars-

ambt, die door geenen Bisfchop gefchied is, voor

niet geldend verklaren. Zij hebben dus hunne Bis-

fchoppen en Aarts bisfchoppen , aan welke alle de

overige Geestelijken ondergefchikt zijn.

Berigtvan Zwitferland was de wieg en bakermat , indien

denüaac men ZOO fpreken moge, van de ganfche hervormde

vorinde
^^^^' ^^'^^'^'^ ^^'""^ '^^^ Evangelie het eerst regt zui-

kerk in ver gepredikt door ulrik zvvinglius, die in veJe

Zwitfer- punten anders dacht, dan de met hem gelijktijdig

ter bevordering van hetzelfde doel werkende mak-
ten LUTHER in Snkfen» De twist, tusfchen beide

deze groote mannen daar over ontdaan, duurde tot

den dood van den eerden, die ten jare 153 1 fneu-

velde in eenen veloflag, werwaarts zijne kerkelijke

bediening hem , als leeraar zijns volks, geroepen

hud«
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had. Intusfchen had evenwel zwinglius meer on- aa C. G.

belemmerd kunnen hervormen, dan luther, om '^^"^5^*
' 'toe iz^o.

dat hij van eerden aan de Overheid op zijne zijde ^ -

had. AIzoo had hij het grooie werk der kerkverbete-

ring 'm Zurig reeds ten jare 1523 volmaakt tot üand

gebragt, terwijl hij vcrfcheidene wakkere medearbei-

ders had , die in alles zijne voetftappen volgden. In

Bazel had hij wolfgang fabricius capito en jo-

HANNES OECOLAMPADIL'S, te Bern BERTHOLD HAL-

LER , en te Schafhuizen en St» Gallen sebastiaan

HOFMEiSTER. Aan de drie eerften gelukte het,

hunnen arbeid ook een volkomen beflag te geven

ten jare 1528, en aan den laatften gelukte dit in

het volgende jaar 1529. De eigenlijke werkkring

van zwiNGLius en zijne medearbeiders was beperkt

binnen de grenzen van Zwitferland , waar de ge-

melde Kantons , die de grootfte helft des volks aldaar
'

uitmaakten , de heilzame vruchten van derzelver ijver

voor waarheid en godsvrucht mogten ingaderen. Het

Christen volk in de overige Kantons bleef onher-

vormd en Roomschkathollek. Ook dat is het nog

heden (*).

Vijf jaren na den dood van zwingliüs trad in

het vrijheidlievende Geneve een tweede Stichter der

Hervormde Kerk op, die alles in zich verëenigde

om aan dezelve eene volkomene vastheid te geven.

Deze Hervormer was johan kalvijn , ook reeds

üic de gefchiedenis der algemeene Kerkhervorming

ons

(*) Vergelijk roos Chriitliche KirchengefchxQhte -y II,

fel 7ÖI.

A5



lo KERKELIJKE
nr, C. G. ons genoegzaam bekend. In den aanvang vond hij we!
Jaaris52. 2ui|jeiiteggi^(^and,dat hij zijnen arbeid ftaken moest,
toe I/OO. o 7 J J f

j
maar van het Jaar 1541 werd zijn invloed te Genere

zoo op den ftaat als op de kerk onbepaald en onbe-

grensd. Geneve werd de verzamelplaats van Itali-

aanfche en Franfche Protedanten , die hun vaderland

vlugtende verlaten hadden. In de vrije Republiek

van Geneve waren zij tegen alle vervofging beveiligd,

en hadden het genoegen de reine lesfen eener hemel-

Iche wijsheid uit den mond te ontvangen van eenen

man, die, wegens eene uitgebreide geleerdheid, en

eene door oude en nieuwe letterkunde fijn geflepen

fcherpte van geest, onder alle Hervormers niet al-

leen in Zwitferland, maar ook in Sakfen 9 nergens

zijne weêrgade had (*). Op zijn' raad werd er ten

jare 155S eene Akademie gedicht te Geneve, dat

bier door werd , het gene Wittenberg was , de

vruchtbaarfle kweekhof voor Hervormers van ge-

heele Christen volken. Zij was de eerfte hervormde

Akademie , en bleef ook de eenige tot het jaar

1576, toen te Leijden de tweede werd opgerigt.

Van deze Hoogefchool werd door de kweekelingen

van KALVijN, die tot het Jaar 1564, en naderhand

door die van theodorus beza, een' man, geheel

r.aar deszelfs grondbeginfelen gevormd , die er tot

het Jaar 1604 onderwees , de leer der hervormde

kerk door geheel Europa meer en meer verbreid.

Zy drong die der Lutherfche kerk in vele landen ter

zij-

(*) Zie sPiTTLERS Qrundmf der gefchichte der chriitn

lichen kirche; bl. 296.
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£ijde ,
geheel ter zijde. Alleen in Duitschland^ mC. G.

waar luthers gedachtenis te zeer geëerbiedigd hansss.
"

tot 17' o.

werd door zijne landgenooten , ging dit bezwaarlij-
_

ker, en bleek het ten laatfte, dat zulks geheel niet

konde gefchieden. Het gene aan de verbreiding van

KALvijNs godsdienstgevoelens zulken voorfpoed al-

lerwege, behalve in Duitschland ^ bezorgde, was,

dat hij, ten aanzien van de avondmaalsleer , naar

het oordeel van onpartij h'gen , juist het middenpunt

van verëeniging getroffen had tusfchen de Luther-

fche en Zwingliaanfche partij. Hier kwamen de broe-

derverfchillen bij, welke de Lutherfchen, 'mDuttKh'

land, onder eikanderen, met zulk eene hevigheid,

voerden, en die tot zulk eene hoogte klommen, dat

het grootlle deel zich niet ontzag, luthers bestea

vriend, den zoo geleerden als zachthartigen melanch-

THON, te lasteren en te verketteren. Deze verfchil-

len mishaagden in andere landen zeer , en bragten dus

niet weinig toe ter uitzetting van het kerkgenootfchap

der Hervormden. Zij bevestigden altoos hetzelve al-

lerkrachtigst in Zwitferland ^ waar het na den dood

van BEZA nu niet wankelen immer konde.

KALVijN en BEZA, beide van afkomst Franfchen, In Frank-

hadden op de Hervormden in Frankrijk den groot* '''J'^*

den invloed ; alle derzelver leeraars waren hunne

disfipelen. Veel ook hadden zij door hunne vermo-

gende achtbaarheid bewerkt ter vestiging van de

hervormde kerk in dat rijk , die eindelijk ten Jare

1598, onder hendrik den vierden, de ftrengfte fteun-

felen fcheen gekregen te hebben in het toen uitge-

vaardigde, zoo genoemde, Edikt van Nantes. Dan

de
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na C. G. de vrijheid , aan de Hervormden hier door verleend

,

Jaari552.
f^^j, j^^ ^^j^ Roomschkatholieken te zeer in het oog.

tot 1700. °

m Na eene (lerke, doch vruchtelooze, tegenvvorfleling

van dezen was zij hun bewilHgd geworden. Het

kon dus niet misfen , of hier uit moest eene bron

ontfpringen van nieuwe onlusten , die wel niet da-

delijk hare fchadelijke wateren overal deed heenflro-

men, maar toch langzamerhand , vooral na den dood

van den gemdden Monarch , haren verderfelijken in-

vloed in het hervormde kerkgenootfchap , dat tegen

de ongelijk veel fterker partij der Roomschgezinden

niet beftand was , allenthalve deed ondervinden.

Onder hendrik den vierden bloeide het rijk, om-

dat de gevoelens en beginfelen , waarmede hij bezield

was, in het houden van de teugels zijner regering,

regt en billijk waren. Maar zijn treurig einde was

ook het einde van veel geluk. Een krankzinnige

dvveeper, die den vorst ten jare 1610 om het leven

bragt, opende met zijne bebloede handen de ijzeren

deur eener helfche partijzucht der Roomfchen tegen

de Hervormden, die voor hen bukken, en eindelijk

ook voor hen vlugten moesten. Onder de voogdij-

fchap van 'sKonings zoon lodewijk, den dertien-

den, toen zijne moeder maria de medicis het rijk

beftuurde, zagen zich de Hervormden roede weldra

beroofd van hunnen voornaamften handhaver, den

Hertog suLLY, die zoo wel de vriend van hen als

van zijnen jammerlijk vermoorden vorst fleeJs was

geweest. Geheel zijnen invloed verloor hij aan het

hof; hij zocht wel deszelfs vertrouwen weder te

herftellen 5 maar vruchteloos j hij was bij hetzelve
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gehaat. Ter bereiking van dit zijn oogmerk had hij nn C G.

den Hervormden geraden , zich voor den troon der P''ri552.

. tot 17C0.
Regentes te vlijen met ootmoedige overgave van __«.^
hunne belangen aan hare moederlijke zorg voor het

welzijn der onderdanen , en haar openhartiglijk de

verzekeringen te betuigen, welke zij koesterden van

hare billijkheid , betrekkelijk de algemeene godsdienst-

belangen van haar volk. Hadden de Hervormden

dezen raad gevolgd, mogelijk had wel dezelve eena

goede uitwerking gehad; maar ook mogelijk had de-

zelve in de onlusten over hu: ne zaak geweest het

gene de olie is in vuur en brand. Het laatOie vrees-

den de Hervormden , die uit dezen hoofde eene ver»

denking opvatteden tegen sully, als wilde hij, met

opöfFering van hunne belangen , voor zich zelven

de gunst van het hof daardoor weder verwerven,

In die verdenking werden zij geflierkt door de liirge'

lekte loosheden van fjmmige grooten, die tot hun

kerkgenootfchap behoorden , maar die of zich hunne

zaak geheel niet meer aantrokken, of geheel van

hen afvielen. Onder de eerften twijfelden zij niet,

of moest bijzonderlijk genoemd worden de Hertog

en Maarfchalk de bouillon; en onder de ande-

ren liet zich dadelijk zien de Hertog van lesdiguie-

RES, de grootfle Generaal zijnes tijds , maar een

man zonder karakter, die het opperbevel over de

ganfche Franfche krijgsmagt kocht voor zijne Pro-

teftantfche Geloofsbelijdenis , overgaande tot de

Roomfche keik. Het bleek trouwens , dat de Re-

gentes geen ander doel had, dan om de voornaam-

fte Hervormden , door giften en gaven , zich aan

haar



tot j:o .
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na C. G hnar hof en zoo mede aan deRoomfche kerk te ver-

]ann552 binden. Waren dezen eenmaal toch der Hervormde

kerk ontvallen , zoo waren hare grondzuilen geval-

len; en het geheele gebouw zoude moeten volgen.

Eenige braven evenwel , die haar onderfteunden , waren

onomkoopbaar, hoe veel gelds en goeds de Koningin

ook uitloofde; als daar waren de Hertog van rohan,

PHILIP VAN MORNAY, Heer VAN DUPLESSIS - MAR-

LAY, die een vriend van hendrik den vierden was

geweest, en bij zijne geloofsgenooten in zulken aan-

zien ftond, dat men hem den Paus der Huegenoten

noemde. Deze laatfle hield er zich van overtuigd , dat

de Hervormden niet beter doen konden , dan zich

gedwee te houden , en aan den grooten beftuurder

der kerk den gang hunner zaken aan te bevelen.

Hij, die alles in zijne hand heeft, zoude voor hen

en hunne belangen zorgen. Rust ware het beste

middel , waar door zij alles , wat hun tegenüond ^

afweren konden. De Hertog van rohan liet zich

van den Prins van coNoé, die in zijn hart de Her-

vormden haatte , maar hen in zijne befcherming

nam, om zich tegen het koninklijk huis, dat hij

belaagde , te fterker te maken , verfchalken , om voor

hem de wapenen op te vatten, van mornay, ver-

itandiger, dan alle de Hervormden zamengenomen

,

voorfpelde hun uit dezen aanflag, hoe zij ook uit-

viel , de droevigfte gevolgen. Deze vooifpelling

werd vervuld. Wel werd de burgeroorlog ten jare

1616 dra door een getroffen vergelijk geëindigd,

maar de Hervormden werden ten hove aangezien

voor allergevaarlijkfte ftokebranden , die door vuur

«a
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én zwaard hunne zaak zochten door te drijven ten na C. G.

nadeele der kroon. De verontwaardiging des Ko- J-^^-^SS^.

nings , hier uit tegen hen gerezen , was mede de ««„.^
oorzaak , dat de , tot het Koningrijk Navarre be-

hoorende , provintie Bearn , waar de hervormde

godsdienst fchier algemeen beleden werd, toen het

iii het jaar 1617 met Frankrijk vereenigd was ge-

worden, door de wapenen werd gedwongen tot het

omhelzen van den Roomfchen Godsdienst. De Her-

vormden in Frankrijk trokken gewapender hand

daar tegen op. Alzoo ontflond er ten jare 1611 een

godsdienstoorlog , onder den Generaal rohan aan

de zijde der Hervormden, van mornaij had ge-

tracht hen tot bedaren te brengen; maar het was

hem onmogelijk geweest. Met wisfeling van geluk

en ongeluk vochten de Hervormden als leeuwen. En
de uitfliig was voor hen niet onvoorfpoedig. Hun-

ne partij werd ten jare 1522 voor MontpelUer be-

wogen eenen vrede met hen te fluiten , waar bii eene

nieuwe bevestiging van het Edikt van Nantes ten

grondflage gelegd werd , en waarvan de herflelling

eener volkomen vrije godsdienstoefening in onder-

fcheidene oorden des rijks het gevolg was.

Al haast evenwel bleek het, dat het hof van

Frankrijk zich genegen had getoond tot het maken

van vrede , om zijne krachten andermaal te verëeni-

gen ter fnuiking van der Hervormden magt. ro-

CHELLE, de hoofdfterkte van deze partij, werd ten

jare 1624 door een* vijandelijken aanval bedreigd;

maar de Hertog van soubise , de broeder van ro-

han, verijdelde de, daartoe door den Kardinaal ri-

CHE-
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na C. G. CHELIEU genomene, maatregelen. Deze doorfchran-

tot" 7CO*
^^^^ ftan.tsman , die aan bet roer des rijks ftond ,

vond het trouwens ook ten dien tijde geraden, ge-

noegen te geven aan den Koning van Grootbrittan-

nie , KAREL den eerften , die door zijnen gezant aan

het Franfche hof de zaak der Hervormden zich ern-

ftiglijk aantrok. Het vredesvergelijk des jaars 1512

werd dus ten jare 1526 vernieuwd, maar was van

korten duur. Andermaal rezen er hevige klagten

over bet fcheiTdcn des verdrags; en indedaad niet

zonder reden; de Hervormden werden op vele plaat-

fen onderdrukt, EngeJands afgezant, bükingham,

kondigde, in naam é^sKomrgs ^ Frankrijk den oor-

log aan, die ook gevoerd, maar ongelukkiglijk ge«

voerd werd, zoo dat de Hervormden er fchier alle

hunne vrijheid bij verloren, bukingham was de

bewerker geweest vnn dezen oorlog, maar eene an-

dere partij in Engeland had de daartoe in werking

gebragte veerkracht door (laatslist en fektezucht der-

wijze weten te verlammen, dat er ten jare 1629 een

vredeverbond werd getroffen, waarbij den Hervorm-

den flecbts bij 's Konings genade vrijheid vergund

werd hunnen godsdienst te oefenen , en zij even

daarr^oor al ras geheel ten doele ftonden zoo van

den brandenden geloofsijver hunner katholieke me-

deburgers , als van de willekeurige gezindheden

der listige hovelingen, wier belnngen naar de ge-

fteldheid der zaken van het ri^ik telkens gewijzigd

werden.

RicHELTEu, fchoou pronkcudc met den kardi-

naalshoed, dien hem de heilige Vader te Rome had

op
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op het hoofd gezet , volgde nogtans deszelfs alge- na C. G.

meene grondbeginfelen niet, naar welke de Hervorm-
^^t^J^o^*

den, als ketters, moesten worden uitgeroeid. Hij -
was daarvan zoo afkeerig, dat hij veeleer alle zijne

pogingen in het werk (telde , om hen , op eene

zachte wijze, zonder eenigen gewetensdwang , tot

den fchoot der Roomfche kerk terug te brengen.

Staatkunde had bij hem, als Roomschgezinden , bo-

ven godsdienstijver verre de overhand. Moesten zij-

ne pogingen mislukken, gelijk zij, bijzonder in het

werk gefield door zijnen vriend Pater joser, dien

hij in ftaatsbetrekkingen dikwerf gebruikte , werkelijk

mislukten, de Hervormden nogtans wilde hij niet

vervolgen; indien zij maar niet te magtig werden,

waren zij hem niet in den weg. Diensvolgens ge-

noten de Hervormden tot 's Kardinaals overlijden

,

dat ten jare 1643, kort na den dood van lodewijk:

den dertienden, voorviel, nog al tamelijke voorreg-

ten van godsdienstvrijheid , overëenkomftig het Edikt

fan Nantes. Zij hadden hunne Akademiën te Saumur

en te Sedan; ook eene menigte kerken, waar onder

die van Charenton , in de nabijheid van Parijs , be-

ftemd voor de gemeente van die hoofdftad, bijzon-

der uitmuntte. Zij hielden ook hunne provintiale

Synoden. Eindelijk ontbrak het hun niet aan ge-

leerde Theologanten en bekwame Predikanten, van

welke velen nog bij de nakomelingfchap met groe-

ten roem bekend zijn ().
Wer-

(*) Verg. scHRöCKHS Chrhtl. RirchengefcK feit dtr

Reformation ; V. d. bl. 21, 22.

Herv. VI. B
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na C. G Werkelijk bloeide de Franfche hervormde kerk

«

JaariS52. {yi het midden van de zeventiende eeuw. Plet voet-

^°^ '^°^
fpoor van richelieü werd gedrukt door den Kar-

dinaal MAZARiN, die gedurende de minderjarigheid

van LODEWijK. den veertienden, ten hove het hoog-

fte gezag in handen had. Dezen verdraagzamer

ftaatsman hadden de Hervormden al het goede, waar

over zij zich mogten verblijden , te danken. Vaiï

het gene zij in een rijk , waar de vorst en het volk

den Roomfchen godsdienst beleed , begeeren mog-

ten, werd hun fchier niets geweigerd, en het gene

zij volgens het Edikt van Nantes ^ als het ware,

te eifchen hadden, niet onthouden. Na dat lode-

wijK de veertiende zelf het koninklijk bewind had

in handen genomen , hadden ook nog terftond de

Hervormden zoo zeer geene redenen van klagen.

Hunne zaken gingen onbelemmerd voort; en zij ge-

droegen zich als dille onderdanen , die te vrede wa-

ren met het gene men hun niet ontnemen wilde,

en ook, in hunne godsdienftige betrekkingen, niets

meer verlangden, lodewijk de veertiende fchijnt

er uit zich zelven nooit aan gedacht te hebben , om
der Hervormden voorregten te befnoeijen. Maar hij

was omgeven van listige flaatsdienaren , van loze

biechtvaders; dezen bragten hem zulks in zijn hoofd,

vooral na dat hij ten jare 166^ aan zijn hof eene

verandering in de levenswijze gemaakt had , die nu

meer ingetogen was, en blijken droeg van eene meer

godsdienftige gezindheid , gewijzigd naar de bijge-

loovige begrippen der Roomfche kerk. Deze, waar

zij in hare oude kracht ftaat, weet men, kan geene

k£t-
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'ketters dulden; zij moeten tot de moederkerk terug ua C. G,

worden gedwongen: en bieden zij wederftand, ver- J^^^issi.
^ ^

;;
tot 1700.

volgd, verdelgd worden. Zoo fprak men nu ook .

ten hove over de zaak met den Koning, die daar

aan zijn oor wilde leenen. Het eerde moest dus

eerst beproefd worden. Men beraamde een geheim

plan , volgens hetwelk men vijftig hervormde Predi-

kanten in het ftille zoude zoeken over te halen tot

den Roomfchen godsdienst. Had men die gewonnen,

dan wilde men eene kerkvergadering beleggen van

honderd Geestelijken, van welke de helft zoude be«

flaan uit zulke verborgen Roomfche hervormden,

en de helft uit openbare Roomschkatholieken. De-

zen zouden in die vergadering het kwanswljze ééns

trachten te worden over de punten van verfchil , de

laatften zouden de eerften overtuigen van misbe»

grip, en dezen, genen bijvallende, zich vereenigen

met de Roomfche kerk. Dit tot ftand gebragt zijn-

de, dacht men, dat de ganfche menigte der Her-

vormden van zelve afvallen, en het Edikt van Nan-

tes , als nutteloos, dan met allen glans vernietigd

of opgeheven zoude kunnen worden. Welk een

fijn gefponnen ontwerp ! Wat weet de listige fchalk-

heid bij eenen onverdraagzamen godsdienstijver niet uit

te vinden? Alleen kwam het aan op de uitvoering,

die elk weldenkende, brave. Christen voor onmoge-

lijk zoude houden. En nogtans ! er waren in de

daad eenige ligtzinnige, onwaardige, hervormde Pre-

dikanten, die tot fchande van hunne gedachtenis,

hun geloof voor geld veil hadden. Anderen weder

lieten zich door fchoonfchijnende redenen, als ware

B 2 het
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na C. G. het verfchil in de gronden van den godsdienst

jaanss-'
flechts van luttel belangs, overhalen tot het beproe-

tot 1700. ° ' *

, ven van eenen maatregel , die hun voorkwam voor

de belangen van de ééne algemeene christelijke kerk

allerheilzaamst te zijn. Met één woord het geheime

doel fcheen den vrienden der verëeniging van beide

zijden volkomen bereikbaar. Alles, wat in den weg

had geftaan, kwam hun voor opgeruimd te zijn.

Daartoe had dan ook itizonderheid de beroemde

BOSSUET zijne verklaring van de leer der KathoUe-

ke kerk^ die bekend is, uitgegeven. En toch werd,

hoe geheim ook alles gehouden was, de toeleg ont-

dekt. De hervormde Geestelijkheid kwam ten jare

1673 te Charenton op eene Synode zamen, en fmeet

éénsflags alle de genomene maatregelen in duigen.

Maar ! wat kan het geld niet doen onder een Jigt-

zinnig volk ? Wat kan het geld niet doen onder een

volk , dat geene beginfelen heeft? Ik fpreke hier niet

van enkel philofophisch zedelijke beginfelen, viraarin

de zwakke rede, aan zich zelve overgelaten, dikwerf

dan op deze, dan op gene gedachte of redenering

hinkt, maar ik fpreke van christelijk godsdienflige

beginfelen, die in eene vaste overtuiging des harten

hunne grondvesten behooren te hebben, zullen zij

deugen; van beginfelen , die in het hart een' onwrikba-

ren wortel moeten heb-ben
,
gedevigd door het geloof

aan het gene God in het Evangelie , door zlinen

Zoon , ons voorfchriift , en zelf zegt. Waar
die beginfelen zijn, daar kan geen geld, daar kan

geen blinkend f:huim van aardsch flijk die wegwer-

ken, Hoe toch kan immer zulk een, op zich zelf

ni&i
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nietig , en in verband met aardfche betrekkingen na C. G.

(laêg wisfelbaar ding, gewogen tegen het gene eeu- ïa3ri5S'*»

^ tot 1700,
wige waarde heeft, hoe kan zulk een op zijn best _
flechts tijdelijk goed den flagboom fchuiven voor de

oneindige kracht der deugd , voor het ein leloos ver-

mogen van den godsdienst ? Dat is niet mogelijk.

Geene kracht van aardfche zinnelijkheid is beftand

tegen hemelfche almagt. Zij derhalve, die zich, elk

voor honderd franks , lieten bekoopen , om van

openbare Hervormden openbare Roomschkatholieken

te worden , gelijk er velen zoo waren , toonden

,

dat zij ligtziiinige Franfchen waren, dat hun hart

den godsdienst nooit regt welkom had geheeten, en

dat het heldere licht van het reine Evangelie voor

hunne oogen nog was beneveld door den damp van

onverfchilligheid , van gewetenloosheid, van onkun-

de en gevoelloosheid! Men beroemde zich, ja! met

zesduizend franks achthonderd ketters bekeerd te heb-

ben. Welk eene losheid van beginfelen! welk eene af-

zigtige beeldtenis van den , midden onder de ftralen des

lichts (taanden, maar zijne oogen fluirenden, mensch,

in zijne belangrijke betrekking tot God 1 Wie kon het

denken , dat Europa , bij den afloop der zestiende eeuw,

nog in zijnen boezem een volk koesterde, van het-

welk de meest opgek laarden , de besten, gelijk men

hen, als hervormde Christenen, daar voor houden

moest, met den geopenbaarden godsdienst fpeelden,

als kinderen fpelen met nietswaardig klatergoud?

Ja, of zulke menfchen waren onnozele kinderen in

verdand , of zedelooze fielten van hart. In anderen

mogten zij den godsdienst eerbiedigen, als eene bron

B 3 van •
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oa C. G. van algemeene gelukzaligheid , waaruit zij zelven , bij

Jaari552 ^ggg ^gj^ weêrflag ooit , eenig tijdelijk heil meenden te

j, fcheppen ; maar van eigen gemoedelijken godsdienst

,

als,eenen naar hunne denkbeelden, ondraagbaren last,

waaronder de vrije draf hunner loszinnigheid te zeer

beklemd wierd, toonden zij ten uiterfte afkeerig te

zijn. Die ongelukkige, die afvallige, die zedelooze

Hervormden zijn het geweest, welke aan de gan-

fche Proteltantfche kerk in Frankrijk den val be-

rokkend hebben. De Koning werd in den waan ge-

bragt, dat hij door eene ligte verdrukking de gan*

fche kerk dezer an iersgezinde Christenen nu fpoedig

aan het wankelen zoude brengen. Hij zag toch,

hoe onflandvastig van godsdienètbeginfelen zij wa-

ren. Er werden ren hove bevelen uitgevaardigd

,

om hen Hechts re benaauwen. Niet allen evenwel,

aan welke dat werd aanbevolen , gingen hierin met

zulk eene gematigdheid te werk, als wel vooreerst

ten minfle nog het doel des Konings was. De gou-

verneurs der provintiën handelden, elk overëenkom-

ftig zijnen eigen , bijzonderen , of gematigden , of war-

men, ('f heeten, godsdienstijver, voor het katho-

licisme. Hier was dus de vervolging fterker, dan

gins ; hier bleef het flechts bij het willekeurig ver-

minderen van de kerken der Hervormden, en bij

het beperken van hunne fcholen; gins weder werd

hun het gezamenlijk uitoefenen van hunnen gods-

dienst gewapenderhand betwist , en hun leven met

moord bedreigd. De gemeenten ftoven uit el kande-

len als gehcele kudden van weerlooze fchapen, door

wolven gejaagd en nagezet. Hare herders en leer-

aars
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Stars werden gegrepen , gebonden , en ter dood ge- na C. G.

bragt.
\^^nsS2.

'^ tot i;oj.
Nog was de nood niet op het hoogst. Het gene .

tegen de Hervormden met zulk eene woede werd in

het werk gefleid, wist men voor den Koning ie

verbergen , aan wien de ongelukkigen zelven niet

konden of durfden klagen. Dan ten Jare 160 1 wist

Louvois, een flaatsdienaar , die alles vermogt, den

Koning te overreden , om , bij gelegenheid dat er

eenig krijgsvolk moest gezonden worden naar Foi»

tou, bevel te geven, dat de Hervormden met eene

dubbelde inkwartiering zouden bezwaard worden.

Dit was de oorfprong van die geweldige dwangmid-

delen, welke ter bekeering van de Hervormden wer^

den in het werk gefteld. Ontelbaren werden door

deze zoogenoerade Dragonnaden (*j ovei gebogen

tot het omhelzen van den Roorafchen godsdienst;

maar de meesten bleven volftandig in het geloof,

dat zij eenmaal omhelsd hadden. Dezen moesren

de verfchrikkelijkfte folteringen uitftaan ; zij werden

door de geene genade kennende krijgsknechten op

de wreedfte wijze mishandeld , met eene beestach-

tige woede aangevallen, lot den laatflen penning

uitgeplundcrd , met het oorlogstuig geflagen , gemar-

teld. Velen fchoten er het leven bij in. Onrelba*«

ren verkochten in het ftille voor weinig gelds hun-

ne

(*) Men noemde hen anders ook Les converfions par

logemens, „ bekeeringen door inkvvardering;" La MiS'

fion bottée , „ de geftevelde zending." Zie sciiröckhs

a. w. VIII d. bl. 470.

B4
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«a C. G. ne vaste en losfe goederen , met oogmerk , om het

Jaari552 i-jjk te ontvlugten. Ook dit gelukte hun. Toen

,]^1_,° liet Louvois de grenzen met wachten bezetten, en

de wachten ftraks verdubbelen. En evenwel von-

den niet weinigen nog een* weg voor den uittogt.

Binnen den tijd van drie jaren wisten ongeveer vijf-

tig duizend huisgezinnen te ontkomen. Die in de

vlugt gegrepen werden, klonk men in boeijen; men

zond hen weg naar de galeijen, of wierp hen in

akelige kerkers. Alle de geblevenen werden met het

uiterfte geweld gedwongen de mis te hooren; menig

een, door dien dwang balfturig, ontzag zich niet,

de hostie, welke hij ontvangen had, weg te wer-

pen, maar werd ook daardoor een man des doods;

hij werd ten vure gedoemd en levend verbrand.

Staande deze, met het bloed der onnozelen bepleng-

de, tooneelen, vervulde, aan alle zijden des rijks,

de moordkreet van het razende bijgeloof de lucht,

op eene zoo hart ontroerende wijze, dat, bij de

hooge Franfche Geestelijkheid, nu ten laatfte het

gevoel eener edeler gezindheid in werking kwam

,

om aan die fchreeuwende daden van gaêdelooze on-

trouw en onregtvaardigheid , indien het gefchieden

konde, palen te (lellen. Zij zocht dat te doen in

eene plegtige Kerkvergadering, te Parijs gehouden

in het jaar 1682; maar hare bedoelingen werden

door den geweldigen wederdrang der lager Priester-

fchap, inzonderheid der vervolgzuchtige Jefuiten,

dadelijk verijdeld. De moedwil van dezen geraakte

er te heviger door aan het branden ; en hun vuur

deed ook het zwak en ligtgeloovig hart van den
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Koning in wrevel gloeijen. Deze , door hunne woe- na C. G.

lingen afgemat , zag geen* anderen uitweg , dan Jsar^SS^.

dien der hoogde onregtvaardigheid. Waartoe komt

een Vorst niet, die niet uit eigen oogen ziet, maar

zich door de list zijner Hovelingen laat leiden

!

Wanhopig de heiligde wetten zijns troons met voe-

ten tredende herriep hij, met eene verfchrikkelijke

ftem, waar het ganfche rijk, waar geheel Europa

van daverde, plegtiglijk het Edikt van Nantes ^ dat

hij zelf met een' zoo duren eed bezworen had.

Geen donderflag kon, in Frankrijk^ het oor van

het beste gedeelte zelfs der Roomschkatholieken ,

dat eene billijke verontwaardiging gevoelde over

zulk eene wederregtelijke inbreuk op de ftatelijkfte

verbindtenis , ontzettender treffen , dan deze tot God
en menfchen fchreeuwende uitfpraak van den misleiden

Monarch. Misleid was de vorst inzonderheid door

den vromen maar flimmen maintenon en den ver-

volgzieken louvois , die hem hadden diets gemaakt

,

dat zijn rijk van alle ketters gezuiverd was , op

eenige halftarrigen na , die het voorregt eener gods-

dienftige vrijheid verbeurd hadden, even als of dat

niet reeds lang zijne wezenlijke kracht verloren had-

de. Deze in de Franfche gedenkboeken zwart ge-

brandmerkte gebeurtenis viel voor in Wijnmaand des

jaars 1685.

Intusfchen vervulde deze geweldige maatregel dat

gedeelte van Europa, waar het vuur der vervolg-

zucht tegen de Proteftanten niet geftookt werd, met

de grootfte verontwaardiging ; en kreeg het an-

ders bloeijende Frankrijk er den verderfelijk ften

B 5 knak
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na C. G. knak door. Onberekenbaar was het verlies , dat het riik

Jaari552. gj. j^qj, jgg^j ^^^ volk, en met hetzelve aan geld,
tot i;oo.

, ^
' o »

aan kunlten, aan koophandel, aan fcheepvaart, en

wat niet al meer? En toch was het doel niet be-

reikt, In het ftille fchuilden er nog ontelbare Her-

vormden; zij ontdekten zich van tyd tot lijd meer

en meer. Men beraamde allerlei middelen, om het

Tijk geheel te zuiveren , maar vruchteloos. Men
opende de grenzen des rijks , om aan elk , die

wilde, gelegenheid tot vertrek te geven. Maar er

werd weinig gebruik van gemaakt. Die voorheen

niet gevlugt waren, fchenen te vaste betrekkingen

op hun vaderland te hebben. Nu fcheepte men een

groot aantal van deze ongelukkigen in , die over-

gevoerd werden naar Amerika, ontbloot van alles

^

en overgegeven aan de onzekerheid van hun toe-

komrtig lot in een vreemd werelddeel. Nog bleven

er te veel over, van welke men zich niet zoo ge-

makkelijk meester kon de maken. En hun getal

groeide meer en meer aan. Toen ten Jare i68S

de oorlog uitbarstte , begon men in de daad voor

hunne heimelijke aanflagen te vrezen ; te meer

,

daar men toch wijs genoeg was , om te bevroeden

,

dat bij den eerften opftand ook alle de nieuwbekeer-

den dadelijk zouden bijvallen. Er werden ten ge-

volge van die vrees ook koninklijke befluiten uitge-

vaardigd , die niet alleen zachtheid ademden , maar

de Hervormden met de hope vleiden van eerlang in

het verloren genot van godsdienstvrijheid herfteld

te vvor'^en. Maar de oorlog was naauwelijks geëin-

digd , of al die hoop vervloog weldra weder als een

op-
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optrekkende rook, die zich in de lucht verfpreidt , na C. G,

en niets achterlaat. Die teleurftelling bragc den J^J'^'!^^*

toorn der Hervormden wel ras der wijze aan het .

gisten , dat er , in het begin der achttiende eeuw

,

ten jare 1702, een binnenland fche oorlog door hen

werd aangevangen, in de gebergten van Chevennesy

eene zeer bevolkte landdreek in Languedok ; waarvan

wij elders een historisch verflag gegeven hebben (*).

Verbazend groot was , voor deze rampPpoedige

tijden der vervolging, het getal der Hervormden iii

Frankrijk ; en van dezen (de genen , die tot de

Roomfche kerk weder waren ingekeerd, niet gere-

kend ) waren de meesten deels vermoord , deels

weggefcheept naar elders , deels geweken naar

Chevennes, waar zij, als het verst verwijderd uit

het koninklijk oog, het meest veilig dachten te zijn;

in welke gedachte zij evenwel zich dra bedrogen

zagen, Grootflendeels evenwel waren zij den doo-

delijken (lag van het bebloede zwaard hunner ver-

volgers ontvlugt naar onderfcheidene deelen van

Europa^ waar zij het volkomenfle genot eener ge-

wenschte godsdienstvriiheid , en de vriendelijkfte

omhelzingen hunner geloofsgenooten , tot hunne on-

uitfprekelijkde blijdfchap, vinden mogten. Deze on-

gelukkige vlugtelingen , die onder den naam van

Refugeés bekend zijn , droomden , als het ware ,

bij ganfche Tcharen , naar het Brandenburgfche ^

Sakjifche^ Hannoverfche ^ Hesfifche , Wurtemherg'

fche-,

(*) Zie onze Kerkelijke Gefch. van de achtt. eeuw,

VI i bl. 377-379.
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mG.C.fch^'f inzonderheid ook naar Engeland, Ierland

^

Juari552. Zwitferland; en insseliiks naar ons vaderland , waar
tot 1700. ..

°

zij met broederlijke liefde ontvangen , en dadelijk

door allerlei onderfteuningen werden voortgeholpen.

De taal des lands niet magtig zijnde, verkozen zij

meestal die (leden ter hunne woonplaats, waar reeds

lang Waalfche gemeenten geweest waren , of zoo

zij in andere fteden gingen wonen , waar zulke ge-

meenten niet waren , bekwamen zij de vrijheid , om
gemeenten op te rigten, die alzoo den naam van

Franfche kerken kregen (*). Onder deze Franf, he

vlugtelingen waren vele geleerden, kunftenaars , fa-

brikanten , ambachtsmannen, werkzame lieden, die.

daar zij alles verlaten hadden, dus wel laag gedaald

waren, maar door hunne fchranderheid , door hun-

. ne bekwaamheid en vlijt, ftraks, onder hunne nieu-

we medeburgers, weder opklommen tot eenen zoo

goeden ftand, als waarin zij zich weleer bevonden

hadden. Niemand was den ftaat, die hen had op-

genomen, tot last. De Overheid befchouwde hunne

noeste bezigheden ,
gepaard met een ftil gedrag,

als een offer der dankbaarheid , als eene rijke be-

looning voor het goede , dat men haar bewezen

had. Wat hebben wij, om ons flechts ie bepalen

tot

(*J Zoodanige Franfche kerken zijn er, bij voor-

beeld, te GroJiingen. Harderwijk en Veere, opgerigt ten

dien tijde. De overige gemeenten zijn oorfpronkelijk

Waalfche gemeenten
,

getticht reeds ten tijde der her-

vorming , door vervolgde en herwaarts overgekomene

Waalfcne Hervormden,
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tot de klasfe der geleerden , niet te danken , met na C G.

betrekking tot het vak der historiekunde, aan eenen ^^''^552.
^

tot 1700,
BASNAGE, in het vak der predikkunde, aan pp^pn

SAURiN, in het vak der christelijke zedekunde, aan

eenen placette, en in het vak der wijsbegeerte

aan eenen pjerue bayle , die het eerst van allen

hier te lande, met zijn fcherpzigtig kritisch oog de

waarheid van den ingewikkelden klomp der hypo-

thefen, waar onder de gevoelens der wijsgeeren be-

dolven lagen, te onderfcheiden wist (*)?

Wisfelvallig , ook foms met bloed bezoedeld, In Enge-

waren de lotgevallen der Hervormden in Engeland, ^^^^'

Al vroeg werd hier de kerk gefcheurd in twee par-

tijen , in Konformisten en Nonkorformisten, Onder

EDUARD den zesden was er eene Liturgie ingevoerd,

waar naar de openbare godsdienst in de kerken ge-

oefend en verrigt werd , ten genoegen van alle de

Hervormden. Dit duurde tot even na het jaar 1553,

toen Koningin maria door bloedgierige vervolgin-

gen hare Proteflantfche onderdanen uit eikanderen

dreef, die om hun leven te behouden het vaderland

verlieten , en eene veilige wijkplaats in Frankfort

aan de Main en elders in Duitschland zochten.

Toen deze vlugtelingen onder maria's zuster, ko-

ningin ELiZABETH, tCH jare 1558 weder in Enge-

land

(*) Deze geheele gefchiedenis vsn den ongelukkigen

toeftnnd der Hervormden in Frankrijk, hunne lotgeval-

len enz. , vindt men breedvoerig en naauwkeurig in het

werk van elias benoit, Hifioire de PEdit de Nantes;

1691'
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ua C. G. land terug kwamen , vonden zij de zaken in cene

Jaari552. gajjgch andere gefteldheid, dan waarin zij die ge-
tot I70C, f , ,

,

. , , T^ ,

„ laten hadden, elizabeth had den Roomschge-

zinden, zoo veel zij konde, te geraoet willen ko-

men , in den openbaren eerdieiist der Hervormden

zich ii:iar derzelver gebruiken alleszins fchikkende.

Zelfs betuigde zij haar welgevallen , wanneer een

prediker de kenmerkelijkfte geloofspunten, waarin de

Proteflanten van de Roomschgezinden onderfcheiden

waren , zoo verklaarde , dat de laatflen beter dan

eerften zich met hem vereenigen konden. Zij fcheen

langs dezen weg de verfchillende godsdienstgezind-

ten in haar rijk tot ééne gemeenfchap te willen her-

vormen, de Proteflanten tot Roomschgezinden en

de Roomschgezinden tot Proteflanten maken. In

naam was zij Proteftantsch hervormd. De heersch-

xucht van paulus den derden , die door zijn pau-

felijk gezag haar de kroon van het hoofd had wil-

len rukken , had haar alle verbindtenis met den

ftoel van Rome doen breken en tot de hervormde

kerk , bij openbare belijdenis , overgaan. En nogtans

fcheen zij in het hart , ten minde zij was in de daad

meer katholiek , dan hervormd. Slechts katholiek

mag men fchrijven; want van het Roomsch paus-

felijke katholicisme had zij eenen onveranderlijken af-

keer. Deze flaat van zaken mishaagde geheel aan

de teruggekeerde uitgewekenen. Naar de toen plaats

grijpende godsdienstinrigting konden noch wilden

zij zich fchikken. Ook het doel van elizabeth

kon hun niet gevallen ; zij waren tegen de Katho-

lieken , welken de Koningin de hand boven het

hoofd
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hoofd wilde houden , uit aanmerking van de bitterde na C. G.

vervolgingen, die zij hadden moeten ondergaan, a\'^^^^^^^'o o 7 J o 7
jQj 1700,

lergeweldigst ingenomen. Eindelijk zij befchouw« _

den het gedrag van elizabeth uit het ware oog-

punt , als een gewrocht van fijne flaatslist , welke

zij te meer wraakten , daar de Vorstin naar hun

vermoeden in haar hart geen' anderen godsdienst

beleed, dan dien der aan zich zelve gelaten -rede,

geene goddelijke openbaring erkennende. Het eene

en andere deed de Hervormden in ijver ontbranden

tegen de kerkregeling , welke elizabeth had inge-

voerd ; zij weigerden zich aan dezelve te onder-

werpen. Eenigen van hen wilden den openbaren

godsdienst verrigt hebben naar de kerkwetten, die

EDUARD de zesde gemaakt had. Aan dezen zocht

dan ook elizabeth het meeste genoegen te geven;

zij liet, door een zeker geral Godgeleerden, eenige

godsdienstregels ontwerpen , waarin van eduards

Liturgie behouden moest worden zoo veel gefchie-

den konde. Dezelven werden door haar overge-

zien , hier en daar veranderd en vervolgens gewet-

tigd. Men gaf er den naam aan van de wet der één»

vormigheid (*). Alzoo werd de openbare eerdienst

des Engelfchen volks in de hervormde kerk , die

onder de onmiddellijke zorg van het rijksbeftuur

ftond, vastgefleld, en de grondflag van eene ver-

deeldheid gelegd, die niet te heelen was. De ge-

nen , die zich naar deze wijze van godsdienstoefening

gaarn

(*) The Act of Uniformity of cotnmon prayer and

fervice in the church.
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na C. G gaarn wilden fchikken , werden Konformisten gc-

10^1700
"°^"''^' ^y waren dezelfde, die anders onder den

naam van Episkopalen bekend zijn, en maakten wel

het grootfte getal uit. Begeerden trouwens de 'her-

vormde gemeenten godsdienftiglijk zamen te komen

in hare kerken , zoo zagen zij zich wel genood-

zaakt, zich aan de gemaakte fchikkingen te onder-

werpen. Hare leeraars werden anders van hun

ambt ontzet, of indien dezen aan de godsdienstwetten

des rijks geneigd waren te gehoorzamen , naar el-

ders verplaatst, en de kerken gefloten. De wil der

Koningin werd met de grootfl:e kracht doorgedron-

gen, en het voorgefchreven plan der openbare gods-

dienstplegtigheden met de uiteifte geftrengheid ge-

handhaafd. Zij, die zich met hetzelve niet konden

vereenigen, kregen den naam van Nonkonfermisten»

Zelven noemden zij zich liever Puriteinen , dewijl zij

eenen eerdienst verkozen , die gezuiverd was van het

bijgeloovige , dat, naar hunne gedachte, maar al te vee!

plaats had bij de godsdienstplegtigheden , zelfs reeds

door EDUARD vastgefl:eld , en nu door elizabeth

nader bevestigd. Dezen wilden zich alleen houden

aan de godsdienflige inrigtingen, die in de hervorm-

de kerk van Zwitferland gevolgd werden, en waren

afkeerig van alles , wat met derzelver eenvoudige

voorfchriften eenigzins ftrijdig was. Om zich in

naam te onderfcheiden van de Episkopalen , lieten

zij zich ook gaarn noemen Presbyterianen , als

geen beter kerkbeftuur kennende dan het zoo gehee-

ten Preibyteriaanfche , dat in Zwitferland , in

Frankrijk , in de Nederlanden en elders Hand

greep.
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greep. Zij konden onmogelijk eenig kerkbefluur na C. O*

van Blsfchoppen dulden, die, meteen te hoog ge-
'^^'^^^^**

zag bekleed , eene overheerfcliende magt oefenden ; „,..„.—.

hoeJanigen ook in de eerfiie christenkerk niet ge-

weest waren. De kerk moest , hunnes oordeels

,

geregeerd worden door Priesters of Leeraaren , die

eikanderen allen gelijk waren.

Welke verdienden voor de hervormde kerk van

Engeland elizabrth ook moge gehad hebben ,

onverfchoonlijk was in haar , als eene Proreftant-

fche Vorstin, het gedrag tegen de Nonkonformis-

ten, die toch in de hoofdleer van den godsdienst: zelve

niet verfchilden van de Konformisten. Het Pro-

tcftantisme had haar andere gevoelens omtrent deze

hare geloofsgenooten moeten inboezemen , anders

doen handelen. De verdrukkingen, welke dezen van

haar te lijden hadden, waren zoo veel te langdu-

riger, naar mate zij bijkans eene halve eeuw het

rijksbewind in handen had, en ftrekken harer na-

gedachtenis dus ook zoo veel te meer ter oneere.

In de laatfte jaren hares levens was elizabeth je-

gens de Puriteinen wat gematigder. Na dat dezelven

. eenen geweldigen ftorm hadden uitgeflaan , kr^'geii

zij ten laatfte eenige lucht en begonnen adem te ha-

len. Nog in het jaar 1592 ging er, op elizadeths

hoog gezag, dat toen biina volrtrekt oppermagtig

was , van wege het Parlement , een zeer hard gebod

uit, waarbij de gevangenis, en in fommige geval*

len ook uitbanning gedreigd werd aan alle Puri-

teinen , die nalatig waren den Episkopalen gods-

dienst in de openbare kerken waar te nemen. Maar

Herv. VI. C dit
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na C. G. dit ook was , onder hare regering, de laatfle maat-

Jaari55- re^l , die tegen de Puriteinen werd 'm het werk
' gpftpl ^. De Itrengheid , waarmede dit gebod in

het eerst gehandhaafd werd , vei flapte allengs te

meer zigtbaar, deels om dat het Parlement in weer-

wil van hetzelve zachte gevoelens bleef koeste-

ren , deels om dat de Koningin zelve , nu tot

hooger jaren geklommen, gaande weg ook zachter

van aard fcheen te worden. In het laatst der zes-

tiende en in het begin der zeventiende eeuw ge-

noten de Puriteinen eenige rust, die te genoegelij-

ker werd, naar gelang de hoop op betere tijden

hen ftreelde onder elizabeths toekomfl:igen op-

volger JAKOB den zesden , Koning van Schotliind»

Deze Vorst was in de grondbeginfelen der Püri-

teinfche partij opgevoed, en fcheen aan dezelve dus

in allen deele toegedaan te zijn , ook naar het

oordeel der Episkopalen, die uit dien hoofde zich

nu wel wachtten van nieuwe brandfloffen aan te

brengen ter aanftoking van het vuur der vervol-

ging , dat tegen de nog onderliggende partij zoo lang

gevlamd had. Maar hoe moeijelijk is het voor een'

Vorst fteeds te handelen naar goede grondbeginfe-

len , die verftandige onderwijzers hem in de jeugd

reeds diep ingeprent hebben ? Het (laatsbelang

,

dat op de vorfl:eliike fchouders ligt , heeft altijd

een zoo zwaar gewigt, dat het hart er onder, aan

de eene of andere zijde te fterk gedrukt, in zijne

vrije wijze van handelen doorgaans belemmerd wordt,

en in ziine daden naar de uitfpraken der overtui-

ging niet altijd werken kan. In Schotland was de

open-
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openbare godsdienstinrigting Presbyteriaansch , ranr im CC.
de voorfchrifcen van Geneve geregeld. Ook daarin fa'i'''5"2

had de Koning geene verandering willen maken. i„
*

Maar die inrigting had hij in de ondervinding mee-

nen te leeren kennen als gel eel niet gefchikt voor

een monarchaal beftuur, hoedanig dat ook gefield

mogt zijn. Niet alleen matigden zich , naar zijn

inzien, de godsdienstleeraars te veel vrijheid aan in

het berispen van de gebreken hunner wettige over-

heid, maar ook legden zij geene onbeduidende be-

wijzen aan den dag van hunne geneigdheid, om
van den ftaat geheel onafhankelijk te zijn. Ter

onderfteuning van *s rijks regten kwam het hem voor

dat het kerkbefliuur, onder Bisfchoppen , van on-

gelijk veel meer kracht was. Nu hij derhalve ten

jare 1603 het bewind over Engeland^ nevens dat

over Schotland^ in handen kreeg, onder den naam

van JAKOBUS den eerften , Koning van Croothrit-

tatjme, zoo viel hij in deze zijne nieuwe betrek-

king dadelijk der Episkopale partij op de zijde. En
de Puriteinen werden niet minder gedrukt, dan on-

der ELiZABETH, ZOO dat ongcvccr het jaar löia

deze ongelukkigen door het dragen der verongelij-

kingen , die hun toen door den inmiddels aangeftelden

Aartsbisfchop van Kantelberg , willkm laud (*J,

werden aangedaan, afgemat , het befluit namen, naar

de

(*) De Acrtsbisfchop gi-org abbot had den Puriteinen

al te zeer begunftigd. Dit beïgde den Koning, die b era

in zijne bediening deed fchonen , terwijl l'ud , Bia-

fchop van Londen , benoemd werd, om inmiddels des-

zelfs plaats te bekleeden.

C 2
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na C. G. de volkplanting Nieuw Engeland in Noordamerikéi

tcr?^o
j

'
*^^'

'• ^^ stevenen, waar zij mesr vrijheid dachten te

———. zullen genieten. D-o" de (laatkunde des Konings was

tegen deze ïciiikkingen derPL'iteinen op hare hoede;

zij konden, naar zijne vrees, in de gevolgen allerge-

vaariijkst worden voor de vastheid van zijnen troon.

Slechts eenigen liet hli toe uit het rijk te verhuizen

;

het grootflre aantal hield hij terug door ftreng verbod

,

met zware dreiging aaiigeklemd. In zijne godsdienfiige

gevoelens drukte hij volkomen de voetdiappen van

zijne voorgangftcr elizabeth. Hij zag ftaêg de

Roomschgezinden aan met een goelijk oog van ver-

fchooning; hij hield hun altijd de hand boven het

hoofd, vleide en flreelde hen. Meermalen gaf hij

zijnen wensch te kennen , zij mogten toch eenige

weinige misbegrippen , die hunne leer en dienst ont-

reinigden , niet langer met zulk eene eigenzinnig-

heid vasthouden! hun verzekerende, dat hunne kerk

door de Episkopalen als de moederkerk htichouwd

worden, en derzelver gemeenfchop weldra tot haar

zoude terug keeren. In de daad laud fchikte zich

naar de grond bcginfelen van zijnen Vorst derwijze,

dat de openbare godsdienst der Episkopalen weinig

meer van dien der Roomschgezinden verfchiide.

Welk eene ergernis dit gaf aan de Puriteinen , laat

zich begrijpen ! Ook de Episkopalen zelve n be-

gonnen te morren en wrokken ! De harten waren

in beweging en ontroerd. Alies evenwel bleef nog

in rust, zoo lang jakobus op den troon zat.

Inmiddels badden (beds de Puriteinen, onder alle

de ramprpoedcn , waarmede zij te worflcden had-

den,
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den , niet verzuimd , het bij haar onwaardeerbare na C. G.

vuur van vrijheid onder de warme asch wel be- J^arissa.

rekend te houden. Zij waren in Engeland de -

£3nigfl:en , die van de vrijheid een regt begrip had-

den , of liever dezelve op den waren prijs wisten

te fchatten. Na eene minder loffelijke dan vreed-

zame regering ruimde jakobus ten jare 1625 den

troon voor zijnen zoon karel den eerllen, die

volkomen in dezelfde grondbeginfelen ftaande, waar

in zijn vader had gedaan, de bisfchoppelijke hie-

rarchij flevigUjk (leunde , de Roomsch^ezinden be-

gunftigde , de Puriteinen vervolgde. Maar de geest-

drift, waarmede hij in dezen v/erkte, fteeg onge-

lijk veel hooger nog , dan die van zijnen vadet

en van elizabeth. Meer zacht van aard en hart,

dan fchrander van verfland en flaatkundig, gaf hij

ongelukkig te veel gehoor aan de listige infpraken

van zijne alles op hem vermogende echrgenoote,

die eene ijverig Roomschkatholieke Vorstin was,

€n geene moeite fpaarde, om de grenzen van hars

kerkgemeenfchap in Engeland wijd en zijd uitte-

2etten. Ook dit gelukte haar voornamelijk door

medewerking van willem laud, die na abbots

overlyden ten jare 1633 werkelijk Aartsbisfchop

van Kantelberg werd , en , als een gezworen vij-

and der Puriteinen , de Episkopale kerk zoo digt aan

ja in de Roomschkatholieke kerk zocht te fchuiven,

als zijne krachten toelieten. Men prijst zijn ka-

rakter, maar laakt zijne driften, die, om de Puri-

teinen te krenken , hem zulke wijde fchreden ter

nadering tot de Roomfchen deden maken» Dan

C 3 . ge-
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D?. C. G gelijk geweldige onvveérsbuijen foms het ontluikende

jaari5S2 ggvvas van eene zaadkorrel , die in den warmen

. d ' grond wel verholen ligt , kracht en fterkte geven

,

zoo was het ook hier. De Puriteinen , door den

ftorm der vervolging vreesfelijk geteisterd , groei-

den, in weerwil van de nederdrukkende aanflagen

hunner partij, te fterker op. Hun aantal vermeer-

derde gedurende de eerfte vijftien jaren van karels

regering ongemeen. Staatsbewegingen kwamen hier

bij; de Koning drong naar een volflirekt onbepaald

oppergezag. Dit verwekte hem in het Parlemeiit

vele vijanden, die door zijne vrienden voor Puri-

teinen werden uitgekreten , zwart gemaakt , veron-

gelijkt, vervolgd. Er voor gehouden wordende te

deelen in het doel van dezen, aan het hof gehaten,

aanhang, moesten zij ook deelen in derzelver be»

klagelijk lot. Natuurlijker wijze traden dus vele

aanzienlijke Episkopalen over tot de ftille gemeen-

fchap der Pjriteinen. Dezen hadden onder het volk

eene menigte volgers , die ehideiijk den Koning te

vermogend werden, en hem boven het hoofd rezen.

In Schotland wilde de Koning de Episkopale kerk-

regering, naar die der Roomschgezinden gewijzigd,

onder de Presbyterianen of Puriteinen ook met ge-

weld doordrijven ; doch ook hier vond hij ras te-

genftand. Den Schotten viel hij met de wapenen

op het lijf, om hen tot hunnen pligt te dwingen.

Dit was de eerfte fchrede. welke de onvoorzigiige

Vorst deed naur de groeven des ongeluks , waarin hij

eerlang nederftonre. De Schotten, brandende van

woede , Honden hunnen Koning ; hun godsdienst-

ijver
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iyver gaf kracht aan de gewapende hand, waarmede as C. G.

2ii hem zochten terug te flaan ; het gene hun se- ^"^'^'^Ji'

lukte. Dit bragt da klijk ook de gemoederen der

Engelfchen tegen him in werking. Nu zijn geluk

in Schotland gezonken was, kon hij het in Enge-

land niet meer doen bovendrijven. Hier kwamen

de met bloed geheel bedekte oproerigheden der

Roomschge7Jnr!eri bj , die in Ierland ontftonden te-

gen de Proteftanten , van welke er, op het minde,

veertig duizend gezegd worden jammerlijk vermoord

te zijn , met eene wreedheid , waarvan de gefchie-

denis naauwelijks eenig voorbeeld meldt. Die jam-

merzaligheden werden door de Proteftanten in En-

geland op de rekening gefield van den Koning,

die, om zijne echtgenoote te gelieven, den Roomsch-

katholieken Godsdienst op de puinhoopen van den

i^foieftantfchen gronden wilde. Nu betrof het den

Godsdienst. Het hoofd bleef koud ; het hart werd

warm en heet. Men zag de grondzuilen cier Pro-

teftantfche kerk in Brittanniê waggelen en fchud-

den. De Proteftanten waren onlluimig van fpijt ;

de Roomschgezinden juichten van blydfchap, die

hun de hoop op eene zoo lang gewenschte zege in

het hart fprak. De kreet der verontwaardiging bij

de Proteftanten was te fteik , dan dat de Koning

zich verdedigen, of daar hij zich zocht te verdtdi-

gen , gehoord konde worden. Hij fprak en hij fprak

hard en luid ; maar de tegenfpraak van zoo vele

duizenden , voor dat hij ha 1 uitgefproken , opjehe-

ven, hinderde hem het volk er van te overtuigen,

dat hij een' gruwel had van het in Ierland geron-

C 4 nen
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na C. G nen bloed , dot hem zelven zoo vele tranen kostte.

Ko7''—- ^^ Koning had er werkelijk geene icliuld aan; dit

«—JL heefc men naderhand gezien ; maar in Engeland

dacht men er toen anders over. De Vorst fchreeuw-

de zich heesch, en hij bezweek. Een ftouimoedi-

ge , listige , 1'chijnheiligc , ftaatzuchtige olivier.

CROMWEL vroeg in den naam van bet leger en van

het volk, dat men karel den Koning zoude ftraf-

fc;n , op een moordfchavot , voor al het vergoten

bloed, dat lerlayids grond doorweekt had. Die

vraag werd met affchuvv gehoord niet alleen door

het Parlement, maar ook door het grootfte gedeelte

des volks. De perfoon des Konings was heilig;,

zijne waardigheid onfchendbaar door de wetten. De

Puriteinen, het gene hun tot geen' geringen lof

ftrekt , lieten wel het allermeest hun afgrijzen van

zulk een in hun oordeel gevloekten maatregel ken-

nen. Zelfs de Schotfche Puriteinen fpaarden niets,

om, ware het mogelijk, hunnen Monarch te be-

houden. Maar cromwels leger maakte zich mees-

ter van den Koning, en bragt hem in goede bewa-

ring naar Wtndfor, Er oniftond een twist over de

vvcitgevende magt , aan wie' zij behoorde ? Naar

eene fpoedig gevolgde beflisfing werd zij , door

cromwels invloed, toegewezen aan de gemeenten,

om dat het oppergezag oorfpronkelijk bij het volk

berustte, cromwels invloed was gelegen in de

trouw , die de zoo genoemde Independenten aan

hem gezvvoren hadden. Deze lieden waren zoo \^q{

tegen een poli'iek nis kerkelijk opperhoofd; zij be- "

geerden noch Koning noch Biöfchop ; hunne leus

was
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vas de hoogfie vrijheid. En nu werden er hon- na C. G.

derd vijftig afgevaardigden verivOren , om een ge- J'^^^'SS^-

regtshof ter verhooring van den Monarch te vor- . —
men. Zijn vonnis was flraks geveld. Hij werd

veroordeeld , om op her fchavot zijn hoofd te ver-

liezen als een dwingeland, als een verrader, als een

moordenaar. En hij onderging dezen dood met

eene bedaardheid van geest, welke de aanfchoiiwer

bewonderde , de oorgetuige , nu nog bij de nako-

melingfchap, groot noemt, karel had als vorst

gebreken , groote gebreken ; onder zijn bewind kon

het Engelfche volk niet gelukkig worden. Had hij

een zoo goed verftand als een goed hart gehad, de

fluwe CROMWEL had hem niet in zijne magt ge-

kregen , om in deszelfs bloed een' zetel te planten

,

waarop hij onder een' fchoonfchijnenden titel zelf

zich plaatfen wilde, bekleed met eene meer dan ko-

ninklijke waardigheid. De Koning had ten allen tijde

op CROMWEL vertrouwd, om dat hij geen verftand

genoeg had, om de listige treken van dezen fchal-

ken (laatsman te doorgronden , en hem als den

doorflepenften zamenzweerder te leeren kennen, van

welken de gefchiedenis immer heeft melding gemaakt.

Hoe ongelukkig was het alzoo voor karel , dat

hij doorgaans aan de fraaije woorden geloofde, wel-

ke zijn verrader hem met eene innemende kracht

wist intefcherpen als onderpanden van zijne trouw

!

Hoe ongelukkig, dat de zwakke Monarch, hier op

fteunende , bergen meende te kunnen verzetten , en

,

helaas! eindelijk bevond, dat hij geene zandkorrel

in beweging kende brengen!

C 5 CROM-



42 K E R K E L IJ K E

na C. G. CROMWEL zag karel fterven ; deszelfs lijk lag

yaari552. (Jaar; en hij (lapte er koudbloedig over heen, om
COC 1700

, ,, . ,

, voor het oog des volks zich te vertoonen als een

nederig , zedig
, godsdienfiig regent , die nu het

roer van ftaat aangreep , en door zijne beloften

,

door zijne geheimzinnigheden , door zijne tranen

ook de harten terftond innam , met het beste ge-

volg. Engeland werd wezenlijk tot rust gebragt,

en gelukkig gemaakt. Deze met bloed bevlekte om-

wenteling viel voor in den aanvang van het jaar

1649. Zoo hoog was de drift der vervolging, die

bij de Episkopalen tegen de Presbyterianen reeds

lang gewerkt had, ten laatfte gedegen, dat dezen,

bij gelegenheid van den burgeroorlog, nu te midden

van de verwarring zich een' weg openden, om zich

aan genen op de treffendfte wijze te wreken. De

heetfie , de onftuimigfte Presbyterianen , onder ^t\\

naam van Independenten bekend , hadden cromwel
op hunne hand; of wil men liever zeggen, dat hij

hen op zijne hand had? Geiioeg! zij hielpen eik-

anderen bij de uitvoering van hun bijzonder wel

beraamd plan. De Independenten ftonden cr om-

wel bij ter omverre werping van den koninklijken

troon , CROMWEL wederkeerig den Independenten

bij , ter affchalling van de bisfchoppelijke waardig-

heid. De Independenten waren opgekomen reeds

ten jare 161 6; maar met alle hunne woelingen had-

den zij toch niets kunnen uitvoeren ; hunne krach-

ten waren te gering, hunne armen te kort en te

zwak. Eerst, gedurende de burgerönlusten in het

rijk , werden zij buitengemeen gefterkt en gelukte

het



GESCHIEDENIS. 43

het hun, door cromwels moed, alle hindernisfen na C. G,

te boven te lUigen. cromwel bezat niet alleen ter J^^'^^''^^»
tjt i:oo,

onderneming van zul'; eene diiad, als hem gelukte,
_ _

kloeken moed , maar ook ecne fchranderheid van

geest , die door alks betn drong en de roerfclen

van duizenden harten ten zi'nen voordetle in bewe-

ging wist te brengen. Maar het verlicht verftand

van dezen zelfden man was in eenen waarlijk onbe-

grijpelijken . tweeft'-ijd met eene donkere domme

dweepzucht , die, daar er vrijheid van godsdienst-

belijdenis algemeen verleend was , volkomen voet

gaf aan alle, nu het hoofd opltckende, bijgelovige

fekten , de eene dwazer , dan de andere. En die

allen nam cromwel in zijne btfcherming. De meeste

laden der regering, die hem ten dienfle fionden, in

het houden van de teugels des opperbewinds , v/aren

volflagen dweepers. Ook nu lieten zich de eerlle Kwa-

kers zien, ten voorganger hebbende eenen fcboeii-

maker fox , en maakten zij weldra eene godsdien-

ftige maatfchappij uit, die zich burgerlijk wel ge-

droeg, maar welker invloed ftraks geene geringe

vrees zelfs bij cromwel verwekte.

Negen Jaren lang hield caojsiwEL door hoedanig-

heden, die, wegens hare onderlinge tegenflrijdig-

heid, nog de verbazing wekken van alle verftandi-

gen , de misnoegden in den band , en de overigen

in bedwelming. Hij overleed eindelijk ten jare

1658 , als Protector van Engeland. Oogenblikke-

lijk vergleden de kluisters van den despotieken

dwang , die alle bedaard denkenden hadden ge-

kneld ^ zij werden los; zij vielen af. Bij anderen

hield
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ra C. G. hield de kracht der beioovering op ie werken. Het
J5ari552. oog werd helder. De wolk , waarin cromwels

m gezag, grooter, dan ooit de koningen hadden, ge-

huld was geweest, trok op, verfpreidde zich en

verdween. Naauwelijks had de fchijnheilige des-

poot, welke eerst de orde verbrak, en toen voor-

gaf, die volmaaktelijk herfttld te hebben, den adem

uitgeblazen , of de gedachten en de gefprekken vie-

len van zelven terug op verledene tijden. Men zag

neg toen niet, wat men naderhand heeft gezien,

men zag nog toen niet , hoe croöiwel aan de

fcheepsvlag der Engelfchen eene volkomene heer-

fchappij der zee bezorgd, en de fnoeren gevloch-

ten had, waarmede vervolgens alle mogendheden

van Europa aan die van Engeland verbonden zou-

den worden. Dan al hadde men dit gezien , het

denkbeeld alleen , dat de vlammen van eenen ver-

fchrikkelijken burgeroorlog niet hadden kunnen ge-

bluscht worden , dan door het heiüg bloed van

cenen onfchendbaren Monarch, geplengd op een

fchandelijk fchavot , dit denkbeeld alleen had de

driften der menfchen bekoeld. Velen der genen

,

die aan 's konings moord zich fchuldig vonden

,

hadden berouw ; en die er geen deel aan hadden

gehad , waren met verontwaardiging vervuld. De
L^dependenten alleen bleven vasthouden aan hunne

ceninaal opgevatte beginfelen tegen de koninklijke

regering. Alle de weigezinden verlangden naar den

ouden 'regeeiingsvorm. De Episkopalen en Presby-

terianen floegen de handen in één om des ongeluk-

kigen karels zoon te verzoeken, dat hij Koning

van
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van Groothrittatjniè wilde zijn. Hij voldeed aan na C. (?.

hun verlangen en klom ten troon onder de toejui Ï^^^S'a.,.,.., tot 1700,

chingen der blijde natie, die in het eerst geene, ._,^«.

maar daarna van lieverlede vele en groote gebreken

in hem ontdekte. Hoe los ook in grondbeginfelen

ten aanzien van het zedelijke , was de vorst nog-

tans ftijf en onverdraagzaam omtrent zijne onderda-

nen in het ftuk van burgerlijke en godsdienftige vrij-

heid , waarop het geweten van elk hunner aanfpraak

meende te hebben. De Episkopale kerk werd

door hem weder in hare voorregten herdeld ; en

nu , door zijne kracht geOevjgd , matigde zij zich

weder eene volkoraene heerfchappij aan over alle

andere godsdienstgezindten des rijks , die niet zel-

den de Hagtoffjrs van eene geweldige eigendunkelijk-

heid werden. Hij overleed ten Jare 1684.

KAR EL de tweede was bij fommigen verdacht

geweest van Rooraschkatholiek te ziin. Volgens

goede berigten nogtans fchijiit hij noch Katholiek,

noch Proteftanrsch geweest te zijn , msar een Deïst,

Zijn broeder jakobus de tweede, die hem opvolg-

de , was werkelijk Katholiek in naam , in hart en

daad. Het beklimjjen des troons had men hem

niet kunnen verhinderen. Hadde hij nu maar met

wijsheid geregeerd , elk der godsdienstgenor)trchap-

pen zijne bijzondere vrijheid latende , hij zoude

een goed koning zijn geweest , ten minde hebben

kunnen zijn. Dan dit was er zoo verre af, dat hij

weldra, met dweepzuchtig onverfland aan zijne on-

verdraagzame beginrilen den ruimen tengel vierende,

volftrekt tegen zijn eigen en het belang zijns rijks,

niets
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m C. G. niets anders toonde in den zin te hebben , dan het

Jiari552. vestigen van den Roomfchen godsdienst op de

* grondflagen van den Proteftantfchen , dien hij om

verre zocht te werpen, Naauwelijks werd dit in

het geheim gefmeede ontwerp openlijk in werking

gebragt, of de Proteftanten voelden zich opgewekt

om maatregelen te nemen , die zuiks verhinderden.

Zij noodigden zijnen fchoonzoon willem den der-

den. Prins van Oranje, om tot hen overtekomen ,

en de vervallen zaken des rijks te heifteilen. Die

vorst kwam in Slagtmaand des jaars 1688, en ja-

kobus , zich verlaten ziende , legde den fchepter

neder , en vliigtte naar Frankrijk.

Nu kreeg alles in Grootbrhiannie eene gansch

andere gedaante. Om de liefde des volks te wln-

' nen kon voor willem den derden geene betere ge-

legenheid geboren zijn, dan deze. Het volk was

moede van alle de woelingen, waarin zij fleeds te-

gen eikanderen met haat en nijd geijverd hadden,

aan de eene zijde, om den godsdienfiigen voor-

rang, en aan de andere zijde om eene godsdien-

llige gelijkheid. Deze afgematten tot rust te bren-

gen was 's vorften doel; en hij bereikte hetzelve,

zonder veel moeite. Aan elk verleende hij het gene

de billijkheid begeerde. In het jaar 1689 werd er

eine tolerantieakte gemaakt, waarbij eene algemeene

verdraagzaamheid tot ftand , en alle vervolgzucht,

wegens de verfcheidenheid van kerkelijke inflellin-

gen en belijdenisfen, geheel buiten kracht geraakte.

Onder de Bisfchoppen waren eenigen , die
, jako-

bus getrouw gebleven, den eed aan willem wei-

ger-
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gerden , en nu van hunne posten ontzet werden, na C. G.

Dit brak in eens de kracht der politieke partij-
Ja^rissa.

^ •' tot 1700.
fchap onder de Geestelijken van Engdands zoo- .

genoemde hoofdkerk. De Bisfchoppen vervolgens

meer Theologanten , gelijk zij behoorden te we-

zen, dan Staatkundigen zijnde, werden van zelven

alzoo verdraagzamer, vooral toen zij ten voorgan-

ger kregen den zoo gematigden als geleerden jo-

HAN TiLLOTSON, die in plaatfe van den Jakobs-

gezinden willem sancroft het opperkerkbeftuur

van Kantelberg op zich nam. Niets had op de

betere wijziging der gevoelens van de Episkopalen

eenen meer krachtigen invloed, tillotson wa9

een hartelijk vriend van alle godsdiensrgezindten ,

en even hartelijk getrouw aan den Koning. Zijti

kerkbefluur had nevens dat van den gelijkdenken-

den GiLüERT BüRNET, die ten zelfden tijde Bis-

fchop van Salesburij werd , voor Engeland de

weldadigfte gevolgen. Intusfchen hadden zich van

de Presbyterianen reeds ten tijde van cromvvel en

vervolgens afgezonderd de menigvuldige dweepers,

die deze godsdienstgezindte bij de Episkopalen dik-

werf zoo gehaat hadden gemaakt. Dezelven had-

den zich tot op zich zelve ftaande gemeenfchap-

pen gevormd; en de overige Presbyterianen , dus

gezuiverd, waren nu, uit hoofde van hunne meer

bezadigde denkwijze , ook wegens de achtbaarheid

van velen hunner leeraren, regt eerwaardig gewor-

den (*). Nog bleef echter eenen ruiaien tijd het

on-

(*) Verg. spiTTLERS a. w. bl. 452,
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na C. G. onderfcheid levend tusfchen de hooge en lage bis-

Jr.an55!7. fchoppelijke kerk (*). De eerfte werd gehouden

i„
* hierarchale bedoelingen te hebben , het gezag der

Bisfchoppen te willen doen ryzen, en de kerk on-

afhankelijk van den Haat te maken. De andere,

meer in den geest van het Proteftantisme werken-

de, liet een deel van het kerkbelluur aan 's Ko-

nings magt over, en was jegens andere godsdienst-

gezindten ook verdraagzamer (f). Met den tijd is

echter in de achttiende eeuw dit onderfcheid bij-

kans geheel verdwenen. Niemand ontzegt thans

den Koning en het Parlement de hun toekomende

regten in kerkelijke zaken.

In de Ver- Wat den (laat der Nederlandfche hervormde kerk
eenigde

betreft ; hoedanig die geweest is van hare op-

den, komst tot het jaar 1579, toen den drie en twin-

tlgften van Louwmaand de vermaarde Unie van

Ufrecht geteekend werd , is zeer omftandig verhaald

geworden in één der voorgaande deelen dezes

werks (§). Van dat tijdpunt af zullen wij de ge-

fchiedenis met alle mogelijke kortheid vervolgen.

De Nederlandfche provintiën, welker afgevaardigden

de Ferbindtenis of Unie te Utrecht geteekend had-

den, waren met name Gelderland, Holland, Zee-

land, het Sticht van Utrecht , en de Friefche, na-

derhand genoemd de Groeningfche , Ommelanden

tusfchen de Eems en de Lauweru Eenigen tijd

daar-

(*) High and low chirch.

(f) Verg. sciiRüCKHs a. w. VIII ; bl. 142.

(§) Deel XXil geheel.
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daarna werd het verbond mede oiiderteekend door "«i C. G.

die van Friesland . tusfchen de Laiiwers en het iJll^^'' IOC 17-0,
Fiie; ook door Overijsfel-, wijders door Brahand — ..

en een gedeelte van Vlaanderen. De üad Gronin"

gen trad niet voor het jaar 1594 in het verbond.

Alle deze provintien hadden zich verbonden , om
onaffcheidbaar hij eikanderen te blijven, als waren

zij flechts édue provintie , onverminderd nogtans de

bijzondere vrijheden , welke elke , op zich zelve

ftaande , provintie voorheen genoten had. Met ;,

betrekking tot den godsdienst was, volgens het der-

tiende artikel , hoofdzakelijk befloten , dat elk , zoo

Roomfche als Onroomfche , overal vrijheid van gods-

dienst behouden , en niemand uit hoofde van zijnen

godsdienst, achterhaald of onderzocht zoude wor-

den ().

Die van Gent^ tot dat gedeelte van Vlaanderen

behoorende , hetwelk mede in de Unie begrepen

was, hielden niet te min hunnen ouden onbetame-

lijken tred. De ongeregeldheden , aldaar ter ver-

drukking der Roomfchen plaats grijpende, fiiegen

eindelijk tot die hoogte, dat de Prins van Oranje^

WILLEM de eerRe, in Oogstmaand des jaars 1579

zich genoodzaakt zag , om zich in perfoon der-

waarts te begeven , en , door verandering des Magi-

ftraats, er de rust te herftellen. Bij die gelegenheid

week PETRUS datheen, wiens woelingen nu een

einde namen , nevens verfcheidene medeftanders,

naar

(*) Breedvoeriger vindt men dit dertiende arükel

reeds opgegeven in het XXII D. bl. 16'j,

Herv. VI. D
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na C. G. naar Duitschland, Geheel anders handelde men te

Jaari552. ontwerpen. Aldaar was den aSften van Bloeimaand
toe 1' iO

'

deszelfden jaars, door de regering, overeenkomftig

den inhoud van het verdrag der Urne, een plakkaat

afgekondigd, ter bevordering van eeneii algemeenen

godsdienstvrede en eene onderlinge verdraagzaam-

heid. In Mechekn daarentegen werd de godsdienst-

vrede wel haast geheel verbroken, en de ftad aan

de Spaanfchen overgegeven. Hier te lande hield

men , op zeer vele plaatfen , fchoon in andere op-

zigten , zich mede niet , geliik het behoorde , aan

de voorwaarden der Unie. Te /Amersfoort werden

den negenden van Zomermaand deszelfden jaars de

beelden uit de kerken geworpen, 's Daags daaraan

gefchiedde hetzelfde te Utrecht
'^ vervolgens in den

aanvang van het jaar 1580 mede te Zutfen, te Kam*

pen, te Deventer , te Zwol; ook op vele plaatfen in

Friesland, in de Groningfche Om-melanden , in Drenthe

en elders. Aan de andere zijde trouwens gedroegen zich

de Roomfchen niet , zoo als het betaamde, omtrent de

Onroomfchen. Te Brugge en ^s Hertogenhosch ont-

(lond zelfs, in den zomer van het jaar 1579, door

eene razende drift van de Roomfche partij, een vol-

komen burgeroorlog met de Onroomfchen. In de

eerstgemelde ftad bleven de Onroomfchen meester; in

de andere de Roomfchen. Maar in beiden fneuvelden

er vele burgers. De Roomfchen, op gelijke voor-

regten , als de Onroomfchen genoten , aanfpraak ma-

kende , wilden overal aan dezen nu dezelve betwisten

inet eene vervolgzucht , die , ware zij niet beteu-

geld geworden , de oude tooneelen eener gruwelijke

bloed-
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bloedflorting tn sfcl ien hernieuwd zouden hebben, .ia C, G.

Het gene di mede verhinderde, was, dat in vele
'^^'"^'^^'**

^ . , , .

,

ïo^ ï 700.
prnvint:ën de Roomfchen , wegers mmderheid van ____
getal , voor de Onroomlchen bukken m'"^esten , en

met hunnen moed alzoo ook den vorigen ijver voor

de vrijheid verloren. Velen van deze Roomfchen

waren zeer twijfelachti<?, niet wetende, wat zij wen-

fchen moesten. Zegepraalde ^sSpanjes Koning, hun

heer en vorst, zoo zagen zij zich in eenen ftnat

terng gebragt , die hun , als burgers , niet geviel

;

en raet der Staten geluk leden zij , als Christenen

,

fchipbreuk aan hun geloof.

Den 26'len van Hooimaand des Jaars 1581 ver-

klaarden de algenicene Staten, bij een plakkaat, den

Koning van Spanje vervallen te zijn van deszelfs

regt op de Nederlanden. Een ftoure, maar gewig-

tige ftap! Bij deze toedragt van zaken kon het niet

anders, of de Roomfchen, die hunnen wecrbarfti-

gen zin zoo tegen de Overheid , welke meest uit

On roomfchen beftond , als tegen de kerkgemeen-

fchap van dezen niet verbergen konden , moesten

overal daarvan de nadeeliglle gevolgen tot hnn hart-

zeer ondervinden. Het mistrouwen tegen de Room-

fchen, die, door dezen weg, voor vijanden der

regering al meer en meer begonnen gehouden te

worden, was ten jare 1581 dierwijze toegenomen,

dat de Staten van Holland^ nog voor de gemelde

afzwering van Spanjé's juk , den vierden van Lente-

maand, een allerfti engst edi'-t uitvaardigden aan de

Baljuwen en Schouten. Bii hetzelve werd, uit vrees

voor zamenrotting , den Roomfchen in de (leden ea

D 2 dor-
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na C. G. dorpen vzn HollaHd , diO. bijzondere oefening van hun-
J?.ari5S2.

jjgjj godsdienst verboden , op bedreiging van zoodanige

.
ftraf , nis men den ftoorders van de openbare rust ge-

woon was aan te doen (*). Evenwel eerst den aóften

van Wintermaand van dat jaar werd het plakkaat,

dienaangaande, op den naam des Prinfen van Oran»

;>, aan wien de hooge Overheid toen was opge-

dragen , bij openbare afkondiging gemeen ge-

maakt (f). Op het houden van godsdienfiige verga-

deringen , waar ook ter plaatfe , door de Roomlchen

gehouden, werd eene boete van honderd guldens ge-

field. Zelfs het op ftraat verfchijnen in geestelijk

gewaad werd hun fcherpelijk verboden.

Het was op grond van dit plakkaat, dat, in eene

vergadering der algemeene Staten , gedurende het

jaar 1583 gehouden , het volgende voorftel gedaan

werd, of, namelijk, niet het dertiende artikel van

de Unie van Utrecht eenigzins behoorde veranderd

te worden, diervoege, dat voortaan, in de veree-

iiigde landen , alleen de hervormde godsdienst ge-

handhaafd , en geene andere , dan deze , openlijk

gedoogd zoude worden ? Over dezen voorflag werd

onderfcheidenlijk in de landlchappen geoordeeld, die

toen, gelijk in andere punten, welke beraadflaagd

werden , gansch niet éénsgevoelend waren. Wat

eigenlijk hieromtrent, in eene vergadering der alge-

meene Staten, welke in Hooimaand deszelfden jaars

te

() Zie BRANDTS Hilï. der Ref. I; bl. 661.

(i) Zie HooFDTS Nederl. Hifi. XVIII; bl. 75>4. eo

verg. BRANDTS a. w. I i bl. 679.
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(e Middelburg, in Zeeland, gehouden werd , be- na C. G.

floten of onbeflist zij gebleven, is onzeker. Sterk l^^'^' 552»

IS federt vele jaren reeds hier over getwist gewor- -

den, zonder dat men dienaangaande, eenig gegrond

berigt heeft kunnen medodeelen, dat boven allen

twijfel verheven is (*). Vast fliaat het evenwel,

dat, indien al het voorflel een befluit der algemeene

Staten geworden is, hetzelve dan eene aanmerkelijke

verandering ondergaan heefr. In zijne volkomene

kracht altoos is hetzelve niet ten uitvoer gebragt,

naardien de openlijke godsdienstoefening der Luther-

fchen en Doopsgezinden nooit bij de Staten van

Holland, veel min bij alle de provintiën gezamen-

lijk, verboden, maar altijd is toegelaten (f).

Niet lang daarna werd willem. Prins van Oratt"

je, door 'svijands verraad, van eenen balthasar

GERARDS, op dc geweldigfle wijze, te Delfts ver-

moord. Dit gebeurde den tienden van Hooimaand

des jaars 1584. Zorgelijk werd hierdoor wel 'slands

toeftand; qiaar het doel van den vijand mislukte.

De Staten vereenigden zich te naauwer met eikan-

deren tegen Spanje, en vonden zich uit dien hoof-

de verpligt, om de magt der Roomfchen, welken

'svorften dood weinig ter harte fcheen te gaan, nu

gevaarlijker , dan ooit , befchouwd , zoo veel zij

kon»

(*) Zie TE WATERS FaderU Hifiorie, IV Deel; bl.

198 , 2p^;

(t) Verg. uiTENBOGAARDTs Kcvkel. Gffch. bl. 93{^,

938; GROTii /Ipolog. L. 11. p. ip. Ook vergelijke me»

BRAKPTS a. w. I; bl. 6p3.

D 3
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BJi C. G. konden te beteugelen en te kortwieken. Dit was
Jaari552 ^g reden , waarom het plakkaat , betrekkeliik de
tot 1700.

' r 7

^ vrije godsdienstoefening , hetwelk , ten voordeele

van de Onroomfchen, den 26fi:-n van Wintermaand

des jaars 1581 was afgekondigd, den 2ilten van

Slagtmaand des jaars 1584 vernieuwd, vermeerderd

en bekrachtigd werd.

Na dat nu van tijd tot tijd de tien zuidelijke Ne-

derlandfche provintien, door de geweldige overnnigt

van gevoerde wapenen , in "'s vijands handen weder

gevallen waren , verbonden zich de zeven , noor-

delijk gelegene provintien , tot een afzonderlijk ge-

meenebest, waar de hervormde godsdienst alzoo de

godsdienst van ftaat werd , terwijl elke andere gezind-

heid, met meer of mindere bepalingen, vrijheid van

godsdienstoefening, en elk der ingezetenen eene on-

geftoorde vrijheid van geloof volkomenlijk bleef ge-

nieten. De algemeene Staten der Nederlanden kre-

gen echter van lieverlede vervolgens weder eenig

aandeel in Flaanderen, Dit beftond in de Meijerij

van den Bosch , Peel en Kempeland , de Baronie van

Breda ^ het Markgra;if!chap van Bergen op ZooWj

de heerlijkheid Steenbergen , VViUemJiad ^ Prinfe-

land , de fchanfen Lillo , Kruisfcham , Frederik

Hendrik , de ftad Graie , het land van HTuik ,

Maa/Iric.hi, met zijne omliggende dillrikten, enz.

Door vrijwiliigcn overgang, of, volgens het regt

des oorlogs, door de magt der wapenen, zijn deze

plaatfen de eigendom van de vereenigde Staten ge-

worden , als , bij voorbeeld , de Meijerij van den

Bosch ^ door FREDERIK HENDRIK vciOiTerd , ten

ja-
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Jare 1629, de Baronie van Breda in het Jaar 1637, na C. G.

enz. Alles werd, vokens het derde artikel van den
^'^^'"'552.

tüc 1700,
Muiiflerfchen vrede, ten jare 1648, aan de alge-

.

meene Staten der Nederlanden afgeflaan, en is on-

afgefcheiden aan de Nederlandfche Republiek geble-

ven tot aan de jongfle veranderingen in het jaar

1810 voorgevallen. Mnaflricht evenwel moet hier

van worden uitgezonderd; dit is reeds ten jare 1794

in de handen der Franfchen gekomen. Hetzelfde

zij gezegd van het zoogenoemde Staatsvlaanderen^

dat , door de kracht der wapenen veroverd , mede

bij den Munfterfchen vrede, in het jaar 1648, den

algemeenen Staten was afgedaan, maar ten jare 1794

door de Franfchen bemagtigd , toen in het bezit

van dezen gebleven is. Hoe naderhand in de jongst-

verlopene jaren J813 en 18 14 alle deze landen we-

der met de voormalige zeven provintien zijn veree-

nigd geworden , is aan onze tijdgenooten bekend.

Daar nu alzoo, in het laatst der zestiende eeuw,

de zeven vereenigde Nederlandfche provintien tot

één gemeenebest gevestigd werden , dat tegen Spanje

genoegzaam beftand bleek te zijn , werd in de jaren

1578, 1579, 1580 en vervolgens de godsdienst der

Hervormden overal , bij de Christelijke gemeenten ,

200 wel in de dorpen, als in de fteden , ingevoerd,

Vlaanderen moest grootendeels , onder alle gods-

dienstberoerten , voor de magt van Spanje bezwij-

ken; het kon het hoofd niet weder boven krijgen,

en bleef alzoo Roomsch. Duizenden van Hervorm-

den kwamen toen uit Vlaanderen naar de zeven

provintien afzakken, zich hier neder zettende, ter-

D 4 wijl
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na C. G. wijl aan den anderen kant zeer vele Roomfchen uit

Jaan552. ^g^e landen derwaarts verhuisden. Door dien weg
lot I /OO,

«——.» nam het getal der Proteftanten in de Republiek der

zeven provintien flerk toe, en dat der Roomfchen

llerk af. Zoo kwamen , om dit met een enkel

voorbeeld optehelderen , alleen in de hervormde ge-

meente van Middeiburg^ in Zeeland, ten jare 1584 ,

vierhonderd en zes, ten jare 1585 achthonderd en

achtendertig, en ten jare 1586 duizend vijfenvijftig

lidmaten van Gent^ Antwerpen en elders (*). Ook

lieten zich vele Roomfchen hier te lande overhalen,

om hunnen vaderlijken godsdienst te verlaten , en

belijdenis te doen van den Hervormden. De wei-

gemeende pogingen van kundipe Leeraars , onder de

Hervormden, om dat gedeelte des volks, hetwelk

nog aan de leer der Roomfche kerk vasthield, van

meer gezonde geloofsbegrippen te overtuigen, waren

van dat gevolg, dat ontelbaren van tijd tot tijd tot

de nieuwe kerkgemeenfchap overkwamen. Ware,

zedelijke, overtuiging deed het getal ftaêg aangroei-

jen. Maar ook flaat het, naar menschkundige be-

grippen , welke wij van de zaak moeten vormen

,

te denken , dat velen , eindelijk alle hoop op eene

tegenömwenteling in het godsdienflige verliezende,

tot het veranderen van belijdenis uitgelokt werden,

door de bijzondere voorregten, den Hervormden ge-

fchonken. De gemeenten der Hervormden in de

lieden en dorpen , allerwege , begonnen allengs zeer

te

(*) Zie 'sGRAVE7ANDE*s Twcedc Eeuwgetijde der Mid-

éslburgfche vrijheid, bl. 434.
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te blo:ijen , en de leeraars vermeerderden hand na C. G.

over hand. Taarlijks werden er nieuwe gemeenten '''"'5^'*'
•^ •'

°
tot i;oo.

gedicht. Dit duurde tijden aan één, zelfs tot het ,

mid len van de zeventiende eeuw, na den i^///«-

flerfchen vrede , voornamelijk op verfcheidene dor-

pen van Gelderland en Holland, aan de grenzen

dier landen gelegen , wa:M liet vulk meest den

Roomj«chkntholieken godsdienst belijJt. In de eer-

fte tijden fchijnen vele gemeenten, vooral ten plat-

ten lande , zeer klein geweest te zijn , zoo dat er

noch kerkenraad noch predikant was, en men er

na de hervorming jaren achter een het heilig

Avondmaal nog niet gehouden had. Dan wanneer

er édns een leeraar geroepen was , won fom wijlen

in één jaar tijds de gemeente zeer krachtig aan,

door het belijdenis doen van zulken , die de

RoomschkathoHeke kerk verlieten. Van daar was

het ook, dat wel eens geheele ultgedrekte diftrik-

ten van verfcheidene wijd verflrooide dorpen maar

éénen predikant hadden. In de (leden ook kan

men de kleinlieid der gemeenten van de vroegfte

tijden afmeten naar het toenmalig gering getal van

leeraren , in vergelijking van het veel grooter in la-

ter tijden. Ten voorbeelde ftrekke Vlhfingen , waar

ten jare 1594 flechts drie leeraars waren, en na-

derhand zeven geweest zijn (*j, doch bijzonder-

Igk Amflerdam , waar in het jaar 1599 bij de vijf

predikanten , die er toen nog maar waren , een

zesde beroepen werd. Eindelijk moeten wij nog

aai>

(*) Zie VROLiKUERTS VlUfingfche kevkhemeU
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M C. G aanmerken, dat de beelden, die na den beelden*

J*^"5;52 ftorm, in het jaar 1566 voorgevallen, ten tijde van

^
' alva's verblijf in de Nederlanden , weder in de

kerkgebouwen waren gebragt, na de hervorming,

op fommige plaatfen wel andermaal door het graauw

weggeplunderd , doch ook in veifcheidene oorden

roet veel gematigdheid , langzamerhand , op bevel

der Overheid, zijn weggenomen. In het begin der

zeventiende eeuw waren er, onder anderen, in de

kerkgebouwen van Friesland , hier en daar nog

vele beelden. Dit blykt uit den last , aan eene

kommisfie der Vriefche Sijnode ten jare 1603 op-

gedragen, om bij de ftaten dier provintie aan te

dringen tot het laten wegruimen dier overblijffelen

van den ouden godsdienst (). In Zeeland zelfs,

dat zoo vroeg geheel hervormd was geworden

,

(tonden in het jaar 1599 5 vooral ten platten lande,

in fommige kerken nog altaren (f). Dat de Zeeu-

jj'if», anders zulke ijverige Hervormers, die toen

nog hebben kunnen dulden , fchijnt in de daad

vreemd. Trouwens de Zeeuwen waren te dezen

aanzien ftrijdig met zich zelven. Hoe zeer zij ook

tegen het Pausdom openlijk met kracht den oorlog

voerden , bleven hunne harten nogtans een' gerui-

inen tijd van vele Roomfche begrippen, die elders

van de Hervormden hier te lande verworpen wer-

den,

(*) Zie GREYDANUS Naamlijst der Predikanten van

de klasfis van Franeker ; bl. 56 en 57.

(f) Zie het Kort verhaal der Reformatie in Zee-

land ^ door j. w. TE water; bl. fl7ï»
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den, geheel niet afkeerig (). M'^gelijk was Jit wel na C G.

een gevolg van hunne bijzondere gemeenfchap met '^^'"'^^'^*

cie Engdfche hervormden, welke in andere opzigten »«,««.

tot diep in de achttiende eenw is zi_;^tbaar geweest.

Wij,Iers werden de kerkelijke bezittingen aange-

teekend, en tot (lichting, als mede tot onderhoud

zoo van de fcholen als kerken aangewend. Dit ge-

fchiedde, altoos op vele plaatfen, met onderlinge

overeenkomst van Roomfche abten , prelaten en

geesttlijken , aan welke uit de inkomflen der kloos-

tergoederen een Jaarlijksch peufDcn verleend werd.

In de fteden en dorpen werden vaste predikanten,

of ook wel zulken gekozen , die men , bij gebrek

van bekwame voorwerpen , aan andere gemeenten

voor een* tijd ter leen verzacht. Dit leenen van de

predikanten heeft geduurd tot omtrent de nationale

Synode van Dovdtrecht ^ ten jare 1618 gehouden,

toe. De predikanten werden bezoldigd uit de pas»

torie-inkomften , voorheen bij de Roomfche kerkdie-

naars genoren, Vvaar over, in fommige provintien,

zij zelven het beftuur in handen hadden , in ande-

ren weder de zorg daarover 'slands ftaren hadden

op zich genomen , gelijk voornamelijk in Holland

en Zeeland» De pastorie goederen werden aange-

merkt als een eigendommelijk goed der gemeenten,

aan dezelve voormaals gefchonken ter handhaving

van den godsdienst in het algemeen, maar ter be-

zoldiging der leeraars in het bijzonder. Volgens

berigten van voor de tijden der Hervorming waren

de-

(*) Zie TE water's aangehaald werk ; b!. a^3.
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Ha. C. G. deze goederen herkomftig van vermogende , gods-

Jaari552. yruchtige. Christenen, die tot de bijzondere ge-
tot 1700. „ , „ , , ,

_ meenten , welker leeraars zij begunftigden , behoor-

den, of op dezelven betrekking hadden (*).

Wat den toefiand van de hervormde kerk in de

voorheen zoo genoemde Generaliteits landen betreft,

ook deze heeft daar fteeds de hooge befcherming

der Overheid genoten. De godsdienst der Hervorm-

den werd daar, even gelijk in de provintien, boven

dien van andere gezindten bevoorregt, en als zoo-

danig eindelijk in de parochiekerken openlijk geoe-

fend. De Roomfchen daar en tegen hadden, even

als in de bijzondere provintien , geene vrijheid

,

hunnen godsdienst gezamenlijk anders waar te ne-

men , dan in bijzondere huizen. Nogtans waren

zoo wel de burgers der fleden , als de bewoners

des platten lands, voor verre het meeste gedeelte,

Roomschgezind van belijdenis. De oorzaak hiervan

was zeer eigenaardig. Hoe groot ook het aantal

der Proteflanten voorheen in die landen geweest

moge zijn , door de overheerfching van Spanje ,

waren dezen al ras, deels naar de zeven provintien

verhuisd , waar zij hunnen godsdienst , met volko-

mene vrijheid des gewetens, belijden konden, deels

door

(*) Merkwaardig is, te dezen aanzien, een gefchrift,

door küARDus ACRONius, predikant eerst te Kornium,

daarm ter leen te Leeuwaarden ^ en vervolgens weder

ie Kornium, reeds in het jaar 1590 te Franeker uitge-

geven onder den titel van Seer grondighe ende welgke^

fondeerde onderrechtiuge over het onderholt van de die*

tiaren der waren gkemeynten christi.
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door den dwang der inquifuie genoodzaakt gevvor na C. G.

den , om tot den fchoot der Roomfche kerk weder
I^J'^JÏqJ*

te keeren. Toen nu de landen der Generaliteit ,

door den Munderfchen vrede ten jare 1648 aan den

Staat der vereenigde Nederlanden werden afgeflaan

,

was de Ijverzucht ter verandering van godsdienst

geheel of grootftendeels verdwenen. Het vuur van

geestdrift ter hervorming der kerk , weleer ontdo-

ken , was er volftrekt uitgedoofd. Er was een

gansch ander geflacht reeds opgetreden , dat zijne

vaders en grootvaders van de gebeurtenisfen had

hooren verhalen, die voor meer dan eene halve

eeuw waren voorgevallen, maar uit eigene waarne-

ming zelf er geene de minfte kennis van droeg. Ook

had de geestelijkheid het inmiddels van geen gering

belang geacht in de harten des volks de zaden van

wederzin tegen het Proteftantisme met zulk eene

ruime hand te ftrooijcn, dat, welke pogingen ter

voortplanting van de nieuwe godsdienstleer er ook

werden aangewend, die allen vruchteloos waren, en

de hardnekkigfte wederllrevigheid allenthalve ont-

moetten. Niettegendaande 's lands Staten , bij de

overgave der parochie -kerken aan de weinige Her-

vormden (), die er nog gevonden werden, of toen

van

(*) Die overgave der kerken is evenwel zonder alle

uitzondering niet algemeen geweest, in de drie landen

van Overmaas f namelijk Falkenburg , Daalheim en

•5 Hertogenrode , hebben de Roomschgezinden overal

hunne kerken behouden , onder die voorwaarde nog-

Uns, dat ook de Hervormdea er tevens hun afzonder-

lijk
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nn f^. G. van bulten inkvvamen , regt gefchikie leeraars aart»

r.'!r"-ro 'ttkieii , ók lict Evaiigtlie , op eene verlhndige wij-

ze, predikten, bleven nogtsns de zsken van den

godsdienst er in die zelfde gedaante, welke zij had-

den 5 en fchenen zelfs de godsdieiistg'evoeleriS des

Roomrchen volks dieper , dan ooit vooiheeri , ge-

vestigd, tegen de andersgezinden zoo veel te krach-

tiger in te werken (*). Het getal der Hervormden

is door dien weg in fomrcige oorden eer af dan

toegenomen. Ja , bij aldien , behalve de predikan-

ten , voorzangers , fchoolmeesters en andere kerk-

bedienden, ook alle de hooge en lage ambtenaars,

in de (leden en dorpen , waar zij meestal uit de

vereenigde provintien, met hunne woningen, waren

gekomen, geene beliidenis hadden moeten doen van

den hervormden godsdienst, zoo ware het, naar

het oordeel van deskundigen, te duchten geweest,

dat

lijk gebruik van mogten maken. En op verfcheidene

plaatfen , waar geene Hervormden waren , had Jen de

Roomfchen de kerken in het volkomenfte bezir. Zie

KOKS Vaderlar.d$ch Woordenboek; XXI II D. bl. 312.

(*) De vooinaamfle befluiten der algemeene Str.cen,

ter z.ike van den openb>'ren godsdienst in de Gcnerali-

teitslrnden genomen, vindt men in het Kerkelijk Plak-

kaathock door wiltens en schfitus uitgegeven., als

mede in een afzonderlijk werk, ten jare 1661 in het

licht gekcm?n, onder den titel van Reglement op de

'Politieke R fonnntie in de Meijerij van ^s Her/ogen

bosch en andere kwartieren van gelijke natuur onder dt

CeneralUeit behoorende.
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dat het getal der Hervormden , als te klein , om op ia C. G.

ïich zelf te blijven liaan, niet alleen nog meer mer-
J^^ ,^J^;

keiijk verminderd, maar weldra geheel tot niet zou-

de gebragt zijn geworden.

Voldoende zal wel dit historisch berigt zijn, no-

pens de opkomst der Proteltantfche kerk in de Ne-

derlanden^ zoo als zij zich bovtn de Roomfche

verlieven heeft , en , als zoodanig , op den duur

door de Overheid is bevoorregt geworden. Wij

gaan over tot een historisch berigt , aangaande

hare opkomst, in een ander, bijzonder, opzigt,

£00 als zij , namelijk , onder den naam van de

Hervormde kerk , aldaar eenen voorrang gekregen

en behouden heeft boven andere Proteftantfche ge-

zindten.

In de eerrte tijden , toen de Hervorming in de

Nederlanden doorbrak , waren de genen , die een'

wanfmaak in den Roomfchen godsdienst kregen,

indien men hun een' naam wil geven, eigenlijk ge-

zegd Lutherfchen. De fchriften van luther wer-

den van het volk a!^;emeen en alleen gelezen. Het

wijdklinkende gerucht, van 's mans hervormingwerk

uitgaande, was oorzaak, dat men eeniglljk op zijne

leer de aandacht floeg. Met den tijd evenwel wer-

den hier bekend de bijzondere gevoelens van an«

DREAS BODENSTEIN van Karelfiüd ^ die , fchoon

een zoo geleerd, als moedig medehelper van lu-

ther , nogtans van hem in het ftuk des heiligen

Avondmaals verfchilde , gelijk voorheen verhaald is

geworden. Ook bleven den Onroomfchen in de

Nederlanden niet verborgen de godsdienstbegrippen

van
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na C. G. van ulrik zwinglius , bijzonder ook met betrek»

JflariS52 |.jj^~ |.Qj. ijgf heiliff Avondmaal, welke niet zeer van
tot 1700 ö ö 9

^ die van bodenstein verfcliilden. Ten zelfden tijde

drongen in de Nederlanden mede door de bijster-

fporige begrippen der Wederdoopers , dus geheeten ,

omdat zij de geoorloofdheid des kinderdoops ver-

werpende, allen, die in hunne tederfte kindjchheid

gedoopt waren, herdoopten. Ook pastte in volle

kracht op hen die naam, wijl zii zelfs zulkèn, die,

reeds tot jaren van onderfcheid gekomen , in de

kerkgemeeiifchap der Dcopógezinden gedoopt waren,

tot de hunne niet wilden toelaten , ten zij dezelve

voor de tweede maal bij ben gedoopt wierden.

Langs deze onderfcheidene wegen begonnen de

Onroomfchen allengs uit één te loopen. De verwij-

dering was evenwel van geringe beteekenis, over

het geheel genomen. Men meende het in de hoofd-

punten ééns te zijn. Men twistte niet ; men kwam ,

in het geheim , ééndragtiglijk zamen ; men ftichtie

clkanderen; men gaf elkcnderen troost, en men ver-

heerlijkte met eikanderen God. Al fpoedig evenwel

verloren de Wedcrdoopers bij alle weldenkende bra-

ven hunne achting, zoodra zij in hunne onchris-

telijke gedragingen toonden, door welken Geest zij

gedreven werden , zoo als voorheen breedvoerig

vermeld is geworden. Intusfchen kwamen de Doops-

gezinden meer te voorfchijn , Onroorafche Christenen ,

die met de Wederdoopers , in deze min fchadeliike

gevoelens gelijk dachten , dat zij bijzonderlijk alleen

den doop der bejaarden voor geldig verklaarden ,

maar die voor het overige van deze oproerzuchtige

grond-
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grondleggers eener ware kerkdwingelandij , welke , na C. G.

in ondragelijke fchrlkkeliikheden , alle denkbeeld te i^ri552«
° •'

j 5
, tot 17CO.

boven ging, zeer onderfcheiden waren , zoo door -

hun verflandig inzigt van de waarheid , als door

zachtheid van zeden. Hun voornaamde gids werd

iMENNO SLMONS, een Vries, naar wien zij ook

onrier den naam van Mennonieten of Mennisten

zijn bekend geworden. Na dezen traden de Kal-

vijnisten op , aanhangers van johan kalvijn ,

<3ie , gelijk wij gezien hebben , de gevoelens van

2;wiNGLius , betreffende de geloofsleer en het be-

üuur der kerk, befchaafde, ten minfle anders wij-

zigde.

Gedurende een tljdsbeftek van ruin vijf en twin-

tig jaren , waarin deze dingen gebeurden , werd het

onderfcheid in gevoelens , tusfchen de verfchillende

gezindheden plaats hebbende , van elk onderzoek-

gragen godsdienstvriend, over en weder, meer be-

fpeurd. Men trok dus al gaande voort .partij , en

men verdeelde zich in fekten. ÏNfen telde Luther-

fchen^ Bodenfleiners ^ meer evenwel bekend onder

den naam van Karelfladianen ^ Zwinglianen^ WC'

derdoopers y Doopsgezinden^ Kahijnisten, Even-

wel, gelijk de Wederdoopers , na de opkomst der

Doopsgezinden , wel haast geheel verdwenen , zoo

bleven er ook uit kracht des grooten invloeds van

KALVIJN, nergens eenige Zwinglianen meer over, dan

in Oostvriesland , terwijl de Karelftadianen ten laat-

fte geheel niet meer genoemd werden, fchoon hun
geest onder alle gezindheden heimelijk werkte , bij

allen , wier godsdienst zoo door geestdrift , als

Herv. VI. E dvvee-
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m C. G. dweeperij , zich buiten de grenzen der redelijkheid

Jaarisrss.
|jgf fiuven. De Karelftadianen waren de voornaam-

tot J700.
.1 fte beeldftormers en meestal verachters van de we-

tenfchappen. Als zoodanigen bleven zij, bij onder-

fcheidene geloofsbelijdenisfen , fteeds , onder alle

Proteftantfche gezindheden , eenen grooten invloed

op het gemeene volk behouden , eenen invloed , die

zelfs heden nog al te zigtbaar is. De hoofdfckten,

welke ongeveer het midden der zestiende eeuw,

hier in de Nederlanden , onder de Proteftanten ge-

vonden werden , waren derhalve Lutherfchen ,

Doopsgezinden en Kalvijnisten, De aanhang der

Lutherfchen was van eerden aan, en bleef, bij

voortduur , verre weg de talrijkfle. Bij de Wet-

houders der fteden waren zij ook het meest van al-

len in achting. De Kalvijnisten , met de Luther*

fchen , in de hoofdzaak , volkomen éénsgevoelend
,

waren langen tijd van dezen flechts in naam onder-

fcheiden , en kwamen , als eene bijzondere gezindte ,

uit dien hoofde weinig in aanmerking. Zoo gering

in aanwezen, als klein in getal, hielden zij zich

fchuil onder de Lutherfchen. Dit zelfs deden zij

nog, toen in tijdsvervolg hun aanhang reeds onge-

meen fterk was aangegroeid. Ten jare 1556 lazen

in Amfterdam de Kalvijnfche predikanten, bij het

houden van het heilig Avondmaal , het tiende en

dertiende artikel van de Augshurgfche belijdenis af,

betuigende, dat zij tegen het gene in dezelven be-

grepen was, niet leerden (}, Ook te Leijden

ver-

() Zie BR.ANDTS Bijl. der Reform, I. bl. 386 en 387,
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verklaarden den tzsden van Louwmaand des jaars na C. G.

1567 de Kalvijnisten aan den Magillraat der ftad ,
J^"'55a»

dat zij geen* anderen godsdienst wilden belijden, ....i^

dan dien van de opregte Konfe^fie van Augsburg ^

geliilc die van melancitthon was beleden en ver-

klaard in den brief aan den Paltsgraaf C*}. Te

Antwerpen deden zij ten zelFden jare eene dierge-

iijke verklaring (f), 's Volks edelen , met vvillem

den eerden, rieden aan de overige Kalvijnisten, die

tot nog toe zoodanige openlijke verklaringen niet

gedaan hadden , om het voorbeeld van hunne Ani'

fterdamfche en Leijdfche broeders te volgen , en

2ich in allen deele met de Lutherfchen te vereeni-

gen. Onder de beweegredenen , waarvan zij zich

daartoe bedienden, was bijzonderlijk, deze, dat het

verfchil van te luttel belang was , om deswege ver-

deeld te blijven. Ook meende men, dat door zulk

een vergelijk 's lands zorgelijke zaken beter gered

zouden kunnen worden. Die voorflag had nogtans

het gew^schte gevolg niet. Trouwens de fcheu-

ring tusfchen de Lutherfchen en Kalvijnisten was in

DuitschUnd toen reeds volkomen (§). Al waren

dus beide partijen hier te lande genegen geweest ter

ver-

(*) Zie ERANDTS a. w. I. bl. 428. melanchthon

had LUTHEPvS gevoelen, gelijk voorheen verhaald is,

merkelijk verzacht, en was al vrij na aan de Kalvijnis»

ten gekomen.

(,t) Zie BRANDTS Kort verhaal van de Reformatie^

bl. 16.

(§) Zie hier voor bl. 4.

£ 3

\
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na C. G. vereeniging, de Liitherfchen in DuUschland zoudeil

tot"^oo
^^ dezelve voorgekomen zijn, of haar dadelijk—J hebben weten te verijdelen. Ja! om dat men in

Dmtschland er bevreesd voor was , dat hier te lan-

de zoo iets gebeuren mogt, zond men van daar

herwaarts eenige Lutherfche Godgeleerden, ten ein-

de die de in het werk gefielde pogingen buiten

kracht mogten brengen. Onder dezen waren mat-

THEUS FLACIUS ILLIJRICUS Cn JAN SALIGER. De

eerfte vertrok weder, na zich van zijnen last ge-

kweten te hebben; maar de ander bleef hier, en

werd Luthersch predikant te Woerden» Hierop

trad de Spaanfche Hertog van alva met zijne

fchrikbenden in de Nederlanden, En nu waren

alle de goede oogmerken van 'slands edelen in ééns

geheel verijdeld.

Intusfchen waren de Kalvijnisten hier te lande,

gelijk v;ij aangemerkt hebben , zeer fterk vermeer-

derd, zoo dat zij in getal de Lutherfchen verre

overtroffen. De Nederlandfche Proteflianten hadden

zich meer gemeenfchappelijk beginnen te vereenigen

met de Franfche Proteftanten , het gene een zeer

natuurlijk gevolg was niet alleen van de naburig-

heid, maar ook van de taalvervvantfchnp der Weden

met de Franfchen , der Brabanders en Vlamingers

met de Walen ^ en der Nederlanders in de zeven

provintiën met de Brabanders en Vlamingers, Daar

nu de Franfche Proteftanten de leerbegrippen van

KALvijN, na dat ze door de Zivltftrfche geloof?ge-

nooten algemeen omhelsd waren, ook algemeen had-

den aangenomen, gingen de Waahch-Brabandsck-

Vlaatih
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VJaamfche en verdere Nederlandfche broeders er mede na C. G.

in het algemeen toe over, om er belijdenis van te doen.
JgJ^^Q^*

Inzonderheid kwam deze vereeniging van de Fran- ,

fche en Nederlandfche Proteftanten tot (land in het

jaar 1563 , toen de uitmuntende geloofsbelijdenis,

door GuiDO DE BRES, ccn' Waalfchen leeraar, ge-

heel naar de gevoelens van kalvijn, in het Fransch

opgefleld, en in het Nederlandsch vertaald, hier te

lande bekend werd. Deze geloofsbelijdenis was ve-

len Nederlandfchen Proteftanten aangenaam, als die

allengs tot de godsdienstleer van kalvijn meer over-

neigden. Ook behaagde zij vrij wel aan de gema-

tigde Lutherfchen , die in de begrippen van me-

LANCHTHON ftonden. En nu namen de Kalvijnis-

ten, in de Nederlanden ^ te gelijk met de belijdenis

van hunne Waalfche geloofsbroeders , ook den naam

over , waarmede dezen , in navolging der Franfche

Proteftanten zich gaarn wilden genoemd hebben.

Die naam was Reformés ^ dat is. Hervormden^ Ver-

beterden. Van toen af zijn de Kalvijnisten in de

Nederlanden met den eenvoudigen naam van Her-

vormden en Gereformeerden vereerd geworden. In

vroeger tijden werden alle Proteftanten hier te lan-

de, zonder onderfcheid, Evangelifche Gereformecr»

den genoemd. Doch na het jaar 1563 hebben de ,

Lutherfchen den naam van EvangsUfchen en de Kal-
|

vijnisten dien van Gereformeerden aangenomen. De

Lutherfchen werden algemeen Evangelifche Lutherm

fchen genoemd, maar ook de Hervormden fomwijlen

met den naam beftempeld van Hervormde of Gere-

E 3 for-
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na C. G, formeerde Evangelifchen (). Op den naam Evafu
1^^^^55'^- p-e/jfcken waren beiden, niet zonder reden, zeer se-
tot 1700 ° •'

, zet. Sedert dien tijd fchijnen in geheel Nederland

vele Protellanten , die als Lutheranen werden aan-

gezien, zich voor de gevoelens van kalvijn open-

lijk verklaard te hebben. Lang hadden fommigen

in twijfel geftaan , of zij luther , dan of zij kal-

vijn zouden volgen , anderen weder , als bedekte

Kalvijnisten , zich, om redenen, den naam van Lu-

therfchen laten geven; maar nu bleek het, hoe zij

dachten, en wie zij waren. Niet alleen was dit

zoo met de Kalvijniste^i hier te lande, maar ook

met die Nederlandfche Kalvijnisten, welke zich bui-

ten het vaderland bevonden, onder anderen met die

te Frankfort aan de Blain, Dezen werden aldaar

voor Lutherfchen gehouden , en hadden , als zoo»

danigen , in ééne der ftads kerken vrijheid van gods-

dienstoefening. Dan ongeveer dezen tijd, zich me-

de als Kalvijnisten bekend gemaakt hebbende, werd

hun die kerk weder ontnomen door den Magilhaat,

die Lutherschgezind was (f). Even zoo was het

te fVezeJ, Omtrent dezen tijd , of een weinig vroe-

ger, kwam aldaar ook de Protedantfche gemeente,

die voorheen Luthersch was, altoos dat heette te

zijn, er openlijk voor uit, dat zij de leerbegrippen

van

(*) Zie het Kerkelijk Plakkaatboek door wiltensj

L op verfcheidene plaatfen.

(t) Zie scHLEGELs Kivchevgefchkhtc des XVIII jaht

hund. II. bl. 2S0, aSi
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van KALvijN omhelsd had C*)* Uit het eene en na C. G,

andere blijkt dus, dat, omftreeks het jaar 1563, de
^^^^l^^l'

leer van kalvijn bij de Nederlandfche Proteftanten -

eerst regt doorgedrongen, en in het doen van open-

bare belijdenisfe , boven die van luther, aanvan-

kelijk vrij algemeen omhelsd is geworden.

Met dit al was het getal van de leeraren der Kal-

vijnisten, nu Hervormden geheeten , in de Neder-

fanden , ten dien tijde , nog zeer klein. Maar fpoe-

dig werd hetzelve vermeerderd, zoo door de over-

komst van velen uit Oostvriesland en elders , als

door de aanwinst van niet weinige Roomfche Pries-

ters, die het Pausdom verlatende de leer der Her-

vormden aannamen. Zeer groot was de menigte

van Roomfche leeraren, die, omtrent dien tijd, tot

de gemeenfchap der Hervormde kerk overgingen,

In friesland alleen bedroegen zij een getal van ne-

gen en vijftig. Hierop volgde ten jare 1567 de

merkwaardige omwenteling, waarvan hiervoor bree-

der gewag is gemaakt (f). De leeraars namen de

vliigt naar Emhden , naar Kleef, naar Engeland

^

enz. Staande hunne ballingfchap , welke duurde

tot in de jaren 1573 en 1574, werden zij ongemeen

verfterkt hi de leer der Hervormden. Bij hunne

wederkomst werd het dus voorloopig beflist, dat

de

(*) Zie 's gravezande's Twee honderdjarige gedach-

ienh der Synode vnn Wezel; bl. cf^, 103 en 104.

(f) Zie wiiNSEMius Kronijk van Friesland; II Boek,

bl. 81; ook LAURMANs Naamliist der Predikanten van

de klasjii van Leeuwaarden; Voorb. bl, 3.

E 4
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m C. G. de Nederlandfche Proteftantfche kerk grootftendeels

Jaavi552
beftaan zoude uit Hervormden. Immers wijl htï

tot i;oo.

^ meerderdeel der leeraren de gevoelens van kalvijn

omhelsde, moesten natuurlijker wijze de gemeenten

wel hun voorbeeld volgen. Ook begaven zich ten

dien tijde herwaarts vele Hervormde leeraars uit den

Palts, uit het graaffchap Nasfauw , enz. Die allen

maakten de gevoelens van kalvijn bij de Protes-

tanten allerwege fmakelijk. Het gene nogtans den

hervormden godsdienst , naar de grondbeginfelen van

KALVIJN gewijzigd, boven den Evangelifchen Lu-

therfchen godsdienst, in Neder/and, den voorrang

deed bekomen, was inzonderheid de openbare bely-

denis, welke 'slands verdienftelijke verdediger vvil-

LEM de eerfle op zijne vlugt in Duitschland van

denzelven had afgelegd, 's Volks edelen volgden,

hier te lande , het voorbeeld van zulken grooten

voorganger. Allen dus , met eikanderen , openlijk

den godsdienst der Hervormden omhelzende, wer*

den zij er ook befchermers en voortplanters van.

Hadde eens de Prins van Oranjs^ bij het doen van

eene proteüantfche belijdenis , den Evangel ift hen

Lutherfchen godsdienst boven den Hervormden ge-

kozen , gevvisfeüjk zouden de godsdienstzaken hier

te lande eenen gansch anderen keer genomen heb-

ben. Elk, die in de gefchiedenis van vroeger en

later volken ervaren is, zal hier over even zoo en

niet anders denken. Builen twijfel ware de Evan-

gelifche Lutherfche godsdienst dan 'slands algemee-

ne godsdienst geworden. Intusfchen, terwijl in do

gemelde jaren 1573 en 1574 het Protefliantisaie hier

te
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te lande zulk eene wending , ten voordeele der Her- na. C. G,

vormden , nam , was de hoop , dat dezen met de
J^j'^Jioo"

Evangelifche Lutherfchen genootfcbappelijk veree- .

nigd zouden worden, nog niet geheel afgeüieden.

Hier mede vleiden zich toen nog de gematigde Pro-

teftanten, zoo Lutherfchen als Hervormden. Dan

kort na dien tijd werden alle hierop geopende uic-

zigten geheel gedocen , ten minfte zeer beneveld.

Ten Jare 1576 werd , door eenige Lutherfche God-

geleerden , te Torgauiv , op last van den Sakfifchen

Keurvorst augustus , het bekend Ontwerp van

Eindragt opgeflield. Nu was de fcheuring der Pro-

teflantlche kerk nog wijder en volflrekt onheelbaar

geworden , naardien alle Hervormde Godgeleerden

zich tegen dit ontwerp, dat meer het zaad van

tweedragt, dan van ééndragt op den bodem der

Proteflantfche kerk fcheen uitte ftrooijen , manmoe-

diglijk aankantten. Door dien weg kreeg derhalve

de opkomst der Hervormde kerk boven de Evan-

gelisch Lutherfche in de zeven vereenigde provin-

tiën het volkomenfle beflag, en werd die kerk, als

het aanzienlijkrte genootfchap der Protellanten , eer-

lang tot een' vasten (land gebragt , welken het meer

dan twee eeuwen gehouden heefr, zijnde zij al dien

tijd, door 'sLands Staten, met uitfluitende voor-

regten verwaardigd geworden. Trapswijze kwam

de Hervormde kerk in de zeven Nederlandfche pro-

vintiën tot dezen ftand, het vroegst in Holland en

Zeeland^ al federt het jaar 1572, daarna in Fries-

land^ Overijsfel ^ Gelderland en Utrecht^ federt het

jaar 1575 tot 1580; voorts in Gromngerland onge-

E 5 veer
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na C. G veer het Jaar 1600, wijders in den Bommelerwaard
Jaari552. gn jn het land van Neusden, omftreeks het jaar
tot 1700.
, 161 1, vervolgens in de Meijerij van den Bosch y

en in de Baronij van Breda, omtrent het jaar

1630, en in de overige Generaliteitslanden, bij het

treffen van den Munfterfchen vrede , ten jare 16484

Uit het historisch verflag van de opkomst der

Hervormde kerk in de Nederlanden ziet men, hoe

zeer het tusfchen beiden heeft gedaan, of de Pro-

teftanten aldaar zich algemeen bij de volgers van

LUTHER , dan of zy zich bij die van kalvijn zou-

den voegen, en hoe zij, door den loop der omfian-

digheden geftuurd , toen de twijfel werd opgehe-.

ven, zich aan den laatften gefloten hebben, terwijl

er van de genen , die tot de eerfien behoord had-

den, Hechts zeer weinigen overbleven. Over het

i

geheel genomen was in de daad zeer gering het

overblijflel der Lutheranen hier te lande. Op de

meeste plaatfen, waar thans Lutherfche gemeenten

gevonden werden, zijn dezelven in later tijden ge-

fticht, en beflonden zij aanvankelijk grootftendeels

uit vreemdelingen, veelal Diiitfchers, Hier en daar

Hechts bleef na de doorgebrokene kerkhervorming

eene afgezonderde Lutherfche gemeente. En deze

weinige Lutherfche gemeenten fmolten in het opge-

komen kerkgenootfchap der Hervormden niet alleen

niet weg , maar behielden zelfs met dezen eene vrij

groote gelijkheid van voorregten. Het vergaderen

in openbare godsdiensthuizen (lond men hun met

broederlijke genegenheid toe. Hunne godsdienftige

vergaderhuizen hadden in alles het inwendig voorko-

men
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jnen van gewone kerkgebouwen. Sommigen der- nn G. C.

zelver pronkten met kleine torens. Alleen klokken-
Jq^J^q^*

gelui tot het bij één roepen der kerkgangers was '

hun niet toegedaan. Ook had geen Lutheraan aan-

fpraak op eenigen post, tot het ftaats of laüds of

ftads beftuur betrekkelijk. Eenige weinige Luther*

fche gemeenten zijn vroeg of laat, door bijzondere

omflandigheden, hiervan uitgezonderd geweest. Zoo-

danigen waren de Lutherfche gemeenten in J-Voerden

en Kuilenburg.

Ter eerstgemelde flede verklaarden zich de Pro-

tedanten reeds in het jaar 1566 voor de Augsburg-

fche belijdenis , befchermd wordende door den Pand-

heer van het flot en de heerlijkheid aldaar, erick.

Hertog van Brufjswijk. Deze , fchoon de zijde der

Spaanfchen aanklevende , was niettemin heimelijk den

Proteftanten , inzonderheid den Lutheranen , zeer

genegen, gelijk naderhand allerduidclijkst gebleken

is. Ten jare 1572 werd, onder deszelfs beftuur,

de ftad , die het Spaanfche juk mede affchudde-

de, opgedragen aan de Staten van HoUatul , op die

voorwaarde , dat het der gemeente vergund zoude

zijn, bij de Augsburgfche belijdenis te blijven. Al-

zoo werd toen de Evangelisch Lutherfche gods-

dienst te Woerden^ door hoog gezag, als de open-

baar vastgeflielde godsdienst , bekrachtigd. Dat

voorregt genoot de Lutherfche gemeente, door twee

predikanten bediend wordende, aldaar tot het jaar

1579 , wanneer er niet weinig ongenoegen ontftond

over de handelwijze van willem den eerflen , die

er eenige Hervormden op het kusfen, in de leefi-
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na C. G, ring , geplaatst had. De onlusten , hieruit geboren

,

Jaar 1.^52, jjepen van lieverlede, zoo hooff, dat de Staten van
tot 1700, ^ ' ' ^

'

,11 Holland de parochiekerk der ftad voor de prediking

der Hervormde leer alleen geopend wilden hebben,

terwijl den Evangelisch Lutherfchen eene afgezon-

derde plaats, naar ik meene, buiten de poort , in

de voorftad, ter godsdienstoefening werd toegedaan

,

met uitdrukkelijk bevel, dat beide gezindheden eik-

anderen in liefde verdragen zouden. Indien men

genoegzamen fiaat kan maken op eene kleine Kro-

nijk , die bij de Lutherfche gemeente te Woerden nog

bewaard wordt, hebben aan dezelve naderhand ten

jare 1590, of omfrreeks dien tijd, de Hervormden de

kerk weder afgeftaan , doch een jaar later dezelve

met geweld hernomen. Toen reeds was het getal

der Lutherfchen er aanmerkelijk verminderd , en dat

der Hervormden zeer aangegroeid. Niettemin is er»

federt dien tijd, eene vrij aanzienlijke Lutherfche

gemeente gebleven , voor welke ten jare 1646 , bin-

nen de ftad, een bekwaam godsdiensthuis gebouwd

is geworden , waarin ten blijke der herftelde ver-

draagzaamheid van de eene gezindheid jegens de an-

dere, ten jare 1674, in Hooimaand, door de Her-

vormde Geestelijkheid Synode gehouden werd, zijn-

de hare kerk , door een' geleden brand , van de

Franfchen gedicht, in het jaar 1672, nog geheel

onbruilbaar (*).

Te Kuilenburg waren in het laatst der vijftiende

eeuw

(*) Zie KOKS Fackrlatidsch Woordenboek j XXXIII D»

bl. 23-43.
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eeuw de Proteflanten algemeen Hervormden. Ook na C. G»

zii bleven het na den dood van floris den twee- P^''*552.
•^

tot 1700.
den , uit den huize van pallant , Graaf van Kut'

.

ienburg , wiens bezittingen , bij erfenis , ten jare

1639, overgingen eerst aan het vorrtelljke huis van

WALDEK en vervolgens van saksen iiildbourgs-

HAUSEN. Deze familiën, der Augshurgfche belij-

denis toegedaan zijnde , lokten verfcheidene Diiii'

fche Lutherfchen uit, om zich te Kuilenburg neder

te zetten, in de hoop op bevordering tot aanzien-

lijke posten, die ook doorgaans niet werd te leur

gefield. Hier door groeiden allengs de Lutherfchen

dermate aan, dat zij ten laatfte de Hervormden ge-

heel overtroffen. Uit hoofde van de befcherming

der gemelde vorsten werd ook de Lutherfche ge-

meente openlijk op eenen gelijken voet, als die der

Hervormden, erkend. Zij genoot dezelfde voorreg-

ten bij het politiek beftuur, welke de Hervormde

bezat. Geen het minfte onderfcheid had tusfchen

beiden plaats. De godsdienstoefening der Luthera-

nen nam, even als bij de Hervormden, haren aan-

vang met het luiden der kerkklok. Ook de Predi-

kanten der Lutherfchen werden , nevens die der

Hervormden, uit het grafelijk kantoor, door ^&n

Rentmeester der domeinen, betaald. Niettegenftaan-

de de Hertog van Sakfen -hildhourghaufen ten jare

1720 het graaffchap Kuilenburg aan de Staten van

het kwartier van Nymegen verkoclit, bleven nog-

tans er de gemaakte godsdienstfchikkingen op den

duur (land grijpen. En na dat de Gelderfche Sta-

ten in het jaar 174S het graaffchap aan willem

den
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na C. G. den vierden, bij deszelfs verheffing tot de erfftnd-

£ r'7"o ^^"^^'''J'^^ waardigheid over alle de Nederlandfche

, provintiën , hadden opgedragen , zijn er ook te de-

zen aanzien geene veranderingen voorgevallen, waar

over de Lutherfchen te klagen hadden (*).

Tot de Nederlandfche Hervormde kerk behoorï

eindelijk ook de Waalfche kerk, hier te lande ge-

vestigd. Dezelve is oorfpronkelijk een gedeelte der

Nederlandfche Hervormde kerk, alleen van het ove*

lige gedeelte verfchillende in taal. Hier voor heb-

ben wij verhaald, dat in het laatst der zestiende

eeuw, terwijl de zeven Nederlandfche provintiën

zich tot eene onafhankelijke republiek vestigden, de

overige tien, onder alle de beroeringen van ftaat en

kerk, bezweken zijn. In het burgerlijke moesten

zij onderdanen des konings van Spanje zijn, en in

liet godsdienftige aanklevers van den ftoel te Romt

blijven. Hoe zeer deze toedragt der zake de Her-

vormden in die landen drukte, laat zich ligtelijk

denken. Reeds hebben wij gezien , dat er uit dien

hoofde velen uit dat gedeelte van Vlaanderen ^ waar

Nederlandsch gefproken werd , naar de zeven pro-

vintiën verhuisden, en zich in de daar gedichte ge-

meenten lieten inlijven. Maar dit konde bezwaar-

lijk gefchieden ten aanzien van die Nederlandfche

Hervormden, die aan de Franfche grenzen woonden

en

(*) Zie KOKS Faderlar.dsch Woordevhoek ; XXI Deel,

bl- 353-357* Kerkelijke Geographie door bachiene; IL

bl. 151 , 152 ; en van emdre's Hifiorisch berigt van

alle gezindheden in om vaderland, bl. 161 , iCz,
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en Fransch fpraken. Wilden dezen zich in de ze- na C. G.
»

ven Nederlandfche provinticn nederzetten, om vrij-
J^^. j^J^^]

heid van godsdienst te genieten , dan moesten zij , m m i

j

als geen Nederduitsch verftaande, aldaar afgezon-

derde gemeenten uitmaken , die, door hare eigene

leeraars, in de Franfche taal, gedicht, opgebouwd

én onderwezen werden. Hunne taal was geen

Fransch, zoo als het te dien tijde in Frankrijk ge-

fproken werd, maar oud Fransch, dat in Frank-

rijk toen reeds verbeterd was. En gelijk zij de

oude FrankgaUifche taal behouden hadden, werden

zij ook nog, met den ouden naam. Gallen, Galen

^

©f door verwisfeling van de G met de W Wallen ,

Walen , genoemd ( * ). Zij woonden , behalve in

een gedeelte van Vlaanderen^ in Artois^ HenegeU'

rjven en Limburg, Uit die provintiën kwamen vele-

Waalfche Hervormden al heel vroeg reeds voor het

jaar 1563 , maar inzonderheid vervolgens na het jaar

1573, al meer en meer, van tijd tot tijd hier te

iande over, om hunnen godsdienst onbelemmerd te

oefenen, 't gene hun, in hun vaderland, op de

meest ontrustende manier , betwist werd. Onder

het

(*) De taalgeleerde weiland meent in zijn Neder-%

duitsck taalkundig Woordenboek^ op het woord M^aalsc^,

dat fVaahch Vlaanderen zoo veel is als Fransch Vlaan»

deren, en de hier te lande gebruikelijke uitdrukking van

fVaalfche gemeente dezelfde is met Franfche gemeente.

Dan, volgens het boven aangemerkte, is deze gedachte

min gegrond.
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na C. G. het boog bewind van vvjllem den eerfien ^ werden

.!f^'5'^.^ ^3" d^ze Walen terflond door de Staten zoo vele

vrijheden vergund, als de omflandigheden des tijds

gehengen konden. Zoo fterk was ten jare 1577

reeds hun getal aangegroeid , dat de Predikanten en

Ouderlingen , door deVVaalfche kerken afgevaardigd ,

toen eene afzonderlijke vergadering kc'uden houden

te Dordtrecht , waar, om in eene nationale Synode

beflist te worden , werd -voorgefteld , of het niet

best ware, de Waalfche en Nederduitfche broede-

ren , wat de klasfen betrof, waarin zij verdeeld wa-

ren, wegens de verfcheidenheid van talen, voortaan

afzonderlijk te doen vergaderen (*)? Dit voorflel

werd ten volgenden jare 1578 in Zomermaand,

door eene nationale Synode der Nederlandfche , ver-

eenigde , Duitfche en Waalfche kerken , ook te

Dordtrecht gehouden, dadelijk goedgekeurd en in

een befluit veranderd. Er werd aldaar vastgelleld,

dat de gemeenten der Duitfche en Waalfche fprake

hare bijzondere kerkenraden , klasfikale vergaderin-

gen en Synoden houden zouden. Eene bij één te

roepen nadonale Synode nogtans zoude vervolgens

beflaan uit de afgevaardigden , beide der Waalfche

en Nederduitfche kerken (f). Hetzelve werd na^-

^er bevestigd in de nationale Synode, te Middel'^

burg;

(•) Zie BACHiENE*s Kerkelijke Geographie de?- veres-

nigde Nederlanden; IV D. bl. 192,

(t) Zie de Handelingen der gemelde Synode; art. 46^

in het Kerkelijk Handboekje ; bl. 156, 157.
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iurg in Zeeland, gehouden in Bloeimaand des jaars on C. O*

1581 (*); gelijk ook in de nationale Synode , te Jq^JHo,
V Gravenhage gehouden in Zomermaand des jaars — .

1586 (t).

Intusl'chen was , na het fluiten van het verbond

der Unie te Utrecht in het jaar 1579, het aantal

van VVaalfche Hervormden , die herwaarts kwamen

vlugten, zeer toegenomen* Ook is er geene de

minfte twijfel aan, of de meeste Hervormde Wa-
len, die voor het j^ar 1567 zich hier te lande ge-

vestigd ha'Wen, maar door de komst vnn den Her-

tog van ALVA andermaal ontrust geworden ^ naac

Embden, Wezel, enz., de wijk hadden genoiïien,

naderhand niet naar hun eigen vaderland, waar de

vervolgingen bleven voortduren ^ maar naar de ze^

ven vereenigde gewesten zich weder van tijd tot

tijd begeven hebben (5).

Deze Waalfche Hervormden waren door de ge-*

heele Nederlandfche Republiek verfpreid. Meestal

evenwel hadden zij zich in de voorraamfle ftedeii

van Zuid en Noordholland gevestigd. Hier rigtteil

zij van tijd tot tijd gemeenten op; werden zij van

leeraren voorzien, en gaf hun de Overheid bekwa-

me plaatfen , meest kloosterkerken , ter oefening

van

(*) Zie de Handelingen van deze S'jnode art. 36; en

het aangeh. Handboekje ; bl. 195.

(1) Zie de Handelingen van deze Synode art. 45 ; en

het aangeh. Handboekje ; bl« 273.

(§) Vergelijk bachiene' Kerkelijke Geographie\ ïV

Deel , bl . 193.

Herv. VI. F
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aa C. G. van hunnen godsdienst, mitsgaders het noodige orf-

Jaari552
(jgj-houd ter inftandblijving van het eene eo andere.

tot 1700. •' "

_ Dusdanige gemeenten werden er opgerigt in Zuid

en Noordholland ^ te Amfierdam ^ in het jaar 1578,

te Haarlem^ in het jaar 1579, te Leyden^ in het

jaar 1584, te Delft ^ in het jaar 1586, in Zeeland^

te Middelburg ^ in het jaar 1579, te 'Utrecht^ in

het jaar 1580 , enz. Staande de zestiende eeuw

werden er nog, van tijd tot tijd, dan hier, dan

daar, Waalfche gemeenten gedicht, bij voorbeeld,

te Rotterdam^ ten jare 1605, te Nymegen , ten

jare 1621 , te Tholen, ten jare 1658,

Deze Waalfche gemeenten werden niet weinig ver-

meerderd door de aankomst van vele Franfche Her-

vormden, die, even voor dut liet Ediktvnn Nan<'

tes ^ in het jaar 1685, door lodevvijk den veertien-

den , was vernietigd geworden , in dien hangen nood

eene veilige fchuilplaats in de zeven provintiën

zochten en vonden , gelijk hier voor door ons breed-

voerig is verhaald geworden (*). De gi-oote me-

nigte van deze, der vervolging meest naakt ontko-

mene. Hervormden laat zich eenigzins afmeren naar

het getal der onder hen zich bevindende Predikan-

ten, dat ongeveer tweehonderd bedroeg (f). Dsizq

allen werden , waar zij zich vestigden , als met ge-

open-

{*) Bladz. 27, 28.

(t) Men vindt de namen dezer Predikanten achter de

Franrche uitgave der Nederlandfche Geloofsbelijdenis ,

die gedrukt is bij luzac, ten jare 1769 j bl. 112-.11S

en 124.
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cpeiide armen ontvangen , van al het noodige ver» na C. O.

zorgd, en, op eene regt broederlijke wijze, ter be* ^^f'^l-o^'

vordering zoo van hunne ligchamelijke als geeste- «„«»—

lijke belangen onderfteund. Zelfs werden zoodanige

Predikanten, die niet terflond eene vaste bediening

in de kerk konden bekomen, van 'slands wege,

met een genoegzaam jaargeld begundigd» Velen

evenwel werden dadelijk tot het predika;Tibt in de

iiu meer uitgebreide gemeenten geroepert , of als

zoodanig in nieuw gedichte gemeenten als gods-

dienstleeraars aangefteld. Niet gering was het aan-

tal van Franfche gemeenten, die hier te lande, op

plaatfen, waar geene Waalfche gemeenten waren 5

of immer waren geweest , bij deze gelegenheid wer-

den opgerigt , niet flechts in vele fteden , maar ook

in fommige dorpen , zoo als , onder anderen , tè

Balk, in Friesland. Van hier is het, dat de Fran-

fche gemeenten nu met de Waalfche gemeenten ver-

eenigd, of afzonderlijk gevestigd zijnde, die beide

benoemingen wel in de Handelingen der jaarlijkfché

Synoden dezer kerk onderfcheiden, maar in de da-

gelijkfche wij^e van fpreken onder eikanderen ver*

wisfeld werden* Met dit al zijn deze gemeenten

hier te lande j na het jaar 1685 1 i" het eerst , zelfs

tot tegen het midden der zestiende eeuw^ veel

menigvuldiger geweest, dan tegenwoordig. De na-

tuur der zake toch bragt mede, dat de meeste kin-

deren en kindskinderen der Franfche vlugtelingen,

van tijd tot tijd , door huwelijken met 's lands in-

boorlingen vereenigd, en der Duitsch fprekende na-

tie werden ingelijfd. Hier door zijn niet alleen

F 1 groo-



S4 KERKELIJKE
na C. G. groote gemeenren allengs , in getal van leden , zeef
jaari552.

afgenomen , maar vele kljine gemeenren geheel ver-
tot 1700 D 7 Cl O

m dwenen, In Friesland^ bij voorbeeld , is van de

zes gemeenten , die er geweest zijn , thans flechts

ééne, die van Leeuwaarden namelijk, overgeble-

ven (). In het laatst der zeventiende en in het

begin der achttiende eeuw beliep het getal der ge-

meenten , die van de Generalifcits landen er onder

berekend, in alles te zamen twee en zestig (f).

Voor ruim dertig jaren was hetzelve reeds vermin-

derd tot ongeveer vijftig (§). Dan tegenwoordig is

het getal aanmerkelijk kleiner en geringer,

Berigt Eindelijk moeten wij hier nog verflag geven van

merk-
^^"^ gebeurtenis , die aan de Nederlaudfche her-

waarditje vormde kerk, in den aanvang der zeventiende eeuw,

!ï ^^n'^"'^
eenen geweldigen fchok gegeven heeft , zoo dat er

derland- eene fcheuring onrfiond, die tot heden toe, on-

fcheher- danks alle aangewende moeite, niet weder geheeld

kerk. ^^' ^^^'^ ^^ ^^^'' n^f^^lijk der voorvt^rordening had

men in de Hervormde kerk hier te lande wel meest

overeenkom ftig de gevoelens, die in Zwitfefland

waren aangenomen, (leeds gedacht. Maar, naar-

demaal er onder de Kalvijnsgezinde Hervormden

ook

(*) Die zes waren in liet laatst der zeventiende en

in het begin der achtdende eeuw gevestigd te Leeu-

waarden , te Harlingen , Franeker , Stieek , Bolswardf

en in het dorp Balk.

(t) Verg. baciuene's Kerkel. Geogr. IV. D. bl. ip8.

(§) Verg. Regiemem du Synode des eglifes JVallonnei

dei Frovences Unies i p. 66. en en preface ; p. 2.
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ook Zwinglianen gevonden werden , gelijk wij na C. G.

hier voor verhaald hebben, waren die ten allen tijde Jaarissa.

.. tot 1700.
meer of min overhellende tot de oude partij der ____
zoogenoemde halve Pelagianen. Dan men verdroeg

eikanderen, aien twistte altoos geheel niet met eik-

anderen over dat teedere geloofspunt. Ook de open-

bare voordragt der leeraren was derwijze ingerigt,

dat de een den anderen volftrekt niet ergerde. Ein-

delijk ftond, kort na den aanvang der zeventiende

eeuw, onder de laatstgenoemden met kracht op de

geleerde jakobus arminiüs, Hoogleeraar in da

Godgeleerdheid te Leyden , die het gevoelen van

zijnen flillen aanhang regt uit eikanderen begon te

zetten, hetzelve meer fyilematisch behandelde, het

aan alle Hervormden ten fterkfte aanprees , en als

de egte leer des Bijbels verdedigde. Nu werden de

oogen geopend van allen. Men zag ten minfte,

dat het gene waarin men eikanderen broederlijk ge-

duld had, een fterk uitftekend punt des verfchils

was, dat aan de gemeenfchap der kerke diepe won-

den konde toebrengen , en behoorde geflecht te wor-

den. De ambtgenoot van arminiüs aan de hooge

fchool van Leyden in dezelfde werenfchap, ook

een man van groote geleerdheid, franciskus go-

MARUS, was de eerfte, die in de bres fprong, om

aan de Hervormde kerk zijns lands gansch andere

begrippen omtrent de leer des verfchils in te boe-

zemen. GOMARus verdedigde de leer eener volftrek-

te voorverördening , gegrondvest op de leer van

Gods vrij welbehagen. arminil'S daarentegen de

leer eener voorwaardelijke voorverördeniLg , welke

F 3 ont-
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na C. G. ontleend moest worden uit , of in verband üoud
Jaari552. ^^^ ^^ jggj, ^^^^ ^^^ ^^^^ q^^ vooruitgezien geloof,
tot I/OO.

, ,

on,
—

-

De hervormde kerk hier te hinde geraakte door dien

weg weldra in de groot (Ie onrust ; het vuur van

tweefpalt floeg in felle vlammen tot zulk eene hoog-

te, dat zelfs de dood van arminius, die ten jare

lóoQ ftierf, niet alleen geene verdooving te wege

bragt, maar de brand zelfs toen nog veel heviger

werd. Die aan de zijde van arminius ftonden
,

waren velen ; maar het getal der genen , die goma-

Rus bijvielen, was ongelijk veel fterker. Door het

gezag van dezen vreesden de anderen verdrongen te

zullen worden. Die vrees deed hen, ten jare i6ia,

aan de Staten van Hol/and een fmeekfchrift aanbie-

den, hetwelk de Regtsgeleerden eene Remonjirantie

noemen, waarin zij rekenfchap van hunne gevoelens

gaven , en dezelve met kracht van redenen zochten te

verfterken. Van waar zï] RemGnJiranten gtno&md zijn

geworden. De Gomaristen leverden bij dezelfde

Staten eene ContraremonftrantU in , ter wederleg-

ging van de gevoelens hunner partij, en ter beplei-

ting van het gene zij voor waarheid hielden. De-

zen bekwamen daar van den naam van Contra-

remonflranten» De Staten van Holland^ met de

zaak verlegen, wendden wijsfelijk alle hunne pogin-

gen aan, om dezelve, ware het mogelijk, bij te

leggen. Maar die pogingen waren geheel vruchte-

loos. De twist liep gaande weg hooger. Eindelijk

floot zich de Prins van Oranje^ maurits, Stad-

houder van Holland^ Zeeland^ en eenige andere

provintiënj na zich lang onzijdig gedragen te heb-

ben ,
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ben, ten jare 1617, aan de CotitraremotiJIranten, nt C, G.

En nu verwierven dezen weldra , in weerwil van par' f5*»

tot 1700.
JAN VAN OLDENBARNEVELD , die den Remonftran~ _

ten de hand boven het hoofd hield, van de door

MAURiTS veranderde ftedelijke regeringen de vrij-

heid tot het houden eener nationale Synode. De-

zelve vergaderde te Dordtrecht den I3den van Slagt-

maand des jaars 1618, en eindigde den spUen van

Bloeimaand des jaars 1619. Op deze Synode wa-

ren bij een niet alleen de vermaardrte Theologanten

uit elk der onderfcheidene vereenigde gewesten

,

maar ook vele uitlandfche Theologanten , die door

de Staten waren uitgenoodigd. Dezen zaten hier

als regters, en veroordeelden de leer der Remon-

ftranten , als met de gevoelens der Zwiifeifche

kerk, door de Nederlandfche hervormde kerk aan-

genomen, onbeftaanbaar, en dus als kerkelijk on-

regtzinnig. Derzelver beflisfing werd daarna door

het gezag van de algemeene Staten der vereenigde Ne-

derlanden bekrachtigd en geheiligd. Voorts werden

de godsdienftige vergaderingen der Remonftrnnten

verboden, de hoogleeraars en predikanten van derzelver

aanhang, uit hunne posten iiezet, de weder willigen

gebannen, en de hardnekkigflien in de gevangenis

geworpen. Mft zulk eene hardheid werjen de Re--

monfiranten behandeld, onder het ftadhonderfchap

van MAURITS, die, ten jare 1625 overleden zii de,

werd opgevolgd door frederik hendrik, zijnen

broeder Deze van een' meer zachten aard gaf ftraV?

jegens de Remoufiranten blijken van groote gema-

tigdheid en verdraagzaamheid. Hij riep de gebaii-

F 4 ne-
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na C. G. nenen terug naar huii vaderland ; hij liet de gebon-

10^1700' ^^"^" ontkerkeren ; en verleende den verdrukten

*.i I
1 1 Remonftranten eene volkomene vrijheid , om , vvaat

zij verkozen , gemeenten te (lichten , welke vrij-

heid hun naderhand nooit is betwist geworden.

Hunne gemeenten hebben bijzonderlijk gebloeid in

de fteden Gouda , Leyden , Rotterdam , Hoorn , en

Amfterdam. Ter laaistgemelde ftad werd het zelfs

hun ten jare 1634 vergund eene kweekfchool op te

rigten , ter vorming van regtfchapene godsdienst-

leeraren; welke fchool zeer beroemd is geworden

door het aldaar gegevene onderwijs van eenen epis-

copius , eenen de courcelles of curcell^üs ,

VAN LiiNiBORCH en anderen.

Berlgtvaii Minder bloeijend, minder uitgebreid dan in de

ft d^d^' S^'^^^^^ rijken en ftaten, was de hervormde kerk-

hervortn- gemeenfchap in Dmtschland» Ten tijde van den

^^\^^t\\\x\ pasfaufchen vrede had zij in dat land gewisfelijk
Duitsch. , . , . . ,..,

land. S^^" germgen aanhang. Aanzienlijk was het getal

der Hervormden ; maar , zij waren verflrooid. Geen

geheel gewest, geene bijzondere Had werd er ge-

vonden , welke zich voor de belijdenis van den her-

vormden godsdienst verklaard had. Ook was er

geen Vorst, die er openlijke belijdenis van had af-

gelegd. Alle de lands Vorden waren belijders van

den Lutherfchen godsdienst. Kort daarop rogtans

trad in de gemeenfchap der hervormde kerk de

Keurvorst van den Palts; en welk een gezag deze

in dezelve gehad heeft , is bekend. De meeste

Vorften van Anhalt volgden fleeds dat voorbeeld.

Ook hebben in latere tijden dat gedaan de Land-

gia-
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graven van Hesfenkasfel en de Keurvorften van na C. G.

Brandenburg. In de Brandenhurgfchs landen bloei- W^^'i^'^'

de de hervormde kerkgemeenfchap allenthalve. Zij ..

had in het laatst der zeventiende eeuw alleen in de

Keurmark twee en veertig predik;inten. Ook vele

Franfche vlugtelingen hadden er toen hunne bijzon-

dere gemeenten geüicht (*). In het laatst der zes-

tiende eeuw werd ook de hervormde godsdienst in

de vrije rijksftad Bremen door hoog gezag des Ma-

gifliraats gewettigd en algemeen ingevoerd. Ten

zeilden tijde werd insgelijks de leer en kerkdienst

van KALvijN openlijk omhelsd door de Proteftanten

van Nasfauw , Hanauw, Ifenburg en veifcheidene

andere (laren.

In Polen en Hongari'è hielden zich de Hervorm- In Polen,

den van den beginne aan zeer wel ftaande. De
^°^'

twisten in Duïtschland ^ door hunne geloofsgenoo-

ten met de Lutherfchen gevoerd , hadden geen' bij-

zonderen invloed op hunne Proteftantfche grondbe-

ginfelen. Terwijl de Protellantfche gemeenfchap in

Duitschland en elders van één fcheurde.. vereenig-

den zich de Poolfche Hervormden met hunne Lu-

therfche Jandgenooten door een onderling verdrag,

dat te Sendomir getroH'en werd ten jare 1570. Ook

de zoogenoemde Boheemfche broeders werden hierin

mede betrokken. Langzamerhand evenwel onrftond

er tusfchen beide de partijen onlust^en gebrek aan

volkomene overeenftemming. Voornnmelijk werd

zulks veroorzaakt, door dien de Hervormden zich

op

(*) Verg. het XXIV D. bl. 152 , 153.

F5
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mC G. op eene Synode ten jare i6ao meer hartelijk vc-r-

Jaari552 bonden met de Boheemfche broeders , zoo dat zij
tot I^OO. J •> J

„, zich beiden door éénen gemeenfchappelijken naam

van vereenigde broedeis onderfcheidden. En na

dat ten jare 1627 de Hervormden met de Boheem»

fche broeders éénerlei kerkbeduiir oprigtten, kon de

iiaauwe verwantfchap derzelven met de Luthers

fchen op den duur geene plaats meer vinden. Van

toen aan werden en bleven zij geheel gefchei-

den. Hier door verloor het Proteftantendom ia

Polen zijn evenvvigt en fterkte. Van daar de me*

nigvuldige hindernisfen , die inzonderheid den Her-

vormden door de regering werden in den weg ge-

worpen. Ook de meest aanzienlijke leden der veri»

eenigde Proteftantfche gemeenfchap waren voor het

grootfte getal bij de fcheiding tot de partij der Z«-

therfchen overgegaan, en hadden zjch voor derzel-

ver belijdenis verklaard. Dit fcheen den Hervorm-

den in den aanvang wel te moeten ontmoedigen.

Ook kon zulks naar het uiterlijk aanzien niet an-

ders dan nadeelig voor hen zijn. Dan tot hunne

vreugde werd hun even als den Lutherfchen door

vvLADiSLAUs den vierden bij eenen openbaren brief

de vrijheid verleend , om niet alleen ongeftoord hun-

nen godsdienst te belijden , maar ook naar alle bur-

gerlijke ambten te (laan.

In ïIon-
jfj HongarVè sNtx^ teti jare 1590 de verbroede-

* ' ring der Hervormden met de Lutherfchen geheel

verbroken , als een gevolg der invoering van het

vermaard Ontwerp van èéndragt. De partijfchap

klom wederzijds zoo hoog, dat twee jaren daarna

te
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te JVittenherg vijf en twintig aldaar ftuderende aa C. G.

Hongaren genoodzaakt werden , de Akpdemie te
j^ariss^.

f.OC I700,
verlaten, om dat zij de alomtegenwoordigheid der «__
menfchelijke natniir v^m Christus niet aannemen

wilden. Cok vielen er onder hen van tijd tot tijd

verfclieidene twisten voor, die hunne omfhndighe-

den niet verbeterden. Inmiddels kwamen hun we-

derwaardigheden over, welke hun door de onver-

draagzaamheid werden aangedaan. Hun zoo wel

als den Luiherfchen v/erden vele kerken wederreg-

telijk afgenomen. De Vorst van Zevenbergen , georg

RAKOTZi, fprong öen Hongaren hierin wel ter hu'p;

maar niet in alles met zulken uitflag, als men wel

gewen scht had. Daar de Vorften van Zevenber»

gen Proteftantsch waren , hadden integendeel de

Hervormden aldaar in hunne godsdienftige betrekking

al het gene zij begeerden (*).

(*) De gefchiedenis der Poolfche ^ Hongaarfche en

Zevenbergfche hervormde kerken zie men breedvoeriger

ia SCHRÖCKHS a, w. V D. bl, 56-61.

TWEE-
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TWEEDE HOOFDSTUK.

Gefchiedenis van de Theologifche Studiën in de

Hervormde kerk.

na C. G. JLxet licht , dat in den aanvang der zestiende eeuw

tori'voo
^^^^ ^^^^ ^^ christelijke kerk van het Westen ver-

fpreidde, ging op uit den fchoot der Roomfchka-
Inleiding. tholieke kerk ! Dit weet men. Iramers er bertond

geene andere kerk, dan deze. Maar dat licht ging

voornamelijk op uit het heldere brein van een' man

,

die tot aan zünen dood toe in de gemeenfchap der

Roomschkatholieke kerk verkoos te blijven, en ook

gebleven is , een' man dus , die ongelukkiglijk daarin

gedwaald heeft, dat hij de kerk in de kerk hervor-

men wilde , en toen hij zag , dat dit niet gefchie-

den konde , geen' moed genoi;g bezat , om met zoo

vele anderen, welken hij eenen beteren weg had ge-

wezen , dien openlijk te volgen. De kundige lezer denkt

met mij hier terfiiond aan den onovertrefFelijken eras-

mus. Ware er geen erasmus geweest, de kerk

zoude ja buiten twijfel wel hervormd zijn geworden.

LUTHER en zwiNGLius beiden hadden, elk op

zich zelven ftaande, hunne opgeklaarde inzigten in

de reine leer van het Evangelie ; ook werkten zij

,

elk langs zijnen bijzonderen weg, ten gelijken tijde,

ter voortplanting van die reine Evangelieleer. Maar

ware er geen erasmus geweest, voorzeker en lu-

THER en ZWINGLIUS zoudc , elk in zijn land en

kring.
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]knng,zulk een' gewenschten ingang niet hebben ge- na C. G»

vonden bij verflandige i^erkleeraars met hunne pre- 1^^^* 552.

diking. Hoe? zouden verltandige kerkleeraars zonder _

ERASMUS, niet zoo wei, niet zoo ligtelijk , niet zoo

gelukkiglijk overtuigd zijn geworden? Gewit^ftlijk niet.

De geleerdheid der Hervormers , die uitgebreid was

,

ook hunne kracht van gezonde redekaveling zoude zei er

met den tijd velen verftandigen godsdienstleeraren de

oogen hebben geopend. Maar om dit en fpoedig en

algemeen te doen , was er meer noodig , dan geleerd-

heid , meer dan kracht van gezonde redekaveling.

Zouden hier door bij verftandigen verjaarde voor-

oordeelen worden losgevvorteld , zoo moest er bij

komen het gene wij goeden fmaak gewoon zijn te

noemen. Geleerde redekaveling , die bij eene flerke

infpanning des verflands den diepen denker bezig

houdt , verwekt telkens vermoeijenis , waar door

menig een wordt afgefchrikt van verder door te

dringen. Maar een goede fmaak verfchaft aan den

vermoeiden geest de genoegens van eene gewenschte

verkwikking; maakt hem den fteilen opgang tot den

tempel der waarheid minder bezwaarlijk, en verheft

hem boven enkel drooge befpiegelingen tot het ge-

not eener edele overtuiging, die dadelijk op het hart

werkt. Wat is toch de goede fmaak? Niet bloo-

telijk een vermogen , dat alleen op het verfland

werkt, maar een vermogen, dat, terwijl hetzelve

het verftand gemakkelijk doet denken, het hart met

fijne gewaarwordingen vervult, waar door men het

gene als waarheid betoogd wordt , ook om het

fchüune, dat in haar is, bemint, omhelst en vast-

houdt.
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fii C. G houdt. Zonder zulk een' goeden fmaak mag de ge-

Jaar 1552. leerdheid het tot eene zekere booste brengen : maac
tot 1700.

5

, eene hooge vlugt kan zij nooit nemen. Zij mag

dezen en genen indringenden doordenker, die op de

voorgelegde onderwerpen met de borst hangt, tot

de kennis der waarheid doen komen , maar de mees-

•

,
ten drijft zij door haar ftroef voorkomen van zich

af. Dan wanneer haar een goede fmaak de be-

hulpzame hand biedt, verrigt zij wonderen bij al-

len , die een zeker gevoel hebben voor het gene or«

delijk 5 evenredig , overeenfiemmig , voortreffelijk ^

fchoon en waar is. En waar is de befchaafde , de

verflandige, die van zulken gevoel geheel ontbloot

is? Dit gevoel in werking gebragt door den goe-

den fmaak van den wiji^en en geleerden verkondiger

der waarheid heeft eene ongeloofelijke kracht, onge^

lijk veel grooter, dan de doordringendfle waarne-

ming des verfumds, dan alle, hoe genoemde, rede-

kaveling, zelfs die met het fefiranderfte oordeel ge-

paard is (*}. Wanneer v^ij deze aanmerkingen

over

(*) CICERO heeft van dit alles een zeer helder denk-

beeld gehad, blijkens het gene hij fchrijft in zijn derde

boek de Orafore , hoofdji. 51. „Ars cura a nntura pro-

fecca fit, nifi natura moveat ac delectet, nüiil fane egis«

fe videatur." En in het voorgaande vijftigfte hoofdftuk.

„Oranes tacito quodara fenfu , fine ulla arte autratione,

qua; fint in artibus ac rritionibus recta ac prava , diiudi-

cant; idque cum faciunt in picturis & in fignis, & ia

aliis operibas, ad quorum intelligentiam a natura minus

habent inUrumenti , tum multo ostendunt magis in verbo-

ruin , numerorum vocuiuque iudicio j quod ea funt in coni'^
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over het vermogen van den goeden fmaak ter na C. G*

aanbeveüns van waarheid en deugd toepasfen op I^aïirissa»

r, ,

ö f
'tot 1700.

de hooge verdieilten, welke men erasmus moet «««—
toekennen, ten aanzien van het werk der kerkher-

vorming, moeten wij er ons van overtuigd hou-

den, dat hij ongelijk veel meer gedaan heeft, dan

alle de Hervormers, die met en na hem gearbeid

hebben. Wie toch was van hen allen een man

van zulken kicfchen fmaak, als erasmus had? In

geleerdheid mogten zij op zijne zijde ftaan ; ten

aanzien van den fmaak ftonden zij achter hem in

de fchaduw. Terwijl luther en zwinglius open-

lijk op de daken predikten tegen de leer en dienst

der Roomfche Kerk , zoo dat hunne krachtige flem

duizenden als in opfland bragt, om uit de Room-

fche kerk te gaan, fluisterde erasmus door zijne

fchriften den bedaard denkenden in het oor het

gene zij allen met eikanderen voor waarheid moesten

houden. Ook dezen wilden in de gemeenfchap van

eene zoo bedorven kerk niet blijven , zoo dra er

eene andere gefticht was. En de ftem van eras-

mus, naar mate zij zacht was, had eenen te die-

per val in het hart van alle verflandigen , die zijne

uitmuntende lesfen opvingen, luther en zwin-

glius werkten ter hervorming der kerke op ftraat,

onder het gewoel des voiks; zij werkten op het

volk. ERASMUS daarentegen werkte in huis , bij

de ftille bezigheden van zijne letteroefening , met

eene

munibus infixa fenfibns, neque enruin rerum quemquam

funditus natura voluit esfe expertem.'*
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na C. G eene keurige wijze van voorflellen aüeen eeneï!

Jaari553. machten maar bliivenden indruk zoekende te maken
tot 1700
r op het hart van allen , die zijne fchriften lazen

,

en daar door opgewekt werden, om openlijk op.

het volk te werken. luther en zvvinglius-

werkten meest op het gros des valks ; erasmus

meest of wel alleen op de verftandigden des volks,

die de werktuigen der hervorming moesten zijn.

Aizoo werkten zij tot hetzelfde einde, op onder-

fcheidene wijzen. In hetzelfde jaar, toen luther

2ijne ftellingen liet aanOaan tegen den aflaatshandel

,

gaf ERASMUS het eerde ftuk van zijne Omfchrij'

ving des Nieuwen Tesiamenrs (*) uit. Wie dit

werk kent, zal zich van het gene wij aangaande

*sgrooten mans verdienden in de zaak der kerk-

hervorming hebben aangemerkt, volkomen overtuigd

houden. Te gelijk met dit werk gaf hij in het

licht zijn voortreffelijk gefchrift over de regte wi}»

ze , waarop men de ïneologie beduderen moet (f).

Niet alleen lichtte de groote man met dexe ge^

fchriften den beiden kerkhervoi meren , in Sakfen en

Zwitferland, voor, maar hij baande ook voor hen

den weg tot het hart van duizenden verdaiidigen ,

die welligt anders door eenen koelen betoogtrant

niet zouden gewonnen zijn geworden voor de zaak

van God, en zonder welker vermogenden bijdand

het gai fche werk der hervorming niet zulk een*

gewenscht beflag zoude hebben gekregen. Met

ééB

(*) Parapkrafes in N. T.

(f) Ratio five Methodm verje theologix.
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één woord , zonder erasmus hadden de beide na C. G,

Kerkhervormers luther eii zwinglius de in den J^^i'i^Sa.

weg liggende zwarigheden niet wel lainnen te boven .««_—.'

komen. Buiten twijfel zullen zij beiden , en met hen

ook MELANCHTHON, gelijk vcrvolgens kalvijn, dit

bekend hebben. Allen altoos hebben zij zich naar

ERASMUS gevormd, hoe verre zij ook beneden hem
zijn gebleven ten opzigte van het gene hier bijzon-

der in hem van ons geroemd wordt.

Dat ERASMUS voor het overige den eerflen Her-

vormeren luther en zwinglius den fluijer des

vooroordeels voor de oogen heeft doen afvallen , zal

wel niemand willen betwijfelen , die in aanmerking

neemt , hoe vele boeken , allen gevuld met veel be-

duidende wenken voor verftandigen ter hervorming

der kerke, hij van het jaar 1498 tot het jaar 1517

heeft in het licht gegeven. Onder dezelven mag in-

zonderheid genoemd worden zyne Latijnfche over-

zetting van het Nieuwe Testament, welke opgedra»

gen werd aan Paus leo den tienden, en voor het

eerst uitkwam ten jare 1516. Was het dus wel

wonder, dat, toen luther optrad, de Monniken

fchreeuwden , dat deze het ei had uitgebroed , hetwelk

erasmus gelegd had? Gelijk REucHLiNdoor zijne

Hebreeuwfche taalkunde, zoo heeft erasmus door

zijne Griekfche letterkunde dat licht verfpreid , het-

welk de Hervormers der kerke noodig hadden , oia

den weg der waarheid te vinden , welken zij ande-

ren met zulk een uitnemend gevolg hebben aange-

wezen.

Ten aanzien van de gemelde ftudievakken traden Hcrigt

Herv. \^I. G zoo
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na C. G. zoo wel onder de Hervormden , als onder de Lü»
Jaari552 therfchen vele ffroote mannen in de voetflappen
«Ot ^700.

''

P -j j- /i 1 1

. van REUCHLiN en erasmus, Leide die Itudievakj

nopens ken werden de grondflagen van eene meer gerei-

ftand van
^'^ê*^^ godgeleerdheid , weshalve wij van de vorde-

de He- ringen, welke, llaande het tijdperk der zestiende

breeuw- ^^ zeventiende eeuw, daarin gemaakt zijn, hier bij-*

Icheen
Griek- zonder verfiag moeten doen.

fche let- Wat derhalve vooreerst de Hebreeuwfche lettef
tdlcundc r-

of taalkunde betreft ; behalve zwingliüs muntter

der van hierin voornamelijk uit de geleerde oecolampa-

de He- dius. Bijzondere verdiende vervtierf ook hierin

f heT^t
coNRADus PELLICANUS , of ZOO als hij eigenlijk

terkunde. heette kürsiner, geboren in den E/zas ten jarer

1478, en als Hoogleeraar der Hebreeuwfche tale te

Zurig overleden ten jare 1556. Reeds voor de

hervorming der kerke gaf hij in het jaar 1503 in

het licht eene Hebreeuwfche Spraakkunst', toen Lec-

tor der Godgeleerdheid te Bazel zijnde. Hij voegde

hier bij een Hehreeuwsck Woordenboek. Allernut-

tigst waren zijne exegetifche verklaringen van eenige

boeken des O. T. , welke door hem eerst in het La-

tijn en naderhand in het Hoogduitsch zijn uitgegeven.

Ook vertaalde hij de Chaldeeuwfche uitbreidingen

van het O. Testament in het Latijn. Als taalkundige

bediende hij zich op eene uitnemende wijze van de

philofophie , waar in hij boven anderen bedreven

was. Welk een voordeel hij uit deze wetenfchap

trok voor de taal en uitlegging des Ouden Testa-

' ments , getuigen zijne fchrilten. Ook daarin flraalt

allerwege door , welken invloed op hem gehad heb-

ben
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fcen de fchrifien van erasmus, welke hij zeer hoog nn C. Gi

waardeerde, en met het grootfte genoegen ter vor-
)=''*'' 552.

„ tot i7oat,

ming van zijnen fmaak gelezen en herlezen had (*).
,

Öok verdient als een allerkundigst beoefenaar der

Hebreeuwfche Taalfludie allen lof leo ]udm. Pre-

dikant te Zurige die een groot gedeelte van het

Oude Testament vertaald en met aanmerkingen

verrijkt heeft. Hij ftierf ten jare 154a. Het zelfde

zij gezegd van jöHannes mercerus of mer-

CIER, een' geleerden uic het Languedokfche^ die

eene Chaldeeuwfche Spraakkunst en Taalkundige

verklaringen van verfcheidene boeken des Ouden

Testaments heeft uitgegeven. Hij ftierf in zijn ge-

boorteftad Ufes ten jare 1570. sebastiaan caS-

TELLio , joHANNES PiscATOR. en anderen hier

voorbijgaande, flaan wij bijzonder het oog op de

beide büxtörfen.

jOHAN BuxTORF, dc vsder , was Hoogleeraar

der Hebreeuwfche taal te Bazel van het jaar 159I

tot het jaar 1629, toen hij overleed. Bekend is

hij door menigerhande tot zijn ambt betrekkelijke

fchriften , maar vooral door zijn Hebreeuwsck eii

Chaldeeuwsch Woordenboek ^ dat ten jare 1607 inl

het licht verfcheen, en tot aan de tijden van schül-

TRNS de hoofdbron gebleven is , waaruit de Pro-

teflanten , Lutherfchen en Hervormden , hunne kun-

de in de oorfpronkelijke taal van het Oude Tes-

tament fchepten. Te wenfchen ware het geweest,

M
(*) Conf. Vita pellicani in adAmi Fit, thiCermanO'

rum p. 126-144.

G2
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na C. G. dat hij het voetfpoor hadde betreden van den gmo-
Jaari552

jgjj Oosterfchen taalkundiaen onder de Lutherfchen
tot 1700.

°

, VALENTIN SCHINDLER , Hooglecraar eerst te Wit"

tenberg, naderhand te Helmfiad , die, in zijn ver-

maard yijffprakig Woordenboek ( * ) , de eerfte

proeve gaf van eene vergelijking der Hebreeuwfche

taal met de overige Oosterfche dialekten , vooral

ter opheldering van het Hebreeuwsch. Dit werk

verfcheen eerst in het licht na 's mans overlijden

ten Jare i6ia. Ware het door hem zelven dus

tien of twintig Jaren vroeger uitgegeven, het zou-

de waarfchijnlijk door dat van buxtorf niet ver-

drongen zijn geweest, en lang voor schultens

tijden ware men buiten kijf van lieverlede méér

gevestigd geworden in dat gezonde denkbeeld, dat

geene taal en zoo ook de Hebreeuwfche taal niet

regt gekend kan worden, ten zij men de aan haar

verwante dialekten kenne , en ter hare verklaring

daar van overal gebruik make. Dit denkbeeld

fchijnt BUXTORF vreemd, ten minfte niet aanne-

melijk geweest te zijn. Hij bleef alleen bij het

Hebreeuwsch zich ophouden ; en verviel daaren-

boven ook nog in die dwaling, dat hij de Rab-

bijnen tot zijne eenigfte gidfen koos, blijkens een

daartoe betrekkelijk woordenboek, door zijnen zoon

uitgegeven in het jaar 1640 (f). Zeker vond hij

in

(*) Lexicon Pentaglotton , Hehraicum , Chaldaicum^

Sjriaciim, Talmudico - rabbinicum & Arabicum.

(t) Onder den titel van Lexicon chaldaicum, Talmu-

dicum & Rabbinicum»
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in den misthoop van derzelver fchriften hier en na C. G.

daar wel eene parel van eroote waarde, waardoor ^^^^^^^^'

r tot 1700.
de fchat zijner kundigheden vergroot konde wor-

den. Doch hij zoude buiten tegenfpraak veel groo-

ter rijkdommen voor zijne taalftudie, met minder

moeite en tijdverlies, uit de beoefening der Oos-

terfche dialekten en het lezen vooral der Arabifche

fchriften hebben opgedolven,

's Vaders betreden weg floeg ook de zoon in,

insgelijks johan buxtorf genoemd, die Hoogleer-

aar der Hebreeuwfche tale geweest is te Bazel van

het Jaar 1630 tot zijn fterfjaar 1664. Als taal-

kundige ftond hij op de fchouders van zijnen va-

der, en zag dus wel fcherper, maar niet over de

grenzen van deszelfs werkkring. Alles, wat zijne

aandacht trok, had zijne betrekking alleen tot het

Hebreeuwsch , en werd opgehelderd niet uit de onge-

wijde fchriften der Oosterlingen , maar uit die derRab-

bijnen. Eene bijzondere verdiende verwierf hij door

het nafporen van de hooge oudheid der Hebreeuw-

fche vokaalpunten , waarin velen hem bijvielen ,

fchoon anderen , door dit onderzoek opgewekt,

ook de zaak nadachten, en derzelver oorfprong niet

hooger meenden te kunnen brengen dan tot den bloei

der Joodfche fchole van Tiberias, in de zesde eeuw

der Christelijke jaartelling. In dit laatstgemelde ge-

voelen ftonden reeds de oude Joodfche Schriftge-

leerden ABEN ESRA, die ïu de twaalfde, en david

KiMCHi, die in de dertiende eeuw vermaard zijn

geweest onder hunne tijdgenooten. En het gevoe-

len van dezen, hetwelk buxtorf, vader en zoon,

G 3 voor
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na C. G voor de aciitbaarheid van het Oude Testament a|

Jaari552 ^g gevaarliik voorkwam , verdedigde nu tegen hen

,1,11,
_

de geleerde ludovicus cappellus, wel zelf geen

groot beoefenaar van de Hebreeuwfche en Rabbijn-

fche taalkunde, maar een man van fcherp oordeel

en diep inzigt , en in zijne onderzoekingen gerug*

gedeund door den beroemden Leydfcken Hoogleer-

aar in het üostersch , thomas erpenius. De

twist werd eigenlijk door cappellus gevoerd tegen

puxTORF , den vader , maar voortgezet tegen den

zoon. Doch deze vergunde zich den tijd, om zij?

nen tegenflander te antwoorden. Hij deed dit eerst

in het jaar 1648, met dien uitflag , dat hij, wel

eenige kwalijk gelegde gronden van cappellus

wederleggende , vele nieuwe medeftanders won

,

maar toch allen , die een algemeen overzigt van de

Oosterfche dialekten hadden , tegen zich hield , en

geenen hunner op zijne zijde kreeg (*), Nader-

hand heeft men cappellus de eer der overwin-

ning

(*_) Hij gaf toen uit Tractatus de piinctorum vocalium

Ê? accentnum in Libris V. T. hebraicis, origine & an-^

tiquitate ^ anctoritate Om de zaak, ware het mo-

gelijk, te voldingen, gaf deszelfs zoon johiN jakub

JJUXTORF, die ook Hoogleeraar in de Hebreeuwfche

taal was ie Bazel, waar hij ten jare 1714 overleed , in

het licht het werk van zijnen grootvader en vader,

Tiberias , five Commentariiis Maforethicm triplex , hii'

toricus, didacticus, ciiticus etc. Ba f. 1620, recognitus

Ê? additamcntis locupletatiis a joh. eüxtor.fio , FiL

edit. a joh. jac. buxtükfio Nepote.
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ning in dezen ftrijd overal zonder verdere beden- na C. G.

king toegekend. De zaak was zoo klaar gewor-
i^t^J^Qo*

den , dat alle twijfel verdween.

Snel waren ongeveer dien tijd de voortgangen

der Hebreeuwfche letterkunde, nadat de gemelde

ERPENiüs de Arabifche taalkunde in groote achting

had doen ftijgen, zoo door zijne lesfen, als door

zijne uitgegevene fchriften. Zijn leerling en opvol-

ger te Leyden^ jakob golius , deed nog meer,

voornamelijk door het gemeen maken van zijn be-

roemd Arabisch Lexicon. Voorgelicht door beide

deze Hollandfche geleerden, bezorgden zich in de

Oosterfche ftudie den grootften roem eenige Engel-

fche geleerden , die den dank der nakomelingfchap

en waardig zijn, en ook nu nog van allen ontvan-

gen; als daar waren eduard pocok. Hoogleeraar

in de Hebreeuwfche taal te Oxfort van het jaar

1636 tot i69i,en thomas hyde , deszelfs opvolger,

die ten jare 1707 ftierf. Inzonderheid moete men

hier niet vergeten onzen voort reffel ijken landgenoot

ADRiAAN RELAND , die als Hooglccraar der Ooster-

fche talen te Utrecht overleed in het jaar 171 8.

Niemand evenwel blonk in deze fludie , met ontfle-

king van nieuw licht, ter verheldering van het ge-

heele vak , zoo zeer uit, als de groote albert

scHüLTENS , Hoogleeraar in de Oosterfche talen te

Leyden, Doch het gene deze geleerde man te dien

aanzien verrigt heeft te vermelden , behoort thans

tot het beftek onzes fchrljvens nier. Hij bloeide

in de achttiende eeuw. Elders hebben wij van zij-

G 4 ne
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na C. G. ne verdienden bei igt gegeven , en er hulde aan ge-

Jr,an55a. ^^^^ .i,^^

lot 1700 ^

Groote vorderingen maakte men ook, gedurende

Berist dit tijdperk in de Griekfche taalftudie, ter verkla-

clenToe- ^'"S v^" '"'^'^ Nieuwe Testament. AVelke dienden

üand der te dezen opzigte aan de kerk gedaan hebben theo-
!.^'^"^'^ DORUS BEZA CU SB,BAST1AAN CASTELLIoJs bekend.
fche Ier.

terlumde. Beiden vertaalden zij , fchoon op eene verfchillende

wijze, evenwel meesterlijk de fchriften des Nieuwen

Testaments. De laatfte g-^f misfchien wat al te

veel toe aan ziine kieschheid in het latijn , waar

door de getrouwheid in het overzetten , waarom-

trent de eerfle zeer naauwgezet was, nu en dan

eenigzins lijden moest. Ten regten verftande der

Griekfche taal in het algemeen bragt niet weinig bij

de opgemeene vlijt van den nooit vermoeiden hen-

Ri ETiENNK , audcrs genoemd henricus stepha*

KUS , die misfchien de grootfte Griekfche en La-

tijnfche taaikenner van zijnen tijd geweest is. En
met betrekking tot het Grieksch van het Nieuwe

Testament maakte zich bij uitftek verdienftelijk de

voortreffelijke Franekerfche Hoogleeraar georgius

pasor , door zijn woordenboek , dat in de handen

van allen , zoo aan de lagere Scholen , als aan de

Akademiën ,
gevonden werd. Van den waren aard

der Griekfche tale, zoo als zij door de fchrijvers

van het Nieuwe Testament gebezigd is, hadden

even-

(*) Zie de Gefchiedenis der Christelijke Kerk in de

achttiende eeuw; III D. bl. 438-442,
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evenwel de genoemde geleerden geen zuiver denk- iia C. G.

beeld. stephanus bewonderde den kuifchen J^^^^Ss»*
to; 1700,

griekfchen ftijl der Apostelen; paulus had in des-

zelfs oog de oude Griekfche fchrijvers gelukkiglijk

weten natevolgen. Zoo iets maakten meer anderen

zich zelven en elkandtren wijs. Hoe ongegrond

was deze meening! origenes, chrysostomus en

HiERONYMUS hadden de zaak voorheen reeds uit

een veel beter gezigtpunt beoordeeld, erasmus en

de eerfte Hervormers waren ook van eene gansch

andere gedachte. Op de voorlichting van dezen

beweerde castellio , een man , vrij van alle voor-

ingenomenheid , maar misfchien wel wat te rond-

borftig in zijne uitdrukkingen omtrent het gene naar

zijn gevoelen waarheid was, dat de Apostelen, die

geborene Hebreeuwen waren , het Grieksch niet zoo

hadden kunnen fchrijven als waren zij geborene

Grieken geweest, maar het hadden moeten fchrijven

met inmenging van Hebreeuwfche fpreekwijzen of

Hebraïsmen, en derhalve op lange na niet zoo zui-

ver als de oude Griekfche fchrijvers zulks hadden

gedaan. Dit viel gansch niet in den fmaak van de

meeste Godgeleerden diens tijds , inzonderheid wijl

CASTELLIO er wel ter nadere onderrigting bijvoeg-

de ; „ men moest niet denken , dat de Heilige

Geest overal den Schrijvers van het Nieuwe Testa-

ment de woorden hadde ingegeven; alleen ten aan-

zien van de zaken moest men zulks gelooven." Nu
had het gevoelen, dat er in den grondtekst van het

Nieuwe Testament hebraïsmen gevonden werden

,

üUes tegen zich bij verre het grootfte getal der God-

G 5 ge-
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na C. G. geleerden , die eene goddelijke ingeving zoo der

Jaarissa. woorden als der zaken flaande hielden. Langza-

_

merhand ftonden er toch geleerden weder op , die

zich niet ontzagen, openlijk de gedachte van cas-

TELLio te verdedigen. Onder dezen mag bijzonder-

Jijk geroemd worden de geleerde daniel hein-

sius , die , in een gefchrift ( * ) , uitgekomen te

Le-^den in het jaar 1639 , en in andere fchriften

zulks te bewijzen zocht. Vervolgens werd het

pleit zoo duidelijk voldongen, eer?t door den En-

gelfchen geleerden thomas gataker, en daarna

door onzen landgenoot johannes leusden, dat

van toen af het denkbeeld aan hebraïsmen dén der

belangrlikde hulpmiddelen is geweest, waarvan men

zich ter verklaring der fchriften van de Evangeli-

ten en Apostelen bediend heeft, tako hajo van

DEN HONERT, die Hooglecraar der Godgeleerdheid

te Leyden is geweest, waagde het, toen hij nog

Predikant te Amfterdam was, alles te verzamelen,

wat tegen de hebraïsmen door onderfcheidene ge-

leerden gezegd was geworden (f). Maar het doel,

hier mede, werd niet bereikt. De in de Griekfche

taal geoefende Godgeleerden waren van hun gevoe-

len zoo wel overtuigd, dat zij door geene oude of

nieuwe tegenbedenkingen er van teruggebragt kon-

den worden.

Berigtno- In de kritiek of oordeelkunde van den bijbelfchen

tekst

(*3 Arijlarchm facer,

(f) Hij gaf ten jare 1 703 in het licht Syntagma (itS"

fertationum de flylo N, T, Cr.nco,
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cekst óes Oaden Testaments was men flaande de na C. G,

eerde helft van dit tijdperk bij de Hervormden zeer jy^^^^Q*

ten achteren. Hier in moest men eindelijk , toen

het verftand in de uitlegkunde der Heilige Schrift ps"s den

r , , , ,
toeltand

wat meer geoefend was geworden , gebruik maken ^nn de

van het fakkellicht , dat door de Roomfche God- kritiek

I j j 1 , vanden
geleerden werd voorgedraoen, ludovicus cappel-

^^jj^gj,

LUS had aan deze ftudie reeds zijne krachten be- fchen

proefd, ook m:t eenen goeden iiitflag, fchoon niet ^'^^^"^^

tot genoegen va:i zijne geloofsgenooten , die zich ver- Testa-

beeldden, dat de oorfpronkelijke bijbeltekst, nevens nients,

de daarin vervatte leer der waarheid, op losfe

fchroeven alzoo gefield wierd. De Roomfche God-

geleerden daarentegen , die voor den oorfpronkelij-

ken bijbeltekst minder eerbied hebben , gelijk men

Weet , waren juist daar voor niet bevreesd , en

werkten zoo veel te ijveriger hier in voort. Ten

jare 1645 verfcheen in het licht te Parijs eene zoo-

genoemde Bijbelfche Polyglotte; die ten j:ire 1653

in Engeland werd nagedrukt door de bezorging van

BRiANüS WALTON (*). De Hebreeuwfchc tekst is

gedrukt met de bijgevoegde Latijnfche vertaling van

XAN-

(*} De uitgave gefchiedde in zes foliodeelen , onder

4en titel van Biblia facra polyglotta , complectentia tex-

ius originales, hebraicum cum pentaleucho Samaritnno

,

Chaldaicum , Graecum , verfionumque antiqitarimi , Sama'

ritawe , Qrcecce LXXll Interpretum , Chaldaica , ^3'-

riace , Arabic^ , jEthiopica , Ver(ia , Vuig. Lat. quid-

quid co7»parari potcrat. Cum textuum ^ verfionum

grientalium verfionibus latinis etc.
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na C. G. xANTEs pagninus 5 zoo als die door arias mon-

Jq['"^^^"
TANUS verbeterd was (*). Aan de bevordering

, vaii deze bijbe.luitgave droeg vooral het zijne bij

EDMOND CASTEL, eeifle Hoogleeraar in de Arabi-

fclie laai te Cambridge, door zijn woordenboek Cf),

dat ten jare 16^9 te Londen in het licht verfcheen.

Ten gelijken tijde kwam hier te lande in Amfier-

dam uit een voortreffelijke druk van den Hebreeuw-

fchen bijbeltekst, op kosten van den geleerden Jood-

fchen boekdrukker joseph athias, door de bezor-

ging van joHANNES LEUSDEN, Hooglecraar in de

Hebreeuwfche taal te Utrecht. In deze uitgave zijn

de oudere uitgaven en de oude handfchrifcen met

eikanderen vergeleken. Zij verfcheen ten jare 1661;

en voor de tvveedemaal in 1667. Dezelve werd aan-

merkelijk verbeterd, na vergelijking van andere

handfchriften , door daniel ernst jablonsky ,

Keurhrandenhurgfchen Hofprediker, die eene nieuwe

uitgave liet drukken te Berlyn in het Jaar 1Ö99 {%),

In fchoonheid en zuiverheid van druk werd evenwel

deze uitgave overtroffen door die van e'verhardus

VAN DER HOOGHT , Predikant te Nieuwendam in

Noordholland y welke te Amflerdam en Utrecht 'm

het licht kwam in het jaar 1705 (**).

De-

(*) Vergelijk eichuorns Alg. Inleiding in het O. T,

Il D. bl. 205-211.

(t) Lexicon hcpiaglotion.

(S) De titel is Biblia hebraica cum noiis hebvaicis

^ lemfuatibiis latinis.

(**_) De titel is Biblia Hebraica fecmidum idtimam

cdi'
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Deze uitgave van den Hcbreeuwfchen bijbeltekst , na C. G.

door VAN DER HOOGHT bezorgd , werd als een
Jj'J''J-^52'

model befchouwd van de hoogst mogelijke naauw- _

keurigheid. Tot geen' hooger trap van volkomen-

heid had zij gebragt kunnen worden. Met dezelve

konde men zich dus vergenoegen. Met dat al had

men nog te weinig de oude verflrooide handfclirif-

ten van den Hcbreeuwfchen tekst geraadpleegd. Dit

werd eerst tegen het midden der achttiende eeuw

ingezien door houbigant en kennicott. Beiden

ook hebben zij deze zaak met de grootfte zorg ter

harte genomen, gelijk elders door ons omftandiglijk

verhaald is geworden ().

Ten aanzien van de kritiek van den tekst des DesNiea-

Nieuwen Testaments ging alles , gedurende dit tiid-
^^'^^ ^^^

vak, meer voor vvmd en ftroom. Met het vergelij-

ken van handfchriften hadden zich ftaêg bezig ge-

houden VALLA , ERASMUS , BE<ZA , cn meer ande-

ren; inzonderheid robertus stephanus. De eer-

fte , die zich van de door deze geleerden waarge-

nomen verfchillende lezingen bediend, en dezelve

wel verzameld heeft met bijvoeging van eenige an-

deren uit twee Parijfche handfchriften , was de ge-

leerde STEPHANüs curcell/eüs , Hoogleeraar bij

de Remonfiranten te ^mjlerdam. Zijne uitnemende

uit-

editionem j. atiii.e a j. leusden denuo rccognitam

^

recenfita, atque ad Moforam , ^ correctiores editioues

exquifite adornata , variisque notis illmtrata.

(*) Zie de Gefchiedcnis van de ckristel, kerk in ds

achtliendeeeuw't III D. bl. 446-451.
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na C- G. uitgave van het Nieuwe Testament verfcheen tefï

Jaari55a.
J3^g 1658, en is vericheideiie reizen herdrukt ?e-

tot lyoo,
_

*"

fi , ,. worden. Ruim vijfentwintig jaren daarna vervaar-

digde jOHANNES TELL, tocnmaal Deken, naderhand

Bisfchop van Oxfort , eene nieuwe uitgave , waarbij

meer dan honderd handfchriften en oude overzet-

thigen vergeleken , en daaruit onderfcheidene lezin-

gen verzameld waren, Intusfchen arbeidde ann eene

diergelijke verzameling met groote vlijt johanneS

MiLL, Hoogleeraar der Godgeleerdheid te Oxfort

^

wiens uitgnve van het Nieuwe Testament na dertig-

jarige werkzaamheden, daar aan bedeed , .eindelijk

verfcheen in het jaar 1707. In dezelve was het ge-

tal der verfchillende lezingen aangegroeid tot tegen

de dertig duizend; waar onder evenwel ook eenï-

gen gevonden werden, die ueinig of niets beteeke-

ren. Wat wijders ten aanzien van de kritiek des

Nieuwen Testaments door andere geleerden in de

achttiende eeuw gedaan is, hebben wij elders ge-

meld (*).

Berigtvan Door taalkunde en bijbelkritiek wer^ alzoo de
het wel ^^g« ^QQj. ^g Godgeleerden geopend en voor het
vertalen ^ ° ^ ^

en verkin. wel vervaardigen vr,n goede overzettingen, en voor
ren der j^et v/el verklaren van C^qw oorfpronkelijken tekst der
heilise

fehrift.
Heilige Schrift. Wat de vertalingen aangaat, be-

halve BEZA en CASTELLio , die elk eene goede

Latijnfche vertaling , de eerfte alleen van het Nieu-

we^

(*) Zie onze a. Gefch. der Chr. kerk in de achtti

eeiiWi UI D. bl. 4.52-464; en verg. schrückh's a. w»

Vill D. bl. 515-520.
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we, de andere van het O. en N. Testament , waarvan na C. Ö*

ivij reeds melding hebben gemaakt , geleverd hebben ,
-'"^"^^o*

verdient hier ook bijzonder geroemd te worden als -,

Latijnfche overzetter v?.n het Oude Testament leo

jUD^s, Predikant te Zurige wiens arbeid, met be-

hulp van PELLICANUS, GUALTHERUS Cn CHOLIN

»

voltooid werd door theodorus bibliander ,

Hoogleeraar der Godgeleerdheid in gemelde Had,

Dezes mans vertaling was noch geheel letterlijk,

noch geheel vrij. Geheel vrij moest zij naar 's ver*

vaardigers oordeel niet zijn, om dat men de Hei-

lige Schrift met meer naauwkeurigheid moest ver-

talen, dan eenig ander fclirift. Maar zij was ge-

fchreven in zeer verltaanbaar en zuiver Latijn. Zij

verfcheen ten jare 1543. Dat denkbeeld van nood-

zakelijke naauwgezetheid in het vertalen der Hei-

lige Schrift werd vervolgens zeer overdreven door

ÏMMANUEL TRERIELLIUS CU Zyn'fchoonZOOn FRAN-

ciscus DU JON, anders meer bekend onder den naam

van juNius. Dezen vervaardigden te zamen eene La-

tijnfche vertaling van het Oude Testament te Hei*

delberg , op last van den Keurvorst van den Fa/tr,

Beiden waren zij tot het werk dier overzetting zeer

gefchikt; tremellius, als een man, die in de

Hebreeuwfche , en jünius als een, die in de La-

tijnfche taal zeer bedreven was. En nogtans valt

hun arbeid, die in het licht verfcheen ten jare 1579,

zeer af bij dien van leo jud/b, en nog meer bij

dien van castellio, die reeds het licht had ge-

zien ten jare 155 1; men vergelijke, en men over-

tuige zich er van. De overzetting van tremellius

en
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na C. G. en junius is hebreeuwsch latijn; die van castel*
Jnnri->52.

j^jQ zuiver, zeer zuiver latijn: zij is, ia men mag
tot 1700. j 7 J 7 J o—__« het zeggen , onverbeterlijk ; niemand toch en voor

en na hem is daarin zoo gelukkigUjk geflaagd , of

het moest martinus bucerus zijn geweest, die

ten jare 1529 eene Latijnfche vertaling der Pfalmen

heeft uitgegeven , welke alleruitmuntendst is , en

ook in vroegere en latere tijden hare wedergade niet

gehad heeft. Dan castellio leverde ons eene verta-

ling van den geheelen Bijbel. Men leze dezelve ; en

niemand, die Latijn verllaat , zal het voortreffelijkst

boek, dat ons de Voorzienigheid gefchonken heeft,

meer donker vinden in het gene wij uit hetzelve

begeeren te weten ter bevordering onzer zaligheid.

Zoo duidelijk is alles, dat johannes cheke, één

der voornaamfte herftellers van de geleerdheid ia

Engeland^ een man, buitengewoon ervaren in het

Hebreeuwsch, Grieksch en Latijn, die in het mid-

den der zestiende eeuw gebloeid heeft, of liever

wiens bloei van beroemdheid in de vervolgzuchrige

tijden van Koningin maria allertreurigst verwelkt

is , geene zwarigheid maakte te verklaren , dat hij

ongelijk meer vrucht had gehad van het lezen der

bijbelvertaling van castellio , dan van het door-

bladeren van alle de fchriften der bijbeliiitleggers (*},

Wat vermogen heeft niet de partijzucht! Juist, om
dat castellio in alles de gevoelens van kalvijn'

niet

C*) Legnntiir literjs c. carleili Angli ad castellio-

NEM a. 1562. 4 kal. Maii data ^ ^ Bibl. S. a castelt

LI ONE in Latin, trauf» pmnmfa.
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niet omhelsde , werd zijne Bijbelvertaling verre be- na C. CJ^

heden die van tremellius en junius gefchat. En ^'^j^j^^,^*

welke fluitboom aan den weg der verlichting is zulk —

.

cene partijzucht! Twee honderd jaren aan één werd

in de hervormde kerk die vertaling bij de Godge-

leerden fchier met geen' minder eerbied gebruikt,

dan in de Roomfche kerk de zoogenoemde vulgata,

Eene menigte van uitgaven derzelve zag men in

Zwitferland , in . de Nederlanden , in Engeland en

Duinchland. Te Zurig werd de vertaling nog her-

drukt in het jaar 1754. Zij was zoo algemeen, dat

die van castellio bijkans niet bekend was , en

nog heden bij velen onbekend is. Er waren wel

ten allen tijde eenige geleerden , die de vertaling van

CASTELLIO verre waardeerden boven die van tre-

mellius en JUNIUS, zoo als, onder anderen, dru-

«lüs en l'empereur , maar ook dezen geraakten

even daarom in verdenking van onregtzinnigheid.

Ware castellio éénsgevodend geweest met kal-

vijN ,
gewisfelijk men zoude in de hervormde kerk

niet dwaas genoeg zijn geweest, om eene geheel

letterlijke vertaling, gelijk die was van Tremellius

en JUNIUS , regt getrouw te noemen , maar naat

het gegeven onderwijs van martinus bucerus ge-

luisterd hebben. Dit hadde men nooit in den wind

moeten flaan! Men oordeele over deszelfs gegrond-

heid bij het lezen van 's mans hier omtrent geuite

woorden (*) : „De heilige fchrifc is duidelijk;

maaic

(•) Zie sCHRöCKHs a. w. VI D. bl. 123,1-4.

Herv. VI. H
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na C. G. maar zij moet ook duidelijk worden overgezet. Eene'

»-!?^'?^' flechts woordelijke overzettiiiff verdonkert den zin.
lOi I/OO, ^

Eenigen vrezen wel, dat, wanneer het elk geoor-

loofd is , van de woorden aftewijken , velen hunne

invallen voor uitfpraken der heilige fchrift houdetï

moeten. Maar ik vrees , dat dezen , eenen afweg'

willende mijden, in eenen anderen afzakken , die

nog veel verder van den middenweg afligt. Wan-

neer men toch alles woord voor woord overzet,

komt er dikwerf geen zin uit ; en wat moet dan ge-

beuren ? dit, dat elk lezer naar zijne eigene inzigten,.

die foms zeer beneveld zijn, er het zijne bij denkt,

en dat voor goddelijke waarheid houdt. Uit dien

hoofde is het toch altijd beter in de overzetting

éénen dan gcenen zin uittedrukken." Hoe waar is

deze les , hoe juist en gezond ! En nogtans beide

juNius en TREMELLius hadden , naar het gemeene

oordeel derTheoioganten inde hervormde kerk, hun-

nen pligt bij uitftek wel betracht. Men behoorde

de uitdrukkingen der heilige fchrijvers , zoo dachc

men , door vooroordeel verblind , met de grootfte

naauwgezetheid geheel naar de letterlijke beteekenis

overtegieten in die taal, waarin men dezelven ver-

ftaanbaar zocht te maken voor zulken, die het oor-

fpronkelijke niet lezen konden. Van daar dan ook,

dat alle de van tijd tot tijd gemaakte vertalingen

des Bijbels in de moederfpraken te dezen aanzien

allergebrekkigst waren. In allen was het voorbeeld

gevolgd van treiniellius en junius. Allen wa-

ren veel te letterlijk vervaardigd, en boven dien,

ge-

I
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gelijk zulks het natuurlijk gevoeg moest zijn , met •)a C. Ö,

te veel invoeefelen gevuld, om eenen verflaanbarcn r^^^SS-^
*= *' ' tot 1700»

tin te leveren. Zoodanig waren de Bijbelvertalin- m, .

gen van frijth en tindal in het EngeL^ch , van

Karolij in het Hongaarsch , van olivetanüs in het

Fransch (*), van piscator in het Hoogduitschj

en ook die van onze vaderlandfche '1 heologanten

in het Nederlandsch , welke ten jare 1637 verfchenen

is (f). De laatstgemelde verdient bijzonderlijk on-

ze opmerking. Dezelve is vervaardigd met goed-

keuring en op gezag van de algemeene Staten dec

vereenigde Nederlanden , volgens het plan, dat daat

toe beraamd was in de nationale Synode, te Dordi-

recht gehouden in de jaren 1618 en 1619. Aarl

dezelve hebben eene reeks van jaren met onaf-

gebroken vlijt gearbeid bogerman , thijsius ,

ROLANDUS , WALRUS, HOMMius en anderen. Voor-

treffelijk is in vele opzigten deze uit het He-

breeuvvsch en Grieksch vervaardigde vertaling des

geheelen Bijbels. Maar in den vorm heeft zij de

gebreken van den tijd, waarin zij is uitgekomen.

Zij is te letterlijk , te Oostersch , niet Westersch

genoeg. Trouwens de gemelde Godgeleerden heb-

ben zich te veel gefchikt naar piscator , wiens

ge-

(*) Deze vertnling is naderhnnd verbeterd door sa»

MUEL MARESIUS CH DAVID MARTIN.

(f) Over de Nederlandfche vertnüngcn vnn den Bij-

bel, die voor dien tijd zijn uicgej^even , zie men onze

Kerkel. Gefch. der achtt. eeuw ^ lil D. bl. 706-710.

\\ 1
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naC. G. genoemde vertaling zij meestal gevolgd zijn (^};
Jaari552. Waren zij los geweest van eigen vooroordeeten , of
lot 1700.

J b & '

, van die hunner tijdgenooten , hoogstdenkelijk zou-

den zij ook dan oorfpronkelijk gewerkt, en eene

veel betere vertaling geleverd hebben. Zoo kan de

kracht der vooroordeelen het allerheilzaamfte werk

,

dat ter verlichting en verbetering des volks verrigt

dient te worden , eeuwen lang vertragen en terug

zetten. Thans is wel die kracht reeds verbroken.

Eene nieuwe , naar de vatbaarheid des volks bereken-

de, in eene Westerfche fpraak overgebragte Bijbel is

alzoo , naar het oordeel van alle verflandigen , be-

hoefte geworden. Maar hoe bekomt men die één-

maal? En, indien hij er ééns is, hoe wordt hij

dan nog met een goed gevolg ingevoerd? Dat de

genen , aan welke het belang der Nederlandfche

hervormde kerk meer in het bijzonder is aanbevo-

len, over het eene en andere hunne ernftige gedach-

te laten gaan, en, vinden zij het raadzaam hierin

iets te bewerkftelligen , dan zich niet te zeer haasten

met de uitvoering, maar met welwikkende bedaard-

heid eene zaak van zulken gewigt tot ftand bren-

gen !

Berigtvan Uit dit historisch verflag van de vorderingen, in

den gang ^q i^^i en oordeelkunde , betrekkelijk de beide dee-

geleerden ^^^ v^" ^^" heiligen Bijbel , kan men bij voorraad

Ih het ver- reeds opmaken, hoedanig de gang der Godgeleer-

den

(*) Verg. onze a. Kerkel, Gefch. der achtt. eeuw j

lil D. b!. 709 , 710.
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iJen geweest is in het verklaren des Bijbels , inzon- na C. G.

derheid wanneer men de ffemelde vertalingen van 1^311552.
° ° cot 1700.

denzelven in oogenfchouw neemt. In de eerde tij- =

den der Kerkhervorming bleef men het fpoor druk* klaren des

ken van erasmus , hem van verre uatredende. Dit '^

deden altoos , zoo veel zij konden , zwinglius,

OECOLAMPADiüS , en PELLiCANus. Dc cerfte heeft

vele Bijbelverklaringen nagelaten, als over Gene/ts

,

Exodus, jESAiAS, jEREMiAs, en over de meeste

boeken van het Nieuwe Testament (*). üe andere

gaf zyne verklaringen van jesaias, jeremias , de

kleine Profeten enz. , en ook van den brief aan de

Romeinen , aan de Hebreeuwen enz. , in het licht.

De derde vervaardigde verklaringen van den gehee-

len Bijbel, uitgezonderd de boeken van jonas, za»

CHARiAS en de Openbaring van johannes.

Die allen overtrof als fchriftuitlegger een der

eerde Hervormers in DuUschland en Engeland

MARTiNUS BUCERUS. Zijne verklaringen van de

Pfalmen kunnen niet genoeg geprezen en geroemd

worden. Zij zijn meesierftukken
,

geheel in den geest

van ERASMUS. Zij verfchenen ten jare 1529 (f).

Het-

(*) Men vindt deze fchriften in het derde en vierde

deel van 's mans werken.

(I) De titel was Pfalmormn libri F. ad Hebraicam

veritatem verft ^ & famiüari explanatione elucidati per

APvETiuM FELiNUM , Tkeologum. BUCER hield zijnen

naam verborgen, met oogmerk, om dit zün gefchrift

met zoo veel meer vrucht te doen lezen van de Roorasch-

gezinden.

H5
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m C. G. Hetzelfde mogen wi] aanmerken van zijne verkla-

Jaari552 j-j^aen eenmer fchriften des Nieuwen Testaments

,

lOt 1-700, ö O

',^ „ als der Evangeliën, bijzonder van mattheus, des

briefs aan de Romeinen enz. Geene mindere taal-

kunde , en ook geene mindere mate van kiefchen

fmaak, dan de drie eerstgenoemden hadden, legde

mede kalvijn aan den dag. Gelijk bucer kwam

ook KALVIJN dus nader bij erasmus , dan die

anderen, kalvijn was een zeer voortreffelijk uit-

legger. Wanneer het niet zeer op taalkunde aan-

kwam , wist hij den waren zin in zulk een fchoon

]atijn aan het verftand zijner lezeren te brengen

,

dat hem weinigen hierin evenaarden. Bijkans over

alle de fchriften van het Oude en Nieuwe TeSta-

jnent heeft hij verklaringen aan het publiek mede-

gedeeld (*_). Het gene men op de voordragt mag

aanmerken , is, dat dezelve wat te omdagtig is.

Maar er is nog iets , dat den edeldenkenden fchrift-

liitlegger in kalvijn niet gevallen kan; dit name-

lijk, dat hij in zijne Bijbelverklaringen te veel dog-

matiek mengt, en wel zoo als die door hem, ten

aanzien van fommige geloofspunten, waarin hij zich

onderfcheidde van luther , van zvvinglius , eu

anderen, op eene bijzondere wijze, ontwikkeld

werd. Dit was zi'ne bijzondere gevoelens aan an-

deren te willen opdringen. Hij had den woordelij-

ken zin der heilige fchrift eenvoudiglijk moeten ver-

klaren, zoo als hij dien vond, en het trekken van

re-

(*) Zij zijn te vinden iu de zeven eerfte deelen vac

jljne werken i pok zijn zij afzonderlijk uitgekomen.
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refultaten voor de dogmatiek uit denzelven voor an- na C. G,

éereti overlaten. Indien men niet zoo te werk saat , J^^'^'SS*»
^ ' tot 1700,

brengt men de dogmatiek in de heilige fchrift op -

eene willekeurige wijze, daar men integendeel de-

zelve er uit afleiden , of liever van zelve moet laten

uitvloeijen, en dan zien , boe zij is, en welke zij

is. Wanneer men deze zwakheid van kalvijn niet

gadeflaat, is zijn uitlegkundige arbeid hoogst roe-

menswaardig ook ten aanzien van onzi,idigheid in

het verklaren van zulke plaatfen, die naderhand te-

gen anders denkenden, bij voorbeeld de Unitaris-

ten, als hoofdbewijzen voor eene dogmatifche waar-

heid algemeen door de Hervormden gebruikt zijn

geworden ; men neme eens Gen, 1 : 26 , lil : 22

;

jES. VI: 3; Pf. XXXIII: 6; joh. I: i. Wijders

bleef KALVIJN, gelijk het behoorde, alleen fliaan bij

den letterlijken, of zoogenoemden grammatikalen zin

der woorden, weinig aeht flaande op typifche, alle-

gorifche en andere diergelijke beteekenisfen , welke

zijne gemelde voorgangers hier en daar nog al

meenden te vinden. Wat men ook tegen de verkla-

ringen der heilige fchrift , welke wij aan den grooten

HALvijN te danken hebben, voorheen moge heb-

ben ingebragt ( * ) , en misfchien nog inbren-

ge»

(*) Onder de Proteftantfche berispers van kalvijn

mag voornamelijk hier gemeld worden leonard hüttek,

in zijn werk, te ïVittenberg uitgekomen, ten jare 1593,

onder den titel van calvinus Jadaizans, hoc est Jti^

4akx glosfa & corruptda , qiiibtis j. calvinus illujlris'

H 4 fima
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mC. G ge, (*) het is toch maar uitgemaakt, dat het gene

10^17^^* dezen tot zijnen lak gezegd hebben , of nog zeg*

«—— gen , wezenlijk tot zijnen lof ftrekt , dit namelijk ,

dat hij door zijne liberale wijze van fchriftuirleggen

een uitflekend voorbeeld aan anderen , bijzonder aan

GROTius , gegeven , en aan dezen den koninklijke»

weg , langs welken men tot alle geopenbaarde waarheid

regt doordringt ,
gewescii heeft. Ook daarin was

hij de voorganger van grotiüs , dat hij in de fchrif-

ten van het Oude Testament niet zoo vele voor-

fpellingen en voorbeelden van den messias vond,

als men in vroegere tijden algemeen daarin meende

aantetreffen. kalvijn was in beide die opzigten da

voorganger van grotius ! Tot welk eene hoogte

klimt hier deze zoo dikwerf van velen verlaagde man

in de fchatting vgn onpartijdige beoordeelaars ! Naar

mate men hem zocht ter neer drukken , rijst hij thans

te glansrijker in de achting der nakomelingfchap, die

in dat punt, waar hij gertaan heeft, nu weder rust

vindt, en, gelijk hij trouwens ook zoude gedaan heb^

hen , hadde hij (leeds voortgeleefd , gaarn bij klaardej"

Jicht nieuw ontdekte waarheden omhelst.

Hadde men in de hervormde kerk na den van

KALVIJN gemeen gem^akten arbeid , in het verkla»

ren der heilige fchrift, maar willen blijven ftaan ^

daar hij ftond ! ik zvvijge van verder voorttegaan I

Dan men zakte wel haast weder achter uit verre

be»»

fina fcriptUTte s. loca fi? testimonia detestandum in

nindani corrumpere non exhorruit.

{^') Vide WALCHii, BihL Theol. felect. IV. p. 413,
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beneden de hoogte , waarop kalvijn ftond ,
ja tm C. G.

waarop zich voor de Hervormins de Godseleer- r^''J552.

den uit het laatst der vijftiende eeuw bevonden. „
'sGrooten mans voetftappen werden ja nog gedrukt

door zijnen uitmuntenden leerling theodorus be-

ZA , in wien zich , bij een helder verfland , on-

derling vereenij^-le Griekfche taalkennis , oordeel-

kunde en veelvuldige geleerdheid. Dan reeds deze

veroorloofde zich , in het verklaren van fommige

plaatfen der heilige fchrift, naar de bijzondere dog-

matifche gevoelens van zijnen meester, eene te

groote vrijheid. Dit deed hem menigmalen van

ERASMUS, wiens gezonde ophelderingen elk in het

oog moesten dralen , zoo het niet door vooroor-

deelen bewolkt was , afwijken tot ongegronde uitleg-

gingen , die trouwens thans van wel ondei legde

Godgeleerden worden afgekeurd. Gelijk erasmus,

dien het, zoo als wij opgemerkt hebben, mede ont-

brak aan eene gundige gelegenheid , om vele en

goede handfchriften van het Nieuwe Testament te

vergelijken , veroorloofde beza zich ook foms gis-

fingen bij de gewone lezing, die hem geen gezag

genoeg fcheen te hebben. Maar beza was te dezen

opzigt op verre na zoo gelukkig niet als erasmus.

Zijne gisfingen waren ja foms bewijzen van zijne er-

varenheid in de oordeelkunde, maar ook wel eens

zeer bijtend en partijzuchtig; en ook wel eens van

weinig belang, en een' zoo oordeelkundigen man, als

hij was, geheel onwaardig.

BEZA gaf evenwel aan de Bijbelverklaarders in de

Jiervormde kerk den toon. Allen fchikten zich naar

H 5 hem.
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na C. G. hem , en daalden met hem weder allengs naar de

Jaari 552 laagte , en vervolgens verre beneden hem. Men zocht:

,_

nog wel geen' verborgen zin ; maar men bleef kna-

gen aan de letter der woorden, waarin geene kracht

was, en niets fmakelljks. Hieraan werd men gewoon,

en kende dus geene andere behoeften. De fchriften

van ERASMUS, CASTELLIO, BÜCER , KALVIJN CH

anderen geraakten allengs meer en meer aan een'

kant, Eenigen nogtans wisten de eer der oudfte

Hervormers wel optehouden , zich van hunne tijd-

genooten op eene zeer voordeelige wijze onder?

fcheidende. Onder dezen mogen met het hoogde

regt geteld worden augustinus marloratus,

BENEDICTUS ARETIUS , DANIEL HEINSIUS , EDU-

ARD LEiGH , cnz. Allcrwaardigst der vermelding

is hier de uitlegkundige arbeid van moses amï-

RAUD, anders amyraj-duo , een' der uitnemend-

fte Hervormde Godgeleerden in Frankrijk , die

federt het jnar 1633 tot 1664 Hoogleeraar der

Godgeleerdheid te Saumur geweest is. Deze ge-

leerde man vervaardigde, behalve eenige andere uit-

breidingen van de fchriften des Ouden TestamentSj^

in het bijzondere eene voortreffelijke uitbreiding der

Pfalmen, welke in het licht verfcheen ten jarei662,

en meer dan eene eeuw daarna , toen zij door eene

menigte uitlegkundige fchriften , die meestal van

minder waardije waren , verdrongen zijnde , bij-

kans geheel onbekend was geworden, tenjare 1769,

andermaal in het licht kwam, door de bezorging

van den zeer geleerden jakob cremer , Predikant

te Leerdam , naderhand te Middelburg 'm Zee-

land^
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fand. () Deze uiibrciding fchijnt eenigzins wijd- na C. G.

loopiff te zijn, maar zij ftrekt even daar door ter '^J^''^^^^*^ ^ •' ' cot 1700.

verklaring van de bijgevoegde vertaling, die wel met
"

oordeel bewerkt , doch hier en daar , naar den

fmaak der tijden, wat al te woordelijk is (f). De

korte aanmerkingen ftrekken zeer tot opheldering

van de vertaling (J).

Voor het overige moeten onder de beste fclirifc-

uitleggers van dit tijdperk gerangfchikt worden jo-

HANNES CAMERO, Hooglceraar der Godgeleerdheid

te Saumur , en naderhand te Montauban, johan-

NES van den driesche, doorgaans genoemd dru-

sius, laatst Hoogleeraar in de Hebreeuvvfche taal

ie Franeker , sixtinus amama , ook Hoogleeraar

il de Hebreeuvvfche taal te Franeker, ludovicus

DE DiEU, Hoogleeraar in hetzelfde vak te Leyden^

FREDERiK spaniibim , Hoopleeraar der Godgeleerd»

beid te Genere, Ook vergete men niet f. junius ,

(*) De titel is Paraphra/ts in pfalmos davidis zina

turn annotationihm ^ arginneutis.

(f) Zie hier ten voorbeelde de uitbreiding vnn Pf. I:

j6. Dominus^ qui do ccelo ittrnrumque vitam diligenter

adfpicit , omat & adprohat iufiorum vivendi ratioiieni
,

tamquam confentancam natur^e fut nunniiisy & rolun-

tati fuce conformem. Ouamobrem eam posfesfione fuee

heatitudinis benigne remuneraMtur. Ad actiones iin-

proborum quod attiuet ,
quia cinn fanctitate virtutum

fuarum directe pugnaut, & auctoritatem fuarum le-

gnm violant, illas patienter ferre ncquit , et earum

auctores aternum exitiiim pro iusta covipenfatione manet,

(§) Zie ERNESTi N. Theol. Bibl, X. bl. S79'
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aa C. G. j. piscATOR, als mede a. rivet, f. gomarus en

£0^1^00 ^"'^^^^"' Welke voortreffelijke uitleggers van den Bijbel

•—_— deze mannen, ervaren in de grondtalen, ook waren,

ontbrak iiun echter nog vrij wat, om met eenen

ongeboeiden geest in dit vak zoo voorttegaan, als

zij zouden gedaan hebben , zoo zij zich van alle

gebreken hadden kunnen zuiveren , die hun van tijd

tot tijd waren aangekleefd. Onder die gebreken

moge men tellen , dat zij zich ftijf vasthielden aan

eene letterlijke vertaling der woorden , dat zij tel-

kens bij het verklaren hun oog zijdelings floegen op

hun dogmatisch fyfteme , om te zien , of hetzelve

met de heilige fchrift wel overeenkwam, dat zij de

regelen der -^7?/^f/;V>^ veronachtzaamden, dat zij maar

al te dikwei f eenen tweederlei zin in den Bijbel

meenden te ontdekken, eenen letterlijken en eenen

myftieken of verborgen zin enz. Aan deze voor-

oordeelen verkleefd was het onmogelijk zich bij hel

verklaren van den Bijbel in dat flandpunt te plaat-

fen, waarin de fchrijvers derzelven gedaan haddsn,

en zich die tijden voor den geest te brengen, waaro,

in dezelven geleefd hadden.

In de uit- Hier kwam bij , dat men aan de eigenlijk gezegde
legkunde ujtiegkunde, als wetenfchap , nog zeer weinig gedaan

(jeis. had. De cenigfl:e,die in dezen iets wigtigs heeft gele-

verd, is ANDREAS RIVET, als hebbende ten]areir;i27

in het licht gegeven eene Algémeene Inleiding tot

de heilige fchrift van het O. en N. Testament (*).

Het-

(•) Ifagoge; ftu introductio ad fcripturam facram

veteris et novi Testamenti^



G E S C K I E D E N I S. icf?

'JFTetzelve behelst eenige lesfen en voorfchriüen over na. C. O*

het nafporen van den letterlijken zin der heilige F'""^5S2.
_

^
tot i7>o,

fchrift, mitsgaders den zoogenoemden mynieken «___
zin. Van minder waarde zijn de hier toe betrek-

kelijke fchrifren van he.nricus hottinger (*),

3OHANNES NETHENUS ( f) , Cn APRAHAM GULI-

CHIUS (^),

Eén der voornaamfte gebreken bij het uitleggen Berigc

der heilige fchrift, hetwelk wij flraks hebben aan- aangaan--

. -1 , T, «.
de de bij-

gemerkt, was, dat men maar al te dikwerf eenen zondere

tweederlei zin in de woorden meende te ontdek- uit'egwij-

ken , eenen letterlijken en eenen royftieken of ver- ^^.^^q,

borgen zin. Dit onde misbegrip , dcor de Hervor- leerden

mers geheel verworpen , maar door de volgende ^occejus

Godgeleerden van tijd tot tijd weder opgeraapt,

hing zamen met dat andere, ook oude, en door de

Hervormers mede loegelaten , maar ftraks weder aan-

gevatte denkbeeld, namelijk, dat men bij het ver-

talen der heilige fchrift meer uaauwgezet op het

letterlijke moest zijn, dan bij het vertalen van eenig

ander gefchrifr. Met den tijd hadden die veree»

nigde denkbeelden weder geheel veld gewonnen.

Daar men dus in het fpoor van tremelliüs

en

(*) Van dezen heeft men eene Disputatio de luediii

txplicnndcc f. fcriptura ^ die gevonden wordt in zijne

Priinitite Heidelbergenfes; p. l.

(t) Deze heefc ten jare 1675 uitgegeven een werk,

getiteld de Interpretatione Scriptura.

(5) Deze heefc gefchreven Hermeneutica facra; zij is

gevoegd voor zijne Theologia prophetica , en uitgekomen

tea jare 1690,
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na C. G en junius geheel letterlijk vertaalde, was en bleef

jaari552.
^jjg ^^j-j-g letterlijke bast voor mannen van kunde

tot 1700.
-^

» en oordeel niet zeer fmakelijk. En wat meen-

den dezen eindelijk te moeten doen? Doordrin-

gen moesten zij naar hunne gedachte tot eenen ver-

hevener zin, die onder de letter der woorden ver-

borgen lag. Op die gedachte viel meer dan iemand

de geleerde johannes coccejus , of, zoo als hij

eigenlijk heette, kock, geboren te Bremen in het

jaar 1603, eerst Hoogleeraar in de Hebreeuwfche taaï

in zijne vaderftad , vervolgens te jPr««ey^^r , en daarna

in de Godgeleerdheid te Leydett , waar hij in het jaac

1669 overleden is. Het verklaren van de letter der

heilige fchrift, zoo als men het noemde, was velea

reeds lang een droog en vruchteloos werk geweest;

van daar , dat de meeste Godgeleerden daar afkeerig

van waren, en er geen' lust aan hehbcnde zich in eene

fchoolfche theologie , die hare grondllagen had in de

wijsgeerte van aristoteles , zeer verdiepten. Maat

ook deze ftudie was zulken Theologanten , die, door

taalkunde van de overigen onderfcheiden , eene hoo-

ger vlugt namen , eene zeer dorre en onaangename

fludie. Aan het hoofd van dezen ftelde zich de

groote COCCEJUS, die ter krenking van de fcholas»

tieke Godgeleerdheid eene nieuwe of liever oude maar

vernieuwde uitlegmethode verbeterde en invoerde. All

een andere origenes bragt hij de allegorifche wijze

van fchrifmitleggen tot een zeer kunflig , ordelijk

en vast ftelfel, dat op dezen zonderlingen regel was

neergezet : ,, de zin der Bijbelwoorden is zoo

zaakrijk , dat zij alles beteekenen , wat zij , in het

ge-
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geheele redebeleid , kunnen beteekenen , zoo even- na C. G.

wel, dat zij volkomenlijk aan eikanderen beantwoor- '^"^^5^'
' •' •* tot I700,

den (*).'* 1—

Naar dezen regel leerde coccejus de heilige Van de

fchrift uitleggen, 's Mans gevestigd gezag in de Cocceja-

kerk , zijne fchrandeilieii, zijne geleerdheid, zijne

gevallige voordragt, en misfchien wel het meest de

nieuwheid van zijn ftelfel bezorgde hem ftraks eenen

grooten aanhang. Spoedig vereenigden zich met

hem de beroemdfte Theologanten, bij het verklaren

van den Bijbel, waar aan men nu alle krachten be-

gon te wijden. De Coccejaanfche Theologanten

lieten de wijsgeerte van aristoteles varen, zui-

verden hunne dogmatiek van fchoolfche fpitsvindig-

heden, en vestigden dezelve eenig'ijk op de Bijbel-

nudie. Dan hoe beoefenden zij die volgens den ge-

melden regel? Deels zoo als het behoorde; zij be-

naarftigden zich op eene naauwkeurige kennis der

grondtalen, het Hebreeuwsch en Grieksch, op de

oordeelkunde in het vergelijken van onderfcheidene

Bijbelplaatfen , en op het beoefenen der Bijbelfche

ge-

(*) ld fignifïcnnt verha, qttod fignifïcare posfiint in

integra oratione , fic ut omnino inter fe convernant. Vid.

prcef. a cocCEio prjemisfa Comment. in Epist. ad Rom,

§ 35* OpP« Tom. V. Op eene zeer partijdige wijze

worde deze ftelregcl van coccejus verdraaid door de

meesten, die tegen zijne ultlegwijze zijn ingenoinen.

Doorgaans v/ordt dezelve verkeerdelijk dus opgegeven;

„ dat de woorden der heiiige fchrift overal op elke

plaatfe alles moeten beteekenen, wat zij maar met mo»

gelijkheid beteekenen kunnen.'*
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na C. G. geloofsleer. Maar deels ook overdreven zij gaiïM

Jaari552. fchelijk hunne verklaarmethode. In het aleemeert
tot 1 700.

, , , .. , . . ^ . ,

,- bekommerden zij er zich weinig over , of zij 09

beteekenis der woorden naauwkeuriglijk konden be-

palen , waarvan de heilige fchrijvers zich bediend

hadden. Zij beijverden zich veeleer om uit eene

enkele uitdrukking eene menigte van denkbeelden

te wringen, welke den fchrijvers zeker nooit voor

den geest waren geweest. Dermate waren de Coc-

cejanen met hunne nieuwe methode ingenomen

,

dat, hoe vele beteekenisfen zij ook onder de woor-

den meenden te vinden , zij die allen befchouw-

den , als door de fchrijvers werkelijk bedoeld

,

zoo zij maar in het verband met elkaêr ftrookten.

Gewis geene wijze van fchriftuitlegging kon er

worden uitgedacht , die meer tegen de uitfpra-

ken van het gezond verftand aanliep, die meer

gebrek aan juist oordeel verried. Dan hoe bene-

veld door vooringenomenheid het verftand en oor-

deel der Coccejanen in dezen ook ware, hun ver-

nuft was door die zelftle vooringenomenheid der-

mate gefcherpt , dat men zich over de voortbreng-

felen van hetzelve verwonderen moet. Zoo orde-

lijk, zoo naauwkeurig, zoo gepolijst, zoo volko-

men den fchijn van w;iarheid verroonende was al'*

les, wat zij als den, door de fchrijvers gemeen-

den, zin der Riibel woorden voordroegen en aan-

prezen. Onderrusfchen werd de fchriftverklaring

hier door ten uiierfte onzeker. Volgens deze" me-

thode was er bijna niers te bedenken, dat niet uit

de woorden gehaald werd. Maar wat de fchrijvers

ei-
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eigenlijk meer bijzonder bedoeld hadden , was ten aa C. C»«

hoogfte twijfelachtig. Trouwens de fchrijvers fclie- l^^^^^S^»
*' -^

,

•'

tot I703»
nen niets bijzonders, raaar integendeel alles, wat -

onder de fchors der woorden aan het fcherpziend

oog van den fchranderen uitlegger zich voordeed ,

als even noodzakelijk , bedoeld te hebben. Door

dien weg bleven dan ook de Coccejaanfche fchrift-

verklaarders geheel en al onkundig van de fchikking

en het plan der fchrijvers. Daar door verloren zij

het geheele redebeleid , zelfs het geheele beloop van

een hiflorisch verhaal , uit het oog. Alles , wat zij

van dien aard in den Bijbel vonden , werd door hen

gebrokllukt , gefmaldeeld , gefnipperd. Elk , vol-

gens de gewone fplitzing afgezonderd, vers maak-

te, naar hunne gedachte, een groot geheel uit, dat

de bijzonderde oplettendheid vorderde. De ver-

deeling der hoofdflukken en verzen, hoe gemakke-

lijk en onontbeerbaar zij thans ook wezen moge,

heeft echter aan de fchriAverklariiig, inzonderheid

bij de Coccejanen , zeer veel nadeel toegebragt.

Daar elk vers , als op zich zelf ftaande , in alle

exemplaren gedrukt werd, heeft dit het oog en het

oordeel verbijsterd, zoo dat men alles in den za-

menhang , of buiten den zamenhang
, geheel ver-

keerd befchouwde. Van daar, dat zoo vele Bijbel-

plaatfen , uit het verband gerukt zijnde , ten betooge

van deze en gene waarheid of ftelling , gansch kwa-

lijk opgevat en verklaard zijn geworden.

Dan hier kwam nog iets anders bij* Het kwaad

werd zeer verergerd door de fchadelijke zorgvuldig-

heid, waarmede de Coccejaanfche uitleggers overa

Herv. VI. I ver-
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na C. G. verborgenheden zochten , waar zij voldrekt niet t€

Jaar1552. j.g vinden waren. De seheele Bijbel was , naar
tot i;oo. ^ •' '

„ hunne gedachte, in eene Allegorifche taal gefchre-

ven; alles was allegorie of leenfpreuk. Bij voor-

beeld, Levit, XX: 24 leest men, dat God aan de

Israëliërs de beftendige inwoning van Kanaan be=>"

loofde , een land , overvloei]ende van melk tn honig.

Dit was letterlijk zoo geweest, maar, naar den daar

onder verborgen zin, ware dit het geloof in Chris-

tus, die in een aardsch ligcham voor ons geleden

heeft ! De zuurdeegfem , waarmede Levit, XXIIh

17 , geboden wordt de daar vermelde beweegbroo»

den te bakken, betefekende de nog overgeblevene

verdorvenheid , waarmede de geloovigen , alfchoon

aanvankelijk door Christus geheiligd, nog te ftrij-

den hebben ! Het heilige zaad van den Hoogen-

priester, waarvan gewaagd wordt Levit. XXI: 15,

beteekende de kerk van Christus; de Hoogepries-

ter zelf ware christus. Het verdrag tusfchen lea

en rachel , de oneensge?indheid tusfchen sara

en hagar , de kinderlijke tweedragt tusfchen isajik

en iSMAëL , de geboorte van jakob en ezau , het

verkoopen van het regt der eerstgeboorte van den

laatften aan den eerften, het vreemd gedrag van de-

zen, om zijns vaders zegen te bekomen , en der-

gelijke gefchiedverhalen in de fchriften van het Oude

Testament, waren beelden van de heerlijkfte ver-

borgenheden des christelljken geloofs. Hier kwam

ook nog de Typologie der Coccejanen bij, als die

overal typen aantroffen, dat is voorbeeldige perfo-

nen en zaken, die door de Goddelijke wijsheid in

de



GESCHIEDENIS. 131

de heilige fchrift voorgefleld waren , tot afbeelding na C. G,

van geheel andere perfonen of zaken , die nader- «^^"^'SS^.

hand eerst beftaan of gebeuren zouden. Zulke ty-
,

pen waren adam , noach , isaük , david enz.

Ook waren zulke typen wel vele perfonen bij eik-

anderen genomen , als de Babelfche torenbouwers

,

de broeders van josef , enz. Voorbeeldige zaken

waren de arke van noacii, de ram, dien abra-

ham geofferd heeft in plaatfe van isaük, de arke

des verbonds , de tafel met de toonbrooden , de ze-

ven pijpen van den gouden kandelaar. Alle deze

perfonen en zaken waren voorzeggende voorbeekien

van perfonen en zaken, die éénmaal onder het N.

Testament zouden beftaan of gebeuren.

Bij het verklaren der gtfchiedverhalen van het

Nieuwe Testament kwamen de Coccejanen even

eens met diergelijke ongerijmdheden voor den dag,

welke men zich in de daad thans niet begrijpen

kan, dat in de harsfenen van anders verftandige

mannen hebben kunnen gevormd worden. In de

gefchiedenis , bij voorbeeld , der groote vischvangst

LUK. V: I—II, vond men, profetifcher wijze,

leenfpreukig afgebeeld , door de zee het heidendom

,

door de visfchen wereldfche menfchen, door de vis-

fchers de Apostelen , door het net het Evangelie

,

door het uitwerpen van het net de prediking van

het Evangelie in de geheele wereld, door het fcheu-

ren van het net de ketterijen enz. Heeft immer ge-

leerdheid de Theologanten tot krankzinnigheid ge-

br-igr, dan mag dit van de Coccejaanfche Godge-

leerdheid in vollen nadruk gezegd worden. Onder-

I 2 tUS''
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Ea C. G. tusfchen verbeeldden zich deze brave menfchen , dat,

10^1700* ^^J "^^ ^^ donkerheden der heilige fchrift het heer-

lykfte licht deden opgaan , hetwelk eens over alles

eenen uitmuntenden glans van godsdienstkennis ver-

fpreiden zoude.

Den duidelijken, letterlijken, zin zag men als met

minachting zijdelings aan. In het Oude Testament

trof men onder den letterlijken zin bijna niets aan

,

dan fchaduwen , voorbeelden en voorzeggingen vaa

het Nieuwe Testament, zelfs ds eigenlijke befchrij-

vingen van het aanftaande lot der vreemde volkea

befchouwde men als voorbeelden, ten minfte als

zinnebeelden van de vijanden der christelijke kerk

en derzelver lotgevallen. In het Nieuwe Testament

zag men fchaduwen, voorbeelden en voorzeggingen

van de toekomende lotgevallen der christelijke kerk

tot aan het flot der eeuwen. Met één woord,

overal ontmoette men eenen verborgen zin. Ter-

wijl men alzoo de eenvoudige bedoeling der gewijde

fchryvers uit het oog verloor, verdwaalde men langs

de mlsfelijkn:e kronkelpaden in het onmeetbaar veld

eener allegorifche fchrifcverklaring , waar men ner-

gens eenen uitweg in het gebied der waarheid aan-

trof. In eiken regel eener redevoering der Profeten

en Apostelen, in elke zinfnede der poëtifche ei

leerllukkelijke fchriften , in eiken volzin van een h:s-

torisch verhaal ontdekte men geheime bedoelingen

van 'sHeeren geest, die toegepast werden op den

Zaligmaker en deszelfs levensbijzonderheden , op de

verlosfing van zondaren, door Hem daargelleld, op

de grondvesting der christelijke kerk, op derzelver

uit-
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uitbreiding en lotgevallen. Overal had men het oog na C. G;

op de lotgevallen der christelijke kerk, welke tot
^^"''55'**

zeven bijzondere perioden of tijdperken gebragt ——

—

werd, of eindelijk op de krachtige werkingen der

Goddelijke genade in de harten der menfjhen. De

gansch onberedeneerde diifc, om overal uit het te-

genwoordige in het toekomende tot aan het verfte

gezigteinde te ftaren , vereenigd met de bijzondere

neiging, om allenthalve in eiken regel van den ge-

wijden Bijbel bewijs voor deze of gene leerltelling

van het geloofsbegrip zijns kerkgenootfchaps opte-

fporen, bedierf geheel en al het zoo noodzakelijk,

als aangenaam, werk der gewijde fchriftuitlegging.

Het gene men voor den, door de heilige fchrijvers

bedoelden. Bijbelzin hield, werd op deze wijze een

donker floers, dat altoos voor het oog der eenvou-

digfte Christenen de gouden waarheid, in de God-

delijke openbaring anders zoo helder blinkend en

duidelijk , geheel bedekte , geheel onzigtbaar deed

worden.

Tegen de Coccejaanfche partij ftond lijnregt over Berigtvaii

eene partij , die de Voetiaanlche heette. Zij had '^^ «Jcleg-

11. 1- 1 j wijze der
hare herkomst van gijsbert voet , meest bekend Voetia-

onder den naam van voetius , die eerst Predikant nen.

is geweest te Heusden , en daarna Hoogleeraar te

Utrecht , waar hij overleden is ten jare 1676. Deer-

lijk waren , gelijk wij hebben aangemerkt , de leer-

ftellingen van den godsdienst , bij de Hervormden ,

misvormd door de inkleedfels eener ingewikkelde

wijsgeerte uit de oude fchool van aristoteles.

Daar nu coccejüs zich liet zien, om de godgeleerd-

I 3 beid
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na. C. G.heid van deze wanftaltigheden te zuiveren, was het

Jaar1552.yQp.-j.jug welke zich daartegen dadellik aankantte «
?oc 1700 ,/

^
, .

___„ en om dit met te meer vrucht te doen, nu inzon-

derheid ook ter wederftreving der geheel vreemde

manier van fchriftverklaren , door den anderen aan-

geprezen, er allerkrachtigst op aandrong, dat meii

de fchrifriiitlesging der Hervormeren behoorde te

volgen. In deze betrekking kreeg hij ook eeneti

grooien aanhang, die in de gefchiedenis onder den

naam van Voeiianen bekend ftaat. Deze allen droe-

gen er roem op, dat zij als fchriftuitleggers de

voetftappen drukten van kalvijn, van grotiüs,

en van zoo vele anderen , die er van afkeerig waren

om aan de woorden des Bijbels eenen dubbelden zin

toe te kennen. Die roem kon den Voetianen nogtans

in allen deele niet wel worden toegezwaaid. Zeker

legden zij er zich meer op toe, dan de Cocceja-

iien, om den waren, letterlijken zin van de woor-

den des Bijbels optefporen. Dan desönaangezien

was hunne wijze van fchrifcuitleggen gansch niet

zoo eenvoudig, als zi.i toch naar het voorbeeld vaii

KALVIJN en van de groot had behooren te zijn.

Wanneer zij den letterlijken zin in het juiste licht

wilden (lellen, ftonden zij niet alleen gaarn in twij-

fel , aangaande het bedoelde der heilige fchriiveren

,

maar gaven verfchillende , fomtijds zeer vindingrijke,

verklaringen der woorden op. Alle die verklarin-

gen werden dan door hen zamen vereenigd , als

maakten zij met eikanderen de ware beteekenis der

woorden ui:. Vervolgens maakten zij er vlijtig hun

werk van, om den eenvoudigen Bijbelzin op alle

mq-
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fflogclijke wijzen te vergeestelijken. Alles wat hun iw C. G.

voorkwam , ieerftellingen , zedelesfen , voorzessin- ]^^^^S5^'
"-^ tot 1700.

gen , hiftorifche taferelen , enz. , bragten zij in ftich-
.

telijke fpelingen, waarop hun vernuft zich meester-

lijk fcherpte , over op elk mensch , op zijne ver-

dorvenheid , op zijne onmagt , op zijne wederge-

boorte, bekeering, enz. Zeer fterke tegenflanders

waren zij wel van de profetifche Godgeleerdheid der

Coccejanen , maar niettemin meenden zij veel meer

voorfpellingen van den (laat der christelijke kerk in

de Godsfpraken des Ouden Testaments te ontdek-

ken, dan wij tegenwoordig. Te dezen aanzien had-

den zij zeer veel op met eenen dubbelden profeti-

fchen, eenen, zoo zij het noemden, ligchamelJjken

en geestelijken zin. Bij voorbeeld jer. XXX en

XXXr. was de allerduidelijkfle voorfpelling van het

wederkeeren der Joden uit Babeï , hetwelk daar al-

leen met zulke heerlijke verwen gefchilderd wordt

,

hunnes oordeels, het Hgchamelijke kleed, dat over

den geestelijken zin verfpreid lag. Dat kleed moest

er afgenomen worden, en dan zag men het eigen-

lijke doel, waarbij men zich voornamelijk te bepa-

len had, te weten de geestelijke verlosfing van het

geestelijk Israël , door den messias te wege ge-

bragt.

Zoodanig was de hcerfchende methode, waarnaar

de Hervormde Theologanten , die het met de fchool

van coccEjus niet ééns waren, voornamelijk hier

te lande, gewoonlijk den Bijbel meenden te moeten

uitleggen. Men merkt hier uit, hoe, aan deneenen

kant , de wijze der fchriftuit legging, welke de Coc-

1 4 ce-
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ra C. G. ceanen volgden , van die der Voetianen geheel ver-

lll^lyll
fchilde, maar ook hoe, aan den anderen kant,

,m beider bijzondere wijzen in eikanderen vloeiden. Het

verdubbelen , het ja , drie en viermaal verdubbelen

,

en daarna het vergeestelijken des letterlijken Bijbel-

zins , waarmede de Voetianen zich zoo zeer onle-

dig hielden, had alle overeenkomst met het allego-

rifche verklaren, waarin de Coccejanen de krachten

van hunton geest met zulk eene fchranderheid de-

den werken (*),

Cocce- Gedurende de tweede helft der zeventiende eeuw

f h f
was het dus met de Bijbelverklaring in de Hervorm-

verklaar- de kerk, hier te lande vooral, jammerlijk gefteld.

ders, Oii ier de Coccejanen, die aan het ftelfel van coc-

CEjus zich in het laatst der gemelde eeuw nog

ftijf vasthielden , mogen bijzonderlijk genoemd wor-

den SALOMO VAN TIL, Hooglecraar te Leyden
^ jo-

HANNES d'outrein , Predikant te Arnflerdam ,

FRANS RURMAN, de zoon , Hoogleeraar te Utrecht^

JOHANNES BRAUNius , Hooglecraar te Groningen^

Van dezen evenwel onderfcheidde zich bij uitne-

mendheid HERMAN WITS of wiTSius , Hooglccraar

eerst te Franeker ^ naderhand te Utrecht^ en ein^-

delijk te Leyden, waar hij ten jare 1708 overleed,

Oor-

(*) Stalen van de fchriftuitleggingen der Coccejanea

en Voecianen vindt men in de werken vooreerst van

coccEjus en vo?.tius zelven, en vervolgens van hun-

ne aanhangers. Ons beftek lijdt niet dezelven hier

optenoemen. De voornaamften willen wij boven op?

geven.



GESCHIEDENIS. 137

Oorfpronkelijk was hij een Coccejaan , maar die tia C. G.

zelf dacht, en zich niet door gezag liet '^iden ; '^"j.^^^*

ook bleef hij fteeds een voorftander der fchool van —
coccEjüs, doch werd een Hervormer van dezelve,

zelfs ten aanzien van de fchrütuitlegging. Dat

profetifche , aliegorifche verklaren door den ge-

heelen Bijbel heen voldeed hem niet. Niet zelden

bleef hij flaan bij den hiftorifchen of letterlijken

zin der woorden , waarin de Coccejanen met alge-

meenheid van uitfpraak profetiën en allegoriën er-

kenden. Alzoo lloeg hij een' middenweg in tus-

fchen de Voetiancn en Coccejanen ; maar behaalde

er bij beiden geen' dank voor, gelijk men ligttlijk

bevroeden kan, wijl hij noch bij genen noch bij

dezen te huis hoorde , maar als een vreemdeling

alleen ftond (*). Uit zijne fchool zijn de voor-

trcfFdiikfie mannen voortgekomen , en onder dezen

de beroemde campegius vitringa, die ten jare

1680 Hoogleeraar geworden eerst in de Oosterfche

talen, en naderhand in de Godgeleerdheid te Fra-

neker ^ dit ambt heeft waargenomen tot het jaar

1722, toen hij overleden is. Uitmuntend, naar het

voorbeeld van zijnen voortreffclijken meester wit-

•sius, zijn ingerigt diens groeten mans fchriftver-

klaringen, waarvan wel de voornaamflen gevonden

worden in zijne ten jare 17 14 in het licht gekomene

pillegging der godsfpraken van den Profeet je-

SA-

(*) Men kan witstus het best leeren kennen uit zij-

»Q Miscellatiea facra, Meletemata Le-jden(ia ^ en uit zij-.

pgn Qommentarim in Efhtolam jud^.

I5
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na C. G. SAiAS, een werk, dat door alle onpartijdige Theo»

j!"?^'" loganten fteeds als het srootrte meesterftuk van exe-
IOC 1^00,

_

*-'

1 getifche geleerdheid geroemd is, en nog heden ge*

roemd wordt (*). In het vak der uitlegkunde is

onder de voornaamfte Theologanten vitringa op*

gevolgd door albert schultens, Hoogleeraar in

de Oosterfche talen eerst te Franeker ^ daarna te

Leyden , waar hij in het jaar J750 overleden is.

Deze, daar hij in de beoefening der Oosterfche ta-

len een geheel nieuw ftandpunt gekozen had, is ook

de (lichter geworden van eene nieuwe en betere be-

handeling der heilige fchriften ; waardoor allengs

het groote verfchil tusfchen de Coccejaanfche en

Voetiaanfche uitlegmethode geheel is opgeheven.

Dan dit behoort niet tot het tijdperk, waarvan wij

hier de gefchiedenis boeken.

Voetiaan- Wij gaan dus over tot het in oogenfchouw ne-

7t^-c men van de voornaamfte Voetiaanfche fchriftver-
fchnfc-

verklaar- klaarders der zeventiende eeuw. Het getal van dezen

ders, ^jjg 2eer gering. De Voetiaanfche Theologanten ver-

ledigden zich in het eerst zoo bijzonderlijk niet met

het uitleggen der heiüge fchrift. Hun voornaamfte

werk was het beoefenen van eene fchoolsch wijsgee-

rige godgeleerdheid, en het praktikale behandelen van

de geloofswaarheden des Evangelies. Inhetlaatfteover-

trof-

(*} De titel is Commcntarius in lihrinn prophctiariim

3ESAi^. Bekend zijn voor het overige 's mans hiertoe

betrekkelijke fchriften At^ac^c^Jtrij- apocaijpfeos johankis

/Ipostoli; 170;. Commcntarius in librum prophetiarum

ZACHARi.i;; 1734» en meer anderea.
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«roffen zij verre weg deCoccejaanfcheTheologanten, na G. C,

die dit allernuttiest vak seheel onheaibeid lieten lig-
('''""'''Sa.

" * "tot 17C0,
gen. De vermaardfte van alle Voetiaanfche Bijbel-

verklaarders is geweesr johannes a marck , Moog-

leeraar in de Godgeleeraheid eerht te Francker ^

waar hij ten jare 1676 gekomen is , vervolgens te

Groningen, en eindelijk te Leyden , waar hij over-

leed ten jare 1731. Deze geleerde man begreep ten

laatfte , dat het de zaak der Vocii.anri he orde

was, wilde zij hare eer ophouden, om zich met

alle magt op de verklaring van den Bijbel toeteleg-

gen, en gaf hieiin dus een uitnemend voorbeeld

aan zijne broederen, van tijd tot tijd onderfcheiJene

daartoe betrekkelijke fchriften in het licht zenden-

de (). Hij begon hier mede in het laatst der ze-

ventiende eeuw; doch kreeg onder de Predikanten

weldra aan knibbi; , hellenbroek en eenige an-

deren, doch onder de Hoogleeraars eerst na verloop

van fchier vijfentwintig jaren , waardige volgers ; hoe-

danigen geweest zijn johannes wesselius , Hoog-

ieeraar te Leyden , paulus hulsius, Hoogleeraar

te

(*) Hucfpectr.ntjquje in lucem a marckio funt emisfa,

icripta fequentia ; Comj'ticntarius in Prophetas minoren ; 1 795,

1698 , 1700, 1701 ; Commentarius in Canticum salo.vionis;

1 703 5 > Scripturarice exercitationes ad viginti quinqite

felecta loca V. T. 1709; Exercitationes fcripturaria

ad loca N. T. viginti qiiinquc-^ 1710; In pracipuas

quasdam partcs Pentateuc'n Commer.tnritn', 1713; 5}'/-

loge disfertationum philologicarum ad felect«s auosdam

fexfas V. T. 17 17.



ders-

140 K E R K E L IJ K E

m C. G. te Groningen , willem van irhoven , Hoogleer*
Jaari552.

^^^ ^^ Utrecht, enz,
tot i;oo.

^

'

. Gelijk in onderfcheidene vakken der Theologifche

Engel- ftudie de Engelfche Godgeleerden den Nederland-
fchc

fchrift- ^^^^^ de loef afftaken , zoo ook was dit het geval

verklaar- met betrekking tot de Bijbelexegefe , gedurende ten

minfle de tweede helft van het tijdperk , waarvan

wij hier de gefchiedenis leveren. Al vroeg trou-

wens werden de Engelfche Godgeleerden tot de be-

oefening van dit allernuttigst vak opgewekt door de

ftoute aanflagen der Deïsten, die zich niet fchaam-

den, door de gewone verklaringen der heilige fchrift

in het belagchelijke te flellen, alzoo de heilige

fchrift zelve in de grootfte verachting te brengen.

De uitlegtnethode der Coccejanen in de Nederland

den en elders gaf den ongeloovigen hiertoe geene

geringe aanleiding, zoo het fcheen; en dit was dus

oorzaak, dat de Engelfche Theologanten , van de-

zelve afkeerig blijvende , eene meer eenvoudige wijze

van fchriftverklaren volgden, en door dien weg al-

lengs eenen vrij gezonden fmaak kregen in zuivere

ophelderingen van den Bijbel , waardoor de waar-

heid van den Christelijken Godsdienst aan alle zij*

den genoegzaam gefchraagd konde worden, en voor

allen , die door vooroordeel niet verblind waren ,

een veel bekoorlijker aanzien bekwam. Welke groo-

te vorderingen zij in dezen gemaakt hebben , of

liever welken reinen fmaak zij in goede fchrifcver-

klaringen hadden, bewijst het vermaarde werk, dat

eenige Engelfche Godgeleerden, met name johan

PEARSON , ANTONIUS SCATTERGOOD , FRANS

GOULD-



GESCHIEDENIS. 141

GOULDMAN CD RICHARD PEARSON, Op kOStCll van tia C. G*

KORNELis BEE te Lcyden ^ in het jnar iö<5o, hebben J^^^'^552.

/ ' ^ . . . ^ lot 1700.
uitgegeven, onder den titel Critici facri , dat is, _».««,

Oordeelkundige Schriftuitleggers (*), beftaande uit

regen folianten. Wel niet hebben de Engelfche

Godgeleerden de eer gehad , bij deze uitgave , van

het oordeelkundig fchoone, dat in dit werk gevon-

den wordt, wijl het meeste herkomftig is van bui-

tenlandfche, inzonderheid Nederlandfche, Godgeleer-

den , als ERASMUS , CASTELLIO, DRUSIUS , AMA-

MA , GROTius , enz. ; maar zij hebben er de eer

van gehad , dat al dit fchoone, met oordeel en

fmaak bij elkander verzameld is. Dit heefc men al-

leen aan hen te danken. Op de gedane keuze heeft

nogtans niet weinig invloeds gehad de tijd, waarin

zij leefden, als beneveld door den damp der, na

de Hervorming uit de menigvuldige twisten ontda-

ne, vooroordeelen en misbegrippen. Van daar, dat

er exegetifche verklaringen in voorkomen , die , te-

genwoordig altoos , nu men weder op de hoogte

flaat, waarop de Hervormers zich bevonden, alge-

meen verworpen worden. Dit gebrek trouwens

werd aldra reeds ingezien door fommige Engelfche

Theologanten , onder welke mattheus polus of

POO-

(*) De breedvoerige titel is Ciiiici facri ^ five cla-

risfimorum virorum in facro f. utriusque fcederis Biblia

doctiifima annotationes atque tractatm tJieologico-phi-

lologici. Doorgaans wordt dit werk genoemd Biblia

critica. Te Amjïerdam is hetzelve uitgegeven ten jare

J5p8.
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«a C. G. POOLE , Predikant te Londen , e^n kort begrip vM

Yotl'l^o
^^^ ^^^^ vervaardigde, met exegetifche bijvoegfelen

i verrijiit uit de fchrifien van piscatop. , junius ,

EUXTORF enz. Dit werk verfjheen in het licht ten

jare 1669 (*). Maar ook dit werk heeft thans die

waarde niet meer, welke het voorheen, naar he£

oordeel van de Godgeleerden, die na de Hervor-

ming weder waren achteruitgegaan , gehad heeft.

Wanneer men er de exegetifche verklaringen van

ERASMUS en GROTius, cn van de Hervormers uie

wegneemt, blijft er weinig in over, dat van gevvigt

en belang is (f).

Hifto- Wij gaan over tot het hiftorisch berigt van de Syfiie-

*^!*^^^^'
matisch-dogmatifche Godgeleerdheid in de hervormde

deSyfte- kerk
, gedurende dit tijdperk. Bepalen wij ons dus bij

matisch-
jj^^ ftandpunt , waarvan de Zwitferfche Hervormers zijn

oogmati-

fcheGod- "'^S^§^^"' Bloeijend , hebben wij gezien, was de

geleerd- (laat der geleerdheid van deze vi^akkere mannen.
held.

Zij zagen uit hunne eigene oogen, die helder wa-

ren, zij wisten het ware van het valfche te onder-

fcheiden; zij werden door geene fchroomvalligheid

terug gehouden in het voordragen van het gene

waar

(*) De titel is Synopfis criticorum aliorumqiie fcri'

ptura facrte interpretuw \i conmientatovum. liec werk

is best bekend onder den naam van poli Synopfis.

(t) Een breedvoeriijer gefchiedkundig berigt van do

uitlegging en uiclegkunde des Bijbels, in de hervoni:de

kerk, vindt men in mijne Gefchiedenis van de chriS'

telijke kerk in de achttiende eeuw ; VIII Deel , \>\»

376-514.



GESCHIEDENIS. 143

tvaar van zij zich overreed hielden ; vrijmoedig kwa- na C. G.

jnen zij met hunne gevoelens voor den dag ; zij
]^^ri552«

waren edeldenkend, voorzigtig en zedig. Zij wa- .

*

ren , met één woord , Godgeleerden , zoo als rcgt-

fchapen Godgeleerden behoorden te zijn. Van hen

kon men dus, met betrekking tot de Sydematisch-

dogmatifche Godgeleerdheid , niets anders verwach-

ten, dan het gene goed en fchoon is. Van zwm-
GLius, die de hoofdperfoon onder de Zwitferfche

Hervormden geweest is , heeft men twee , hier mel-

denswaardige gefchriften , die wel niet den vorm

van een dogmatisch Syftema hebben , maar toch

dogmatifche verhandelingen zijn, in zich bevattende

eene eenvoudige en gegronde voordragt van wel

ontwikkelde en verklaarde geloofswaarheden , dui-

delijk en bondig uit den Bijbel bewezen , door ge-

gronde redeneringen krachtig geftaafd , en tegen an-

dersdenkenden mannelijk verdedigd. De geheele

voordragt daarenboven is geheel vrij van alle fchool-

fche haarkloverijen , waar van de dogmatiek der

Roomfche Godgeleerden zoo geheel vol was. zwin-

XïLius had de vvijsgeerte van aristoteles , als

met de Christelijke Godgeleerdheid onbeftaanbaar

,

uit zijn onderrigt geheel gebannen. De twee ftraks

gemelde fchriften , door zwinglius uitgegeven ,

waren Eene korte en christelijke inleiding in de

Evangelieleer (*) ; en uitlegkundig vertoog over den

wa-

(*) Brevis in Euangelicam doctrwam Ifagoge. Inferta

est excellendsfimi viri operibus 5 Tom. I. p. 254-27P}

edic. Tig. a. 1581.
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B-a C. G. waren en valfchen godsdienst (*). In het eerrttf

Jaari552
yi^^jj. ^^^ fommise leerftukken , fchoon niet zoo

tot 1700, ^ '

n flelfelraatig , als doorgaans in de Syflemen plaats

heeft , doch zeer ordelijk en oordeelkundig tevens

behandeld. Het andere gefchrift is meer Syftema-

tisch bearbeid ; het is verdeeld in onderfcheidene

hoofdnukken, als over den godsdienst, over God,
over den mensch , over het Evangelie , over da

wet, de zonde, enz. Niet zeer ongelijk aan het

eerde gefchrift is nog een derde van zwinglius,

getiteld. Korte en duidelijke verklaring van het

christelijke geloof (\).

KALvijNs Noodig vond het alleszins de opvolger van zwin-
verdien- glius in het werk der Hervorming , de groote kal-
ften te

,

05 &

dezen vijN, dat er een meer planmatig, ook meer uitvoe-

aanzien. j-jg dogmatisch Syfteme bearbeid en den aankomen-

den Godgeleerden aan de hand werd gegeven. Dit

leverde hij zelf ten jare 1536, onder den titel vaa

Onderwijs in den christelijken godsdienst (5}. Het

is vervaardigd in het Latijn, maar in meer dan eene

an-

(*} De vera & fatfa rcligione commcntariiis. In fep*

tiis est zwiNGUi operibiis; T. II. p. 158-243.

(f) Chriitianis fidei brevis et clara cxpojitio. Inferta

eiiom est eiusdem viri eximii Opp. T. II. p. 550-64.

(5) Injlitutiones Rcligionis christiana. Het werk is

dnarna door kalvijn meer dan eens verarbeid, en ein-

delijk uitgekomen ten jare 1559, met den titel Injiitutio

chrhtiana rcligionis , in libros qiiatuor nunc prinium

digestUy certisque distincta capitibus ad aptiifimam mc'

thodum; aucta etiam tam magna accesjione^ ut props'

itiodum opus p.ovum haberi posfit.
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andere taal overgezet. Dit Syfteme is geheel niet na C. 0«

fcholastiek; evenwel, daar hetzelve mede muest die- ï^^"?^^'

nen, naar 'sopftellers doel, om de drogredenen der ———

.

Roomfche fcholastieken te wederleggen , was het

hem onmogelijk geweest, van het gebruik der wijs-

geerte in dezen aftezien, en daar er te dien tijde

geene andere wijsgeerte gevolgd werd , dan die van

AR.ISTOTELES , won deze alzoo weder eenigzins

het veld in de fcholen der Hervormde Theologan-

ten. KALVijN trouwens was van de jeugd aan een

beoefenaar geweest van de wijsgeerte van aristo-

TELES ; maar overdreef haar niet ter verdonkering

van de christelijke geloofsleer ; fchoolfcho fpitsvin-

digheden vermeed hij ; fchoolfche onderfcheidingen

alleen behield hii. Zijne fchriftverklaring in dit

werk is oordeelkundig. Kiesch en keurig was hij

voornamelijk in het bijbrengen van Bijbelplaatfen ter

ftaving van Bijbe'^waarheid. Niet alle zoodanige

plaatfen , als men daartoe voorheen had , en nader-

hand ook weder heeft gebruikt, werden door hem

voor geldig verklaard. Een aantal derzelve werden

door hem verworpen , als geene de minfte kracht

hebbende. Hij zag op de deugdelijkheid der bewij-

zen , en niet op de veelheid. Te wenfchen ware

het dus geweest, dat de Hervormde Theologanten

bij de beoefening der dogmatiek fteeds hunne lamp

aan kalvijns licht ontdoken hadden ; zij zouden

niet zoo dikwerf buiten het fpoor gedwaald, maar

meer en beter den regten weg gehouden hebben (*).

Voor

(*) Quje legacur, apprime digna est hiftoria literaria

Herv. VI. K de
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»» C. G. Voor de dogmatiek werkte nevens kalvjjn ook
Jaari552. deszelfs leerling theodorus beza, in eenige fchoon

.. geheel geene fyftematifche fchriften ; als daar waren

Verdien- Belijdenis van het christelijk geloof (*) ; de Hoofd'
van

^^^^ ^^^ ^^^ geheele christendom (f) ; Christelijke

vraqen en antwoorden , waarin de voornaamfte hofd-

pukken van den christelijken godsdienst ontwikkeld

worden (§). Het laatfte vooral komt bier het meest

in aanmerking (*) ; als behelzende eene zeer be-

vattelijke voordragt der leer, veraangenaamd door

eenen keurigen ftijl. Jammer nogtans is het, dat

in hetzelve, geliik ook in de beide andere genoem-

de fchriften (ff), de kenmerkeliike leer van kal-

vijN , aangaande de voorverordening
, gezond ea

gegrond in haren aard , door beza's te grooten

ijver in het oog altoos van bevooroordeelden zeer

ontzuiverd en verzwakt wordt. Hiermede heeft de

geleerde man aan de hervormde kerk juist geenen

dienst geriaan.

Van HY- Met meer wijsheid , ook met meer gematigdheid en

be-

de CALViNi Injlitutionibus religionis christianee , obvia in

CERDESii Mifc. Gron. 7 II. P. I. p. 451. feqq.

( * ) Confesjio christiana fidei.

( f ) Summa totlus ('hriitianisnii»

( § ^ Quisstionu'.n ö* refporifionum christtanorum liheU

lus, in quo prtecipiia christiana religionis capita xctr'iTgi

^9fifA^lV > oponuntur.

(**) Reperitur htc libellus in doctisfimi viri Tractat,

Theol. fol. I. p. f69-

(tt) Haïc etiam exftant in beZ2B Tract, Theol. Voi^

ï. p. l-79i 17^-405,

PERIUS.
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bedaardheid handhaafde kalvijns leer te dien aan- aa C. G.

2iei' de voortreffelijke gerard andreas hyperius, I^^'''552.

»T .
^ot 1700,

of VAN ieperen , JHoogleeraar in de Godgeleerd- .....i.^

heid te Marburg ^ van wien men een theologisch

dogmatisch leerboek heeft , doch dat niet voltooid

is. Ook is hetzelve eerst na zijnen dood uitgege-

ven ten jare 1^67, onder den titel van Drie boeken

der voornaamjie leerftukken van den christelijken

godsdienst (*). H-i-tzelve zoude uit zes plaatfen of

hoofdafdeelingen beftaan hebben , die ten onderwer-

pe hadden: I. God; II. den Mensch; III. de Kerk;

IV. de Wet en het Evangelie; V. de Sakramenten

;

VI. de Voleinding. Dan de drie eerde afdeelingen zijn

flechts bewerkt, en wel opeene zeer eenvoudige en dui-

delijke wijze , niet alleen voor het verftand , maar ook

voor het hart, geheel niet fcholastiek, maar zeer

bijbelmatig.

In dien zelfden geest waren ook bearbeid de dog- Van mus*

matifche fchriften van wolfgang musculus ( + )
culus
enz.

BENEDICTÜS ARETIUS (§), PETRUS MARTYR (**),

JOHANNES PISCATOR (ft) j Cn DAVID PAREUS (§$)•

De-

( * ) Methodm Theologiae , jiue pracipuorum christia-

fi!» religionis locorum communiam libri tres.

Cf) Van hem heeft men Loei communes theologici,

uitgekomen i/;73.

(§) Van hera is Examen theohgicum; 1584.

(**) Vnn hem zijn Locorum communium theologicorum

libri tres; 1580.

(tl) Van hem is Folumen thefium theologtcartim;i$<)6.

(§§) Van hem heeft men Decuria coUegiorum tkeoh*

gicorum; i6i\.

K 2
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c C. G. Deze allen waren vervreemd van de fcholastieke

J"'^* 5^^" methode: zij zelven waren geene vijai den van de
tot I/OO, ' •

o J

— oude Ariftotelifche wijsgeerte; zij belludeerdtn die,

zoo als zij van de verbasteringen , welke ze in de

middeneeuwen vooral geleden had , gezuiverd was

door MELANCHTHON cn anderen, maar zij maakten

er voor de Godgeleerdheid geen misbruik van; zelfs

onthielden zij zich van wiisgeerige kunsttermen, die

toch de leer meer benevelden, dan opklaarden.

Wederïn- De eerflen , die te dezen opzigte van den regten

voering
^veg- zijn afgeweken, waren gellius hotzenus-

van de .
^ '

*"

• u , j • /
Scholas- eigenlijk jelle hützes , m het laatst der zestiende

tieke eeuw Predikant te Leeuwaarden , naderhand te Bols-

eerdheid '^^^^'> willem amesius , eerst Hoogleeraar in- de

door:\iAc- Godgeleerdheid te Franeker ^ naderhand te Rotter^
coviüs.

^^jj^^ jQg^e laatfte nogtans zag reeds te Franeker

het verkeerde van deze leerwijze in , en liet dezelve

geheel varen. Onder allen was wel de voornaamfte

AMANDUS POLANUS A POLANSDORF, een Silejï'èr

van geboorte, die ten jare 1610 als Hoogleeraar te

Bazel overleden is. Deze vereenjgde in zijne wijs-

geerige ftudien de grondbeginfelen van aristoteles

met die van ramus, en maakte alzoo van dezeiven

gebruik in zijne theologisch dogmatifcbe letteroefe-

ningen, blijkens ziin ten jare 1610 uitgekomen Za-

menftel der christelijke godgeleerdheid (*;. Dit

eene en andere evenwel zou-ie waarfchiinliik geene

of zeer geringe gevolgen gehad hebnen , ware niet

als een hervormer of liever misvormer der theologi-

fche

(*) Spitagma theologie christiana.
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fche vvetenfchap opgedaan johannes makowski , m C. G,

doorgaans genoemd maccovius, een Poolsch edel- '^^ 17G0.'

man, die ten jare 1645 Hoogleeraar beide der God- ,

geleerdheid en der Natuurkunde te Franeker werd

,

en daar de fcholastieke manier van de Godgeleerd-

heid te onderwijzen , die men nu fints zoo vele ja-

ren met regt verworpen had, weder invoerde. De-

ze geleerde man werd in het laatst van het jaar

16(8 door de Predikanten der klasfis van Franeker^

die geruggefteund waren door deszelfs ambtgenoot

siBRAKDUS LüBBERTi , bcfchuldigd van Remoti'

ftrantfche cnregtzinnigheden op eenen toon, die te

hooger klonk naar gelang toen reeds eene nationale

Synode te Dordtrecht vergaderd was , om zoo-

danige misbegrippen uit de kerk te drijven. De

Staten van Vriesland^ liefst de zaak in verfchil bin-

nen hunne eigen provintie, en onder hun eigen oog,

ook door hun eigen gezag , afgedaan ziende , onder-

hielden , door eene uit hun midden daartoe benoemde

kommislle, in de tegenwoordigheid van drie Vrie-

fche Predikanten (*), den aangeklaagden macco-

vius , maar met eeiien ongunftigen uitflag. De fchuld

daar van fchijnt gelegen te hebben in het vooroor-

de>;l der Geestelijkheid tegen hem, een vooroordeel,

dat door geene palitieke achtbaarheid fchiint verbroken

te hebben kunnen worden. De Staten van Friesland

daarentegen, fchoon der Remonftrantfche partij niet

zoo

V ( * ') Dezen waren hermannus kolde, florentiüs

ifOHANNEs en JOHANNES BALK, Predikanten te Leeuwaar-

ffèntiQ Snetk en te Workum.

K3
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na C. G zoo zeer toegedaan , waren niet te min liberaal van

tot^'^1700
^^"'^^y^e ten aanzien van godsdienftige verfchillen

I omtrent min belangriji^e punten , gelijk zij trou-

wens , over het geheel , ten allen tijde van dien

kant waardig geweest zijn geroemd te worden,

Gaarn hndden zij dus maccovius zien zegevieren

over zijne vijanden, gaarn zelven hem gedekt tegen

derzelver verdere aanflagen. Maar de onderhande-

ling tusfchen beide partijen, in hunne tegenwoor-

digheid voorgevallen, was zoo hevig geweest, dat

alle hunne wenfchen in eens verijdeld waren. Geen

ander middel, om maccovius te redden, fchoot er

dus over , dan dat men hem aanmoedigde , om zich

voor de toen gehouden wordende Dordtfche Sy-

node te verdedigen en te zuiveren. De Vriefche

Staten boden zelfs hem ter goedmaking zijner reize

derwaarts twee honderd guldens aan , welke hij ech-

ter terug zoude moeten geven , indien hij veroor-

deeld raogt worden. En op de zaak van mac-

covFus en op de onpartiidigheid der Dordtfche

Synode fchijnen dus de Staren het onbepaaldfle

vertrouwen gefield te hebben. Ook te dezen aan-

zien vonden zij zich niet bedrogen. Den öiften

van Grasmaand 1619 werd 's mans zaak door de

Synode onpartiidigluk onderzocht, en dus beflist,

dat hij geheel zonder grond vnn onregtzinnigheid

befchuldigd was; doch dat hij, in zijne Akademi-

fche lesfen , die eenvoudigheid van leerwijze en klaar-

heid van uitdrukking niet gebruikt bad , die zoo

zeer te prijzen waren in een' openbaren leeraar van

^en chtistelijken godsdienst , siaar de -fchülastieke

leer-



GESCHIEDENIS. 151

leerwijze der Rootnschgezinden , bij de Hervorming na C. G.

mede uit de kerk gebannen , weder op de Neder- faarissa.

. tot 170:),
iandlche Hoogefchoolen had willen invoeren, door „...^
donkere, dubbelzinnige kunsttermen en wljsgeerige

uitpiuizingen te volgen , zoo als men die in de

fchrifien van bellarminus, suarez en anderen

aantrof (*). maccoviüs werd door de Synode dus

fiechts vermaand, om zich voortaan van zulk eene

fcholastieke leerwijze te onthouden. Hij betuigde

wel hier aan, zoo veel hem mogelijk ware, te wil-

len voldoen; maar hierin fchoot hij vervolgens te

kort; moedig en koen op eene, over de aanvallen

van zijne aanklagers behaalde , zege , vierde hij aan

het jeugdige vuur, dat in hem brandde, te zeer

bod , en voer voort op eenen fcholastieken trant

zijne leerlingen te onderwijzen. En welken invloed

hij in dezen gehad hebbe op de Godgeleerdheid der

hervormde kerk, kan daaruit ligtelijk worden opge-

maakt, dat zijne fchool fteeds overvloeide van leer-

lingen , die , uitgelokt door zijnen roem , van

alle zijden zich aan zijne voeten fchaarden, en dat

wel gedurende den tijd van één en dertig ja-

ren. Zijne fcholastieke leerwijze kan men zien uit

zijne Gemeene theologifche plaatfen ( f ) , die in

Franeker zijn uirgekomen ten jare 1639 , en na

's mans dood vermeerderd door nikolaas arnol-

DI

() Vid. Epist. pr^fi. vir. CCCL. Ook zie men

BUANDTS Gcfchiedenis der Reformatie III D. bl. 565 en

volgg. en het Diction. hifl. ^ crit, van hailb op het

woord MAKowsur.

(tj Loei communes theologici.

K4



152 K E Pv K E L IJ K E

na C. G. Dl ter zelfde (lede in het licht kwamen in het jaar

Jaari552. i^cq en uit eenise andere theoloeifche fchrifren (*).
tot 1700 "^ ' ^ ^ ^ ^

. Trouwens na het houden der Dordtfche Synode

Ook be- onderwezen ten tijde van maccoviüs aan andere
vorderd

hoogefcholen van ons vaderland ook reeds deze en
door WA- °

L-ffius, gene Hoogleeraars der Godgeleerdheid, die aan het

weder invoeren der fcholastiekerij mede het hunne

toebragten. Onder dezen mag inzonderheid genoemd

worden antomius walaeus, of de waele, Hoog-

leeraar te Leyden, wiens fcholastieke leerwijze ken-

baar is uit eenige door hem voor het publiek ver-

vaardigde fchrifien , waarvan fommigen door hem

zelven , anderen na zijnen dood , zijn uitgegeven (f).

In het eerfte beneden gemelde gefchrift heeft hij ge-

tracht de zedeleer van aristoteles bruikbaar voor

Chiistenen te doen zijn, door dezelve in het alge-

meen te verbeteren , en naar de zedeleer van het

Evaiigelie te vervormen.

Zeer be- Beide deze voorftanders der fcholastieke Godge-
voraerd leerdheid kregen ftraks tot volgers johannes clop-

^j^^ppg.j^.
PEfs'BUiiG , Hoogleeraar in de Godgeleerdheid, eerst

BURG, te Harderwijk^ naderhand te Franeker ^ waar hij

ARNoLDi
overleden is ten jare 1652 (§) , nikolaas arnol-

DI,

C*) Als daar waren Qiiastiones theologie^ ^ 1(^31 en

1632. Na zijnen dood vcrfchenen zijne Difiinctiones

G? regula theologiete Q' philofophica ^ 165Ö.

(t) Compendium Ethicus Ariftotelica ad nm'mam veri-

tatis chrisiiana revocatmn^ ten jare K^a/ ; na zijnen

dood zijn uitgegeven Loei eommtmes theologici.

(5) Hij gaf in 1648 uit Exerciiationes ad locos commn-

^ss tkedlo^icosycum /J^hmmis theolo^ice ckristian^.
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Dl, ook Hoogleeraar in de Godgeleerdheid te Fra- na C. G,

«^^^r, zijnde aldaar geflorven ten jire i68o C*), T^'^'^**
'*

•^ ° ' '^
' tot 1 700.

SAMUEL MARES1U3 , eigenlijk de marsks, eerst

Hoogleeraar in de Godgeleerdheid te Sedan, en ver- ren,bij-

volgens te Groningen^ overleden aldaar ten jare doorvoE-

^^73 (Ds MARKUS FREDERIK WENDELIN , HoOg- TiUS.

keraar in de Godgeleerdheid te Anhalt (§), en

meer anderen. Niemand evenwel heeft meer zijn

best gedaan om de fchoolfche Godgeleerdheid weder

in bloei te doen komen, dan de beroemde gijsber-

Tus voETius, hier voor reeds gemeld , die zich

in vollen nadruk den naam van Scholastiek heeft

waardig gemaakt. Ten jare 1648 en vervolgens

zijn door hem in het licht gegeven Uitgelezene theo-

logjfche verhandelingen (**) ; welk werk een volle-

dig theologisch fteliel is van geloofswaarheden en

zedekundige lesfen. In hetzelve heerscht niet alleen

eene drooge fchoolmatige voordragt, maar hetzelve

is vol van fpitsvindige navorCchingen , ingewikkelde

vraagflukken en beuzelachtige kleinheden , zoo als

zij in de fyfteraen der oude fcholastieken gevondea

worden. Geenszins is het dus te verwonderen,

dat

(*) Van hem is geen dogmatisch theologisch fyftema

nagelaten; maar zijne fcbriften in het alg-^raeen zijn op

eene fcholnstieke leest gefchoeid.

(t) Vsn MARESius heeft men Breve fjflema uhiverfae

theohgiae ; 164 .

( § ) Van dezen zien het licht Christian.e theologie^

Lib. il. methodice dhpofiH ; IÖ34,

f^**) Selecta djsputationes rhcologic<e,

K5
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ua C. G dat velen , die zich met zoo eene leerwijze niet kon-

Jaar» 55-2
jjgjj vereenia;en, hartelijk wenschten naar eene ver-

tot 1700. ^ ' •'

T andering en verbetering.

Dezelve Ook die wensch werd vervuld, johannes coc-

der veT^' CEjus , ons reeds uit het historisch berigt van de

bannen uitlegging des Bijbels bekend, ftond eindelijk op,
doorcoc-

Qj^^ ^g fcholastieke Godgeleerdheid , ware het mo-

gelijk , weder uittedriiven. Ook dat gelukte hem bij

vele, zeer vele Hervormden. Een vijand zijnde van

de AriiloteUfche wij^igeerte, ook ja met geene wljs-

geerce iets op hebbende , wilde hij als een voortreffe-

lijk fchriftuitiegger geene andere geloofsleer , dan eene

zuiver bijbelfche , gangbaar doen worden , die van

alle bovennatuurkundige termen, onnutte vraagftuk-

ken en fchoolfche fpitsvindigheden ontbloot , den

volksleeraar meer te ftade konde komen. Wat zijn

bijzonder theologisch leerftelfel betreft; ook dit was

in eenen geheel anderen vorm gegoten, dan men tot

nog toe gekend had. Bij het lezen der heilige fchrift

meende hij gevonden te hebben, dat de gewijde

fchrijvers de wijze , waarop zondaars van God ge-

zaligd worden , als een verbond van God met de

menfchen plegen te befchouwen. Die gedachte be-

koorde den zelfdeckenden man diermare , dat hij

geene zwarigheid maakte, de ganfche geloofsleer on-

der het beeld van zoodnnig een verbond voorteftel-

leii. Hetzelve legde hij ten grondflage van een ge-

zuiverd, onwiisgeerig en geheel bijbelsch fyfterae.

Het verbond befchouwde hij als tweeledig, nan^elijk

als een werkverband ^ door God met den mensch

opgerigt voor den val, en als een genadeverhond

^

doos
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door God met den mensch gemaakt na den val. m C. G.

Wijclers dacht hij nog aan een bijzonder verbond , ^'^^j^^^^

dat God de Vader met zijnen Zoon Christus had
,

aangegaan. Hier uit nam cüccejus aanleiding ora

de voordragt der leere onder woorden en termen

te brengen, welke men gewoon is bij het treien

en onderhouden van menfchelijke verdragen te ge-

bruiken. Als zoodanig is geheel bearbeid 's mans

werk , getiteld , de honfdfom der leere van het ver-

bond en testament van God (*) ; hetwelk het eerst

in Franeker uitkwam ten jqre 1648, en naderhand

met vermeerderingen verfcheidene malen herdrukt

werd. Bij cüccejus was het tevens een doorgaand

denkbeeld geworden, dat alle verbond van God de

gedaante van een Testament , en wederzijds alle

Testament de gedaante van een verbond hadde , en

dat daarom in de heilige fchrift de woorden , die

een verbond (f) beteekenen, dan eens genomen

worden voor een verbond], dan voor een testament^

Dit werk van coccEjus moet echter niet als Ook door

een volledig fyfteme worden aangemerkt ; het is riet ^'omma

, ,^

.

.. . ^n a"de.
meer, dan eene grondfchets, waar naar zijne vol- renen.

gelingen hunne theologisch dogmatifche ftelfels be-

arbeid hebben. Eén der eerften onder dezen was

WILLEM MOMMA , ecH Hamburger van geboorte

,

Hoogleeraar der Godgeleerdheid en Predikant ia

den Ham, en naderhand doch voor een' zeer kor-

ten

(*) Summa doctrine de fadere ö* testamento Dei.

<,ty nna en heily^n.
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m C. G ten tijd te Middelburg 'm Zeeland (*). Deze gaf

tori-oo'
^° ^^^ ^^^^^ ^^ Amfterdam in het jaar 1673 Drie

hoeken van de verfcheidene gelegenheid en fiaat der

kerke Gods , onder de drieërlei huishouding der

Patriarchen en des Ouden en ei:2delijk des Nieu»

wen Testaments (f), momma hield zich ftiptelijk

aan de leerwijze van zijnen Meester coccejus, ook

aan des zelfs begrippen en aan de leiding van die

begrippen. Met meerdere vrijheid van denken, met

meerdere oorfprcnkeiijkheid en dus ook met meer-

deren roem trad in het voetfpoor van coccejus

de geleerde frans burman , eerst Predikant te

Banau , en daarna Hoogleeraar in de Godgeleerd-

heid te Utrecht , waar hij overleden is ten jare

1679. Deze week in verfcheidene bijzonderheden

van COCCEJUS af, vooral ten aanzien van de be-

handeling der profetifche fchrifien. Hij heeft alzoo

het eene en andere ter verbetering van het Cocce»

janisme toegebragt , ook in het door hem ten jare

1671 uitgegevene fyflematifche leerboek, onder den

titel van Kort begrip der Godgeleerdheid (§). In

geen

(*) Hij werd aldaar uit politieke inzigten van zijnen

post ontzet ten jnre 1676, vertrok met de woning naar

Delft , en overleed aldaar ten jare 1677.

(t) De varia conditione & ftaiii Eccleft<e Dei fuh

triplici oeconomia ,
patriarchanim ac Testamenti V, Gf

dcnique N hbri tres.

(§ Synopjis theologie & fpeciatim oeconomia fade-

turn Dei ab initio feculorum usque ad confummationet»

eorunu
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geen theologisch leerboek der Coccejanen echter zijn na C. G.

zoo vele kunstwoorden gebezigd, als in dit van I^^r^SSs.

... , , tot 1700.
BURMAN, geene wijsgeenge, maar regtsgeleerde ,__^
kunstwoorden , welke bij het aangaan van menfche-

lijke verbonden en kontrakten gangbaar zijn. Ook

is dit het eerfte leerboek, waarin de wijsgeerte van

DESCARTES hier en daar doordraait. Zelfs komen

er , 't gene nog vreemder is , bij het behandelen

van Gods almagt, eenige wijsgeerige gedachten in

voor , die woordelijk overgenomen zijn uit de fchrif-

ten van spinoza (*).

De echte Coccejanen anders befchouwden de Invloed

theologie als eene wetenfchap, die eenigliik beoe- ^^'^^^^[^'^*
'' ^

'

^ •'

fi^anfclie

fend moest worden met behulp van den Bijbel , wijsgeer-

en waarbij de wijsgeerte niet te ftade kwam. Doch ^^ °P ^^

daar in de fcholen der Philofofen de wijsgeerte le^rdhe'id

van DESCARTES allengs de plaats innam van die derCoc-

van den grijzen aristoteles , zag men dezelve
^^3^"^"-

ook onder de Coccejaanfche Theologanten eerst

flechts bij deze of gene leerftukken , zoo als bij

Gods almagt , bij Gods befluit , enz. , vervolgens

bij meer, en eindelijk bij meest allen voor den dag

komen. De Voetianen intusfclien bleven aan hunnen

geliefden aristoteles gehecht. Alzoo begon de

theologifche wetenfchap der Coccejanen op nieuw

bezwalkt te worden met onvoegeliike kunsttermen

van eenen anderen wijsgeerigen flempel. Niet onge-

grond

(*) Cogitata Metaphyfïca; C. IX. Dit is aangetoond

door VAN LiMBoRCH Tfieol. chriit. Lib. II. C. XV. %
VI. & feqq.
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na C. G. grond bleek dus de befchuldiging der Voetiaiien te

][aari552. ^ip^ tegen de vrienden van coccejus ingebragt,

, nopens derzelver fterke geneigdheid voor de nieuwe

wijsgeerte, die vele tegenibnders vond, van welke

zij voor den christeliiken godsdienst verderfelijk ge-

houden werd. Niemand nogtans der Coccejaanfche

Theologanten gaf daar van oogenfchijnl ijker bewij-

zen, dan ABK.AHAM HEYDANUS, Hooglecraar in de

Godgeleerdheid te Leyden , in een dogmatisch fyfte-

jne,dat hij in het licht zond ten jare 1676 (*). Ne-

vens HEYDANUS Hiag hier geplaatst worden zijn

ambtgenoot christophorus wittichius , die ,

fchoon hij wel niet een theologisch leeiftelfel uitge-

geven heeft, nogtans zijn wijsgeerig onderwijs in

de Godgeleerdheid , naar de grondbeginfelen van

DESCARTES gefchikt , in eene altijd volle fchool met

zulk eene gevalligheid wist aanteprijzen , dat vele

Coccejanen , zijne voetftappen volgende , zich al lager

en lager in de nieuwe wijsgeerte verdiepten, en er

geen' minderen prijs op ftelden dan de Scholastieken

op de wijsgeerte van hunnen aristoteles.

Verdien- Niet alle de Coccejaanfche Godgeleerden lieten

Hen van ^ich op deze wijze van den regten weg afleiden.
WITSIUS»

Er waren onder hen , die zich flriptelijk aan de denk-

wi>ze van hunnen grooten voorganger hielden, van

alle hoe genoemde wijsgeerte, in betrekking tot de

Godgeleerdheid , vervreemd waren , en de Godge-

leerdheid alleen gegrond achtten op eene verftandige

beoefening der gewijde Bijbelfchriften. Hierin maak-

ten

(*) De titel was Corpus Theologia christiana.
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ten zij dus grooter vorderingen , dan de overigen ; hd C. G.

van waar dan ook, dat zij, bij een helderer inzigt f^^^SSa*

van zaken , wel eens van coccejus afweken , en -

de waarheden wel eens uit een ander oogpunt be-

fchouwden. Uit de klasfe van dezen is wel het

meest beroemd geweest hfrmannus witsius, hier

voor reeds gemeld, die ten jare 1677 in liet liclit

gaf vier boeken over de huishouding van Gods ver^

bonden met de menfchen (*). In dit werk wordt

allerwege aangetroffen eene verftandige voordragt der

ftellige waarheden, een bijbelmatig betoog van de-

zelven , gezonde uitlegkunde , voorzigtige vrijheid

in denken, en zedige wederlegging van anders ge-

voelenden. Gelijk in de exegefe van de heilige

fchrift , 't gene wij hier voor ( f ) gezien hebben ,

zoo ook in de dogmatiek had hij niemand tot gids,

noch COCCEJUS, noch voetius ; hij was geheel

zelfdenker, een ekïektikus , die zijnen eigen gang

hield , en bij ziin eigen doorzigt in zaken van

allen gaarn overnam bet gene hem best voorkwam.

Schoon hij gevormd was tot zulk een' voortreffe-

lijken Theologant te Utrecht in de fcholen van

voetius, essenius en hoornbeek, en te Gronin-

gen in die van maresius, allen tegenftanders van

de Coccejaanfche leerwijze, was hij nogtans in den

grond meer Coccejaan dan Voetiaan; ook hij bleef

het in zoo verre, dat hij van de grondbeginfelen

,

door

(*) De aconomia foederum Dei cum hominibus Libri

quutuor.

(t; Zie bl. 136, 137.
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na C. G door coccEjus gelegd, fteeds uitging, maar langs

10^1700
^y"^" ^'§^" ^^§» ^" dilcvverf geene de minfte zvva-

, ligheid maakte, dien grooten voorganger te verla-

ten , wanneer hij deszetfs afwijkingen van het

regte fpoor meende te zien. Het Coccejanisme van

wiTSius is derhalve veel oordeelkundiger, dan dat

van MüMMA, BUKMAN, HEYDANUS CU anderen. Al-

hoewel hij zich, gelijk alle de overige Coccejanen,

bediende van dubbelzinnige kunstwoorden , uit de

regtsgeleerdheid en vierfcharen ontleend , heeft hij

iiogtans de verbondsvoordragt zeer verbeterd , en

aan anderen wenken gegeven , om dezelve tot meer-

dere volkomenheid te brengen. Of liever door gee-

nen gezindheidsijver gedreven, trachtte hij de Coc-

cejanen met de Voetianen te vereenigen. Allen,

wilde hij , zouden zich , met eene geregelde vrijheid

van geest, daarop toeleggen, dat zij, elk naar zijn

licht, de waarheid opfpoorden, zonder partijzucht

aanprezen , en de broederlijke liefde betrachtten.

Edn was maar Meester , van vvien zij alles keren

moesten ; deze was Christus ; allen waren ?ijne

leerlingen en onderling broeders

!

Verdien- Welk een voortrefFclijk Theologant was dus wit-
ften van gj^jg i j^Qg 2eer ware het te wei;fchen geweest,

en ande- ^^t allen , bijzonder alle Coccejanen , naar zijne les-

ren,bii- fen zich hadden willen gedragen! En nogtans had

vnimoëi L "^^" ten aanzien van fommigen niet te klagen over

enBEKKER hardnekkige vooringenomenheid met de gevoelens

der partij, waartoe zij behoorden, johannes erau-

Nius , Hoogleeraar in de Godgeieerdlieid te Groniri"

gen, JOHANNES VAN DER WAAiJEN , Hoogleeraat

in
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Itl dezelfde wetenfchap , en anderen , hoe geleerde nn C. G,

mannen ook, waren ja (lijve Coccejanen en Carte* J^^'^''5^

fianen (*). Maar henrikus hulsius, Hnoplppmar

in de Godgeleerdheid te Duisburg , nirolaas gurt-

LER , Hoogleeraar te Franeker ^ ook in de Godge?.'

leerdheid, en johan hendrik heidegger. Hoog-

leeraar in die wetenfchap te Zurig (f) , maakten

zich , door hun oorfpronkelijk en vrij denken , om-

trent het Coccejanisme zeer verdien (lelijk. Hun ei-

gen oordeel volgende , met ter zijde ftelling van be-

flisfonde uitfpraken van anderen , kwamen zij wel

het naast aan de Coccejanen , maar konden toch

geene echte Coccejanen genoemd worden. Voorts

waren zij er op uit, om de leerftellige Godgeleerd-

heid , zonder fchoolfche en wijsgeerige fpitsvindig-

heden , op eene zeer duidelijke wijze , en tevens

overredend voor het hart, zoo wel als voor het

verfland, te behandelen. Ook ja overredend voor

het hart; hierin onderfcheidden zij zich mede van

de

(*) De eerde gaf ten jnre iö8S in het licht Doc-

tritia foederum , jivs fsftema theologie didactica ^ clcnch-

tica perfpicua atque facili methodo ; de ander ten

jare 1700 Theologi^e christiana Enchiridion \ en in zij-

ne Varia facra^ uicgekomon ten jare 1693, Capita do-

ctriride de Teitamentis Ö* Fcedere in concinniim ordinem

redacta.

(t) Van Hulsius heeft men Summa theologie, jive

lihcr de Molitione ^ opere ^ fabbatho Deiy 1689; van

GURTLH-R Inflitutiones theologicce , 1694 ' ^^^ heidegge a

Corpus theologia chriitianae ^ 1700.

Herv. VI. L
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na C. G. de overige Coccejanen, die zulks veronachtzaamden,
Jaari552.

ji;j{^j^eiij|^ gjg zelfdenkende Coccejanen zijn waardia:
tot I/OO j j t,

r hier bijzonder geroemd te worden hepvInian alex-

ANDER RoëLL, Hooglccraar in de Godgeleerdheid,

eerst te Franeker ^ en daarna te Utrecht^ in welke

betrekking hij te Amfterdam overleden is in het jaar

1718, en BALTHASAR BEKKER , Doctor in de God-

geleerdheid en Predikant het laatst te Amfierdam^
waar hij ten jare 1698 is geftorven. Beide waren

zij rae.'e de voornaamlle Theologanten , welke de

zeventien.^e eeuw heeft opgeleverd. Beide waren zij

Kanefiaanfche wijsgeeren ; en maakten van hunne

wijsgeerige kunde een verftandig gebruik voor hunne

dogmatiek, welke zij met eene edele vrijheid van

geest beoefenden , aan geene gevoelens van anderen

,

met welken naam zij ook bedempeld wierden , zich

onderwerpende, maar hun eigen doorzigt kloekmoe-

dig raadplegende. Beide waren zij op verre na geene

echte Coccejanen , ook geene Voetianeu , maar oor-

deelkundige Godgeleerden , vrienden noch van het

oude, noch van het nieuwe, maar beminnaars van

het gene hun toefcheen waar te zijn , het mogt dan

oud of het mogt nieuw wezen. Beide vielen zij

uit dien hoofde niet alleen onder het vermoeden,

maar onder de hevigfte befchuldiging van de groot-

fte onregtzinnigheid , en hebben zij als zoodanig

met de grootrte onaangenaamheden te worfielen ge-

had. Dan het is hier de plaats niet in de bijzon-

derheden daarover uitteweiden.

Verdien- Inmiddels was, tegen het einde der zeventiende

ften v/n
gg^^y yj^ de fchool van witsius opgetieden de ge-

VITRINGA ' re »

leer-
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leerde cAMPEGius vitringa, Hoogleeraar te Fra-wCC,
fjeker, eerst in de Hebreeuvvfche taal, vervokens '"'^'^fi^^*' !» .-) (yj 1700,
in de Godgeleerdheid en Kerkelijke Gefchiedenis;

en overleden den 21 den van Lentemaand des jaars

1722. Naar het helder inzien van dezen uitmun-

tenden Theologant was ijet onvoegelijk, de geloofs-

leer uit het denkbeeld der onderfcheidere verbonden

afieleiden. Hij befchouwde de geloofsleer uit een

geheel ander oogpunt. Bij de Coccejanen heerschte

het denkbeeld der verbonden , waarop alles gegrond-

vest was; VITRINGA verwierp dit denkbeeld, en

verwisfelde hetzelve met dat der testamenten. Zie

hier 's mans begrip. Er was bij God een eeuwig

voornemen , om , door zijnen Zoon , fommige ellen-

dige zondaars gelukkig te maken. Dit voornemen

wordt ons in óen Bijbel voorgefteld inzonderheid

onder het beeld van een Testumefit des Vaders en

des Zoons, Het eerfte gedeelte van Gods voorne-

men is dus het Testament, waarbij de Vader aan

den Zoon heeft toegedacht een Koningrijk. Van

hier is het, dat de Zoon in den Bijbel erfgenaam^

en het Rijk , hem toegezegd , eene erfenis genoemd

wordt. Dit Testament des Vaders nu heeft de ge-

daante gekregen van een verbond, daar de Vaader,

als Testamentmaker, aan den erfgenaam, zijnen

Zoon , eene voorwaarde heeft voorgefchreven , welke

deze te vervullen op zich nam, ten einde Hü zoo

het volle regt mogt bekomen , om zijne erfenis te

aanvaarden. In de Heilige Schrift wordt dat Tes-

tament genoemd de Raad des Vredes ^ of het Ver-

hond des Vredes ^ namelijk tusfchcn den Vader en

L a ^^n
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na C. G. den Zoon. Het andere gedeelte van Gods voorne*

10^1 700
^^^ '^^^ genade is het Testament , waarbij de Zoon

,

- als Testamentmaker , aan een zeker uitverkoren

zaad , hetwelk de erfenis is , Hem van den Vader

geworden ,
genade en heerlijkheid heeft toegezegd.

Deze uitverkorene menfchen worden in de HeiUge

Schrift genoemd het volk , de fchapen , de gemeen-

te van CHRISTUS , enz. Ook dat Testament krijgt

de gedaante van een verhond, wijl den uitverkoren

zondaar, onder voorwaarde van geloof, de genade-

goederen toegezegd en aangeboden worden, en door

hem die voorwaarde vervuld wordt. God mag dan

gezegd worden met zulken een genadeverbund op-

terigfen.

Verdien- vitringa wijders zuiverde zijn ftelfel der God-
Hen van geleerdheid ten grootften deele van allerlei dubbelzin-

en ande- "'S^ begrippen, ook van kunstwoorden , uit de bur-

ren, bij- gerlijke geregtshoven ontleend. In alle deze opzig-
zonder

^^^ voldeed hij geenszins aan de meeste Cocceia-
van L4M- ^

PE. nen , die hun geliefd ftelfel daar door aan het

waggelen gebragt zagen, en door fpijt en wrevel

vervoerd , hem als een' onregtzinnigen uitvinder

van nieuwigheden allerwege trachtten zwart te ma-

ken. viTRiNGA , ligtelijk bevroedende , dat alle

zijne verdedigingen niets baten zouden, zweeg zeer

wijsfelijk, allen hoon met eene christelijke zacht-

moedigheid verdragende. Te gemakkelijker viel hem

dit, daar hij weldra aan zijne meer gezuiverde dog-

miuifche voordragt de fchoonfte vruchten zag groei-

jen , die , door zijne leerlingen en anderen met de

grooifte vlijt ingegaderd, velen zeer fmakelijk wa-

ren.
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waren. Onder de fyftemefchrijvers , die hem wel- na C. G.

dra volgden, of liever lanas dezen nieuwen meer I^^^^SSa.

verhelderden weg gelijks voets voorttraden, waren -

de genoemde regt edelgezinde Coccejaanfche God-

geleerden HENRIKUS HULSIUS, NIKOLAAS GURTLER ,

JOHAN HENDRIK HEIDEGGER, Cnz. In dcO loOp

van ongeveer twintig jaren verbreidde zich allengs

het licht, door vitringa ontdoken, zoo verre uit,

dat in den aanvang der achttiende eeuw de ver-

bondsmetho^e bijkans hare achting kwijt was, en

zij weinige begunfliluers meer vond. De laatfte is

geweest de beroemde frederik adolf lampe ,

Hoogleeraar der Godgeleerdheid eerst te Utrecht ,

daarna te Bremen , die , (choon hij een leerling van

VITRINGA was , de leer der verbonden echter we-

der trachtte te herftellen , maar daarin bij de God-

geleerden van zijne orde niet zeer grjukkig gedaagd

is. Ware hij vitringa te dezen aanzien gevolgd,

hij hadde misfcbien we! de breuke tusfchen de Coc-

cejanen en Voetianen geheeld, welke hij wilde ver-

eenigen. Zijn leerflelfel toch, getiteld de FerhoV'

genheid van het genadeverbond , dat in het licht

kwam ten jare 171a , was. naar den fmaak der

Voetianen , in eenen asketisch - praktikalen trant

,

ten behoeve van het ongeletterd , christelijk publiek

,

vervaardigd; zoo als zulks bij geenen Coccejaan-

fchen Theologant nog gevonden was ; om welke

redenen dit werk, in varvolg van tijden, toen beide

de partijen eikanderen naderden , een algemeen lees-

boek is geworden, hetwelk nog heden in fommiger

handen gevonden wordt.

L 3 VI'
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11^ C. G vitringa's dogmatifche methode daarentegen ,

jaans^a
Jjq^ ^^jg oordeelkundige voorftanders dezelve vond-

tot 1700 ^ '

I fi,i„ werd evenwel van fjnnnigcn ook zeer overdreven.

Verdien- als onder dezen wel het meest van nikolaas

schifIe schiere, deszelfs leerling, en Predikant te Bols'

siccAMA, waard, die ten jare 1718 in het licht gaf een uit-

*"^*
gebreid werk over de leer van alk Goddelijke tes--

tamenten en verbonden (*), doch geene navolgers

gehad heeft. Onder de echte leerlingen van vi-

TRiNGA blonk, behalve zijn' zoon, ook campegius

geheeten, blijkens deszelfs theologifche ftellingen(JO%

HERMANNUS VENEMA en Hiecr anderen, ook bijzon-

derlijk uit HENRiKus siccAMA, Predikant eerst te

Harïingen , naderhand te Leeuwaarden , die ten jare

1729 uitgaf Kort begrip der ware Godgeleerdheed y

waarin de grondwaarheden en leerflukken van de

hervormda kerk kortelijk verklaard ^ tegen de tegen»

partijen verdedigd en op het gemoed toegepast wor»

den^ bij wege van vragen en antwoorden. De ze-

vende uitgave van dit werk werd bezorgd ten jare

1767 door 's mans neef Wilhelmus siccama. Pre-

dikant op de youwer in Friesland. Toen was dit

nog één der beste ftelfelfchriften van de dogmatiek.

Zoo weinige vorderingen had men federt het jaar

1729 gemaakt. Men was ja zelfs achteruitgegaan,

blijkens de bijvoegfelen , welke van den gemelden

WIL-

(•) Doctrina Testamcntorum «2? Fcederum divinorum

omnium.

(f) Thefes theologie , na 's mans dood uitgegeven door

VBt^MA ten jare 1735.
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V7ILHELMÜS siccAMA hier CH daar in het werk na C. G.

zijn ingelascht. Maar m>:t welke reuzenllappeii ^fly^^'
men na het jaar 1767 in de theologisch dogmatilche

loopbaan is voorrgeftreefd , kan men zien uit de

gefchiedenis van dat tijdvak, welke echter tot ons

beftek hier niet behoort (*).

Gelijk in de uitlegging des Bijbels, zoo ook in Berigt

het behandelen van de fvftematisch dogmatifcheGod- p-^"'^^^^-

de (16 oV*
geleerdheid, hielden de Voetianen eenen gansch an- (tem.ni-

deren gang dan de Coccejanen. Dezen verwijder- fcheGod-

den zich , zoo verre zij konden , van de distelige
?^^j^, ^^^

velden eener dorre, onvruchtbare, fchoolfche God- voetiüs.

geleerdheid ; genen daarentegen verdiepten zich in

dezelven, met het grootfte genoegen daarin omzwer-

vende, in de hoop van winst te doen voor het rijk

van waarheid en godzaligheid. Op welk eentn af-

lland voETius, na het midden der zeventiende

eeuw, coccEjus verre van zich af zog voorttre-

den, in het verklaren der heilige fchrift , hebben

vrij reeds vermeld. Niet wel anders kon dit dan

ook zijn ten aanzien van de fyftematisch dogmati-

fche Godgeleerdheid, die bij coccejus eeniglijk op

de fchrifcverklaring rustte, bij voetius integendeel

meer op, met fchoolsch wijsgeerige fpitsvindighjcien

gemengde, gronden gebouwd was. Sedert het jaar

1648 , waarin beide die groote mannen elk zijn dog-

ma-

(*) Zie mijne Kerkelijke Gefchiedenis van de achttien-

de eeuw; VIll D. bl. 11-141. en vergelijk verder Tnijnï:

Beknopte Letterkimdi}^e Grfchiedenis der Sjftekinii/ike

Codgeleerdbeidf II D. bJ. 54-250.

L 4
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aa C. G. niatisch gefchrift in het licht hebben gegeven , we-

ot 1700" ^^^ ^^J gaande voort ai meer en meer van malican-

deren , elk eenen bijzonderen aanhang achter zich

hebbende, die hem volgde. De voornaam fte aan-

idevers van coccejus hebben wij leeren kennen;

die van voetius verdienen niet minder genoemd en

geroemd te worden.

VanEssE- Één der eerften was de geleerde andreas esse*
^^^^' Nius of VAN ESSEN , Hooglecraar in de Godgeleerd-

heid te Utrecht, die ten jare 1652 in het licht gaf

een gefchrift , den titel voerende van Steifel der

dogmatifche theologie (*), en door vier zijner kuni

digfte leerlingen , onder zijn verbeterend opzigt , tot

een kort begrip zamengetrokken , als zoodanig deed

verfchijnen in het Jaar 1669. Hetzelve is geheel

naar de fcbolastieke leerwijze bearbeid.

Van Een ander, niet min ijverig handhaver van de
HOORN-

fchoolfche leermethode was johannes hoornbeek,

een echt leerling van voetius , die Hoogleeraar in

de Godgeleerdheid geweest is eerst te Utrecht en

daarna te Leyden, Van dezen beroemden Theolo-

gant heeft men , behalve eenige andere fchriften

,

een werk, behelzende Theologifche onderwijzingen

uit de beste fchriften van vroeger en later Godge?

leerden bij eikanderen gevlijd (f) , en tot een ze-

ker fyfteme of ftelfel gebragt. Onder de vroeger

Godgeleerden, van welker fchriften hij zich bediend

hada

C*) Sjftcma Theologiae Dogmaticae.

(f) Tnflitutiones Theologieae ex optimh auctorihis cotpi

finnatae.
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had, waren wel de voornaamllen luther, zwin- na C. Gi

GLius en KALvijN. 't Gene hij van dezen had {^[^700*

overgenomen was onfchoolmatige , zuivere , Bijbel- .. '

fche , Godgeleerdheid. Maar de overigen , door

hem geraadpleegd, waren meest allen nieuwe fcho-

lastieken, met name, onder anderen, maccovius,

MARESius , WENDELiNus , inzonderheid voetiüs.

Hoewel dit, uit de fcbriften dier Theologanten za-

mengedragen , werk de doorflaandfte bewijzen ople-

vert van 's mans goed en gezond oordeel in de

keuze der fragmenten, blijkt er niettemin allerken-

nelijkt uit zijn heerfchende ijver voor het fcholas-

tieke, voor het fpitsvindige , het gekunftelde, het

wijsgeerige, het menfchelijke.

Een regt waardig volger van voetius was ook Van tür«

de geleerde frans turrettin , Predikant en i^ettin,

Hoogleeraar in de Godgeleerdheid te Geneve, blij-

kens zijn dogmatisch leerboek , meest van eenen

wederleggenden inhoud, dat in drie deelen ten jare

1680 te Genere uitkwam (*). Schoon dit werk

wel op eene fchoolfche leest gefchoeid is
, gelijk

de dogmatifche fchriften van alle overige Voetia-

nen, mag hetzelve evenwel als een der besten ge-

prezen worden , uit hoofde van het minder fpits-

vindige, dat er in gevonden wordt. Ook verdient

's mans arbeid allen lof te dien opzigt , dat hij

ner*

( * ) De titel was Injlitutio Theologia Elenchtica ,

in qua fïatui contyoverfia perfplcue exponitnr , praci-

piia orthodoxêutm argumenta proponumur ^ vincUcan^

fttr ^ fontei folutionum aperiuntur.
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na C. G. nergens eenige partijzucht tegen de Coccejanen laot

ï^^'^SSs- doorflralen, welke anders in de fchriften der Voe-
tot 1700.

, tianen allenthalve uitftak. Het werk beftaat uit

drie tamelijk zware boekdeelen, waarvan men lig-

telijk zoude kunnen vermoeden dat een uittrekfel

geleverd ware geworden door leonard van rys-

SEN, of RYSSENius, Predikant en Hoogleeraar te

Deventer , wiens dogmatisch werk , ook in het

latijn uitgegeven, eenen daartoe ftrekkenden titel

heeft (*). Dit is het ondertusfchen geheel niet.

Er is van hetzelve flechts het eene en andere uit

de klasfen der bewijzen van turrettin zamen-

gedragen , en om die reden aan hetzelve de gemelde

titel verleend , om het zoo veel te beter aan de beoe-

fenaren der dogmatifche Godgeleerdheid aan te bevelen.

Het is eene nadere uitbreiding van een kleiner werk

,

dat door ryssenius ten jare 1671 uitgegeven (f),

en ook naar de fcholastieke leerwijze bearbeid was.

Van VAN Niet minder wel bewerkt, dan dat van tur-
^^ RETTiN , was het fysteme van petrus vam
STRIPHT

MASTRicHT , Hoogleeraar in de Godgeleerdheid

laatst te Utrecht , waar hij ten jare 1706

overleden is. Hetzelve had den titel van Befchou-

welijke en praktifche Godgeleerdheid (S) , en

ver-

(^*) FRANCisci TüRRETTiNi Compendium theologiae

didactico elenchticae , memoriae iuvandae caufa con-

fcrtptum a leonardo ryssenio.

(t) De titel van dit werk was Summa theologiae

elenchticae.

(§) Theoretico- practica theologia, qua, per capita

Tlte»
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rerfclieen in het licht ten jare 1682» Het is een na C. G
zamenftelfel van de leer des geloofs en der zeden; J'^^ri 552.

ook behelst het een kort beloop van de oude en

nieuwe Kerkhistorie ; insgelr'is de Askctiek of be-

oefeningsleer en de predikkunde. Als Voetiaan

zocht VAN MASTRiCHT dc Coccejünen , zoo veel

hem mogelijk was, te naderen, gelijk w^ttsius nis

Coccej'aan den Voetianen op zijde wilde komüi-

Hij volgde wel de fchohistieke leermethode , maar

met de uiterfte behoedzaamheid , liever alias op

eene wel overwogene fchriftverklaring grondvesten*

de, dan op ingewikkelde, donkere, vvijsgeerige be-

wijzen. Scholastieke beuzelingen en fpitsvindighe-

den werden er dus zoo zeer niet in gevonden. Met

meer roem en eere had deze Godgeleerde , uit dien

hoofde een uitnemend Hervormer van de Voetiaan-

fche leermethode kunnen worden , gelijk witsius

die geweest is van de Coccejaanfche , ware hij niet

een zoo hevige tegenflrander geweest van alles , wat

den naam van Coccejaansch droeg, en een te drif-

tige ijveraar voor het Voetiaanfche , waarvan hij

anders het gebrekkige begon in te zien.

Ook dit was het geval met melchior leydek- Van ley-

KER , Hoogleernar in de Godgeleerdheid mede te
dekker.

Utrecht^ overleden in het jaar 1721. Als Hervor-

mer van de Voetiaanfche dogmatiek, waarvoor hij

tegen de Coccejaanfche de flerkfte partij trok, was

hij alleszins bedacht op cene verbeterde leermetho-

de,

Theologica , pars dogmatica , eknchtica ^ practica per-

petua ffuvldi&oiffél coniugatitur.
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Ha C. G, de , welke men de Oeconomifche zoude kunnen
Jaari552 noemen. De orde der leerfteilineen namelijk droeg
tot 1700. b J ö

r nij voor, zoo als hij het overeenkomftig de theo-

logifche denkbeelden van die tijden heette, naar de

huishouding der genade van de drie perfonen in de

heilige Drieëenheid. Hij deed dat in een werk

,

dat in het licht verfcheen ten jare lóba (*). Hoe

minder fcholastiek ook dit werk van leydekker

zijn moge, dan die van andere Voetianen, welken

hij den weg tot eene meer eenvoudige en doel^

matige leerwijze wilde wijzen , was evenwel het-

zelve allenthalve doortrokken van wrange partij-

zucht tegen de Coccejanen. Hetzelfde zij aange-

merkt van een ander dogmatisch werk , door ley-

dekker meer voor ongeletterden in het Neder-

landsch uitgegeven, ongeveer het begin der acht-

tiende eeuw, waarvan de titel is: De verborgen^

heid des geloofs ^ éénmaal den heiligen overgeleverd

^

of het kort begrip der ware Godgeleerdheid ^ bek»

den in de Hervormde kerk (f).

VAN Beiden van mastricht en leydekker hadden,

elk op zijnen bijzonderen weg, welken zij ter Her-

vorming van de gewone orde der behandeling van

leerftellingen waren ingedagen , geene volgers. En

zoo zij die al mogten gekregen hebben , werden

de-

(*) De titel was Lie oeconomia triuvi -perfonarum

in negoiio falutis hmnanae , Lib. VI, quibus univerfa,

fides ex rertis principiis congnio nexu explicatur , de-

monftratu- ac defenditur,

(t) 0\'er dit werk zie men mijne Gefchiedenis der

christelijke kerk in de achttiende eeuWy VIU bl.22-i2^.

MAKCK.
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Hezen wel dra te: de oude paden te rug geroepen na C. G.

door den bij uitftek veel cezags hebbenden tohan r^^'^^^-*
'=' " •' :ot 1700,

MARCK , Hoogleeraar in de Godgeleerdheid , liet—

—

laatst te Leyden , waar hij overleden is ten jare

1731. Deze zeer geleerde man gaf ten jare 1686

in het licht een theologisch dogmatisch fysteme,

hetwelk hij een kort begrip noemde (), fchoon

hij wel dra ondervond , dat hetzelve voor zijne

leerlingen ten leiddraad voor uitvoeriger onderwijs

te breed was; weshalve hij ten jare 1650 een uit-

irekfel er van door den druk gemeen maakte.

Tien jaren lang had marck aan dat fysteme ge-

arbeid , 't welk dan ook de uitfliekendfle blijken

droeg van 's mans oordeelkundig onderzoek der ge-

loofswaarheden , en alles beoordeeld zijnde naar den

fmaak der tijden , waarin hij leefde , nog zijne

bewonderaars moet aantreffen. Naar den fmaak dier

tijden was in hetzelve de godsdienstleer niet zoo

fcholastiek behandeld, als velen het toen wel ge-

wenscht zullen hebben. Het werk is in eene zeer

goede orde duidelijk , grondiglijk en geleerdelijk ,

en

(*) De titel van het Korf begrip was Compendium

theologiae christanae didactico - elenchticum , inmixtis

problematibus phirimi^ & quaeftionibm recentioribus

adanctum in ufii% Academicae iuventutis. De titel van

het uittrekfel wps M dulla theologiae christanae d dac-

tico-elcnchtka y ex aiaiure opere, fecundum eim capita

et paragraphoi expresja in ufus primos Academicae

iuventutis.
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na C. G. en zonder fcholasiieke kleinheden gefchreven (*),
Jaari55?. ^jg zoodanig verdient hetzelve boven alles, wat im-
loc 1700.

°

- nier ooit uit de Voetiaanfche fchool is te voorfchijn

gekomen, alle onderfcheiding; gelijk het dan ook

bijkans honderd jaren lang op onze Vaderlandfche

Akademien bij de zoogenoemde Voetiaanfche Hoog-

leeraren in de Godgeleerdheid het handboek is

geweest, waar naar zij hunne lesfen gewoon waren

te houden. De laatften waren bonnet te Utrechi

en ABRESCH te Groningen ; mannen van grooten

naam en hoogen roem. Maar naar den fmaak der

jongfte vijf en twintig jaren beoordeeld was dit

fysteme een zeer fpitsvindig fcholastiek zamenltel,

vol van donkere , ingewikkelde en grootendeels on-

noodige vraagftukken , waarover lang voor en te-

gen geredetwist kon worden , zonder dat men daar

door echte godsdienftige wijsheid kon gezegd wor-

den te hebben opgedaan. Ook dit fchijnen de

beide genoemde Hoogleeraars zoo begrepen te heb-

ben; als die toch in de laatje jaren van hun Aka-

demisch onderwijs het werk van marck ter zijde

gefchoven hebben, en hunne eigene leiding van

ordelijke denkbeelden gevolgd zijn. Naar de be-

hoeften van hunne jongüe tijden was hetzelve ook

geheel niet meer ingerigt, even weini{^ als de uit-

voerige Commentarius , welke er over bewerkt is

van den geleerden bernardinus de moor, Hoog-

leer-

(*) Verg. HKiNRicii's Gefchichte der verfchiedenm

lehrarhren der christlichen glaubeniwarheiden ^ bl. 333.
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leeraar in de Godgeleerdheid het laatst te Ley- i;n C. G.

den e*)» Dezelve kwam van het jaar 1761 tot
(^^"^"552.

tot 1700,
J771 in zes zware deelen in het licht ; als een

werk, dat wel wezenlijke fchatten van ware geleerd-

heid behelst, maar toch ook vol is van fcholas-

tieke geleerdheid , en in eenen dorren , vervelen-

den , onaangenamen (lijl gefchreven. Overal ont-

moet men de doorllaandfte blijken van wetenfchap

en kunde , maar op weinige plaatfen van eene edel-

gezinde opgeklaardheid en nergens van kiefchen

fmaak. De verlichte Theologant van fmaak in

onzen tegenvvoordigen tijd kan er uit zien, welke

groote vorderingen men federt ruim veertig jaren

in zijn ftudievak gemaakt heeft.

Minder fcholastiek , meer berekend naar de ge- Van bra-

meene vatbaarheid ook van ongeletterden, en prak- i^^i*»

tisch tevens was het Voetiaansch dogmatisch (Iel-

fel van WILLEM VAN BRAKEL, Predikant 't laatst

te Rotterdam , waar hij ten jare 1711 overleden

is. Dit ftelfel verfcheen in het licht ten Jare 1700

onder den titel van Hedelijke Godsdienst ^ in weU

ken de goddelijke waarheden des genaden verhonds

•worden verklaard , tegen partijen hefchermd , en

tot de praktijk aangedrongen» Geen werk in ons

vaderland bijkans is zoo dikwerf herdrukt, als dit

werk; ten jare 1749 verfcheen reeds de zestiende

druk. Ook geen werk is met meer graagte, met

meer (lichting en nut van ongeleerden en min ge-

oe-

(*) De titel is Commentarins pepetuus in Maïxkü
Compendium Theologiae christiana.
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na C. G oefenden gelezen, dan dit werk van brakel. Groo^
]aar 5-?^ ^^j. nogtans zoude het nut geweest zijn , werden
lot 1700. .f , .

^
.

•' '

,_ er m het werit met hier en da;ir mijstiekerijen ge»

vonden meest van eenen Labadistifchen aard. Voor-

nameUjk treft men die aan in het tweede deel van

's mans werk , waarin hij , gelijk in het hoofdfchrift

gelezen wordt , handelt over het heilig leven der

hondgenooten en derzelver toenemen , afnemen en

ftrijden.

Aantner- Zie daar den loop van de, vorderingen kunnen
kingen, ^y j^j^j. fchrijven , maar oefeningen der Voetianen

in het vak der dograatifche Theologie , gedurende

het ruime tijdperk van anderhalve eeuw en langer.

Welk een fomber floers had de oude , weder ver-

)ongde, fcholastieke geleerdheid over de ftudie van

die alleredelfte wetenfchap uitgebreid! Hoe donker

waren daardoor de voorwerpen geworden voor het

oog van anders fcherpziende mannen, welken het

aan geleerdheid niet ontbrak. Mangel alleen aan

goeden fmaak hinderde hen in het doordringen tot

de heldere diepten eener wetenfchap, die in zui-

verheid van gronden voor geene andere wetenfchap

behoeft te wijken ; ja die , te dezen aanzien , alle

andere wetenfchappen verre overtreft. Nu ondertus-

fehen werd zij , hoe edel van grond en aard , even-

wel eene met het (tof van de fcholen der midden-

eeuwen weder bezoedelde wetenfchap , die de

denkbeelden van het op waarheid peinzende hoofd

jararaerlijk verwarde , en de gevoelens van het

hart , daaronder werkzaam , deerlijk in hunne ftrek-

kingen belemmerde. En beklagelijk was het , dat

do-
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öese Theoloï^anten blind waren voor het gebrek , nn C. G.

dat hun aankleefde - blind voor een gebrek, dat zij
'^'''"^5*'

' *^ '
•' tot 1700,

wel meenden te kennen, en openlijk betuigden te .

moeten wraken. Men leze het gene velen hunner in

de voorredenen voor hunne dogmatifche fchriften van

de Scholastieke Godgeleerdheid verklaren! Zij keurden

deze wetenfchap ganlchelijk af , als fchadelijk , als

verderfelijk ; en nogtans toonden zij openlijk , dat zij

haar heimelijk weder hadden ingeroepen, en haar aan

de edelile bedoelingen wilden dienstbaar maken. Zij

redetwistten, of bet licht, op den eerflen dag ge-

fchapen , eene ftof zij , of eene hoedanigheid ? of

het beeld van God, dat in den eerflen mensch zoo

heerlijk pronkte, het beeld zij geweest van alle de

Goddelijke perfonen, of flechts van dénen derzel-

Ver? of ADAMS ligchaam , na de fchepping van

EVA, ook verminkt zij geweest, dan of het verlies

van ééne ribbe terftond herlleld zij geworden? of

de erfzonde eene zelfllandigheid zi) , of een flellig

wezen ( * ) ? Welke vragen ! welke denkbeelden i

Zulke twistvragen waren bij deze Theologanren

uitzonderingen op den algemeenen regel , dat de

oude Scholastieke Godgeleerdheid vermijd behoorde

te worden, maar uitzonderingen, die gewettigd werden

door eenen anderen , van hen veel fl:erker aangeprezen

legel, namelijk dat de wijsgeerte door een' beoefenaar

der godzaligheid niet moest veronachtzaamd wor-

den,

(*) Verg. mijne Cefc/i. der chrhtel. kerk in de achtt.

eeir.v; VIII D. bl. iiö, 117.

Herv. VI. M
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ns C. G. den. ( * ) En welk eene wijsgeerte ? Deze vrang

10^1700 ^^^' ^^^^ "^^ ^^ ftraks opgegevene voorbeelden be-

antwoorden. Zij was de oude bedorvene Ariftote-

lifche wijsgeerte, die als zoodanig door de Cocce-

janen met het grootfle regt was uitgedreven. Het

bederf dier oude wijsgeerte was zoo in het oog

loopend , dat zelfs vele Roomfche Theologanten

hetzelve onbewimpeld erkenden , en op herftelling

bedacht waren ( f ). Hoe zouden dan , onder de

Proteftanten , inzonderheid ook de Voetianen dit

weigeren toe te ftaan ? Ook zij wilden het Scho-

lastieke onderwijs hervormen, maar flaagden er even

weinig in, als de Roomfchen. Dit was zeer eigen-

aardig. Een oud , verfleten , gebrekkig , bedorven

kleed mag wat verbeterd, maar kan niet volkomen

herfield worden ; het verholpene houdt geen' fteek

en fcheurt weer uit. Waarom verwierp men bij het

beoefenen van de Theologifche Studie, gelijk de

Coccejanen deden, de oude wijsgeerte niet geheel,

met alle hare niets beduidende , verwarrende , ver-

donkerende onderfcheidingen , met hare ijdele, dwa-

ze, belagchelijke twistvragen, met hare valsch ver««

iiuftige, distelachtige, fchadelijke fpitsvindigheden,

uitgedacht , niet om de waarheid natefporen , maar

om

( * ) Philofophia fludiofo pietatis non est ncgllgenda.

(f) Zoo fchreef ciinisToriiouus a capite fontiumt

een boek, de necesfaria correctione doctrina; fchola%ticji;

en LUDOViCüï CARBAiALüs ccn boek, de Restituta ihet^
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öm in den ftrijd met anders denkenden door fne- na C. G.

digheid van verlhnd de overwinning te bekomen? ''^^'"^55'»«

Waarom verwierp men iiaar niet, gelijk weldra de _

fcholieren van den grooten schultens , op raad

van hunnen meester , bij het beoefenen der He-

breeuwfche leiterkunde , de Rabbijnfche en Talmu-

difche Godgeleerdheid met alle hare beuzelingen ver-

worpen hebben , eene Godgeleerdheid , welke met

de Ariftotelisch wijsgeeiige Godgeleerdheid niet wei-

nig overeenkomst had? En wilde men al de nieu*

we Cartefiaanfche wijsgeerte, als bij den eerden

fchijn hoogst nadeelig voor de Christelijke Godge-

leerdheid , niet te hulp roepen , waarom dan niet

die ware, mannelijke, gezuiverde, eklektifche wijs-

geerte te baat genomen, welke door mklanchthopï

reeds beoefend , en als hoog noodzakelijk voor den

Godgeleerden met het beste regt is aangeprezen? De-

ze wijsgeerte liet zich niet zoo gemakkelijk vermengen

met de wijsheid van christüs en de Apostelen,

gelijk de vScholastieken zich daaromtrent alle vrijheid

vergunden ten aanzien van die van aristoteles»

Deze wijsgeerte was niet een zamenflel van befpie-

gelingen en daar uit volgende flotfomraen , uitge-

dacht door éénen meester, die van zijne aanhan-

gers in achtbaarheid zoo niet hooger, dan altoos

even hoog fcheen gezet te zijn , als de onvergelij-

kelijke wijsgeer van Nazareth , wiens lesfen meer

dan menfchelljk , geheel Goddelijk waren. Maar zij

was een zamenfielfel van wijsgeerige onderzoekin-

gen , die ondernomen waren door zoo velen als zich

immer daartoe hadden opgewekt gevoeld , en die

M s door
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nn C. G. door eene echte vrijheid van denken geordend , niet

lot i7co' ^n^srs dan voordeelig voor de tlieologifche fludiëa

zijn konden, ja volftrekt voor haar noodzakelijk

.waren. Zij was niet alleen eene wijsgeerte van het

ware en goede, maar ook van het fchoone.

Verdien- Hier van hadden met den gelukkigften iiitflag

ften vsn
^^^^^ ^^ proef genomen de Franfche Godgeleerden ,

fcheGod- die alzoo de beste voorbeelden waren voor de Voe-
geleerden

j-jaiien ; hadde men hen maar willen volgen! Deze

uitmuntende Godgeleerden hadden er een' afkeer

van , om de leer van den godsdienst met de don-

kere fchooltermen der Aridotelifche wijsgeerte te

ontluisteren, en door fpitsvindige redeneringen, bij

de beoefenaars dier drooge wetenfchap geliefd, an-

verflaanbaar te maken. Hun gang was en in de

Wijsgeerte en in de Godgeleerdheid eklektisch; elk

hunner volgde zijn bijzonder inzigt, zijn eigen bij-

zonder oordeel en gevoel. De Godgeleerdheid was

bij hen even als de Wijsgeerte, naar waarheid, eene

menfchelijke wetenfchap, welker beoefenaars , naar

hun juist begrip, van flaaffche kluisters vrij be-

hoorden te zijn , en , bij het licht der Rede , over

de waarheden , ons door God geopenbaard , eene

voor zich zelven beflisfende, maar voor anderen ter

onderzoeking voorgedragene uitfpraak moesten doen.

De leer van den godsdienst was hemelsch. God-

delijk ; de godgeleerdheid eene wetenfchap omtrent

die leer; gelijk de regtsgeleerdheid eene wetenfchap

is omtrent de leer van het regt, ingegrift door God,

den hoogstregtvaardigen , in het hart van de men-

fchen , zijne redelijke fchepfelen. Gelijk de leer van

het
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het regt , zoo is ook de leer van den godsdienst na C. G.

onveranderlijic , beftendig en eeuwig; maar gelijk de ^^^"^^552.

regtsgeleerdhcid , zoo ook is de godgeleerdheid ?.an «—

_

allerlei wijzigingen onderhevig; zij wisfeltaf,en naar

dat het licht der tijden dan zuiver, dan weder bene-

veld en bewolkt is , is ook zij veranderlijk en onbe-

flendig. In zulk een gevoelen flonden op onwankel-

bare gronden de gemelde Franfche Theologanten , als

daar waren in het bijzondere die van de Hooge

School te Saumtir , moïse amyraud , josue de

LA PLACE en LOUIS CAPPEL. Van deze voortref-

felijke mannen zijn achtergebleven wel geene ftelfel-

matige dogmatifche fchriften , maar vele Akaderai-

fche verhandelingen, over dogmatifche onderwerpen,

die begonnen zijn afzonderlijk uitgegeven te wor-

den ten jare 1633. Te zamen zijn zij in vier bun-

dels begonnen uitgegeven te worden in het jaar

1641, en verfcheidene malen herdrukt ; de laatfte

bundel verfcheen in het Jaar 1664 (*}. In deze

bundels worden wel bearbeide en van alle fcholas-

tieke geleerdheid vervreemde vertoogen gevonden over

onderfcheidene leerftukken des geloofs; als bij voor-

beeld over het priesterambt van christus (f),
over de regtvaardiging van den mensch voor

God,
(*) De titel van deze verzameling is Syntagma the-

finm theoÏGgicarum , in Acndeuiia Salmurienfi variis tent'

poribus disputatarurn fub prxfidio doetisf. virorum S. S,

Theol. Profesforum, L. capelli, m. amyraldi ö' JOsü*

PLACiï;i.

M 3
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na C. G God (*) , over de verkiezing en verwerping (f),
]aari552 y^p ggj^' dergeliikcn inhoud is eene andere verza-
cot 1700.

,_ meling van theologifche verhandelingen, welke men

aan den noesten arbeid der uitmuntende Godgeleer-p

den van de Akademie te Sedan verfchuldigd is ,

Godgeleerden, wier namen ook met roem bekend

zijn, als PIERRE DUMOLIN, ABRAHAM RAMBOUilT,

LOUIS LE BLANC, en meer anderen. De onderwei-»

pen der verhandelingen zijn over de erfzonde (§),

over de nederdaling des Heilands ter hel (**) , over

de goede werken en derzelver verdienften (ff), enz.

Afzonderlijk zijn zij uitgekomen in het jaar 1630 enz»

en bij eikanderen ten jare 1661 , onder den hier be-

neden afgefchreven titel ($$). Allen zijn zij wel

van die waarde niet, als de verhandelingen van de

Saumurfche Godgeleerden , maar toch , ten boven-

gemelden aanzien, van een' meer uitrekenden aard,

dan de dogmatifche fchriften der Yoetiaanfche Theo-

loganten hier te lande.

Eigenlijk gezegde fyftemen van de dogmatiek heb-

ben de Franfche Godgekerdea niet nagelaten, alleen

uic«*

(*) P. I. pag. 27-35.

(t) P. n. pag. 102-iis. j

(§) P?g. 186-212.

(**) Pag. 580. et feqq.

(ft) Png. 642. et feqq,

(§§) Thefaiirus diiputatiomim iheokgtcarum ^ in ahna

.

Sedanenfi Academia varih temporibus habitaium a rC'

verendii pastoribus & S. S. iAcoI, profesforièuSf rETRQ

MOLiWiEo eet. Vol. II.
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aifgezonderd danicl CHAMreR , f loogleeraar der na C. G.

Godgeleerdheid te Montauhan , waar hij ten jare J*^'^^5S2.

1621 , bij de belegering der fiad, door een' kanonko-
.

gel getroffen , het leven verloor. Het , door hem ach-

tergelaten , dogmatisch ftelfel is door deszelfs zoon in

het licht gegeven ten jarc 1653 (*). Er zijn evenwel

in dit werk verfcheidene leerllukken niet met dat juiste

oordeel bearbeid , hetwelk men van hem , als iemand

uit de Geneeffche fchool , verwachten zoude. Trou-

wens het licht brandde daar, na den dood van

KALvijN, al zoo helder niet meer, als in de eerde

tijden. Dan het grootfte gedeelte der hoofdftukken

in dit werk is wegens den belangrijken inhoud

waardig nog heden gelezen te worden ; ook ten

aanzien van het exegetifche en polemifche.

De Geneeffche fchool , waarvan wij gewaagden , Van de

heeft hare eer bijzonder wel opgehouden, In het 9?"*^^^",

fche £üd<
laatst der zestiende eeuw maakte zich aldaar onder geieer-

anderen allergunftigst bekend, door het uitgeven van den.

een dogmatisch ftelfel , eenedictus pictet. Hoog-

leeraar in de Godgeleerdheid Cf). Dit ftelfel is

verre weg het beste van dien tijd, uit aanmerking

van

(*) De titel is Corpus thcologicum feu kei communes

theologki.

(f) Dit ftelfel kwnm uit ten jare i6y(J, onder den

titel van Theologka Christiana ö* Scientia falutis; II

T. Zqs jaren later kwam het uit in het Fransch
,

getiteld

ha theologie Chretienne &" la fcience dn falut. Ten jar»

1723 kwam het uit in het Hoogduitsch, en ten jare

i;'28 in het Nederduitse!].

M 4
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ü3 C. G van eene , naar de vatbaarheid van allen, die flechts

toriro^
met een verftandig denkvermogen begaafd zijn, wel

^ r m berekende, voordragt, zoo dat alle fchoolfche fpits-

vindigheden vermijd zijn , en uit aanmerking tevens

van de , daarin ten behoeve van meer geoefendere

voorkomende , keur van ontwikkelingen , verklarin-

gen, verdedigingen en wederleggingen. Uit hetzelve

gaat over de dogmatiek een helder licht op; had-

den de meesten Theologanten hier en elders dat

licht maar willen opvangen , gewisfelijk zouden

reeds voor eene halve eeuw vele misbegrippen zija

afgelegd , waarvan men nog heden te naauwea

nood wil afzien. liet gene in dit werk over de

dogmatiek ook niet weinig helderheid verfpreidt, is

de gefchiedenis der leerftukken , door alle eeuwen

heen, welke er in verhaald wordt. Kn eindelijk

komt hier bij , dat hij , ten aanzien der gevoelens

van anders denkenden, zeer onpartijdig is, en bij

de we^lerlegging derzelver blijken geeft van alle edel-

moedigheid.

Uit dit gefchiedknndig berigt van het gene de

Franfehe Godgeleerden in de ftudie der dogmatiek

geleverd hebben , zien wij , hoe zij den Theologan-

ten onzes vaderlands bijkans honderd jaren vooruit

zijn geweest , ook vooral daarin , dat zij door geene

kabaalzucht aan het wankelen gebragt vv^erden, en

zTh door geen gezag van geleerde mannen , hoe

achtbaar anders, van een eenvoudig navorfchen der

waarheid lieten aftrekken. Zij waren noch Voetia-

nen noc'i Coccejanen ; noch voorflanders van de

oude bedorvene Ariltotelifche vvijsgeerte, noch ijve-

raars
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röars voor eene allegorifclie , mydieke, fchrifriiitleg- na. C. G.'

ging. Zij waren nis VVijsgeercn, gelijk zij moesten |'''^'^'^^^*

zijn , zelfdenkende beoordeelaars van het gene an- i,,

dere, vroeger en later, Wijsgeeren hadden voorge-

(Jragen , en als fchrifruitleggers ook het gene zij be-

hoorden ie zijn,onpartijzuchti^e nafpoorders vanden

eenigen , waren , letterlijken zin der Bijbelv/oorden.

. Denzelfden lof mag men geven aan de Engel- Vnn de

fche Theol(iganten , die ui-tmuntende beoefenaars !/?^'^

zijn geweest van de theologifche dogmatiek , insge-

lijks noch Voetianen noch Coccejanen , maar af-

keerig zoo van eene fcholastieke behandeling der

waarheden, als van eene valsch vernuftige mydieke

XÜtlegging der heilige fchrifc. Hunne dogmatiek:,

ligt meest verfpreid in de theologifche wtrken ,

welke door hen zijn in het licht gegeven. Weinige

dogmatifche ftelfels zijn door hen uitgegeven. On-

der dezelven (teken uit die van jakobus usse-

S.IUS (*), JOHANNES PIUDEAUX (f), HENRIKUS

HIBBERT (S) , BAXTER (**) en BOYLE (ff). Itl

deze fchrif(en (Iraalt de eenvoudigheid der Hervor*

meren door; zij zijn vrij van fchoolfche willekeu-

rig-

(*} Deze gaf uit ten jare 1638 Corpus tke.ologi,e.

(f) Deze gaf ten jare 1653 uit Lectioues thcohgicx,

(§) Deze gaf ten jare 1ÓÓ2 uit Syntagma theolo'

gicum,

(**} Deze gaf ten jare 168 1 uit Methodus theologia

tlnistiariée.

(^tt) Deze gaf ten jare 1681 uit Summa theologie
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f*
C G. righeden , van alle geleerde pracht en praal ; vrij ook

tot 1700. ^^" alle gekunftelde Bijbelverklaringen, en van ge-

-* meende verborgenheden onder de letter der woor-

den. De leer van den christelijken godsdienst wordt

er met een historisch, kritisch, zuiver exegetisch

oog in r?,':£i'poord (*).

Gefchie- Ons bedek vordert , dat wij hier eenig verdag
nis vsn de

j^j^^n volgen van de gefchiedenis der christelijke ze-

dige god- dekunde. Deze , als wetenfchap befchouwd , is

geleerd- yan de dogmatifche Godgeleerdheid gefcheiden ,

. in de hervormde kerkgemeenfchap , door lam-

BÈRTus DANEAU , een' Franfchen Theologant

,

die ree-is ten jare 1577 in het licht zond Drie hoe-

ken over de christelijke zedekunde (f). Dit werk

mag in vele opzigten zeer geroemd worden, als be-

vattende eene bijzondere ontwikkeling der zedeleer,

in het Evangelie voorgedragen, als het ander deel

van het gene wij ter bevordering van ons wezenlijk

belang noodig hebben te weten en te beoefenen.

Aan deze zijde de zaak befchouwd , heeft het werk de

grootfte verdienden ; dan aan de andere zijde het oog

over hetzelve latende gaan, moet men het betreu-

ren , dat reeds in den aanvang van het laatfte vier-

de gedeelte der zestiende eeuw de fcholastieke God-

geleerdheid het hoofd zoo hoog had opgedoken,

dat zij, bij het fpitsvindig beoefenen der geloofs-

leer,

(*) Breedvoerijer historisch berigt van dit alles vindt

men in mijne Beknopte Cefckiedetiis der Syfiematifcho-

Godgeleerdheid i II D. bl. 54-302,

(t) Etkiccs chrhtianie libri treSi H
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ieer, voor die der zeden , ten naauwfle aan haar na C. G.

verknocht, geene plaats laneer fcheen te willen in-
'^""^''~'

' ° ^ =• tot 1700,
ruimen , maar haar uit de theologifche fyftemen , .^_
waarin de Hervormers haar met den grootftcn eer-

bied behandeld hadden, te verdringen zocht. Jam-

mer is het derhalve ooii , dat daneau, naar ikw

fmaak zijns tiids zich te veel fchikkende , dit zijn

ftelfel der christeii'ke zedekundc te zeer op eene

fcholasticke leest gefchoeid heeft.

"Weinigen evenwel of liever geenen volgden hierin

DANEAU. Eigenlijke zedekunde, zoo als die door

hem wetenfchappelijk behandeld was, werd vervol-

gens door niemand der Hervormde Godgeleerden

beoefend. Het gene men zedekunde en ze.^eleer

noemde, was de zoogenoemde Kafuistiek of leer der

gewetensgevallen , en werd met den tijd Askeüek of

Beoefeningsleer, anders ook de praktikale Godge-

leerdheid geheten. De eerde, die zich hierin door

de uitgave van eenige fchrifcen (*), zeer verdienRe-

lijk onderfcheidde , was de zoo godzalige als ge-

leerde \viLLiAM PERKINS, Hooglecraar der Theolo-

gie te Cambn'dge , overleden ten jare 1602. Zijn

voetfpoor werd betreden door den voortrefFelijken

vviLLiAM AMESius, dcszelfs leerling, en na'ierband

Hoogleeraar in de Godgeleerdheid te Framker^ die

ten jare 1630 in het licht gaf Fijf boeken over het

ge.

(*) Optimi viri
, qus huc pertinent , fcripta funt fe»

^uentia , Anatomia facra humanct confcientia ^ Deciflones

cafuum confcientia y Lib. III,
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na C. G geweien en deszelfs regt ( * ). In zoo verre de

£^1700
^^^"^^^^'^ 5 ^^ ^£"2 wetenfchap, in een fyfteme

r kende bearbeid worden, is dat door amesius in

dit werk gefchied, en dat wel ook op eetie Icho-

lastieke wijze van onderrigr. Terftond in den aan-

vang van hetzelve na eene befchrijving van het ge-

weten te hebben gegeven, brengt hij ter ontwik-

keling daarvan allerlei fpitsvindige onderfcheidingen

te berde , omflagtige melding makende van een.

dwalend, een twijfelend, een angflig, een goed ge-

weten enz. Vervolgens gaat hij tot de gewetens

gevallen , of praktifche vragen over , waaromtrent

het geweten verkeeren kan; bij voorbeeld, of de

mensch zeker kan weten, in welken ftaat hij zich

bevindt? of de mensch verpligt is naar zijnen ftaat

onderzoek te doen ? door welke middelen hij dit

behoort in het werk te (lellen? en wat hem daarin

hindert? Wijders daar de flaat van ^tw mensch

na den val tweederlei is , die der zonde en die

der genade , zoo wordt vooreerst gevraagd , of ie-

mand in den flaat der zonde gerust kan blijven ,

voornaamlijk, wanneer hij befloten heeft zijn leven

te beteren ? wat men doen moet , om uit de-

zen flaat in den ftaat der genade overtegaan ?

of een geloovige door de gewone middelen er ze-

ker van overtuigd kan worden , dat hij van God

krachtig geroepen en in den flaat der genade is

overgebragt? Op alle deze vragen wordt geant-

woord
I

^*) De Confcientia &' eius iure vel cafibuz*
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wt}ord , en langzaam wordt men opgeleid tot het na C G.

overwegen van veelvuldige vragen over het geloof, •^^'"SSa»

de bekeering , de heiügmaking enz , en eindelijk van ..

veelvuldige vragen over de zedelijke pligten jegens

God en jegens den naasten. Men ziet alzoo , dat

dit werk in zich vereenigt een zamenflel van Ka-

fuifliiek , van Asketiek en eigenlijk gezegde Moi ale of

Zedekundige Godgeleerdheid. Voor het overige

komen er ook veelvuldige vragen in voor, die zigt-

bare bewijzen zijn van het vooroordeel , van de

partijzucht zoo wel als van de fchoolfche fcherp-

zinnigheid dier tijden ; als daar zijn ; of de Doops-

gezinden , de Lutherfchen enz. ook voor ketters

moeten gehouden worden? zoo ja, gelijk hij van

de laatften beweert , wanneer zij de overalwezig-

Jicid van 'sHeiiands menfchelijke natuur hardnek-

kiglijk verdedigen , of zij dan ook door de wereld-

Jijke overheid moeten geftraft worden ? Ook dit

beantwoordt hij met ja , wanneer er openbare gods-

lastering bijkomt. Wij hebben hier wat breedvoe-

riger willen zijn , op dat de lezer zich een denkbeeld

vorme van de zedekundige godgeleerdheid aan het

einde der zestiende en in het begin der zeventien-

de eeuw (*),

Van zoodanigen aard en inhoud waren ook de

fchrifcen van johan hendrik alsted (t)> gys-

BER-

(*) Men verg. schröckhs m. a. w. V. D. hhdz.

161-1611,

( f ) Theologia eafuum five Anatome corfdenttjf.



190 K E P. K E L rj K S

H9 C. G. EERTUS VOETICS (*), ANDREAS RIVET Ct)^
J"''^*"^552. yosEF HALL (§), CH mccr anderen, zoo in Êïi"
tot 1700.

•' VCHy?
T^ ,

,.,. ..„.. geland en ons Vaderland, als elders. De beste

A^ketifche fchriften in ons land waren voorzeker

<3ie van den uitmuntenden willem teellinck.

Predikant te Midddhurg ^ 'm Zeeland; velen waren

zij in getal, maar allen der lezirg bij uitfiek waar-

dig, uit hoofde van de zuivere praktiek der god*

zaligheid, welke daarïn ontwikkeld wordt (**).

Geene asketifche fchriften waren zoo vrij van alle

fcholastiekerij en bedorven mylliekerij , als dezen

van TEELLINCK. Dit welh'gt was mede een fteen

van aanftoot bij zoo velen van 's mans tijdgenoo-

ten, die hem ik weet niet van welke onregtzinnig-

heden al verdacht hielden , en ook hem befchuW

digden, dat hij op de leer der godzaligheid meer

prijs legde , dan op de leer des gcloofs.

Nadat de Hervormde kerk in ons Vaderland iil

twee partijen verdeeld was geworden door de twis-

ten tusfchen de Voetianen en Coccejanen, fcheid-»

den dezen zich ook onderling ten aanzien van de

askeriek of beoefeningsleer. De eerften , in het

voet-

(*) Ta ctffy.ruiy.oi, five Exercitia ptetatis in nfinit

iuventutis academica,

( f ) Prcclectiones plcniores en cap» XX. Exod,

C § ) Q^^^'^i'Oi' cnfiium decades.

(**) Over dezes mans fchiifcen en verdienfren, zia

men mijne Lett, Gefch, der Syji. Godgeleerdheid; III ^

bl. 3}.4 en 845, en mijne G^fchicdcnis.vaii de Christen

Hjke kerk in de achttiends eeiw} Vlilj bl. 3o3-3<^4»

i
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voetfpoor tredende van hunnen grooten voorgan- na C. G.

ger , dien wij reeds in die betrekking genoemd J^^" 552.

hebben, waren ijverige voorftanders van dit, naar«_
hun oordeel , allernuttigst lludievak ; de anderen

daarentegen , alle hunne verflandelijke vermogens

wijdende aan eene bijbelmatige dogmatiek , ver-

waarloosden hetzelve. Dezen zagen het gebrekkige

van hetzelve zeer v»^el in , maar verhielpen het niet.

Hadden zij ondertusfchen dit gedaan, hoe verdien-

ftelijk zouden zij daardoor zich gemaakt hebben!

Te bejammeren is dit, te meer, daar zij, afkeerig

en van het fcholastieke en van het myftieke, er

zoo bij uitnemendheid fchijnen voor berekend te

zijn geweest. Eerst in vervolg van tijd , ftaande

de achttiende eeuw, hebben zij op eenen veel be-

teekenenden wenk van den voortrefFelijken vitrin-

CA, den vader, (*) dit gevoeld en ingezien, en

ook verbeterd. Onder de Voetianen zijn waardig

hier met lof vermeld te worden, jodokus loden-

STEYN, Predikant te Utrecht^ johannes marti-

Nus, Predikant te Groningen^ jakobus koelman.

Predikant te Sluis in Vlaanderen^ dirk gerrits

brakel. Predikant te Makkum en willem ura-

KEL, deszelfs zoon. Predikant het laatst te Rot*

Urdam»

Allen , van welke vi'ij gewaagd hebben , waren

beoefenaars van de Kafuistiek en Asketiek. Kwam
er al de beoefening van de eigenlijke zedekundige

god-

(*) Deze gaf ten jare 1726 in het licht 2ijn Typut

Iheologia practica , Jive d^ vita fpirituali cotvtnevtafii*
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na C. G. godgeleerdheid bij ; dit was , gelijk wij gezien heb-"

to-'^iy^o'
'^^"

'
^°^^^^%' ^^ ^^J'^^s > ^'^ "''^ DANEAU een (lel-

I
fel van de zedekundige godgeleerdheid bearbeid en

uitgegeven heeft, was antonius wal/eus. Tea

jare 1627 gaf hij in het Hcht een kort begrip der

Arhtotelifche zedekunde^ geheel naar het Evange*

lie vervormd en verbeterd (*). Alleen deze titel

ontdekt het reeds, dat de wijze, waarop door den

geleerden man de zedekunde behandeld is gewor-

den , zeer fcholafliek is ; en de inhoud bevestigt

hetzelve volkomen. Beter , ongelijk veel heter was

te dezen, ook te allen opzigte het zedekundig fy-

fteme van mozes amyraud , dat ten jare 1652,

in zes deelen, uitkwam (f). Meer praktisch wa*

ren de (lelfels van henrikus hammond, Hofpre-

diker van karel den eerften , (§). johannes

HOORNBEEK (**) , en petrus van mastricht (ft).'

Overtroffen echter werden die allen door den Zwit-

ferfchen godgeleerden benedictus pictet, hiervoor

ver«

(*) Compendium Ethica Artjlotelldt ad normam r^-

ritafis christiaiac revocatuin. Dit werk wordt gevon-

den onder 's mans Opera omnia\ p. IL

(f) De titel was Morale chreticnne.

e 5) Deze gaf ten jare 1644 in het licht a practi*

cal catechisme.

(**) Van dezen kwam in het licht ten jare lödj

Theologia practica.

(tt) Hec fte'ifel van dezen verfcheen ten jare \66$

onder den titel van Theologia theoretico -practica ; waar-

van wij hier voor bl. 170,171 hebben melding gemaakt»
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vermeld , en joiian la placette , Hofprediker na C. G.

der Koningin van Denemarken^ die beiden in één ^ ^^^*

en hetzelfde jaar 1695 hunne eigenlijk gezegde ze- -

dekundige fyftemen in het licht gaven , en zich

door deze fchriften zeer verdienftelijk gemaakt heb-

ben. In beide deze fchriften wordt de christelijke

zedeleer op eene wetenfchappelijke wijze zeer zui-

ver ontwikkeld en voorgedragen. Alles daarenbo-

ven is geheel onfchoolmatig bearbeid. Beide deze

theologanten waren voor hunne kerkgemeenfchap

de Hervormers der christelijke zedekunde. Zij wa-

ren de eerften, die een volledig ftelfel van die we-

tenfchap geleverd, ten minfle de gronddagen daar-

toe gelegd hebben, waarop vervolgens door stap-

per en anderen is voortgebouwd (}.
Met de zedekunde, Kafuirtiek en Asketiek flond Gefchie-

in een natuurlijk verband de homiletiek of predik-
^^"^^^ ^^^

kunde met de daarnaar gewijzigde predikwijze. In dikkunde

de Hervormde Kerk was de eerfte , die aan de ^" P^edik-

predikkunde zijne krachten beproefde, de geleerde

ANDREAS HYPERIUS , of VAN lEPEREN , HoOg-

leei*aar in de godgeleerdheid te Marburg^ die ten

jare 1552 , en vervolgens 1557 in het licht gaf

zijn voortreffelijk werk over het opRelien van leer-

re-

(*) Zie hier de titels van hunne gemelde fchriften; die

vnn het werk van tictet is MoraJe chrjtienne , ou fart de

hien vivre; die van dat van la placette \s~ Morale chré-

ïienne ahregée. Behalve dit werk heeft la placïtte ook

uitgegeven Esfais de Morale ; IV deelen ; I6s>2-i6p7, en

Nouveaitx Esfais de Morale 1715.

Herv. VI. N
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ri C. G. re ienen , 't welk door den oordeelkundiger! hen*
Jaari552. pj^i^; balthasar wagniz ten iare 178 1 met aan-
tot 1700, •"

'

^ msrkingen op nieuw door den druk is algemeen

gemaakt. Zoo voortreffelijk trouwens is dit ge-

fchrift, dat wie het ook in volgende tijden gewaagd

hebben aan de leeraarcn van den Godsdienst, on-

der de Hervormden , lesfen voortefchrijven ter be-

arbeiding van gefchikte leerredenen, zij niet veel be-

ters hebben bijgedragen. De voornaamften , onder

dezen, waren abraham schultetus. Hoogleer-

aar te Heidelherg (*), johannes hoornbeek.

Hoogleeraar te Utrecht (f), jan wilkens , een

Engelsch Theologant (S), stephanus gausse-

Nius , Hoogleeraar te Saumur (=*), en jean clau-

DE , Predikant te Charenton ( ff ). Beide deze

]aatstgemelde Franfche theologanten, die zich door

meer andere fchriften verdienflelijk hebben gemaakt,

hebben zeer oordeelkundige voorfchriften ter bear-

beiding van goede leerredenen gegeven in hunne

hier beneden genoemde gefchriften. Behalve dezen

is

(*) Deze gaf uit ten jare 1619 Axiomata conciO'

ftnndi.

(t) Deze gaf ten jare 1645 T.-actatus de ratione con-

cionandi.

(§) Deze gaf ten jare 1645 Ecck/iastes^ or a dis-

courfe concerning the gift of preachung»

(**) Deze gaf ten jare 1678 Difertatio de ratioue

concionandi.

(ft) Deze gaf ten jaro 1608 Traite de la compoption

d'un fermou.
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h cvcii waardig ook nog geroemd te worden da- na C. G.

viD KNiBBE, Predikant te Leyden (). Ianri5S2.
' ^ \ y

JQJ 1700.
Orrdef de meesibékende uitmuntende predikers „^

der Hervormde kcrkgemeenfchap mogen met onder-

fcheiding genoemd worden johannes kalvijn (f),

HENRIKUS BULLINGER. ( § ) , RICHARD CLER-

KE (**), EDUARD STILLINCFLEET (ff), JOHAN

TILLOTSON (S§)» MOSES AMYRAUD (***), MEI'

NARDUS SCHOTANUS, DAVID FLUD VAN GIFFEN.

De engte van ons bellek kan hier geene namen en

beneden geene titels van gefchriften meer bergen,

(*) Deze gaf ten jaie iC)<;7 reeds voor de zesde

maal in het licht Manuductio ad oratoriam f,

( f ) Van hem heefc men Homilics in prinimji librtnn

SAMuëLis et Conciones CL IX en librum joui, en meer

nnderen; zij zijn in het fransch gehouden, maar in het

Intijn vertaald. Hij gaf onder anderen uit IJotnilia;

LX VI //; DANiëLEM prophetam ; et Conciones Cl in

^pOC. JOH.

(5) f^ij S^f uit Concio'ics in pr'.orem etisto^am pe-

Tiu 1638.

(**) CLERKE gaf uit, ten jare \6^? , Scrt/ions.

(ft) STILLINCFLEET gaf tCH jfTC 1673 wxiSemions pre-

ached on feveral occafiöus.

(§§) TILLOTSON gaf, ten jare 1618, uit Sermom.

(***)AMYaAUD gaf, ten jare 1636, uk Senncnz de U
fuiture ^ etendue , effjcace de Vevangile,

N2 DER-
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DERDE HOOFDSTUK.

Gefchiedenis van de geloofsleer in de Hervormde kerk,

R3 C. G. Z!l/oo als reeds in het jaar 1552 de leer der Her-
Jaari552. vormde kerk , in onderfcheidene landen van Etf-
tot 1700.

'

. ropa , door een groot deel der ProteRanten was
Voorloo- aangenomen , bleef zij fieeds tot het begin der acht-

merkin-"' ïi^"^^ ^^^^ ^^"d houden , en houdt zij nog fland;

gen. Geene of weinige veranderingen, ten minde in de

meest kenmerkeUjke punten , heeft zij ondergaan.

In fomtnige landen volgde men reeds ten jare 1552

de gevoelens nog van zwinglius , in anderen

weder meer de gevoelens van kalvijn ; en dat

duurde zoo voort. Ook dit kon niet wel anders,

uit hoofde van de fymbolifche boeken , welke al

fpoedig, toen de Hervorming der kerke haar vol-

komen beflag had gekregen , werden opgelleld en

ingevoerd. De leer der belijdenis , algemeen om-

helsd, werd, zoo als zij in die boeken ontwikkeld

is , en bleef fleeds gedurende het gemelde tijdperk

dezelfde. Maar wat de voordragt dier leer be-

treft, of de wijze, waarop dezelve wordt voorge-

fteld, hierin is van tijd tot tijd vrij veel verande-

ring gekomen. De leerftukken zelve zijn dus 'm

hunnen aard geheel onaangeroerd gebleven ; maar de

vorm, waarin zij behandeld werden, het openbare

onderwijs namelijk, zoo aan de hcoge fcholen, als

ia de kerken, werd telkens vernieuwd, verbeterd of

ver-
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verflimmerd , dan meer , dan weder minder doel- na C. G,

matig. Niet de waarheid zelve, maar de begrip- I^^^'^SSa.

, ,, , .,
" ^ tot 1700.

pen der menfchen omtrent de waarheid wisfelden .

af; waren dan helder; dan weder beneveld. Na
de tijden der Hervorming ontftonden er ook in de

Hervormde kerk twisten. Alzoo werden de zuive-

re leerbegrippen wel haast bezoedeld door onzui-

vere bijbegrippen. Van daar onderfcheidene denk-

beelden , die van tijd tot tijd vermeerderden , over

bijzondere leerftukken , ja zelfs over bijzondere bij-

begrippen van de leerftukken, denkbeelden, die aan

het geloofsftelfel gehecht, en van leeraars en lee-

ken , met den tijd , als een wezenlijk gedeelte van

hetzelve ongelukkiglijk befchouwd werden. Slaan

wij het oog te rug op de tijden van het begin der

zeventiende eeuw ! hoe begon men toen reeds,

bij het verklaren van het aangenomen leerftelfel

,

in de Hervormde kerk, achter uit te gaan! De

twisten, die men voerde minder over het gene men

voor waarheid te houden had , dan wel over het

gene de Hervormers gemeend hadden, dat waarheid

was , twisten dus over menfchelijke gevoelens

,

omtrent de waarheid , waren oorzaak van deze

verachteringen , die gedurende de geheele zeventien-»

de eeuw fteeds grooter werden , naar gelang de

twisten levendiger waren en telkens vermeerderden.

De eenvoudigheid der Hervormers, bij de voordragt

der leer , werd door dien weg ingewikkelde fchijU'?

geleerdheid ; het deftige werd ftijf ; het heldere

werd donker, het ware foms valsch. Wij beroe-

pen ons, bij deskundige beoordeelaars der zaak,

N 3 op
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na C- G. op de fchriften van dien tijd , waaiïii de leer der

Jaari552 Hervormde Kerk op eene ruwe, droeve, onbe-
£ot 1700.

^ ' '

, fchaafde en geheel zinnelijke wijze werd voorgedra-

gen. Mannen van verdand en geleerdheid, helder

denkende Theologanten , gehecht noch aan het ou-

de noch aan het nieuwe, maar zich vasthoudende

aan de eenvoudige leer der Vaderen , floegen het oog

van weemoed op den, te dezen aanzien betreurens-

waardigen, ftaat der Kerke. Maar ook dit was het

al. Staken zij de vaardige hand uit , om den

blinddoek des vooroordecls , die het gezigt hunner

broederen bedekte , los te maken , de kracht der

verbijftering van dezen was hun te flerk. En die

overmagt verijdelde alle hunne welgemeende pogin-

gen, die zelfs met de grievendfte ondankbaarheid

beantwoord werden. Partijzuchtige weerwil fmeet

de beste ontwerpen in duigen; driftige ijverzucht

voor éénmaal opgevatte gevoelens hief, kermend over

het gevaar der Kerke, hare alarmkreet aan; en het

ongeoefende volk, dat zich door de drogredenen

van gewaande beter wetenden ligtelijk bewegen laat,

geraakte in opfland tegen de braaflle godsdienst-

vrienden , die het edelfte doel hadden ; als waren

zij de fnoodfte bedervers der leer , de befmettelijk-

lie pesten van de gemeenfchap der christenen. Niet

voor het laatfle vierde gedeelte der achttiende eeuw

is het aan zulke, verftandige, opgeklaarde, Theo-

loganten gelukt , de opgefloken fakkel overal rond

te dragen en licht te verfpitioen. Doch daar dit

tor de gefchiederis der Kerke , weike wij hier

boeken, niet behoort, moeten Wij den lezer rant"

het
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het gene wij elders gemeld hebben , hier verwij- na r. G.

zen (*). .Tam5-2.
^ -^

tot 1700.
De donkerheid , waarmede het geloofsflelfel der -_—

—

Hervormde Kerk te genoemden tijde bedekt was, Bcrigtvan

denke men niet , dat veroorzaakt was geworden door
ijolifche

nevelen , opgetrokken uit de Symbolifche boeken , boeken.

waarvan wij gewaagd hebben. Dat zij verre! wij

hebben dezelve toegefchreven aan de twisten over

den inhoud dier boeken. En die gedachte rust naar

ons inzien op historifche gronden , die vast en

ftevig zijn. De leer der waarheid wordt in die

boeken met zulk eene overtuigende duidelijkheid

voorgedragen, dat het onbegrijpelyk is, hoe men

de begrippen der Hervormers in een ander licht

heeft kunnen plaatfen , dan zij daar voorkomen ,

en hoe men over die begrippen heeft kunnen twis-

ten. Indien ergens de kracht eener waanwijze

laatdunkendheid zigtbaar is, dan voorzeker is het

hier , bij het ftrijden tegen eikanderen over regt-

zinnigheid, terwijl beide partijen, door hunne on-

derfcheidene verklaringen van eene en dezelfde waar-

heid, zelve dikwerf onregtzinnig werden , en van

de waarheid geheel afweken.

Voortreffelijk zijn in de daad de Symbolifche boe-

ken der Hervormde Kerk , wat de voordragt der

Hervormde leer , daarin begrepen , aanbelangt. Al-

leen men beoordeele dezelvcn naar de tijden, waarin

zij zijn opgefteld. En wat de leer zelve aangaat;

is

( * ) Men zie onze Kerkelijke gefcJiiedem's van de

ac'Jttiende eeuw; VI; bl. 535, 535.

N 4
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na G, C, is zij niet door ontelbare , fchrandere , diepdenken-
J'i3ri552 ^Q^ hoogverlichte. Godgeleerden, met de meeste
tot 1/00

o 7 o 7

onpariijdigheid, getoetst geworden? en is zij niet,

ten aanzien van alle de hoofdpunten , de een-

voudige, reine, goddelijke, godsdienstleer, bevon-

den, die uit den Bijbel ontleend, en tot één orde-

lijk ftelfel was zamengebragt? Dit zij gezegd vau

alle deze, bij de hervorming van den christelijkeii

godsdienst, onder de Hervormden ingevoerde kerk-

fchriften , wat hunnen inhoud , over het algertceti

befcliüuvvd , aangaat. Elk land , waar de hervorm-

de godsdienst beleden wordt, heeft zijne eigene ,

bijzondere, geloofsbelijdenisfen. Zoo kent men eene

Zu'itftrfche ^ eene Engelfche ^ Schotfche, Franfche,

Nederlatidfche enz. (). Buiten dien zijn er nog

andere Symbolifche fchriften, die, fchoon zij niet

in den vorm van belijdenisfen vervaardigd zijn , even-

wel een geliikgeldend gezag hebben, zoo als in ons

land de Katechismus ^ te Heidelberg opgefteld, en

door ons ook aangenomen, en de naderhand daarbij

gekoraene Dordtrechtfche leerregels. Deze Symbo-

lifche fchrifcen zijn bij de Hervormden hier te lande

algemeen bekend onder den naam van Formulieren

van eenigheid , als zijnde , naar het doel hunner

opftellers, ingerigt ter bevordering van de éénftem-

migheid van de leden der kerke in de leer des ge-

loofs. In Duitschland houden zich de Hervormden

aan

(*) Zij zijn a'Ieii bij elknnderen iiitgeiieven in een

werk, dat den titel draagt Corpus £f Spitagma Covfes-

fionum fidci.
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fean de zoogenoemde Aug^hurgfche geloofsbelijde- na C. G.

nis , gelijk die uitgegeven is door melanchthon ]^^^^552»
'

tot I/OO,
in het jaar 1540. Doch in den Paltz, Hesfenkas- ,^__«
fel ^ Kleefsland en elders , heeft men de Dordt-

rechtfche leerregels insgelijks aangenomen, In Zwit-

ferland hadden ook de le'^rregels , nevens den Hei"

ddhergfchm Katechismus, eene Symbolifche waarde

en kracht. Hier kwam aldaar ten jare 1675 ^y ^^^

zoo geheeteu Ontwerp van overeenflemming ( * ) ,

hetwelk op last eener nationale kerkvergadering

,

door den beroemden johan hendrik heidegger.

opgedeld, en met goedkeuring der hooge Overheid

werd ingevoerd. Aanleiding gaven daartoe de bij-

zondere gevoelens van amyraud , de la place

en cAPPEL, over de voorverördening ^ de genade

^

de toerekening van adams zonde enz., welke ge-

oordeeld werden ftrijdig te zijn met de omhelsde

leer van kalvijn , en niet te min aan vele, zelfs

uitftekende. Leeraren, in gansch Zwitferland ver-

fpreid, zeer gevielen. Dan uit hoofde der hoog-

ftijgende twisten, over het gezag van dit Ontwerpt

werd hetzelve na het jaar 1712 weder geheel achter

de hand gefchoven ; het gene mede ten gevolge

had , dat de overige Symbolifche boeken in Zwit-

ferland federt dien tijd van hun oorfpronkelijk aan-

zien gaande weg niet weinig verloren hebben. Ook

dit mag aangemerkt worden van de Nege?iendertig

artikelen^ die, bij de Hervormden in Engeland ge-

bruikelijk , na de herftelling der koninklijke waardig-

heid,

(*) Formida confenfus.

N5
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na C. G, heid , welke aan karel den tweeden werd opge-

Jaari552.
^ij-g^gj^ biikans 2eheel van kracht zijn beroofd ge-

tot 1700 » ' -' » ,,.,,,
n worden. In Frankrijk daarentegen behield de ge-

loofsbelijdenis, hier voor gemeld, bij de Hervorm-

den hare waarde; maar de, in het laatst der ze-

ventiende eeuw, uit dat rijk door de vervolgingen

herwaarts gedrevenen hebben dezelve verruild tegen

de Nederlandfche geloofsbelijdenis , die hier bij de

Waalfche gemeenten, waar zij trouwens voor een

groot deel werden ingelijfd , in gebruik was , ne-

vens de leerregels der Dordtrechtfche Synode. Ook

heeft bij die gelegenheid de Fransch- Waalfche kerk

hier te lande als een Symbolisch gefchrift aange-

nomen het zesde artikel van de Handelingen harer

Synode, te Rotterdam gehouden in het jaar 1606.

Den Heidelbergfchen Katechismus heeft deze kerk

nooit als een Symbolisch gefchrift erkend, niet om
dat de leer in dezelve begrepen met hare belijdenis

minder ftrookte, maar omdat van de vroeglle tijden

aan bij haar als onderwijsboek was in gebruik ge-

weest de Geneeffche Katechismus van kalvijn ,

waaraan zij evenwel geene Symbolifche waarde ooit

gehecht heeft.

In de Duitfche hervormde kerk hier te lande zijn

van ouds her als Symbolifche fcbriften erkend de

drie volgenden, de Belijdenis des geloofs der Ge-

reformeerde kerken in Nederland , de oorfpronke-

lijk voor de Heidelbergfche kerk vervaardigde, maar

van de Nederlandfche duitfche kerk overgenomene

Katechismus of onderwijzing in de christelijke leer,

die in de Nederlandfche Gereformeerde kerken • en

fcJlQ'

i
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fcholen gebruikt wordt , en de Dordtrechtfche her' na. C. G.
Tgnr t C ;; o

regelen. Deze drie gefchiiften dragen met elkande-
^^^^ 1700I

ren den naam van Formulieren van eenigheid,

De Nederlandfche Belijdenis des geloofs is ten jare Histo-

ï<<odoor GUiDO DE BRES, Predikant het laatst te /^rf-
".^^^^ ''^"

"''^'^ ' ngt vnn
lenciennes ^ ontworpen, bearbeiden opgefteid. Zij iSdoNet^er-

dadelijk naarG^w^ve gezonden, maar vervolgens nage- landfche

zien , beoordeeld , bieren daar verbeterd , en goedgekeurd g^iijdeiiis

door vele hervormde, zoo vreemde, als Nederland-

fche Predikanten. Onder dezen verdienen voornamelijk-

genoemd te worden adriaan saravia en herman

MODED. De belijdenis was opgefleld in het Fransch

,

en is als zoodanig ook het eerst door den druk ge-

meen gemaakt ten jare 1562 (). Evenwel ten zelf-

den jare werd zij ook in het Nederlandsch duitsch

Vertaald en uitgegeven (f). In het Fransch was zij

oorfpronkelijk opgefteld, deels, omdat dit de moe-

dertaal van DE BRES was, deels, omdat het ge«

fchrifc eigenlijk vervaardigd werd ten diende der

Hervormden, die in dat gedeelte der zeventien pro-

vintiën woonden, waar het volk geene andere taal

verftond. Dit eene en andere ftrekt reeds eenigzins

ten bewijze, dat deze belijdenis oorfpronkelijk ver-

vaardigd is alleen door de bres; het gene anders

in

(*) De titel was Cotifesf.on de foy^ faicte d'nn com-

ciin accord ^ -par les EgUfe% , qui font disperféei en

Pais - bas.

(t) De titel was Belijdenis des gelonfs, ghemaeU^met

ein ghemein accoort , door de ghch'jvighe , die in de Ne-

derlanden overal verfirooyd ftjn.
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na C. G in de gefchiedenis der Nederlandfche hervormde kerk

Jaari552,
doorgaans zoo niet verhaald wordt. Het algemeen

tot 1700. ° °

, beiigt meldt, dat dezelve door vele leeraars, nevens

DE BRES , is opgefteld geworden. Dit berigt meent

men, dat vaste gronden heeft in eenen brief van

SARAviA aan uitenbogaerdt, nog voor han-

den (*) , en in het Latijn gefchreven , denkelijk ten

jare 161 1 (f). Maar wanneer deze zelfde brief metalle

naauwkeurigheid gelezen wordt, komt het mij voor,

dat er veel eer het tegendeel uit blijkt. Zie hier

de woorden van savavia, die hiertoe betrekkelijk

zijn. ,, Ik verklaar den der eerden geweest te zijn,

5, die de uitgave der geloofsbelijdenis bevorderd heb-

5, ben ; gelijk alzoo nevens mij hierïn werkzaam is

„geweest herman moded; ook hebben meer an-

5, deren er de hand aan gehad ; maar of die nog

„ in leven zijn , weet ik niet. Deze belijdenis is

5, oorfpronkelijk opgefteld in het Fransch door c.

„DE bres; maar eer zij werd in het licht gegeven,

„heeft hij haar m.edegedeeld aan zoo vele dienaren

„van Gods woord, als hij bekomen konde ; en

„dezen heeft hij verzocht, verbeteringen te maken

„in het gene hun niet wel geviel ; zij mogten er

5, iets bijvoegen of afnemen. Dit 200 zijnde moet

(*) In PrteJIaut. ironim Epistol. p. 294 , 2;5.

(1} In het aangehaalde werk finnt de brief wei gedag-

teekend den 13 van Grasmaand 16 12; maar dit kan niec

anders, dan eeae drukfeil zijn, naardien saravia den

15 van Louwmaand 161 2 overleden is. Zie de Neder-

landfche Oorlogen door bor; XXI 11. bl. 72.]
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„ zij dus eigenlijk niet voor ééns mans werk ge- na C. G.

„houden worden." Dit berigt is zoo eenvoudig , J^^''^ 552»'.,.,, ^ • tot 1700.
dat , indien iemand door geene vooroordeelen belem- «.1—

—

merd is , hij er niet wel iets anders uit lezen kan

,

dan dat ,
gelijk wij reeds verhaald hebben , de ge-

loofsbelijdenis oorfpronkelijk door g. de bres ver-

vaardigd, maar door zoo vele leeraren van den her-

vormden godsdienst, als onder zijn bereik waren,

beoordeeld, verbeterd en hier of daar misfchien ver-

meerderd is geworden. Het flot van gemeld berigt

fchijnt wel het gemeene gevoelen te begunftigen ;

dan het was niet het medeopflelien , maar het goed-

keuren en verbeteren van de belijdenis door ande-

ren , dat, naar saravia's oordeel, haar voor geen

ééns mans werk moest doen doorgaan
; gelijk uit

zijn ganfche verhaal oogenfchijnlijk blijkt (*). Ein-

de-

(*) Het begin des berigts heeft de gefchiedfchrijvers

niet minder fterk in de vaste meening gebrngr, dat de

belijdenis in haren oorfprong niet het werk van c'énen,

maar van velen geweest is. Er (laat in het Latijn: Ego

me ill.'iis coufesjionis in primh tirnim fuisfe authoribus^

profiteor. Het woord authoribiis heeft hier allen ver-

bijsterd. Allen vertalen zij de gemelde woorden dus:

„Ik beken, dat ik één der eerfle opftellers dier geloofs-

belijdenis geweest ben." Ondertusfchen beteekent ^U'

ctor hier niet, gelijk het bij ons in het Latijn doorgaans

700 gebruikt wordt, Opficller, Schrijver, maar, gelijk

de beste Latijnfche fchrijvers het niet anders bezigden ,

Aanrader ^ Bevorderaar , hetzelfde als fuofor, impulfor y

odiutor. Niet zelden is Legis auctor bij cicero niets

anders, dan legii fuofar {De legibvs; UI. i5; en op

aa-



2ö5 K E R K E L IJ K E

na C. G. delijk nog, indien savaria van de belijdenis mede
Jsarissa, ^g opfteller was geweest, zoo zoude het, volgens

..I deszelfs verlilaring in het vermelde berigt, ook moe-

ten geweest zijn herman moded. Maar deze- heeft

ergens (*) met ronde woorden zelf verklaard, dat

de geloofsbelijdenis bij hem, onder het kruis, be-

veerjiigd was in het jaar 1561, Dit heneerfligm

kan hier geen opftdhn beteekenen, maar is hezof'

gen, de zorg ergens over hebben (f). Het fpreekt

toch van zelf, dat moded , in het jaar 1561, de

medeopfleller riet heeft kunnen zijn van een ge-

fchrift, dat, gelijk wij gemeld hebben, reeds ten

jare 1559 naar Geneve was gezonden geweest.

Daar dan nu de geloofsbelijdenis niet door velen,

maar door éénen , oorfpronkelijk is vervaardigd ge-

worden, kan het niemand in de gedachte komen,

dat deze man het oogmerk zoude gehad hebben,

om

andere plaatfen.) Zoo ook fclirijfc cicero (in bruto

C. 17.) dnt Piso geweest is r.iiiltayiim Icgvm auctor

(lilt diifuafor. Dat het woord auctor in het berigt

van SARAVIA ook in zul ken zin moet genomen wor-

den, blijkt genoegznam uit het gene volgt: lila primo

fuit confcripta^ het gene toch niet anders vertaald kan

worden dan het boven door mij vertaald is. Deze be-

lijdenis is oorfpronkelijk opgcfteld.

(*) In zijn boek tegen de JFederdoopcrs, bl. 270.

(f) Tegenwoordig beteekent henaavjïigen alleen zich

ergens op bevlijtigen ; manr in modeds tijden beteekende

het ook iets bezorgen ^ de zorg over iets hebben ^ dili-

genter aliquid curare.



GESCHIEDENIS. 207

om zijnen godsdienstgcnooten een' regel des geloofs na C. O.

voortefchriiven. Ook is dit geheel niet in het plan'^^'^'^''*'^ * tot 1:00.
geweest der Godgeleerden , die haar iiagezien en ....

goedgekeurd hebben (*). Ja na hare uitgave ten

jare 1562 is zij niet eens dadelijk als een zooge-

noemd formu'ier van eenigheid in de leer erkend ge-

worden. scnoocK verhaalt dit wel (f), maar hij

had voor dat verhaal geene genoegzame gronden.

De aard der zake bewijst het tegendeel. Immers de

geloofsbelijdenis heeft onmogelijk als een formulier

van eenigheid , of fymbolisch gefchrift , hier in de

Nederlanden algemeen kunnen aangenomen worden,

dan bij een éinparig befluit der voornaamfle Ne-

derlandfche leeraren , die , als zoodanigen , geacht

konden worden, de ganfche kerk te vertegenwoor-

digen. Dit is eerst gefchied in eene algemeene kerk-

vergadering, welke ten jare 1566, met gedotene

deuren , binnen Antwerpen , gehouden is. De voor-

naamlle Nederlandfche godsdienstleeraars, als sara-

viA, MODED, juNius cuz. , Vv^aren daar heimelijk

bij één , behalve tot andere einden , inzonderheid

ook , om middelen te beramen ter bevordering eener

ge-

(*) Men leze in de Belijdenis het Vilde artikel;

Kiasr inzonderheid ook de woorden, die onmiddelijk op

het bijgebragte in saravia's brief volgen. Ncmo corum ^

qtii mamnn appofnerunt , v.nqv.nm cogitavit fidci cnno-

Tem ederc , vcrum ex canonicis fcn'ptis fidem fuam

frobare.

(f) In Lihro de honis ccckji^stici: ; p, 5?. „Ab hoc,

iiiquit, tempore coepit q%^q formula confenfus."
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»a C. G. gemeenfchap in leer en dienst, en den grondflffg

jaarissa.
jg leggen van een kerkgenootfchap , welks leden

lo: 1700
° ar»

r door banden van eendragt ten naauwfle aan elkiiêr

verknocht waren. In de eerfle plaats behoorde dus

een leerformulier aangenomen te worden, opdat er

eene éénftemmigheid , zoo in de leerwijze der gees-

telijkheid , als in de belijdenis der leer , die door

de leeken moest worden afgelegd , fland grijpen

konde , en de goede Christenen der hervormde kerk

niet meer , door allerlei wind van gevoelens , nanr

gins en herwaarts gedreven wierden
; gelijk tot

dien tijd toe maar al te veel gebeurd was. En
zoo vond men goed de geloofsbelijdenis van o.

DE BRES, die reeds bekend was, bij wijze van

fynodaal befliiit, als een fymbolisch gefchrift , in

de kerk intevoeren , na dat dezelve ook nu met

alle naauwkeurigheid was overgezien , en op deze

en gene plaatfen eenige bekorting had ondergaan,

vooral in het zestiende artikel (*), Door dien

weg is dan de geloofsbelijdenis een Formulier vaip

eenigheid geworden, maar geenszins een Regel des

geloofs^ om de gewetens der Hervormde christenen

te binden. Daarvan hadden de Hervormde leeraars

diens tijds een' afkeer ; gelijk uit de , hier voor

aangehaalde , woorden van saravia , die op de

Antwerpfche 83- node is tegenwoordig geweest , over-

tuigend blijkt. Het befluit dier Synode werd ver-

vol-

(*) Zie achter bekkers Verklaring van de geloofibe"

Ujdenis; bl. 2-40. en vergel. te waters Tweede Eeuw^

getijde van de geloofsbelijdenis i bl. 56»

1
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volgens ten Jare 1568 op eene Synode te Wezel ^ en i?p Ci <3»

ten fare 1571 op eene Synode te Emhden bekrach- i"=^'''552*
•" "^

rot !/Oo«
tigd. Op de laatstgemelde Synode vond men goed -

de geloofsbelijdenis te onderteekenen , en werd vast-

gelleld , om de afwezenden te vermanen^ dat zij

mede in de onderteekening bewilligden (*). Het

onderteekenen fchijnt trouwens reeds gefchied te zijn

zoo wel op de Antwerpfche , als op de Wezelfche

Synode (f). Het befluit altoos der Synode van

Emhden werd nader bevestigd op eene nationale

Synode beide der Duitfche en der Waalfche kerken

,

gehouden te Dordtrecht ten jare 1578, op eene na-

tionale Synode it Middelburg in Zeeland^ gehouden

ten jare 1581, en op eene nationale Synode, in den

Haag gehouden ten jare 1586. Op deze laatstge-

melde Synode werd het bevestigd befluit te dien

aanzien uitgertrekt ook tot de Hoogleeraars in de

Godgeleerdheid, met bijvoeging, dat, in geval van

on-

(^*) Zie de Handelingen dier Synode; art. II en IV.

ju het Kerkelijk Handboekje; bl. 62. Duidelijk blijkt

het uit het zachte woord vermanen, boe weinig men

van zins is geweest, om de leeraars te verpligtcn of te

noodzaken tot de onderteekening.

(f) Dat op de Antwerpfche Synode de geloofsbelij-

denis onderteekend is , wordt waarfchijnlijk , om dnt ts

dien tijde te Antu'erpen de Proteftantfche vetbondenö

Edelen zulks gedaan hebben , gelijk vof.tius mddt;

Tolit, Eed. ï>. III. Lih. I. Tract. I. p. 23. Immers dit

zal niet gefchied zijn, zonder dat de verbondene her<-

vormde leeraars den verbondenen hervormden Edelen hier

in waren voorgegaan , of ten minde hen gevolgd zijn.

herv. vr. o
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M C. G. onveranderlijke weigering , zij van hunnen dienst

tot" -o''
^'^"'^^" worden afgezet. De llrengheid van dit bij-

^- komend befluit iiad hare oorzaak daarin, dat ver-

fcheidene hervormde leeraars heimelijk verklaarden

,

met fommige artikelen der geloofsbelijdenis zich niet

te kunnen vereenigen. De banden van onderlinge

eendragt, die op het punt van breken ftonden ,

zocht men derhalve te ftevigen . Ook dit doel heeft

men door het gemelde befluit in zoo verre bereikt,

dat de gevreesde fcheuring toen gelukkiglijk voorge-

komen werd. En vervolgens verdroeg men eikanderen

tot kort na den aanvang van de zeventiende eeuw.

De fcheuring greep eerst plaats ten jare 1619, gelijk

hier voor verhaald is ().

Berigtvnn Met de geloofsleer , in de Nederlandfche belijdenis

den oor- ^^j. Hervormden vervat , is volkomen dezelfde die

van den van den Heidelbergfchen Katechismus, welke bij de

Heide!- Nederduitfche kerkgemeenfchap hier te lande mede,
bergfchen

^^^ ^^^ tweede formulier van eenigheid , is aangeno-

mus. me^^ Sedert onheugelijke tijden was de algemeene

gedachte der geleerden, dat deze Katechismus, op

hoogen last van den Paltsgraaf frederik den der-

den , opgefteld ware ten jare 1562. Ook die gedachte

is met de waarheid overeenkomftig ; maar niet minder

algemeen was, bij alle historiefchrijvers (f), en is

dus nog heden de doorgaande gedachte, dat dezelve

opgefteld zoude zijn door twee Heidelbergfche God-

geleerden, met name kaspar olevianus en za-

CHARiAS uRSiNus. Dczc gedachtc is niet waar,

al-

C*) Zie bl. 84-88.

(t) Zelfs scHKöCKH in zijn a. w. V. bJ. 1-1C3.
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èltoos naar het ons voorkomt. Men is dit leer- m C. Ö.

boek verfchuldigd aan de wel gefnedene pen alleen )^^^^5S^

van ZAtiHARiAS UR SINUS. De andere heeft er _—
geen' arbeid aan hefteed. Dit meenen wij , dat

met genoegzame kracht van redenen door ons be-

toogd is in eenige daartoe opzettelijk medegedeelde

hiftorifche aanmerkingen , werwaarts wij den lezer

verwijzen ( * ). Het eenige deel , dat olevianus

aan dezen Katechismus, bij deszelfs vervaardiging

voor openbaar gebruik, gehad heeft, zal denkeli'ik

hierin beftaan hebben , dat hij meer , dan andere

Godgeleerden van den Paliz, die door den Keur-

Vorst er toe geroepen waren, zijnen arbeid hefteed

hebbe aan de befchaving van het opftel. Maar dit

is het dan ook al geweest. Beide deze geleerderi

ftonden tot eikanderen in eene naauwe betrekking j

bekleedende olevianus den leeraarspost in de hoofd-

kerk, en URSiNUS den hoogleeraarspost in de God-

geleerdheid aan de Hoogefchool te Heide/berg.

Niet alleen in zaken , maar ook in de woorde-

lijke voordragt , komt deze Katechismus over-

een met den Zurigfchen Katechismus, die ten

jare 1559 door hendrik bullinger , Predikant te

Zurige waar hij zwinolius was opgevolgd
, ge-

fchre-

(*) In de Gefcliiedenis der christelijke kerk van dé

achttiende eerw , Vlil Deel. bl. 730-733, 741-745,

€05, 8c6, en IX D. bl. 474-481. Men zie ook het

berigt voor eene nieuwe uitgave van den Heide/i>ergfchen

Katechismus i die door een' gefchied en oudheidkundigen

Theologant, te Amjlcrdam^ bezorgd is, tea jare iSii,

bij MEIJER, SCHALEKAMP en VAN DE GRAMPEL.

o a
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na C. G. fchreven, maar in het jaar 1609, door de GotJ-

tot'^i^^'^"
^^^^^^^^^ ^^^ Zurig

, geheel is verarbeid gevvor-

I den. Van waar deze ovtTeenkomst ? is de Heidel-

i'^r^yZ://!? KatechisHius naar den Zttrigfchen ^ zoo als

die ten jare 1559 is uitgekomen, of deze bij de

verbetering, in het jaar 1609 ondergaan, naar ge-

nen gefchikt en bewerkt ? Zeer zeker heeft het

laatfte plaats gehad. Het getuigenis van den ge-

leerden HIERONYMUS VAN ALPHEN te dezeu Op-

zigte is zoo gegrond (*), dat hieraan niet te twij-

felen is. De Heidelhergfche Katechismus verfcheeii

den i9den van Louwmaand des jaars 1563 in het

Hoogduitsch , waarin dezelve oorfpronkelijk was op-,

gefteld, en in het Latijn tevens, waarin hij, waar-

fchijnlijk door den fchrijver zelven, was overgezet.

Voor de uitgave werd , naar het zich best Iaat

verklaren , de vertaling nagezien door josua lagus ,

Predikant te Heidelherg , en lambertus pitho-

p^us. Rector der Latijnfche fcholen aldaar. Nog
ten zelfden jare 1563 werd deze Katechismus ten

dienfte der Nederlandfche Duitfche kerk in het

Neêrlandsch- duitsch vertaald door den vermaarden

PETRUS DATHEEN, en iu het licht gegeven. Deze

vertaling is , eenige veranderingen , wat de woor-

den betreft , uitgezonderd , tot heden toe volkomen

dezelfde gebleven , en als zoodanig in de Neder-

landsch - duitfche kerk der Hervormden nog in al*

gemeen gebruik (f). De uitgave dezer vertaling

was

(*) In Prolcgomen. Oecon. Catech, Pal. 5 30.

(t) Van eene uitgave dezer vertaling, ten jare 1508

ge-
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was verrijkt met de , ook in het Nederiandsch-duitsch na C. G.

vertaaide, voorrede van den Paltfifchen Keurvorst I^"^ 55*-
' ''

tot 1700.
FREDERiK cïeit derden (*j.

.

Door liet allerwege liier te lande ingevoerd zingen

van DATHEENS bekende Pfalmberijmiiig , die ten Jare

1566 liet eerst in het licht kwam, werd ook 's mans

vertaling van den Heidelhergfchen Katechismus

,

zoo in de kerken als in de fcholen, algemeen be-

kend, en in algemeen gebruik gebragt. Reeds ten

jare 1568 werd op de Synode te Wezel goedgevon-

den, dat de, door datheen bearbeide, vertaling

van den Heidelhergfchen Katechismus, bij het on-

derwijs in de godsdienstleer, in de Duitfche kerken

zoude gebruikt worden
, gelijk in de Waalfche ker-

ken die van Geneve, zoo als dat in dezelven nog

plaats heeft (f). Dit befluit werd goedgekeurd op

de Emhdenfche Synode, ten jare 1571 (§), en vol-

komen bevestigd op de Nationale Synode , tt Dordt^

recht

gefchied, welke ik bezit, is de titel deze: CatechiS'

tnuSy ofte onderwyfinghe in de chrhtelicke leere ^ alfa

die in de kercken ende fcholen der Keitrvorftelicke Paltz

gheleert wordt , in Nederlantfche fprake overghefet door

PETRUM DATHENUM.

(*) Deze voorrede wordt ook gevonden voor de

llraks met lof genoemde nieuwe uitgave van den Hei-

delhergfchen Katechismus , en is zeer lezenswaardig.

(f) Zie de Handelingen van deze Synode; art. II. in

het Kerkcl. Handboekje ; bl. r^.

(S) Zie éQ Handelingen dezer Synode; art. II. en het

KerkeL Handb, bl. 64.

O3
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m C. G recht gehouden ten jare 1578 (*). Alzoo is de

Jaari552. Heideldergfche Kateehismiis , die door datheen
—

"

* was overgezet , als zoodanig in de Hervormde Duit-

fche kerken en fcholen hier te lande in gebruik ge-

bleven, tot op den tegenwoordigen dag Cf).

Met dat al had van eerften aan de Hddelbergfcha

Katechismus niet dat Symbolisch gezag, hetwelk de

Nederlandfche Geloofsbelijdenis kreeg. Algemeen

heeft dezelve dit niet gehad voor het Jaar 1619. Op
eene nationale Synode, in den Haag gehouden ten

jare 1586, werd het aan de keuze der fchooUeeraren

gelaten , of zij de Geloofsbelijdenis wilden ondertee-

kenen , of den Katechismus? (§) Ten jare 1601

werd op eene Synode, in Gouda, vastgetleld, „dat

de Predikanten, uit het Sticht van Utrecht komen-

de, moesten verklaren, dat zij niet alleen de Ge-

loofsbelijdenis, maar ook den Heidelhergfchen Ka-

techismus , als overeenkomftig Gods woord , aanna-

men." (**) Maar dit befluit was dus verre van

al-

( * )^ Zie de Handelingen der Synode art. LIV, en het

Kerkelijk Handboekje; bl. 159.

(f) De beste uitgaven zijn, behalve de oudden van

1563 , 1566 en 1568 , welke niet dan allerzeldzaamst

* voorkomen, die van i5ii, bij schilders te Middel-

burg, van 1725 bij m. de vries, en van 1735 bij

ouTMAN, beide te Dordtrecht. Naar deze drie uitgaven

Is vervaardigd de meergemelde Amflerdamfche bij Meijer,

(§) Zie de Handelingen dezer Synode; art. XLVIII.

qn het Kerkel. Handboekje; bl. 274.

(*^J Dit is ons gebleken uit eenige Synodale aamee-

keningen van dien tijd , in handfchrift.
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algemeen ; ook was deze Synode eene proviotiale ni C. G.

Synode. Dan federt het jaar 1610 fchijnt eene on-
Jq^'^J^q^]

deneekening van den Katechismus , nevens de Ge- .—

loofsbelijdenis , algemeen plaats gehad te hebben in

alie de klaslen van Zeeland (*). In Friesland g€-

fchiedde hetzelfde op hoogen last der Staten, federt

het jaar 1616. En op de provintiale Synode, te

Delft ^ in den zomer van het jaar i6i8, gefchiedde

openlijk deze beflislènde uitfpraak, ,, Niet alleen

de Geloofsbelijdenis, maar ook de Katechismus worde

gehouden voor een formulier van eenigheid !" Deze

uitfpraak der provintiale Synode werd door deNeder-

landfche Synode, welke nog ten zelf^len jare te Z)örö?f-

recht vergaderde , en zitten bleef tot in het laatst

van Bloeiraaand des eerstvolgenden jaars, nationaal

verklaard,, eni als eene algemeene kerkwet overgeno-

men, In die vergadering werd een formulier ont-

worpen, waarnaar de onderteekenaars verklaarden

zich te vereenigen met alle de artikelen der leer niet

alleen in de belijdenis des Geloofs , maar ook in

den Heidelbergfchen Katechismus begrepen, als met

Gods woord overeenkomftig. En een diergelijk

formulier werd toen ontworpen , dat , door de rek-

to-

(*) Ook dit is ons zoo voorgekomen uit oude ker-

kelijke Archieven, die bij de Iclasfls vnn JFakheren \\\

handfclirifx bewaard worden. In de klasfis van Tholen

alleen fchijnen ongeveer het jaar 161 8 velen in de on-

derreelceninc zwarigheid gemaakc te hebben ; doch' de

twisten van dien tijd bragteu zulks mede ook in andere

proviiuiën, voornamelijk in Züiilholland,

O 4
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Ka C. G. toren en fchooldienaren , zonder uitzondering , in

"tot" 700
^^ klasfen, waaronder zij behoorden, zoude moe-

—' ten onderteekend worden. Beide die genoemde for-

mulieren zijn nog heden in gebruik. Het eerfte is

in algemeen gebruik; het laatfte flechts nog in fora-

mige klasfen; doch zoo, dat, indien iemand er zich

van onttrekken wil , de kerkelijke magt haar gezag

te dien aanzien niet meer handhaven kan, daar het

openbaar onderwijs thans niet meer aan de kerk,

maar geheel aan den (taat onderworpen is. Beide

de genoemde formulieren raakten , volgens het be-

fluit der nationale Synode van het jaar 1618 en

1619, wijders alleen de Nederlandsch - duiifche

leeraars in kerken en fcholen, maar geheel niet de

Wnl'che kerk en fchoolleeraars hier te lande. De

Waalfche gemeenten gebruiken niet den Heidelberg"

fchen , maar den Geneeffchen Katechismus , gelijk

wij hier voor reeds gemeld hebben. Om die reden

was het niet voegelijk, derzelver leeraars den Hei'

delhergfchen Katechismus te doen teekenen. De

Waalfche kerk erkent noch dezen noch haar' eigen

Katechismus voor een Symbolisch gefchrifr. Hare

leeraars onderteekenen van de drie Symbolifche fcbrif-

ten , welke de Nederlnndsch - duitfche kerk heefc

aangenomen , alleen de Geloofsbelijdenis , met de

Dordtrechtfche leerregels.

Van de Deze D.>rdtrechtfche leerregels zijn, als een Sym-
Dordt

bolisch gefchnft der hervormde kerk , in Nederland
regcfche

leerrege- vastgefteld op de nationale Synode , in de jaren

len. i6jB en 1619, te Dordtrecht gehouden, na dat de

Geloofsbelijdenis en de Katechismus van Heidelberg

wa*
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waren overgezien en goedj^ekeurd. Zij behelzen ge- na C. G,
loofsftellingen , betrekkelijk de gevoelens, welke de !^^" 552.

Hervormde kerk ftaande houdt tegen de volgers van '^'

den beroemden arminius, rakende de vijf, door

dezen betwiste artikelen des geloofs , namelijk over

de Goddelijke verkiezing en verwerping, over 'sHei-

lands dood en de verlosfing d>.^r meufchen door

Hem, over den vrijen wil en de?zelfs werking,

over de kracht der Goddelijke genade en de bekfe-

ring tot God, en over de volharding der heiligen.

De gefchiedenis van den twist , tuslchen de volgers

van ARMINIUS en het overige grootfte gedeelte der

Hervormde kerk hier te lande, is hier voor reeds

door ons verhaald geworden ( ). De oprtellers

van deze Dordtrechtfche leerregels zijn , volgens

Synodalen last, geweest de voorzitter met de twee

bijzitters der vergadering. Deze drie waren johan-

NES BOGERMAN, Predikant te Leeuwaarden, jako-

bus ROLANDüS, Predikant te Amfterdam , en her-

IMANNUS FAUKELius, Predikant te Middelburg in

Zeeland (f). Aan dezen werden door de Synode

tot medearbeiders toegevoegd nog zes andere, zoo

uitlandfche als inhndfche Godgeleerden, De drie

uitlandfchen waren georgius , Bisfchop van Lan-

daf, ABRAHAM SCHULTETUS , Hoogkerüar in de

Godgeleerdheid te Heidelberg , en johannes deo-

PATUS , Predikant en Hoogleeraar in de Godge-

leerdheid te Geneve, De drie inlandlchen waren jo-

HAN-

(*) Zie bl. 84-88.

(^t) Zie de Handelingen dezer Synode 5 II zitting.

O5
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na C. G, HANNES POLYANDER , Hooglceraar in de Godge-
Jaari552. igerdheid te Leyden , antonius wal/eus, Predi-
tot 1700. ^ '

^ kant en Hoogleeraar in de Godgeleerdheid aan de

doorluchtige School te Middelburg , en jakobus

trigland (*). Terftond na het houden der Sy-

node zijn deze leerregels , te Dordtrecht , in het

Latijn en Nederlandsch , door den druk gemeen

gemaakt (f). Naderhand zijn zij op verfcheidene

tijden, zoo in de eene als in de andere taal her»

deukt , en op nieuw uitgegeven (§).

Van de Bij deze drie Symbolifche fchriften , door de Ne-
Walcher- Jerlandsch - duitfche kerk aangenomen , heeft de
fche arti-

, , ^ rrz 1 1

kelen.
klasiis van iValcheren , op eigen gezag , ten jare

1694 , nog gevoegd vijf artikelen , betrekkelijk even

zoo vele gewigtige grondwaarheden, ajs de verdor-

venheid der menfchelijke rede, de leer van Vader,

Zoon en Geest, de regtvaardiging , de toerekening'

van

(*) Zie de Handel, dezer Synode, XXVUI zitting.

(f) De Laiijnfche titel was Judicium Synodi nationalis

reformatarum ecclefiai'iim helgicarum habitue Dordtrechti

anno 1618 et lóip.

(§) In de achttiende eeuw zelfs zijn zij tweemalen

in het Latijn uirgegeven te Groningen , eerst ten jare

1747, en naderhand ten jare 1772. Deze laatfte uit-

gave is bezorgd door den Greningfcken Hoogleeraar

G. KUIPERS. Ook zijn zij, gedurende dezelfde eeuw,

tweemalen in het Kederlandsch uitgegeven, de eerfle

reis door den Hoogleeraar te Utrecht, v/. van irho-

VEN, in het jaar 1751, (waarvan de uitgave vernieuwd

is ten jare 1788) en vervolgens door j. amersvoöiidt

in het jaar 1 780»
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Vin ADAMS zonde, en de werkingen der goede en na C. G.

kwade Engelen. Dezelven zija bekend onder den I^^^^iSS»»

naam van de Waïcherfche artikelen , en moeten __«_
door alle de Predikanten der klasfis onderteekend

worden (*).

De gefchiedenis der Symbolifche fchrifien van de Beduit.

Hervormde kerk in ons vaderland heb ik hier, met

de meeste naauwkeurigheid , hoe kort ook , even-

wel wat omflagtiger, dan anders mijn beflek wel

gedoogde, willen verhalen, omdat dezelve tot nog

toe zeer in het donkere heeft gelegen, zelfs bij ge-

leerden , die anders goede historifche werken over dit

onderwerp geleverd hebben (f) , als waarin ik meene

niet weinige misflagen ontdekt te hebben. Daar nu

het gebruik van deze Symbolifche fchriften
,

gelijk

mede die van alle de overige Hervormde kerkge-

meenfchappen in anderelanden, nergens is afgefchaft,

maar het onderteekenen allerwege, zonder uitzon-i

dering, van alle godsdienstleeraaren , gedurende het

tijdperk, waarvan wij de gefchiedenis hier boeken ,

is onderhouden , en deze fchriften het rigtfnoer be.^

hels-

() Deze artikelen werden gevonden in leijdekkers

werk , ADAM, MozEs en Christus. Over dezelven heefc

JAN ]AKOB BRAHK, Predikant te Vinfingen , zijne aan-

ïtierkingen in het licht gegeven ter bevordering van

waarheid en ééndragt, ten jgre 1758.

(f) Één dier goede werken is voorzeker dat van ens,

getiteld , Kort hijlorhch berigt van de publieke fchriften,

rakende de leer en dienst der Nederduitfche kerken van

4e Fereenigde Nederlanden, Utrecht 1733.
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nr.C. G. helsden, waar naar zij, als dienaars, en niet als

Jaari552. Meeren der gemeenten, zich bij de waarneming van
tot i;oo

,„__ hunnen post , moesten regelen en gedragen , kan

dus in den volften nadruk gezegd worden, dat ten

ten aanzien der waarheden, die gepredikt, die be-

leden en geloofd werden, zoo verre men dit laatfte,

naar het oordeel der menschlievendheid , denken

mag, in het ftelfel der godsdienstleer geene open-

lijke verandering heeft plaats gegrepen , maar alles

op dien ouden vasten voet is blijven ftaan, waarop

hetzelve in de tijden der Hervorming was nederge-

zet; gelijk het, ten minfte wat de hoofdartikelen

aangaat, nog heden daarop ftaat.

VIERDE HOOFDSTUK.

Gefchiedenis van de theologifche verfchillen in dt

Hervormde kerk,

Gefdiie- •V erfchillen , hooggeklommen verfchillen waren het,

denis vnn ggiyff ^yy gezien hebben , die de Hervormde kerk-

rino- tus- gemeenfchap van de Lutherfche afgefcheurd hebben.

fcbon de Na dat de Hervormde kerkgemeenfchap , van de

J^^"^"*
Luïherfchen gefcheiden zijnde, gevestigd was, ge-

en Kon- noot zij een' tijd lang rust. Over eenige punten der

traremon
j^gj. (jjicj^fep ^^^^x ^Wq deszelfs leeraars niet volkomen

Itranter. , ., ^ ^

,

,

gehjk. n^enigen fchenen van de overigen, die het

meererdeel uitmaakten, hier en daarin te verfchil-

len; maar zij werden van dezen broederlijk verdra>

gen.
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gen. Trouwens in het openbaar verklaarden zij aa C. G.

zich niet zoo rondborftij]5Ujk , dat er overtuigende I^anSS*»

gronden van befchuldiging tegen hen , als onrtgt-
*

zinnigen , konden worden ingebragt. Onder dezen

liunnen met name gemeld worden henrikus bul-

LiNGER, Predikant te Zurige johannes holman ,

Hoogleeraar te Leyden^ kaspar koolhaas. Hoog-

leeraar ook te Leyden , hubert duifhuis. Pre-

dikant te Utrecht, gellius hotzenus, Predikant

te Leeuwaarden , en anderen. Het voornaamfte

punt, waaromtrent dezen eenigzins van de anderen

verfchilden, was de leer der voorverordening, zoo

als die door kalvijn verklaard was geworden.

Hunne gevoelens evenwel , gelijk wij gezegd heb-

ben , droegen zij met gematigdheid voor. Dan

heel anders hield zich te dien aanzien dirk vol-

KERTZ KOORNHERT , Geheimfchtijver der Staten van

Holland, een zoo geleerd , als aanzienlijk man

,

wiens uitmuntende talenten door de fchranderfte

verftanden geëerbiedigd werden. Deze man was de

eerfte, altoos hier in ons vaderland, die het waag-

de, de leer van kalvijn, omtrent de voorverorde-

ning, de voldoening, de regtvaardiging , enz. open-

lijk voor valsch te verklaren en ronduit te veroor-

deelen (*). Inzonderheid was hem de HeideJberg-

fche Kaïechismus een fteen des aanftoots. Tegen

denzelven gaf hij ten jare 1583 een werkje in het

licht,

(*) Hij fchreef tot dnt einde drie boekjes ran de toe-

lating en decreten Godts; te vinden in het II ftiik zijner

werken, III D. bl. 52J.
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na C. G. licht, dat hij aan de Staten van Holland opdroeg

j

Jaari552.
j^^j^j, ^^^ gjjj^ dezen zeer niishaaffde (*}. Vinnig

tot 1700 b V y o

r-
- waren zijne uitdrukkingen in die cpdragt tegen de

Hervormde geestelijkheid , w^elke hij befchuidigde

van , door het invoeren van den gemelden Kate-

chismus, de verftanden der jeugd te vergiftigen ,

achtende hij hunne leerwijze fchadelijker, dan een'

•vijandelijken inval , of verderfelijken brand in eene

goede ilad. Hevig was de twist, waarin de man

zich daar door wikkelde met de Hervormde gecs

telijkbeid , voornamelijk met de Predikanten van

Delft ^ AREND KORNELISSEN Ctt REINIER DONTE-

KLOK. De twist werd openlijk gevoerd in het jaar

1578 te Leyden , ten overlhan van eenige afge-

vaardigden uit de vergadering van Hollands Sta-

ten , die denzelven eindelijk afbraken , en koork*

HERT zwijgen oplegden. Een diergelijke openbare

twist en mondgefprek werd vervolgens mede in de

tegenwoordigheid van Hollands Staten gehouden ten

jare 1583 in den Haag ^ tusfchen koornhert en

saravia; maar ook die twist had geen ander ge-

volg , dan aangroeijende verbittering der partijen.

Op de rust der kerk had deze twist met koorn-

hert geen' nadeeligen invloed. Alleen fcheen het

,

dat, onder de hand, het getal der genen, die aan

zijne gevoelens min of meer hun zegel hechtten,

ftaêg aangroeide. Velen werden te dezen aanzien

van onregtzinnigheid verdacht gehouden. Onder

de-

(*} Hetzelve wordt gevonden ook in zijne werken ,-

III D. bl. 460.
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dezen was ook jakob iiarmzen, best bekend met na C. O,

den naam van arminiüs. Predikant te Amflerdamx I^^iSSa.

maar de achterdocht was met zoo diep ingedron- —«_«
gen , dat het hem in zijne bevordering tot hooger

waardigheid, ten diende der kerk, hinderde. Hij

werd ten jare 1603 aangefteld tot Hoogleeraar in de

Godgeleerdheid te Leyden , zelfs op aanbeveling van

voorname Theologanten , aan welker regtzinnigheid

niet kon getwijfeld worden. Hij beklom aldaar den

leerfloel, maar geraakte weldra, ten jare 1604, ia

een' veel geruchtsmakenden twist met zijnen ambt-

genoot in de Theologifche Fakulteit, franciskus

GOMARus. Het verfchil tusfchen beide de Hoog-

leeraars beftond hierin, arminius (lelde, „ dat

God van eeuwigheid dit onderfcheid tusfchen het

gevallen menschdom gemaakt had, dat Hij hen, die

zich bekeerden en in christus geloofden, verge-

ving van zonden en het eeuwige leven zoude fchen-

ken, maar de onbekeerden en ongeloovigen ftraf

fen. GOMARUS daarentegen hield (taande, „ dat

God door een eeuwig befluit had vastgefteld, wie

uit de menfchen zalig zouden worden , en wie ver-

loren gaan." arminius legde gomarus te last,

dat hij de oorzaken der zonde aan God toe-

fchreef; gomarus daarentegen legde ar^nius te

last , dat hij , in de zaak van het hoogde belang ,

den mensch en niet God de eer gaf, en zijne

leer den mensch hoog gevoelend deed zijn op

zijne krachten , als zijnde die toereikende ge-

noeg , ter bevordering van bekeering en ge-

loof.
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na C. G loof (*). Beickn legden zij eikanderen alzoo ge-*

] aan 559 vQ]gen uit elkanders leer getrokken, te last, die
t^t 17C0. ^ ' & 9 9 «•

B te verre gedreven werden. Maar zoo gaat het

in de hitte van twisten , vooral wanneer men om-

trent waarheden, welker fpitsvindig onderzoek het

menfcheüjk verftand eigenlijk behoorde onaangeroerd

te laten, eikanderen niets toegeven wil, en het er

eens op gezet heeft, eikanderen geene (Iroobreedte

te naderen. Was de waarheid aan de zijde van

GOMARUS, hij had die minder (Irak moeten voor-

dragen , en toch niet zoo , dat zij hard nederviel

in het oor van hen, die éénmaal aan het twijfelen

waren gebragt. En beiden hadden zij minder hunne

eigen , meer de woorden der Apostelen , die in allen

geval meer verftaanbaar waren , behooren te gebruiken.

Welk een gevolg deze twist tusfchen arminius

en GOMARUS, en tusfchen beider volgers, in de

Nederlandfche kerk gehad heeft , is reeds door

ons , bij eene andere gelegenheid , verhaald gewor-

den (f). Na den dood van arminius , die in

het jaar 1609 ftierf, mengden zich ten nadee-

le der kerke in dezen godsdiensttwist ook twee

groote ftaatspartijen , van welke zoo de eene als

de andere elke hare kerkeliike partij in befcher-

ming nam. De ftaat namelijk was in twee partijen

gefcheiden. De eene was de zoogenoemde Republi-

kein*

(*) Vergelijk brandts Hijiorie der Reformatie y II.

D. bl. 53, 54.

(1) Zie hier voor bl. 84-S8 , verg. bl. 216, 21S,
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keinfche partij , aan het hoofd hebbende johan van na C. öi

OLDENBARNEVELD , Advökaat van Holland i de an-J^^"''^"'
'

lot lyco,
dere was de Prinsgezinde partij , die door de Re-

publikeinfche partij werd verdacht gehouden, als

wilde zij de magt des Prinfen van Oranje mavrits.

Stadhouder van Holland, Zeeland en eenige andere

provintiën, ook Kapitein Generaal en Admiraal der

Republiek , buiten hare juiste grenzen overdrijven. Hier

tegen verzettede zich van oldenbarneveld; waar

door dus natuurlijk verwijdering ontftond tusfchen

hem en maurits ; en daar elk zijne aanhangers

had , ook tusfchen die beiden. In den beginne was

MAURITS wel onverfchillig omtrent de kerkelijke on-

eenigheden , maar ziende , dat de volgers van armi-

Nius , die Remonftranten genoemd werden (*) , van
oldenbarneveld inden arm hadden genomen, om,
door hem en zijn gezag , boven hunne wederftanders

,

die Contraremonllranten heetten , de overmagt te be-

komen , konde het niet misfen , of hij verklaarde zich

weldra openlgk voor dezen en tegen genen. Nu dron-

gen de Contrareraonftranten , het gene zij reeds een

en andermaal gedaan hadden ,nog fterker aan op het

bijeenroepen van eene nationale Synode , ten einde die

het kerkgefchil beflisfen mogt. De Staten van 2es

provintiën gaven daaraan hunne toeftemming ; al*

leen die van Holland kantten er zich met alle kracht

tegen, maar vielen eindelijk mede bij, inVVijnmaand

van het jaar 1618. Middelerwijl was reeds den ne*

genentwintigften van Oogstmaand des genoemderi

jaar»

() Zie hier voor bl. 85.

Herv. VL P
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na C, G. jaars oldenbarneveld gevangen genomen , nevens

Jaari552. ^^ Penfionarisfen van Leyden en Rotterdam^ rom*
tot I700

"^ '

, - BOUT HOGERBEETS CH HUGO DE GROOT , te dien

tijd Leden van de Vergadering van Holland, Deze

drie aanzienlijke mannen werden befchuldigd , dat

zij de kerlcelijke godsdienstverfchillen hadden zoeken

dienstbaar te maken aan ftaatswisfelingen en om-

wentelingen, dat zij hunne oogmerken door aange-

V(:orven krijgsknechten met geweld hadden willen

bevorderen, en den band der eenigheid (of unie^

tusfchen de verbondene provintiën aan Hukken

fcheuren.

De nationale Synode kwam bij één te Dordtrecht

den i3den van Slagtmaand des jaars 1618. Acht

en vijftig inlandfche Geestelijken, zoo Hoogleeraars

in de Godgeleerdheid, als Predikanten en Ouderlin-

gen , uit alle de bijzondere gewesten afgevaardigd

,

vergaderden aldaar zamen, nevens acht en twintig

uitlandfche Godgeleerden , die , uit Engeland ,

Schotland , Zwitferland enz. herwaarts genoodigd

zijnde, over waren gekomen. Ook Remonftrantfche

Godgeleerden waren verzocht of liever gedagvaard

op deze vergadering te verfchijnen , ten einde zij

zich als beklaagden zouden kunnen verantwoorden.

De zaak des verfchils werd in eene langwijlige over-

weging genomen; aan' de eene zijde van fommigen

met eene onbevooroordeelde bedaardheid , maar aan

de andere zijde van eenigen met partijdige en voorin-

genomene drift, gomarus , die een voornaam lid der

vergadering was, behoorde onder de laatften. Ook

dit kan ingefchikt worden; met hem was de twist
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begonnen ; en hij wilde zich zelven gelijk blijven ; ^^ C. G.

menfchen toch gedragen zich in alle gevallen als jq^ 1700!

menfchen. Maar geen der leden was tegen de Re-

monftranten meer opgewonden, dan de Voorzitter

jOHANNES BOGERMAN , die , Wanneer hij de verga-

dering met meer wijsheid hadde befliuurd, aan de

ganfche zaak voorzeker eene zachtere wending ten

voordeele der partij , welke velen zijner broeders

anders wel genegen waren te behouden, zoude ge-

geven hebben. Maar nu werd het verfchil ten

haren nadeele bedist. De leer der Remonftranren

werd als ftrljdig met de gevoelens der Zwitferfche

kerk, die door de Nederlandfche Hervormde kerk

aangenomen was , veroordeeld. De Remonftrantfche

godsdienstleeraars zelve werden van hunne posten

ontzet. Hetzelfde lot viel ten deele de zoodanigen,

die voor Remonflrantsch gezind bekend ftonden,

en aanzienlijke posten aan de Hoogefch ooien , of

in de regering des lands bekleedden. Sommigen,

die zich hier aan niet onderwerpen wilden, altoos

eenigen wederftand boden, werden buiten *s lands

gebannen. Dezen weken naar Braband, waar zij

ten jare 1621, toen na eenen twaalfjari.a;en ftilftand

van wapenen, de oorlog tusfchen de Republiek en

Spanje weder ontbrandde , zich niet meer veilig

achtende, het geraden vonden, eene andere fchuil-

plaats te zoeken. Eenigen begaven zich naar Frank"

rijk; de meesten nogtans volgden de uitnoodiging

des Hertogs van Holjiein ^ frederik den vierden^

en trokken naar het Hertogdom Sleeswijk. Hier

(lichtten zij nog ten zelfden jare eene ftad , die ter

P 2 eere
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na C. G. eere van hunnen befchermheer Frederikflad heef

,

10^1700' ^" ^^^'' "°S ^^^^'"^ hunner nakomelingen wonen.

>' Het overige hunner gefchiedenis , hier in het va-

derland voorgevallen , is reeds door ons hier voor

verhaald. En het gene hen , als een bijzonder gods-

dienstgenootfchap uitmakende , betreft , zal hierna

verhaald worden.

Gevolgen Hier in het vaderland werd alzoo het godsdien-
van dezen

j^. jeerfl-gifgi ^jgj. Remonftranten , van de kerkelijke
twist in ° ï .'

Engeland magt, welke door het gezag van den Staat gerug-

gefteund was, in zijne opkomst geheel neergedrukt,

maar in Engeland vond het onder de Episkopalen

van dien tijd af dadelijk befcherming, handhaving

en verdediging. Er rees evenwel daar over geen

de minde wederftand in het gemelde kerkgenoot-

fchap. Langzamerhand werden deszelfs leden, op

eene fliille , zachte , wijze , overgebogen tot het om-

helzen dier godsdienstgevoelens , die hier in de Ne-

derlanden verworpen waren. Niet weinig werd

daartoe bijgebragt door één der gewezen leden van

de gemelde Dordirechtfche kerkvergadering, johan

HALES, leeraar in het Kollegie te Eton, die na

zijne terugkomst uit Zuidholland de leer der Re-

monftranten meer en meer voortplantte, vooral on-

der het kerkelijk beftuur van william laud, die

in het jaar 1633 Aartsbisfchop van Kantelberg was

geworden. Ongeveer dien tijd fchreef hales een werk

Over de fcheuringen der godsdiemtgenootfchappen ,

dat echter eerst 'ten jare 1642, en toen nog door

eenen anderen, buiten deszelfs wil en weten, werd

uitgegeven. In dit werk verdedigde hij het regt,

dat



GESCHIEDENIS. 229

dit elk moest worden toegedaan , om de heilige na C. G.

fchrift naar zijne eigene inzigten te verklaren, maar J^'^'^j^*'^'

hij wraakte aan den anderen kant het gewaande .

Goddelijke regt der bisfchoppelijke regering. Dit laatfte

haalde hem, zelfs onder de genen, die in het eer-

de met hem ééns waren , vele vijanden op den hals.

Zulk een gevoelen krenkte te zeer de eergierigheid

der Engelfche bisfchoppen. Ook de Roomschge-

zinden werden er zeer door geiirgerd. Beiden fcherp-

ten zij hunne pennen tegen hem; terwijl hij intiis-

fchen, in de burgerlyke onlusten van dien tijd ge-

wikkeld zijnde, als een aanhanger van den koning,

bij het Parlement in den haat kwam, en van zijnen

post werd afgezet. Hij ftierf ten jare 1656. Ne-

vens hem werkte ter bevordering van hetzelfde doel,

ten aanzien van de leer der Goddelijke genade, de

Kanfelier van Salisbury , william chilling-

WORTH, die, door zijne gevoelens en fchriffen, bij

vele Episkopalen wel bijval vond , maar zich als het

ware den vloek berokkende van de Presbyterianen,

die hem niet flechts van Arminianisme befchuldig-

den, maar hem uitkreten voor een' allerverderfelijk-

flen Sociniaan , als die heimelijk heulde met de

Mohammedanen. Anders dacht over hem johan

TiLLOTSON , zijn leerling en vriend , die in ééno.

zijner kanfclredenen hem roemt als een' man ,

wiens reine bedoeling geene andere was geweest,

dan de leer van het Evangelie op eene redematige

wijze voortedragen. chillingworth ftierf, ten

tyde der burgerlijke oorlogen , na in de belegering

van Glocester den Koning ten dienfte te hebben v/il-

P 3 l«3
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DaC. G. len (laan, ten jare 1644, als krijgsgevangen te Chi-

JaariS52. chester,

^^J^°' Welk een' invloed deze beide voortrefFelijke man-

nen moeten gehad hebben op de algemeene denk-

wijze der Episkopale kerk, laat zich gemakkelijk

daaruit bevroeden, dat de gevoelens, welke zij aan

den dag legden, omhelsd niet alleen, maar met den

grootften bijval der meeste leden van die kerk zijn

aangeprezen door ontelbare Godgeleerden, die allen

uitgeblonken hebben als de grootfte lichten en fiera-

den van hunne gemeenfchap, en Prelaten geweest

zijn van het uitgebreidfte gezag, gelijk daar waren,

behalve tillotson, reeds genoemd, eduard stil-

LINGFLEET, SIMON PATRIK , WILLIAM LOYD,

EDUARD FOWLER , GILBERT BURNET , THOMAS

TENNisoN, en meer anderen. Deze allen fchreven

het zich ten pligt voor, zich zelven duidelijke en

naauwkeurige denkbeelden van den godsdienst en

van de godsdienstleer te vormen, en die aan ande-

ren inteicherpen. Zij legden er zich op toe, om

de christelijke godgeleerdheid met die der rede, zoo

als zij in de fcholen der wijsgeeren ontwikkeld was,

te verbinden , om de waarheden van het Evangelie

in eenen wel deftigen , maar ook duidelijken ftijl

voor te ftellen, en bij de liefde voor waarheid te

voegen eenen christelijken ijver voor verdraagzaam»

beid. Warme verdedigers waren zij der vrijheid

van denken, van fpreken en handelen, ten aanzien

van alles, wat den godsdienst betrof, bij het be-

houd van een ongekwetst geweten. Door zulk een*

geest bezield kwamen zij er voor uit, dat zij, in

al-
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alle die opzigten , zich het best konden vereenigen na C, G.

met de Remonftranten. Maar ook gaven zij be- '^^^^^^^I*

wijzen van de opregtheid hunner betuigingen, na -

dat de regten der Episkopale kerk weder herfteld

waren, onder karel den tweeden, in hun gedrag

omtrent de Presbyterianen, welke zij met broeder-

lijke genegenheid behandelden . zelfs geene de minfte

zwarigheid er in vindende , om openlijk met de

braafften en kundigfien van dat geiiootfchap in

openlijke vriendfchap te leven. De meeste Presby-

terianen echter weigerden hun de hand der gemeen-

fchap toe te reiken, en gaven hun den fchamperen

naatn van Latirudinarisfen , bewandelaars van den

breeden weg. Ter bevordering van den vrede tus-

fchen de Episkopale en Presbyteriaanfche kerk heb-

ben evenwel dezQ Latitudinarisfen de eerlle grond-

flagen gelegd. Nooit altoos zijn na dien tijd tus-

fchen die beiden weder zulke hevige bewegingen

ontftaan, als waardoor zij voorheen eikanderen zoo

veel leeds gebrouwd hadden , op eene wijze , die

geene inbreuk alleen maakte op de regten der chris-

tenheid, maar in geen' minderen graad ook op die

der menschheid. Aan de wijsheid der gemelde God-

geleerden heeft de Protestantfche Hervormde kerk

van Engeland , in zoo vele gemeenfchappen ver-

deeld, door alle de volgende tijden heen, tot heden

toe, al haren voorfpoed, al hare rust te danken

gehad.

Het gene op de Dordtrechtfche kerkvergadering in Franfc.

in de jaren 1618 en 1619, betrekkelijk eenige leer-^'J*^*

(lukken , beoordeeld , en voor de Nederiandiche

P 4 ge-
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öaC. G. gemeenfchap der Hervormden beflist was geworden,

Jaari552. ^as dus in het geheel niet zoo wel beflist voorge»

„

' komen aan de Episkopale gemeenfchap in Engeland,

En ook fcheen dit het geval te zijn bij de Her*

vormden in Frankrijk, onder welke , na verloop

van weinige jaren , de twist over dezelfde leerfluk^

ken , weder levend werJ aan de Hoogefchool van

Saumur , waar mozes amyraud , Hoogleeraar in

de Theologie , de leer der genade , zoo als die door

zijnen meester johannes camero reeds was voor-

gedragen, nader ontwikkelde, en hier in tot vol-

ger kreeg zijnen ambtgenoot josua de la pla-
"* CE (*). Ook deed zich onder de met hem ééns-

denkenden weldra op paulus testard , Predikant

te Blois , welke in een daartoe ingerigt gefchrift die

leer voorfloeg als een gefchikt middel, om de ver-

fchilhebbende partijen te vereenigen. Of zij immer

daartoe kende dienen, beoordeele de verftandige le-

zer! Zij beflond uit de volgende Hellingen : „God
hadde befloten, alle menfchen door Christus zalig

te maken, indien zij in Hem geloofden. Dit ware

Gods algemeen doch voorwaardelijk befluit. Maar

ook had God , te dezen aanzien , een bijzonder en

onvoorwaardelijk befluit genomen , uit kracht van

hetwelk Hij alleen den genen , welke Hij had verko-

ren,

(•) AMYRAUD ontwikkelde zijns meesters gevoelens

in een Fransch gefchrift over de voorverordening , dac

door hem uitgegeven werd ten jare 1634, e" i" zes

ï^eerredenen over de algemeent genade , ook toen uit*

gekomeno
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fen , het geloof werkelijk zoo fchenkt , dat zij zijne na C. G,

genade niet wederftaan kunnen. Door de algemeenej'^^"^^*'^ ^
lot iToo,

roeping der menfchen tot zaligheid wordt hun on- .^mmm.—.

vermogen om te gelooven opgeheven; zij kunnen

gelooven, indien zij willen; maar dit is fledits een

natuurlijk vermogen; het zedelijke vermogen daartoe

ontbreekt hun. De bijzondere roeping daarentegen

geeft hun ook dat vermogen, en het geloof zelf;

doch zij geeft dit alleen aan de uitverkorenen." Deze

dus ontwikkelde leer der voorverordening voldeed

geenszins aan beide partijen ; zij was altoos , naar

hun oordeel, geen middelweg, maar een bijweg,

die van den regten weg meer en meer afleidde. De

Remonftranten werden alzoo op eene minzame wijze

lot AMYRAUD uitgelokt; ook zij weigerden niet hem

te naderen; maar, na flechts eenige (lappen gedaan

te hebben, vonden zij ook bij hem geheel het ftelfel

van KALVJjN , fchoon eenigzins anders gewijzigd.

Dit trouwens is ook nu zoo duidelijk, dat, daar de

hitte van den twist gekoeld is , de onpartijdige daar-

omtrent geene andere uitfpraak doen kan. Hadden

toen ook de Contraremonftranten dat zoo ingezien,

het vuur van verwakkerden ijver tegen alles, wat

met het eenmaal nu bevestigde niet in alle punten

overeenkwam , was niet weder in brand en vlam

gekomen. Maar dezen niet kunnende velen, dat

uit hunne gemeenfchap iemand oprees, die in de

voordragt van de gemelde leer flechts eene haar-

breedte afweek, vermoedden dadelijk, dat amy-

RAUD, met zijnen aanhang, geen ander doel had,

dan op die wijze eindelijk het Remonftrantisme on-

P 5 <^<^r
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m C. G. der de Hervormden overal te doen doordringen

,

jaari552.
^^^^j. ^qq,. ^jg breuk der kerke eindelijk van zelve

tot 1700.
•"

. herlleld konde worden. Dat vermoeden bragt de

Hervormde kerk eerst in Frankrijk, en daarna ook

elders weder in onrust. Vele pennen raakten tegen

AMYRAUD en TESTARD in vollc bewcglng , waar

door zij beiden zich gedrongen gevoelden, om op

de Synode te Alengon, die in het jaar 1637 gehou-

den werd, zich wegens hunne leer te verantwoor-

den, en zich aan het oordeel der daar vergaderd

zijnde Godgeleerden te onderwerpen. Zij beiden

verklaarden wel, dat zij hunne eenmaal gedane on-

derteekening van de Dordtrechtfche Synodebeflui-

ten bereid waren , met hun eigen bloed te verze-

gelen. Maar de befchuldiging van vele Franfche

en Geneeffche Godgeleerden, gelijk ook van eenige

Nederlandfchen , als inzonderheid van de Leydfche

Hoogleeraars in de Theologie, tegen hen, in fcherp

gefchreven brieven, aangevoerd, was zoo hevig,

dat men in eene losfe gewetensverklaring van de

verdacht gehoudenen niet berusten wilde, en niet

meende te kunnen berusten, amyraud en te«

STARD werden derhalve door de Synode verpligt

,

hunne gevoelens nader openteleggen. Zij deden

dit, en betuigden te gelooven, „ dat Christus voor

alle menfchen in zoo verre geflorven ware, als zijn

dood , om hen allen te kunnen zaligen , toereikend

en genoegzaam was; maar dat Hij voor de uitver-

korenen alleen , in kracht , geftorven ware ; dat

derhalve zijn oogmerk geweest ware, om een offer

daar te (lellen van eene oneindige waardij, en in

vol-
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Tollen overvloed toereikend ter verzoening van de na C. G,

zonden der ganfche wereld: maar dat de kracht van i^^'"^55a»
° '

.
tot 1700,

zijnen dood alleen aan de geloovigen verheerlijkt _,

wierd , zoo dat allen , die door de prediking van

het Evangelie genooiigd werden , om duor het ge*

loof aan de vruchten van zijnen dood deel te ne-

men , ook met aanbied!: s der riaaitoe vereischte

middelen , en met verzekering van He opregcheld der

hun gedane beloften, en ri"gia.i> in hun halltarrig" on-

geloof omkwamen , door dit rampzalig lot niet getr fFen

wierden, wegens de ongenoegzaamheid van *s Ileilaiids

verdienden, of wegens geb ek r an Goddelijken ernst,

in hunne roeping tot boete en geloof en zaligheid,

maar geheelenal door eigene fchuld verloren gingen.'*

Deze betuiging voldeed volkomen aan de SynoJe te

Alengon ; alleen zij was er op gefield . dat de uit-

drukking, „ JEZUS CHRISTUS is voor alle men-

fchen geftorven;'* niet gebruikt, maar aliijd werd

weggelaten. Onder deze uitzondering was trouwens

ook het betuigde geheel overeenftcmraend met de

ganfche ontwikkeling der leer in de Dordtrechtfchs

artikelen. En evenwel , hoe ware het mogelijk ?

evenwel werd noch in het oordeel der Synode van

Alengon over dat betuigde, noch in het betuigde

zelf, genoegen genomen door den Geneeffchen^\\t.Q'

logant, die naderhand Hoogleeraar in de Godgeleerd-

heid te Leyden is geweest, frederik van span-

HEiM, den vader. Deze, voor de onregtzinnigheid

tan het gene hij meende, dat regtzinnig was, in

heeten ijver nu nog meer ontvlam Ie Godgeleerde,

hield niet alleen niet op tegen amyraud de pen te

¥06-
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na C. G.

voeren, maar draafde op hem, als tegen den erg-

Jaari552. den ketter, los , om hem en zijnen aanhang der

[^^JJ£^°
kerke uit te drijven. Ook bleef nog tegen den

waardigen man met kracht van wederwilligheid wer-

ken de Hoogleeraar der Godgeleerdheid te Sedan ,

PIERRE D\j BioLiN, mct zijnen fchoonbroeder ri-

vet. Hoogleeraar in dezelfde wetenfchap te Ley-

den. Door dezen opgewekt, bragten eenige ge-

meenten , ten Jare 1644 , op de Synode te Charen^

ton, nieuwe klagten in tegen amyraud. Maar de

Synode handelde zeer verftandiglijk door er niet

naar te luisteren; zij oordeelde het beter te zijn,

dat het ganfche verfchil , als reeds lang beflist,

geheel vergeten wierd , en verbood den Hoogleer-

aren in hunne gehoorzalen niet alleen , maar ook

den Predikanten in de kerken, hetzelve te voeren.

Evenwel bleef het vuur van twist nog nu en dan

opflikkeren , zoo dat de Synode te Charenton ten

jare 1645 het befluit des vorigen jaars herhalen

moest, terwijl zij aan amyraud de vrijheid ver-

gunde , zijnen openbaren tegenfprekeren door ge-

zonde redenen van beter onderwijs den mond te

floppen , het gene hij dan ook vooral tegen span-

HEiM gedaan heeft, terwijl hij hierin geholpen werd

door DAiLLÉ , CLAUDE, BLONDEL, en andere voof-

trefFelijke Franfche Theologanten. Alzoo is lang-

zamerhand de twist bedaard en geheel geweken (*).

Wij

( * ) Men leze de gefchiedenfs van dezen twist bij

BAYLE, Dietion. Hifl. art. amyraud, en in schröckhj

% w. B. VI. bl. 340-357.
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Wij gaan over tot het historisch berigt van twis- na C. G»'

ten over andere leerflukken. Het eerst komt ons I^anss»-

hier voor een twist over de dadelijke gehoorzaam-
*

heid van christus. De beroemde piscator, na- Berigtvan

melijk , dien wij hier voor als een' uitmuntenden ^^" ^^'^^
•^ '

"^ met pis-

Bij belverklaarder hebben leeren kennen , ftond in het gator.

gevoelen, dat alleen de lijdelijke gehoorzaamheid van

CHRISTUS, niet de dadelijke, den menfchen ter ver-

geving hunner zonden en ter regtvaardiging werd

toegerekend , uaardemaal hij , door de heiligheid

zijns levens , de wet van God voor zich zelven

had moeten vervullen." Schoon de meeste Godge-

leerden hem hierin niet bijvielen , maakte nogtans

dit gevoelen noch in Duitschknd ^ noch in Zwit'

ferland, noch hier in de Nederlanden ^ zulken in-

druk , dat er eenige twist over rees , waarbij de

harten warm werden. Men befchouwde het als een

begrip, waar over men aan beide zijden, behoudens

de regtzinnigheid der leer, denken konde, naar bij-

zondere overtuiging. Zoo oordeelden zelfs de leden

der Dordtrechtfche kerkvergadering van het jaar

161S en 1619, bij gelegenheid van het nazien der

hier voor vermelde Nederlandfche Geloofsbelijdenis,

toen de Voorzitter johannes bogerman zich voor

piscATORS gevoelen verklaarde. Evenwel zij zorgden,

dat het meer algemeene gevoelen der kerke , door bij-

voeging der woorden , en in onzeplaatje , allerduidelijkst

in het twee en twintigfte artikel werd uitgedrukt (),

Dan

(*) Zie mijne Kerkelijke Gefchiedenii van de aehnien-

de eeuw i IV D. bl, 257, 258.
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na C. G. Dan in Frankrijk was piscators gevoelen zoo
Jaari552.

^^^j j^j^j. opeenomen. Reeds in het jaar 1603 trad
lot 1700. ^° J J

., de Synode van Chaf'm Dauphinêe met piscator

in onderhandeling , hem het verkeerde van zijne

meening trachtende onder het oog te brengen; maar

befloot daarenboven alle Franfche Godsdienstleer-

aars , die dezelve verdedigen wilden , van hunne

bedieningen te ontzetten, piscator bleef bij zijne

gedachte, doch de Synode, te Roebelle gehouden

in het jaar 1607 , vond de gronden , waarop hij

dezelve nu nader had zoeken te ftaven, zoo zwak,

dat zij allen Predikanten gelastte , om van het ge-

wone gevoelen niet aftewijken. Dit werd verder

bekrachtigd door een Synodaal befluit, te Privas

genomen in het jaar 1612, volgens hetwelk alle

Predikanten voortaan een bijzonder formulier, de

doorgaande leer der Hervormde kerk, betrekkelijk

het betwiste punt , behelzende , moesten ondertec-

kenen. Aan dit formulier was eene uitvoerige we-

derlegging van PISCATORS gevoelen gehecht. De
verpligting, den Predikanten opgelegd, ter ondertee-

kening van zulk een nieuw fymbolisch ftuk, fchijnt

evenwel niet van langen duur geweest te zijn. AI

dra toch wist jakobus. Koning van Engeland

^

door zinien invloed op de Hervormde kerk van

Frankrijk te bewerken, dat de bewegingen over dit

gevoelen geftild werden op eene Synode , ten jare

16 15 gehouden. En van toen af kwamen als ver-

dedigers van PISCATORS begrippen voor den dag

niet weinige uitftekende Franfche en andere God-

geleerden, als daar waren johannes camero, da-

VID
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TID BLONDEL , LOUIS CAPEL , DANIEL TILENUS ; na C. G,

voorts DAVID PAREUS , ABRAHAM SCHULTETUS ,
J^^^^SS^»

' ' tot 1700,
HENRIKUS ALTING , HENRIKUS HAMMOND , CnZ. ,

Het gevoelen van piscator was trouwens ook niet

nieuw. Reeds ongeveer het jaar 1563 was hetzelve

voorgedragen door georgius karg, een' Lutber-

fchen Theologant. Onder de Hervormden hadden

er zich ten zelfden tijde voor verklaard zacharias

ursinus en kaspar olevianus , beide zeer be-

roemde Godgeleerden te Heidelberg ().

Wel gewigtiger in fchijn, doch niet in de daad Met de

was de twist met josua de la place , best be-
la place.

kend onder den naam van placaeus. Hoogleeraar

in de Godgeleerdheid te Saumur, Deze twist werd
,

gevoerd over de toerekening der eer/Ie zonde van

ADAM. In eenige theologifche ftellingen (f), die

ten jare 1640 door de la place in het licht wer-

den gegeven, liet het zich aanzien, als of hij de

toerekening van adams zonde geheel ontkende.

Dus altoos dacht er over antonius garissol , een

Theologant te Montauhan ^ die de la place des-

wege aanklaagde bij de nationale Synode, in Cha-

renton gehouden ten jare 1645. En fchoon 's mans

ambtgenoot amyraud hem , als van dwaling te on-

regt

(*) Vid. jABLoNsKi Injlitutiones Hijloriae Chrhtianae

T. II. P' 310-310. En verg. schröcks's a, w. V D.

bl. 351-359-

(f) Thefes theologicae de ftatu hominis lapji ante gra-

tiatn. Reperiunmr in Syntagm. Theftum theol. Acai.

Salm, P. I. p. 205. feqq.
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fis» C. G. regt verdacht, mannelijk verdedigde, werd nogtani
Jaari552.

j^gj. gevoelen , aan hem toegedicht
,

plegtiglijk ver-

,

' oordeeld en verworpen, de la place van de

reinheid zijnes eigenlijken gevoelens volkomen over-

tuigd, wachtte tien jaren lang met fmartelijk onge-

duld op het zamenkomen van eene nationale Sy-

node; maar daarin te leur wordende gefteld, greep

hij ten laatfte de pen op, en fchreef een Vertoog

over de toerekefiing der eerfle zonde van adam (*).

Hij gaf dit vertoog in het licht ten jare 1655 > ^"^

toonde in hetzelve, dat de Synode van Charenton

niet zijn gevoelen , maar een gansch ander , dat

ook hij niet omhelzen wilde , veroordeeld hadde»

Hij maakte , namelijk , onderfcheid tusfchen eene

onmiddellijke toerekening van adams eerlle zonde,

en eene middellijke, 's Mans voormalige heftigfte

wederftander garissol was te vrede m.et deze na-

dere verklaring; ten minfte zij konde , zijns oor-

deels, met de regtzinnige denkbeelden der kerke ^

omtrent de leer der dus genoemde erfzonde, zeer

wel bedaan. Maar vele andere Godgeleerden hiel-

den er op aan , dat er geene verderfelijker leer

konde verzonnen worden , dan deze van de la

PLACE was. Godgeleerden van aanzien vielen ge-

weldig tegen dezelve uit in daartoe eeniglijk inge-

rigte fchriften. Onder dezen maakten zich wel het

meest vermaard andreas rivet en samucl ma-

re-

(*) Disputatie de Imputatisne primi peccati adamï.

Denuo edita est h^ec Disputatie in excellentisfimi viri

öperibusi T. I. p. 155-4?;?.
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liESiüS. De ergfie wedeiflander nogtans was frans na C. G.

TüRRETTiN, Hooglceraar in de Theologie te ^^"
to"i7oo*

fjeye. Deze bewerkte, dat er ten jare 1657 aldaar .. i -^

een bevel werd uitgevaardigd, uit kracht van het

welke ieder Godsdienstleeraar , die niet eene onmid-

delijke toerekening van adams zonde voordroeg,

met de ontzetting van zijn ambt zich bedreigd zag.

Velen nogtans in Frankrijk en elders vonden het

gevoelen van de la place gegrond. Trouwens het-

zelve was geheel niet ftrijdig, maar volmaakt over-

eenkomftig met het tweede en derde artikel van het

derde en vierde hoofdfluk der Dordtrechtfche leer-

regelen. Men leze die, en oordeele! Ook hier in

ons Vaderland werd aan dit gevoelen een ongehin-

derde ingang verleend in de theologifche fcholen

van BURMAN, van vitringa, vader en zoon, ver-

volgens van venema en anderen (*).

Een andere Godgeleerde iii Frankrijk gaf eenige Met p«=

jaren later aanleiding tot eenen twist , die even min ^^^*

belangrijk in zijnen aard was , maar om dat meri

's mans gevoelen niet verftond , te dezen tijde van

het iioogst gewigt gekeurd werd. claude pajon.

Predikant te Orleans , een Cartefiaansch wijsgeer,

en als zoodanig in het oog van velen zijner geloofs-

genooten een gevaarlijk Theologant, werd gezegd

te leeren, dat 's menfchen verdorvenheid mirfeer,

en deszelfs natuurlijk vermogen, ter verbetering van

het

(*) Vid. jAblonski 1. ). II. p. 314, 3ï5- Vergelijls

scHRöCKHS a. w. V. D. bl. 359-3Ö3. ook mijne Letterk^

Gefc'i. der Syfiem. GocigeL VI. D. bl. 288-2QI.

ilERV. VI. Q
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na C. G. het hart en den wande), grooter ware, dan alge-

jaari552
j^y^^^ jn ^^ Hervormde kerk gedacht werd: en dat

tot 1700
^ '

- een verftandig gebruik van den Bijbel, zonder eene

onmiddellijke werking van den Heiligen Geest, ge-

noegzaam ware , om het hart te verlichten , en ons

voor een eeuwig heilgenot in de toekomftige wereld

voortebereiden. Indien waarlijk dit 's mans gevoelen

ware geweest, zoo zoude hij van Pelagiaanfche

begrippen niet hebbeu kunnen worden vrij gepleit.

Weinigen evenwel , door geene vooroordeelen ver-

blind , meenden , dat aan hetzelve eene gansch an-

dere, eene veel zachtere verklaring moest worden

gegeven. Ook pajon zelf hield de befchuldiging,

welke men hem aanteeg, voor ongegrond en valsch.

En zij was het in de daad , volgens het gene hij

met ronde woorden ter nadere ontwikkeling van zij-

ne eigene meening heeft voorgedragen , en nader-

hand door CHAUFEPiÉ is gemeen gemaakt (*).

Evenwel een heer van ftrijdvaardige Theologanten

trok tegen hem op, ook uit ons Vaderland, Zijn

gevoelen werd , ten jare 1677, door verfcheidene

Synoden in Frankrijk , veroordeeld ; en of dat nog

niet genoegzaam ware, van bijzondere Godgeleerden

openlijk wederlegd met kracht en vuur, als ware

het Christendom op het punt van door de gewel-

dige aanflagen der trotfche rede, naar de beginfelen

der verderfelijkfte wijsgeerte, overmeesterd te wor-

worden. Deze driftige , heete Godgeleerden , wa-

ren

(*) In zijn vervolg op bayles Diction, Hift, T. II.

art, CHARLES LE CENEJ p. IÖ4.
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ren p.jurieu, m. leydekker, f. van spanheim, na C. G.

V. E. LOESCHER, J. E. SCHUr.ERT , CHZ. Er isJ^"'^^!»
r r 'Ot 1700.

wel geen twijfel aan, of de aanhangers van pajon, --

die meestal in het donkere fchuilden, omdat zij met

hunne begrippen niet in het licht durfden te komen ,

hebben die begrippen zoo verklaard, dat het denk-

beeld aan eene bijzondere werking van den Heiligen

Geest in de harten der raenfchen , ter bevordering

van hunne zaligheid hoogst noodzakelijk
, geheel

wegviel. Maar pajon zelf heeft over het becwiste

leerftuk gansch anders gedacht , en wel dezer wijze ,

dat de Heilige Geest , den mensch bekeerende , en

tot eene heilvolle kennis van God en Christus

leidende, niet onmiddellijk werkt op de vermogens

van het verftand en hart, door die tot het goede

over te neigen; maar wel middellijk werkt door het

woord van God, en de kracht van hetzelve, den geest

des menfchen alzoo onderwijzende, overredende en

overhalende tot al wat goed en heilzaam is. pajon

oordeelde, dat God op geene andere wijze met den

redemagtigen mensch handelen konde. En had elk

regtzinnige Theologant der Hervormde kerk , over*

cenkomftig de leerregelen dtr Dordtrechifche Synode,

niet ook zoo moeten oordeelen? Maar men fcheen

PAJON niet te willen verftaan. Trouwens het kan

wel zijn, dat hij over dit leerftuk wel te philofo-

fisch geredeneerd hebbe , waar door hem uitdruk-

kingen ontvallen zijn, die de overgeblevene krach"

ten van den , door de zonde verdorven , mensch

,

meer verhieven, dan zijne verzwakte natuur fcheen

Q a tf
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na C. G. te kunnen lijden. Dan hoe dit ook zijn moge ^

tot "700 "^ ^^^ PAjoN zich nader verklaard had , moest

men in de VVanlfche Synode, te Rotterdam in het

jaar 1686 gehouden, zijn gevoelen niet als onregt-

zinnig veroordeeld, en uit de handelingen der ver-

gadering geen formulier hebben ontworpen , hetwelk

voortaan alle de leeraars zonden onderteekenen ;

gelijk dan ook zelfs tot heden toe onafgebroken

gefchied is. Tegen het gevoelen, dat men pajon

valfchelijk had aangewreven , had men regt te ijve-

ren , omdat het met de leer der kerke ftrydig was

;

maar men had er geen regt toe, om dat, als het

gevoelen van pajon , Pajonisme te noemen, pajon ,

indien hij geleefd had, zoude gewisfelijk zich daar

aan geërgerd hebben; maar hij was reeds ten jare

1685 overleden (*).

Berigtvan Wij gaan over tot het geven van historifche be-

een twist
j-jg^en ^ nopens verfcheidene veel geruchts gemaakt

Cartefia- hebbende twisten in de Hervormde kerk van ons

nisme. Vaderland, die evenwel minder de leer, dan wel

de leerwijze betreffen. De eerde is een twist over

de Cartefiaanfche wijsgeerte. Naauwelijks was deze

wijsgeerte , onder den naam van de nieuwe , gelijk

zij was, bekend geworden, hier te lande vooral,

waar zij buiten de fcholen der geletterden niet bliiven

konde , of inzonderheid de Theologanten floegen

ver-

(*) Vid. JABLONSKI 1. I. ir. p. 317-319; SCHRÖCKHS

a. w. VIII D. bl. 722-" 26; en mijne Letterk, Gefch^

der S^ftem, Codgel. II D. bl. 291-293.
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vervaarlijke oogen op tegen de voornaamfte grond- na C. G,

ftellingen derzelve ; als d;iar waren , ,, dat men ]^^^^15^'
* ' ' 5» [Qj 1700.

édnmaal in zijn leven aan alles twijfelen moet; ^lot-

de "wijsgeerte op even zekere beginfelen rust, als de

godgeleerdheid; dat in de heilige fchrift, aangaande

natuurkundige onderwerpen , dikwerf gefproken

wordt, naar het aangenomen volksbegrip, hoe

valsch ook en verkeerd ; dat de natuur van een'

geest , en bij gevolg ook van God , die een Geest

is, gelegen is in denking; dat er geene ruimte be-

ftaat , dat al wat men daar van ftelt , verdichtfelen

zgn der verbeelding , dat derhalve de fiof geene

perken heeft, dat het heelal oneindig is." Dit wa-

ren philofofifche grondbeginielen , in een land , waar

het Christendom in de harten der menfchen gewor-

teld was , niet te dulden ; grondbeginfelen , lijnregt

tegen het Christendom inloopend, het Christendom

dreigende te ondermijnen, te doen inftorten, en ten

gronde toe te verdelgen. Dus dacht men. De kracht

van dien aanval te breken behoorde dan de eerlle

onderneming te zijn , waartoe een daartegen wel opge-

groeide Theologant der Hervormde kerk zich behoor-

de aan tegorden. Ook daartoe verkloekte zich de

L^/;w-^//c/^^ Hoogleeraar gysbert voetius, een man,

wiens oordeclkunde niet evenredig was aan zijne

groote , uitgebreide , buitengemeene geleerdheid. Dit

bleek wel alleen zelfs genoegzaam daaruit, dat hij,

de hartüder der Cartefiaanfche wijsgeerte willende

doorfnijden, dezelve in hare naaktheid ten toon

meende te (lellen als het verderfelijkfte Atheïsme,

Tot dat einde gaf hij ten jare 1639 een Akademisch

O 3 twist^
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na C. G. twistfchrift uit over het Atheïsme, inzonderheid in-

JaarifS-".. gg^jgt tegen den Hoogleeraar der Godgeleerdheid in

mr,. ^s Hertogenbosch ^ samucl maresius, die het had

^durven wagen de vvijsgeerte van cartesius in zijne

befcherming te nemen , maar die naderhand , toen

hij Hoogleeraar te Groningen was, een zoo fierke

tegenftander van dezelve werd , als hij er voorheen een

voorftander van was geweest. Ook johannes coc-

CEjus , toen Hoogleeraar in de Godgeleerdheid te

Franeker , vreesde voor erge gevolgen van deze

nieuwe wijsgeerte voor de ftudie der christelijke

Godgeleerdheid in het algemeen, en voor de gods-

dienstleer der Hervormde kerk in het bijzonder

;

maar matigde zich in zijnen ijver zoo zelfs, dat hij

eindelijk den naam van cartesius fpaarde, om de

gemoederen ma:ir niet gaande te maken. Hij deed

dat trouwens, om dat onder eenigen van zijne kwee-

kelingen en aanhangers de Cartefiaanfche wijsgeerte

met den tijd meer velds begon te winnen. Hij

gelf , die de Ai iftotehfche wiisgeerte niet dragen

kende , had , toen die van cartesius opkwam ,

door zijne vooringenomenheid ook tegen deze , als

die niet beter, maar eer erger fcheen, aan alle wijs-

geerte het gezag in zijne theologifche fchool ontzegd

en die buiten gedreven
;
gelijk hier voor reeds verhaald

is. Inmiridels hadden al te fterke maatregelen, door

voetius genomen , niet de van hem gewenschte

uitwerking. Schoon vele voortreffelijke Theologan-

len hem bijvielen, door ijver aangewakkerd tot het

beftriiden van zulken vijand , als daar waren pe-

trus VAN JMASTRICHT , JOHANNES HOORNBEEK

,

AN-
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ANDREAS ESSENIUS, JOHANNES REGIUS , JAKOBUS 13 C, G.

TRiGLAND, cnz. , was het er echter zoo verre van '^^"^^i!'' tot 1700.
daan , dat alle Godgeleerden der Hervormde kerk —_

.

het Cartefianisme fchuvvden , dat in tegendeel velen

onder hen , en wel mannen van geen' geringen naam

en roem , er de groot fte verdedigers van werden.

Onder dezen mogen geteld worden abraham hey-

DANUS , CHRISTOPHORUS WITTICHIÜS , FRANCIS-

CUS BURMAN, JOHANNES BRAUNIUS, BALTHASAR

BEKKER , HERMAN ALEXANDER ROCLL , enZ. , al-

len behoorende tot den aanhang van coccejus,

die 5 gelijk wij gemeld hebben , dat ten aanzien van

fommigen zijner volgeren plaats had , hierin van

hem afweken. Ontzettende tooneelen leverde de

oorlog op , die tusfchen de gemelde Theologanten

over de Cartefiaanfche wijsgeerte gevoerd werd,

zoo dat de Staten van Holland ten jare 1656 een

ftreng bevelfchrifc uitgaven tegen dezelve. Vervol-

gens vond zij ten jare 1664 den srootflen tegen-

ftand bij de bezorgers der Leijdfche Hoogefchool

en bij de Amflerdamfche Synode , geliik ook bij

andere vaderlandfche Sjmoden. Door den invloed

der Voetiaanfche partij werd de Regering, bijzon-

der ook de Stadhouder , Prins willem de derde ^

dermate tegen het Cartefianisme ingenomen , dat

men ter krenking van hetzelve het eene befluit op

het andere deed volgen, waarbij eindelijk ten jare

1676 ABRAHAM HEYDANus , Hooglceraar in de

Godgeleerdheid te Leyden , reeds grijs geworden

onder het roemrijk bekleeden van die waardigheid,

van dezelve ontzet werd. Een diergelijk hard lot

Q 4 trof
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ra C. G trof ten eigenften jare twee geleerde Predikanten
Jaari552

^gj. gebeente van Middelburg in Zeeland ^ willem

e^, , MOMMA, aldaar ook Hoogleeraar in de Godgeleerd»

heid , en johannes v^an der vvaaijen , die niet

alleen hunnen post verloren , maar zelfs gelast wer^

den, de ftad en geheel het gewest te ruimen. Wel

werden deze beide laatflen voornamelijk vervolgd

als aanhangers van coccejus , wiens leerwijze in

Zeeland bi} de Overheid niet geduld kon worden,

maar het CDCcejanisme werd te dien tijde als zoo

eng verftrengeid met het Cartefianisme befchouvvd,

dat men om het eerde te verdelgen, de middelen

daartoe uit het laatfie ontleende. De gemelde ge**

beurtenisfen waren ontzettend voor de kerk van

ons Vaderland ; en het fcheen , als of de drift der

partij , die op hare zegepraal trotferen mogt , nu

gekoeld ware. Ten minfte na dien tijd vermin-

derden de vervolgingen van het Cartefianisme zoo

wel als van het Coccejanisme ; en kwamen de be-

gunrtigers van beiden meer ruiterlijk voor den dag,

Derzelver getal groeide van lieverlede flerk aan

,

zoo dat het boven allen tegen (land verre de over»

hand kreeg, en daardoor de zwarte onweêrsbui'.en

,

die hen op de firerpendfte wijze geteisterd hadden,

verdreven zijnde, de lucht der kerke weer helder

werd, zonder dat zelfs op de tegenQrevende partij

een enkele druppel van vvedergeldige verongelijking

.viel ; 't gene haar , de verledene tijden zich te

binnen brengende , van fchaamte moest doen blozen,

Overliet Met dezen twist over het Cartefianisme was,
Cocceja- |"j^ ^- aemerkt hebben 3 ten naauwlte verbonden

een
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een twist over de Coccejaanfche begrippen , omtrent na C O,

de geopenbaarde godsdiensileer, en de wijze, waarop -32^1552.

dezelve, naar die begrippen, verklaard werd. Eerst
,

.

'

hadden de Hervormden , bij hunnen uitgang uit de

gemeenfchap der Roomschgezinden , met hevigheid

tegen de gevoelens van dezen geftreden. Daarna

waren in hunne eigene gemeenfchap de verfchillen

tusfchen hen en de Remonftranten ontftaan , die

200 hoog ftegen, dat dezen niet uitgingen, maar

uitgedreven werden. Tegen beiden , tegen de

Roomschgezinden namelijk en Remonftranten , ble-

ven de Hervormden nogtans op hunne hoede, der-

zelver gevreesde ondernemingen met wel gefcherp-

te wapenen fteeds te keer gaande , om , ware het

mogelijk , hunne overwinnaars nog eenmaal in de

engte te brengen. Inmiddels rees er in de gemeen-

fchap der Hervormden eene onderlinge tweefpalt

over de leerwijze van één' hunner voornaam fte leer-

aars, jOHANNES coccEjus, met zulk een' fpoed,

kracht en drift, dat men fchier niet wel anders

denken konde, of ook de aanhangers van dezen

man zouden gedwongen worden , om van hunne

broederen te fcheiden , en eene afzonderlijke gemeen-

fchap op te rigten. Wie en hoedanig een voortref-

felijk Theologant coccejus geweest is, hebben wij

hier voor gemeld. Ook zijne wijze van bijbelver-

Jclaren en zijn daarop gevestigd dogmatisch ftelfel

hebben wij opgegeven en ontwikkeld. Alles evenwel

bragt toen de toedragt van ons gefchiedkundig ver-

flag niet mede in die orde voorteflellen , als het

wel den lezer behoort onder het oog te zijn gebragt,

9 5 2Ü
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na C. G zal hij een geregeld denkbeeld bekomen van 'c gen;
jaari552.

^^^ veesten Hervormden in de leerwijze van coc-
tot 1700. •'

,

CEjus mishaagde, en waartegen zij gezaraenderhand

zich zochten te doen gelden. Dit fpaarden wij voor

deze gelegenheid. Ziehier dan de voornaamfte punten,

die betwist werden , eerst betrekkelijk zijne wijze van

bijbelverklaren, en voorts betrekkeliik zijn, daarop ge-

vestigd , dogmatisch ftelfel. De zin der woorden van

de Heilige Schrift is zoo rijk, dat er meer dan één

denkbeeld , ja foms eene veelheid van denkbeelden

in ligt , welke een bedreven bijbeltolk er uit aan den

dag moet brengen. Het doel van het ganfche pro-

fetifche woord is christus, die dus overal gezocht

moet, en ook overal gevonden kan worden. Die

profeetzijen , waarvan de vervulling evenwel tot

CHRISTUS niet onmiddellijk gebragt kan worden,

zien op de kerk van bet Nieuwe Testament, door

CHRISTUS in zijn bloed gevestigd, en met Hem,

als het ligchaam met het hoofd, ten engfle veree-

nigd. De ganfche inrigting van den godsdienst on-

der het Oude Testament , de geheele toeflel der

kerkplegtigheden , die er bij plaats hadden , zelfs

het historisch kleed , waarin dat alles in de Heilige

Schrift met zoo vele voorname en min voorname

bijzonderheden wordt voorgedragen, is profetisch

typisch, of, met misfchlen verflaanbaarder woor-

den , fchetst ons , bij wege van voorfpelling , de

zeer gelijkende beeldtenisfen of van christus zel-

ven , of van de goederen , welke Hij verworven

heefr, of van de lotgevallen , welke zijne duurge-

kochte kerk reeds heeft gehad , of nog zal hebben.

Ook
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Ook veel van het gene Christus , terwijl hij hier na C. G.

op aarde verkeerde, het zij geleerd, het zij verrigt '"^^"^S^.

heeft, is voorbeeldend; het fchetst , voorfpellender —

—

wijze, de beelden van het gene in de kerk eentoaal

gebeuren moest. Op deze zeer zonderlinge en thans

algemeen van eiken gezond denkenden Theologant

geheel afgekeurde begrippen, waarnaar de Bijoel van

het begin tot het einde verklaard werd , rustte dan

ook het ganfche dogmatifche ftelfel. Gods weg,

met het menschdom van adam af door alle de vol-

gende geflachten heen gehouden, was verbonduiarig

ingerigt. M^n noemde dit de huishou^^ing der ver-

bonden. God had met het menschdom het eene

verbond gemaakt na het andere; eerst namelijk met

ADAM , die het plaatsvervangend hoofd was van alle

zijne nakomelingen , een verbond der werken ; dat

door ADAM, bij zijnen val in de zonde, verbroken

zijnde, toen da'leliik ook met hem, en in hem met

alle zijne nakomelingen een veibund der genade;

dat vervolgens vernieuwd werd op Sinaï met mo-

ZES, en in dezen met alle Israëlieten, welker hoofd

hij was. Dit verbond noemde men het Sinalfche

of Moza'ifche verbond. Naar dit met mozes ver-

nieuwde verbond der genade , droeg inzonderheid

het eerde deel des Bijbels dan ook den naam van

Ferbond , bij uitnemendheia; als behelzende de gan-

fche leer der verbonden, welke God met den mensch

na den val gemaakt had. Naderband werd hetzelve

genoemd het Oude Ferbond , in tegennverfTelling

van een Nieuwe Verbond , dat God de Vader met

zijnen Zoon christüs had aangegaan , als het hoofd

van
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na C. G. van eene door hem te vergaderen gemeente , en door
Jaari552.

^hristus aan het licht werd siebragt. De leer van
fot 17000 ^ °

dit verbond, in het andere deel des Bijbels ontwik-

keld , had alzoo aan hetzelve den gepasten naam

van het Nieuwe Ferhond doen geven. In den grond

der zake is het nogtans even eens , of men die twee

deelen des Bijbels noeme het Oude en Nieuwe Ver-

hond, of wel het Oude en Nieuwe Testament, Alle

verbond, zoo als het van God met adam , met

MOZES, met CHRISTUS was aangegaan, had de ge-

daante van een Testament. Waarom de grond-

woorden, die in de Heilige Schrift, te dezen aan-

zien , gebruikt worden, dan eens genomen worden

voor een Verbond, dan voor een Testament (*).

Het Oude Testament was voorbeeldend; in hetzelve

zag men de voorbeduidende fchetzen van al het

gene eenmaal door het Nieuwe Testament zonde

worden in het licht gefteld , en zijn aanwezen be-

komen. Die voorbeduidende fchetzen beftonden in

de tijdelijke goederen , welke aan de Israëlieten ge-

gund werden. Alzoo waren deze tijdelijke goederen

niets anders , dan onderpanden van betere , van

geestelijke, van eeuwige goederen, welke onder het

Nieuwe Testament den geloovigen zouden worden

r gefchonken. Van die betere goederen, alfchoon zij

eigenlijk behoorden tot de huishouding van het

Nieuwe Testament, hadden evenwel de vrome Israc-*

lieten , onder het Oude Testament , volgens den

rijkdom van Gods genadige toegevendheid , bij

voor»

() Verf, hier voor bl. 155.
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Voorvergunning , van dezelven genot gehad. Dochna. C. Gi

juist daarom waren de Israëlieten te befchouwen niet J'^^^'SSfl.
•*

tot 1700.
zoo zeer als kinderen van God , maar als dienstknechten , _»—
die met eene flaaflche vrees God, hunnen Heer,

dienden en vereerden. Uit dien hoofde waren dan

ook de geloovigen, die onder het Oude Testament

hadden geleefd, op eene gansch andere wijze ge-

regtvaardigd , dan waarop de geloovigen onder het

Nieuwe Testament geregtvaardigd worden. Den eer-

ften was Hechts eene onvolkomene , den laatften

eene volkomene vergiffenis van zonden te beurt ge-

vallen (*). Eindelijk de ganfche gefchiedenis der

Kerke onder het Nieuwen Testament behoort ver-

deeld te worden in zeven tijdperken of zoogenoem-

de Perioden^ overëenkomftig met de zeven brieven^

bazuinen ,
phiolen en zegelen in het boek der Open^

baring van johannes, en de zeven gelijkenisfen uic

het Evangelie van mattheus.

Dit zijn de voornaamfte bijzonderheden uit de

denk- en leerwijze van coccejus. Dezelven had-

den zich van tijd tot tijd in zijne fchriften alzoo

nader ontwikkeld. Het eerflie gefchrift, door hem

uitgegeven, dat opfpraak verwekte over de vreemde

gevoelens, die er in gevonden werden , verfcheen

ten

(*) Deze ftelling vindt men in het gefchrift van

COCCEJUS ; Indagatio natura: Sabbati & quiëtis , en

meer opzettelijk voorgedragen in een, door hem ten

jaie 1666 uitgegeven, gefchrift, onder den titel, Morek

JSebochim, UtHitai distinctionis duorum vocabulorum

fcripturte Ttot^i^iut & «^e(rê«f.
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na C. G. ten jare 1658. Dit was zijne Uitlegging van den
ja3ri552 ^flef aan de Hehreeuwen. Het gene onder andere
tot 1700.

' °

- gevoelens in dit werk wel het meest mishaagde ,

was 's mans begrip over de inftelling van den Sab-

bat. Hetzelve kwam hier op neder, dat, daar de

Sabbat in de woestijn was ingefteld, en niet ten

zevenden dage van de fchepping der wereld, men

denzelven, als fchaduwachtig zijnde geweest, onder

het Nieuwe Testament, voor afgefchaft moest hou-

den. Tegen deze ftelling fchreef de Utrechtfcht

Hoogleeraar andreas essenius eene Latijnfche

verhandeling over de altijddurende zedelijkheid der

tienwoordige wet, en dus ook in het bijzondere van

den Sabbat (*)j die ook weldra in het Nederduitsch

het licht zag. coccejus antwoordde hem in zijn

ftraks reeds gemeld Latijnsch gefchrift. Onderzoek

over den waren aard des Sabbats, hoornbeek,

iloogleeraar in de Godgeleerdheid te Leyden , gaf

daartegen weder een boek in het licht , getiteld

,

Heiliging van Gods naam en dag. Over andere

punten werd inmiddels coccrjus aangevallen door

SAMuëL MARESius , Hoogleeraar in de Godgeleerd-

heid te Groningen, die hem een' (louten (lichter

van gevaarlijke nieuwigheden noemde, hem van be-

dekte Socinianerij befchuldigde , enz. Deze bewegin-

gen hadden plaats tusfchen het jaar 1658 en 1665.

Tot nog toe had de Utrechtfche Hoogleeraar gys-

BERT voETiüs gezwegeu ; maar ten laatstgemelden

ja-

(*) De perpetua moralitate Decalogi , adeoque fpecitu

tim etiam Sabbati,
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Jare trad deze tegen coccejus in het ürijdveld , na C. G,

's mans vermelde ffevoeleus over de versevinff der
•'^^'^'^^a»

^ =* ^^ tüt 1700,
zonden met kracht zoekende te wederleggen, in een -»_—

.

Akademisch twistfchrift , waarin hij uit dezelve

allerlei hatelijke en onregtzhinige gevolgen afleidde.

Nu geraakte de kerk in rep en roer. voetius,

een man van zulken gezag , een man , die reeds

door eenen vijf en twintigjarigen twist met maue-

sius een* grooten aanhang had gekregen, onder den

naam van Voetianen bekend, had zich naauwelijks

als een wederftander van coccejus laten zien, of

de meeste leeraars van de Hervormde kerk verklaar-

den het met hem tegen zulken drijver van vreemde

begrippen eens te zijn. Aan de Leydfche Hooge

School had nogtans coccejus eenen wakkeren rae-

deftander tegen zulken drom van aanvallers aan zij-

nen ambtgenoot in de Theologifche Fakulteit, abra-

ham HEYDANUS. En de fcholen van deze beide

groote Godgeleerden werden gaande weg vol van

naarftige, wel opgeleide en zelfdenkende jonge lie-

den , die , naar mate zij der partij voorkwamen voor

de kerk fchadelijke leeraars te zullen worden, met

allerlei affchrikkende namen bellempeld werden. In

het algemeen werden zij Coccejanen geheeten, ter-

wijl daarentegen de overigen, zoo leeraars als leer-

lingen, naar den man, die het hoofd hunner voor-

hoede was , den naam van Voetianen , reeds voor-

heen bekend , nu algemeen voerden , en zich op

dezen naam als verdedigers der oude regtzinnigheid

niet weinig lieten voorftaan. maresius zelfs, die

nu met voetius verzoend werd, als van hem in

za-
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nn C. G. zaken van veel meer belang , dan waarover zij zoó
Jaari552

j^j^g gehaarkloofd hadden , nu geheel niet verfchil-
eot 1700. ° ^ ? e

, lende, was grootsch op den naam van Voetiaan,

in welke betrekking hij als één der voornaamfte

helden in den uitgeborften oorlog tegen coccejuö

de grootfte dapperheid aan den dag legde. Nevens

voETius zocht hij , onrustig en woelziek van

aard , hemel en aarde , als het ware , te beroe-

ren, ten einde de allengs meer ingangs vindende

leerwijze van coccejus maar geheel verdelgd mogt

worden, vooral na dat dezelve door heydanus en

wiTTicHius, beide Leydfche Hoogleeraren, fchoon

niet tot genoegen van hunnen ambtgenoot coccejus^

vy^as begonnen vermengd te worden met het bij de

Voetianen, die aan de AriftoteUfche wijsgeerte zoo

gehecht waren , allerhatelijkst nieuwe ftelfel van

DESCARTES, dat naar hun oordeel den weg opende

tot, ik weet niet al, welk eene godgeleerde denk-

wijze, fnooder altoos, dan die der Pelagianen, So-

cinianen, Papisten, enz (*). Van toen af had het

Coccejanisme dezelfde lotgevallen als het Cartefianis**

(*) Men leze hier tot een flaal van de verregaandfte

partijzucht, ho2 de woelzieke mareïius tegen de Coc-

cejanen uitvoer, in zijn werk De abufu Philofophia

Cartefiance in rebus Theologicis ac fidei. „ Zij waren

Pelagianen, Socinlanen, Papisten; zij baanden den weg

aan de Hervormde kerk , om weder te keeren der-

waarts, van waar zij, onder Gods gezegend beüuur.

Waren uitgegaan, tot het Pausdom, tot het Heidendom.

Hunne leer riekte zelfs naar die van Mohammed ; zij
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me; waarvan wij het gefchiedkundig b.nlgt gegeven na. C. G.

hebben. Burgerlijke partijfchappen , waarmede dezej^f"^.^'
tol J7O0j

kerkelijke twist verknocht werd , deden deszelfs -

brandend vuur nog hooger vlammen, en voor de

erglle gevolgen beducht zijn. De Coccejanen wa-

ren ftaatsgezind , voorflander namelijk niet zoo

zeer van het ftadhouderlijke , maar van het lands-

befluur der Staten; de Voetianen daarentegen vrien-

den van de (ladhouderlijke regering. maresius

•gaf den Coccejanen den naam van de Loeven/Ieiu'

fche faktie () , een' naam , die niets minder was

,

dan eene oproerleus, om, ware het mogelijk, ge-

lijk voorheen, de Remondranten , ook de Cocceja-

nen ten lande uittedrijven , en de wederwilligen in

ketenen te fluiten. Gelukkig evenwel nam de zaak

der Coccejanen eene betere wending. Doordien de

Coccejaanfche leeraars bij de Staten en de Wet-

houders der fieden zeer geëerd waren , kregen zij

de voornaam üe en beste ftandplaatfen ; en groeide

uit dien hoofde overal het getal der Coccejanen

zeer fterk aan. Het gevolg hier van was, dat zij

eindelijk over hunnen vijand , die al zwakker en

zwak-

ware gegroeid op den geilen wortel van een wild En-

ihufiasme. Ouders, die hunne kinders aan zulke leer-

aren ter onderwijzing aanbevalen, handelden even dwaas

en onverftandig, als herders, die hunne fchapen bij de

wolven ftuurden. De Coccejanen waren Cartefiaanfchs

bokken; advokaten van den Duivel; zij moesten afge-

lueden worden als verrotte leden.'*

(*) De jlatu aflieto fiudii tkeologii ; p. 3,

Herv. VI. R
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M C. G. zwakker werd , volkomen zegevierden. Tegen het

toi"7oo
^*"*^^ ^^^ ^^^^ deden de Vuetianen nog eene poging,

I om hunne partij den voet op den nek te zetten,

waartoe zij den Stadhouder in den arm zochten te

nemen. Maar hun voet gleed uit ; zij vielen wel zel-

ven niet; doch zij ftruikelden , en hun liefdeloos plan

viel in duigen. De Vorst begeerde , ddnflemmig

met de Staten , dat beide partijen eikanderen verdra-

gen zouden ; dat zij eikanderen bij de gemeenten

niet zouden verdacht maken, en dat bij het beroe-

pen van Predikanten alicen moest gezien worden

naar mannen , ftichtelijk van leven , en van eenen

gematigden en vreedzamen inborst ().

Berigtvan Onder de Coccejaanfche Theologanten , die ook
twisten beoefenaars van de Cartefiaanfche wijsgeerte waren,
met twee
beroemde maakten zich tegen het einde der eeuw met geen'

Theolo- geringen roem bekend twee voortreffelijke mannen,

maar die , bij hunne , zoo zij meenden , geoorloofde

vrijheid van denken, door hunne bijzondere gevoe-

lens , zich den magtigflen tegenftand op den hals haal-

den, en met de ganfche kerk als het ware daarover

in verfchil geraakten. De een was herman alex-

ANDER RoëLL , Hooglccraar in de Godgeleerdheid

tt Franeker ^ èe. ander balthasar bekker. Pre-

dikant te Amfterdam. Van den twist met beide

deze uitmuntende mannen moeten wij hier nu nog

een historisch verflag geven. ROëLL

(*) Zie de gefchiedenis van dezen twist verder in

het m, a, w. van jabi.onski; Il Deel, b). 304-307.

scuröcKHs a. w. VIII D. bl. 706-708; en mijne Gefch,

der S-^jlmu Godgel. Il D. bl. 70-107.

ganten.
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RoëLL werd in eenen twist gewikkeki met zijnen na C. O.

arabtgenoüt ulrik hlber , Hoosleeraar in de Reg- J^^'''55a.

c ; IJ.. .tof '7-0»
ten te hraneker ^ over het gezag der wijsgeeite in

,

de ftudie der christelijke Godgeleerdheid. Naar Met

's mans oordeel was dat gezag grooter , dan het-
^*'°^^^*

zelve doorgaans erkend werd. Alle waarheden der

christelijke godsdienstleer meende hij , dat uit de

rede betoogd konden worden, zoo maar derzelver

aard en ,'gefteldheid uit de Heil'ge Schrift reeds be-

kend ware (*). hüber wederfprak dit gevoelen

met alle kracht (f). Aan roclls zijde ftondea

jOHANNES VAN DER WAAijEN , 's mans ambtge-

noot, en GYSBERT WESSEL DUKER , één van zijne

nabeftaanden. Deze laatstgenoemde verdedigde ten

jare i686 te Franeker een twistfchrift (§), waarin

hij zocht te betoogen , dat de goddelijkheid der Hei-

lige Schrift uit de rede bewezen konde worden.

Hieruit vooral nam huber aanleiding , om tegen

zijnen ambtgenoot RoëLL het harnas aan te fchie-

ten. Der partij van huber waren toegedaan her-

man wiTSius , deszelfs ambtgenoot, als Hoogleer-

aar in de Theologie te Franeker, ruard andala.

Predikant toen nog te Arurn in Friesland^ nader-

hand

(*) Dat gevoelen blonk reeds door in 's mans inwij-

dingsredevoering de Rcligione naiurali, gehouden ten

jare i686, welke naderhand , in eene verhandeling bear-

beid, len jare 1689 is uitgekomen, onder den titel vaii

Diifcrtatio Philofophica de theologia natiirali.

(t) Het daartoe dienende gefchrift had den titel van

Pufitionei iuridico-theologiccs de auctoritc.te facra fcriftura.

(§) De recta ratiocinatione.

R 2
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na C. G. hand ook Hoogleeraar in de Godgeleerdheid te

jaari552. Praneker , melchior leydekker, gysbert cocq»
tot 1700.

' ' ^

, GERHARD DE VRIES, CH meer anderen. Verfchei-

dene fchriften werden twee jaren lang door de on-

derling verfchil hebbende partijen tegen eikanderen

gewisfeld, met zulk eene drift, dat Frieslands Sta-

ten het in hunne wijsheid hoog noodig achtten,

met hun gezag tusfchen beiden te komen, en een

wederzijdsch ftilzwijgen oplegden.

Dan weldra rees er tusfchen denzelfden rocll

en zijnen ambtgenoot in de Godgeleerdheid c. vi-

TRiNGA een verfchil, dat meer gerucht verwekte.

Het verfchil was over de eeuwige generatie van

Gods Zoon, Hinderlijk was rocll het woord en

het denkbeeld van generatie^ bij de voordragt der

leer van Vader , Zoon en Geest. Dat was , naar

zijn gevoelen , een geheel onbijbels ch , ook met de

allervolmaakfte natuur der Godheid geheel onover-

eenkomftig denkbeeld. Ware de Zoon waarachtig

God, gelijk de Vader en de Heilige Geest, zoo

konde Hij dat niet zijn uit kracht van eene gene-

ratie. Zulk een denkbeeld konde niet anders wor-

den opgevat , ten zij er in dm Zoon van God een

overgang ware geweest van niet zijn tot al zijn,

en de Vader eer ware geweest, dan de Zoon, die

van Hem gegenereerd ware; en ten zij de Zoon

als afhankelijk van den Vader wierd befchouwd,

aan wien Hij zijne aanwezigheid verfchuldigd ware.

En niet onafhankelijk zijnde, ware er eene mindere

volmaaktheid in Hem, dan in den Vader, en konde

Hij alzoo geen waarachtig God zijn. Maar waarom

Werd
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werd Hij dan Gods Zoon genoemd ? Met het be- na C. G.

antwoorden van deze vraag was rocll in het eerst
^'^^^5^^*

^ j ,. , . ,
tot 1700,

verlegen. De reden dier benoeming meende hli te -

moeten zoeken in de eeuwige gemeenfchap of mede-

aanwezigheid, welke den Zoon had met den Vader.

Maar al ras zag hij, dat de reden dier benoeming

onmogelijk daarin alleen liggen konde, wijl toch de

benoeming van brosdas alzoo meer eigenaardig zou-

de geweest zijn, dan die van Vader en Zoon, en

wijl alzoo de Zoon of de Heilige Geest even goed

Fader had kunnen genoemd worden. En nu vond

hij de reden der benoeming van Gods Zoon inzon-

derheid in 's Heilands Goddelijk gezantfchap. De

namen christus en Zoon van God zag Hij dat

onder eikanderen vervvisfeld werden, matth. XVI:

16; XKVI: 63; JOH. XI: 27; XX: 31; en ook

de naam Koning van Israël en Zoon van God;

JOH. I; 50. Als de christus, als de beloofde

Koning van Israël was Hij een buitengewoon afge-

zant van God; en als zulk een gezant van God

konde hij naar de wijze van fpreken bij de Hebreeu-

wen in vollen nadruk Gods Zoon genoemd worden;

als zulk een gezant van God konde Hij joh. XIV:

p, van zich zelven zeggen, „die mij gezien heeft,

die heeft den Vader gezien;" maar ook moest Hij,

minder dan de Zender , vers 28 zeggen ; ,, ik ga heen tot

den Vader; want mijn Vader is meerder dan ik." De

woorden generatie of teling^ Vader en Zoo«, nam

RoëLL oneigenlijk; hij befchouwde den Zoon, in des-

zelfs betrekking tot den Vader, als een' Goddelijke

gezant van den Vader tot de mcnfcheD,en wilde dus.

Ri de
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na C. G. de reden van deze benoemingen gezocht hebben in

JaÉri552 jg aüeinaauwfte betrekking van den Goddelijken

,

'

Zender tot den Goddelijken Gezant , als die des-

zelfs beeld draagt, Kolotf. I: 15» Heh. I: 3. God

had , als Koning , een' Goddelijken Gezant afge-

vaardigd , om zijne wederhoorige onderdanen te regt

te doen brengen , en tot de vorige gehoorzaamheid te

doen wederkeeren;niaar ook aan dezen zijnen Gezant

het koninklijk bewind overgedragen, ten einde die

wedergekeerden te befchermen en gelukkig te ma-

ken. God , de Zender , konde aldus , allerëigen-

aardigst. Vader, en God, de Gezant, niet minder

gepast , Zoon van God genoemd worden. Maar

wat de hoo^e natuur vnn beiden aanging. God, de

Zender , of naar de bybelfche manier van uitdruk-

king , de Vader , was , in wezen , dezelfde met

God, den Gezant, of geiyk de Bijbel hem noemt,

den Zoon. God , de Zender , of de Vader , en

God, de Gezant, of de Zoon , zijn nevens den

Heiligen Geest, éénswezig , één en dezelfde, on-

eindige, eeuwige, onafhankelijke, onveranderlijke,

waarachtige. God. rocll werd, uit aanmerking

van dit zijn gevoelen, befchouwd als iemand, welke

den Arianen, inzonderheid den Socinianen naderde,

als die toch ook de ware reden van meergemelde

benoemingen in 's Heihnds zending op aarde als

Middelaar fielden. Doch hij verfchilde zoo verre

van de Arianen en inzonderheid van de Socinianen,

dat hli integendeel het bijbelfche denkbeeld van de

eeuwige, onbegrijpelijke, waarachtige. Godheid des

Zoons veel zuiverder meende bewaard te hebben,

dan
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Jan de overige Proteftanten , welke hetzelve ver- na C. G.

eenigden met het denkbeeld van een natuurlijk be- ^^?"^q^*

flaan des Zoons van den Vader , hoedanig een ....-i—

denkbeeld naar zijn oordeel der hooge Godheid on-

waardig was, als het denkbeeld bevattende van ze-

kere afhankelijkheid des Zoons van den Vader,

Openlijk verklaarde rocll, dat, bij het ontwikke-

len van dit zijn gevoelen, zijn toeleg geen ander

was geweest, dan tegen de Arianen en Socinianen

de Godheid van den Zoon te beter en te krachti-

ger te verdedigen (*).

Met den hoogden ernst werd dit gevoelen van

RoëLL het eerst beflreden door den geleerden vi-

TRiNGA, die in een openbaar twistfchrilt (f) de

twee volgende ftellingen beweerde. „ De Zoon,

zijnde de tweede perfoon der heilige Drieëenheid,

is van eeuwigheid gegenereerd van den Vader, Dit

is de eerfle en voorn aamfle reden , waarom deze

tweede perfoon der heilige Drieëenheid genoemd

wordt de Zoon. "Deze beide ftellingen werden door

viTRiNGA aan het hoofd van zijn twistfchrift ftel-

lingen genoemd , waarvan men in de Hervormde

kerk zonder ergernis niet mogt afwijken, en aan het

flot

(*3 's Mans gevoelens vindt men door hem zelven

ontwikkeld in zijne twee Dhfertationes de Generatione

Filiit uitgekomen 1689 en 1690; en in zijn Kort en

eenvoudig berigt van het verfchil over de geboorte des

Zoons, 1591.

(t) Disputatio Theologica, in qua Thefes de Genera»

titne Filii ex Paire examinantur ^ i68p.

R4
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ns C. G flot (*) ftellingen , overflaande tegen zulken , die op de

tot^ToD
^"^oogefchool niet te dulden waren. Maar roüll, ver-

v~. ontwaardigd over deze uitfpraken , die ftraks Kerken-

raden , Klasfen, Synoden en Magiftraten tegen hem,

als ware hij een der grootfte ketters, in beweging brag-

ten(f), bleef aan vitringa geen antwoord fchuldig;

hij gaf dit , insgelijks in een twistfchrift (§) , nog ten

zelfden Jare. vitringa liet, ook nog ten eigen-

den jare , daarop een antwoord (**) volgen ; en dit

Vv'eder werd in het jaar 1690 zeer breedvoerig be-

antwoord door RcëLL , in eene Akademifche ver-

handeling (ft). Men moet er over verbaasd ftaan

,

hoe twee zulke groote mannen eikanderen in deze

fchriften befprongen met allerlei hatelijkheden , fchan-

delijke verwijtingen , en met een zigtbaar doel om
de eer, welke zij anders zich waardig maakten, te

bezvvalken. Na dezen twist, die in eene taal ge-

voerd werd, niet verftaanbaar voor het volk, dat

evenwel van den predikftoel met drift en dikwerf ook

inet onverftand tegen ro^ll hoorde uitvaren , nam deze

eindelijk ten jare 1691 het wijs befluit, om ten behoeve

van ongeletterden , aangaande den fiaat des gefchils ,

in de moedertaal, een hort en eenvoudig herigt iij

het licht te geven; waarin hij zijn gevoelen duide-

lijk ontwikkelde , en zich zeer beklaagde over het

ge-

(*) P^^g. 45.

(t) Zie 's mans kort en eenvoudig berigt; bl. 4.

( § ) Bhfertatio Theologica ds Generafinne.

(**) Epilogm Disputationis de Generatione»

(ff) Diifertdtio 'iheologica altera.
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gedrag der geestelijkheid Jegens hem. Ook dit ge- nn C. G,

drag was zoo partijdig, dat de Gedeputeerde Staten '^^'^'^•ï'^'

van friesland den sSften van Grasmaand des laatst- --

genoemden jaars 1691, bij openbaar plakkaat aan alle

Hoogiceraren en Predikanten ge'astte , om omtrent het

betwiste gevoelen van rocll een diep flilzwijgen in

acht te nemen. Dit konden zij met te meer kracht:

op goede gronden doen , daar reeds rocll door het

onderteekenen van vijf artikelen (*) zich van alle

verdenking van onregtzinnigheid gezuiverd had. —
RoëLL werd dan ook door de Staten van F'riesland

een aanhoudend flilzwijgen aanbevolen. In Fries-

land werd dus de rust herlield ; maar in andere

provintiën werd 's mans gevoelen door verfcheidene

Klasfen en Synoden veroordeeld , en in fommige

provintjën de kandidaten der heilige bediening ver-

pligt dat gevoelen aftezweren. 's Mans gevoelen

werd , onder anderen , door de Synode van Z.t4id-

holland ten jare 1691 verklaard voor het verderfe-

lijkfte gevoelen , dat op de gebeele verborgenheid

van het dierbare geloof de geweldigde inbreuk

deed. In de volgende jaren, terwijl men meende,

dat het Roëllisme, als een kanker in de kerk onder

vele leeraars voortkroop, werden er telkens cp de

Synoden nieuwe beduiten tegen hetzelve genomeri.

Dit heefc geduurd tot na den dood van ROëLL,

die ten jare 1718 overleden is. Ten jare 1719

fchreef a. driessen , Hoogleeraar in de Theologie

te

(*) Deze vijf artikelen vindt men in het flraks nnder

«e uoecen Judicium Ecclc/iatiicum ; p. 4.

R 5
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na C. G, te Groningen, op verzoek der Synode van Stad en
jaari552. jande een ontwerp over het aangenomen gevoelen

I, der kerk en dat van Profesfor rocll; als zijnde

het laatfte zeer diepzinnig, en van fommigen niet

regt begrepen. Dit ontwerp werd ten dien jare in

het licht gegeven , opdat het veroordeelde gevoelen

regt gekend , en alzoo van eiken onpartijdigen leer-

aar der Hervormde kerk gewraakt mogt worden.

Iets diergelijks, doch uitvoeriger nog, gefchiedde,

op verzoek van de Zuidhollandfche Synode, door

de Theologifche Fakulteit te Leyden, ten Jare 1722,

in een openbaar gcfchrift (*J), dat in het volgen-

de jaar het licht zag.

Wijders was met den twist tusfchen rocll en

viTRiNGA, over de generatie des Zoons van God^

verbonden een andere twist, namelijk over den tij-

delijken dood der geloovigen. rocll beweerde, dat

dezelve eene eigenlijke zondefiiraf ware , waardoor er

wezenlijk aan de goddelijke geregtigheid voldaan

vvierd. vitringa daar en tegen ontkende zulks.

Dan deze twist, naar het oordeel der Theologanten

en Geestelijken, van minder belang zijnde, werd,

in den loop der tegen eikanderen uitkomende ge-

fchriften, door den anderen twist als het ware ver-

zwolgen, en bragt dus de gemoederen tegen rocli,

niet zoo zeer in opfi:and ( f }.

On-

(*) JufUcium Ecclefiasticum , quo opiniones quuedem Cl.

w. A. RoöLL fynodice damnata funt^ laudatiim a Frofes»

foribus iheologiiC in AcadenAa Lugd. Batava.

(f) De gefcliiedenis der twisten met rocll zie men

ia
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Ongeveer denzelfden tijd, waarin roclls gevoe- na C. G.

len, aan2;;iande de reden, waarom ciiristus, onze I'^
''"'''*•

' ' '
tot 1700.

Heer , Gods Zoon genoemd wordt , de hevigfie we-

dcrfpraak ontmoette, rees er een niet minder mag- J^I-"^

tige geest van tegenflreving op tegen de gevoelens

van eenen anderen Theologant , die van onderfchei-

dene zijden aangevallen , en in onderfcheidene punten

der hervormde godsdienstleer onregtzinnig verklaard

werd. Deze Theologant was balthasar bekker.

Predikant het laatst te Amflerdam , een man , die

riemands voetfpoor volgde, maar zl;nen eigen weg

ging, die noch Voetiaan, noch Coccejaan , maar

een vriend was van de waarheid, welke partij haar

ook omhelsde en verdedigde. Als wijsgeer, fchoon

hij zelf dien naam weigerde te dragen, had hij ech-

ter dieper inzigt, dan vele geleerden zijns tljds, die

zich voor wijsgeeren uitgaven , en het ook anders

heeten mogten. Hij was alzoo geen overdrijvend

voorftander der Cartefiaanfche wijsgeerte, maar een

verftandig verdediger van flechts deze en gene Car-

tefiaanfche (tellingen (*), die hem op eenen meer

opgeklaarden weg van waarheid fchijnen gebragt,

maar ook fomtijds er van afgeleid te hebbent Tegen

de

in eenige nadere bijzonderheden in mijne Gefch. der Sy

fiematifche Godg. II. bl. 215-225; en in het Nafckrift

op dat deel; en het vervolg; dier gelrhicdenis in mijne

Gefchiedenh der chrhtel. kerk inde achtt. eeinv -^^W. D.

bl. 25(J-283; en 358 , 359-

(*) Zie 's mans Berigt aangaande de Philofofie van

BESCARTES; bl. 715.
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na G. C. de oude Aiiflotelifche wijsgeerte was hij zeer inge-

Jaari552. nomen , dezelve met het hoogde rest befchouwende
tot 1700,

00
als de bron dier Scholastieke uitvloeifelen , welke

het vak der Theologifche wetenfchap allenthalve

doorfneden ,. bezoedeld en bezwalkt hadden. Zy

bellonden toch, naar zijn oordeel (), „ uif

duijiere ktmstwoorden , bij jeukerige en krevelzieke

verfianden uitgevonden ; fommigen mogten zij tot

eenig voordeel zijn , den meesten waren zij tot meer-

der nadeel der christelijke leer. Schranderheid
,

diepdenkendheid en doorzigt waren de hoofdtrekken

van zijn verftand ; braafheid , eerlijkheid en rond-

borftigheid de hoofdtrekken van zijn hart. Was het

derhalve wel wonder, dat hij, uitmuntende boven

vele Godgeleerden en Predikanten zijnes tijds, deze

en gene waarheden uit een ander, uit een zuiverder

oogpunt befchouwde, dan zij deden en konden doen,

en hij uit dien hoofde door hen onregtzinnig ver-

klaard en verketterd wierd? Dit harde lot drukte

hem inzonderheid na de uitgave van zijne Fasto

fpijze der volmaakten; welk werkje 'm het lichÊ

verfcheen ten jare 1670. Naauvvelijks was dit boek,

dat eene grondige en fchriftmatigs uitbreiding be-

helsde van de leer der Hervormde kerk, zoo als die

vervat is in den Heiddhergfchen Katechismus , in

de handen der hervormde geestelijkheid , of er ging

eene luide kreet op tegen de fchadelijke nietiwlghe-

din, in hetzelve begrepen. Het eerst werd die kreet

ge-

(*) Zie de voorrede voor zijn boek; de vaüe fpijze

dir vohuaakte?i.
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gehoord te Groningen ; cii daardoor werden ftraks na C. 0«

de Vliezen, onder welke jjekker toen Predikant te I^^'^ 552.

Franekcr was, opgewekt, om hem, als een ket- -

ter, te vervolgen. Klasfen en Synoden veroorzaak-

ten hem onophoudelijk veel leeds. Zijn ergfle vij-

and, die in Friesland het vuur tegen hem geftookt

had, was johannes wubbena. Hoogleeraar in de

wijsgcerte te Fr^w^-^é-r, een man vol list en doortrapt,

en niet alleen flecht van hart, maar van eenen zoo

fchandelijken levenswandel, dat hij ten laatfte door

het gerigtshof der proviiiua in zijnen post opge-

fchort, en voor hetzelve in een lijfllraffelijk pleitge-

ding gewikkeld werd, ftaande hetwelk hij overleed

ten jare 1681 (*). Titzt man had door duizend

kunftenarijen de» geestelijkheid tegen bekker opge-

wonden , en de geestelijkheid weder 's lands hooge

regering, die ten jare 1671 's mans werk verbood

te verkoopen (f). In dezen ganfchen handel was

de grootfte partijzucht zigtbaar uit de, nopens dit

zijn boek door bekker ingewonnene ,
getui^enisfen

van verfcheidene uitmuntende vaderlp.ndfche Theolo-

ganten, als heydanus , van spanheim, burman ,

%VITT1CHIUS, PERIZONIUS, ALTING, VALCKENIER,

6IARESIUS , SCHOTANUS , enz. , die allen verklaar-

den

(*) Conf. VRiMOETii Athenx Fris. p. 488-491.

(1) Deze man worde door bekker bedoeld in het

Kort ontM'crp van zijn leven , door hem zelven vervaar-

digd , en , na zijnen dood , door zijnen zoon uitgegeven

ten jare id^S; hij noemt hem b!. 4. een' grooten zon-

daar, die, fchoon door de kerk getuchtigd, evenwel zich

met voorname lieden tegen bera vcrfterkt had.
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na C. G. den in het werk niets flrijdigs met de aangenomene
jaari552.

i^g^l^j^gj. gg^^cnden te hebben. Men trof er in aan
lo: I 700.

^

, een volkmaiig onderrigt nopens de waarbeden der

godsdienstleer; dat geheel zuiver was van fchoolfche

fpitsvindigheden en wijsgeerige kunstwoorden. Alles

was duideUjk en verftaanbaar; met eene verwonder-

lijke wijsheid waren in de voordragt op vele plaat-

fen zulke Bijbelfche uitdrukkingen ingevlochten , die

geene verklaring noodig hadden, en die, met oor-

deel gekozen zijnde, meestal zeer fchoon ter fhede

kwamen. Na vele jaren (irijds met de Vriefche

Klasfen en Synoden werd het evenWv^l bekker ein-

deUjIc vergund , het boek , door eene menigte veran-

deringen verplooid , voor de tweede maal in het hchr

te geven; dit gefchiedde ten jare 1674; en na vele

harrevvarrerijen met de Vriefche geestelijkheid voor

de derdemaal ten Jare 1682. Toen was bekker reeds

Predikant te Amflerdam, Voor de vierde reis heeft

echter bekker hetzelve in het licht gezonden , zoo

als het de eerfie msal was verfchenen. Dit gebeur-

de ten jare 1693 (*).

In zijne betrekking als Predikant te Amflerdam

5, mogt hij aldaar twaalf jaren achter eikanderen,"

gelijk hij zich zelf uitdrukt (f) , „ in vrede leven

,

bemind bij de broeders, bij allen wel niet even veel

^ geacht, doch bij niemand gehaat: de oude vlek

van

(*) Het werk werd toen uitgegeven met meer andere

door hem voorheen ook reeds uit[:egeven fchriften, on-

der den titel x-rtn de Fricfche Cod^eleerdheid.

(t) In het aangehaalde Outwerj) van zijn leven; bl. 4.
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an onregtzinnigheid , voorheen hem in Fjieshnd ^^C. G.

aangefmeerd, was reeds afiieneten." Dan in het
'^^'*^^^^*

° ' ^ tot 1/03,
jaar 1691 gaf hij te Leeuwaarden en in den Haag
in het licht zijn werk , getiteld , de Betoverde w^-

reld,en hij vermeerderde hetzelve nog ten zelfden jare

bij eene tweede uitgave met menigvuldige bijvoegfe-

len wel voor de helft. In dit werk ontwikkelde hij

de leer der goede en kwade engelen op eene wijze

,

waarmede zich de Hervormde kerk niet kende ver-

eenigen , wijl zijns inziens de Bijbel berigten aangaan-

de de werkingen van Engelen en Duivelen in eenen

oneigenlijken zin moesten verdaan worden. De

Duivel met zijne rampzalige ondeihoorige Engelen

lag in den afgrond aan de ketenen der duisternisfe

geklonken, en kon dus geene de minfte magt uit-

oefenen op den mensch, die hier op aarde leeft.

Deze zijne gevoelens rustten op twee onderftellin-

gen ; waarvan de eerde deze was , dat de Zaligma-

ker en de Apostelen , gelijk voor hen de Profeten

,

zich gefchikt hadden naar de dwalingen der men-

fchen, die gewoon waren, alles, wat God onmid-

dellijk door natuurlijke oorzaken doet, aan den in-

vloed der Engelen toetefchrijven. Somwijlen meest men

door de goede Engelen , aan de menfchen verfchenen,

verdaan ook menfchen , bij uitdcfc brave menfchen.

Dus waren de Engelen, die aan abraham en lotu

verfchenen , Profeten geweest. Door de kwade

Engelen moesten dus verdaan worden of kwade

neigingen , of kwade menfchen ; beiden waren voor

onzen zedelijken , dikwerf ook voor onzen ligchame-

lij.
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na C. G. lijken vveldand allergevaarlijkst. De van onreine geeJJ-

3^'_|'"|S52. ten bezetene menfchen in de Evangelifche gefchiedenis

waren zieken, meest aan epileptifche toevallen, zoo

als men die noemt, onderhevig. Daar de Zalig-

maker zulke menfchen genas , gedroeg Hij zich,

wel wetende, dat Kij toch de vooroordeelen des

volks niet krenken konde , als of Hij werkelijk den

Duivel uit hen dreef; Hij handelde hierin met zeer

groote menschkunde en wijsheid. De andere ver-

onderdeiling , waarop zijne gevoelens rustten, was

geheel philofofisch. Zij was de ftelling van descar-

TES , dat een geest eene denkende en esn ligchaani

eene uitgeQrekte zclfllandigheid is ; uit welke Helling

BEKKER met eencn grooten omflag van redenen het

bewijs afleidde voor zijn gevoelen, dat geene afge-

fcheidene denkende geesten, het zij goeden, het zij

kwaden , op uitgeltrekte ftoffclijke ligchamen , in-

zonderheid op den mensch werken kunnen.

De geheele leer aangaande de goede en kwaade

Engelen , zoo als zij van de meeste ProteHianten om-

helsd werdjbefchouwdeBEKRER. , volgens zijne eigene

betuiging nog in het laatst van zijn leven (*), als

eene zeer grove en fchadelijke dwaling , die de

ganfche Christenheid , met de Joden en Mohamme-

danen, onder de vreze van den Duivel hield. Hij

achtte het tijd te zijn, van zulk eene dwaling, die

niets dan bijgeloof voedde, de Christelijke kerk te

zui-

(*) Zie het gemelde OfUa-erp van 's mam leysn;

bladz. 4,5»
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zuiveren. Daar ondertusfchen die leer de algemeene "" C O*

Jeer der Christelijke en bijzonder ook der Her- tori7ool

vormde kerk was , kon het niet misfen , of hij moest -

wel haast de ganfche geestelijkheid derzelve tegen

hem geharnasd zien opkomen , en hem aanvallen. Het

leger der kloeke wederftrevers was magtig, en hij

er niet beftand tegen. Hij verdedigde zich wel,

maar moest wel haast bezwijken. De kerkenraad

der hervormde gemeente te Amfterdam verwekte

BEKKER de eerde moeijelijkheden ; van daar werd

zijne zaak getrokken voor de Klasüs van die ftad;

en van daar voor de Synode van Noordholland
^

die ten jare 1691 te Edam gehouden werd. Allen

veroordeelden 's mans werk , als vol van de ergfte

dwalingen. In het volgende jaar 1692 werd hij voor

eenige weken in zijnen post gefchort, en hem die

tijd vergund, om zijn gevoelen nader te onderzoe-

ken, en konde het zijn te herioepen. Maar bek-

KER, die de waarheid meende gevonden te hebben,

bleef in die meening volharden. En nu werd hij

ten eigenden jare door de Synode te Alkmaar van

zi;n ambt geheel ontzet; en de kerkenraad ie Am*
fterdam ontzag zich niet , hem den toegang tot

'sHeeren tafel te verhinderen (*). Dus buiten de

gemeenfchap der heilijjen gefloten, als een gevaar-

lijke ftichter van verwarringen, üond hij aan alle

zijden ten doele der Geestelijken van geheel on»

va-

(*) Bitter klaagt hij daarover in het gemelde Onttferp

yan zijn leven; b). 5.
'

'

Herv. VI. S
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na C. G. vaderland , die in hunne gewestelijke Synoden zijne

Jaari552. |ggj. veroordeelden. Bijzondere Theolosanten , man-
tOt I700 o 7

-r nen van geleerdheid en gezag in de kerk wederleg»

den, in opzettelijk daartoe vervaardigde fchriften,

met vuur bekkers gevoelen; als daar waren jo-

HAN VAN DER WAAIJEN , dc Vadcr, M. LEYDEK-

KER, J. MARCK, allen Hoogleeraars in de Godge-

leerdheid , wijders e. van der hooght , h. groe-

NEWEGEN , en meer andere Predikanten , ook onder

de Remonftranten MOLiNiEus. En nogtans werden

's mans gevoelens van fommigen gretig omhelsd, en

in het geheim gekoesterd. Ook de Magiftraat van

Amjierdam , hoe zij over 's mans gevoelen dacht

daargelaten, waardeerde nogtans zijne verdienften en

braafheid van karakter , en gaf daarvan tot fpijt der

hervormde gemeente dier ftad de onwederfprekelijkfte

blijken. Tegen het vonnis der kerkelijken kon de

regering hem niet befchermen; maar dat hij in zijne

inkomften daarvan geen nadeel leed, hier voor kon

zij zorgen; en dit deed zij; zijne bezolding liet zij.

hem even zeer als zijnen voormaligen ambtgenooten

op den verfchijndag betalen tot zijnen dood toe,

die ten jare 1698 voorviel. Ook heeft zij, zoo

lang de man leefde, den kerkenraad geene vrijheid

willen verkenen , om de leeraarsplaats , welke hij

had moeten ruimen, door de beroeping van eenen

anderen te vervullen. Hoe bekkers gevoelens

,

fchoon van velen met allerlei, gegronde en onge-

gronde , tegenredenen , ftaêg , wederfproken , echter

ook van velen niet verworpen werden, en in de la-

tere
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tere tijden , voornamelijk in Duitschland zijn aange- na C. O.

nomen en verdedigd geworden, weet elk, die in de
j'^J^^J'

gefchiedenis der Protefiantfche dogmatiek van de

jongde vijftig jaren geeti vreemdeling is. bekkers

werk, de Betooverde wei-cld, is ten jare 178 1 èn

178a, fchoon hier en daar verkort, op nieuw inliet

licht verfchenen te Leipzig , met aanmerkingen en

bijvoegfelen zoo van den beroemden johan Sa-

lomo SEMLER, als van den vertaler johan mav-

RiTS scHWAGER, Predikant te yóllenbeck , in het

GraafTchap Mark, Hoe men ook oordeele over

LEKKERS gevoelens nopens de betrekkingen en den

invloed der goede en kwade engelen op de men-

fchen, zeker is het nogtans, dat hij ter verzwak-

king van de volksbegrippen omtrent het beflaaii

van fpoken en nachtfchimmen bijzonder ter verzwak-

king van het geloof aan tooverij de grootfte ver-

dienden heeft gehad. Nooit bevreesd fnelde hij

telkens, en dit gebeurde hem menigwerf, (wijl nie-

mand meer dan hij de fchijnbare werkingen der

booze geesten opfpoorde) naar de verfchrikkelijkfte

plaatfen, waar geen mensch het waagde in te drin-

gen, en zoo vond hij altijd in den eerden opflag

wel onverklaarbare, maar bij nader inzien geheel

natuurlijke verfchijnfelen, die zich allergemakkelijkst

lieten oplosfen. Menigvuldige voorbeelden heeft hij

daarvan in zijne Betooverde wereld te boek gefla-

gen , en in alle bijzonderheden verhaald , met zulk

eene eenvoudige kracht van overreding, dat, federt

zijnen tijd , de gemelde volksbegrippen altoos bij

S a be»
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na C. G. befchaafde lieden op verre na niet meer dien in-

Jaari552.
gj^ gehad hebben, welken zij van ouds her te

tot 1700 & o o ' •*

^
voren hadden. In deze opzigt is ons vaderland

aan hem geen* minderen dank verfchuldigd , dan

Duitschland aan zijnen thomasius (*).

(*) Zie de gefchiedenis van dezen twist met bekker

nader bij jablonsth; 1. 1. II. p. 309» 310; schröckhs

a. w. VIII. D. bl. 713-722. en mijne Beknopte Gefck,

der S'^ftematifche Godgeleerdheid ^ II D. bl, 22Ö-24.1,

VIER-
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VIERDE AFDEELINQ.

GESCHIEDENIS VAN DE BIJZONDERE KERKGENCOT-»

SCHAPPEN EN GODSDIENSTSEKTEN DER PRO-

TESTANTSCHE DISSENTERS , NA DEN VREDE

VAN PASSAU , TOT DEN AANVANG DER

ACHTTIENDE EEUW.

EERSTE HOOFDSTUK.

'Gefchiedenis van de Doopsgezinden enz*

Uitvoerig hebben wij reeds voorheen (*) de ge- na C. G.

fchiedenis geboekt nopens de opkomst van het ach- jq!"?^^*

tenswaardig Kerkgenootfchap , dat onder den naam » i

van Doopsgezinden algemeen bekend is. Hoedanig

hun kerkbeftuur was, en hoedanig hunne leer, ook

daarvan hebben wij een genoegzaam historisch ver-

flag gegeven. Thans moeten wij voortgaan met de

gefchiedenis van den toeftand hunner gemeenfchap,

en van hunne lotgevallen, gedurende dit tijdperk,

te leveren.

Wat vooreerst derhalve den toeftand van de ge- Algemeen

nieenfchap der Doopsgezinden betreft. Gedurende herigt van

dat tijdperk heeft de gemeenfchap zich gaande weg Danddej

zeer uitgebreid niet flechts in ons Vaderland , waar Doopjge.

zij bijzonder te huis hoorde , maar ook in Oost-
^'""'^"'

vrieS'

(*) Zie het XXIII D. bl. 189-208.

S3
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na C. G vriesland^ Steififort ^ Holjiein^ Meurs , Niemi^ied^
J;;ari552 Xweebrugge ^ Nasfauw - ziegingen ^ Waldek^ enz.,

^n—-T wijders in Pruisfen, in Polen, aan de Oostzee, in

den Pahz , in Zwitferïand , in den Elzas , enz.

Allen vereenigen zij zich in ééne belijdenis van liet

tenmerkelijke der godsdienstleer, waardoor zij van

andere Proteftanten onderkend werden; en nogtans

zijn zij zeer onderfcheiden ten aanzien van hunne

godsdienstplegtigheden en kerkelijke inrigtingen. In

deze onderfcheidene betrekkingen werden zij verdeeld

in dus gehetene Waterlanders , Vlamtngers , Vrie»

zen, Duitfchers , Paltzers , Zwitfers , Dantzigers

,

enz. Men merkt , dat zij alzoo verdeeld werden

naar de namen der landen en gewesten , waar zij

gevestigd zijn , of van waar zij naar elders zijn gaan

wonen. Zoo , bij voorbeeld , werden fommige

Doopsgezinden , fchoon zij hier te lande gezeten

waren , F'lamingers genoemd , om dat zij van oor-

fprong Vlamingers waren, en in het laatst der zes-

tiende eeuw met vele Hervormden uit Vlaanderen

herwaarts geweken waren, om vrijheid van gods-

dienst te genieten. Wijders zijn de Doopsgezinden

hier te lande verdeeld geworden in zoo genoemde

Fijne en Grove Doopsgezinden; namen, waar van

wij den oorfprong reeds te voren hebben aangewe-

zen (*) , als gelegen in onderlinge verfchillen niet

over de leer, maar over de tucht der kerk. Dan

met der tijd hebben ook deze dus van eikanderen

verwijderde Doopsgezinden zich van eikanderen on^

der-

(*) Zie D. XXIII, bl. ip5, 156.
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derfcheiden in begrippen omtrent de leer, wel niet na C. G.

ten aanzien van het kenmerjjelljke derzelve , waar r"^5S2»
tot I7O0,

in zij van de Lutherfchen en Hervormden ver- ——

.

fchilden (*), maar ten aanzien van die punten der

leer , waarin hun gemeenfchappelijke voorganger

MENNO SIMONS het met de hoofdgenootfchappen der

Proteftanten volkomen of ten minfle grootendeels

ééns was.

De fijne Doopsgezinden hielden zich fteeds vast Bijzon-

aan hunne oude geloofsbelijdenisfen , welke wij in
«^^rberigt

het voorgaande reeds hebben leeren kennen C t ) » toeftand

zonder er nogtans eene gewetensverbindende kracht der fijne

van te erkennen. Hunne voordragt der godsdienst-
zindenf

leer was zeer eenvoudig; had niets fchoolmatigs;

niets wijsgeerigs, niets zelfs, dat naar geleerdheid

zweemde. Trouwens hunne godsdienstleeraars wa-

ren ongeletterde mannen , die aan geene Hoogefcho-

len lesfen van menfchelijke wijsheid hadden ingega-

derd , om de uitfpraken der Goddelijke wijsheid en

derzelver kracht te beter te kunnen verftaan , en aan

anderen te verklaren. Hoe zeer zij te dezen aan-

zien met diep ingewortelde vooroordeelen bezet wa-

ren, hadden nogtans fommigen hunner als zulke

eenvoudige Godsdienstleeraars vrij wat vooruit bo-

ven velen, die op hunne menfchelijke wijsheid meer,

dan het behoorde, zich lieten voorllaan , waardoor

het niet zelden gebeurde, dat de daaruit opgetrok-

kene nevels het licht der Goddelijke wijsheid fche-

nen

(*) Zie hetzelve opgegeven D. XXIII. bl. 196 , 15)7.

(t) Zie het XXIII D. bl. 197 , 198.

S4
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na C. G nen te verdonkeren , ten minde niet weinig van
Jaar 155?. fijnen glans deden verliezen. Hunne voordragt
Cpt 1700. •' • <- n

• _ der Evangtlieleer was doorgaans duidelijker , hel-

derder , en meer bevattelijk , dan die van vele ge-

klierde en w'iisgeerige Godsdiensileeraars in andere

Protertantfcbe kerkgenootrchappen. Hunne voordragt

beliond meest uit vermaningen , minder voor het

verltand, dan wel voor het hart. Van .daar was

het , dat zij hier te lande vermaners , en hunne

kerkgebouwen alzoo vermaningen genoemd werden,

ge'ijk zij op vele plauifen in friesland dien naam

nog dragen.

Van de jje grove Doopsgezinden waren zeer onderfchei-

Dojpsge- ^^" ^^ dezen aanzien. Sommigen hunner hielden

giuden. zich gelijk de fijnen (leeds vast aan de oude ge-

loofsbelijdenisfen. Anderen kwamen overeen , om
de van hen aangenomene belijdenisfen flechts niet

tegen te fpreken. Daartoe vereenigden zich ten jare

1674 de Waterlandfche en Vlaamfche grove Doops-

gezinden. Anderen weder , vooral ook onder de

zoogenoemde Waterlanden en Vlamingers ^ waren

geheel ingenomen tegen het gebruik van zulke be-

hjdenisO.n; dezen befchouwden dezelven als banden

van gewetensdwang , geen gezag willende doen gel-

den , dan dat der Heilige Schrift, Nadat het ge-

nootfchap der Remonflra'nen was tot ftand geko*

men, hebben de laarj-tgemelde grove Doopsgezinden

zich met dezelven ten aanzien van verfcheiJene leer-

pun en niet ongaarn vereenigd, daarin ren minde ver-

eenigd, dar elk lid der gemcenfchap van de gods-

(Jienstleer zuik cene belijdeDis mag afleggen , als hij

naar
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naar het inzien, dat hii in de Heilige Schrift heeft, ^^ ^'\'
Jaariss*»

meent te moeten afleggen, en elk leeraar de gods- ;oc i;co.

dienstleer zoo mag verklaren, als hem, na rijp on-

derzoek , overeenftcmmig met de waarheid voor-

komt. Van daar, dat velen onder deze grove Doops-

gezinden , bij voorbeeld , met opzigt tot de leer van

Vader , Zoon en Geest , dachten , gevoelden en

leerden , gelijk doorgaans t^e Lutherfchen en Her-

vormden; anderen Subordinatianen waren, anderen

weder Arianen , nog anderen Socinianen.

Zulk eene vrijheid van denken openbaarde zich Berigt

voornamelijk even na het mid;ien der zeventiende y,"'^^"®

eeuw, in de Doopsgezinde gemeente der /^/«w/«- onder hen

gers te Amflerdam , welke door vijf Predikanten be-

diend werd , zeer onderfcheiden in gevoelens , be-

treffende eenige voorname waarheden der chris^eli'ke

godsdienstleer. Zii waren verdeeld in twee aanhan-

gen. Het hoofd van den éénen was galenus

ABRAHAMS DE HAAN, ook Doctor in de Genees-

kunde, die aan zijne zijde had zijnen ambtgenoot

DAviD SPRUIT. Het hoofd van den anderen aan-

hang was SAMuëL APosTOOL , met wien zich in

denkwijze vereenigden de overige leeraars der ge-

meente, ISAaK VAN VREDEN Cn TOBIAS VAN DE

WYNOAARD. Het verfchil tusfchen hen liep over de

eeuwige Godheid van Gods Znon ^ den christus,

over de regtvaardiging en heiliging door het bloed

van CHRISTUS, enz. Ten aanzien van deze be-

langrijke (tukken werd galenus abrahams de

HAAN befchuldigd van Sociniaanfche gevoelens.

Openlijk droeg hij die zeker aan zijne gemeente niet

S 5 voor;
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aa C. G. voor; waarom hij ook van het Hof van Holland
Jaari552, ^jaarvan is vrijgefproken ten jare 1663. Maar be-

, dektehjk fchijnt hij die gevoelens gekoesterd te heb-

ben. Altoos in zijne Korte grondftellingen van ha

geloof en leer, welke door hem zijn uitgegeven ten

jare 1669 , heeft hij zich aangaande de Godheid

van onzen Heer jezus Christus zoo naauwkeurig

niet uitgedrukt, als wel van te dien aanzien regt-

zinnige Doopsgezinden gewenscht werd (*). En
met betrekking tot den Heiligen Geest verklaarde hij

ronduit, dat dezelve eene kracht van God is, zich

beroepende op luk. XXIV: 49. Over het geheel

toonde hij , zoo in dit werk , als in zijne Verdedi'

ging der Doopsgezinden, welke voor hetzelve ge-

voegd is, dat hij met opzigt tot de leer van Vader,

Zoon en Geest zeer achterhoudend was, en met

zijne ware begrippen niet voor den dag durfde of

wilde komen. Dit was zeer onvoorzigtig ; want

daardoor verfterkte hij zijne geloofsgenooten in het

vermoeden , dat anders het Hof van Holland fcheen

weggenomen te hebben. Eene kerkvergadering van

Doopsgezinden , gehouden te Amfterdam , in het

jaar 1700, heeft dan ook om die reden het boven-

gemeld werk van hem geheel verworpen en voor

onregtzinnig verklaard. Het meer of minder merk-

baar verfchil tusfchen de haan en zijnen ambtge-

noot SAMuëL APOSTOOL , bleek dus van achteren

belangrijk genoeg geweest te zijn. Hetzelve was ook

zoo hoog gerezen, dat elks aanhang ten jare 1662

eeae

C) Zie de XXIXfte en XXXfte grwdfleUing.
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cene bijzondere gemeente (lichtte. De Galenisten bouw- na C. G.

den eene kerk te Amflerdam bij het Lam en denTo- F^'^^SSa.
' •'

tot 1703.
ren ; die van het Lam waren Vlamlngers , en die van

1

den Toren Waterlanden* Ten Jare }668 vereenigen

ook dezen zich onder den naam van verëenigdeVlaam-

fehe en Waterhndfche Doopsgezinden. De Apostolisten

vergaderden eerst in de zoogenoemde Houttuinen , docli

vervolgens in eene kerk, de Zon geheeten. Dit is

wel de eenigfle wezenlijke fcheuring geweest, welke

bij de Doopsgezinden , uit het verfchii der leer ont-

daan is, maar dezelve had toen op het gros der

grove Doopsgezinden in geheel ons Vaderland eenen

zeer uitgebreiden weêrflag. De Galenisten werden

verdacht gehouden van in vele opzigten Remon-

ftrantsch en Sociniaaosch te zijn , en uit dien hoof-

de algemeen RemonHirantschgezinde Doopsgezinden

geheeten. Zij werden het meest gevonden onder de

yiamingers , Waterlanders , of vereenigde Vlamin-

gers en Waterlanders ^ en waren overal in ons Va-

derland wijd en zijd verfpreid. De overigen , die

aan de zijde van apostool ftonden, bleven hunne

oude geloofsbelijdenisfen vasthouden , maar waren

allerwege, even als in Amflerdam^ minder in getal.

Naderhand zijn zij echter weder verdraagzamer je-

gens eikanderen geworden. En te Amflerdam ,

waar zij zich het eerst van eikanderen hadden afge-

zonderd, is in het begin der negentiende eeuw, ten

jare iBoi, de verdeeldheid tot wederzijdsch genoe-

gen openlijk geheeld; zoo dat zij thans weder ge-

zamenlijk eene gemeente uitmaken.

Wat het onderfcheid betreft tusfchen de gods- Onder-

dienst-
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Ba C. G. dienstplegtigheden van de fijne en grove Doopsge-

Jaari552- zinden, dit onderfcheid is zeer merkwaardig. Bij

V- de fijnen iiad het zonderling gebruik plaats, dat de

fcheid der zegen over de verkondiging van het Ev;ingclie niet

^"'^^'
door den leeraar uit ailer naam overluid, maar door

oitn5t-
.

'

plegtig- eik der aanvvezenden, in ftilte, werd afgefmeekt,

htè.on bij ^qq^ Je mannen , knielende , terwijl de vrouwen

en Tove bleven zitten. Bij uitfiiek plegtig was hunne be-

Doopsge diening van den doop. Tweemaal in het jaar werd

* de doop aan bejaarden , die leden der gemeente

ftonden te worden , bediend. De doopelingen ga-

ven hunne belijdenisfen fchriftelijk over, en werden

van den kerkenraad onderzocht. Na de bediening

des doops reikte de leeraar den in de gemeente in-

gelijfden de hand toe , hem opheiïende , en met

eenen kus geluk wenfchende met zijne zalige be-

trekldng. Allen, die tot hunne gemeente overkwa-

men, alfchoon zij zelfs, tot jaren gekomen, bij een

ander kerkgenootfchap , op hun geloof gedoopt wa-

ren, werden herdoopt. Doch alle deze inrigtingen

zijn in de achttiende eeuw merkelijk veranderd , en

naar de godsdienstgebruiken der Hervormden gewij-

zigd. Het la^tfte is in eene vergadering der Doops-

gezinden te Groningen, in het jaar 1745, volkomen

sfgefchaft. Voor het overige had bij de meeste fijne

Doopsgezinden de voetwasfching plaats , fchoon zij

die niet a'len op dezelfde wijze oefenden. Bij fom-

migen gefchiedde dezelve openlijk voor de gemeente,

of voor , of meest na het gebruik des Heiligen

AvoniimaaK , verrigtende znlks de mans aan de

mannen, de vrouwen aan de vrouws^n, van de eene

tot
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tot de andere. De overigen waren gewoon alleen oa C. G.

de voeten te wasfchen van cenen keraar.die ambts- j^^"55*»

.
'tot 1700,

halve tot eene nieuwe gemeente was overgegaan; en .

deze gemeente verrigtte de plegtigheid. Hetzelfde

gefchiedde omtrent eenen broeder of eene zuster,

die als lidmaat der gemeente , van eene andere

plaats overgekomen , zich onder hen ter woning

neder wilde zetten, niet evenwel in de kerk, maar

in het huis, waar de vreemde zijne of hare eerde

intrede deed , om er te vernachten. Men beriep

zich op 1 TIM. V: 10. Ook deze plegtigheden zijn

meest overal thans federt lang buiten gebruik. Streng,

zeer ftreng was de kerkelijk^ tucht der fijne Doops-

gezinden , nopens den ban , welke eene volkcraene

affnijding van de gemeente was. Het gevoeg van

zulken ban was , dat de verwezene zondaar vol-

ftrekt geen' omgang mogt hebben zelfs met zijne

naaste bloedverwanten, de man ja niet met zijne

vrouw, en de vrouw niet met haren man. Doch

van zulk eene ftrengheid zijn nergens meer over-

blijfTelen.

De godsdienstplegtigheden daarentegen der ^rove Vervolg,

Doopsgezinden kwamen meer met die der Hervorm-

den overeen. De doop alleen werd bij hen met

meer plegtigheid bediend, dan bij de Hervormden;

trouwens wanneer eens bij dezen een bejaarde ge^

doopt werd, gefchiedde dit doorgaans ook allerpleg-

tigst. Van het plegtige der bediening van den doop

werd bij de grove Doopsgezinden nogtans niet wei-

nig weggenomen, wanneer de doopeling de indom-

peling begeerde. In zulken geval plagt de doop te

ge-
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na C. G. gefchieden in eene verwerij , waar men eene kuip

tori^oo*
^^^ l^auw water deed vullen. De doopeling in zijne

•—— onderklederen zijnde, ging in de kuip, waarna de

leeraar hem onder het water dompelde. Voor het

overige waren de bij den doop plaats grijpende

plegtigheden dezelfden , als wanneer die door be-

fprenging gefchiedde. De herdoop van zulken, die

van eene andere gezindte tot hen overkomende, op

hun geloof eenmaal , als bejaarden , gedoopt waren ,

was in geen gebruik. Maar wanneer iemand, die

in zijne kindschheid gedoopt was, lidmaat van hun»

ne gemeenfchap begeerde te worden, werd hij zon»

der doop niet aangenomen. De voetwasfching was

ook in vele gemeenten eene godsdienflige plegtig-

heid; doch is nog vroeger bij hen afgefchaft , dan

bij de fijne Doopsgezinden. De bediening van het

Heilig Avondmaal gefchiedde bij hen, gelijk bij de

fijne Doopsgezinden , ook zeer plegtig , doch op

eene onderfcheidene wijze. Bij de Flamitigers en

Friezen bleven , gelijk bij de fijne Doopsgezinden

,

de leden verftrooid in de kerk zitten , terwijl de

leeraar met het brood en den wijn rondging, om er

hen van te doen gebruiken. Maar in de Watev'

Undfche gemeenten kwamen de deelgenooten , zoo

als bij de Hervormden, aan eene tafel. Wat einde-

lijk de kerktucht aangaat; die was onder de grovs.

Doopsgezinden doorgaans niet ftrenger, dan bij de

Hervormden.

Berigtvan Een' bijzonderen tak van de fijne Doopsgezinden

fiinfte

" ^^^^^^" uit de zoogenoemde aUerfijnfien ^ die zich

Doopsge- van de overigen niet zoo zeer onderfcheidden door
zinden. gg.
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geloofsbelijdenis , maar door hunne ftrengere tucht , na C. Q.

en door eene willekeurige, zeer eenvoudige, levens-
ï''^^'^^552«

, , j 1 'n j , , f ,
tot 1700.

Wijze en klederdragt, 1 ot dezen behoorden de zoo- _.

genoemde oude Friezen^ inzonderheid de Jan jfa^

kobsgezinden , dus geheeten naar eenen jan jakobs,

leeraar der fijne Doopsgezinden te Harïingen , die

wegens het deels belagcheliik , deels wanordelijk

overdrijven van zijne gevoelens omtrent de kerk*

tucht door het Hof van Friesland ten jare 1600

buiten de provintie gebannen werd. Zijn aanhang

bleef nogtans over , en verdeelde zich in verfchei-

dene gemeenten, die met andere Doopsgezinden in

gecne verbindtenis (lenden. Tot deze allerfijnfie

Doopsgezinden moeten ook gebragt worden de Zwit^'

ferfche Doopsgezinden , van welke zich eenigen

,

door vervolging op de vlugt gejaagd, in ons V^a-

derland, als te Kampen^ te Groningen^ en te Sap^

mier gevestigd hadden. Ook dezen leefden volko-

men op zich zelven , doch hebben naderhand te

Groningen in hunne gemeente gaarn opgenomen

eenige Pahzifche Doopsgezinden, die ook, uit hun

land gevlugt, herwaarts geweken waren. Als zoo-

danigen maken zij te Groningen nog heden eene

vrij aanzienlijke gemeente uit, waarvan vele leden

even buiten de ftad, voornamelijk te Hoogkerk en

Laagkerk wonen. Dezen zijn het, die in de pro-

vintie van Groningen onder den naam van Tibben

bekend hebben geftaan , en nog wel eens zoo genoemd

worden (*). q^_

(*) Vergelijk mijne Gefchiedents der Syftetnatifche

Godgeleerdheid f III Deel. bl. 135 j waar te dezen aan-

zien



agJÏ K E R K E L IJ K E

Ba C. G. Onder de alïerfijnfts Doopsgezinden moeten ïii-

Jaari552 zonderheid gerekend worden de Ukewallisten ^ dus
toe 1700. ^ '

. .. genoemd naar zekeren uke walles, een' boer van
Van de Noordbroek , in het OUlamht van Groningerland^

listen
"

^^^ ^'^'^ ^^ vereenigde in de leer met de overigen,

maar toch eenige zonderlinge gevoelens predikte en

aanprees. Deze gevoelens waren dezelfde, als reeds

in de tweede eeuw gekoesterd werden door de zoo-

geheetene Kaïtiieien, we\ke kaïn, korah, dathan,

de inwoners van Sodom, en zelfs den verrader ju-

das , als heiligen , met bewijzen van hoogachting

vereerden , omdat zij Gods raad hadden uitgevoerd.

Zulke gevoelens, voorgedaan door eenen man, die,

in eene oudmodifche, zeer vreemde, kleeding, voor

den dag trad , als een dweeper van de ergfte foort

,

ergerden den Magiftraat der flad Gromngen ^ waar

hij zich toen ophield , dermate , dat deze hem te»

jare 1637 buiten de (lad bande. Hij week eerst

naar Oostvritslandj maar vervolgens naar Friesland

,

waar hij, door de Staren der provintie , ten jare

1644 , insgelijks gebannen werd. Van dien tijd af

heeft hij in Oostvriesland gewoond op eene land-

hoeve, tot het klooster Zijlmonniken behoorende,

onder Norden, en aldaar eene gemeente gefticht,

die naar hem genoemd werd. Hij ftierf ongeveer

het jaar 1651 , maar zijne gemeente, fchoon niet

zeer groot, hield zich flaande tot ten minffce het

jaar 1739. Dan vervolgens heeft zij weder met de

ove-

zien eene nu ligt te verbeteren onnaauwkeurigheid is fn'

geflopen.
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overige Doopsgezinden in Oostvries/attd zich vereenigd. fia C. Öi

Haar naam is bij het tegenwoordige geflacht aldaar
^ r77oo'

bijkans geheel onbekend. Eén zijner eerlte leerlingen

in Oostvriesland was johan piels , een boer uit

het Greetmerambt ^ die, nevens hem, in de gods-

dienftige vergaderingen , dikwerf predikte. Zijne

ergfte antagonisten waren in Oostvriesland johan-

NES LUBBERTus ALPHUSTius, Predikant te Ock

telbuhr y en engelbertus hoijer , Predikant te

Norden. Doch den Graaf van Oostvriesland ul-

RIK had hij derwijze weten te belezen , dat die hem

niet flechts duldde , maar zelfs de bovengemelde

landhoeve verpachtte. In ons Vaderland hebben

deze Ukewallisten zich niet uitgebreid, maar in

Lithauwen en bij Dantzig zijn er eenige gemeenten

door hen gedicht; waar er heden nog eenigen van

overig zijn (*).

Roemenswaardig is ten allen tijde geweest , en is Berigtvati

nog heden het zedelijk karakter der Doopsgezinden. .."
if
^ u"

Hoe groot ook hun aantal , bijzonderlijk in ons ter der

Vaderland, zijn mogt, weinige voorbeelden waren er Doopsge^

„ , .. ,. j j ,
zinden,

fteeds geweest en zijn er nog van lieden onder hen,

die, van zware misdaden befchuldigd , daarvoor door

de ftrenge hand der geregtigheid , naar verdienfte^

in het openbare geflraft zijn geworden. Dit getui-

genis, dat voorzeker door niemand, die het genoot-

fchap

(*) Zie scHRöCKHs a. w. V D. bl. 453, 454; wiAr-

da's Oostfr. Qefch. IV D. bl. sS'-sSp; mijne Gefch-,

der S-jfletn. Godgel. III D. bl. 134,135; en mijne G/»/c/^.

yan de Chr. kerk in de achtt. ceuWy IX, bl, 108-112--

HïRv. vr. T



spo KERKELIJK^
na C. G. fchap der Doopsgezinden in onderfcheidene gewes-

itl^ll^^' ten van ons Vaderland heeft leeren kennen, se-
tot 1 700. ' "
m wraakt zal worden, ftrekt ten onwederfprekelijken

bewijze, dat deze menfchen , naar christelijke be-

ginfelen handelende , boven andere Proteftanten fleeds

hebben uitgeblonken en nog uitblinken in deugde-

lijkheid en goede zeden. Ik weet, dat men hier

wel wat tegen inbrengen kunne; maar juist ditzelf-

de is mede een bewijs voor de doorgaande braaf-

heid van de lieden dezes genootfchaps. Onder de

Doopsgezinden , zegt men , namelijk , zijn weinige

armen, die, door behoefte gedrukt, ligtelijk aange-

pord kunnen worden , om op de goederen der rijken

te loeren, en hun met geweld, of door bedrog,

het hunne te ontvreemden. Maar waarom zijn er

onder de Doopsgezinden minder armen, dan in an-

dere kerkgenootfchappen ? waarom? omdat zij over

het algemeen meer vlijtige , fpaarzame , en in den

landbouw en koophandel eerlijke leden der maat-

fchappij zijn. En zijn deze hunne goede eigen-

fchappen geene hoofdtrekken van een zedelijk ka-

rakter, dat geroemd verdient te worden? Zoo zijn

de Doopsgezinden niet alleen in ons Vaderland,

maar in alle landen, waar zij zich bevonden, (leeds

-*

het fieraad en de eer der maatfchappij , waartoe zij

behooren, geweest, en zijn zy het over het alge-

meen nog.

Berigtvan In het kerkgenootfchap der Doopsgezinden trou-

hunne vvens , gelijk wij gemeld hebben , werd door des-

mam'fte
^^^^^ leeraars fteeds krachtig aangedrongen op eenen

gods' inwendigen; godsdienst des harten, die naar buiten

werkt.

1
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werkt , en zigtbaar is in handelingen en daden, "^ C*. (3.

Van de vroegfte tijden af , hebben wij er bijge-
(^^^ j-qq^

voegd , werd er dus onder hen minder prijs gefteld

op bondige geleerdheid. En nogtans ontbrak het J^'^"^^'

bij hunne leeraars Iiaeg met aan mannen van ge-

zond verftand , van fcherp oordeel , en van eene

genoegzame bekwaamheid , om , al waren zij dan

ook voorgelicht door helderder brandende fakkels in

andere kerkgenootfchappen , de Christelijke gods-

dienstleer op eene eenvoudige, maar treffende wijze

voortedragen. Onder deze waardige mannen mo-

gen met ragt de volgenden geteld worden; dirk

PHILIPS jOBBE PHILIPS, twee broeders , geboortig van

Leeuwaarden , en beide eigenlijk de ftichters van de

gemeenfchap der Doopsgezinden, die vervolgens door

MENNO SIMONS gezulverd , geregeld, en meer maat-

fchappelijk werd ingerigt ( * ) , wijders hans ds

RiES (f). Predikant te ^/kmaar, rewiek wibrands2

WYBMA , Predikant te Amjïerdam; galenus abra-

hams DE haan , SAMUëL APOSTOOL , SAMUët*

VAN DEIL ; alle drie Predikanten ook te Amfler"

damt, ADRiAAN VAN EEGHEM, Predikant te Mid-^

delburg 'm Zeeland; engele arends van doore-

GEEST, Predikant in de Ryp in NoordhoUand i

DouwE FEDDRiKS VAN MOLQUEREN , Predikant te

Harlingen, daarna te Embden ; pieter pieïers.

Predikant te Zaandam; tieleman van bracht.

Predikant te Dordtrecht ^ en meer anderen, die al»

leti

C*) Verg. m\]nQLett.Cefch, derSyft.GodgAHM, I29.

(t) Niet JAN uiEs, gelijk veikeerdelijk de naaa in

cpgegeven in het XXlIl ü. bl. i(>7.
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na C. G. len verftandige Bijbelverklaarders geweest zijn , en

Jaari552. ^^ orodsdienstleer , uit den Bijbel ontleend, het liefst
tot 1700. ° .

,

^ met de eigene woorden des Bijbels voordroegen ,

van alle fcholastieke Theologie gansch afkeerig zijn-

de. Hierin ftonden zij aan de zijde der Hervor-

mers, en bleven zij Reeds ftaan. Waren de overige

Proteftanten , inzonderheid de Lutherfchen en Her-

vormden, te dezen aanzien, gaande voort niet van

hen afgeweken, er hadden onder dezen geene spe-

NERS, geene coccejussen behoeven op te ftaan.

En ja waren de Doopsgezinden te dezen aanzien

getrouwe volgers gebleven van de eerfle, ftraks ge-

noemde ,
grondleggers hunner gemeenfchap , dirk

en OBBE PHILIPS , zij zouden allen reeds lang voor

coccsjüs Bijbelverklaarders geweest zijn , volkomen

in den geest van dien voortrefFelijken Theologant,

u „ Lang voor de tijden van den zeer geleerden en

beroemden johannes coccejus," het zijn de woor-

den van HERMANNUS SCHIJN (*), ,, heeft DIRK

„PHILIPS zoo zeer uitmuntend geleerd en verfliandig

^^gecaccejanïzeerd, uit zeer vele voorbeelden en

„ fchaduwen des Ouden Testaments , als of hij een

„toehoorder van coccejus geweest ware, en on-

„der zijne voornaamfte leerlingen behoord had-

„de (t)." Hetzelfde is opgemerkt door de Cocce-

ja-

(*) In zijne Gefch. der Mennoniefen , II D. bl. 345.

(t) Men vindt dat zoo in een, door dirk rmups uit-

gegeven., Enchiridion of handboekje van de chriitelijke

leer en de religiën^ in korte fumma begrepen i voora!

in het achtte traktaat
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janen zelve, johannes doutrein heeft in zijn na C. G.

boek het Nieuw Jeruzalem (*) dit ter ftaving van
Jq^^^qq^'

de leerwijze zijns grooten voorgangers coccejus

opzettelijk betoogd en bewezen (f).

TWEEDE HOOFDSTUK.

Cefchiedenis van de Unitaris/en , Socinianen^ enz,

V an de opkomst dezer genieenfchappen hebben Bloeijen-

wij voorheen een uitbondig verflag gegeven C § ) ;
^^i^^^^^^j^

hier moeten wij derzelver gefchiedenis vervQJgen; ni.men in

het gene echter niet uitvoerig zal zijn , en ook niet Polen,

behoeft te zijn. Hoe de Unitarisfen zich vereenigd

hebben tot eene gemeenfchap onder het beftuur van

den vermaarden faustus socinus , naar wien zij

Socinianen genoemd zijn geworden; en hoe zij, een

zoodanig godsdienstgenootfchap uitmakende , zich

het eerst in Polen gevestigd hebben , is ook reeds

door ons voorheen verhaald. Aldaar gingen hunne

zaken geheel naar wensch; hunne gemeenten bloei-

den. Als leeraars waren beroemd valentinus

SCHMALZ , CHRISTOFFEL OSTOROD
, JOHANNES

CRELL , MARTINUS RUARÜS, JONAS SCHLICHTING,

VAN

C') Bladz. 357.

Q f ) Vergelijk mijne Gefchiedenis der Syjlematifche

Godgeleerdheid y III Deel, bl. 144, 145.

(§) Zie XXIII D. bl. 208-271.

T3
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na C. G VAN bucowieck , stanislaus en christoffel
}aari552 lubienieci, en anderen. De voornaamfte semeen-
tOt 1700

, „ . . T, 7._^_ te der Socinianen was te Rakow, waar schmalz

Predikant was, die mede de laatfte hand heeft ge-

legd aan den voorheen vermelden Rakowfchen Ka-^

techhmus. schmalz gaf in die betrekking ten jare

ï6o8 een werk uit , dat den titel droeg over de

Goddelijkheid van jezus Christus (*), met geen

ander oogmerk , dan om de leer van 's Heilands

Godheid te wederleggen , maar zijne Goddelijkheid

te ftaven. Hij befchouwde Hem, gelijk socinus,

deszelfs voorganger, als een* Goddelijken gezant,

in denzelfden zin, als johannes den Dooper^ doch

voortreffeliiker , dan dezen. Wanneer men dit werk

van SCHMALZ gelezen heeft, verftaat men genoeg-

zaam het kenraerkelij<e van de leer der Socinianen,

die allen met hem overeenkwamen. Ook verflan-

dige, oordeelkundige, fchriftverkiaarders , zullen in

dit werk van schmalz vele uitleggingen van Bijbel-

plaatfen vinden , welke zij gaarn met hun zegel be-

ftempelen. Zoo verre is het er van daan , dat met|

de Socinianen, in alle hunne begrippen, voor dwa-

lende Christenen moet houden , dat zij in tegendeel

dikwerf veel dieper en ook veel helderder doorzigt

hadden in de goddelijke uitfpraken der heilige open-

baring, dan de Lutherfchen, de Hervormden en de

Doopsgezinden van dien tijd , welke zij alzoo over»

troffen. Hun oog drong door met kracht en fcherp-

te , wanneer zij in den Bijbel lazen en voortlazen

,

zon-

(*) De Divinitate JESU CURISTI.
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zonder op plaatfen te floten , waar eene wederftre- na C. G»

vende magt van anders gezinde Proteftanten door P^'^'SSa.
° *' tot 1700,

hen gevoeld werd. Hadde dit plaats, en hier ont-

dekt men de verbazende werkingen van het men-

fchelLjk vooroordeel! gelijk, bij voorbeeld, ten aan-

zien van de Godheid des Zoons van God en des

Heiligen Geestes, ten aanzien van de voldoening,

enz. , dadelijk werd dan hun oog verdonkerd ; men

ziet het, hoe zij, in zulke gevallen, bedremmeld, als

blinden naar den wand tastten , en met eene partij-

zuchtige drift alles aangrepen , wat onder het bereik

van hun gevoel kwam, om zich, ware het moge-

lijk, zelfs aan flroohalmen vast te houden, en hunne

ongegronde gevoelens te verdedigen. Hunne rede was

bedwelmd; hun oordeel was traag en ftond, als het

ware, ftil; hun verfland was zonder overleg en als

aan banden gelegd. Hoe verklaarden zij , bij voor-

beeld, joh. VIII: 58? Aldus, dat de Zoon van God
eer het licht der wereld is geweest , dan abraham

de Vader van vele volken geworden is, door der-

zelver bekeering. Kan er eene fchrifcverkhring wor-

den uitgedacht, die meer gedrongen is, dan deze;

die meer bedwelming van zinnen, meer traagheid en

ftilfland van oordeel, meer flaafsch verftand zonder

• overleg verraadt ? Wat was het befluit uit hunne ver-

klaring van alle die plaatfen , waaruit de Godheid van

den Zoon van God anders allerduideliikst bewijs-

baar is ? Dit , dat de Zoon van God wel eigenlijk

geene Goddelijke natuur had, maar toch als God

erkend moest worden, wijl Hij Goddelijke magt en

heerfchappij over ons ontvangen heeft. Zoo zoude

T 4 dan
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na C. G. dan Gods Zoon een wezen zijn , dat God gewopi

w-^j7oo
^^" ^^^

' ^^" Ondergod ! En zulk eene ftelling

—.——. meenden de Socinianen roet de uitfpraken der gezon-

de rede overeen te kunnen brengen. Nam niet hier

het vooroordeel de rede gevangen, die aldus in de

laagten van het polytheisme of veelgodendom neer-

zonk, dat toch onder alle, ten minfte befchaafde.

Heidenen , niets anders is , dan het geloof aan éénen

Oppergod en denzelven ondergefchikte mindere we-

zens , die door de mngt en heerfchappij , van dien

éénen Oppergod aan hen verleend , Goden gewor-

den zijn, en als Goden van de menfchen erkend

moeten worden? Die zelfde kracht van vooringe-?

nomenheid, welke de rede onderdrukte, is merk-

baar in alle die deelen van hun flelfel (), waar-

door zij zich van de overige Proteftanten onder»

fcheidden.

Hun ver- En nogtans waren deze Sociniaanfehe gevoelens

val aidaar ^-^i
^gjg Proteftanten , hoe is het mogelijk geweest ?

eii ver-
o j o

banning. ZOO aannemelijk, dat vele Lutherfchen, Hervorm-

den , ook Doopsgezinden en Remonftranten van tijd

tot tijd in meerder of minder getal dezelve of open-

lijk beleden, of heimelijk kweekten. Het kerkge-

nooifchap der Socinianen breidde zich , als een wel

gewortelde boom, zeer uit in Polen, tot aan het

jaar 1638, toen deszelfs bloei begon te verwelken,

en waarna de blijde hoop der leden op eenen over-

vloed van vruchten langzamerhand grootelijks ver-

min-

(*) Dit fteifel hebben wij voorheen uitvoerig opgege-

ven, zie XXIII D, bl. 262-^66.
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minderde, en eindelijk vervloog. Te Rakow had- na C. G.

den de Socinianen eene kweekfchool gefticht, diejj^j!^**

allengs zoo vermaard was geworden, dat vele — »

Roomschgezinden zelfs geene zwarigheid maakten

er hunne zonen heen te zenden , om onderwezen

te worden door eenen schmalz , eenen ostorod ,

en anderen. Maar de wijsheid , welke het gedrag

van deze leeraars beftuurde, die geen ander doel

hadden , dan om hunne Roomfche kweekelingen

VDor hunne gemeenfchap te winnen , bezielde niet

hunne Protedantfche leerlingen. Dezen hadden ten •

gemelden jare de dwaasheid een openbaar houten

CHRISTUS beeld met geweldige fteenworpen balda-

diglijk aan te randen en te verbrijzelen. De ftad

geraakte in rep en roer; het volk ftond op en nam

wraak; de Poolfcbe rijksraad, vervuld met de bil-

lijkte verontwaardiging , ftrafte de misdaad van hei-

ligfchennis , maar te (Ireng Dezelve liet de fchool

tot den grond afbreken, de boekdrukkerij vernielen,

en het kerkgebouw fluiten. De fchool en kerkleer-

aars werden gebannen. De val van deze fchool te

Rakow was dadelijk de middeloorzaak van de hoo-

ger opkomst eener andere, maar minder vermaarde

fchool te Luklaw^ waar van toen af het getal van

onderwijzers en onderwijzelingen aangroeide. Maar

die voorfpoed was van korten duur. De regering,

op de gemeenfchap der Socinianen eenmaal gebeten

zijnde, zorgde er voor, dat ook deze fchool wel

haast haar aanzien verloor, en te gronde ging. Een

diergelijk lot trof ook de overige fcholen , vooral

gedurende den oorlog der Polen met de Kozakken^

T5 ««



298 K E R K E L IJ K E

na C. G. en naderhand met de Rusfen en Zweden. In den

££"700 ^"^^'"^S wet de laatstgenoemden kwamen de Socinia-

—

—

.. nen onder verdenking, dat zij eene zamenzwering

tegen liet gemeene best gefmecd iiadden. En nu

was hun vonnis geveld. Ten Jare 16.' 8 werden ,

op den lijksdag te Warfchaw , alle Socinianen,

door geheel Polen verfpreid , buiten de grenzen des

lands gebannen , met bedreiging van de flraf des

doods aan alle wederwilligen. Het toen uitgevaar-

digd befluit werd vernieuwd ten jare 1661 , en bragt

aan deze godsdienstgezindte in Polen den laatften

flag toe.

Han Oaat In Zevenbergen hebben de Socinianen , of zoo als

bere^en^^^'
^^^ ^^'^^" liever genoemd willen worden , de Unha-

risfen, fchoon zij anders ook het leerftelfel van f.

sociNus volkomen waren toegedaan , zich reeds in

de zestiende eeuw wijd en zijd uitgebreid, en zul-

ken invloed zich bezorgd , dat zij boven de overige

Proteftanten verre de overmagt hadden. Zij genoten

er niet alleen eene volkomene godsdienstvrijheid,

welke de vorften des lands bezworen hadden , maar

hadden er bloeijende fcholen, waar onder die van

Klaufenburg uitmuntte. In het midden der zeven»

tiende eeuw was hunne gemeenfchap zoo groot en

talrijk geworden, dat zij meer dan twee honderd

kerken hadden , waarin zij zamenkwamen. Derzel-

ver voornaamflie opzieners werden Superintendenten

genoemd , en waren , gelijk de geestelijken van dien

naam , in rang bij de Lutherfchen , met hoog gezag

bekleed. De eerüe was geweest frans davids ,

een man, die de allerverderfelijkfte gevoelens zocht

voort-
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voortteplanten , en even daarom , na dat faustus na C. G.

6OCINUS alle vergeeffche moeite gedaan had, om ^''^'"^-''^*

u j j .

'
tot . 700.

hem te regt te brengen , door de regering tot eene -

altijddurende gevangenis veroordeeld werd , waarin

hij overleed ten jare 1579 (*). Zijne opvolgers,

als GEORG ENjEDiNüs, cn anderen, waren beter.

De voornaam Hen des lands waren leden der Socini-

aanfche gemeenfchap ; en gelijk dezen door hunne

achtbaarheid aan dezelve aanzien gaven, zoo werd

zij niet weinig geftevigd door de kloekzinnigheld van

vele bekwame godsdienstleeraars , die in kunde uit-

blonken. Na het midden der zestiende eeuw ver-

viel allengs de gemeenfchap, welke tegen den hei-

melijken en openbaren vvederftand der Jefuiten niet

opgewasfen was. De Poolfche ballingen , die ten

jare 1658 het vaderland moesten verlaten , namen

,

voor een groot gedeelte , wel de wijk naar Zeven-

bergen^ maar de vveinigften vonden bij hunne min-

vermogende broeders aldaar het gene zij verwacht-

ten. De raeesten trouwens, ontbloot van middelen

ter hunne onderfteuning , leden niet alleen op de

reis derwaarts allerlei ongemakken , maar waren

naauwelijks ter beftemde plaatfe aangekomen , of

werden aangetast eerst door honger en kommer,

daarna door eene toen heerfchende pestziekte , en

fmolten, op eene jammerlijke wijze, weg als ver-

fche fneeuw in den lentetijd; Van toen af verma-

gerde de gemeenfchap der Socinianen in Zevenher-

gen dermate, dat er ten laatfte Hechts de fchaduw

fcheeii

() Verg. het XXIII D. bl. 250^ 251.
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ra C. G. fcheen overgebleven van een Hgchaam , dat zoo wel-

Jnari552. varend was geweest. In het begin der achttiende
rot 1700. . , j j o • •

„..
'_^ eeuw, ten jare 1730, werd den Socinianen zoo te

Klaufenhurg als te Weisfenburg en kerk , en fchool

,

en boekdrukkerij , en alles, wat hun dierbaar was,

ontnomen en aan de Jefuiten gegeven. Na dien tijd

hebben zij meer rust genoten , en het gene zij ver-

loren hadden weder eenigzins herfteld gekregen.

Het aantal der leden van hunne gemeenfchap is

evenwel op verre na niet weder tot eene zoo aan-

merkelijke hoogte geklommen, welke het voormaals

bereikt had. Hetzelve is in de jongfte jaren be-

groot geworden op ongeveer dertig duizend , van

welke velen het zelfs raadzaam achtten openbare

belijders te zijn van de Roomsch-katholyke gods-

dienstleer. Het getal der gemeenten beliep omftreeks

honderd vier en zestig. Zij zijn meest koophande-

laars en ambachtslieden ; burgerlijke posten mogen

zij niet bedienen, als wordende flechts bij ooglui-

king geduld.

In In DuitschJand ontbrak het ook geenszins aan
Duitsch- Socinianen , die hier en daar verfpreid , nogtans

geene gemeente zoo zeer uitmaakten, temeer, daar

zij voor vervolging vreesden. Alleen te ^//ör/ fchijnt

in het verborgene eene gemeente van Socinianen

beflaan te hebben in den aanvang der zeventiende

eeuw. Ten minde er bevonden zich aan de Lu-

therfche Akademie aldaar onder de leerlingen van

ERNST soNER, Hooglceraar iu de Wijsgeerte, die

in zijne lesfen het zaad der Sociniaanfche gevoelens

met eene volle hand uiiftrooide, vele jonge lieden,

in
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in wier harten het als in eenen vruchtbaren grond na C. G.

nederviel, en weh'g opgroeide. Onder dezen onder- J^^^'^SSs.
' ° ^='

tot 1700,
fcheidde zich , door zijne geleerdheid en wijsheid

,

-,

boven anderen , de hier voor gemelde johannes

CRELL 5 die vervolgens één der voornaamfte fteun-

pilaren van de gemeenfchap der Socinianen geweest

is ( * ). Trouwens de beroemdrte Sociniaanfche

godsdienstleeraars waren Duitfchers van geboorte,

als scHMALZ , osTOROD , RUARUS , Welke reeds

door ons genoemd zijn ; wijders johan volkel

of VOLKELIUS, CHRISTIAAN FRANCKEN , JOACHIiM

en CHRISTOFFEL STECHMANN , JOHANNES LODE-

wijK woLTZOGEN, eu anderen, die, wijl het hun

wel belet werd in hun vaderland vrij uit te belijden

het gene zij dachten , naar Polen verhuisden , waar

zij leeraarsposren bekleed en eenen grooten naam

zich verworven hebben. Toen de Socinianen uit

Polen verdreven werden, weken velen hunner, be-

halve naar Zevenbergen , ook naar het Brandenburg-

fche ^ waar zij naar hunne uitzigten wel ontvangen

dachten te zullen worden, hopende op de befcher-

ming van den keurvorftelijken landvoogd, den Prins

BPGüSLAUS RADZiviL , die aan zijn hof reeds

eenige Socinianen had. In die verwachting nogtans

werden zij te leur gefield. De Keurvorst frederik.

WILLEM , zoo wel als zijn Landvoogd , zoude , het

is

(*) BisTERVELD noemt hem in zijn werk de uno Beo

eet. tegen hem gefchreven , in de voorrede Viium , cum

«b praclaram eruditioncni , turn ob firtgularem humani-

tatem atque indujiriam apud fuoi celeberrimum.
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na C. G. i^ waar, hun de verzochte vrijheid niet geweigerd

Jaari552. hebben; maar de Staten van Pruisfen wilden hun
tot 1700

.

jjg2elve volftrekt niet vergunnen. De Keurvorst

evenwel verleende hun voor eenigen tijd de regten

der herbergzaamheid ; en nu den tijd te baat

nemende , welken hij daar door gewonnen had ,

verwierf hij eindelijk de goedkeuring der Staten , om
dezen ongelukkigen in Mark Brandenburg een'

hoek lands ter bewoning toe te ftaan , waar zij vol-

komene vrijheid van godsdienst hadden. Men hoop-

te, dat door zulk een middel deze nieuwe volkplan-

ting ligtelijk zich zoude bewegen laten , ora met de

Proteftantfche gemeenfchap des lands zich te veree-

nigen. En die hoop is niet ijdel geweest. Vele

andere Poolfche vlugtelingen hadden eene goede

fchuilplaats in Silezi'é gezocht en gevonden. Van

ftonden aan genoten dezen in het vervolg daar de

gunst van georg , Hertog van Brieg. De meeste

Edelen en Geestelijken vestigden zich te KreutS'

burg, waar de Wethouders de Predikanten en de

Burgers als om ftrijd , elk in zijne betrekking , het

hunne toebragten, om hen het doorgeftane leed te

doen vergeten. In andere gewesten van Duitsch'»

land hadden niet weinige Poolfche vlugtelingen het

beproefd zich neder te zetten, maar overal werd

hun dit voornemen betwist; overal werden zij ver-

dreven.

In ons va- In ons vaderland gelukte het ten allen tijde den

derland. Socinianen even weinig, eene gemeente opterigten,

waartoe zij meer dan éénmaal hunne krachten heb-

ben ingefpannen. Ten jare 159S waren met zulk

een
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een oogmerk hier in de Nederlanden gekomen twee na C. G,

Sociiiiaanfciie leeraars, christoffel ostorod en Ï^'^'^^SSs.

,. . , . . „ . . toe 1700,
ANDREAS VEIDOWSKI , die iH dc provintic van Zuid' ___1_
holland rondreisden, om liunne gevoelens voort te-

planten, vooral door het doen uitgeven van uit liet

Latijn en Poolsch in het Nederlandsch vertaalde

gefchriften, waartoe hun, zoo het fchijnt, weldra i

hulpvaardige handen geboden werden. Dan hun

doel en doen werd fpoedig ontdekt door de ^mfier^

damfche Predikanten , en gelijk door dezen , daarna

even zeer afgekeurd door de Theologifche Fakulteit

der Leydfche Hoogefchool , die op last der regering

de gemelde boeken onderzocht, met dat gevolg, dat

bij de vergadering der algemeene Staten in den Haag

het befluit genomen werd, dezelven, in de Griffie

der Generalïieie, voor de oogen der eigenaren, te

verbranden, en deze beide vreemdelingen, als aller-

gevaarlijkfte godsdienstbedervers buiten het gemeene-

best te bannen. Dan dit tweeledig vonnis werd

flechts ten halve uitgevoerd. De gedagvaarde So-

cinianen weigerden te verfchijnen ter gemelde plaat-

fe, waar het vuur was aangelegd; en nu ook wer-

den de boeken niet verbrand, maar onder de daar

tegenwoordige leden van (laat verdeeld. Het vonnis

der uitbanning werd vervolgens tegen hen aan het

huis, waar zij zich in den Haag ophielden, uit-

gevaardigd; en zij ruimden de provintie van Hol'

land, maar bleven nog eenigen lijd in Friesland

^

waar zij eene Apologie hunner zaak lieten drukken

,

welke zij den algemeenen Staten deden ter hand

ko-
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na C. G. komen (*). Eene tweede poging ter voortplanting

loc" 700' ^^'^ Sociniaanfche gevoelens, zoo het fchijnt, met

n geene geringe hoop, ondernomen ten jare 1641,

werd insgelijiiS verijdeld. Te Amfterdam had men

het gewaagd de vijf boeken van volkelius over

den waren godsdienst (f), ten jare 1630 te Rakow

uitgegeven, na te drukken, het gene door den Ma-

gidraat der ftad ontdekt werd, vj^elke, den aoften

van Louwmaend des eerstvolgenden jaars, alle de

exemplaren, vijf honderd en vijftig in getal, door

beulshanden openlijk verbranden liet. Nogtans werd

het kwaad niet uitgeroeid, maar fchoot, in tegen-

deel , hier en daar zoo veel te weliger op , waar-

door de algemeene Staten ten jare 1653 ^^^ ^W^ï-

noodigst oordeelden, op zware ftrafFe te verbieden^

gelijk zij deden , het drukken en verfpreiden van So-

ciniaanfche fchriften , en het houden en bezoeken van

Sociniaanfche vergaderingen. Desniettemin werd door

de bezorging van den Sociniaan andreas wisso-

WATiüS , ten jare 1656 in Amfterdam en ten jare

1668 te Rotterdam gedrukt de bekende Bibliotheca

fratrum Polonorum ^ in zich bevattende de voor-

naam*

(*) Doorgaans wordt door de Gefchiedfchriivers dit

gebeurde niet naar waarheid verhaald. Men zie dat in

mijne Gefchiedenis der Syftem. Godgel. III. bl. 248-252;

waar ik de ganfche toedragt der zake in het regte dag-

licht meen gefteld te hebben, en de gronden daar voor

heb opgegeven.

(f) De vera ReUgione Libri V.
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uaatnfte fchriften der Socinianen. Wie ziet in alle ia C G.

de deelen van dit berigt niet even zoo vele duide- ^^^^552»

,... ... , , « . ^ot 1700,
hjke bewijzen, dat bet Sücinianisme hier te lande

.

langs allerlei bi^gtige gangen heimelijk en openlijk is

voortgekropen ^ zonder dat het telkens tusfchenko-

mend gezag van de wakende overheid in ftaat was

zulks te ftremmen of zelfs te belemmeren. Alleen

kon zij verhinderen het oprigten van eene Socini-

aanfche gemeente, welke, gelijk andere Disfenters,

godsdienftige vergaderingen in daartoe afgezonderde

kerken hield. Ook dit verhinderde zij. iVlaar de

Socinianen fchuilden hier te lande in menigte onder

de Proteftantfche Disfenters , meest onder de Doops-

gezinden namelijk
, geliik wij reeds gezien heb-

ben (), ook onder de Remonftranten , de Rhijns-

burgers of Koilegianten enz.

Ook in Engeland ontdekten zich al vroeg onder

de Proteftanten eenige Unitarisfen, reeds voor dat

deze fekte in Polen zich voor de gevoelens van

sociNUS verklaard had. Van daar dat deze

Engelfche Unitarisfen , als te verre van hen ver-

wijderd zijnde, zich ook met dezelven ten aanzien

van de belijdenisfe hunner leer nooit vereenigd heb-

ben ; de meesten waren Ariaanschgezinden. Dan

tegen deze Unitarisfen in Engeland waren en ble-

ven fteeds de ftrengfte wetten in krnchr. Onder

EDUARD den zesden^ onder elizabeth en onder

JAKOB den eerflen werden verfcheidene Unitarisfen

met den dood of op het fchavot, of aan den brand-

fta-

(*) Zie bladz. 281, 282.

Herv. VL V
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na C. G. ftapel geflraft. Het meest berucht heeft zich onder
Jaan552. ^^ Unitarisfen in Engeland gemaakt zekere johan

» BIDLE, die, niettegendaande eene nieuwe Parlements-

akte, ten jare 1648 tegen deze fekte uitgevaardigd,

met bedreiging der doodflraf, het nogtans koit

daarna ondernam , de algemeen omhelsde leer der

Pfoteftanten in openbare gefchriften aantetasten, en

het Arianisme aanteprijzen. Wel drie reizen werd

hij gevangen gezet; eerst onder karel den eerften^

toen onder cromwell , naderhand onder karel

den tweeden , telkens eenen fchandelijken dood te

naauwen nood ontkomende. De laatfte maal in

hechtenis zittende ftierf hij in de gevangenis , ten

jare 1662 , aan eene ziekte. Niet weinig waren de-

zes mans verborgene aanhangers , die vervolgens ,

onder willem den derden , het zoo verre wisten te

brengen, dat de gemelde Parlementsakte van het jaar

1648 merkelijk verzacht , altoos de bedreiging der

doodflraf er uit weggenomen v,7erd. En nu groeide

het getal der Unitarisfen in Engeland ^ voornamelij'K

onder de Episkopalen te Londen^ als van jaar tot

jaar flerk aan. Gaarn hadden zij een afzonderlijk

genootfchap willen flichten ; maar de gefteldheid der

hoofdkerk, ten engde verknocht aan die van den

(laat, maakte uit haren aard zulks hun niet wel

doenlijk, ten minde onraadzaam. In het laatst der

zeventiende eeuw was de venrjaardfte Unitaris wil-

LiAM WHISTON, die Hoogleeraar te Camhridge zijn-

de, uit hoofde zijner gevoelens genoodzaakt was,

zijnen post neder te legsen. Ten dien tijde begon-

nen zich vele Unitarisfen te vertoonen onder da

Pjcs-
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Presbyterianen; het hoofd van dezen was thomas na. C. O,

EMLijN , die, los van de verbiiidtenisfen aan de '^l!'^'^^^'•' rot i7'^o«

Episkopale kerk, zich, in het begin der achttiende

eeuw, verftoutte te Londen eene gemeente voor zij-

nen aanhang te (lichten , die wel eenige jaren , zon-

der ftoornis , hare openbare vergaderingen hield ,

maar toch zeer klein is gebleven, en eindeliik geheel

weder verliep. Zij is ook, voor 200 verre ons be-

kend is, de eenige gemeente van Unit.irisfen in ge-

heel Engeland geweest. De Unitarisfen werden in

alle de onderfcheidene godsdiensrgezindten der Pro-

teftanten aldaar geduld en verdragen (*).

DERDE HOOFDSTUK-

Gefchiedenis van de Remonftrantsch - Hervormden

en Rhijnsburgers»

Jrdloe in den aanvang der zeventiende eeuw de Re- De uit-

monftrantsch- Hervormden ontflaan, hoe zij van de
wesdijre

overige Hervormden afgefc heiden , en hoe zii ver- der Re-

volgens een afgezonderd wel geregeld kerkgenoot "'o"

fchap geworden zijn, hebben wij hier voor omftnn jiervorm-

dig- den.

(*) Zie over de gefchiedenis der Unitnrisfen en Soci-

nianen jablonski's m. a. w. II Deel. bladz. 3< 1-300;

SCHRÖCKHS a. w. V D. hl. 482-631; mijne Gefc'>. der

Syfl. Godg. III D. bl. 193-26 ; en mijne Gefch, der

Chrisiel. Kerk in de achtt. eeuw ^ IX D. bl. 5-72.

Va
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na C. G. diglyk verhaald (*). Het gene hen , als een bij*

Jaari552 ronder kerksenootfchap uitmakende, betreft, is dus
tot I 700 . ,

^ '
^ ' ,

i_

•

ru nog overig hier historisch vermeld te worden.

Dit genootlchap vestigde zich, als verdeeld in on-

derfcheidene gemeenten, hier te lande, in het jaar

1630. De gemeenten waren het meest verfpreid in

Zuid en NoordhollancL In drie van de overige ge-

westen waren flechts weinige gemeenten ; in het

gewest van Utrecht namelijk twee, in Gelderland

ééne , in Friesland ééne ; in de andere gewesten

werden zij nergens aangetroffen. De gemeente te

Rotterdam was wel de aanzienlijkfte , 200 wegens

het aantal, als wegens de welgegoedheid der leden.

Tot aan het einde van het tijdperk, waarvan wij de

gefchiedenis boeken , bloeiden alle deze gemeenten

,

welker leden trouwens door zedelijkheid en fpaar-

zaamheid en vlijt de eer van hunne belijdenis op-

hielden , en als brave burgers van den Staat door

het beoefenen van christelijke deugden met hunne

christelijke medeburgers om den voorrang dongen.

Hunne De godsdienstplegtigheden der Remonftranren ver-

gods- fchilden weinig van die der overige Proteftanten

,

1^"!^!. en kwamen het naast overeen met die der Her-
plegcig'

heden en vormden. De doop werd, naar willekeur der leden

gods- hunner gemeenfchap , zoo wel aan kinderen , als
dienstleer , . , , ^ j n- •

, ,

aan bejaarden bediend, liij cien openbaren gods-

dienst gebruikten zij de gewone Nederlandfche over-

zetting van den Bijbel , waarvan zich de Hervormde

kerk hier te lande bediende. Wat hunne leer aan-

gaat,

(*) BI. 84-8S ia dit Deel; en bl. 223-228.
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gaat , deze kan genoegzaam worden opgemaakt uit na C. G.

het gene wij hier voor betrekkelijk hunne verwijde- ]^^^^S5^»

nngen van , en hunne twisten met de Hervorm- .

den reeds hebben gemeld. Die geloofsartikelen

,

waarin zij het met de Hervormden niet eens hadden

kunnen worden , maakten fleeds het kenmerkelijke

van hunne bijzondere belijdenis uit. Voorts lieten

zij het aan elks vrijheid, hoe hij tneende te moeten

denken over andere gewigtige waarheden der chris-

telijke godsdienstleer, indien hij maar de goddelijk-

heid der gewijde fchriften vastftelde, wanneer toch

zulk een , als Christen , geen gevoelen zoude om-

helzen, dan waarvoor hij grond in den Bijbel ge-

loofde te vinden.

Groote Theologanten bloeiden in de gemeenfchap Hunne

dezer, van de Hervormde kerk afgefcheidene, Chris- ^°^^'

tenen. Welk een voortreffelijk Godgeleerde was de Theolo-

ftichter of voorganger van deze gezindte, jakobus ganten.

ARMiNius? welk een fchrander en in verfchillende

ftudievakken doorkneed Godgeleerde was simon

EPiscopius ? welk een oordeelkundig Godgeleerde

en Schriftuitlegger was hugo de groot, op wiens

fchouders allen , die in de fchriften der Goddelijke

openbaring, zonder vooroordeel en partijzucht, de

waarheid trachten optefporen , zelfs nu nog gaarn ,.

(laan willen , om verder te mogen zien , dan zij an-

ders zouden kunnen zien? Overtrof hij niet in de

beoefening van fchier alle vakken der God gewijde

en menfchelijke wetenfchappen , welker omvang,

hoe wijd ook, voor zijn toch eindig verfland niet

te groot was , alle zijne tijdgenooten , en alle ge-

V 3 leer-
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fia C. G leerden , mag men zeggen , die na hem geleefd heb-
P«ri552

i^gj^ jQj heden toe? Grooren roem verwierven ins-
ect 1700
^ gelijks zoo buiten als bmnen hunne gemeenlchap

JwHAN UIJTENBOGAERDT , STEPHANUS CURCEL-

LJILUS, PHILIP VAN LIMBORCH, JOHANNES CLERI-

CUS, KASPAR en GRRARD BRANDT enZ, (*)

Opkomst Aan de Remonftrantsch -Hervormden waren zeer

R^h'jns
'"^auw verwant de Rhijnsburgers of Kojlegianten.

burgers. De ftichters van deze kerkgezindte waren drie Re-

monftrantfche broeders, adriaan, jan en gysbert

VAN der kodde, jakobs zoonen , broeders van

WILHELMUS coDD^[js, tcH dien tijde beroemden

Hoogleeraar der Hebreeuwfche taal te Leyden, Zij

woonden te Rhijnsburg ^ Oesigeesi en Warmond,

drie dorpen , in den omtrek van Leyden , zich ge-

nerende met de leerrouwerij en landbouwerij. Na
dat in de nationale Synode, te Dordtrecht ^ gehou-

den in de jaren 1618 en 1619, de Remonftranten

veroordeeld en hunne leeraars gebannen of in ge-

vangenisfen gezet, of uit eikanderen gedreven waren,

legden dadelijk de gemelde broeders van der kodde

den gronilflag van het kerkgenootfchap der Rhijns-

burgrs, afgefcheiden van alle andere gezindheden,

die met hen , als RemonQranrcn , in godsdienstbe-

'
grip; en niet ééi-sdenkend waren. Hetzelve bellond

uit eenige voormalige leden der hervormde gemeen-

ten van de drie bovengemelde dorpen. De omflan-

dig-

(*) Vergelijk miine Gefch. der Syjïcm. GodgeL III D,

bl. it'i-as . et) mijne Gefch. van de Christel. Kerk in

de achtt. eeuw; IX D. bl. 202-235.
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digheden des tijds verboden het volftrekt eenen Pre- na C. G.

dikant aan te ftellen , die hun voorlichten, die hen I^^^SS**

. . 1 ^ ^
^'^^ 1700.

leeren , leiden, en (richten kende. AIzoo bleven zij »^_
buiten het bereik der kerkelijke en wereldlijke magt,

die hunne onderneming anders fpoedig verijdeld zou-

de hebben. Hunne bijeenkomiten waren zoo inge-

rigt , dat er eenige hoofdftukken uit den Bijbel voor-

gelezen en plegtige gebeden tot God werden opge-

zonden. Indien daarenboven iemand der leden

,

waarvan echter de vrouwen werden uitgezonderd ,

zich opgewekt gevoelde, om, naar de godsdienst-

kennis, welke hij had, ter ftichting iets voortedra-

gen , zulks flond hem vrij. Zoodanige fprekers in

de vergaderde gemeente waren dan in het eerst voor-

al de broeders van der kodde , bij welke zich ook

dikwerf, in deze betrekking, voegde theunis kor-

NELis zoon, een visfcher, wonende in de Kaag,

Zoodanige fchikkingen gevielen aan het grootfte deel

der leden dier nieuwe gemeenfchap , dat dezen , toen

er vervolgens uit Antwerpen^ waar de meeste uitr

gebannene Remonftrantfche leeraars zich ophielden,

ecnigen van dezelven in het vaderland weder durf-

den influipen, ronduit weigerden van derzelver dienst

gebruik te maken. De overige leden der gemeente

daarentegen waren van andere gevoelens, meenende,

dat hunne inrigting zonder het verflandig beftuur

eens Predikants op den duur niet zoude beftaan

kunnen. Hier door ontflond aldus, toen de Re-

monflranten , hier te lande weder geduld wordende,

bijzondere gemeenten (lichtten , tusfchen de leden

van de gemeenfchap der zoo genoemde Rhijnsbur-

V 4 gers
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na C. G gers eene zeer groote tweefpalt, die ten laalfte op

cot i-^^^
^^"^ volkomene fcheuring uitliep. De gemeenfchap

— werd verdeeld in twee partijen , waarvan de eene

zich als eene ordeliike Remonftrantfche gemeente

vestigde te Warmond^ en na het jaar 1633 tot

hevlen toe altijd een' vasten Predikant gehad heeft;

en de andere te Warmond hare afgezonderde ver-

gaderingen in een hurgerhuis, ééns ler maand, en

w.1 op den eerden zondag na nieuwe maan, hield,

l Vijandigliik ftonden (leeds deze twee partijen tegen

eikanderen in het harnas ; het gene dan eindelijk

de laatstgemelde partij voor de andere wijken , en

hare vergn deringen van Warmond deed verleggen

naar Rhijnsburg , waarvan zü den naam van Rhijns-

burgers verkregen hebben. Aldaar vormden zij zich

geheel tot eene af^jonderlijke kerkgemeenfchap , die

naar hare eigene wetten beftuurd werd , en in dat

beftuur hare vastheid had. Nu eerst ook hielden

zii het heilig avondmaal onder eikanderen naar de

Proteftantfche gebruiken. Ook nu kwam de dom-

pellonp hij hen in algemeen gebruik; dien doop

berilenden zii zelfs aan zu'ken , die te voren in

hunne riipe jaren , op de beliidenis hunnes geloofs

,

door befprenging, bij de Doopsgezinden waren ge-

doopt , met wilken zij den kinderdoop verwierpen.

De onderd «mpelini gefchiedde doorgaans in putten

of bakken, die anders gefchikt waren tot het leder

bereiden, welk ambacht te Rhijnsburg veel gedre-

ven werd. Voor het overige waren zij in meer

anderr pnnten eensgevoelend met de Doopsgezinden

en de Baptisten, zoo als opzigtelijk het ambt der

Over-
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Overheid, het gebruik des zwaards, het oorlog voe- . ia C. G.

ren. Ten aanzien van de leer der voorverordeninc; '^^'^5S2.
'^ ot 1700.

en het gene er mede in verband ftaat , bleven zij .-._
aan de zijde der Kemonftraiven. Ook. gelijk de-

2en , matigden zij zich , omtrent andere geloofsarti-

kelen , groote vrijheid aan , zonder zich aan eenige

belijdenis van vroegeren of lateren tijd te willen ver-

binden. Allen , die de Goddelijkheid der heihge

fchrift erkenden , en naar de voorfchriften daarin

begrepen , wenschten te leven , werden tot leden des

genootfchaps aangenomen , hoedanig ook hunne bij-

zondere godsdienstbegrippen wezen mogten. Het

v/as genoeg, flechts te belijden, dat jezus is de

CHRISTUS , de Zoon van God. Uit dien hoofde

ftond tot hen de toegang open niet alleen voor Re-

monftranten , Doopsgezinden , Hervormden , Luther-

fchen enz., maar zelfs voor Socinianen en andere

ünitarisfen , welke broederlijk bij hen ontvangen

werden. En desniettemin bij zulk eene wijd uitge-

ftrekte kerkelijke verdraagzaamheid , wie zoude het

gedacht hebben? waren zij dweepzieken, die, wan-

neer zij in hunne vergaderingen zich opgewekt ge-

voelden , om het woord te voeren , waanden daartoe

krachtiglijk aangedaan te zijn door de onmiddellijke

invloeden van den Heiligen Geest , die hun gewig-

tige waarheden openbaarde, of hun in zulke waar-

heden het helderst inzigt gaf , dar aan anderen ge-

weigerd werd. Dit noemden zX) profeteren ; het woord

evenwel genomen in den toen meer beken )en zin van

leeren , onderwijzen tot flichting. 7a\ waren het

niet, die fpraken, maar het was Gods Geest, die

V5 in .
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na C. G. 'm en door hen fprak , die in en door ben profe»
jaarissa.

^^^^^/^^ y^^ ^^aar is liet, dat zij in de fchrif(en der
tot 1700.

' '

„ Hervormden van dien tijd bekend ftaan onder den

naam van de tiieuwe fekte der Profeien. Bij het

volle werden zij doorgaans vrijfprekers genoemd.

De reden van deze benaming zal den Lezer ftraks

nader worden ontdekt. Na den dood van de drie ge-

broeders VAN DER KODDE werd de gemeente te

Rhijnshurg meest beftuurd door den fchoonzoon

van JAN VAN DER KODDE , met name frans

jOGCHEMSZ. ouDAAN, en vader van den beroemden

Nederlandfchen dichter joachim oüdaan.

Hunne Geen of weinig geruchts maakte in den aanvang
unbrei-

^jj. ggnootfchap. Men wist (lechts , dat het-

zelve beftond, maar men floeg er geene acht op;

de leden trouwens gedroegen zich als ftillen in den

lande. Hunne vergaderingen, die in den beginne

zeer geheim gehouden werden , kwamen , na dat de

Remonfliranten weder geduld waren, wel ter alge-

meene kennis , maar wijl zij als het ware binnen

's huis gehouden werden, bleven zij van alle hinder-

nisfen verfchoond tot het {aar 1648, toen de Staten

van Holland en TVestvriesland ^ bij een openlijk uit-

gevaardigd befluit tegen het genootfchap , eeuige

,

evenwel geene ftrenge, behoedmiddelen gebruikten.

Ongeveer dien tijd ook waren er eerst van de reeds

lang overal verfpreide leden des genootfchaps , die

tweemalen in het jaar naar Rkijr.sburg zich bega-

ven, om met de broederfchap feest te vieren, nu

hier en daar afzonderliike vergaderingen aangelegd ,

die KüUegiën geheeten werden , waarvan zij , dia

de^
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dezelven bijwoonden , den naam van Kollegianten nn C. G.

bekwamen. Het eerfte voorbeeld hierin gaven de l^JH^^'

Jlmflerdamfche leden van het genootfchap , die ten — .—

jare 1646 in hunne ftad, onder het hoofdbeftuur

van den bekenden Doopsgezinden Predikant g. a.

DK HAAN, eene zoodanïo-e vergadering oprigtten.

Dit voorbeeld werd gaande weg door de leden of

voorfLanders des genootfchaps gevolg4 in andere

fteden, zelfs dorpen van Zuid- en Noordholland

^

als te Rotterdam ^ te Leyden, te Haarlem^ te Alk-

maar , te Hoorn , te Enkhuizen , te Zaandam , te

Wormerveer^ te Krommenie enz., en van de overige

provinriën , als te Leeuwaarden^ te Groningen enz.

Men berekent het getal van zoodanige Kollegiën in

onderfcheidene fteden en dorpen op achttien. In de

eerrte helft der achttiende eeuw bloeiden zij allen

nog; maar ha het midden dier eeuw zijn zij lang-

zamerhand uitgeftorven , of liever in de gemeenfchap

deels der Remnnftranten , maar grootftendeels der

Doopsgezinden 5 met welke zij over het algemeen

zich het best konden vereenigen , weggefmolten. In

de laatfte tijden trouwens waren de meeste leden der

vergaderingen Doopsgezinden , die , fchoon aan

hunne eigene gemeenfchap getrouw, evenwel om

meer vrijheid van fpreken te hebben , onder den

naam van Kollegianten afzonderlijk verkozen zamen

te komen, tot dat eene meer veld gewonnen heb-

bende verdraagzaamheid, tegen het einde der acht-

tiende eeuw, hen daarop niet meer zoo gezet deed

zijn. De vrijheid van fpreken, welke in de verga-

deringen plaats had, werd op deze wijze uitgeoe-

fend.
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Ra C. G. fend. Na het gebed , deed één der broederen ,

Jaari552.
^^3j^jg met eene hoorbare ftem het gebed. Ver-

tot 1700 ' ^

I volgens las een ander broeder eene vooraf bepaalde

Bijbelplaats voor, aan eenen lesfenaar ftaande, en

verklaarde dezelve. Hierna verzocht hij den broe-

deren, dat elk, die lust had, verder, bij beurte,

er zijne gedachten geliefde bij te voegen ; gelijk ook

' dikwerf de eene of andere, of meer dan één zulks

deden. Voorts begon weder een ander fpreker, die

de waarheden van den verklaarden tekst, in eene

aanëengefchakelde rede ontwikkelde tot vermaning

,

opwekking , vertroosting en (lichting. Een ander

weder deed het nagebed ; en hiermede werd de gods-

dienst befloten ; waar onder inmiddels nu en dan

Pfalmen of gewijde Evangelifche Gezangen waren

aangeheven.

Berigt Ten jare 1686 ontflond er in deze gemeenfchap
van eene

g wezenlijke fcheuring; zij werd verdeeld in twee

onder "partijen, waarvan de eerte bekend Itond onder den

^^"- naam van Bredenburgianen , naar zekeren johannes

BREDENBURG, koopmau te Rotterdam, en de an-

dere partij onder den naam van Lemmermansgezin-

den, naar eenen abrahaji lemmërman , ook te

Rotterdam woonachtig. De breuk ontftond dus te

Rotterdam, maar verwijdde zich door de geheele

gemeenfchap heen , zoo dat er overal, zelfs te

Rhijnsburg, in twee onderfcheidene huizen twee

oijderrchcidene vergaderingen gehouden werden. Het

verfchil was gerezen over de vraag , of men de

christeriike godsdienstleer opzettelijk behoorde opte-

helderen en te ftaven uit de gronden der wijsgeerte,

ot
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of niet? EREDENBURG had daarop een bevestigend .ia C. G.

antwoord gegeven, en dat verdedigd: lemmerman f"^"552.
'" ' cot 1 700,

had het tegendeel beweerd. En het gene het merk- ,

waardigfle in dit verfchil was, beiden hadden eikan-

deren, ook niet zonder fchijnbaren grond, befchul-

digd van Spinozisme. Dan na dat deze twee aan-

vangers van het verfchil overleden waren, \yerd er

een vergelijk getroffen, waardoor de onderfcheidene

aanhangen zich weder vereenigden. Dit gebeurde

ten jare 1700. Over het geheel wordt der Kolle-

gianten kunde en zedelijkheid zeer geprezen; vooral

blonken zij in kunde uit, na het midden der zeven-

tiende eeuw, tot zoo lang de gemeenfchap heeft

beftaan. En nogtans was foms die kunde niet vrij

van dweeperij. De Amjlerdamfche Burgemeester,

KOENRAAD VAN BEUNiNGEN , Onder anderen , die

tot de Kollegianten behoorden , was één der fchran-

derfte, geleerdfle en eerlijkfte Staatsmannen, welke

ons Vaderland gekend heeft; veertig jaren lang bijna

regeerde hij door zijne wijsheid de regeerders der

Rijken en Staten van Europa ; en die zelfde man

predikte de nabijheid van het duizendjarig rijk! Hij

overleed ten jare 1693. Dan in de achttiende eeuw was

van deze gemeenfchap een waar fierfeljANWAGENAAR,

de beroemde Schrijver der Vaderlandfche Gefchiedenis

,

welke in die betrekking ten jare 1 75 1 in het licht g:ifzeven

verftandige ksfen over het verhandelen der H. Schrift ,

ten dienfte van de fprekers in de vergaderingen (*^.

(*) Breedvoeriger is de gefchiedenis der Rhijnsburgers

door mij verhaald geworden in mijne Gefch. van de chr.

kerk in de achtt, eeuw; IX D. bJ. 23^-271.

VIER-
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VIERDE HOOFDSTUK,

Cefchiedenis van de Kwakers,

na C. G. Jylet de Rhijnsburgers hadden in verfcheidene op-
jaari552.

^iVten wel iets gemeens de zoosenoemde Kwakers
tot i;00. SS &

«- in Engeland^ een godsdienstgenootfchap uitmaken-

Opkomst de, dat geflicht is ten Jare 1647 door zekeren

kers.
' GEORGE FOX , geboortig van Drayton in Engeland^

een' fchoenmaker van ambaclit, die zich liet voor-

ftaan, door Goddelijke verlichting beflraald, en met

de Godheid zelve vervuld te zijn. Zij werden Kwa-

kers genoemd , om dat zij zeiven zich alzoo heet-

ten, als die het betamelijk oordeelden te beven voor

Gods majefteit en deszelfs woord , en fommigen

hunner dit foms in hunne openbare godsdienstoefe-

ningen overdreven , door toe te geven aan eene na-

tuurlijke zwakheid op de zenuwen , met fchudden

en beven. To kuake beieekent in het Engelsch be-

ren. In den beginne waren deze menfchen armza-

lige dweepers, niet ongelijk aan de wederdoopers

,

ten tijde van karel den eerfien ^ in de toenmalige

dagen , vol burgerlijke tweedragt , de gemoederen

nog meer iu beweging brengende door het gevaar-

lijk vonrwendfel, dat men zoo aan de Geestelijk-

heid , als aan de Overheid alle de onheilen , die

Kerk en Staat drukten , te wijten hadde , en men ,

om beiden met goed gevolg wederfland te bieden,

akoo het verborgen licht des harten, hetwelk ons

be-
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beter tot gids konde (trekken , fiechts te volgen ;ia C. G.

hadde. cromwell zelfs , fchoon hun niet onge- P"* 55^.
' ° tot 1700,

ïiegen , had moeite hen tot bedaren te brengen ; -_—

—

door moed en magt wist hij hen te bedwingen; en

hunne, daaruit ontdane, vrees voor hem grensde

aan nijd en haat. karel de tweede ken lieii in

het eerst volftrekt niet dulden, maar toen zli geheel

fot ftilftand gekomen, zich, naar hunne godsdienst-

begrippen , als brave burgers gedroegen , zelfs ten

voorbeelde van anderen , behandelde hij hen met

onderfcheidende zachtheid. Reeds onder het be-

wind van cROMWELL werden zij door een* gewel-

digen wind van vervolging uit eikanderen gedreven ,

zoo dat velen zich naar Duitschland ^ naar Frank-

rijk, naar Italië^ ook herwaarts naar de Neder-

landen^ maar inzonderheid naar Noordamerika be-

gaven. En daar was het , dat zij vervolgens , ten

jare 16B0, op de voorfpraak van william penn,

één' hunner voornaamfte geloofsgenooten , van ka-

rel den tweeden en van het Parlement eene wijd-

uitgeflrekte , doch onbebouwde landftreek ter bewo-

ning bekwamen , welke nog heden , naar hunnen

begunftiger , Pennfyhanië genoemd wordt, penn

rigtte aldaar een gemeenebest op, dat door heilzame

wetten beftuurd werd, en zijne rijke bronnen van

beftaan eerlang in den koophandel vond. In dat

land houdt hunne nakomelingfchap zich nog heden

op. Velen zijn echter in Engeland gebleven, waar

zij zich verder hebben uitgebreid
,

gelijk ook in

Ierland, Het grondbeginfel van hunne leer was

hetzelfde als dat van de bedorvene Myfh'eken, hiei-

in
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na C. G in beftaande, dat er in de ziel van eiken mensch
jaari 552 ^^^ zeker inwendig licht verfcholen zij , hetwelk

» »-. oorfpronkelijk eene vonk is van de wijsheid, welke

het Opperwezen bezit. Dit licht noemen zij het

Goddelijk licht , doch veelal ook het inwendig

woord ^ of de hemelfche süphia. Wilden zij, door

dit licht, het allen menfchen ingefchapen licht der

/ rede verdaan , zoo zoude men hun in allen deele

zulk een beginfel niét betwisten kunnen. Maar zij

hadden er hooger denkbeelden van. Allen, die van

dit licht zich wel bedienen , meenden zij , kun-

nen, door den Hfihgen Geest, om christus wil,

op eene bovennatuurlijke wijze , zonder toedoen

der Heilige Schrift, als van natuur blinde en on-

vermogende zondaars , eene zekere en onfeilbare

kennis bekomen van Goddelijke zaken , aangaande

het gene zij moeien gèlooven , doen en laten ,

voorts bekeerd, geregtvaardigd , geheiligd en geza-

ligd worden. Van den mensch hangt het geheel

af dit licht te volgen of te wederftaan. Naar deze

begrippen is de Bijbel bij hen flechts een onder-

gefchikt hulpmiddel , dat zeer wel ontbeerd kan

worden , indien men maar het inwendig Goddelijk

licht ten leidsman lo'eze. Heidenen en Mohamme-

danen kunnen de (tralen van het hun aangeboren

licht zoo wel opvangen , als Ci tristenen, en zon-

der den Bijbel dus heel wel zalig worden. Voorts

waren zij van gevoelen , dat de Sakramenten des

Nieuwen Testaments, Doop en Avondmaal , door

' CHRISTUS waren ingefteld alleen ten behoeve der

Apostelen, maar nu nergens meer nuttig toe zijn;

dat
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dat het menfchelijk ligchaam van Christus , bij des- na C. G»

zelfs hemelvaart , in de wolken verfloven en ver- J^^^^SSa*

, .. , ,. , tot 1700,
dwenen zij; dat men geregtvaardigd moete worden -
door eigene geregiigheid , dat er geene Overheid

diene te wezen, dat het doen van een' eed onge-

oorloofd zij, dat het den Christen niet betame de

wapenen te dragen ter beoorloging van zijnen even-

mensch enz;

Bezoldigde kerkopzieners of openbare leeraars heb-

ben de Kwakers niet. In hunne godsdienflige ver-

gaderingen heeft elk, zonder onderfcheid van ftand

,

kunne en ouderdom , volkomene vrijheid , om een

woord tot (lichting te fpreken. De Geest, gelijk zij

fpraken, getuigde. Ook dit noemen zij profeteren.

Indien iemand zich daartoe niet vindt opgewekt, is

er in hunne vergadering een diep ftilzwijgen; zelfs

wordt er niet eens gezongen. Elk zit , in diepe

gepeinzen verzonken, onder het lozen van herhaalde

zuchten , voor zich nederziende , met den hoed op

het hoofd, diep over de cogen getrokken. Hunne

godsdienstgevoelens , hoedanig die ook wezen mo-

gen, hebben op hun zedelijk karakter eenen uitwen-

digen invloed, ,, Men treft nergens in de kerkge-

fchiedenis eene godsdienstgezindte aan, bij welke de

zuiverheid van zeden en van eene , tot heil der

menfchelijke maatfchappij zoo noodzakelijke, braaf-

heid en deugd , zich algemeener , krachtiger en

fchooner vertoont, dan onder de Kwakers." Dit is

het getuigenis van een' man , die met vooroordeelen

tegen hen was ingenomen geweest , maar die hen

van nabij had leeren kennen, en hun zedelijk karak-

Herv. VI. X ter
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aa C. G. ter niet genoeg roemen konde (*). Sedert liet jaar

JaariSS^. j5§^ genoten zij in Engeland dus ooic (leeds alle

^ de regten van verdraagzaamheid en vryheid, en heb-

ben zij dikwerf meer dan andere Disfenters de blij-

ken van de achting der regering tegen hen onder-

vonden. In Amerika onderfcheidden zij zich door

een gedrag, naar de beste zedelijke beginfelen ge-

wijzigd, even zeer als in Engeland. Washington

befchouwde hen als de ftevigfte zuilen der nieuwe

ftaatsgefteldheid in Amerika, Aldaar hadden zij

zich zeer uitgebreid Behalve in Philadelphia ^ waar

zij vijf kerken hadden, waren er zeer velen in

Nieuwjork , de yerfeys , Delaware en Maryland,

In Masfafuchet , Newhampshire , Karoline en Geor-

gië waren er minder. Van alle gezindheden zijn

zij, inzonderheid te Philadelphia ^ de talrijk ften. In

Engeland berekende men hun getal op zestig dui-

zend; zij woonden daar met stal verfpreid, op het

platte land ; maar langzamerhand zijn zij meer naar

de fteden verhuisd , deels om zich zoo veel te beter

tot gemeenten te vereenigen, deels om den koop-

handel met meer voorfpoed te drijven, deels om
hunne kinderen gemakkelijker aan lieden uittehuwen

van hunne gezindte; gemengde huwelijken zijn bij

hen volftrekt verboden. De Amfterdamfche gemeen-

te is altijd zeer klein geweest , en al kleiner en klei-

ner geworden. Thans is zij geheel verloopen. In

Duitschland ^ Frankrijk en elders werden er ook

wei-

(*) Het is het getuigenis van mendeborn, in zijnen

Zuflatul der Religion in Grosibrittanniën i III. bJ. 107,
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weinigen gevonden; en dezen zijn ook verhuisd na C. G.

naar Amerika, Alleen te Pyrmond was en bleef r^'^^^S»»
•^

toe 1700,
eene zeer bloeijende gemeente, welke er zeer geacht ......-•

is en zich aldaar zeer fchijnt uitgebreid te hebben.

Over hun godsdienftig leerftelfel zijn geene twis-

ten van belang onder hen geweest ; maar hetzelve

is langzamerhand door veelvuldige fchakeringen, die

er van zelve inkwamen , aileraanmerkelijkst gezui-

verd en verbeterd. Daartoe hebben veel bijgebragt

eenige, onder hen zich beroemd gemaakt hebbende,

geleerden , als daar waren , behalve penn , reeds

genoemd, william keith, robert barclaij,

GEORGE WHITEHEAD , cn hier te lande in Amjler-

dam WILLEM SEvvEL. Huu algemeene toeleg was

wel niet zoo zeer om hunne kinderen opteleiden tot

eenen zekeren trap van geleerdheid, maar wel van

zoodanige kundigheden , als aan de bevordering van

godsdienftige verlichting en zedelijkheid dienstbaar

konden zijn. Hunne fcholen waren bij uitftek wel

ingerigt, en droegen fteeds de goedkeuring weg van

allen, die dezelven kenden (*).

(*) Zie een breedvoeriger verflag van de Kwakers in

mijne Gefch. der chrhtel, kerk in de achttiende eeuw;

IX D. bl. 272-297.

Xa V F-
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.

• ''

VIJFDE HOOFDSTUK.

Gefchiedenis van de hedorvene Myjiieken,

na C. G. j_Je Kwakers , zagen wij , behoorden tot de be»

J^""^^^' dorvene Myftieken; maar omdat zij een zeer uitge-

- breid ,
geheel op zich zelven ftaande

, genootfchap uit-

Inieidlng.
jjjaal^feti , dat zyne eigene inrigtingen heeft, moesten

wij hunne gefchiedenis afzonderlijk te boek brengen.

De Myftieken toch zijn, indien men eenige kleine

gemeenfchappen , zoo als de Schwenkfeldters , en eeni-

ge anderen () uitzondert, niet tot een, naar wetten

geregeld , genootfchap vereenigd; zij zijn verftrooidin

alle genootfchappen , en vragen ook aan eikanderen

zoo zeer niet, aan welke belijdenis zij heeten toege-

daan? Dit is hun om het even, indien zij maar allen

door hetzelfde inwendige beginfel gedreven worden.

De letter toch is eene doode en doodende letter;

alleen de Geest is het , die levend maakt. Alle

ware Christenen , zonder onderfcheid van gezindte

,

waartoe zij ook behooren, mogen met het volfte

regt Myftieken genoemd worden (f), dat is men-

fchen,wier leven een met christus in God verbor-

gen leven is. Het woord myfliek beteekent verborgen.

Men

(*) Van die gemeenfchappen zie men hier voor

Deel XX. bl. i55-i57; D- XXIII. bl. 165, löö, en

186-189,

Ct) Verg. hier voor D. XIX. bl. löi.
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Men moet hun dit toeftemmen. Maar ook dienen alle na. C. G.

ware Christenen hun godzaliff leven te regelen naar de J^^'''552.00 » tot 1700,
ware , zuivere leer van den godsdienst, welke onmidde- -

lijk uit de H. Schrift ontleend is. Dit doen deMyftie-

ken , van welke wij de gefchiedenis hier leveren

willen , geheel niet. Dezen wijzigen hun godsdien-

fiig leven naar begrippen, welke, gelijk voorheen

is aangetoond , uit onzuivere bronnen eener men-

Ichelijke wijsgeerte gebaald , en wijders met het gene

in de Heilige Schrift geleerd wordt, zeer wanvoe-

gelijk zijn aangevuld. En van daar is het, dat zij

bedorvene Myftieken genoemd worden.

De eerflien, die luther in het werk der Her- Berigtvan

vorming bijvielen, waren. zoodanige Myftieken. lu- ^^ ^^^"^^

THER achtte hen niet alleen daarom zeer hoog, flieken in

maar ook omdat zij ongelijk veel beter in de een- luthers

voudige godsdienstleer geoefend waren , dan de '^
*

tegen hen over ftaande Scholastieken. Niet de-

zen, maar genen waren, naar luthers oordeel,

het zout der aarde; doch ook dit zout was federt

lang onfmakelijk geweest, luther, die geen Scho-

lastieke Theologant, maar der partij van de Myftie-

ken was toegedaan (*) , wist dat, en zocht zijne

broeders van de onreinheden te zuiveren, die hen

bezoedelden. Hadde hij eens de ganfche leer der

kerk,

(*) Dat had lutheti getoond voor dat hij nog als

Hervormer optrad ten jr.re I5i<5, door de uitgave van "

het Myftieke werkje van ebi.and , een' geestelijken te

Frankfort, getiteld i^c Dniifche Theologie ; vergelijk hier

voor D. XIX. bl. 58.

X3
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unC. G kerk, die toch tot godzaligheid leidt, fchoon ge-

Jaari552. ^gakt van alle dwaling , dacht hij , dat de Her-
tot 1700 °

'

•"

, vorming der Myftieke Godgeleerdheid wel van zel-

ve volgen zoude. Maar bij had raisgerekend. Schoon

de Myftieken zelve ijverige Hervormers van de leer

en dienst der kerke, in het algemeen befchouwd,

waren , bleven zij nogtans vnsthouden aan hunne

gemelde
,

geliefkoosde , beginfelen nopens een /«-

gaan, gelijk luthers wakkere medeflander in het

werk der Hervorming, andreas rudolf boden-

STEiN , ook KARELSTAD gehccten, het noemde,

een ingaan in de kracht des Heeren, zonder dat

men van de letter iets behoefde te weten» Ja de

ontwikkeling dier beginfelci) is ftraks na de Hervor-

ming der kerk , door bekomende wanbegrippen

,

nog onzuiverder geworden , dan zij doorgaans in de

naastvoorgaande eeuwen geweest was. En van

daar, dat zij weldra in het algemeen bij verftandige

mannen geheel haar aanzien verloor, en gansch en

al in verachting kwam.

Berigt Zoo eerbiedwaardig indedaad vele Mylüeken voor
van JAKoB (Je Hervorming der kerke waren, gelijk bernhard

deszclfs vmClmrvaux, oe Kardinaal boivaventura, joham
aanhang, tauler, thom.'^s van kempen en anderen, zoo

verachtelijk , of wil men zachter woord , zoo minach-

telijk ten min(le mnakren zich de Myrtieken na de

tijden van de Hervorming. De voornaamflen waren

ANDREAS CRAMER CU VALENTIJN WEIGEL , van

welke wij voorheen gewaagd hebben (*). Maar

wel

(*) Zie D. XXIV. bl. 340-350.
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wel de allervoornaamfie was de vermaarde jakob na C. G.

BÖHME, een fchoenmaker te Gorïitz. bii Jhfeiden- I^"'552»
^ > j dot i7oor

hurg. Schoon ongeletterd , echrer niet van alle .—

—

kunde en vooral niet van vernnfc ontbloot , was hij

de eerfte Hervormer, zoo hij heette, van de god-

geleerdheid der Myrtieken , maar een allerongelukkig-

fte Misvormer, als die het gebrekkige geenszins her-

ftelde, integendeel zeer verergerde en verflimmerde.

En nogtans werd hij van de Myftieken gegroet als

een afgezant des hemels , op wien Gods Geest

rustte . Ten jare 1600 vijf en twintig jaren oud

zijnde, kwam hij met ziine nieuwe wijsgeerige, of

liever chemisch - alchemistifche Godgeleerdheid voor

den dag, waarin alle diepe verborgenheden van God,

van de eeuwige en tijdelijke natuur, van de ware

gronden des christelijken geloofs en van de egte

godzaligheid naar het getuigenis der Apostelen ont-

zwachteld werden. Eerst evenwel in het jaar 161

2

begon hij ziine daartoe betrekkelijke fchriften uit

te geven. Toen verfcheen in het licht zijne Auro-

ra , of de opkomende dageraad (*). Dit werd door

andere werken gevolgd, waarvan het eenvoudigfte,

het zuiverde , het beste was zijn boekje de weg tot

CHRISTUS. Het laatfle, even voor zijn overlijden,

ten jare 1624 uitgekomen, was zijn werk, de Sig-

fjatura reriim^ of van de geboorte en beteekening

aller wezens , eene zeer diepe poorte van de eeuwige

en ook begin nemende natuur in hare gejialtenis;

€en werk, hetwelk in zich behelst alle de hoofd-

fom-

(*) Aurora, oder Morgenrothe int Aufgange.

X4
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na C. G. fommen van zijne Alchemistifche onderzoekingen ter

Jaari552, hervorming van de Myftieke Godgeleerdheid. Uit

hetzelve kan men dus 's mans leerftelfel opmaken,

indien men de moeite wil doen , hetzelve te lezen

,

te beoefenen, en door te worftelen (*). In zijn

leerftelfel heerscht, behalve het bij alle Myftieken aan-

genomen grondbeginfel , hetwelk wij vermeld hebben

,

nog ook dit bijzonder grondbeginfel, waardoor hij

zich van de vroegere Myfliieken onderfcheidt ,

„ dat," namelijk, „de harten der menfchen van

gebreken en ondeugden gezuiverd worden , even als

de metalen gezuiverd worden." Het leerftelfel, hier

op gegrond , beftaat uit een misfelijk mengfel van

chemifche en alchemistifche waarnemingen , ^inge-

beelde openbaringen , wilde myftiekerijen en kabba-

listifcbe onzinnigheden. Zijne meest beruchte aan-

hangers waren michael maijer , abraham van

FRANKENBERG, QUIRIJN KUHLMANN CU audeteU,

voorheen reeds opgenoemd (f) , die allen zich door

hunne fchriften hebben bekend gemaakt.

Vervolg. BÖHME had zijne Alchemistifche herfenfchimmen

meest ontleend uit de fchriften van den vermaarden

THEOPHRASTüs PARACELSus (§), die, in de zes-

tien-

(*) Ik heb dit gedaan, en meen 's mans gevoelens uit

hetzelve ftelfelmatiger wijze opgegeven te hebben in

mijne Gefchiedenh van de Christelijke Kerk in de achtf.

eeuw, X. D. bl. I87-I93. en meer beknopt reeds hier

voor XXIV D. bl. 354-35<5.

(+) Zie D. XXIV. bl. 3 59, 360.

(§) Dit fchijnt hij wel op voorgang gedaan te hebben

van
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tiende eeuw , de fcheidkunde op zijne wijze (lelfel ia C. G.

matig bearbeid had, en zich bezig hield, met '^'^o'"
'^J"^^^]

deze wetenfchap de Godgeleerdheid op te helderen -.

naar de wijze der oude Kabbalisten. Ook werden

dezes mans fchriften door böhmes aanhangers vlii-

tigUjk belludeerd. Naar dezelve werd de gr.nfche

Myftieke Godgeleerdheid gevormd , en de Myflicken

zelven werden tevens ijverige zoekers naar den

(leen der wijzen, welmeenende, maar jammerlijk be-

drogen wordende goudzoekers. Zij droegen alzoo

met regt den naam van Fuurmyjiieken^ maar kre-

gen , nog bij het leven van böhme , den fektenaara

van Rozenkruizers ^ of Rroukrs van het R'zen-

kruis. Van waar die naam herkomftig ware, hier te

verhalen, zoo als dat niet wel anders dan omflan-

diglijk gefchieden kan , laat het bedek mijns arbeids

niet toe ; ook ik heb dat elders gedaan ( * ). Hoe
ongerijmd naar het oordeel van verflandigen ook de

myftieke berpiegelingen van deze menfchen waren

over de kracht van de natuur en de kracht van den

godsdienst, hebben zij zich echter wijd en zijd zoo

in de Hervormde als in de Lutherfche kerk, doch

voor-

van VALENTijN weigel; zIe hier voor D. XXTV. bladz.

345; dan het is nog we! waarfchijnliiker, dat, daar de-

zes mans fchriften lang na zijnen dood zijn uitgegeven

,

van het jaar 161 1 tot 1617, böhme of deszelfs aan-

hang in de verarbeiding dier fcnriften van weigel de

band gehad hebbe; verg. het aangeb. Deel, bl. 344.

(*) In mijne Gefch. der Chr. Kerk in de achtt.eeuw;

1, D. bl. 204- -.5.

X5



330 K E R K E L IJ K E

na C. G. voornamelijk in de laatstgenoemde , door alle de t^*

Jaari552
^jgjj ^^j^ ^^ zeventiende en achttiende eeuw heen,

tot 1700. '

. weten uittebreiden tot heden toe. Van böhme tot

JOHAN HENDRIK juNG , anders genoemd stilling

toe , zijn de f^uurmyflieken of Rozenkruizers 'm

eene groote menigte (leeds onder het volk geweest,

en hebben zij veel nadeels aan de zaak der chris-

telijke waarheid en godzaligheid gedaan. Getrouw

bleven zij fteeds aan de bovengemelde grondbegin-

felen van hunnen eeiften voorganger ; alleen hun

leerflelfel onderging in de ontwikkelingen foms vrij

wat verandering , en werd het alzoo langzamerhand

,

doch op verre na niet geheel, ontdaan van de Al-

chemistifche en Kabbalistifche 01 zuiverheden. Ten

laatfte is hetzelve daar van aanvankelijk door gerard

TER.STEEGEN, in de laatfte helft der achttiende

eeuw, en volkomenlijk gereinigd door stilling in

de jongfte tijden. Het dus gezuiverde maar toch

nog in zijnen aard onrein genoeg Bohmifche Myfti-

cisme van stilling , dat zich over Duitschland
,

Zmtferland , en , helaas ! ook over ons Vaderland

in zoo vele onderfcheidene takken uitbreidt , heb-

ben wij elders fyftematircher wijze opgegeven, waar

naar wij den lezer verzenden (*). Dit trouwens

behoort ook niet tot het ontwerp van ons tegen-

woordig fchrijven,

Ein-

(*) In mijne Qefchiedenh der Christelijke' Kerk in de

mhtt. eeuw, X D. bl. 286-288, en in ons Vervolg op

scHMiDs Kort begrip der Christelijke Kerkgefchiedeniife

,

II D. bl. 284-286.
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Eindelijk het gene het zonderlingfte , ook in de na C. G,

daad het raadfelachtigfte van alles is , die zelfde
to^J^oo'

Rozenkruizers , die met de Böhmifche Vuurmyftie- -

ken eene gemeene zaak maakten , hebben zich in Vervolg.

het laatfte vierde gedeelte der achttiende eeuw ver-

eenigd met de maatfchappij der Vrijmetfelaren. De

Rozenkruizers van onzen tijd zijn verdeeld in inge-

wijden en on'ingewijden. De laaiften hebben met

de Vrijmetfelaren geene gemeenfchap, en zijn onder-

fcheiden in Myflieken , die, gelijk voor böhmes

tijd , alleen er zich op toe leggen , om het oude

Myfticisme voortteplanten , en in zoogenoemde gnos'

iieke Philofofett ^ welker fyfteme een mengfel is van

Alchemisterij , Wijsgeerte en Godgeleerdheid. Deze

laatften , die zich vooral in Duitschland ophielden

,

zoeken nog (leeds met vliit om den (leen der wij-

zen, hopende dien éénmaal te zullen vinden. De

ingewijden , die Vrijmetfelaars zijn , dragen inzon-

derheid roem op den ouden naam van Theofofen

,

waarin de eerfte volgers van böhme zulk eene eer

fielden. En deze ingewijden meenen, dat die naam

vooral hun toekomt , als die zich bezig houden

met eene nadere kennis van God , welke zij op de

ladder der natuur, gelijk zij zich uitdrukken, wil-

len magtig worden. De vereeniging der Rozenkrui-

zers met de Vrijmetfelaars, die ten jare 1777 be-

gonnen is tot (land te komen , heeft zich langs

bedekte wegen, do-^r toedoen van eenige fortuin-

makers, zoo toegedragen, dat het bedrog, waar-

mede dezen den ligtgeloovigen Vrijmetfelaars groote

fommen gelds hebben afgetroggeld en nog misfchien

af.
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na C. G. aftroggelen , aan alle kanten uitkijkt (). Wij gaan
Jaari552.

fQ[ gg^g andere foort van menfchen over, die, in-
tot 1700. ' '

,. dien zij allen met den naam van bedorvene Myftie-

ken niet beftempeld kunnen worden , nogtans als

aan hen verzwagerde Dweepers mogen befchouwd

worden.

Berisrtvan Vooreerst komen hier in aanmerking eenige val-

eenige
^^^^ Profeten, die, in de eerfte helft der zeven^

zooge-
noemde tiende eeuw, de aanftaande veranderingen der we-
valfche ^eld en der kerke voorfpelden, als daar waren to-
Profeten. .„.,„_ •*

HAN KOSTER, m ót/e/ie, NIKOLAAS DRABIC , ecn

Moraviër, christiana poniatoria, eene vrouw,

en anderen. Zij voorfpelden niets minder, dan den

geheelen ondergang van het huis van Oostenrijk

^

den volkomenften val van den Pausfelijken Stoel,

de algemeenfte bekeering van de Heidenen, de Jo«

den en Mohammedanen. Deze toekomftige gebeur-

tenisfen werden onderfcheidenlijk en tevens in eenen

goeden zamenhang aan hen vertoond in gezigten

en openbaringen , die niet anders , dan Goddelijk

,

naar zij voorgaven , konden zijn. Bedrogene en

anderen ter goede trouw bedriegende menfchen! die

verdienden, dat men hun den mond boeide, om
de dwaasheden hunner inbeelding niet uit te bazui-

nen, en de hand bond, om die op papier te bren-

gen; maar die niet verdienden , dat men hen in

gevankenisfen wierp, en hun het hoofd voor de

(*) De toedragt dezer zaak is omdandiglijk door ons

verhaald in de Gefch, der Chr. Kerk in de achtt. eeuWs

X D. bl. 249-277.
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voeten legde. Dit is evenwel gebeurd, koster na C. G.

werd ongeveer het jaar 1630 in hechtenis genomen, r^^^SS^»

en daarna gebannen ; maar dra bic, die reeds ten jare -

i6a8 van zijnen post, als Predikant bij de Luther-

(chen,was afgezet, doch, daardoor niet afgefchrikt,

voortvoer met zijne profetiën, werd eindelijk, reeds

een grijsaard van omftreeks tachtig jaren, te PreS'

burg^ in het jaar 1671, onthoofd. Bedrogenen en

geenszins opzettelijke bedriegers fchijncn deze men-

fchen geweest te zijn. Anders toch had johan

AMOs coMËNius, ecH bcroemd Theologant onder

de Hervormden in Polen, aan de voorfpellingen van

deze menfchen niet zulk eene waarde kunnen hech-

ten, dat hij ten jare 1657 deze! ven bij een verza-

melde en in het licht gaf (*). Zij hadden , het is

waar, den Keizer naar de kroon gedongen, door

het volk wijs te maken , dat die eerlang van

des Monarchs hoofd vallen moest, en het volk dus

tegen de wettige regering misfchien hier en daar in

beweging gebragt. Doch zij waren, op het hoogst

genomen , als bedrogenen , flechts krankzinnigen

,

die niet het leven verbeurd hadden, maar, om geene

onrust meer te ftichten , flechts opgefloten dienden te

worden (f). q^

(*) De titel was Lux in tenehrh; naderhand is dit

werk uitgekomen met vermeerderingen ten jare i6(5o,

en 1665.

(t) IVIen zie over hen schröckhs a. w. IV D. bl.

687, 688, verg. met arnolds Kirchen- und Ketzer

-

hiftorie, D. III. h. 19; D. IV. afd. 2. N**. 17. en bay-

LES Diction^ art. drabiciüs en kosterus.
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na G.. C. Of deze Profeten Böhmisten geweest zijn, blijkt

Iaa"552. niet; maar Böhmisten waren in den hooffften trap
tot 1700. ^ ^

de Gichtelianen , die ook Profeten waren, het voor-

Berigtvan regt genietende , naar zij roeenden , van even als de

tetianen
^^^^ Profeten met God te fpreken en met iiemel-

fche openbaringen verwaardigd te worden. Zij heet-

ten Gichtelianen naar hunnen voorganger johan

GEORG GicHTEL , die geborcn was te Regensburg

in het jaar 1638, en overleden is te Amfierdam ten

jare 1710. Zoo ingenomen waren deze Gichtelianen

met de fchriften van böhme, dat zij dezelve boven

de Goddelijke fchriften des Bijbels wel durfden te

verheffen. Trouwens dit is niet te verwonderen,,

daar zij het voetfpoor volgden van een' man, die,

zoo hij blijken heeft gegeven van welmeenendheid ,

waar aan niet te twijfelen is, dan, gelijk de ge-

waande Profeten koster en drabic , in het huis

der krankzinnigen eene plaats verdiend had. Zulk

een oordeel toch mag men over een' man ftrijken,

die zich beroemde , telkens in den derden hemel op-

getrokken te worden , waar hij God van aangezigt

zag en met Hem fprak, en de magt te hebben, om
fommigen zijner in dwaling geflorvene vrienden uit

de hel te verlosfen en in den hemel te brengen.

Maar te verwonderen is het, dat onder deze Gich-

telianen mannen werden aangetroffen van kunde en

geleerdheid, als daar waren frederik breckling,

Luthersch Predikant te Zwolle^ die als zoodanig

van zijnen post is ontzet geworden, en francis-

Kus Rous, een Engelsch Godgeleerde, bekend door

zijne zeven boeken ovsr de Attifche Oudheden y wel-

ke
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ke zich hier in ons Vaderland , bijzonder te Leyden, na C. G*

vele jaren opgehouden heeft (). ]^'iriS52.
•' ^° ^ ^

tot 1700,
In ons Vaderland heeft zich derhalve de fekte

der Gichtclianen het diepst gevestigd, en van hier Vervolg,

fchijnt zi) zich uitgebreid te hebben naar Duitsch-

latid. Voornamelijk hebben zij zich verzameld in

Berlyn , Maagdenburg , Quedlenburg , AUona ,

Nordhaufm , enz. Één der laatfte bevorderaars

van het Gichlelianisme was johan willem uber-

FELD, een Westfalenaar ^ maar die ongeveer het jaar

1684, zich als koophandelaar te Leyden had nederge-

zet, en aldaar ten Jaré 1732 overleden is, nadat hij

ten jare 1732 uitgegeven had zijne Praktifche ThcO'

fofie ^ en ook de uitgever was geweest van böhmes

fchriften. Wat de bijzondere leer van gichtel en

UBERFELD aangaat; zij beweerden, dat de mensch,

door het licht der hemelfche sophia beflraald, het

hier in dit leven zoo verre brengen kan, dat hij,

inzonderheid door zijnen afkeer van het huwelijk,

den Engelen in den hemel , ten aanzien van gezind-

heden en gedragingen, gelijk zij. Van hier zijn ze

Engelbroeders genoemd geworden. De verlosfing,

door CHRISTUS te wege gebragt, meenden zij niet

noodig te hebben , daar de mensch uit en door

zich zelven gefchikt ware , zich zalig te maken.

Ook van ligchamelijken arbeid mogt de mensch,

billijker wijze, zich verfchoonen. Wereldfche be-

zigheden leidden hem af van het doel der volko-

nien-

(*) Van dezen rous zie men verder tnijne Gefch. der

Chr. Kerk in de achtt, eeuw, X D. bi. 324-325.
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na C. G. menheid, hetwelk hij in het oog moest houden*

Jaaris52. fje Gichtelianen waren in twee kiasfen of rangen

' verdeeld. De eerde klasfe droeg den naam van

Volmaakten of Priesters. Dezen moesten de flrenge

zedeleer , in allen deele , ftiptelijk beoefenen , en

konden een gemakkelijk leven leiden ; want de an-

dere klasfe , die Onvolmaakten of Vleefchelijke broe-

ders heetten , zorgde voor hen , die op den boven-

ften trap der gemeenfchap ftonden. Deze Onvol-

maakten raogten in het huwelijk treden, een hand-

werk drijven en allen arbeid verrigten. Op het ge-

bed der Volmaakten zegende God uitermate derzel-

ver bezigheden ; en even daarom waren zij ook ver-

pligt , om den anderen bij te ftaan , en rijkelijk van

al het noodige te verzorgen (*). Na uberfelds

dood is de ganfche fekte der Gichtelianen langza-

merhand bijkans uitgeftorven ; bijkans , fchrijf ik ,

want voor eenige weinige jaren heeft zij andermaal

weder zich laten zien in Oberland^ eene provintie

van Duitschland (f); welke gevolgen deze nieuwe

verwakkering daar hebben zal, moet de tijd leeren;

zij had daar plaats, het gene de meeste verwonde-

ring verdient, onder de voornaaraften des lands.

Eerigt Tot de bedorvene Myftieken behoorden ook, in

van de zeker opzigt, de Schwenkfeldters , welker gevoelens

fel'dtejs.
breedvoerig voorheen zijn opgegeven (§). Hier al-

leen

e*) Zie mijne Gefch. der Chr. Kerk in de achti. eeiiWt

X D. bl. 322-329.

(t) Zie mijn Vervolg op schmids Kort Begrip der

Chriitel. Kerkgefchiedenisfe ^ II D. bL 292, 293.

(§) Zie D. XXIII. bl. 1 60-1 65.
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iem zij melding van hen gemaakt, om te berieten,"^ *

dat de gemeenfchap van deze Christenen zich eigen- lot i^ac.

lijk in Silezië gevestigd had, maar van daar zich -

heeft uitgebreid door Bohème, het graaffchap G/atz,

het kanton van Zurich en elders. Zij befliaan daar

nog. Doch in Si/ez'ê hebben eenigen ten jare 1739 ,

door de kracht van een keizerlijk edikt gedwongen,

zich met de Lutherfchen vereenigd. Maar ook hebben

te dien tijde eenige huisgezinnen zich naar Penfyl-

yanéö en Noordamerika begeven , waar zij nog he-

den eene bijzondere lekte uitmaken (*).

Merkwaardig waren in de zeventiende eeuw in- Vnn de

zonderheid de Labadisren, dus geheeten naar eenen '^''''
'

ten.

JEAN DE LA BADiE , een' hervormden Predikant,

eerst te Montauhan ^ vervolgens te Geneye, nader-

hand te Middelburg in Zeeland^ en eindelijk te

i^ere. Hier ten jare 1669 zijnen post nedergelegd

hebbende , vertrok hij met velen zijner aanhangers

naar Amfterdam , om aldaar eene van de hervormde

kerk afgezonderde gemeente, die uit geene andere

leden , dan waarlijk wedergeborenen , beflónd , te

ftichten. De hervormde kerk konde, zijns inziens,

niet meer de ware kerk genoemd worden; zij hadde

hare reinheid verloren. De eenige ware, algemeene,

christelijl(e kerk, beftond uit een klein hoopje volks>

hetwelk hij bij een vergaderen wilde uit alle chris-

telijke gezindlieden. Begrippen , eenen Myfliek vol-

komen waardig I Te Amfterdam was het verblijf

der

(*) Verg. mijne Qefch. van de Chr, Kerk in de achtt,

ecuW', X D. bl. 303-30P,

HfiRV. VI Y
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na C. G der Labadisren van korten duur. Zij vertrokken in

Jaari55a
jj^^ j^^r 1670 naar Hervort ^ en in het iaar 1672

tot i;oo. •'
^ ' •' '

, naar Altona , en eindelijk van daar nsar het in

Friesla:jd gelegen dorp IVieuwerd ^ waar zij federt

den zomer van het ja.ir 1Ó75 tot oniflreeks het

jaar 1732 een beftendig en vreedzaam verblijf heb-

ben gehad. Als leeri^ars der gemeente aldaar dien-

den PETRUS DU LiGNON en PETRUS YVON , beide

geletterde mannen. De laatüe was Waalsch Predi-

kant te Middelburg en de la badies ambtgenoot

geweesr. In de gemeente der Labadisten bevonden zich

mede vier voormalige Hervormde Predikanten , namelijk

jOHANNES HASENAAR , voorhecH Predikant te Brits-

werd t\\ Wieuwerd^ en balthasar. colerus, voor-

heen Predikant te Nyega en Elahuizen , beide door

de Klasfis van Sneek , v.'egens hunne gevoelens ,

van hunne posten ontzet, voorts petrus dittel-

BACH, voorheen Predikant te Nendorp in Oostvries'

land , en copper , voorheen Predikant te Duis-

hurgi die beide van hunne bediening vrijwillig af-

ftand hadden gedaan. Lid van de gemeente was

ook de geleerdite vrouw, welke ons Vaderland im-

mer gekend heeft, de beroemde anna maria van

scHURMAN, die van haar een en zestigfte jaar tot

haar zeventigfte met de Labadisten eerst rond-

gezworven , en naderhand te Wieuwerd gewoond

heeft, waar zij ten jare 1678 overleden is. Na dat,

op hoog bevel van de Staten van Vriesland^ eene

onderhandeling had plaats gehad over de voornaam-

ite punten der hervormde godsdienstleer tusfchen

den gemelden yvon en den beroemden Hoogleeraar

der
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^er Godgeleerdheid te Franek^r ^ hf.rmannus wit- o? C. G.

siüs, waren deze beiden het in de hoofdzaak eens ^^^'^i^^*'
tot i?co.

giiworden , en werd uit dien hoofde den Labadisten —«—

^

toegertaan, dat zij, met het laten luiden der klok,

openlijk hunnen godsdienst mogten verrigten , de

ondertrouwden in den huwelijken ftaat mogten be-

vestigen , enz. Door dezen weg kreeg derhalve de

gemeente der Labadisten te midden van de her-

vormde kerk een gansch afgezonderd beflaan. In

de daad vele Predikanten , zoo buiten , als binnen

de provintie van Vriesland^ vele geleerden uit al-

lerlei [landen, vele befchaafde lieden in allerhande

llasfeii geraakten aan het fungeren , in twijfel ftaan-

de, of zij de openbare hervormde kerk verlaten,

en tot de Labadisten overtreden zouden , of niet.

Onder dezen was de vermaarde Willem brakel.

Predikant te Rotterdam^ beiinardus swalue, ver-

maard Doctor in de Geneeskunde te Leeuwaarden^

SAMuëL rachel , Hoogleeraar in de Regten te

Kiel ^ en meer anderen. Wijd en zijd had zich de

invloed dezer gemeenfchap uitgebreid door hare zen-

delingfchappen en door hare briefwisfciingen. Doch

het gene de menfchen over het geheel vireêrhicld,

om zich van de openbare kerk aftefcheuren , was,

dat zij dan hun goed en have verkoopen , en alle

hunne bezittingen in den fchoot der Labadistifche

gemeenfchap overdragen moesten; dat zij de banden

van bloedverwantfchap verbreken , mannen hunne

vrouwen , vrouwen hare mannen , ouders hunne

kinderen, kinderen hunne ouders, die niet bekeerd

waren, verlaten, alle zamcnleving met menfchen,

Y a die
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fia C. G. die niet tot de getreente behoorden, affnijden, efl

Jaari55ü. g^hegi yan het beftuur der afgezonderde l^erk af-

,

*
hankelijk moesten zijn. Hier toe konden flechts

weinigen befluiten; van waar het dan ook gekomen

is , dat de gemeente der Labadisten zeer klein bleef.

Het getal harer leden beliep niet boven de hon-

derd, waaronder zelfs vele vreemdelingen waren ^

als Franfchen , Duitfchers enz. Ongelijk veel groo»

ter daarentegen was het aantal der zulken, die, met

de Labadisten éénsgevoelend zijnde, te Wieuwerd

af en toegingen , om geestelijk voedfelje halen , dat

aan anderen mededeelden , en de hervormde gemeen-

ten in onrust bragten. Evenwel na den aanvang

der achttiende eeuw verminderde de gemeente zeer in

aantal van leden, en ongeveer het jaar 1732 was

zij zoo goed als uitgeftorven. Één der langstle-

venden was KOENRAAD BOSMAN , die alleen als

leeraar overbleef, en naar Leeuwaarden met de wo-

ning vertrok, waar hij ten jare 1744 overleden is.

Te Amfterdam en elders hadden ook de Labadisten

hunne huizen, waar zij in een klein gezelfchap za-

menkwamen. Ook naar Amerika hadden zij hunne

zendelingen afgevaardigd, die aldaar in onderfchei-

dene oorden gemeenten (lichtten. Maar alle deze

inrigtingen hebben geen diepen wortel gefchoten;

zij zijn zeer fpoedig weder geheel verdwenen.

De bijzondere gevoelens van de Labadisten wa-

ren wel niet zoo geheel buiten den haak, als die

de: meeste Myïliieken, maar kwamen er toch mede

overeen in die opzigt, dat zij rustten op de bij-

zondere verlichtingen en openbaringen van den Hei-

lig
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Vtgtn Geest, die een' Christen de Godheid deden ni C. G.

geni.ren, en volmaakt onverfcnillig deden zijn om- J^^'"*552i

u • j ,j . j • ^ 1 tot 1700.
trent hei gene m de wereld gebeurde, indien God ___
maar verheerlijkt werd. Het Bijbellezen was uit

dien hoofde niet zeer noodig; altoos men diende

minder acht te geven op de letterlijke beteekenis der

woorden, dan op de inwendige openbaringen van

Gods Geest. Het geloof rustte niet op de uitfpra-

ken des Bijbels, maar op de bevinding van den Hei-

ligen Geest. Wijders , God had een verbond opge-

rigt alleen met de zoogenoemde vromen, en wel

zulken, die, naar zekere kenmerken, beflaande in

bijzondere werkzaamheden en afwislelende geftalten,

alleen voor vromen gehouden konden worden. De«

zen mogten ook alleen ten Avondmaal gaan. De

kleine kinderen der geloovigen n.ogten ƒ* gedoopt

worden, maar het ware toch bet<*-'> ^^^ rnen niet

den doop wachtte , tot dat er .^''^n van onderfcheid

en blijken van geloof in '^'^ tnensch waren, die zelf

dan belijdenis van '^** godsdienst konde afleggen.

De doop der bei"'^^" w^s van meer kracht (*).

In het laat^
^^'' '-achttiende eeuw, ten jare 1680, vnnje

verwekte--
'"^^^'^^'^^' ^" °"S Vaderland, vooral in Verfcho-

^Q ^ '"ntie Zeeland^ veel opzlens de zich van de
"^-®"-

„* vormde kerk afgezonderde Verfchoristen of He-

breeu-

(*) Over de Lnbadisten , hunne gefcbiedenis en ge-
voelens zie men mijn uitvoeriger verflag in de Leturk
Gefch. der Syfi. Codgd. III D. bl. 75-82, 107-112, en
in de Qefch, der Chr. Kerk in de achtt. eeuw, X D.eU
bl. 388-423.

Y3
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na C. G breeuwen , zoo genoemd naar eenen jakob veil-

Jaari552. gcHOOR, die, geboortig van Fiisfuigen ^ kandidaat

^
vvas der heilige bediening bij de Hervormden , en

de üudie der Hebreeuwfchc taal aanprees , als hoogst

iioodzahelijk voor eiken Christen, die zalig wehschte

te worden. De gevoelens, door deze fekte verde-

digd, waren met Spinozistifche dwalingen doormengd

en kwamen hierop neder. „ Alles, wat gebeurt,

is noodlottig en noodzakelijk; God zelf is niet vrij;

zijn wil is onderworpen aan de noodzakelijkheid zij-

ner natuur. Tusfchen zedelijk goed en kwaad is

geen onderfcheid. De mensch leeft dus niet onder

de verpligting, om zijn hart te zuiveren en zijn ge-

drag te verbeteren. God heeft geen ongenoegen

over de zonde; want zijne eer wordt door den

zondaar n^t beledigd, christüs heeft dus aan

Gods geregtighe\v'. njet behoeven te voldoen; door

den dood van chris«ts heeft God Hechts willen

bewijzen , dat Hij gaarn oc ^onde vergeeft. Na den

dood van christüs worden ei.i^^ ^elfs geene ei-

genlijke zonden meer begaan van cu
^^^^^ ^ ^j^ ^^^

zaligheid zijn uitverkoren. De Christe.^^i^^^j.^
^j^j^

dus nergens meer over te bekommeren. -,,^ ^^^^^

aard des geloofs en der bekeering is daarin gCK^^^
^

dat iemand, die voorheen een zondaar meende i.

zijn, van dit misbegrip teruggekomen, nu een ver-

zekerd en ongefchokt geloofsvertrouwen op de, in

den dood van christüs verkregen, vergiffenis van

zonden heeft , en er zich van overtuigd houdt
,

dat

hij zonder zonde is. De ganfchc godsdienst beftaat

derhalve niet in doen, maar in lijden. Ouder alle

de
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ih weucrwaardiglieden dezes levens moet de mensch na C. G.

ficduidiff en bedaard zijn." verschoor overleed in r'""iS5*.
s &

toe 1700.
het jaar 1700, maar zijne volgers bleven nog eeni- _

gen tiid over onder het beftuur van deszelfs vriendin

GRIETJE VAN DYCK, die tcn minfle in het jaar 1719

te Rotterdam nog leefde, als ecne openbare lidmate

der Remondrantlche gemeente.

Met 's mans gevoelens vereenigden zich ten zelf- V?n de

den iii;]e de Hattemisten, dus geheeten naar pon

TiAAN VAN HATTEM , Predikant te Phiiippeland in

Zeeland , maar die , wegens zijne wanbegrippen , ten

jare 1683, van zijnen post werd afgezet. Als fekten

evenwel bleven zij van eikanderen gefcheiden. De

Hattemisten werkten er op, om in den aanhang van

VERSCHOOR ingelijfd te worden; maar dit gelukte

niet. VERSCHOOR zag misfchien, dat van hattem
de man was, die met hem het meesterfcliap over de

fekta zoude willen deelen. van hattem ftierf ten

jare 1706. Gelijk aan verschoor eene vrouw was

opgevolgd, ook zoo was, na van hattems overlij-

den, zekere vrouw, onder den naam van Juffrouw

DiNA bekend, en woonachtig x&Zierikzee ^At profe-

tes van de fckte der Hattemisten; welke vervolgens

tot mcdehelper kreeg gosuinus van buitendijk. ,

Predikant te Schore in Zuidbeveland ^ v*^aar hij, ten

jare 1711 , door den Zeeuwfchen Ccetus ^ zijner be-

diening onwaardig verklaard werd. Tot zelfs na

liet midden der achttiende eeuw hebben de Hebreeu-

vven en Hattemisten, die eindelijk toch onder eikan-

deren vermengd geraakten , hunne fluipvergaderingen

iu ondcifclieidene Heden van ons vaderland, inzon-

Y 4 eer-
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ua C. G derheid van Zeeland en Holland , gehouden , veld

J^^'^^SS^» [-lervormden fleeds tot zich lokkende, en van de

openbare godsdienstbijeenkomften aftrekkende. On-

der hen maakten zich als voorgangers berucht jakob

BRIL , MAlilNUS BOOMS , HENDRIK WOUTELAAR y

JAKOB ROGGEVEEN cn anderen. Bijzonderliik waS

te Leyden ongeveer het jaar 1733 bij deze fektè vei>

maard zekere vrouw, maria vos, tot welke de

Hebreeuwen en Hattemisten dikwe'rf van elders heen

leisden, om door haar gefticht te worden, en hare

orakelfpraken in het hart te bewaren. Eindelijk zijn

na het jaar 1760 deze menfchen, langzamerhand van

Spinozistifche wangevoelens ge^.uiverd zijnde, onder

de overige Mydieken verdwenen. Evenwel meent

men nog heden hier en daar in de hervormde kerk

bij fommigen, die tot het Myftieke overhellen, en

zelfs bij zoodanige leeraars, die hen daarin (lijven,

van de kenmerkelrke begrippen dier fekre nog het

cene en andere te kunnen ontdekken (*).

Onder de bedorvene M\flieken van dit tijdperk

hebben zich, zonder eene fekte te hebben willen of

kunnen (lichten , vermaard gemaakt antoinettk

bourignon de la porte, geboortig van Rysfel

^

en na vcle omzwervingen overleden te Franeker

^

ten jare 1680; petrus poiret , een man van uit-

gebreide geleerdheid, die veel gefchreven heeft eerst

als

(*) Over deze fekte zie men verder mijne Cefchledc*

vis (lei Chr, Kerk in de achtt. eeuw ^ Vil. bl. 20C-302.

en X D. bl. ^2|, 425; en vergelijke raen mijne CefcK

der S^eni. Codgel. \\ D. bl. 204-25)5.
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als een overdrijvende Cartefiaanfche Wijsgeer, nai* na C. G.

derhand als een Mvftieke Theofoof , overleden te /^""JSSs-
' tot 1700,

Rhynsburg , bij Leyden , ten jare 1719; gottfried _i

ARNOLD, Koninklijk Pruisfifche Infpector te Perk'

lurg , overleden ten jare 1714; johan willem pe-

TERSEN , Superintendent te Luneburg, overleden ten

jare 1727, johan georg rosenbach, en eenige

anderen (*).

(*_) Breedvoerige berigten van deze allen, uitgezon-

derd A. BOURiGNON, zie men in mijne Kerkel. Gefch.

der achtt. eeuw, D. X. bl. 512-548. En van a. bou-

RiGNoN en haren vriend poiret mijne Cefc/i, der Syftem,

Cod^el. III D. bl. ^i-6u

^

Y5 VIJF-
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VIJFDE AFDEELINC.

GESCHIEDENIS VAN DE 005TERSCHE OF GRIEKSCHB

KERK , NA DEN VREDE VAN PASSAü , TOT DEN

AANVANG DER ACHTTIENDE EEUW.

EERSTE HOOFDSTUK.

Cefchiedenis van de zoogenoemde regtzUmige

Griekfche kerk.

na C. G -L^e Oosrerfche of Griekfche -kerk, in hare uitgc-

JaariS52. ftrektheid befchouwd, wordt verdeeld in twee voor-
tot 1700. .. 11 j t 1 . /•

„ name partijen, waarvan elke derzelver weder in af-

lulciding. gezonderdc genootfchappen gefcheiden is. Zij wordt

verdeeld in eene regtzinnige en eeiie onregtzinnige

kerk; welke laatfle zelve gaarn den naam wil voe-

ren van Oosterfche Christenen , als verfpreid zijnde

in de Oosterfche gewesten , en uit dien hoofde op

dien naam dan ook eene bijzondere aanfpraak heeft.

De zoogenoemde regtzinnige kerkgemeenfchap der

Griekfche Christenen geeft voor de oude christelijke

godsdienstlcer der eerfte Bisfchoppen van Konftanii-

nopel zuiver bewaard te hebben. En dezen , om die

reden, er op gefield, dat zij, boven hunne overige

broedere in het Oosten , de regtzinnige kerk geheten

worden. Deze regtzinnige Griekfche ktrk biftaat

uit twee biijzondere gemeenfchappen. De eerfte on-

der-
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derwerpt zich aan het geestelijk bertuur van den na C. G.

Bisfchop , die zich te Konftantinopel gevestigd r'^'"-^'^'>*«

houdt , en federt het midden der vierde eeuw den __..

eernaam van Patriarch draagt. Dezelve is verftrooid

door een grcot gedeelte van Griekenland en de

Griekfche eilanden, en verfcheideiie andere Europe-

fche en Afiatifche landfchappen. De tweede kerk-

gemeenfchap , welke zich van den Patriarch van

Konflantinopel heeft afgefcheiden , heeft hare bij-

zondere Metropolieten , Aartsbisfchoppen en Ris-

fclioppen. Tot dezelve behooren de inwoners van

het uitgebreide Moskovië of de Rusfsn en vervol-

gens de Georgicrs en Mingreliërs.

De gemeenfchap der Griekfche Christenen, onder Histo-

het Patriarchaat van Konflantinopel^ komt hier dan ^'^^" ^^^^''

vooreerst in aanmerking. Indien eenige kerkgemeen- de Giiek-

fchap op oudheid roemen moge, zoo is het deze. f*;*^^.

Zij is, in vele opzigten , nog dezelfde, welke zij pen on der

was in de vierde eeuw , houdende zich aan de het Pntvi-

befluiten der algemeene kerkvergadering van Nice s^'^^'^^?^
° ° ' van Kf.a-

en Konflantinopel. Van kracht zijn trouwens ftamiiio-

ook bij haar -de befluiten der vijf overige eerde P^'*

algemeene kerkvergaderingen. Naar hare meening

hebben hare vaderen die befluiten gaaf bewaard

,

maar de VVesterfche Christenen dezelve vervalscht,

In de vierde eeuw fl;eeg deze kerkgemeenfchap tot

het toppunt van luister. Groot was hare uitge-

breidheid , bloeijend haar toefliand , vermogei]d haar

invloed op de overige deelen der christelijke kerk.

j;. Oosterfche en Westerfche kerken trouwens

"* toen déne gemeenfchap uitj doch onder

KON-
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Ha C. G KONSTANTijN den Grooten was de oppermagt te

Jasri552 üonftantinopel vereenigd onder den hoog gezag heb-
tot 1 7^0
^ benden Bisfchop dier ftad, voor wien de Bisfchop

van Rome uit è&n weg moest gaan. Maar wat is

er van haar geworden? Zij werd in de zesde eeuir

afgefcheurd van de Westerfche kerk, door den we-

derzijflichen naijver der toenmalige Bisfchoppen van

Konftanttmpel en Rome^ die eikand jren niet vcrdra»

gen konden. In de negende eeuw klom de ver-

deeldheid tot zulk eene hoogte, dat de Bisfchop

van Konftantinopel zijnen hoog achtbaren ambtge-

noot te Rome in den ban deed. Nogtans bleven de

Bisfchoppen van Rome fteeds werkzaam, om, ware

het mogelijk , de fcheiding te heelen. Voorflageti

daartoe werden nog gedaan door Paus eugenius,

op de kerkvergadering te Florence^ in het jaar 1438,

en door deszelfs opvolger nikolaüs den vijfden^

ten jare 1450. Maar alle die pogingen hadden

eenen vruchtsloozen uitflag. Kort daarr.a , ten jare

1453 , werd Konftantinopel te water en te lande

door de Turken belegerd en ingenomen. De flag,

daar door aan de Oosterfche kerkgemeenfchap toe-

gebragt , was allernoodlottigst. Niet alleen werd

eene vereeniging tusfchen haar en de Westerfche kerk-

gemeenfchap ondoenlijk gemaakt, maar ook deeerfte,

op zich zelve befchouwd, buiten allen fliaat gefteld,

om het hoofd om hoog te houden. Door de zwaar-

te van al het lijden , dat in eene ontzettende woede

de Turkfche tirannie over haar bragt, als verplet-

terd, zonk zij weg in eene laagte van de fmartelij^l-

fie wederwaardigheden, die federt het iniddp-yj|p_.
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tfijftiende eeuw hebben voortgeduurd tot heden toe. na C. G»

Zij heeft door alle die tijden heen gekromd gelegen . ^""'r^^*

onder het juk der dwingelandij, dat daar was opge .,..-.«

legd. Gehaat waren de Griekfche Christenen bij de

Mohammedanen, gelijk de eerde Christenen bij de

Joden, en daarna bij de Heidenen. Alleen het onder-

(cheid was , dat , hetgene de eerRe Curistenen niet

hadden kunnen doen, daarentegen djè Griekfche Chris-

tenen de bioedigfte vervolgingen konden afkoopen.

De bijzondere vrijheid van godsdienst kostte hun

jaarlijks onberekenbare s-eMfommen.

Waren derhalve de Griekfche Christenen door de Vervolg.

Turkfche overmagt zoo niet gedrukt, hoe l'gtelijk

zouden zij bij de herleving der wetenfchappen in de

-zestiende eeuw tot een volk zijn gevormd geworlen,

gelijk aan dat der oude Grieken, hetwelk in de ge-

fchiedenis voor het verlichtte gedeelte des mensch-

doms van zijnen tijd bekend flaat ! Mnar nu heeft

de onderworpenheid der Griekfche Christenen aan

den ijzeren fchepter van het Turkfche Despotisme

hen zoo gedwee gemaakt, dat zij geene de minflie

beweging hebben durven ondernemen, om aan we-

tenfchappeüjke oefeningen, ter vorming van hunnen

geest, bij een ijverig onderzoek der waarheid, in

ernst de hand te flaan. Nog munten zij , gelijk

hunne vroege voorvaderen , uit in gezonde gaven

van verfland. Zij zijn vlug van aard, vernuftig,

fcherpzinnig, fchrander. Maar het vermogen, om
bij een bedaard nadenken over belangrijke onderwer-

pen juist te oordeelen, fchijnt door de overheer-

fching der Turken ia hen geheel gekrenkt te ziin.

Het
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m C. G. Het vuur van hunnen geest fchijnt daar door zoo
]aari552,

qqI^qq] uitgebluscht te zijti, dat zij, in het ftuk van

„ _
''

(^en godsdienst, zich als geblinddoekt door hunne

Priesters laten bij de haiid leiden, en dezen door

hetzelfde gebrek verzwakt, hun verftand onder het

overmatig gezag der kerkvaderen gevangen geven (*>

Vervolg. De Griekfche kerkgemeenfchap werd , gedurende

het tijdperk , waarvan wij de gefchiedenis thans

fchrijven , nog , gelijk voorheen , beftuurd door vier

Patriarchen , dien van Konftantlmpel , dien van

Alexandrïö^ dien van Antiochie en dien van Je'-i:'

zalem. De drie laatften hebben veel van hun vroe-

ger gezag verloren. Alleen de eerfte heeft nog veel

van hetzelve behouden; zelfs heeft. hij aan hetTurk-

fche hof nog een groot deel van het genot der eere

,

hetwelk hem voorheen aan het Christelijke hof der

keizeren vergund werd. Maar deze heerlijkheid

komt hem zeer duur te fiaan. Hij wordt tot Patri-

arch gekozen niet uit dat gedeelte der geestelijkheid,

dat uitfteekt in geleerdheid, in wijsheid en gods-

vrucht, maar uit dat gedeelte, hetwelk uitblinkt in

overvloed van fchatten en rijkdommen. De Patriar-

chale waardigheid kan door niemand ooit verkregen

worden dan voor geld en goed. Die het meeste

biedt, w^ordt tot dezelve verheven. Het regt van

verkoop heeft zich het Turkfche hof aangematigd,

dat dus de hoogde fommen vraagt, en na eene han-

deldrijvende overeenkomst het eindelijk bedongene

er-

(*) Ver?:, mijne G'fch. der Chr. Kerk in de achtf,

eeu)jv, XI D. bl. i-is> en ii3 en 119.
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erlangt. En evenwel zit de P.iiriarch niet vast op m C. Gi

zijnen zetel. Imlien na verloop van eenigen tiid '^^'^'f''^'

een andere rijke Prelaat hooger bod doet , wordt _.

het koopverdrag met den bewindhebbenden Patriarch

verbroken ; hij wordt van zijne waardigheid , die

hem zoo veel gouds gekost heeft , ontzet , en de

andere , die hem in veelheid van bezittingen , tea

minde in grooter ftoutmoedigheid fchijnt te overtref-

fen , er op geplaatst. Behalve dit is de Patriarchale

waardigheid van de menigvuldige inkomften, welke

zij geeft, niet zeker. De Turkfche Grooten, in-

dien zij gebrek of graagte naar geld hebben, vor-

deren telkens van den Patriarch zoo veel als zij

voor huil belang noodig hebben, of de hebzucht

begeert; en de Patriarch is meestal genoodzaakt de

eifchen , hoe hoog ook dikwerf, intewüligen.

Onder de Patriarchen van Konjlantinopel muntte Vervolg,

wegens geleerdheid, opgeklaardheid in denken en

braafheid van hart, gedurende dit tijdperk, het meest

uit CYRILLUS LUKARis, geboortig van Kreta, die

ten jare 1621 tot deze waardigheid verheven werd.

Hij had den grondllag zijner ftudiën gelegd te Pam

dua, dezelve verder voortgezet in Venetië , en ver-

volgens zich eenigen tijd opgehouilen te Geneva,

voorts in Engeland en in andere ProteRantfche

landen, waar hy eene groote geneigdheid voor de

godsdienstbelijdenis der Proteftanren , bijzonderlijk

der Hervormden, kreeg. Dit bleek vooral nader-

hand ten jare 1629 uit zijne, toen in het Latijn

opgedelde, en aan de Hervormde Geestelijkheid in

Zwitferland , Engdaiid en ons Vaderland gezonde-

ne
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ca C. G. ne Christelijke Geloofsbelijdenis. Evenredig aan hïi

3 aar 15 52 n-joot genoegen van de Proteftanien over deze belii^
rot 1700 o ö ö j

,- denis ^ was de flraks ontvlamde nijd der euvelaar-

dige Jefuiten , die zich aan het TurJifche hof nood*

zakelijk hadden weten te maken , en 's keizers magt

op het volk dermate in beweging bragten , dat de

Proteftantschgezinde Patriarch tot viermalen toe van

zijne waardigheid , telkens met de ftraf van balling-

fcliap , ontzet werd. Hij was namelijk telkens weder

in zijnen post herfteld , zoodra 's mans vrienden , daar-

toe in ftaat gedeld, zoo men meent (*^, door den

Nederlandfchen gezant aan het Turkfclie hof, korne-

Lis HAGA , ieder reis het ten uitvoer gebragte vonnis

met groote geldlommen hadden afgekocht. Eindelijk

werd ten jare 1638 , toen haga , wiens invloed aan het

Turkfche hof zeer groot was, grooter ten minfte^

dan dat van den Engelfchen en Franfchen gezant,

naar het vaderland was teruggegekeerd , de onge-

lukkige man , van 's rijks verraad befchuldigd zijn-

de, op des keizers last , heimelijk te fcheep ge-

bragt, even als of men hem weder in ballingfchap

zoude wegvoeren , maar zoo dra men van land was

gedoken , door den fcherpregter geworgd en in zee

geworpen.

Vervolg. Één zijner heftigrte viianden , misfchien wel de

heftigfte, cyrillus van berrh^a, die den ramp-

fpoedigen Patriarch den dood had berokkend, ont-

ving, als deszelfs onmiddelliike opvolger, loon naar

weik. Hij flapte op den Patriarchalen Stoel j maar,

g«-

(*) Zie scHRüCKUS a, w. V D. bl. 403.
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gelijk zijn moedige tred derwaarts los was geweest, na C. O,

ZOG los was ook zijne zitiinff op denzelven. We- J^-^'''55««
^ ^ COt 1/-0,

gens zijne hoogloopende driften vooral van toorn, —
die door woorden dikwerf niet gekoeld konden

worden , maar in voelbare daden uitbraken , waar

door hij zijne met hem niet inflemmende Bisfchop-

pen foms deerlijk mishandelde , haalde hij zich in-

zonderheid den feilen haat van den wraakgierigen

PARTHENius , Bisfchop van Aclrianopel^ op den

hals, die door eenen rijken aanhang bij het hof

des Keizers bewerkte , dat de Patriarchale waar-

digheid zijn wettig gekocht eigendom werd. cy-

RiLLUs werd van zijnen (loei gefchopt, en par-

THENifTs nam er plaats op. cyrillus werd in

ballingfchap naar Tunis in /Afrika gezonden, maar

liet vermogende vrienden achter, die den Keizer hun

goud in de oogen lieten blinken , om van hem het

regt te herkoopen voor hunnen verfloten kerkop-

ziener. Dit zoude gelukt zijn; maar parthenius

er de lucht van krijgende, wist door den bijftand

van nog vermogender vrienden de fchaal van cy-

rillus te doen opwegen, en ten einde hij tegen

andermalige maatregelen volkomen zeker mogt we-

zen, dien te ligt bevonden man in het oordeel des

doods te doen vallen, cyrillus werd gc.vorgd

,

en PARTHENIUS meende zich in zijn bewind ge-

vestigd te hebben; maar werd weldra door eenen

anderen parthenius , die ook Bisfchop te Adria-

fiopel geweest was , van zijne Patriarchale zitplaats

verdrongen. Doch deze nieuwe Patriarch, die ook

den Protestanisch Hervormden genegen was, verloor

IIerv. VI. Z zijn
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ïift C. G. zijn ambt in liet jaar 1646, Zijn voorbeeld werd
|a?""i552.

geyQ]p-d (j^or den Patriarch van 'Jeruzalem , dosi-
tot 1700, o =3 »/ 5

.
- THEUS, die in eene Synode, ten jare 1672 gehou-

den, de leer der Protestanten verdedigde, als het

meest overeenkomftig met de algemeene belijdenis

van de Griekfche kerk, en hierin bijval kreeg van

vele Bisfchoppen en zeer vele gewone Geestelijken.

Men ziet uit dit korte verhaal van de lotgevallen

der Konftantinopelfche Patriarchen aan de eene zij-

de, welke roem en eerzuchtige oogmerken hen dre-

ven , om zich tot hoofden van hunne kerkge-

meenfchap, de een boven den anderen te verhef-

fen , maar aan de andere zijde , hoe deze zelfde

Patriarchen, ten aanzien van de godsdienstleer hun-

ner gemeenfchap , in flingeringen waren , en , hadden

fommigen hunner het kunnen bewerkftelligen , zich

misfchien gaarn met hunne onderhoorige geesteUiken

en leeken zouden gefloten hebben aan de gemeen-

fchap der Protestanten. De Jefuiten , verhaalden

wij, waren het, die door hunne listige, bedekte en

onvermoeide werkzaamheden , om zulks voor te

komen, er de grootfte hindernisfen in wierpen. Waar

hebben toch dezen niet al hunnen invloed gebruikt

en misbruikt! De Roomfche Paus zond door ge-

heel Griekenland en het Oosten van tijd tot tijd

zijne afgevaardigden, die de leer der kerk allerwege

voortplantten , en ook in de daad met een goed

gevolg ganfche gemeenten hier en daar vergaderden,

die van de Griekfche kerkgemeenfchap of in allen

of in eenigen deele afvielen. De meeste van óezQ

afgevaardigden waren leden van het genootfchap der

Je-
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Jefuiten, die de kunst verftonden, om, gelijk hunne na C. G.

broeders in China ^ zoo ook te Kouftantinopel aan Jaari-"52.

liet hof bij den Keizer zich noodzakelijk te maken , '

..

'

en door hunnen invloed op dezen alles, wat hunne

oogmerken fcheen te kunnen bevorderen , naar hun-

nen wil duurden. Vervuld met de fteeds levender

wordende h(X)p van eenmaal de Oosterfche kerkge-

meenfchap aan den Stoel van den Opperbisfchop

der Westerfche kerk te onderwerpen , was elke

Oosterfche Prelaat , bij wien men eene ware pf

fchijnbare nadering tot het Protestantisme flechts

vermoedde, hun een leeuw op den weg, die met

listig beleid gevangen en met kloeken moed moest

worden afgemaakt. Van daar, dat eene , mis-

fchien van fommige Patriarchen wel gewenschte

,

vereeniging volftrekt onmogeliik was.

Wat de algemeene leer der Griekfche kerkgemeen- Berigtvan

fchap aangaat , deze kan het best worden gekend ^^ l!^5

uit de openbare geloofsbelydenis , welke, ongeveer fche kerk.

het jaar 1642, door petrus mogilas. Metropoliet

te Kiow , in Polen , aan de Moskovifche grenzen

,

in het Grieksch en in liet Latijn opgefteld , en ver-

volgens ten jare 1643 door de vier Griekfche Patri-

archen, onk door de Griekfche geestelijkheid in

Rusland als een algemeen Symbolisch fchrift der

geheele Griekfche kerk is aangenomen (*). Uit de-

ze

(*) De titel is, Regtzinm'ge geloofsbelijdenis van de

algemeene , Apostolifche , Oosterfche kerk , en in het Grieksch
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na C. G ze geloofsbelijdenis ziet men , dat de Griekfche

Jaari552
d;i]-i5tenen veel nader aan de Protestanten komen

-

tOl 1700
, dan aan de Roomscligezinden. Het meest in aan-

merking komen de volgende leerftukken der Roomsch-

gezinden , die door de Griekfche Christenen ver-

worpen worden, als daar is het leerduk aangaande

de hooge erkentenis van een zigtbaar Opperhoofd

der kerk , die als de Stedehouder van Christus

hier op de aarde met de diepfte onderdanigheid

diene geëerbiedigd te worden, — het leerrtuk yan

de onthouding des drinkbekers in het Avondmaal

aan de kommunikanten, - het leerftuk omtrent de

ongeoorloofdheid van het huwelijk der Geestelij-

ken, — het leerftuk van het vagevuur, — en het

leerftuk nopens het verbod aan de leeken, om vele

en verfcheidene fchriften en gedeelten van andere

f. fchriften des Bijbels te lezen. De Griekfche kerk,

't is waar, vereenigt zich wel, in fommige hoofd-

punten, meer met de Roomschgezinden, dan met

de Protestanten ; maar die hoofdpunten , als daar

is dat nopens het Heilig Avondmaal, enz. worden

zoo van hen uitgelegd, dat men daar door verpligt

word eene lofFelijker getuigenis van hen te geven,

dan van de Roomfchen, als welker godsdienstleer

ongelijk meer verbasterd is. Allergevveldigst waren

ten minfte de meeste Griekfche leeraars van vroe-

ger en later tijd tegen de grove leer der Tranfub-

ftantiatie (*). Voorts in alle de overige punten

weken zij van de Roomfchen geheel af, éénftem-

mig

(*) Conf. jABLONSKi Injiii, hiit. Chrht. T. II. p. 560.
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mig denkende met de Prote&ianten ; als daar is de ra C. G;

ker der regtvaarciiging of vergeving der zonde , P^^^^^'^*

welke zij toefchrijven aan een opregt geloof, dat .

vruchtbaar is in goede werken, en als zoodanig

door Gods Geest in ons gewerkt wordt, voorts de

leer der verkiezing en verwerping, Gods evenbeeld,

den val der eerfle menfchen , de zoogenoemde eif-

zonde, de dadelijke zonde enz.

In hunnen openbaren eerdienst kwamen de Griek- Van haren

fche Christenen weder meer overeen met de Room- ^^""^ '^°'**

fchen. Dezelve werd, gelijk nog hedei> gefchiedt,

geoefend in de oud Griekfche taal , die van de te-

genwoordige Grieken bijkans maar half verilaan

wordt. Hunne godsdienftige zamenkomden werden

meer bij nacht, dan bij dag gehouden. Hunne ker-

ken waren dus en zijn nog voi van kandelaren en

lampen, die zoo wel bij dag, ais bij nacht bran-

den. Het altaar rtaat op eene verhevene plaats aan

het oosteinde der kerk; met één woord , alles is

geheel ingerigt naar de wijze der Roomfchen , ook

in het , met lezen , vermanen en zingen , toebrengen

van hulde aan het Opperwezen. Het bedienen der

Mis gefchiedde met vele plegiigheden ; voor dezelve

werd echter aan de geestelijken nooit eenig bijzon-

der geld betaald. Het gezuurd brood, dat bij het

Avondmaal gebruikt wordt, waren ronde, tweemaal

gebakkcne koeken. De wijn werd den kommuni-

kanten zoo wel toegediend als het brood. Een ftuk

van het brood werd geofferd aan de heilige maagd

i^iARiA, maar het brood nooit aangebeden. De

doop werd bediend deels bij indompeling, deels bij

Z 3 be-
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ra C. G. befprenging. Het kind werd tot aan den buik In-

Jaarr 552. gedompeld, en dan het aangezigt befprengd of be-

J_^^_^^' goten. Dadelijk na den doop gcfchiedde het zoo-

genoemde vormfel. Ook ontving dan het kind het

avondmaal. De meeste kcrkplegtigheden voorts

droegen blijken van diep ingeworteld bijgeloof, dat

inzonderheid onderhouden werd door jaarlijkfche

bedevaarten naar gewijde plaatfen, waar voorheen

kerken, kapellen of kloosters gedaan hebben, naar

graven , weike de beenderen van Martelaren of an-

dere heiligen in zich bevntteden , of naar donkere

groeven en holen , waar voornamelijk de godsdienst

zijn vermogen nog deed kennen in teekenen van

Gods bijzondere verlchijning aan de menfchen. De

meest vermaarde bedevaart is die naar yeruzalem
^

om het Paaschfeest te vieren , bij het graf van den

Zaligmaker. Menigvuldig waren hunne vastendi;*

hen; allen te zamen gerekend maakten zij ten wei»

nigfle een half jaar uit. £n (lipt waren zij in het

onderhouden van die dagen; wie moord of doodflag

beging, deed, naar het gevoelen der bijgeloovige

menigte , minder zonde , dan die op een' vastendag

vleesch at. En nog heden denkt men onder de

Grlekfche Christenen in Turkyè zoo.

Van het Met Monnikenleven eindelijk wüs bij de Grieken
Monni- büzonder heilig, en had nog veel van het ftrenge

der Oosterfcne ouden , waarvan men zich m da

Westerfche kerk van eerden aan grootendeels ont-

daan heeft. De Griekfche Monniken werden onder-

fcheiden in Kloostermonniken , in Kluizenaars en

Heremieten. De kloosters werden her meest gevon-

den

tiii.
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den op de Prinfeneilanden niet verre van Konflanti- na C. O;

nopel^ op de eilanden van den Archipel^ op het » f^^^^oöj

eiland Pathmos ^ op de kust van NatoUa^ in of bij

'Jeruzalem , maar bijzonder op de berj!;en Athos en

Sina'i. De Monniken , van welke deze kloosters

vol waren , onderfcheidden zich wei door eene flren-

ge levenswijze, maar geenszins door kunde of ge-

leerdheid. Hunne onkunde was zoo groot, dat de

meesten lezen noch fchrijven konden; en dat is nog

heden zoo, fchoon fommigen zich op de beoefening

der wetenfchappen federt het begin der achttiende

eeuw hebben toegelegd. Voornamelijk mag dit ge-

zegd worden van de Monniken van den berg Atkos»

Ook waren er onder de Grieken in Turkyë eenige

Nonnenkloosters, De Kluizenaars , die Anachoreten

genoemd werden , waren menfchen , die het gewoel

der wereld ontvlugtten , en toch in geen klooster

wonen wilden, maar in een eenzaam (laand huis op

het land hun verblijf hielden, en flechts op feest-

dagen ter kerke in het klooster kwamen , waaron-

der zij behoorden. Om hun huis lag een tuin.

Waar zij de vruchten voor hunne keuken verzamel-

den. Twee of drie arme godzalige menfchen hiel-

den in zulk eene woning den Kluizenaar, die hen

onderdeunde en voedde, gezelfchap. Eindelijk de He-

remieten, die ook genoemd werden, Asketen , maak-

ten wel het grootfte getal uit; zij werden gevonden

op en aan den berg Athos , waar zij met toeftem-

ming der Kloostervoogden , aan welke zij onderdanig

waren, in eenzame hutten of fpelonken woonden,

en weinig of geen land ter bebouwing hadden.

Z 4 Van
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na C. G. Van de Griekfche kerkgemeenfchap in Ttirkyi

Jaari552
^vas federt het jaar 1589 gefcheiden de kerkge-

' meenfchap der Rusfifche Christenen, fchoon zij met

Plisto- haar dezelfde godsdiensrbeliidenis bleef behouden,

ling vaT' ^^l'^^ ' g^^y'^ ^^y ^^^^^" 'lebben
,
door eene onder-

de Griek linge overcenftemming naderhand ten jare 1642 be-

fche kerk 3jjvd is geworden. Ten gemelden jare 1589 werd
in het uu- " » » » '

,

gebreid door den Grootvorst of Czaar van Rusland feo-

Mosko- Doi^ IRANOWITZ, de Patriarch van Konftantimpel
viê

gedwongen, aan het hoofd der Rusfifche kerkge-

meenfchap een' onafhankelijken Patriarch te plaat-

fen, met den rang van vijfden Patriarch der Griek-

fche kerk; het geen weldra ten gevolge had, dat

na het afllerven des tijdclijken P;.triarchs de be-

noeming van een' anderen gaaf en geheel door

den Grootvorst gefchiedde. Aanzienlijk was de

waardigheid des Rusfifchen kerkvoogds. In den

Senaat zat hij naast den Grootvorst, en gaf over

allerlei gewigtige raadplegingen den zegen. De

Patriarch werd dus door het volk geëerbiedigd,

als met den Grootvorst deelgenoot van de onafhan-

kelijke regering des rijks. Dit heeft geduurd tot

ongeveer het jaar 1645, toen na het overlijden van

den Grootvorst MicnAëL feodorowitz in deszelfs

plaats optrad feodor nikihtz , een zoon van den

toenmaligen Patriarch. Dus werd het engfle ver-

band gelegd tusfchen het rijks en kerkbeftuur; maar

het gevolg was, dat van toen aan de latere Patri-

archen al hun gezag in 's Vorsten handen gaven, en

aan deszelfs eigenmagtigen wil de uitvoering zelfs

van de onverfchilligfle fchikkingen overlieten. Ein-

de-



GESCHIEDENIS. s'Si

deliik deed peter de groote , na. den dood van den nn C. G.

Patriarch hadriaan, ten iare 1702, den ftoLitmoe- r^^^^S'"-
' •" ' ' tot 1700.

digften (lap. Hij behield nan zich de inkomden ,

zoo wel als de magt van Patriarch. Den titel alleen

niet verkiezende te dragen, verklaarde hij zich zelf

tot hoofd en beRuurder der kerke. Dus werd het

oppertoezigt in kerkelijke zaken gansch en al over-

gebragt in handen des Keizers , die den Patriarch

vertegenwoordigen zonde , en het hoofd was eener

kerkelijke raadsvergadering van twaalf leden, zoo

van den wereldlijken als geestelijken ftand. De Me-

tropolieten, Aartsbisfchoppen en Bisfchoppen echter

bleven hunne volkomene waardigheid behouden.

Uit dit berigt kan men afleiden , dat er gedurende Vervolg,

het tijdperk, waarvan wij de gefchiedenis boeken,

geene gebeurrenisfen van eenig belang hebben kun-

nen plaats grijpen. Het volk bleef in zijne flavernij

ruuw en onbefchaafd en onverlicht. De geestelijk-

heid zelve lag in onkunde en bijgeloof als verzon-

ken. Één' PETER den grooten had het volk der-

halve noodig, om bij hetzelve zoodanigen naijver

te verwekken, waar door het, de overige Europi-

fche volken volgende, zich op de eerrte trappen der

befchaving verheffen konde. De daartoe in het werk

gefielde pogingen van dien Vorst zijn gelukt, beter

dan die van den Czaar iwan wasiljewitz, die

vier en dertig jaren geregeerd had , tot aan het jaar

1584, en fchoon wreed van aard, nogtans met zijn

ri'ik en volk de weldadigfte bedoelingen had , maar

door in derzelver bevordering de zaak verkeerdelijk

Santegrijpen , zich in zijne hoop bedrogen zag. Deze

Z 5 Vorst
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«a C. G. Vorst lokte eene menigte Duitfche en andere vreemde

J""'^^-^"^' kunttenaars en handwerkslieden in zijn rijk; hij lea;-
tOC 1700.

'O
- de ten jare 1562 te Muskow de eerfte boekdrukkeiij

aan. Ten einde hij hierin te beter flagen mogt ,

zocht hij de gunst der Roonifche Vorsten te win-

nen; en die gewonnen hebbende, noodzaakten puli-

tieke bekommeringen hem ook, ware het mogelijk,

de gunst van den Roomfchen Paus te winnen. En

zoo kwam er tusfchen dezen en hem eene onder-

handeling tot (land over het vereenigen van de Rus-

fifc'ne met de Roomfche kerk. Ernftig was deze

onderhandeling. Hadde de Bisfchop van Rome zijne

eifchen zoo hoog niet gedreven , als deszelfs karak-

ter doorgaans medebragt, maar met meer beleid of

list zijn oogmerk trachten te bereiken, alfchoon hij

den fchranderen Jeluit, antonio posseveno daartoe

gebruikte, zoude zich de Ruslifche kerk misfchien

wel in die van Rome hebben laten inlijven. Alleen

om den ganfchen toeleg te verijdelen, was dit ge-

noeg, dat possEviNO er op aandrong, om alle

Lutherfchen uit Rusland te bannen. Dit was zoo

geheel tegen den geest van den Ruslifchen Vorst

,

wiens genegenheid voor zijn volk verzeld ging met

eene regt christelijke verdraagzaamheid jegens anders

denkenden in den godsdienst. Hij zag dus aan de

zijde van de Opperge^sielijldieid der Roomfche kerk

zulk eene heerschzucht en eene zoo groote drift ter

vervolging en verdrukking van alle anders gezinden,

d^t hij weldra de ganfche kerkeii,)ke onderhandeling

niet den Paus afbrak, 's Vorsten ondernemirgen

«Mgtuns, ter herüelling van de vervallen godiidieiist-

za-
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zaken in zijn rijk aangewend , hadden echter voor na C- *",.

zijnen reeds gemelden opvolger feodor iranowitz i^"''^"^-'^^'
•^ o r o

jQj 1700.
den weg geopend , om ten aanzien van de onaf- ,

hankelijkheid der ixusfifche kerk met een goed ge-

volg tot ftand te brengen het gene hier voor (*)

door ons verhaald is geworden. Deze onafhan-

kelijkheid der Rusiifche kerk bragt evenwel in den

(laat der kerke voor het overige geene verande-

ring. Merkwaardige voorvallen hadden er geene

plaats. Gelijk ten aanzien van de algemeen asngeno-

mene godsdienstbeiijdenis , zoo ook bletf alles betrek-

kelijk de geestelijkheid , den openbaren godsdienst

enz., hetwelk niet of zeer weinig verfchilde van

het gene bij de Griekfche Christenen in Ttirkyi

door ons Is opgemerkt , op den ouden voet (f). Wij •

kunnen hier dus overgaan tot de gefchiedenis van

de zoogenoemde onregtzinnige Griekfche kerk. ,

(•) Blad^. 35o.

(t) Zie scHRöCKHs a. w. V Deel bl. 373-421; en *

mijne Qefch, van de Chr, kerk in de achit. eeuw^ IX,

Deel. bl. 1-2 1.

TWEE-
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TWEEDE HOOFDSTUK.

Gefchiedenis van de zoogenoemde onregtzinmgt

Griekfche kerk,

na C. G. IVort kan het verhaal van deze gefchiedenis zijn.

Jaari552. -p^^ ^^ onregtzinnige Griekfche kerk werden in de
toe 1700. " ^

eerfte piaatfe betrokken de Nestorianen, herkomftig

Berigtvan ygn nestorius , een' Konflantinopelfchen Bisfchop

loria- ^f Patriarch van de vijfde eeuw, wiens leer, zoo

nen. als zij op verfcheidene Kerkvergaderingen te Seleucia

was gewijzigd geworden , eindeUik bepaald werd

deze te zijn , ,, dat in den Zaligmaker 'twee per-

fonen waren, welker eene goddelijk en zelfs het

eeuwig woord was ; welker andere menfchelijk en

de mensch jezus was ; dat deze twee perfonen

maar één aanzien of voorkomen hadden; dat de

vereeniging tiisfchen den Zoon van God en den

Zoon des mcnfchen op het oogenblik der ontvange-

rjis van de maagd voorgevallen was , en fteeds

ftand hield; dat men dit echter niet moest aanmer-

ken voor eene vereeniging van naturen of perfonen,

maar enkel van wil en genegenheid, en dat daarom

CHRISTUS wel zeer zorgvuldig moest onderfcheiden

worden van God, die in Hem, als in Zijnen Tem-

pel woonde; eindelijk dat men maria de moeder

van CHRISTUS, en niet de moeder van God be-

hoorde te noemen," Zeer uitgebreid is deze kerk-

gemeenfchap der Nestorianen; zij is verfpreid door

Per-
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férlfèy door Arahic^ door Indic ^ enz. Zij zijn ia C. G.

een befchaafd Christenvolk , weeens hunne vliit en J ^3^*552.
' ^- - tjc 1700.

werkzaamheid , ten voordeele van den Staat , lof- ««1^-

waardig; ook hun karakter en inborst wordt zeer

geprezen. Van de Mohammedanen zijn zij uit dien

hoofde altijd niet alleen geduld , maar hoog geacht

geworden. Hunne Patriarchen dragen den algemee-

nen naam van elias , naar een' hunner voorgangers

van dien naam, die ten jare 1559 de Patriarchale

waardigheid aanvaarde. De Patriarch had en heeft

rog zijnen zetel te Elkosch, gelegen in het voorma*

llge Mofopotamii, elias de eerfte^ door gevoel van

zwakheid zijner krachten daartoe genoopt, gaf onge-

veer het jaar 1506 aan den Roomfchen Paus , sixtus

den vijfden , zijn verlangen te kennen , naar eene ver-

eeniging tusfchen zijne en de Latijnfche kerk. Hieruit

ontftond eene onderhandeling, die, tusfchen elias den

tweeden en paulus den vijfden, ten jare 1607 nog

werd voortgezet. Maar de eerzucht der Pauzen en

hunne geldgierigheid was te groot, dan dat aan

dezelve door de Nestorianen voldaan kon worden.

Nogtans werden in latere tijden , federt het jaar

1680, vele Nestorianen door Roomfche zendelingen

tot de gemeenfchap van derzelver kerk overgehaald,

met die vergunning, dat zij het kenmerkelijke van

de bovengemelde leer hunner vaderen mogten blij-

ven omhelzen. Dezen vereenigden zich onder eenen

bijzonderen Patriarch, die te Amida^ bij de reizi-

gers thans bekend onder den naam van Diarbekr

,

zijnen zetel had , en zijn als zoodanigen bij de ove-

rige Nestorianen zeer gehaat. Het grootfte d^tiX

even-
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na C. G. evenwel der Nestorianen is aan hunne belijdenis ge^

Jaari552. trouw niet alleen gebleven, maar lieeft een' afkeer

^
* van de Roomfche l^eik en derzelver geestelijkheid.

Tot lof van deze Nestorianen kan men verklaren,

dat hunne godsdienstleer, over het geheel genomen,

veel zuiverder is , dan die der overige Griekfche

Christenen , die zich regtzinnigen noemen , ten min-

fte zuiverder ten aanzien van bijgeloovige begrippen *

waarmede dezelve bij dezen bezoedeld is, In de

Indien zijn de Nestorianen bekend onder den naam

van ST. THOMAS Christenen , naar zekeren tho-

MAS , een' Syriër, die in de negende eeuw van den

Patriarch der gemeenfchap was uitgezonden, om de

Indianen , bijzonder die van de Malabaarfche kust ^

te bekeeren,

Beri^tvan Behalve de Nestorianen waren in het Oosten^ ook

chianen'
^^^'^'^^ ^^ vijfde eeuw, zeer vermaard geweest de

Eutychianen, volgelingen van eutyches , Klooster-

abt te Konjlantinopel^ welke, in de gemelde eeuw,

de leer der regtzinnige kerk tegen die van nesto-

Rius met kracht willende verdedigen , geheel en al

in een tegen over gelegen uiterfte verviel , en niet

flechts één' perfoon , maar ook ééne natuur in

CHRISTUS erkende, en daar door dus ook van de

regtzinnige kerk afweek. Deze Eutychianen , of,

gelijk zij ook , naar de door hen omhelsde leer

,

genoemd werden, Monophyfieten , zijn verdeeld in

Jakobieten en Armeniërs, en in Kopten en Abysfi-

niërs; van welke de beide eerflen in Azic en de

overigen in Afrika te huis hooren. Ov'er het geheel

genomen hebben zij de leer der Christelijke kerlr

ook 3
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ook
, gelijk de Nestorianen , zuiverder bewaard , dan nn C. d,

de zoogenoemde re^tzinniffe Grieken. •''T!-!^'ö ö ö
._ . tot ITOr-^

De Jakobieten werden aangetrolfen in Syrië, in !

—

Mezopotamic, Palestina, Cilicië, Egypte, Armenië ^^'^^'^

en de naburige landen , en werden gerekend met ^„^j"

eikanderen vijftig duizend gezinnen uittemaken ,

waar van het grooJfle gedeelte in armoede leefde, en

met handenwerk den kost moest winnen. In fom*

niige (leden zijn eenigen van hen door den koop-

handel rijk, en lieden van fatzoenlijken fland ge-

worden. Hun Patriarch had en heeft nog zijne ver-

blijfplaats te Diarbekr; aan hem zijn onderwor-

pen , behalve den Primaat , vijf JNIetropolieten en

acht Aartsbisfchoppen. Er was onder deze Jakobieten

een groot aantal van kloosters, door l\]onniken en

Nonnen bewoond, wier levenswijze echter niet zeer

ftreng was. Bijgeloovig waren deze Jakobieten , ook

omtrent de gewaande overblijffelen van oude Heili-

gen, van welke de voornaamflie was de Apostel ja-

kobus, nanr wien zij zich lieten noemen. Reeds

lang genoot deze fekte het voorregt van den Bijbel

in hunne landtaal te lezen.

De Armeniërs hadden met de Jakobieten geheel Van Je

geene gemeenfchap, en werden bezuurd door hunne
''Y'"'-'"'*

eigene Patriarchen , die , gelijk hunne overige gees-

telijken , moesten gekozen worden uit de orde van

den heiligen antonius. Zij waren, als zoodanigen,

verdeeld onder drie Patriarchen , van welke één. Op-

perpatriarch zijnde, den naam droeg van Katholiek

aller Armeniërs, die zijnen Stoel had in het kloos-

ter Edfchmiazin , op de grenzen van Turhyc en

Per-^
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Bft C. G, Perziê. Zeer uitgebreid was en is nog deze fekte

ja'-riS5"'
jn Groot- en Klein - Armenië ^ in Tartaric^ 'm.

tot 1700. ' '

I. I i.i Rusland en elders, maar het talrijkst zijn zij in

Perzic en in Aziatisch Turky'é. Bijzonder hebben

zij zich in de voornaamfte koopfteden van Afrika

en ook van Europa , zoo als , onder anderen , te

Londen , te Marfeille , en ook te Amflerdam ge-

vestigd. Door het gelukkig drijven van den koop-

handel waren zij meest wel geilelde burgers van den

ftaat, waartoe zij behoorden. Hunne levenswijze was

uit dien hoofde meer befchaafd, dan die der Jako-

bieten. Ook w.is onder hen meer opgehelderde gods-

diensikunde, welke zij met een' ingetogen levens-

wandel verlierden. Zij waren zeer heufche, befchei-

dene , menschlievende en jegens anders denkenden

verdraagzame Christenen. Bijzonder waren en zijn zij

nog den Protestanten genegen , aan welke zij trouwens

in hunne belijdenis nader komen, dan de overige,

zelfs de regtzinnige Grieken. Hunne geloofsbelij-

denis was vrij zuiver (*) , als gegrond op den Bij-

bel, waar van onderfcheidene vertalingen op on-

derfclieidene tijden zijn uitgekomen in het Arme-

iiisch. Hunne weinige feestdagen vierden zij met

groote plegtigheid. Menigvuldig waren daarentegen

liunne vastendagen , die zeer ftrengelijk onderhouden

werden. Met de Roomschgezinden verkozen zij

gee-

(*) Men vindt die in j. j. schroederi, Theol. iJ/«r/>.

Thefaurus Lingua Armenicd p-. 231. en uit denzelven

overgenomen in mijne Gefch. der Chr, kerk in de achit.

teuWf XI D. bl. 272-274.
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geene gemeenfchap te hebben ; nogtans hebben in na C. O.

latere tijden eenigen zich met dezelve vereenigd, die Ï^^^^SS^»
•^ ° ° ' tot 1700,

eenen eigen Patriarch hebben , welke zijn verblijf _

heeft te Nacfchiwan.

De Kopten zijn verfpreid niet alleen in Egypte , Van de

maar ook in Ntibi'è en de aangrenzende landen. Te Kopten,

Kairo is zoo het fchijnt de gevestigde gemeente

zeer bloeijend en groot; zij bevat er tienmaal meer

zielen, dan de aldaar zijnde gemeente der regtzin-

nigfe Grieken. De godsdienstleer, welke zij belij-

den, komt het naast aan die van de Armeniers,

maar zij hebben er niet zulke opgeklaarde begrippen

van , als dezen ; zij zijn in het algemeen diep on-

kundig, en leven in eenen zeer beklagelijken toe-

ftand. Hunne godsdienstgebruiken komen ook wel

het naast overeen met die der Armeniers.

De Abysfiniers behoorden oulings tot de Kopten ; De Ab-

maar de banden der kerkelijke verbindtenis , waar ^Y^'^"^®^

door zij aan dezen verwant waren, zijn van tijd tot

tijd verbroken , zoo dat zij eene op zich zelve

ftaande gezindte eindelijk uitmaakten. Hunne gees-

telijken zijn ontelbaar, die aan het hoofd hebben

eenen Patriarch , welke zij Ahoena noemen. Alle

deze geestelijken zijn zoo onkundig, dat zij naau-

welijks in ftaat zijn te lezen. De meestgeoefenden

onder hen zijn de Schriftgeleerden, zoo als zij hee-

ten , die zich bezig houden met het affchrijven van

den Bijbel. Deze Christenen leiden in Abysjtmë een

Nomadisch leven , zwervende van de eene plaats

naar de andere, en geheel hunne eigene wetten on-

derhoudende.

Herv. VI. Aa On-
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fit C. G. Onder, of liever nevens de Nestorianen op de
Jaari552.

j\|alabaarfche kust bevinden zich ook eenige Mono-
tot 1700.

°

. phylieten, die aldaar mede den naam dragen van

ST. THOMAS Christenen.

Mono- Voorts worden in het Oosten aan en op den berg

thelieteii. ^Hano" aangetroffen de zoogenoemde Monothelie-

teii , anders ook geheten Maronieten. Van waar zij

den naam dragen van Maronieten, is onzeker; doch

Monothelieten worden zij genoemd, uit aanmerking

van hun gevoelen, „dat in jezus Christus, na

de vereeniging dier twee naturen, maar één wil en

werking ware." (*)

30HANNES Eindelijk zij met één v^^oord hier nog melding ge-
Christe- ^^^^ y^n de dus genoemde johannes Christenen,

ook bekend bij den naam van Sabiërs. Deze men-

fchen waren verflrooid onder de Maronieten, gaven

zich uit voor echte volgelingen van johannes den

Dooper, zijnde half Joden, half Christenen. Gelijk

over deze juhawnjes Christenen, zoo ook over an-

dere godsdlenstfekten , die naauwelijks Christenen

verdienen genoemd te worden, als daar zijn de Je-

fidiërs, de Drufen, de Kamfi enz., hebben wij el-

ders onze historifche aanmerkingen medegedeeld (f).

(*) Vergelijk mijne Gefch. der Chr. Kerk in de acktt.

teWiV-t XI D. bl. 290-298.

(f) in onze Gefch. van de Chr. Kerk der achtt, eeuw,

XI D, bl. 293-346.

Einds van het vijfentwintigjïe Deeh

aen.
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