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INLEIDING.

Niemand kan de groote beteekenis loochenen, die de

oprichting van de talrijke particuliere zendingscorporaties

in alle Protestantsche landen, in de vorige eeuw, voor

de komst van het Koninkrijk Gods heeft gehad. Door

hare werkzaamheid is deze eeuw de Zendingseeuw bij

uitnemendheid geworden; in hare krachtige actie heeft

zich alom de zendingsgedachte als met nieuw leven

bezield geopenbaard.

En niet alleen op het zendingsterrein hebben deze

vereenigingen hare krachten ontplooid ; ook in eigen

omgeving deden zij veel om de Christenen terug te

brengen tot het bewustzijn van hunnen plicht en

hunne roeping tegenover de Zending. En daardoor is,

naarmate het zendingswerk zich onder niet-Christenen

uitbreidde, in de Christen-landen meer en meer gevoeld,

dat de aanwezigheid dezer particuliere zendingscorpo-

raties eene aanklacht tegen de Kerken bevatte, dewijl

zij deden wat de Kerken moesten doen. Van alle kanten

gingen stemmen op, dat de Zending niet eene onder-

neming van enkelen mocht zijn naast de Kerk staande,

maar, dat zij, als de natuurlijke levensuiting van iedere

1



Christelijke Kerk. ten nauwste met de Kerk verbonden

moest zijn.

Daardoor is bijna in alle landen een zoeken gekomen

naar de juiste verhouding van Kerk en Zending, een

pogen om de Zending in organisch verband met het

kerkelijk leven te brengen.

Ook hier te lande leeft de kwestie ..Kerk en Zending"

heden ten dage in veler harten.

Als van zelf gaat, als wij Nederlanders deze kwestie

bespreken, de blik terug naar de tijden toen onze Gere-

formeerde Kerken in de Protestantsche wereld alleen

stonden in het gevoel van roeping en plicht tegenover

de Zending. Toen toch waren zij de eenige Protestantsche

Kerken, die zich met de Zending bemoeiden.

Het beeld van de zendingswerkzaamheid onzer vaderen

is daarbij echter verre van helder. Nog altijd heerscht

er omtrent hetgeen zij in dit opzicht deden veel onze-

kerheid, nog te weinig daarvan is uit de oude archieven

opgedolven.

Voor de geschiedenis onzer oude Zending op het zen-

dingsterrein zijn reeds meerdere bouwstoffen aangebracht

en ons is reeds iets meer daarvan bekend. Hetgeen

onze Gereformeerde Kerken echter hier te lande ten

tijde van de Oost-Indische Compagnie voor die Zending

hebben gedaan, welke hare verhouding tot en hare

bemoeiingen met die Zending geweest zijn. schuilt tot

heden nog grootendeels in het duister.

Iets meer daarvan te doen kennen is het doel van

dit proefschrift.

Bij het behandelen van eene stof als deze was aan

den eenen kant, vanwege de verspreidheid en de ver-

borgenheid der bouwstoffen, volledigheid zeer moeilijk

te bereiken, terwijl aan den anderen kant, vanwege



de uitgestrektheid van het terrein, beperking een eerste

vereischte was.

Daarom bepaalt zich dit proefschrift in de eerste

plaats tot de bemoeiingen onzer Kerken met de Zending

in onze tegenwoordige OosWndische bezittingen en is

alles wat zij deden voor koloniën of nederzettingen,

die sedert voor ons verloren gingen, nooit opzettelijk

hierin behandeld. Wij zullen dus slechts enkele malen

met Ceilon, Formosa, de kust van Malakka enz., die

toen ter tijde tot onze koloniën in Oost-Indië behoorden,

in aanraking komen, terwijl Noord- en Zuid-Amerika,

de Kaap, de kust van Guinea, geheel buiten onzen ge-

zichtskring blijven.

Dan zijn zooveel mogelijk steeds alleen de bemoeiingen

met de Zending in het oog gevat en is dus gescheiden

wat voor inlanders en wat voor Europeanen in Indië

gedaan is. Dit viel echter niet gemakkelijk, aangezien

onze vaderen zelf deze scheiding niet maakten en de

zorg voor landgenoot en inlander in Indië voor hen één

was. Er was in Indië één Kerk. Van personen, die wel

voor inlanders de bevoegdheid van een predikant hadden,

maar niet voor Europeanen, was in het geheel geen

sprake. Waar wij dus deze scheiding zullen maken,

moeten wij ons wel bewust zijn, dat wij ons begrip

van Zending inbrengen, in een tijd, toen deze niet vol-

gens onze opvattingen bestond. Daarom zullen wij ook

de Zending niet zoo sterk van de geestelijke verzorging

onzer landgenooten kunnen afscheiden, als zich dat heden

ten dage laat doen ; zooveel mogelijk zullen wij echter

alle zuiver kerkelijke bemoeiingen achterwege laten en

aan zendingskwesties bijzondere aandacht schenken.

Onvermijdelijk zullen wij daarbij ook komen op het

terrein der bemoeiingen van de O. I. Compagnie met



de Zending. Waar de overheid steeds meer, vooral ten

opzichte van Indië, en in Indië zelf, de Kerk aan banden

legde, kan het wel niet anders of gedurig züllèn wij,

ook bij de Zending, dit ingrijpen van overheidspersonen

op het terrein der Kerk ontmoeten.

De voornaamste beperking van de stof voor dit proef-

schrift was echter niet vrijwillig maar noodzakelijk door

gebrek aan bronnen. Waar het hier bijeengebrachte bijna

uitsluitend op archiefstudie berust, zal ieder, die eenigs-

zins met den toestand onzer kerkelijke archieven 1
)

bekend is, beseffen, dat de vele leemten en de groote

onvolledigheid, die in de meeste kerkelijke archieven,

als een gevolg van verregaande achteloosheid en onver-

schilligheid, voorkomen, zich ook hier pijnlijk doen ge-

voelen. Toch zijn er nog vele schatten overgebleven en

menige gelukkige vondst beloonde vaak het onderzoek.

De vermelding der bronnen mag voorzeker in deze

inleiding niet ontbreken.

Wij laten hier allereerst (a) de geraadpleegde archief-

stukken volgen, gerangschikt naar de archieven, waarin

zij te vinden zijn 2
). Dan volgt (b) de opgave der ge-

x
) Het onderwerp van dit proefschrift bracht mede de bronnen aller-

eerst in kerkelijke archieven te zoeken. Hiertoe heeft zich het onderzoek

in hoofdzaak beperkt. Slechts van stukken, die van belang waren en die

in de kerkelijke archieven ontbraken, is onderzocht of zij in het Rijks-

archief in den Haag aanwezig waren. Het Rijksarchief bevat echter

wellicht nog afschriften van andere gewichtige kerkelijke documenten uit

de dagen der Compagnie, die aan ons onderzoek ontsnapten. Zoo lang

het Rijksarchief nog niet geheel gecatalogiseerd is, is het onderzoek

hier naar echter zeer bezwaarlijk en bijzonder tijdroovend. Ook in

particuliere collecties bevinden zich wellicht nog voor ons doel gewich-

tige documenten. Het zal dus mogelijk zijn dat mettertijd nog menige
aanvulling zal kunnen aangebracht worden. Met het oog daarop werd
uitvoerig opgegeven welke stukken voor dit proefschrift gebruikt zijn.

2
) Hierbij zijn natuurlijk lang niet alle stukken vermeld, die in



bruikte uitgegeven archiefstukken. Vervolgens (c) noemen

wij de belangrijkste geraadpleegde boeken.

Enkele opmerkingen over de waarde van eenige der

voornaamste bronnen, alsmede de vermelding van enkele

aangetroffen leemten, kunnen wellicht voor andere onder-

zoekers eenig nut hebben.

Aan het slot van dit proefschrift zijn als bijlagen

enkele der belangrijkste geraadpleegde archiefstukken

geplaatst.

a. Archiefstukken.

I. Oud Synodaal Archief. (Gebouw der Alg. Synode der

Xed. Herv. Kerk, Javastraat 100 den Haag).

(Zie Catalogus 1
) H. Q. Janssen, den Haag 1878).

20.2) _ Handelingen der Synoden van Zuid-Holland

1618—1802.

(Voor de in dit archief aanwezige handelingen der Synoden

der andere provinciën zie Catalogus).

17 A 2. - Ad quaestionem Amstelodamensium de Ethni-

corum pueris baptizandis.

(Behoorende tot de autographa van de Synode van Dordrecht).

67 I 2. a-f. - Stukken betrekking hebbende op den Coetus

Correspondentium.

3. a-v. - Oudste verzameling brieven van den

Kerkeraad te Batavia aan de Synode van Zuid-Holland

(17 Dec. 1671—22 Nov. 1700).

67 n 1—55. - Voortgezette verzameling brieven van den

genoemde archieven met betrekking tot O. en W. Indische zaken aan-

wezig zijn. Alleen is opgegeven wat voor het samenstellen van dit proef-

schrift van belang was en daartoe werd gebruikt.

i) Deze catalogus is dikwijls onnauwkeurig .en onvolledig.

2) Nummers van het archief volgens catalogus.



23. 24. 29.

92. 1. 2.

81. 10. 11. 12.

6

Kerkeraad te Batavia aan de Synode van Zuid-Holland

(14 Nov. 1701—16 Oct. 1741).

68. 15. 16. 19. 21. _ Idem /19NoVi 1742—11 Nov. 1752).
30.

- Idem (2 Nov. 1753—31 Oct. 1788).

- Idem (30 Nov. 1790—9 Jan. 1794).

(Dit is de meest complete verzameling brieven uit Indië in

een onzer kerkelijke archieven voorhanden, bevattende 115

brieven van den Kerkeraad van Batavia over een tijdvak van

123 jaren. Toch is deze collectie niet geheel compleet ; uit de

Acta der Synoden van Zuid-Holland blijkt meermalen, dat

er brieven van den Kerkeraad te Batavia aldaar ter tafel ge-

bracht zijn, die hier ontbreken.)

67 I 3. w. — Copie van den brief van den Kerkeraad te

Batavia aan de Synode van Noord-Holland van

17 Dec. 1671 *) met het antwoord van de Synode

van Alkmaar van 1674.

4. a-d. — De bijlagen van den brief uit Batavia van

17 Dec. 1671. (Bijlage D [brief van de Classes

Amsterdam en Walcheren van 5 Aug. 1631] ont-

breekt) 2
).

68. 4. — Correspondentie van de Classis Amsterdam met

de Synode van Zuid-Holland en de Classis Walcheren

in 1753 over het recht van den Kerkeraad van

Batavia om proponenten tot predikant te bevorderen

en over de geldigheid van de Kerkenorde van Batavia

van 1624 en die van 1643.

10. — Stukken over den druk van den Maleischen

Bijbel met Arabische of Latijnsche letter. Dossier

van de stukken van voor- en tegenstanders van de

*) Deze brief is woordelijk gelijk aan dien van denzelfden datum
aan de Synode van Zuid-Holland. Zie No. (37 I 3a hieraan voorafgaande.

2
) Cf. Callenbach in Stemmen v. W. en V., Sept 1898, blz. 785.



Arabische letter te Batavia, gezonden ter beslissing

aan de Synoden van N.-H. en Z.-H.

11/12. — Brief (met bijlage) van den Kerkeraad te

Batavia aan de H.H. XVII 2 Nov. 1739.

6'J. 4. - Stukken over den twist van den Kerkeraad te

Batavia met den Raad van Indië over het oproepen

van een krankbezoeker van de buitencomptoiren,

zonder approbatie der overheid (1730).

<;. <i. — Adviezen van 5 Classes van Zuid-Holland

hoe het best te voorzien in het gebrek aan

predikanten voor Indië.

b. - - Correspondentie van de Synode van Z.-H.

met de Synode van N.-H. over deze zaak.

c. — Rekest met consideratiën aan de H.H. XVII

hierover (1737).

d. — Resoluties der H.H. XVII hierover 14 en

15 Maart en 14 Nov. 1738.

70. — Eén foliant bevattende alle uit Indië en uit het

vaderland ontvangen stukken rakende de Sacra-

mentsscheiding.

(In deze belangrijke verzameling ontbreken de gedrukte aan-

merkingen van de Classis Amsterdam van 1732 over deze

kwestie en het gedrukie advies van de Theologische Faculteit

te Leiden van 19 Juli 1733.)

72 I 1—5. — Bescheiden betreffende de vertaling van

Valentijn (Controverse Valentijn—Leydekker).

81. 1—7. — Stukken over de pogingen van de Synoden

van N.-H. en Z.-H. met de Classis Walcheren,

naar aanleiding van Hofstede's O. I. Kerkzaken,

om te komen tot de wederoprichting van een

Seminarie te Leiden.

13—14. — Bemoeiingen van de Synode van Z.-H. bij

den Raad der Aziatische Bezittingen in 1805 over
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het opterichten Seminarie en over de bewaring

van de zuivere leer in Indië.

92. 2. — Bevat o. a. het protest van de Synode van Z.-H. bij

de H.H. XVII tegen de Luthersche Kerk te Batavia.

II. Oud Archief der Classis van Amsterdam 1
).

(Xieuwe Kerk Amsterdam.)

Genummerd en geinventariseerd.

Acta der Classis Amsterdam compleet van 1584 af.

20—25. — Acta van de Gedeputeerden tot de Indische

zaken der Classis Amsterdam. 2
)

Deze Acta bevatten uitvoerige excerpten der in-

komende brieven, en van 1655—1666 ook copieën

van uitgaande brieven.

(Voor de kennis der geschiedenis hebben zij niet veel waarde,

dewijl te Amsterdam de Gedeputeerden slechts de zaken

voorbereidden en de behandeling ervan bij de Classis

bleef. Zij bevatten vooral in later tijd bijna uitsluitend

de excerpten der ingekomen brieven + een protocol van

den uitslag van het examen der krankbezoekers).

39 3
). 7 April 1636—16 Maart 1648.

26. 7 April 1648—22 Maart 1655.

19. 5 April 1655—12 Jan. 1706.

Verzameling extracten van de Indische zaken

uit de Acta van de Classis 4
) vermeerderd met

x
) In dit archief bevinden zich ook de Acta der Provinciale Synoden

v. N.-H.
2
) Hiervan zeer beknopte excerpten in Grothe Archief II, blz. 175—

201 (van 1639—1672).
3
) In het begin van No. 39 vindt men de formulieren der instructies

voor predikanten, proponenten en ziekentroosters, waarom dit boek het

Formulierboek heet.

4
) Uit deze verzameling heeft Grothe zijne Acta van de Classis

Amsterdam (Archief II, blz. 128—174) geput, die daarom in 1636

aanvangen en in 1 6öö eindigen. Dat er voor 163G en na 1655 voor

de Zending belangrijke Acta waren, schijnt hij niet geweten te hebben,

evenmin dat deze verzameling in No. 19 tot 1706 doorloopt.



excerpten van ingekomen brieven met enkele

copieën van brieven aan de buitenlandsche Kerken

tot 1655.

(Deze verzameling werd door de Gedeputeerden tot de

Indische zaken aangelegd volgens besluit der Classis van

7 April 1636 en behoorde tot de werkzaamheden aan deze

Gedeputeerden door de Classis opgedragen. Door het aan-

leggen hunner afzonderlijke Acta, waarin de ingekomen

brieven geexcerpeerd werden en van een afzonderlijk boek

met copieën van uitgaande brieven verloor deze verzame-

ling allengs hare beteekenis).

27—32.— Copieën der uitgaande brieven aan de buiten-

landsche Kerken 1 Juli 1666—24 Oct. 1804.

(Deze copieën zijn dus hier voorhanden van 1636— 1655 in

No. 39 en 26, van 1655—1666 in No. 20 en 21, na 1666 in

No. 27—32.)

In dit archief is dus eene bijna complete verzameling

copieën van uitgaande brieven naar Indië, hiervan komt in

de verzameling van Zuid-Holland slechts bij uitzondering

een enkel afschrift voor. Daarentegen is de verzameling

ingekomen brieven te Amsterdam hoogst onvolledig (in

portefeuilles genummerd I— III). Dit is waarschijnlijk

daaraan toe te schrijven, dat van de ingekomen brieven te

Amsterdam uitvoerige excerpten werden opgenomen, zoowel

in de Acta der Gedeputeerden als in die der Classis en men

daardoor op het bewaren der brieven zelf niet veel acht sloeg.

III. Archief van den Kerkeraad te Amsterdam.

(Nieuwe Kerk. Amsterdam).

Protocollen van den Amsterdamschen Kerkeraad.

(Compleet van het begin (1578) af.)

IV. Archief van de Classis Middelburg {oud-archief der

Classis Walcheren.) (Oude Koorkerk te Middelburg

;

tijdens de herstelling in een lokaal in de Boogart-

straat aldaar).

Acta der Classis Walcheren van 1602 af.

Het oudste Actenboek van vóór 1602 ontbreekt.

(Daar te Middelburg bijna de geheele behandeling der
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Indische zaken na het aanstellen der Gedeputeeerden bij

hen berustte, komt er in de Acta na 1620 niet veelmeer

daarover voor.)

V. Archief van de Indische Commissie. (Klooster-

kerk den Haag).

Acta Deputatorum ad res Indicas van de Classis

Walcheren. 3 deelen 1620—1804.

Brieven door de Kerken in O.-Indië aan de Classis

Walcheren geschreven. 1 deel 1681—1782.

(Dit deel bevat na 1722 niet de brieven uit Indië,

maar alleen de kerkstaten en processtukken).

Brieven der Classis Walcheren van en aan de

Kerken in Oost-Indië. 1 deel 1722—1802.

(Hoe deze stukken uit het archief van de Classis Walcheren

in dat der Indische Commissie zijn gekomen is mij niet

gebleken.)

VI. Archief van de Classis Delft en Delftland. (Be-

waard in 't Gebouw der Algemeene Synode der

Ned. Herv. Kerk, Javastraat 100 den Haag).

Xotitieboeken (Acta) van de Classis 1582 — 1789.

(Hierbij een zeer bruikbaar repertorium No. 11).

VII. Archief van de Classis Enkhuizen. (Eenige over-

blijfselen hiervan in 't Archief van den Kerke-

raad in de Westerkerk aldaar).

(Acta van de Classis ontbreken geheel).

Een pakket Indische zaken, waaronder eenige

zeer oude brieven, voornamelijk van Ds. Hul-

sebos (eerste predikant te Jakatra en Batavia)

en afschriften van diens correspondentie met

collega's en regeeringspersonen in Indië.

(Deze brieven van Ds. Hülsebos zijn zeer merkwaardig

en zijn — zoover mij bekend — de oudste brieven uit

Indië in eenig kerkelijk archief hier te lande aanwezig).
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VIII. Archief van de Classis Hoorn. (Groote Kerk

aldaar).

In dit archief is van de oude stukken nagenoeg niets

meer aanwezig. Waarschijnlijk zijn zij bij den brand

van de groote kerk (in 1838, voor de 2de maal verbrand

in 1878) verloren gegaan. Van de oude Acta en ingeko-

men stukken van de Classis is niets meer aanwezig.

Handelingen van den Kerkeraad zijn compleet

na 1618.

(Zij bevatten met het oog op Indië niet dan

eenige bemoeiingen van den Kerkeraad met de

uitzending van krankbezoekers).

b. Uitgegeven Archiefstukken

I. Uitgegeven speciaal voor de kennis van de Ge-

schiedenis der Zending.

1. Archief voor de Geschiedenis der Oude Hollandsche

Zending, verzameld en uitgegeven door Mr. J. A.

Grothe, 6 dln. Utrecht ») 1884—1891. Van dit

werk zijn vooral gebruikt uit:

dl. I, Aanteekeningen uit de Acta der prov. Synoden

v. Xoord-Holland.

dl. II, 1. Aanteekeningen uit de Acta der prov.

Synoden v. Zuid-Holland.

2. Aanteekeningen uit de Acta der prov.

•Synoden v. Utrecht.

3. Excerpten uit de Acta van de Cl. Amster-

dam 1636—1655.

4. Excerpten uit de Acta van de Gedepu-

teerden der Cl. A. tot de Indische zaken

1639—1672.

x
) Uitgegeven bij v. Bextum, thans te verkrijgen bij de Utrecht-

sche Zendings Vereeniging, Jansveld 51, Utrecht.
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5. Excerpten; uit de Acta van de Classis

Schieland.

Enkele stukken uit dl. V en VI.

(De groote waarde van deze verzameling moet door ieder

beoefenaar van de geschiedenis onzer oude Zending erkend

worden. Deze verzameling wijst het spoor voor de meeste

onderzoekingen. Toch kan men op de volledigheid niet

vertrouwen en bleek zij ons voor ons doel meestal niet

zeer volledig, zoodat toch weder de oorspronkelijke Acta

moesten worden geraadpleegd. Mr. Grothe bracht bijeen,

wat volgens zijn oordeel in de oude Acta voor de kennis

onzer oude Hollandsche Zending het belangrijkst was.

Hij had daarbij het meest op het oog wat voor de kennis

van onze oude Zending in Indië van belang was, niet

wat hier in het vaderland voor Indië gedaan werd. Dat

de Acta van de Classis Amsterdam hier alleen over een

'J 1 'tal jaren geëxcerpeerd zijn en ook de Acta van de

Gedeputeerden van de Classis Amsterdam over een korten

tijd. en de mededeeling in de voorrede van dl. II, dat

de schrijver geene inlichtingen heeft kunnen bekomen

over de archieven der Classes Walcheren en Delft en

Delftland maakt de veronderstelling zeer aannemelijk, dat

deze verzameling niet door eigen onderzoek in de diverse

archieven verkregen is, maar door correspondentie en

overzending van afschriften en bearbeiding van uit de

archieven geleend materiaal is bijeengebracht.)

Aan Het Kerkverband der Nederlandsche Gerefor-

meerde Kerken gelijk dat gekend wordt uit de

handelingen van den Amsterdamse!ten Kerkeraad in

den aanvang der 11e eeuw. Rectorale oratie van

Dr. F. L. Rutgers (Amsterdam 1882) worden als

bijlage I. toegevoegd: Extracten uit de Protocollen

van den Amsterdamschen Kerkeraad betreffende zi'nu

bemoeiingen met den dienst des Woords op de schepen

en in de Koloniën.

(Deze verzameling is veel belangrijker en vollediger dan de

schrijver het laat voorkomen. Toch is niet juist wat
Grothe er (BI. VII Inleiding van dl. V van zijn Archief)

van zegt, dat de protocollen voor de Zending: verder
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niets bolangrijks meer bevatten. In den tijd, die aan 't

onderzoek van Dr. Rutgers voorafging, waren er reeds

belangrijke zaken met betrekking tot de Zending in

den Amsterdamschen Kerkeraad voorgevallen, evenzoo

was dit nog eenige jaren daarna het geval. Zie Bijlage

B van dit proefschrift als aanvulling van deze ver-

zameling.)

3. Aan Justus Beurnius door Dr. J. R. Callexbach

zijn eenige belangrijke archiefstukken als bijlagen

toegevoegd.

4. J. C. Xeurdenburg heeft in de Mededeelingen van

het Ned. Zend. Gen. dl. XXVI eenige copieën van

archiefstukken, in de bibliotheek van het Genoot-

schap aanwezig, uitgegeven.

(Blijkbaar was hij van plan hier mede voort te gaan waar-

van echter niets is gekomen).

II. Van belang voor de kennis van de geschiedenis

der zending zijn ook deze uitgaven:

1. Dr. J. Reitsma en Dr. S. D. van Veen, Acta der

provinciale en particuliere Synoden gehouden in

de Noordelijke Nederlanden gedurende de jaren

1572—1620, 8 deelen. Groningen 1892—1899.

2. Dr. H. H. Kuyper, De Post-Acta. Amsterdam. 1899.

3. Dr. F. L. Rutgers, Acta van de Nederlandsche

Synoden der zestiende eeuw. Den Haag. 1889.

c. Belangrijkste boeken en artikelen.

1. F. Valentijn, Oud en nieuw Oost-Indië. 5 folio dln.

Dordrecht-Amsterdam 1724.

(Hoewel Valentijn nooit zijne bronnen vermeldt, heeft hij

blijkbaar vele officièele bescheiden tot zijne beschikking gehad.)
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2. P. Hofstede, Oostindische Kerkzaken. Rotterdam 1779.

(Berust op archiefstudie, hoewel de schrijver nergens zijne

hronnen noemt.)

3. Dr. J. R. Callenbach, Jüstüs Heuenius. Nijkerk 1897.

(Eene zeer belangrijke bijdrage voor de geschiedenis van Kerk

en Zending in Indië in Heurnius' tijd.)

4. Dr. J. R. Callenbach, De betrekking van de Moeder-

kerk tot en haar invloed op de Indische Kerken.

(In Stemmen voor Waarheid en Vrede, Sept. 1898.)

5. Dr. G. J. Vos Az., Amstels kerkelijk leven van de

eerste zestig jaren der vrijheid. Amsterdam 1903.

(Hoewel dit boek vele nieuwe en merkwaardige bijzonderheden

bevat, ook op het gebied van de geschiedenis der zen-

ding, uit de protocollen van den Kerkeraad en de Acta

van de Classis door ernstige studie opgediept, waarvan in

dit proefschrift dankbaar gebruik is gemaakt, komt het mij

toch voor dat de zendingswerkzaamheid van den Kerkeraad

hierin niet ten volle tot haar recht komt. Ook bleek voort-

durende controle noodzakelijk, daar er nog al eens onnauw-

keurigheden zijn ingeslopen. Met de uit de Acta getrokken

conclusies kon ik het ook niet altijd eens zijn) 1
).

1. Dr. S. A. Buddingh. Proeve eener chronologisch his-

torische schets van de lotgevallen der Prot. kerk

in X. O.-I. Arnhem 1857.

2. J. C. Neurdenburg, Geschiedenis tegenover kritiek.

Rotterdam 1864.

3. Dezelfde. De Christelijke Zending der Nederlanders

in de 17de en 18de eeuw. Rotterdam 1891.

4. J. F. G. Brumund, Bijdragen tot de Geschiedenis dei-

Kerk te Batavia.

In het Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volken-

kunde, dl. XIII, blz. 123. Batavia -den Haag 1864.

!) In de noten is bij gewichtige afwijkingen hierop gewezen.
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5. Veth, Het Christendom in onze Koloniën en onze

Overzeesche Bezittingen.

28e tafereel van de Geschiedenis der Christ. Kerk

in Nederland van ter Haar en Moll, dl. II. Amster-

dam 1867.

6. C. A. L. van Troostexburg de Bruijx, De Hervormde

Kerk in Ned. Oost-Indië onder de Oost-Indische

Compagnie. Arnhem 1884.

(Bevat in eene schromelijke verwarring eene groote menigte

gegevens, vooral uit niet officiëele bronnen samengebracht.)

7. Dezelfde. Biographisch Woordenboek van Oost-

Indische Predikanten. Nijmegen 1893.

(Evenzoo, vooral uit niet officiëele bronnen bewerkt, een kunst-

werk van belezenheid en navorsching.)

8. Dezelfde. Krankbezoekers in Ned. Oost-Indië. Amster-

dam 1902.

(Zeer onvolledig, bevat waarschijnlijk nog niet een vijfde van

de naar Indië uitgevaren krankbezoekers.

9. G, W. Uhlexbeck. Bijdrage tot de Geschiedenis van

de Verhouding tusschen den Staat en de Christe-

lijke Kerkgenootschappen in Ned. O.-I. (Academisch

Proefschrift). Leiden 1887.

10. H. Dijkstra, Het Evangelie in onze Oost. 2 deel-

tjes. Leiden, 2e druk 1900.



HOOFDSTUK I.

De Wordingsgeschiedenis.

"Wanneer men de ontzaglijke krachtsontwikkeling

gadeslaat door het kleine Nederland ontplooid, in het

zevental jaren dat aan de oprichting van de Oost-

Indische Compagnie voorafgaat, door de uitrusting van

14 vloten naar de nieuwe gewesten waarheen Cornelis

Houtman den weg gewezen had, zou niemand vermoeden

met een land te doen te hebben pas ontworsteld aan de

Spaansche heerschappij, nog steeds in oorlog gewikkeld

met het machtige Spanje.

En toch was dit slechts het voorspel. Toen 20 Maart

1602 de Algemeene Geoctroyeerde Oost-Indische Com-

pagnie tot stand kwam was de oorlog aan Spanjaard

en Portugees ook in Azië verklaard. Toen begon de

vestiging van ons gezag in Oost-Indië. Toen begon

Nederland's grootheid ter zee en buiten Europa.

Met eerbied en bewondering mogen wij opzien tot die

mannen, die door hun beleid en hunne onversaagdheid,

door hunne stalen energie en vooral door hun vast ver-

trouwen op God het bijna ongelooflijke volbracht hebben.

Plotseling bleek ons volk alle eigenschappen te bezitten
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om voor langen tijd de machtigste natie op zee te

worden, het eerste handelsvolk der wereld.

Men denke niet, dat het in de eerste plaats geldzucht,

dat het louter winstbejag was, dat onze vaderen tot

deze krachtsinspanning dreef. Dan zouden zij al spoedig

moedeloos zijn geworden bij de ontzaglijke bezwaren

aan het bereiken van hun doel verbonden. Het was toch

lang niet alles winst wat deze eerste tochten opleverden.

Enkele schepen kwamen rijkbeladen thuis — maar hoe-

vele keerden niet terug. Vele millioenen werden er ook

bij deze tochten verloren, groote handelshuizen waren

geruïneerd, geheele scheepsbemanningen waren versmol-

ten, tallooze menschenlevens waren opgeofferd l
).

En toch verloor men den moed niet, maar met eene

ware furie spande men alle krachten in om telkens weer

nieuwe vloten uit te rusten en daartoe nieuwe offers

te brengen — een koortsachtige ijver had oud en jong

aangegrepen. Men voelde het als een van God ver-

kregen voorrecht te leven in de wordingsperiode van

Nederland's grootheid en daaraan mede te mogen werken.

Dit gaf dien moed, die energie, die blijdschap, ook om
offers te brengen.

Er is door velen met verwondering op gewezen dat

in het eerste octrooi van de Oost-Indische Compagnie

van eenige verplichting tot behartiging der godsdienstige

belangen van kolonisten en inwoners in de te veroveren

gewesten niet wordt gesproken, ja! de naam van God

er niet in wordt genoemd, iets, dat toch in staatsstukken

uit dien tijd volstrekt niet gebruikelijk was.

Hoezeer het ook te betreuren valt, dat men de Com-

pagnie niet van den aanvang af door haar octrooi ver-

*) Zie de Jonge, de Opkomst van het Ned. Gezag in Oost-Indië.

den Haag 1862—1895, dl. II, blz. 279 v.

2
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plicht heeft ook de belangen van den godsdienst te be-

hartigen, men zal hierbij toch moeilijk aan eenig opzet

kunnen denken 1
). Uit de geschiedenis toch blijkt, dat

de Compagnie van het eerste begin af ook wel degelijk

met deze belangen gerekend heeft en nooit van zins is

geweest zich hiervan aftemaken. De eenige verklaring

van deze omissie is, dat men zich den toekomstigen

toestand niet genoeg heeft ingedacht om in dit belang

te voorzien. Toen echter het tweede octrooi van 22 Dec.

1622 de conservatie van het publieke geloof als een dei-

redenen invoegde, waarom aan de Compagnie het uit-

sluitend recht van navigatie, koophandel en oorlogvoeren

bleef toegestaan, heeft het alleen den bestaanden toe-

stand gewettigd. Toch heeft Dr. Callenbach er terecht

op gewezen 2
) dat door het ontbreken van eenige clausule

over den godsdienst in het eerste octrooi, elke rechts-

grond voor deze verplichting ontbrak en dat het feit,

dat al wat de Compagnie in den eersten tijd voor de

godsdienstige belangen van Indië deed geheel vrijwillig

was, er toe geleid heeft dat zij zich daardoor gerechtigd

beschouwde zich meer dan haar paste in aangelegen-

heden van de Kerk te mengen, wat het begin was van

de zoo noodlottige algeheele onderwerping van de Kerk

in Indië aan den Staat, eene lijn, die hoewel sedert 1815

zeer gewijzigd, toch tot op onzen tijd doorloopt.

Door haar octrooi was de Compagnie in Indië opper-

machtig. Niemand kon eenige bemoeiing van welken

x
) De meening van Dr. Vos, Amstels Kerkelijk leven blz. 184, dat

de Compagnie volgens art. 34 van haar eerste octrooi verplicht zou

geweest zijn ook op het stuk van den godsdienst de taak der overheid

over te nemen, komt mij geheel onhoudbaar voor. Er is daar sprake

van verbonden met vreemde vorsten, niet van de taak der overheid.

2
) Zie J. R. Callenbach, Heumius blz. 14.
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aard ook met Indie hebben dan door de Compagnie.

Zou er dus iets voor de godsdienstige belangen van

Indie" gebeuren, dan moest men bij de Heeren XVII aan-

kloppen. Aan den anderen kant hadden echter de Bewind-

hebbers weder de hulp der kerk hier te lande noodig.

Wij zullen nu nagaan tot welke bemoeiingen van

onze vaderlandsche Kerken met de planting en uit-

breiding der Kerk in Indië deze toestand, in de ver-

schillende steden waar Kamers van de Compagnie waren

gevestigd 1
), aanleiding heeft gegeven.

Amsterdam, a. Eerste bemoeiingen van Classis en

Kerkeraad.

Wij letten in de eerste plaats op Amsterdam, den

hoofdzetel van de Compagnie, de stad, die ook voor de

oprichting der Compagnie de meeste vloten had uitge-

zonden, die in het College der H.H. XVII aanstonds 8

stemmen had.

Al dadelijk treedt in het begin Ds. Plaxcius hier op

den voorgrond. „Hij schaamde zich niet om van zijn

kansel af te dalen, om voor stuurlui en matrozen de

leerstoel in aardrijks- en zeevaartkunde te beklimmen 2 )."

Groot was zijne beteekenis voor de zeevaartkunde 3
);

van nog meer beteekenis was echter, dat hij zijn in-

vloed bij de reeders en kooplieden aanwendde, opdat

er ook iets gedaan werd voor de geestelijke belangen

van hen, die naar Indië voeren, en dat hij tot aan zijn

dood de ziel bleef van alle bemoeiingen van de Kerk

x
) Amsterdam, Middelburg, Rotterdam, Delft, Hoorn en Enkhuizen.

2
) Zie de Joxge, Opkomst II. blz. 280.

3
) Zie de Joxge, Opkomst I, blz. 18. 92. 167. 171.
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van Amsterdam met Indië 4
). 5 Maart 1598 2

) verschijnt

Plancius in den Kerkeraad met het bericht, dat de reeders

van de schepen welke naar Oost-Indië zouden varen

(waarschijnlijk de gereedliggende en 1 Mei daarop volgende

uitgevaren vloot onder van Neck en van Warwijck)

hem hebben medegedeeld dat zij van de Burgemeesters

hadden verzocht en ook verkregen, dat eenigen van de stu-

denten, die op stadskosten studeerden, indien zij ^daartoe

bereid waren, met deze schepen zouden uitvaren om Gods

Woord onder weg en daar te lande te verkondigen. Dooi-

de Burgemeesters is daartoe een drietal van hen aange-

wezen. Nu komt door Plancius het verzoek van de reeders

tot den Kerkeraad om deze personen te bewegen en te

vermanen. Ds. Plancius en Ds. Halsbergen worden daarop

hiertoe gecommitteerd. Het aandeel, dat dus in deze

handeling aan den Kerkeraad toekwam was heel klein.

Het initiatief gaat uit van de reeders of liever nog

van Ds. Plancius, die hen wist te overtuigen van het

groote belang van geestelijke verzorgers voor de uit te

zenden vloot. De reeders wenden zich daarop tot de

Burgemeesters; aan den Kerkeraad wordt niet anders

gevraagd dan om de personen, door de Burgemeesters

aangewezen, te bewegen en te vermanen. En waar de

pogingen om hen tot het aannemen van deze bediening

te bewegen blijkbaar mislukt zijn 3
), storen zich de

reeders verder niet aan den Kerkeraad, maar weten

*) Het door Callenbach (Heurnius blz. 9) uitgesproken vermoeden,

dat Plancius de hand had in het meegaan van '2 ziekentroosters op

de 2e vloot, is door de onderzoekingen van Dr. Vos, (Amstels kerkelijk

leven blz. 184) bevestigd.

2
) Zie Protocollen van den Amsterdamschen Kerkeraad. Bijlage B.

3
) Dr. Vos t. a. p. blz. 186, heeft nagespeurd, dat de drie in het protocol

van 5 April 1598 (zie Bijlage B) genoemde personen, hier te lande

gebleven zijn in verschillende bedieningen.
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twee andere „predikanten" te verkrijgen, om met deze vloot

mede te gaan. Van eenige zending van deze personen is dus

geen sprake, van eenig bewustzijn dat de Kerk hen tot dit

werk moest ordenen of afvaardigen bemerkt men niets 1
).

Op de scheepslijst van de tweede vloot vinden wij,

zonder bijvoeging van hunne namen, twee predikanten

vermeld. Wij weten echter 2
) dat het Philip Pieters en

Jakob Mattheus waren. Beide mannen verschijnen bij

hun terugkeer voor de Classis. Dit geschiedde echter niet

omdat de Classis eenige bijzondere betrekking op hen

had, maar wel, omdat vernomen werd, dat zij op hunne

reis enkele personen gedoopt hadden. Hunne aanstelling

had de Classis stilzwijgend laten voorbijgaan. Nu zij

echter den doop hadden bediend, begreep de Classis zich

er mede te moeten bemoeien.

Jakob Mattheus was het eerst met van Neck 19 Juli

1599 in het Vaderland terug. Wij vinden 2 Aug. 1599

zijn terugkeer in de Acta 3
) vermeld; omdat hij den

doop heeft bediend wordt besloten hem voor de Classis

te roepen. Hij verschijnt 4 Oct. 1599 en verklaart uit

noodzaak te hebben gehandeld, daar schepelingen en

*) Niet gaarne zouden wij dan ook met Dr. Vos medegaan waar hij

blz. 184 dezen dag (hij schrijft abusievelijk meestal 5 April 1598

inplaats van 5 Maart 1598) met zoo veel ophef „de geboortedag van

onze kerkelijke Zending" noemt.
2
J Zie Callenbach, Heurnius blz. 9, noot. Dat de andere predikant

Jakob Mattheus moet geweest zijn blijkt hieruit, dat hij 21 Nov.

ljvivi voor de Classis verschijnt (zie Acta Bijlage A) als zullende

andermaal uitvaren. Hij moet dus op deze tweede vloot zijn medegegaan

en op het schip van van Neck zijn geweest, die 19 Juli 1599 terug-

kwam, terwijl van Warwijck, die zich te Bantam van hem afscheidde

en nog naar de Molukken ging, eerst Sept. 1600 terugkwam. Pieters

moet bij hem geweest zijn, wat strookt met het feit dat hij -i Dec. 1600

(zie Acta Bijlage A) voor de Classis verschijnt.

3
) Zie Bijlage A.



22

bevelhebbers hem er toe noodzaakten. Hij betuigt zijn

leedwezen er over, wordt vermaand en zal eene propositie

doen voor den Kerkeraad van Amsterdam 1
). Eene maand

later (21 Xov. 1599) verschijnt hij weer voor de Classis

voornemens zijnde andermaal uit te varen. Hij komt nu

echter met het verzoek om op deze reis tot doopen

geautoriseerd te worden. Dit schijnt in de Classis een

punt van ernstige overweging te hebben uitgemaakt,

getuige de uitvoerige aanteekening er van in de Acta.

Men stond hier voor eene moeilijke vraag: of wel iemand,

wiens kennis onvoldoende was tot het predikambt te

bevorderen en hem zoo den toegang tot den kansel ook

hier te lande open te stellen, of wel een nieuw ambt

te scheppen van iemand, die eene „profetische vermaning"

mocht houden 2
) en mocht doopen maar niet gelijk stond

met een predikant. De Classis koos toen het laatste.

Merkwaardig zijn hierbij de overwegingen, dat het absoluut

noodig was dat eene zoo groote menigte van Christenen

niet zonder onderricht zouden zijn op hunne reis, dat het

op dit moment absoluut niet mogelijk was iemand te

vinden, die als predikant kon gaan, dat men hoopte dat

hij de gelegenheid mocht verkrijgen om de menschen

aldaar in duisternis zittende in de ware Christelijke

religie te onderrichten 3
). Zoo schiep de Classis een

geheel nieuw ambt dat van „vermaner". Of zij daartoe

het recht had'? Wie zal het laken, dat waar de nood

x
i Dit is het eerste voorbeeld dat de Classis in Indische zaken iets

aan den Kerkeraad opdraagt. In de protocollen vinden wij hier echter

niets van opgeteekend.

2
) De gewone krankbezoekers mochten alleen een preek voorlezen

maar niet zelf houden.
3

) Een merkwaardig getuigenis, dat men toen ook reeds btj het uit-

zenden dezer ziekentroosters niet alleen dacht aan de schepelingen maar
ook reed- het oog had gevestigd op de heidenen in Indië.



23

zoo dringend was, de Classis over kerkrechtelijke be-

zwaren heen stapte en meer lette op het groote belang

van het oogenblik'?

Met Philip Pieters ging het bijna precies evenzoo.

Zijn terugkeer werd 4 Sept. 1600 vernomen. Hij wordt

beschuldigd doop en avondmaal te hebben bediend 1
).

Toen hij weer zou uitvaren, werd ook het geven van

zijne instructie 2 April 1601 aan den Kerkeraad over-

gelaten. Plancius doet dan eene poging, dat hij ook het

avondmaal zal mogen bedienen, maar de Classis besluit

dat hij tevreden zal moeten zijn met eene gelijke autori-

satie als Jakob Mattheüs ontvangen had.

De eerste bemoeienis van de Classis Amsterdam met

Indische zaken was dus, dat zij de twee eerste door de

reeders op de schepen geplaatste, ongeordende „predi-

kanten" bij hun terugkeer voor zich riep om zich te

verantwoorden, dat zij den doop bediend hadden, en dat

zij hen, toen zij weer wilden uitgaan, autoriseerde om
te „vermanen" en te doopen.

Het initiatief tot het uitzenden bleef echter in de

eerste jaren geheel bij de reeders of de Compagnieën

die de schepen uitzonden en Classis en Kerkeraad werden

er buiten gelaten en deden ook geene pogingen om dit

werk ter hand te nemen of er controle op uitteoefenen.

x
j Van Pieters is bekend, dat hij op de heenreis op Mauritius een

inboorling gedoopt had. zijnde de eerste heiden door een Nederlander

gedoopt (zie Tr. d. Brcyx, Herv. kerk, blz. 5). Van de beschuldiging

dat hij het avondmaal bediend had wordt bij zijn verschijnen niet meer

gerept, deze is dus wellicht ongegrond geweest, hoewel bij zijn wederom

uitgaan de vraag of hij het avondmaal zal mogen bedienen toch ook weer

ter sprake komt. De opmerking van Dr. Vos blz. 197. dat het natuurlijk

is. dat Pieters op een plaat in het verslag van zijne eerste reis predi-

kend wordt voorgesteld, dewijl hij vermaner was. is onjuist. Op deze

reis was Pieters nog niet vermaner. Hij werd dit eerst na deze reis.
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De oude Amsterdamsche Compagnie besloot 12 Nov.

1598 J
) hare schepen van ziekentroosters te voorzien.

In dit besluit had ook weder Plancius de hand. In hoe-

verre het aan de Compagnie gelukt is steeds personen

er voor te vinden, weten wij niet 2
). In Acta of Pro-

tocollen ontmoeten wij alleen dezulken die hunne be-

voegdheid te buiten waren gegaan en daarover vermaand

moesten worden als David Crop die 25 Febr. 1601 berispt

werd, omdat hij aan iemand die geen lidmaat was eene

attestatie had gegeven en PiOelof Roelofsz, die tegen

zijne instructie gedoopt had en daarvoor 1 Sept. 1603

voor de Classis verscheen.

Langzamerhand werd echter de Classis meer en meer

ook in de uitzending van predikanten en krankbezoekers

betrokken.

Ds. Halsbergen dient 2 Oct. 1600 aan de Classis aan

namens Bewindhebbers (van de oude Amst. Comp.) of

men niet zou willen uitzien naar krankbezoekers en

predikanten. Bewindhebbers roepen dus de hulp van de

Classis bij dit werk in. Er werden toen verschillende

namen van mogelijke candidaten genoemd, maar verder

kwam het niet. In 1601 den 2en Mei komt Ds. Hals-

bergen echter met een voorstel in veel concreeter vorm

:

*) Zie Resolutie in Callenbach Heumius Bijlage A.
2

) Uit het feit dat de scheepslijsten geene namen van krankbezoe-

kers of predikanten bevatten mogen wij niet met Dr. Callenbach
(Heumius blz. 12) besluiten, dat zij op deze vloten ontbraken. Het

blijkt toch dat Roelof Roelofsz met Jacob v. Neck 28 Juni 1600

was uitgevaren. Jakob Mattheus moet 21 Dec. 1599 andermaal met

Wiltexs zijn uitgevaren. Philip Pieters was op de groote vloot van

Jakob v. Heemskerk (23 April 1601). Jacob Dirkz. Soxnenbergh
voer als ziekentrooster met Steven v. d. Haghex mede en werd door

hem als l e Gouverneur van het fort Ambon achtergelaten, terwijl wij

van David Crop niet kunnen nagaan op welke vloot hij geweest is.



25

„Of men voortaen niet behoorde omme te sien naer eenige

personen claer toe gequalificeert deicelcke als wettelicke

predicanten, zoo op de reyse onse schipluyden uytgesonden

naer Oost-Indien als oock aldaer te lande door Gods

genade aengecomen en de inicoonende Heydenen mette

predicatie van des Heeren looort ende gebruijck der H.

Sacramenten roorsien mochten." Hier is dus bewustzijn

van eene roeping der Classis zoowel tegenover naar Indië

varende landgenooten als tegenover heidenen. Deze zaak

werd blijkbaar van groot gewicht gevonden, men besluit

ze aantehouden om ze op de eerstkomende Synode te

brengen. Dit geschiedde den 18en Juni daaraan volgende

op de Part. Synode te Amsterdam 1
). Deze besloot, dat

het 't werk der Classes (dus niet der Bewindhebbers) is

om uittezien naar predikanten voor Indië.

Met dit besluit van de Synode van Amsterdam van 1601

was de toestand echter nog niet plotseling veranderd.

Reeds 3 Sept. 1601 wordt in de Classis geklaagd over de

groote wanorde bij de laatste uitgevaren vloot in het mede-

nemen van zekere personen voor ziekentroosters. Een paar

der Amsterdamsche broeders worden gecommitteerd om
bij de Bewindhebbers hierover te klagen. Hier treedt

dus de Classis het eerst handelend tegenover Bewind-

hebbers op. Het resultaat van dit optreden wordt ons

niet vermeld. Wij tasten echter hieromtrent niet geheel

in het duister. Twee jaren later toch benoemt de Ker-

keraad 2
) (die inmiddels, zooals wij straks zullen zien

in deze zaken de werkzaamheid van de Classis had

overgenomen) eene Commissie om de krankbezoekers,

J
) Zie Reitsma en v. Veen, Acta I, blz. 303.

2
) Zie Protocol 6 Nov. 1603 bij Rutgers, Kerkverband, Bijlage I.

(Zie omtrent deze bijlage blz. 12. Enkele extracten, die er niet in

voorkomen zijn opgenomen in Bijlage B van dit proefschrift).



26

die de Bewindhebbers zouden uitzenden te onderzoeken.

Deze kwestie is dus blijkbaar zóó geregeld in dien tijd, dat

krankbezoekers zich bij de Bewindhebbers hadden aan

te melden en deze hen, als zij hun geschikt voorkwa-

men, tot den Kerkeraad zonden om door dezen onder-

zocht te worden, waarna zij alleen met goedkeuring en

met eene instructie van den Kerkeraad uitgingen.

In deze jaren valt ook de zoo belangrijke overgang

van het grootste deel der werkzaamheid van de Classis

op den Kerkeraad. Ook hierover bekomen wij uit Acta en

Protocollen weinig licht. Meermalen werd reeds dooi-

de Classis eene of andere werkzaamheid aan den Kerke-

raad opgedragen. Zoo werd, gelijk het reeds meermalen

geschiedde, bij de 2 e terugkeer van Jakob Mattheus

1 April 1602, den Kerkeraad opgedragen hem aan te

spreken en te ondervragen van zijn dienst. In het protocol

van 4 April 1602 (dus 3 dagen later) lezen wij : „Aen-

gesien by de Classe is goedgevonden, dat de Kerkenraet

sonde aenspreken de kranckenbezoekers die voor desen op

de schepen van Oostindië hebben gevaren ende nu wederom

derwaerts sidlen gaen omme wt haer te verstaen hoet haer

op de Heuse is gegaen ende of svj haer volgende Com-

missie ende haer Instrucsie wel hebben gequeten" en van

dien dag af begint de Kerkeraad geregeld met deze

werkzaamheid. De Kerkeraad treedt dus op met veel

uitgebreider last dan hem volgens de Acta was gegeven.

Wat hem voor een bepaald geval was opgedragen maakt

hij tot eene opdracht tegenover alle krankbezoekers.

Heeft de Classis meer besloten dan in de Acta staat ?

Was het de bedoeling dat dit een vaste regel zou

worden? Of heeft de Kerkeraad eigenmachtig dit werk

aan zich getrokken en heeft de Classis hierin berust?

Wie zal 't zeggen?
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Zeker was de Kerkeraad door zijne wekelijksche ver-

gaderingen en zijne aanwezigheid in het centrum van

actie veel beter geschikt voortdurend handelend op te

treden dan de Classis. En zoo onderzocht nu voortaan

de Kerkeraad niet alleen de teruggekeerde krankbezoe-

kers, maar, zooals wij reeds zagen, 6 Nov. 1603, werden

2 van zijne leden (waaronder weer Plancius) aangewezen

om ook de krankbezoekers, die zich bij de Bewindhebbers

hadden aangemeld en door hen aan den Kerkeraad wer-

den toegezonden, te examineeren. En niet alleen deze

onderhandelingen met krankbezoekers, maar nagenoeg

de geheele zorg voor de Indische zaken gaat nu over

van de Classis op den Kerkeraad.

Slechts het examineeren en afvaardigen van predikanten

heeft de Classis steeds als haar particulier domein be-

schouwd. Dit zullen wij zien bij de uitzending van

Wiltens, van Maertens en van Hulsebos. Des te meer

valt het op, dat toen 1 Sept. 1603 Magister Johannes

Stollenbecker uit het vorstendom van Anholt zich bij

de Classis aanmeldde en deze dus de zoo lang gewenschte

gelegenheid had iemand van grootere geleerdheid als

predikant te kunnen zenden, zij de onderhandelingen

met hem aan den Kerkeraad overliet. Uit het feit, dat

van eenige ordening van Stollenbecker noch in de Acta

noch in de Protocollen iets is aangeteekend, kan met

vrij groote zekerheid worden afgeleid, dat hij als vermaner

en niet als predikant is uitgegaan *).

x
) Wij vinden Stollenbecker op de 18 Dec. 1603 uitgevaren vloot

onder Steven v. d. Haghen bestemd voor predikant te Patana —
later was hij op Ambon en werd steeds als Predikant beschouwd. In

't Protocol van 27 Aug. 1609 wordt hij ook predikant genoemd, welken

naam door den Kerkeraad niet lichtvaardig gegeven werd. Hij is 2

Aug. 1610 terug met goede attestatie van Houtman en verzoekt 28
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b. De Indische zaken bij den Kerkeraad.

In het tijdvak, dat nu voor ons ligt (1603-1621)

waren de bemoeiingen van den Kerkeraad te Amsterdam

met Indische zaken vrij omvangrijk, getuige de vele

aanteekeningen in de Protocollen i
).

Het meeste werk gaf wel het onderzoeken en exa-

mineeren der krankbezoekers. Zij moesten eene attestatie

van leer en leven overleggen van de plaats vanwaar

zij kwamen. Werd deze in orde bevonden, dan volgde

het examen in de hoofdstukken der leer 2
). Soms

moesten zij voor den Kerkeraad eene vertroosting doen

nals staande voor een zieke" (zie 10 Nov. 1609) of ook

wel over een tekst eene propositie houden. Ook zal toen

al wel reeds, evenals later, het examen vooral goed

lezen en zingen omvat hebben.

Doch de Kerkeraad stelde zich niet tevreden met alleen

degenen, die hem door de Bewindhebbers werden toege-

zonden, te examineeren. Er werd 16 Nov. 1606 besloten

van de preekstoelen af te kondigen, dat de predikanten

willig waren degenen die dit examen zouden willen doen, te

onderwijzen en te oefenen 3
). Men nam hen ook mede

Aug. 1611 om weder te mogen keeren naar Anholt. Bij de uitzending

van* Wiltens blijkt dat deze als de eerste behoorlijk geordende predikant

van Amsterdam werd beschouwd. Stollenbecker werd om zijne meer-

dere ontwikkeling nog eerder dan andere vermaners predikant genoemd

en ook de Kerkeraad deed hieraan mee. Hij was echter niet geordend.

*) Voornamelijk te vinden bij Rütgers (Kerkverband) enkele aan-

vullingen in Bijlage B.
2
) Soms moest dit op enkele punten (als b. v. zonde of ellendigheid)

nog eens hervat worden. Tegen onzuiverheid in de leer werd zeer ge-

waakt en zelfs worden andere Kerken gewaarschuwd als zij iemand

wilden uitzenden wiens rechtzinnigheid verdacht was. (Zie Pr. -4 en 2.~>

April 1613, 5 Nov. 1615, 29 Oct. 1609, 12 Dec. 1606, 3 Dec. 161."»).

3
) Zie Pr. 16 Nov. 1606, 10 Nov. 1609.
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bij de zieken om te zien en te hooren hoe men met

de kranken bij iedere gelegenheid moest omgaan l
).

Gedurig werd ook door de predikanten afgekondigd

dat er gebrek aan krankbezoekers was en werd eene

krachtige oproeping gedaan om zich voor dit ambt aan

te melden 2
).

De Heeren XVII hadden Maart 1605 besloten 3
) 4 stu-

denten voor hunne rekening te laten studeeren, waarvan

één voor de Kamer van Amsterdam, om na volbrachte

studie als predikant naar Indië te gaan. In 1606 heeft

de Kerkeraad veel moeite gedaan om deze plaats voor

Abraham Speckius te krijgen 4
). Hij is echter blijkbaar niet

aangenomen, want in 1607 werd Gasparus Wiltens voor

Amsterdam als student van de Compagnie aangenomen 5
).

De Kerkeraad ging ook voort op den in 1599 door

de Classis ingeslagen weg om enkele krankbezoekers tot

vermanen, doopen en een enkel maal tot het inzegenen

van huwelijken te autoriseeren. De Classis werd hier

niet in gekend. Reeds 14 April 1605 werden zoo twee

personen eenvoudig „om redenen ten anderen tijde gewichtig

geoordeeld in onze Classis" tot doopen bevoegd verklaard 6
).

Kerkrechtelijk nog bedenkelijker was het zenden van

Hendrik van Soest en Meynart Meynartzen 14 Maart

1613 als krankbezoekers, die in Indië door de predikanten

aldaar tot predikanten mochten worden gepromoveerd.

Enkele malen kwamen er brieven van krankbezoekers

!) Zie Pr. 10 Nov. 1609.

2) Zie Pr. 16 Nov. 1606, 10 Nov. 160!», 22 Sept. 1610, 20 Juli 1617,

16 Nov. 1617, 18 Oct. 1618.

3
) Zie Grothe, Archief V, blz. 2.

*) Zie Pr. 13 Juli en 3 Aug. 1606.

5
) Zie Callenbach, Heurnius blz. 262, 263.

6
) Zie ook Pr. 5 Juli 1612, 6 Nov. 1614, 25 Nov. 1615, 24 Nov. 1616.

30 Nov. 1617, 15 Maart 1618.
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bij den Kerkeraad in l
). Hunne klachten werden aan

de Bewindhebbers bekend gemaakt. Zoo trachtte de

Kerkeraad 22 Nov. 1607 eene betere behandeling op de

reis voor hen te verkrijgen.

Het zou zeker de moeite waard zijn te tellen hoevele

malen kerkelijke personen in de vergaderingen van Bewind-

hebbers zijn verschenen om daar een of ander belang

te bepleiten of herstelling van grieven te verzoeken. Dit

begon reeds in dezen tijd. Zoo kwamen verscheidene malen

klachten voor, dat de Bewindhebbers krankbezoekers aan-

namen zonder de voorkennis of zonder de goedkeuring

van den Kerkeraad 2
).

Het was lang niet altijd een gemakkelijk werk om
voor deze Heeren te moeten verschijnen. De ontvangst

was niet altijd vriendelijk. Men moest 4 Nov. 1610 be-

sluiten „met voorzichtigheyt" den Bewindhebbers te

remonstreeren, dat het niet aanging iemand, die geen

lidmaat was als schoolmeester te zenden. Hieruit blijkt

tevens dat ook de schoolmeesters, die toen naar Indië wer-

den gezonden onder toezicht van den Kerkeraad stonden.

Enkele malen kwam het tot bepaalde conflicten. Zoo

wilden 1 Maart 1618 de Bewindhebbers Jakob Jakobs als

krankbezoeker en tevens als onderkoopman en boek-

houder naar Indië zenden. Hij verklaarde zelf alleen op

't schip ziekentrooster te willen zijn, maar in Indië aan

land niet met goede conscientie dit ambt te kunnen

J
) Zie Pr. 7 Jan. 1616.

2
) Reeds 20 Nov. 1 603 wilden Bewindhebbers zekeren Besius en een

medicus uit Friesland (zeer waarschijnlijk Joannis Wogma medicinae

studiosus die in Dec. 1603 met Steven v. d. Haghen uitvoer en door

hem op Ambon werd achtergelaten, zie journaal Matelieff blz. 60 en

Grothe, Archief V, blz. 6 en 8) uitzenden als predikanten. De Kerkeraad

protesteert hier tegen. Met welk gevolg is niet bekend. Dergelijke

klachten komen ook voor 29 Oct. 1609, 30 Nov. 1606, -1 Nov. 1610.
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bedienen vanwege de goddeloosheid en ongerechtigheid

aldaar. De Kerkeraad vindt iemand, die zoo gezind is

ongeschikt voor dit ambt en weigert hem te examineeren.

8 Maart daarop wordt vernomen dat hij toch zal worden

gezonden. De Kerkeraad volhardt echter bij zijne resolutie.

Het ontbrak den Kerkeraad niet aan moed toen hij

27 Sept. 1618 weigerde voort te gaan om mede te werken

om Indië van predikanten en ziekentroosters te voorzien,

voordat er orde was gesteld op de zaken in Indië, daar

hij zich anders bezwaard gevoelde iemand tot dezen

dienst te bewilligen.

Merkwaardig is ook het optreden van den Kerkeraad

tegen het peper-monopolie l
) 23 Dec. 1599. Hij besluit

de Bewindhebbers, die lidmaten zijn er over aan te

spreken. En hoewel de Heeren trachtten te bewijzen,

dat zij in hun recht waren, achtte de Kerkeraad het

toch noodig nog eens zeer beslist zijne afkeuring over

deze wijze van handel drijven uit te spreken.

Bij botsingen wisten Bewindhebbers meestal den Kerke-

raad weer gunstig te stemmen doordat een van hen zelf

in eene vergadering verscheen 2
). Dit schijnt meestal een

gunstig resultaat te hebben gehad hoewel de Kerkeraad

toch wel meer belangrijk bezoek ontving 3
).

x
) De oude Amsterdamsche Compagnie sloot contracten met de

inlandsche vorsten en hoofden in Indië om alleen aan haar de peper

te verkoopen en te Amsterdam werd aan haar het uitsluitend recht

toegekend om peper in te voeren en te verkoopen. Dit was reeds het

begin van het monopolie-stelsel, dat later door de Compagnie tot het

uiterste is gedreven. De Kerkeraad verklaart zich beslist tegen deze

wijze van handeldrijven en meent, dat alleen vrijhandel met Gods

Woord overeenkomt.
2
) 27 Aug. 1609, 16 Nov. 1617, 1 Maart 1618, 18 Oct. 1618.

s
) Zoo kwam 21 Febr. 1613 Frederik Houtman in eene vergadering

en 10 Nov. 1611 admiraal Matelieff en 25 Oct. 1618 weer Houtman
voordat hij als Gouverneur naar Amboina ging.
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Inzicht in wat wij tegenwoordig zendingsmethode

noemen, mogen wij zeker in dezen tijd van den Amster-

damschen Kerkeraad niet verwachten. De oogst van

zendingskwesties in de Protocollen van deze jaren is

dan ook niet rijk te noemen. Als wij echter beoordeelen

willen wat in dezen tijd door den Kerkeraad meer recht-

streeks voor de Christianisatie van Indië is gedaan, moe-

ten wij vooropstellen het uiterst belangrijke feit, dat,

waar in de toenmalige Protestantsche wereld de zendings-

gedachte absoluut niet leefde, onze vaderen terstond

gevoeld hebben, dat zij tegenover de volkeren, die in de

nieuw veroverde gewesten onder ons gezag kwamen,

eene roeping te vervullen hadden l
). Wij zagen reeds

hoe al in 1599, toen Jakob Mattheus voor de 2e maal

naar Indië zou varen, de meerdere autoriteit hem gegeven

om te vermanen en te doopen mede was „om metier

tiffdt de gelegentheyt te moghen verkrijgen om den mensclien

aldaer in duysternisse sittende in de waere Christelvjke religie

te onderrigten." En van ware zendingsliefde getuigen de

x
) Niet zoozeer de gehoorzaamheid aan het Zendingsbevel des Heeren

stond hier op den voorgrond als wel de gedachte uitgedrukt in art. 36

der Confessie, dat het de taak der overheid was alle afgoderij en valschen

godsdienst ook in die aan ons gezag onderworpen gewesten uit te roeien.

Dit was echter geen koud regoristisch beginsel. Men vatte dit dadelijk

zoo op, dat men door prediking en onderwijzing moest trachten die

volkeren tot het Christelijke geloof te brengen. Dat onze vaderen in

de Molukken bij hunne komst een belangrijk en uitgebreid zendingswerk

der Roomsche Missionarissen vonden was wel de aanleiding tot de

allereerste zendingswerkzaamheid aldaar. De Roomsche Paters waren

verdreven, hunne gemeenten konden niet onverzorgd blijven. Zij vroegen

zelf om onderwijzers en leeraars. Zie o.a. het journaal van Matelikff.
blz. 60, waar de Ambonneezen hem bij zijne komst in 1607 verklaren

dat de Hollandsche heerschappij hun veel verdragelijker is dan de

Portugeesche, maar, dat hun grief is. dat zij niet geleerd worden en

leven als beesten, waarop hij Johannes Wogma aanstelt om hen
te onderwijzen.
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woorden waarmede de Credentiebrief aanvangt 23 Dec.

1610 door den Kerkeraad van Amsterdam namens de

Classis aan Caspar Wiltens uitgereikt: „Alsobyj gelegenlieid

van de Oost-Indische sch.eepsvaert door bijsondere schirkiiuj'

ende genade Gods in verscheyde plaetsen van <>ost-Indii;

een groote deure geopend is, om het Evangelium onses

Meeren Jesu Ghristi te predwken mei mereidyeke hope,

dot daerdoor vele der inwoonders tot de kennisse des

enigen waren Gods ende syns Soo?is Jesu Christi. ende

also tot eeuwige salichheyt svllen werden gebracht, gelvjck

van airede enige goede beginselen leerden gespeurf'

enz- l
).

Dat dit zendingsbeginsel niet altijd zoo zuiver als hier

werd gesteld, dat er in de praktische uitvoering vaak

veel onvolmaakt en verkeerd was, dat bij regeerings-

ambtenaren politieke bijbedoelingen vaak eene groote rol

speelden, terwijl ook predikanten hier niet altijd vrij

van bleven, dat er ontzaglijk veel werd bedorven dooi-

de zonde en de goddeloosheid onzer landgenooten, waarbij

regeeringsambtenaren vaak het slechte voorbeeld gaven

en helaas! ook zoo vele predikers van het Evangelie

onwaardige en ongeschikte dienaren waren, terwijl ook

de besten dikwijls veel door onhandigheid of gemis aan

kennis van land, taal en volk bedierven en, dat God toch

niettegenstaande dit alles het zendingswerk zegende —
dit alles kan ons de geschiedenis van de Christianisatie

van Indië in die dagen leeren.

Maar wij moeten tot den Amsterdamschen Kerkeraad

terugkeeren om te zien in welke zendingskwesties deze

in dit tijdvak werd betrokken.

Dit was allereerst eene vertalingskwestie. Albert

!) Zie Bijlage E.
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Cornelisz. Ruyll l
) voer in 1600 mede op de vloot van

Jacob vax Neck als onderkoopman. Hij bestudeerde het

Maleisen op Sumatra en heeft al heel vroeg „het boekje

van den Heer van Aldegonde" (het kort begrip) en eenige

gebeden in het Maleisch vertaald 2
). Deze vertalingen

waren aan Feederik Houtman bekend 3
), hij bracht ze

echter als gouverneur van Ambon (na 1605) in „ge-

meener Maleisch" over, aangezien hij het Maleisch van

Ruyll „als meest ter Heren Hoven verkeerende" te

hoofsch vond en dit op Ambon niet werd verstaan 4
).

Toen Jan Maertszoon van Campen 2 Mei 1611 als predi-

kant naar Indië voer nam hij eene oplage van „het

formulier van doopen ende van trouwen, de ghemeene

gebeden en het boekje van Aldegonde" in het Maleisch

vertaald door Ruyll en gedrukt voor rekening van de

Compagnie (blijkbaar zonder de Kerk er in te kennen)

mede. Hij ontmoette toen op Mauritius 21 Nov. Frederik

Houtman op zijn retour naar 't vaderland en had met

deze „redenen" over deze vertalingen. Houtman vond

toch hare invoering op Ambon, (Maertens' bestemming),

waar dit Maleisch niet verstaan werd en men nu reeds

aan zijne vertalingen gewoon was hoogst ongewenscht.

Toen Houtman in 1612 in 't vaderland kwam heeft

1
) Zie over hem de Jonge, Opkomst II blz. 24<j en P. A. Leupe in

Bijdragen v. Taal, Land en Volkenkunde Vle deel 1858 blz. 102, en

Tr. de Bruijn, Herv. Kerk blz. 414 en 537.

2
) Later vertaalde hij de Evangeliën en de Handelingen.
3
) Deze had reeds gedurende zijne gevangenschap te Atjeh van 1599

—

einde 1601 een spraak- en woordenboek in 't Maleisch samengesteld

(zie de Joxge II blz. 214). Hij heeft waarschijnlijk na zijne bevrijding

Ruyll op Sumatra ontmoet en zoo zijne vertalingen leeren kennen.

*) Zie Pr. s Nov. 1612. In 1608 schrijft Joh. Wogma van

Ambon, dat de schoolkinderen op Ambon deze vertalingen van Houtman
perfekt van buiten kennen. (Zie Grothe, Archief V, blz. 7).
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hij zijne bezwaren bij de Bewindhebbers ingediend. Deze

zaten blijkbaar met de zaak verlegen en kwamen er

mede bij den Kerkeraad, die in deze kwestie advies

moest geven.

Het kan ons niet verwonderen, dat ook de Kerkeraad

dit niet kon en men toen over de meerdere of mindere

wenschelijkheid om het zoogenaamde hoog- of laag-

Maleisch voor dergelijke vertalingen te gebruiken nog

absoluut geen oordeel kon hebben *). Toen Houtman

dan ook 21 Febr. 1603 zelf zijne diensten kwam aan-

bieden in den Kerkeraad om eenige Maleische vertalingen

te maken, werd er besloten hierover op een anderen

tijd te handelen, van welk handelen echter niets meer

kwam.

Eene andere zendingskwestie, die reeds vroeg te berde

kwam, was die van den Doop der „bastaarden", d. w. z.

van kinderen van Europeanen en inlandsche vrouwen.

Reeds vroeg stonden de bedienaars van het Evangelie

hier voor eene moeilijke vraag: deze kinderen te doopen

en daardoor de zonde te wettigen of te weigeren ze te

doopen en daarmede hen geheel los te laten en zich in

tal van moeilijkheden en onaangenaamheden te wikkelen.

Reeds ten tijde van Stollenbecker heeft de Kerkeraad

van Amsterdam met hem over deze kwestie gehandeld.

Over het toen verhandelde vinden wij niets aangeteekend,

maar toen Jan Maertens zou uitgaan vroeg hij in de

vergadering van 21 Maart 1611 „hoe hij zich met den

x
) De strijd tusschen Leidekker en Valentij.v zou in later tijd

de vaderlandsche Kerken voor deze zelfde kwestie plaatsen, die ook

nog in onzen tijd volstrekt niet is opgelost, getuige de zoo verschillen-

de inzichten omtrent eene ,hoog"-Javaansche Bijbelvertaling. (Zie o. a.

het referaat van P. Axt. Jansz op de 11e Zendingsconf. te Buitenzorg

en Depok 1903).
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Doop tegen de bastaerden zou hebben te draghen" *).

Toen vond men goed het te laten bij hetgeen ten tijde

van Stollenbecker was besloten, n.m. dat de Doop mocht

bediend worden mits één der ouders geloovig was, maar,

dat bij een dergelijken Doop steeds op het verkeerde van

zulke verbintenissen moest worden gewezen en er onder-

scheid moest gemaakt worden tusschen den Doop van

echte en onechte kinderen 2
). Ook Ds. Hulsebos, eerste

predikant van Jakatra, was met deze vraag verlegen.

Door hem wordt in een brief, 29 Maart 1618 in den

Kerkeraad gelezen, de vraag gesteld „Hoe men leren sal

met cle kinderen, die in onecht worden geboren en oock

mette kinderen der Hendenen, offmen Die doopen sal offt

niet, alzoo daer verscheyden gevoelen over dese sake in

Indië is, Dan alsoo de vrage of men de kinderen der

Heydenen mach oft moet doopen wanneer svj van Christenen

aengenomen zi/jn om in de Christ. leere onderricht te

worden van gewielde is" 3
).

x
) Hij wist dus blijkbaar reeds voor zijn uitgaan, dat deze moeilijk-

heid hem in Indië wachtte.

2
) Hierop wordt ook nog besloten, dit op verzoek van MAERTE>ë.

in zijne instructie te vermelden. Dit moest zeker strekken om hem in

geval van conflicten meer autoriteit te geven. Is hiervan eene particuliere

instructie gegeven? Wij weten dal Maertexs een gelijkluidend creden-

tiaal met Wiltens ontving. Zie Grothe, Archief V, blz. 10.

3
) Er worden hier drie verschillende kwesties voorgesteld. Het komt

mij echter voor ten slotte slechts één kwestie te zijn, n.m. de Doop
van bij inlandsche vrouwen verwekte kinderen. Het adopteeren van

zulke voor een huwelijk met eene Europeesche vrouw of voor een wettig

huwelijk met eene inlandsche vrouw (iets dat toen nog al eens voor-

kwam) of ook wel van buiten het huwelijk verwekte kinderen, was

slechts eene achterdeur om hen gedoopt te krijgen. Het was toen voor

Indo-Europeanen reeds eene zeer begeerlijke zaak om voor Europeanen

erkend te worden. De eenige weg, die hun daartoe toen openstond

was de Doop. Het was in den grond dezelfde kwestie, die aan den

latcren strijd over de sacramentsscheiding ten grondslag lag.
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De Kerkeraad voelde toen reeds meer dan bij de uit-

zending van Maertens het groote gewicht van deze vraag.

Ieder zou de zaak bij zichzelven bedenken en in eene

volgende bijeenkomst zijn gevoelen inbrengen. Of dit

is geschied vinden wij niet aangeteekend. Het voerde in

ieder geval niet tot een resultaat, want toen naar aan-

leiding van een lateren brief van Hulsebos 15 Nov. 1618

eenige gravamina in Indische zaken werden opgesteld

voor de aanstaande Nationale Synode werd besloten deze

kwestie ook op deze Synode aanhangig te maken.

Zoo werden dan in deze vergadering naar aanleiding

van de brieven van Hulsebos twee gravamina opgesteld

voor de Nationale Synode:

1°. of de doop bediend door kooplieden, onder-kooplieden,

assistenten en andere daartoe door de Kerk niet geautori-

seerde personen mocht erkend worden.

2°. of men de kinderen der Heidenen in Oost-Indië zal

mogen doopen die overgegaan zijn in de familie der Chris-

tenen en, die een Christen hebben, die belooft dezelve inde

< 'hristelvjke religie op te voeden.

Het eerste gravamen is blijkens een schrijven van

Ds. Rolandus uit de Synode van Dordrecht *) door hem

niet ingediend: „om de eere van onzen Kerkenraet, als

zijnde des voorstellens onweerdigh, want het buyten dispute

is, dat soodanige doop geenen doop en can verstrecken" 2
).

Het 2de gravamen is echter door de Nationale Synode

behandeld en wel in de 17e en 19e Sessie. Het werd

zonder eenig praeadvies van de kant der Amsterdam-

sche broeders ingebracht. In de 19e Sessie kwamen de

l
) Zie Pr. 20 Dec. 1618 bij Rütgers.

-) Voorzeker eene zeer eigenmachtige daad van een afgevaardigde ter

Synode met een wettig aangenomen gravamen.
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verschillende schriftelijke adviezen zoowel van de „uit-

heemsche" als binnenlandsche theologen over deze

kwestie in 1
). Uit deze adviezen blijkt, dat velen zeer

goed inzagen, dat het hier geen gewone kwestie van

adoptie gold, maar het toestaan van dezen Doop beden-

kelijk was met het oog op de moraliteit in Indië. In

de 19e Sessie werd dan ook eendrachtig besloten, dat

zulke kinderen niet mochten gedoopt worden, alvorens

zij tot hunne jaren waren gekomen en behoorlijk hadden

kunnen onderwezen worden en, volgens het schrijven

van Rolandus, dat 20 Dec. 1618 bij den Kerkeraad in-

kwam, is dit zoo te verstaan, dat zij eerst bij hunne

belijdenis zullen kunnen gedoopt worden.

In deze belangrijke kwestie had dus de Kerkeraad de

voldoening een voor het vervolg bindend besluit van

de Nationale Synode te hebben uitgelokt 2
).

In den brief van Ds. Hulsebos, die 15 Nov. 1618 werd

behandeld, kwam nog eene vraag voor, die toen door

den Kerkeraad werd afgedaan. Dit was n.m. de vraag:

of de predikanten in Indië de macht zullen hebben om
proponeerenden krankbezoekers (hier de aanduiding voor

„vermaners", later „proponenten" geheeten) te autori-

seeren om in geval van nood te doopen en ten tweede

wanneer één van hen zich misdroeg, of zij dien dan,

met toestemming der Overheid, mochten afzetten.

Hierop werd besloten, dat de predikanten in Indië com-

municatis consiliis met de naburige predikanten 3
) en

1
) Te vinden onder de autographa van de Nationale Synode in het

Oud Synodaal Archief, den Haag: 17 A 2 (Catalogus Jaxssen).

2) Over de verdere behandeling van de Zending op de Synode van

Dordrecht zie blz. 4(>, 47.

3
) Bij de groote schaarschte aan predikanten zal de bedoeling wel

zijn geweest, dat dit woord in ruimeren zin moest worden opgevat en
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colleges in geval van nood vergunning tot doopen *)

mochten geven en wat het tweede punt aanging, dat

zij ook met advies van de naburige colleges de pre-

dikanten 2
) voorloopig mochten suspendeeren, die zich

misdroegen.

Dit waren belangrijke beslissingen. Yan de eerste is

spoedig in Indië op ruime schaal, zooals wij zien zullen,

gebruik gemaakt. Het zou echter niet lang duren, dat

men in Indië zich in de goedkeuring van de Kerk van

Amsterdam van dergelijke autorisaties om den Doop

te bedienen mocht verheugen.

Een bijzonder groot initiatief in zendingszaken zal

moeilijk, als wij. wat wij in deze jaren op dit gebied

vonden, overzien
;
aan den Amsterdamschen Kerkeraad

kunnen toegeschreven worden 3
). De Kerkeraad gaat er

slechts toe over om deze kwesties te behandelen wanneer

hij er voor geplaatst wordt. En dan gaat het nog lang-

ook vermaners en krankbezoekers hierin mede stem moesten hebben.

In Indië vatte men het tenminste ook zoo op.

x
) Er staat niet bij alleen aan „vermaners". Het schijnt dat deze

vergunning dus meer algemeen is dan de vraag.

-) Het komt mij voor, dat hier met de vraag ook slechts bedoeld

werden „ vermaners " die zich misdroegen en dat dit in het antwoord

tot predikanten wordt uitgestrekt.

3
i Dit treft te meer als wij letten op hetgeen andere Classes in dit

tijdvak deden. Zoo komen van de Cl. Delft en van dé Cl. Walcheren

8 Sept. 1616 de „Artikelen nopens de bestelling van de kerkedien.-t in

Oost-Indië" in, maar deze schijnen niet verder behandeld te zijn.

Door de Cl. Walcheren werd 6 Maart 1614 de Kerkeraad op het

bedenkelijke van het contract van Matelieff gewezen en tot actie

er tegen aangespoord.

De gedachte van de oprichting van het Seminarie van Walaeus ging

niet van Amsterdam uit en het schijnt de Cl. Walcheren zelfs moeite

te hebben gekost Amsterdam tot medewerking te bewegen. En ook

het instellen der Deputati ad res Indicas was eene navolging van wat de

Cl. Walcheren gedaan had.
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zaam: Hulsebos moest lang op antwoord wachten. Reeds

27 Juli 1617 kwam de brief met zijne vragen in. Er

werd toen besloten „dese saecke te laeten berusten tot

andere gelegener tift." Den 9<len Nov. wordt ingebracht,

dat de Classis den Kerkeraad belast met het beant-

woorden van dezen brief „specialvjck van de vraechstukkm

daerin begrepen". Dit wordt dan echter rpm oorsaeck"

uitgesteld tot eene volgende vergadering. Het duurt

dan echter tot 29 Maart 1618 voordat de brief in den

Kerkeraad wordt gelezen. En eindelijk is men 15 Nov.

1618 zoo ver, dat men van de voornaamste punten gra-

vamina maakt voor de Nationale Synode. Het is dus

niet te verwonderen dat Hulsebos 3 Jan. 1620 aan de

Classis van Enkhuizen schreef „alle plaetsen (d. w. z.

Classes in 't Vaderland) svjn tegelijck roer ende langsaem

int gene wat hier doen mogen ofte moeten te adviseeren"

.

Wij mogen er echter den Amsterdamschen Kerkeraad

niet hard over vallen dat hij bij zijne zóó veel omvat-

tende taak niet altijd gelegenheid vond om vlug de

Indische zaken af te doen. De Kerkeraad was hiertoe

zeker allerminst een geschikt lichaam. Dit werd meer

en meer gevoeld en was wel de voornaamste reden tot

het instellen van Gedeputeerden tot de Indische zaken.

Voor wij echter daarover handelen, moeten wij nog een

blik slaan op hetgeen de Classis voor Indië deed in het

tijdvak, waarover wij nu spraken.

c. Be uitzending van predikanten door de Classis.

De werkzaamheid van de Classis bepaalde zich in deze

jaren tot het examineeren en uitzenden van een drietal

predikanten. Alles werd aan den Kerkeraad overgelaten,

maar het recht om predikanten te examineeren, te auto-

riseeren en uit te zenden, behield zich de Classis voor.
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Het duurde tot het einde van 1610 voor er van Ara-

sterdam een predikant uitging. Gaspar Wiltens was in

1607 aangenomen om voor de Kamer van Arasterdam

op kosten der Compagnie te studeeren. 28 Oct. 1610

vragen de Bewindhebbers het goeddunken en advies van

den Kerkeraad om hem uit te zenden. De Kerkeraad

besluit zijne zaak ter hand te nemen. Hii doet 18Nov.

1610 eene propositie voor den Kerkeraad. Hij zal dit in

't openbaar herhalen. Intusschen was de Kerkeraad ook

in onderhandeling getreden met Jan Maertens van Alk-

maar, vroeger als krankbezoeker in Indië werkzaam, dien

Bewindhebbers gaarne ook als predikant zouden zenden.

Beiden worden nu 6 en 7 Dec. 1610 door de Classis geëxa-

mineerd en voor suffisant erkend. Hierop worden zij drie

maal aan de gemeente van Amsterdam voorgesteld om

daarna in 't openbaar te worden bevestigd. Het laatste

wordt wederom aan den Kerkeraad aldaar opgedragen.

Daar Bewindhebbers beter vonden Maertens wat later

te zenden is Wiltens 23 Dec. 1610 en Maertens 23 Maart

1611 in eene openbare godsdienstoefening bevestigd.

Op den dag hunner bevestiging werd hun door den Kerke-

raad namens de Classis hun Credentiebrief uitgereikt l
).

Nog slechts één predikant is in de 20 jaren, waarover

*) Zie Bijlage E. De zinsnede „dat door Classis en Kerkeraad voor

hoog noodig is ingezien godzalige en gequalificeerde personen met

meerder autoriteit en in hooger qualiteit te zenden als tot noch toe

voor dezen ia geschied" is met het oog op Stollen lecker zeer ver-

klaarbaar daar deze niet langs dezen weg was uitgegaan. Dat

daardoor de uitzending van MArmrAS van den Broeck en Za-

CHABITTS Heyntngius, met even veel autoriteit en in even hooge

qualiteit in het vorig jaar door de Classis Walcheren uitgezonden,

schijnbaar genegeerd wordt, is wel alleen toe te schrijven aan het

gemis aan samenhang der Classes onderling. Hier wordt alleen ge-

sproken voor zoover de Classis Amsterdam aangaat en van wat daar

geschied is.
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wij nu handelen, door Amsterdam uitgezonden. Dit was

Adriaan Jacobsz. Hulsebos, schoolmeester te Landsmeer.

Hij biedt zich in 1615 aan den Kerkeraad aan en wordt

geëxamineerd en bekwaam gevonden om als krank-

bezoeker naar Indië te gaan. Hij verklaart hierop echter

dat niet te willen en nooit anders gemeend te hebben

dan dat hij als predikant zou uitgaan. Hierop wordt hij

nog eens wat breeder door den Kerkeraad ondervraagd,

welk examen zoo goed uitvalt, dat de Kerkeraad vrij-

moedigheid heeft hem als predikant aan de Classis aan

te bevelen. Den 16en April 1615 wordt bericht, dat de

Classis genoegen neemt met het onderzoek van den

Kerkeraad en Hulsebos vrijstelt van verder examen.

Hij is hierop evenals Wiltens voorgesteld en bevestigd.

Het schijnt in dezen tijd uiterst moeilijk te zijn ge-

weest om predikanten voor Indië te krijgen, vandaar

dat er in 20 jaren slechts 3 door Amsterdam konden

worden uitgezonden. Toch heeft de Classis met het zenden

dezer mannen eene belangrijk werk gedaan. Zij hebben

allen eene belangrijke plaats ingenomen in de geschie-

denis onzer Zending in Indië. Vooral Hulsebos moet

met eere genoemd worden. Het is opmerkelijk wat deze

voor de organisatie van de gemeente te Batavia gedaan

heeft. En hij zou, naar menschelijke berekeningen,

nog veel meer hebben kunnen doen, had niet de dood

hem, te midden van zijn werkzaam leven, overvallen.

d. Be aanstelling der Deputati ad res Indicas.

Naarmate de zorg voor de Indische zaken in omvang
en belangrijkheid toenam, bleek het, dat de Kerkeraad

bij zijne vele andere bezigheden onmogelijk deze er nog

bij kon dragen. Toen er mannen van grooter bekwaam-
heid en dieper inzicht naar Indië werden gezonden,
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kwamen er omstandiger en duidelijker berichten van de

toestanden in Indië, en er begonnen zich allerlei kwes-

ties voor te doen, die vereischten rustig en grondig

bezien te worden 1
). Uit deze berichten nu bleek meer

en meer de groote behoefte aan predikanten in Indië.

Men leerde er ook uit kenneD de hopelooze verwarring,

waarin de zaken in Indië dreigden te geraken als er hier in

't vaderland niet beter orde op werd gesteld en krachtiger

hulp werd geboden. Toen Hulsebos van Batavia, waar hij

een Kerkeraad ingesteld en de gemeente georganiseerd

had, naar de Molukken zou vertrekken om daar hetzelfde

te doen, was er niemand om hem te Batavia optevolgen.

Om in die vacature te voorzien nam de Kerkeraad aldaar,

in de eerste maanden van zijn bestaan, in 1620, het be-

sluit om het advies van den Kerkeraad van Amsterdam

en van de Classis Walcheren optevolgen en, aangezien er

geen hulp uit 't vaderland kwam, zelf een opvolger van

Hulsebos aan te wijzen. Hiertoe werd het advies van al

de broeders (ook der krankbezoekers) 2
) ingewonnen en

de tijd van één jaar gesteld om de antwoorden intewach-

ten. In de vergadering van 21 Aug. 1621 werd hierop Jakob

Anthonisz Dubbeltrijck 3
) tot opvolger van Hulsebos

x
) Uit een hoogst belangrijk pakket brieven in het Archief van den

Kerkeraad van Enkhuizen weten wij, dat Hulsebos niet alleen jaarlijks

omvangrijke brieven zond, maar ook afschriften van zijne geheele officieele

correspondentie met collega's, regeeringsarnbtenaren enzv waardoor men

een uitstekend beeld bekwam van den toestand der gemeenten in Indië.

2
) Blijkens een afschrift van de door Cobxelis Maes uitgebrachte

stem op Jakob Anthonissen, gelegaliseerd door Hulsebos. (In 't

Archief Kerkeraad Enkhuizen.)
3

) Volgens Dr. Vos. blz. 195, zou deze Jakob Axthoxisz Dubbeltrijck

(die als krankbezoeker voorkomt als Jakob Thi-uxissex of Thonissen)

dezelfde zijn als Jakob Mattheus, dien wij vroeger ontmoetten. Hoewel

een dergelijke naamsverandering in dien tijd niet onmogelijk is. kan

deze bewering toch niet juist zijn. Jakob Thoxissex dient zich 10 Aug.
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aangewezen, om, na goedkeuring van den Gouverneur

Generaal en Raden van Indië, te worden bevestigd met

oplegging der handen. Ds. Hulsebos ging hierop, afge-

vaardigd door den Kerkeraad van Batavia met autorisatie

van den G.-G. en R. v. I. naar de Molukken om daar namens

den Kerkeraad de gemeenten te organiseeren, Kerkeraden

intestellen en dienaren te bevestigen. Hij deed dit op

Banda waar Wouter Melchiorsz Vitbjartos *), krank-

bezoeker op Neira, tot predikant werd bevestigd, het

Avondmaal werd uitgereikt en een Kerkeraad geformeerd.

Zoo zou Ds. Hulsebos verder zijn gegaan, was hij niet

bij het inzeilen van het zeegat van Ambon, door het

omslaan van het schip, verdronken.

Waren dit bevestigingen tot predikant langs een

eenigszins geordenden weg, die van uit het vaderland

was aanbevolen 2
), er gebeurden in Indië ergere onor-

delijkheden. In een brief uit Batavia van 6 Sept. 1622

1617 (Pr. IV 236) bij den Kerkeraad aan om als hrankbezoéker naar

Indië te gaan. Hij wordt 6 Sept. 1617 (Pr. IV 24u) geëxamineerd en

zeer voldoende bevonden, waarop besloten wordt bem bij de Bewind-

hebbers aan te bevelen. Hij verzoekt 14 Sept. (Pr. IV 242) tot den tijd

van zijn vertrek geoefend te worden in het propoueeren, wat bem
vergund wordt. Dit alles nu is niet denkbaar als hij dezelfde was als

Jakob Mattheus die in 1599 al tot vermaner was bevorderd.

Ook is onjuist, blijkens het bovenstaande dat de G.-G. COEN
DrncELTRUCK tot opvolger van Hulsebos zou hebben aangesteld

zooals Dr. Vos blz. 195 zegt.

*) Zie over diens uitzending Pr. 27 Oct. en 24 Nov. 1616. Hij

werd nauwelijks bekwaam gevonden om als krankbezoeker te gaan en

bij zijne uitzending werd uitdrukkelijk gestipuleerd, dat bij niet den

Doop zou mogen bedienen.

-) De Kerkeraad van Amsterdam kwam zeer spoedig terug op wat

hij 1 5 Nov. Kils aan de broeders in Indië had aanbevolen, want toen

10 Dec 1620 de bevestiging van Dubbei.thi.jck te Batavia, werd ver-

nomen, werd dit zeer onbehoorlijk gevonden en Ds. LEMArRIUS werd

opgedragen hem er over aan te schrijven.
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aan de Classis Enkhuizen vinden wij de volgende feiten

vermeld : Op Banda is door den Kerkeraad aldaar, Adam

IJsbrants naast Wouter Melchiorsz tot het proponeeren

en het bedienen van den Doop geadraitteerd en een

ouderling tot het bedienen van den Doop toegelaten. Op

Makjan is Jan Gerritszoon Block door den Gouverneur

Houtman tot de bediening des Doops geautoriseerd. Op

Batjan is Cornelis Maes. door Ds. Danckaerts te Ambon

tot de bediening des Doops geautoriseerd. Op de kust

van Paliacatte is een krankbezoeker door den magistraat

tot proponeeren en doopen toegelaten. Dit nu zijn enkele

staaltjes van de wanorde op kerkelijk gebied in Indië.

zooals wij die in één brief uit dien tijd vinden. Er zullen

er dus zeker heel wat meer geweest zijn. Hoewel het

verre van ons zou zijn om deze handelingen, die door

den nood vereischt werden, te veroordeelen, kunnen wij

toch ook begrijpen, dat zij de Classis Amsterdam, die

zoo zeer op orde in het kerkelijke gesteld was, krachtig

tot het voorzien in dezen dringenden nood aanspoorden.

Deze berichten, die allengs inkwamen, zullen het dan

ook wel vooral geweest zijn, die de Classis 2 Juli 1618 *)

deden besluiten, zelf weder in Indische zaken actief op

te treden. Zij liet al de Indische brieven opzoeken om het

voornaamste aan de Bewindhebbers voor te stellen, om
zoo te komen tot wederoprichting van al het vervallene.

Ds. Ursinus dient 3 Sept. 1618 nog eens aan 2
) „de groote

wanorde in 't stuk van Religie en Godsdienst in Indië".

Men besloot deze kwestie toen op eene a.s. Synode te

brengen. Dit geschiedde op de Synode van Enkhuizen 3
),

h Zie Acta Bijlage A.
2
) Zie Acta Cl. Amst. in Bijlage E. van Callenf.ach, Heurnius.

3
J Zie Reitsma en v. VEEN, Acta II blz. 24 vrgl. II blz. 71. Merkwaar-

dig is ook wat daar verhandeld wordt over eene Maleische Bijbelvertaling.
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9 Oct. 1618, en deze refereerde het aan de Nationale

Synode. Onder de gravamina van Amsterdam voor deze

Synode werd daarom het volgende opgenomen:

„Dewijle men verstoet dat door quaet regiment van som-

mitjlte overhooffden groote ongeregeltheyden voorvallen op

de Oost-Indische vaert; ende inde Oost-Indien selve de

saken van de Religie ende Godesdienst in groote disordre

comen te verhopen, teert gevraecht teat hierin dient gedaen

om sulxs te verbeeteren" l
).

In de Sessio 162 is blijkbaar dit gravamen met een

zendingsgravamen van Zeeland 2
), dat hetzelfde bedoelde

behandeld en is besloten dit punt aan de Generale Staten

te remonstreeren 3
); op de extractlijst van de punten

vanwege de Nationale Synode aan de H. M. Heeren

Staten-Generaal over te geven, wordt als achtste punt

opgenomen : „dat ordre mach gestelt icorden op den dienst

ran de Indien ende propagatie van liet Evangelium in

deselve ende andere landen insonderheyt daer dese landen

trafyqueren"

In den Libellus supplex aan de Staten-Generaal werd

dit punt als het 10e in de volgende formuleering op-

genomen :

„Ende nademael alle ivare Christenen door de liefde, die

sij behooren te dragen tot de verbreydinge van Gods eere

x
) Zie Dr. H. H. Kuyper, de Post-Acta blz. 437. Op de extractlijst

komt dit gravamen verkort voor als van Noord-Holland luidende:

„ Ordre te stellen op den dienst en de voortplantinge van het Evangeliuin

In Oost- Indien.
1
' (Zie hetzelfde werk blz. 463),

2
) „Dat ordre gestelt worde om de ongeloovige Joden en Hegdenen te

bekeeren.' Zie Kuyper, Post-Acta blz. 468.

3
) In de Acta wordt van de behandeling dezer gravamina niets ge-

meld. Op de Synode van Edam (zie Reitsma en v. Veex, Acta II

blz. 71) wordt echter gemeld, dat besloten is deze zaak aan de Stat.

Gen. te remonstreeren. Zie Kuïper, Post-Acta blz. lóO.
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onder de mensclien ende tot de salicheyt van hare noesten,

verplicht zijn alle middelen aen te Kenden daertoe dienstig//,

ende de Heere dese Landen den wech geoopent heeft tot

cerscheyden landen inde Indien ende elders, die van de

ware ende salichmakende kennisse Godts ontblootet zijn.

80 is weer des Synodi ootmoedigh versoeck, dat uwe Hooch.

Mog. gelieve met Christélyjcken ernst ende ijver desesaecke

te behertighen, ende tot dien eynde te beramen ende by der

handt te nemen alsulcke middelen als tot voortplantinge

des li. Evangeliums in deselve Landen dienstigh ende aller-

bequaemst sullen wesen" l
).

Hoewel het opnemen dezer Zendings-clausule in dit

Rekest der Synode van Dordrecht aan de Staten-Generaal

op zichzelf hoogst belangrijk is, kwam echter de oorspron-

kelijke bedoeling van het gravamen van Amsterdam,

n.1. dat de Synode orde zou stellen op de wijze van

behartiging der Indische zaken tot wering van de wan-

orde in de Indische Kerken er niet door tot verwe-

zenlijking. De ,.propagatie van het Evangelie" werd aan

de Staten-Generaal aanbevolen, het „orde stellen op den

dienst" bleef achterwege.

Daar deze pogingen alzoo niet het gewenschte resultaat

hadden, ging de Kerkeraad over tot een hoogst belang-

rijken stap 2
). In de vergadering van 25 Maart 1621 3

)

kwam een herhaald verzoek van Ds. Faukelius, Gedepu-

teerde van de Classis Walcheren tot de Indische zaken,

in, verzoekende medewerking om te komen tot een

Seminarie hier te lande voor de opleiding van predikanten

l
j Behandeld in de 177e Zitting. Zie Kuyper, Post-Acta blz. 267.

2) Ook de hooge ouderdom van PLAXCirs, die steeds de ziel van de

Indische zaken geweest was en die in 1622 stierf moet hier in aan-

merking genomen worden.
3
) Zie Bijlage B.
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voor Indië l
) ;

bovendien drong deze brief aan op geregelde

correspondentie van de Classis Amsterdam met de Classis

Walcheren, ook om elkander geregeld de namen toe te

zenden van degenen die naar Indië uitgingen. Toen nam

de Kerkeraad het gewichtig besluit, blijkbaar in navol-

ging van de Classis Walcheren, en in een gevoel van

onvoldaanheid over den gang van zaken tot nu toe, om

eene Commissie te benoemen voor de Indische zaken:

Ds. Lemairius en Ds. Rolandus met een ouderling

werden aangewezen om de personen, die naar Indië

zouden varen, te examineeren, om alles waar te

nemen wat in Indische zaken te doen was en ook

de correspondentie met die van Zeeland te onder-

houden.

Zoo was de Commissie ad res Indicas geboren. Om
beurten zouden de leden van den Kerkeraad in deze

Commissie zitting hebben. In 1622 werden Heydanl>

en Ambrosius benoemd ; in 1623 werd bepaald, dat het

beter was, dat de Broeders twee jaren in deze Com-

missie bleven, en er ieder jaar één aftrad, zoodat de

een den ander telkens kon voorlichten, toen bleef Am-

brosius in de Commissie en hem wrerd Triglandus toe-

gevoegd. Noch uit de Acta, noch uit de Protocollen

blijkt iets van eenige bemoeiing van de Classis bij het

instellen dezer Commissie.

En nu staan wij weer voor eene duistere zaak. Plot-

seling treden deze Gedeputeerden op als Gedeputeerden

a
) De vorige brief van Faukelil'S kwam ook bij den Kerkeraad in en

deze wendde zich wel tot Bewindhebbers, maar liet zich afschepen met
de verklaring, dat er een kweekschool op Ambon (waar Daxckaerts
eenige inlanders een paar jaar ter opleiding bij zich aan huis had)

was opgericht. Zij zonden hiervan echter blijkbaar geen bericht naar

Zeeland.
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van de Classis l
). Van Indische zaken vinden wij in

de Protocollen hierna niets meer — deze komen weer

in de Classis, die hare Commissie tot de Indische zaken

heeft. Hoe deze verandering is tot stand gekomen,

wordt ons echter niet vermeld.

Het is echter waarschijnlijk, dat nu de Kerkeraad

Gedeputeerden had benoemd en aan deze Commissie

alles had opgedragen wat de Classis indertijd aan den

Kerkeraad had overgelaten, deze nu ook met het oog

op de tijdsomstandigheden de Indische zaken aan zich

trok en deze Commissie van den Kerkeraad overnam.

Het verwondert ons echter, dat van dit alles in de

Acta niets is aangeteekend 2
). Het duurde tot 1636

voor het tot eene regeling van den dienst dezer Gede-

puteerden kwam. Hierover hopen wij in het derde

hoofdstuk te handelen.

Als wij de werkzaamheid van Classis en Kerkeraad

voor Indië van 1599 tot 1621 nog eens overzien dan

treft ons allermeest hoeveel er gedaan is en met welk

een ijver er gewerkt werd. Wat zou er van Indië ge-

worden zijn zonder die vele mannen — al waren er

slechts 3 predikanten onder — in dezen tijd voor de

prediking des Woords van uit Amsterdam uitgezonden ?

Wat andere plaatsen deden was niets in vergelijking

met Amsterdam als wij op getallen letten. Maar het

x
) Zie Grothe, Archief V, blz. 192, waar Ambrosius en Triglanpus

zich in een brief van de Classis Amsterdam aan den Kerkeraad van

Batavia 14 Dec. 1623 „Gedeputeerden van de Classis" teekenen, en Reso-

luties H.H. XVII 29 Juni 1621 (zie Grothe, Archief V, blz. 127) waar

Rolandüs en Lemairius als Gedeputeerden van de Classis Amsterdam

in de Vergadering verschijnen.

2
) De eerste vermelding van de Gedeputeerden in de Acta is op

12 April 1627: „Ds. CLOPPEXBTJu;irs is in plaetse Geldorph in Oost-

indische saecke gedeputeert."

4
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treft ons ook, dat de veelheid van het werk aan de

diepte in den weg stond. Men was tevreden als men

maar genoeg mannen uitzond, voor plannen tot ver-

betering van het werk, voor de theoretische zijde ervan

had men geen oog en geen tijd.

Wij vinden hier ook na reeds de lijn, die wij in de ge-

schiedenis zullen zien doorloopen : te Amsterdam de veelheid

van werk, op andere plaatsen het diepere inzicht, meer re-

glementeering en regeling, het ontwerpen van plannen,

de nieuwe denkbeelden, die waarschijnlijk voor den gang

van zaken in Indië van nog grooter gewicht zijn geweest.

Middelburg. Of ook te Middelburg, voordat de Classis

in Indische zaken optrad, evenals te Amsterdam, de

Kerkeraad daarmede reeds eenige bemoeiingen had gehad,

hebben wij niet kunnen opspeuren *). Het eerst troffen

wij 1 Sept. 1603 2
) bemoeiingen met Indië aan in de

Classis. Toen kwam bij haar het verzoek van de Bewind-

hebbers van de Oost-Indische Compagnie (Kamer van Zee-

land te Middelburg) om voor de uit te zenden vloot predi-

kanten te hebben. Het doel was niet alleen, dat zij

zouden medevaren, maar ook, dat zij daar aan land

zouden achterblijven.

Ook hier gaat dus het initiatief van de Bewind-

hebbers en niet van de Kerk uit. De Classis gaat

echter terstond op het verzoek in en beraamt middelen

om personen voor dit werk te vinden. In de verga

-

x
) Te Middelburg ontbreken de notulen van den Kerkeraad voor 18K

geheel en al. Ook het oudste Acten-boek van de Classis ontbreekt.

Daardoor is het mogelijk, dat er voor 1602 iets met betrekking tot

Indië in de Classis is voorgevallen, waarvan wij niets weten. Waar-
schijnlijk is dit niet. Hetgeen 1 Sept. 1603 voorvalt, maakt geheel den
indruk iets nieuws te zijn.

2
) Zie extracten Acta Classis Walcheren Bijlage C.
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dering van 15 Dec. bleken echter alle pogingen vruch-

teloos te zijn geweest. De Bewindhebbers waren daarom

genoodzaakt in plaats van predikanten twee „Lezers"

aan te stellen om mede te gaan. In deze benoeming

wordt de Classis blijkbaar niet 'gekend, maar zij geeft

hierbij terstond blijken van haar doorzicht, waar zij deze

zaak niet op haar beloop laat *), maar aanstonds voor

deze Lezers eene instructie ontwerpt 2
), waarin zorg-

vuldig wordt gewaakt, dat zij niet zullen prediken, ja.

geen eigen gebeden zullen mogen doen, maar alleen

formulier-gebeden voorlezen, terwijl hun zelfs wordt voor-

geschreven welke boeken zij mogen gebruiken om voor

te lezen. Door deze instructie werd de verwarring van

het doopen en prediken door niet geautoriseerden, die

te Amsterdam in den aanvang zoo veel te doen gaf, te

Middelburg voorkomen.

Van den aanvang af onderscheidde zich de toestand

te Middelburg van die der andere plaatsen, waar Kamers

van de Compagnie waren gevestigd, ook daarin, dat de

Classis er te Middelburg in slaagde de goede verstandhou-

ding met de Bewindhebbers te bewaren en onaangename

botsingen te voorkomen. Wel zijn het ook hier de Be-

windhebbers, die predikanten 3
) en ziekentroosters aan-

nemen, zij zenden hen echter van den aanvang af tot

de Classis om hen te examineeren 4
) en goed te keuren

a
) Gelijk te Amsterdam gebeurd was.

2
J Te vinden in Acta 15 Dec. 1603; Zie Bijlage C.

S
J Merkwaardig is dat in de Acta gedurig wordt gesproken van het

beroepen van predikanten voor Indië door de Bewindhebbers.
4

t 5 Nov. 16<)7 zonden Bewindhebbers (zie Callexf.ach Heurnius

Bijlage C.) Willem Calvin van Vuytrecht en Pietee Wy.yaxt

v. Isesdoxck als ziekentroosters Uit, waarvan niets in de Acta. Dit

schijnt echter geen botsing met de Classis te hebben gegeven en

het bleef bij dit eene geval.
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en zij schijnen zich aan het oordeel der Classis ge-

houden te hebben. Zoo hadden de Bewindhebbers 5 Mei

1605 David van Houcke „tot het predickambt op de

gereedliggende vloot" beroepen. Toen de Classis hem

hiertoe niet bekwaam vond werd hij als ziekentrooster

gezonden 4
).

De uitzending van ziekentroosters heeft de Classis

van den aanvang af als een zeer onvoldoend hulpmiddel

beschouwd; zij is zich blijven inspannen om gequali-

ficeerde predikanten te kunnen zenden. De Acta geven

ons alle mogelijke bijzonderheden omtrent de uitzending

van Matthias van den Broeck en Zacharias Heyningius

en laten geen twijfel over, dat zij als de eerste 2
) door

eene Classis hier te lande behoorlijk geëxamineerde, be-

vestigde en geïnstrueerde predikanten naar Indië zijn

afgevaardigd 3
). Na het houden van de predikatie door

Herman Faukelius zijn zij 21 Dec. 1609 in tegenwoordig-

heid van de leden der Classis, van de Bewindhebbers en

van het scheepsvolk met hetwelk zij zouden uitvaren „soo

ceel men harer heeft kunnen bvjeenvergaderen" bevestigd.

Deze bevestiging had dus niet in eene openbare gods-

dienstoefening plaats. Te Middelburg schijnt het steeds

l
) Zie Resoluties der Kamer van Zeeland bij Callenbach Heurnius

Bijlage C.

-) Het kan alleen onbekendheid met deze Acta zijn, die den strijd moge-

lijk heeft gemaakt over de vraag wie de eerste predikant in Indië geweest

is. Troostexburg de Bruyn, op het voetspoor van Valentijn, hield

Wiltens voorden eersten predikant. (Zie Biogr. Wbk. en Herv. Kerk blz. 7).

Zie ook Callenbach Heurnius blz. 23 noot en Dijkstra Het Evangelie

in onze Oost dl. I Ie druk blz. 45, aangevuld 2e druk blz. 39.

3
) Over Zacharias Heynixgius vond ik nergens meer iets. Is hij

uitgevaren? Of wellicht op reis overleden? Matthias v. d. Broeck,
zich ook noemende Palidaxis (Palus = moeras = broek), was
werkzaam op Ambon en Timor (Zie over hem Grothe, Archief V,
bil. 20, 21, 23—28, 29, 38, 60, 70).
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de gewoonte geweest te zijn, dat de predikanten voor

Indië in eene vergadering van de Classis werden beves-

tigd 1
), waarbij zoo mogelijk steeds een paar Bewind-

hebbers 2
) tegenwoordig waren. Deze predikanten hadden

zich te houden „soo veer mogelick" aan de kerken-

orde „hier te lande synde." Zij kregen bewijzen van

hunne wettige beroeping en bevestiging mede. In 1613

werd op dezelfde wijze Pieter Wijnants als predikant

uitgezonden. Dat er vermeld staat, dat hij in de hoofd-

punten van de Christelijke religie geëxamineerd werd,

zou doen vermoeden, dat men met dit examen te Middel-

burg gemakkelijker was dan te Amsterdam. Te Amsterdam

toch werden krankbezoekers in de hoofdpunten der leer

onderzocht; met predikanten ging men verder. Het is

moeilijk te constateeren zonder nadere gegevens, wat

op verschillende plaatsen onder hoofdpunten der leer

werd verstaan. In ieder geval blijkt duidelijk, dat het

te Middelburg ook allerminst het streven was om ieder

maar te zenden en het examen heel gemakkelijk te

maken. Er werd wel degelijk op bekwaamheid gelet:

7 Dec. 1614 werd Hans Schuermans speciaal voor het

krankbezoekerschap geëxamineerd, David van Houcke

werd niet bekwaam geoordeeld om als predikant te gaan,

Jan Catte was nauwelijks goed genoeg voor krankbezoe-

ker 3
); ook blijkt, dat kennis van de Latijnsche taal een

vereischte was 4
).

Het kostte echter zeer veel moeite om predikanten te

krijgen. Gedurig drongen de Bewindhebbers op de uitzen-

ding van predikanten aan en voortdurend werd er gezonnen

*) Zie Kerkenorde van Dordrecht, art. IV slot.

2
) Zie Acta 25 Febr. 1603, 28 Nov. 1622, 1 Dec. 1622.

3
) Zie Acta 25 Oct. 1608.

4
) Zie Acta 15 Maart 1621.
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op pogingen om er meer te krijgen en toch bleef het resul-

taat gering 1
). In 1616 (7 Maart) kwam bij de Classis een

gravamen van de Kerk van Middelburg in, inhoudende, dat

toch alle schepen, die uitvoeren, met „ordinaire" predi-

kanten mochten worden voorzien. De Classis benoemt hier-

op eene commissie om de condities te beramen, waarop

predikanten naar Indië zouden willen gaan 2
). Deze com-

missie heeft deze artikelen ontworpen, en na onderhan-

deling met de Bewindhebbers nog eens herzien. Het was

weer een bewijs van doorzicht en begeerte tot organisee-

ren, dat de Classis deze poging deed. Uit het feit, dat deze

artikelen 8 Sept. 1616 in den Kerkeraad van Amsterdam

inkwamen als de Artikelen van de Classis van Wal-

cheren en Delft blijkt dat op dit punt overleg met Delft

is gepleegd. In deze artikelen 3
) die bij de H.H. XVII

werden ingediend als de „Artikelen bij de classes van

Amsterdam en Walcheren beraamd nopende de kerken-

en schooldienst in Oost-Indië" , werd zoo veel mogelijk

gewaakt voor eene onafhankelijke positie van predikanten

en ziekentroosters, zoowel op de reis als in Indië.

x
) In het verzoekschrift van den Kerkeraad te Batavia aan den G. G.

en R. v. I. om Jakob Anthonisz Dubbeltrijck tot opvolger van

Ds. Hulsebos te mogen ordenen, wordt uit een brief van de Cl.

Walcheren aan den Kerkeraad van Batavia van 30 Xov. 1620 deze zin-

snede aangehaald: „de provincie Walcheren is kleyn, waarom wij geen

stoffe hebben om meer te kunnen zenden." (Een afschrift hiervan be-

vindt zich in 't Archief van den Kerkeraad van Enkhuizen).

-) Blijkbaar hoopte men door eene vaste overeenkomst met de Bewind-

hebbers, waarin de condities waarop predikanten naar Indië konden

gaan. omschreven waren, en dus door het verzekeren van hunne positie

het uitgaan aan te moedigen.
3

J Zie Bijlage F, overgenomen uit de Bijlagen van VAN Dam Geschie-

denis der O. I. Compagnie (in handschrift in het Rijksarchief den

Haag); zij zijn ook door J. C. Neurdenburg uitgegeven in de Mede-
deelingen van het Ned. Zend. Gen. dl. XXVI 1882, blz. 331 v.
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Niemand zou hen ook maar eenigszins in het verrichten

van hun dienstwerk mogen hinderen, zij zouden onge-

hinderd, wanneer zij het noodig achtten, iedereen over

zijne daden mogen aanspreken en zouden ten allen tijde

met behoorlijken eerbied moeten worden behandeld.

Het is licht te begrijpen, dat dit de H. H. XVII

wel wat ver ging en, dat de door hen, naar aanleiding

dezer artikelen, vastgestelde instructie van predikanten

en ziekentroosters, die zich in den dienst van de Com-

pagnie naar Indië zouden willen begeven *), voor dezen

wel wat minder gunstig uitviel.

Had de Classis Walcheren in deze dus niet bereikt

wat zij gewenscht had, zij had toch verkregen, dat de

positie van predikanten en krankbezoekers nu door deze

instructie was geregeld en iemand, die zich tot den

Indischen dienst begaf, wist, waaraan hij zich te houden had.

Onder de gravamina door de Classis Walcheren in

te brengen op de synode van Zierikzee, om door deze

op de Nationale Synode te worden ingediend, werd 4 Oct.

1618 opgenomen: „De Synode sal gebeden wesen te letten

op een gevoeghlicke ordre om trouwe Dienaren des Woords

en leeraars te senden na Oost-Indie en elders ond>

Heydenen" Dit gravamen werd echter cp de Synode

van Zierikzee (9—13 Oct. 1618) niet opgenomen onder

de officieele gravamina voor de Nationale Synode a
j.

*) Deze instructie (zie Bijlage G.) is niet spoorloos verdwenen zooals

Dr. Callexbach meent (zie Heurnius blz. 174 noot), maar is even-

eens te vinden in de Bijlagen van V&B Dam's Geschiedenis der O. I.

Compagnie (Rijksarchief den Haag). Deze Instructie stemt woordelijk

overeen met die van 1643. Zie vax der Chij> Plakaatboek II blz. 73,

vlg. blz. 240.

2
) Onder de officieele gravamina van Zeeland voor de Xat. Syn.

komt geen Zendingsgravamen voor, wel op de extractlijst van grava-

mina. Het is dus waarschijnlijk dat, toen Noord-Holland een Zendings-
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Als middel om in dit gebrek aan predikanten te voorzien

werd op deze Synode aangegeven om aan de Bewindhebbers

te vragen eenige beurzen disponible te stellen voor hen. die

met het oog op den Indischen dienst, wilden studeeren *).

Merkwaardig is, dat de Synode van Goes, 14—28

Februari 1620, nog eens op dit gravamen terugkomt en

dan, behalve het uitbreiden van het aantal studenten,

(die ook beter onderlegd moeten worden, Maleisch moeten

leeren en geoefend dienen te worden in de regeering

der Kerk), als middel aangeeft om de Bewindhebbers te

vermanen om godvreezende en geschikte commiezen

(= hoogere en lagere ambtenaren) er heen te zenden,

omdat dagelijks door de ongeschiktheid dergenen, die

er nu zijn, zoo veel wordt omgeworpen als men met

prediken kan bouwen 2
).

Als een ander middel om in Indië in het gebrek aan

predikanten te voorzien, werd 2 Nov. 1620 door eene

commissie, die 14 Oct. 1620 benoemd was om advies

te geven in de Indische zaken, aangegeven, om zieken-

troosters en lezers in Indië te vergunnen in geval van

nood den Doop te bedienen.

De Classis oordeelde met een beroep op 2 Kron. 29 v. 34,

dat dit geoorloofd was en schreef 30 Nov. 1620 aan den

Kerkeraad te Batavia :
3
) „ Wij achten dat degeene, die daer

nu langen tifjt int landt geweest si/}n ende mi de maleysche

gravamen had, de broeders uit Zeeland naar aanleiding van het op

deze Synode besprokene, ook nog een dergelijk gravamen hebben in-

gediend. Zie KrYPER, Post-Acta blz. 443, 468.

*) Zie Reitsma en v. Veen, Acta V blz. 152.

2
) Zie Reitsma en v. Veex, Acta V blz. 160.

3
) Komt als aanhaling voor in het genoemde verzoekschrift aan

G. G. en R. v. I. over de bevordering van Debbeltrijck. Op deze

verklaring van de Classis Walcheren was dus vooral zijne ordeniDg

te Batavia gegrond.
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tale connen, wel bequaew souden si/jn om tot den dienst

bevordert te worden, maer de heuse soude geschieden niet

door één alleen, maer door verscheydene Kerckelicke per-

sonen daer toe vergadert." De Classis gaf hier dus het-

zelfde advies als de Kerkeraad van Arasterdam 15 Nov.

1618 had gegeven, maar omschreef nog nader hoe dit

geschieden moest 1
).

Het benoemen van bovengemelde commissie bestaande

uit 9 leden op 14 Oct. 1620 had echter een nog be-

langrijker resultaat. Toen deze commissie 2 Nov. 1620

hare adviezen had uitgebracht was de Classis hiermede

zoo ingenomen, dat zij besloot haar te continueeren. Zij

werd nu eene permanente Commissie voor de Indische

zaken, bestaande uit 6 leden, uit elke stad één, en

twee van 't platte land. Alle Indische zaken werden

aan haar opgedragen ook het examineeren en hooren

proponeeren van predikanten voor Indië, mits het

laatste examen aan de Classis bleef.

Zoo was de Classis Walcheren ook in het benoemen

van Gedeputeerden tot de Indische zaken de eerste in

ons vaderland. Ook was hun werk en hunne verhouding

tot de Classis van den aanvang af geregeld.

Is er dus, als wij de bemoeiingen van de Classis Wal-

cheren met Indië in dit tijdvak overzien, van deze lang niet

zooveel te zeggen als van die van de Classis Amsterdam,

het bleek ons toch genoegzaam welk eene hoogst be-

langrijke plaats de Classis Walcheren in dezen tijd in-

nam. Zij muntte niet uit in veelheid van werk of in

een groot getal uitgezonden personen, maar wel in

doorzicht, in het zien van gevaren voor het werk en

x
) Uit hetgeen wij reeds over de bevordering van Dubbelteijck

vernamen blijkt, dat het advies van de Classis Walcheren hierbij

nauwkeurig is opgevolgd.
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van de richting in welke moest gewerkt worden. Zij

zag dadelijk het gevaar dat ziekentroosters zouden uit-

gaan zonder kerkelijke instructie; zij slaagde er in de

positie van ziekentroosters en predikanten te verzekeren
;

zij zond de eerste predikanten uit en droeg het eerst, de zorg

voor Indië aan eene bepaalde Commissie op.

En ook voor het werk in Indië was de beteekenis van

de Classis Walcheren groot. Helaas is ons, doordat er

van de correspondentie van de Classis Walcheren uit

dezen tijd niets is bewaard, maar zeer weinig be-

kend van den invloed, die zij in dien eersten tijd

op den gang van zaken in Indië heeft gehad. Uit

het weinige dat wij weten, kunnen wij echter afleiden,

dat deze invloed niet gering was en zij ook hierin de

eerste was, die de pioniers van den arbeid in Indië met

haar raad en voorlichting bijstond. Haar advies aan den

Kerkeraad te Batavia inzake het voorzien in het gebrek

aan predikanten leerden wij reeds kennen. Kenschet-

send voor hare bemoeiingen is ook hetgeen de Kerkeraad

van Batavia haar 13 Nov. 1621 schrijft J
) : „Daer om

ivvj U.Eerw. insonderheyt de Glasse v. Walcheren als

d'eerste zijnde, die tot noch toe op onze menichvuldighe

schryjvinge ende begeerte haer devoir in dien deele zo verre

hebben betJioont, zeer hartelijck bedancken. Immers prijsen

icif) den ijver en den goeden wil, ons allenthalve verschul-

digende, d'advysen en de stichtelycken raed te agtervolgen,

voor soo veel ons de Heere genade en occasie naer ge-

legentheyt en plaetse sal gelieven te verleenen."

l
) Van dezen brief is eene copie in 't Archief van den Kerkeraad van

Enkhuizen. Uit deze copie en uit de beide aanhalingen uit brieven van

de Cl. Walcheren (zie boven) laat zich afleiden, dat de Correspondentie

van de Cl. Walcheren met, Indië toen vrij druk moet geweest zijn.
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Hoorn en Enkhuizen. De werkzaamheid der Classes in

deze beide zetels van de Compagnie in den tijd waarover

wij handelen kan door gebrek aan bronnen door ons niet

beschreven worden. Daar de oude Acta in beide plaatsen

geheel ontbreken is ons niet gebleken of er te Enkhuizen

en wanneer er te Hoorn Gedeputeerden tot de Indische

zaken zijn benoemd. Dat er te Hoorn Gedeputeerden tot

de Indische Zaken geweest zijn bleek ons uit een

schrijven van de Gedeputeerden der Classis Amsterdam

aan de Gedeputeerden van de Classis Hoorn van 6 Mei

1667 in antwoord op een van hen ontvangen brief 1
).

Wij zullen echter het weinige dat wij van de bemoei-

ingen dezer beide plaatsen met Indische zaken hebben

kunnen uitvorschen liever in een volgend hoofdstuk

samenvatten, daar de verdeeling in tijdvakken zich hier

niet laat maken. Alleen zij hier opgemerkt, dat het

uitzenden van Sebastiaen Daxckaerts als predikant in

1616 uit Enkhuizen en de hoogst belangrijke collectie

brieven uit den allereersten tijd in het archief van den

Kerkeraad aldaar, doen vermoeden, dat de werkzaam-

heid van Enkhuizen in dezen eersten tijd belangrijk

geweest is.

Delft en Rotterdam. In de Classis Delft en Delftland

en in die van Schieland kwam het eerst ruim 50 jaren

later dan in Zeeland en te Amsterdam tot het aanstellen

van „Deputati ad res Indicas". Wanneer wij dus de be-

moeiingen van deze beide Classes met Indië tot op het

aanstellen dezer Gedeputeerden willen overzien, moeten

wij den blik over een veel langer tijdsverloop laten gaan

x
) Copie van bedoeld schrijven in het uitgaande briefboek der Cl.

Amst. No. 27 Inventaris.
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dan wij tot nu toe deden. Toch is het gevaar om vooruit

te loopen op hetgeen door onze vaderlandsche Kerken

in het algemeen in dit tijdvak voor Indië is gedaan,

niet groot, daar deze beide Classes tot het jaar 1679,

toen haar door de Zuid-Hollandsche Synode de corres-

pondentie met Indië werd opgedragen en zij daartoe eene

Commissie voor de Indische zaken instelden, in hare

bemoeiingen beperkt bleven tot het uitzenden van eenige

predikanten op verzoek van de Kamers hunner steden.

Slechts eenmaal zien wij de Classis Delft en Delftland

hierop eene uitzondering maken. Deze uitzondering is

echter zoo hoogst belangrijk, dat zij ten volle verdient

eenigszins nader door ons beschouwd te worden.

Den 7en April 1614 l
) richtten de Bewindhebbers van

de Kamer van de Oostindische Compagnie te Delft tot

de Classis aldaar het verzoek hen te voorzien van eenige

goede dienaars, daar zij tot nog toe niet veel dienst

hadden gehad van de predikanten, die zij hadden moeten

gebruiken 2
). Zij verklaarden uitdrukkelijk, dat het hun

vooral te doen was om mannen, die geschikt waren om

het Evangelie aan de heidenen te brengen.

De Classis vernam dit verzoek met blijdschap ; zij

wilde de zaak ernstig in bedenking nemen en besloot er

in eene volgende vergadering op terug te komen.

Dit gebeurde 15 Mei. Door de toen gevoerde bespre-

kingen kwam men tot de conclusie, dat Indië nooit

voldoende zou geholpen worden als enkele Classes hier

1
) Zie Acta Classis Delft en Delftland Bijlage D.

2
) Ook hier schijnen dus de Bewindhebbers op eigen gelegenheid krank-

bezoekers op hunne schepen te hebben aangesteld, hoewel zij ook

reeds in 1600 de hulp van de Classis hierbij hadden ingeroepen (zie

Acta. Bijlage D.). Het is ook mogelijk, dat de Kerkeraad van Delft

hen hierbij heeft geholpen.
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te lande zoo nu en dan een predikant afstonden, maar

dat, om dat doel te bereiken, een andere weg moest

worden ingeslagen. Er moest een „Collegium" worden

opgericht, waar professoren in de talen, die men in Indië

noodig had, les gaven en waar men speciaal voor Indië

werd opgeleid. Hiertoe was samenwerking met andere

Classes noodig. Bovendien moest men wel zeker zijn dat

het den Bewindhebbers ernst was met deze zaak, of zij

geen politieke bijoogmerken hadden, of zij bereid warende

kosten te dragen en voldoende zekerheid te geven voor

degenen, die tot dit werk naar Indië zouden willen gaan.

Eene commissie, bestaande uit Albertüs ab Ooster-

wijck en Bernardus Dwinglo, werd benoemd om over

deze zaak met Bewindhebbers te onderhandelen. Deze

commissie bracht 7 Juli daaraanvolgende een voor-

loopig verslag uit. Toen werd er verder over deze zaak

in de Classis gesproken. Hetgeen wij van het rapport

van deze gecommitteerden in de Acta aangeteekend

vinden, geeft zeker een zeer krachtig getuigenis van hun

diep inzicht. Wij vinden er zulke gezonde zendingsbe-

ginselen in, dat wij ons verwonderen moeten deze juist

hier in deze Classis, die tot nog toe zoo weinig met deze

zaken zich bemoeid had, te vinden. In de eerste plaats

wordt hier het plan van een collegium indicum te

Leiden vast gehouden ; dan wordt het beginsel uitge-

sproken, dat de zorg voor Indië iets is, dat in 't gemeen

de Kerken hier te lande aangaat l
) en alzoo niet bij eenige

Classes alleen mag berusten; maar bovenal treft ons in

dit rapport de beschouwing van de welwillende verhou-

ding van de Bewindhebbers tegenover de Christianisatie

x
) Dit beginsel, dat wij hier het eerst uitgesproken vinden, zullen

wij in een volgend hoofdstuk spoedig meer algemeen zien worden.
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van Iadië. Nergens toch hebben wij in zulke krasse

bewoordingen uitgesproken gevonden dat het de Com-

pagnie om rijkdommen en niet om de zaligheid der zielen

te doen was, en dat hare begunstiging van de religie enkel

was om haar koophandel te bevestigen en de inlanders

door den band van de religie aan ons volk te binden *),

En hoewel de Classis de zaken dus niet opper-

vlakkig en alleen van de lichtzijde beschouwde, be-

sloot zij daarom evenwel toch niet zich van verdere

inmenging te onthouden, maar wilde zij van hare

zijde al het mogelijke doen om de prediking van het

Evangelie in Indië te bevorderen. Zij besluit daarom

dat de gecommitteerde broeders „een goed en deftig

antwoord" zullen opstellen om dit aan Bewindhebbers

te kunnen geven. Aan het opstellen van dit antwoord

is blijkbaar lang en zorgvuldig gewerkt. Er werd 6 Oct.

1614 2
) besloten de commissie hiervoor tot 5 leden uit

te breiden en eerst 12 Oct. 1615 3
) wordt het antwoord

door de commissie ingebracht en daar met enkele wijzi-

gingen goedgekeurd. Dit antwoord 4
) bevat dezelfde be-

ginselen, die aan de besprekingen in de Classis ten grond-

slag lagen en werkt deze wat uitvoeriger uit. Over de

de zeer ernstige verdenking van de bedoelingen der

politieke Heeren wordt echter in dit antwoord niet ge-

1
) Het is natuurlijk mogelijk, dat de Classis Delft in dit inzicht

niet alleen stond. In elk geval heeft zij het alleen in hare Acta uit-

gesproken.

2
) Zie Acta III fol. 338.

3) Zie Acta III fol. 349.

4
)
Niet in de Acta opgenomen, maar te vinden in Grothe, Archief

V. blz. 31 (overgenomen uit de Geschiedenis der Compagnie door

V. Dam), waar het abusievelijk op 7 April 1614, den dag, dat het

verzoek van de Bewindhebbers bij de Classis inkwam, gedateerd is

(zie Acta). Het is echter eerst in Oct. 1615 ingeleverd.
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sproken. Het getuigt van takt bij de opstellers, dat zij.

zonder in te gaan op het doel van het verzoek der Be-

windhebbers, alleen de aangebodene gelegenheid hebben

aangegrepen om hun de hand te bieden en bij hen

krachtig aan te dringen op het oprichten van een Semi-

narie voor den Indischen dienst. Zij hadden de groote

voldoening dat dit zoo waardige en met veel zorg ge-

stelde antwoord door de Bewindhebbers zeer welwillend

werd opgenomen. Deze lieten er afschriften van maken

en zonden die aan de Kamers om die met hunne

Classes te bespreken en advies daarop in te zenden ; en

19 Oct. 1616 besloten de H.H. XVII, dat er een projekt

zou worden gemaakt om tot de oprichting van zulk

een Collegie te komen 1
).

En toen in 1623 het Seminarie van Walaeus 2
) tot stand

kwam, mede door de krachtige hulp van de Classis Walche-

ren en door het advies van de Theologische Faculteit te

Leiden kon de Classis Delft en Delftland met groote vol-

doening op deze verwezenlijking van hare gedachten neer-

zien. Het Seminarie van Walaeus was het beste wat er

hier te lande voor de Christianisatie van Indië kon ge-

daan worden en onder de Compagnie voor Indië gedaan is.

Gedurende de tien jaren van zijn bestaan (1623 — 1633)

heeft het reeds voortreffelijke mannen aan Indië gegeven.

Het is niet te zeggen wrelke rijke vruchten het had

kunnen afwerpen als het niet zoo spoedig was opge-

*) Zie Resoluties in Grothe Archief V, blz. 7(3. 77.

2
) Zie over het tot stand komen van dit Seminarie en over het Seminarie

zelf en deszelfs voortreffelijke inrichting en uitwerking vooral Mr. J. A.

GROTHE: Het Seminarie van WALAEUS; overdruk uit de Berichten der

Utr. Zend. Ver. 1882 dl. XXIII; verder Dijkstra : I blz. 71— 79; Tr. d.

Bruijn : Herv. Kerk. blz. 504—507; NEUBDEBTBtTRG : Geschiedenis tegen-

over Kritiek, blz. 02 v.v.; Mededeelingen Xed. Zend. Gen. XXVI 326 v.v.:

Antonius Walaeus door Dr. de Lind v. Wijngaarden. Leiden 1891.
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heven. Het blijft eene eeuwige schande voor de Com-

pagnie, dat zij, zonder hare handelwijze ooit te hebben

willen motiveeren, aan dit Seminarie een einde heeft

gemaakt en, dat alles wat onze vaderlandsche Kerken

hebben gedaan om het in stand te houden of te doen

herleven, vruchteloos is gebleven *).

Door hare bemoeiingen in zake het Seminarie had

alzoo de Classis Delft en Delftland den dank verdiend

van alle vaderlandsche Kerken, dien het heil van Indië

ter harte ging. Dat er van toen af meer met deze

Classis werd gerekend blijkt uit hetgeen wij 19 Oct.

1623 in de Acta opgeteekend vinden : De Classis Am-

sterdam noodigde de Classis van Delft uit, om een af-

gevaardigde naar Amsterdam te zenden, om daar met

afgevaardigden van andere Classes eene conferentie over

Indische zaken te houden. Door het niet verschijnen

van de afgevaardigden van Zeeland is echter deze

samenkomst mislukt en tot later uitgesteld. Er schijnt

echter verder niets meer van te zijn gekomen.

Had aldus de Classis Delft bewijzen gegeven van bij-

zonder goed inzicht in de behoeften van het werk in

Indië en van bekwaamheid in het aanwijzen van het

middel om daarin te voorzien, zoo valt het des te meer

te betreuren, dat zij geen lust of gelegenheid vond tot

verdere bemoeiingen dan alleen om eenige predikanten

uit te zenden. Waar echter de Kamers van Delft en

Rotterdam in de Oostindische Compagnie onder de

*) Zie ook Hoofdstuk III. Het vermoeden door Dijkstra blz. 80

uitgesproken, dat de door het Seminarie gekweekte mannen voor de

Compagnie te lastig waren en zich niet gedwee genoeg betoonden

komt ook mij voor juist te zijn. Dit zal wel de diepste grond geweest

zijn van hare onverbiddelijke weigering om het Seminarie te her-

stellen, hoewel ook de geldkwestie eene belangrijke rol speelde.



65

kleinere werden gerekend en zij niet veel invloed uit-

oefenden op den loop der zaken in de Compagnie,

daar traden ook vanzelf de kerkelijke lichamen in deze

plaatsen minder op den voorgrond en beperkten zich

hunne bemoeiingen daartoe, om, wanneer Bewindhebbers

er op aandrongen, predikanten naar Indië uit te zenden.

De Classis Schieland was hierin de eerste. Deze zond

reeds in 1628 den zoo bekenden Robertus Junius uit.

Toen deze 3 Oct. 1644 l
) voor de Classis verscheen ver-

toonde hij zijne gunstige testimonia, benevens een brief

van de Classis Walcheren, waarin deze een overzicht

gaf van den staat der Kerken op Formosa en van het-

geen hij daar gedaan had a
). Deze terugkeer van Junius

schijnt in de Classis Schieland de belangstelling voor het

zoo gezegende zendingswerk op Formosa zeer verleven-

digd te hebben. In 1647 zien wij door deze Classis Ds.

Antonius Hambrouck en Ds. Gilbert Happart uitzenden,

welke beiden op Formosa arbeidden en het werk van Junius

weer opvatten. Hun werd eene „akte van bezending"

medegegeven, die zoozeer overeenkomt met den credentie-

brief, door de Classis Amsterdam in 1610 aan Wiltens

verstrekt, dat er verband tusschen deze beide moet bestaan

en de Classis Schieland hem van Amsterdam moet hebben

nagevolgd 3
). Door de Classis Delft werd in 1650 de eerste

*) Zie Excerpten Acta Cl. Schieland in Grothe Archief II, blz. 202 v.v.

2
) Hieruit blijkt wederom hoezeer de Cl. Walcheren ook met degenen,

die niet van haar waren uitgegaan bemoeienissen had. Zij had blijk-

baar met Junius gecorrespondeerd tijdens zijn verblijf op Formosa

en hij wendde zich het eerst tot haar, toen hij in 't vaderland terug

was en vond bij haar de meeste kennis van zaken. Zijn verschijnen

voor de Cl. Schieland is voor hem bijzaak.

3
) Vreemd is dat zij den ouden credentie-brief van Amsterdam

navolgde, terwijl daar in 1636 een nieuwe was opgesteld en in gebruik

genomen. (Zie Bijlagen E en H).

5
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predikant uitgezonden. Bewindhebbers hadden zich gewend

tot den Kerkeraad te Delft, met het verzoek te willen

omzien naar een bekwaam persoon om naar Indië te

gaan als predikant De Kerkeraad had hierop het oog ge-

slagen op. Daniel Brouwerius, predikant te Hellevoetsluis

;

hij had de beste attestaties van leer en leven van

hem ontvangen en ook de Bewindhebbers wareo met

hem ingenomen. De Classis besluit hem te beroepen.

Wij vinden den beroepbrief in de Acta opgenomen met

het doel om hem bij latere gelegenheden te kunnen

gebruiken. Het is beroepbrief en tevens instructie, veel

korter maar ook veel minder gewijd dan de Amsterdamsche

credentiebrief, die door de Classis Schieland gevolgd werd.

Ook bij de overige beroepen i
), door de Classis Delft in

dezen tijd uitgebracht, ging het evenzoo : Bewindhebbers

vroegen den Kerkeraad van Delft om een predikant ; de

Kerkeraad van Delft zocht er een, stelde een onder-

zoek naar hem in en rapporteerde aan de Classis; de

Classis beriep en zond uit.

Tevergeefs zoeken wij naar eenig verder bewijs van

belangstelling in de Indische zaken, in de Classis Delft,

van de zoo belangrijke consideratiën van 1615 tot

1680. In de Classis Schieland is het een weinig, hoewel

toch ook niet veel, beter geweest. Hier vinden wij

althans eenige sporen van correspondentie met door haar

uitgezonden predikanten 2
), en van belangstelling in

brieven bij andere Classes ontvangen 3
). Ook blijkt uit

h Arxoldus Lippius 1648, Robertus Sassenius 1653, Johannes
Leendertz 1655, Jakob Corf 1667, Petrus Wijten 1669, Jacobus

Vosmaer 1676.

*) Zie Acta 11 Oct. 1649 (Grothe Archief II, blz. 207) en 25 April

1650 (Grothe Archief II, blz. 208),

3
) Zie Acta 21 Juni 1660 waar een brief uit Banda aan de Synode

van N.-H. wordt behandeld.
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een conflict met de Bewindhebbers, die de Classis gelast

hadden, een bepaalden predikant uit te zenden, waarop

zij antwoordde, daarbij volstrekt niet gebonden te zijn

aan een persoon, die haar voorgesteld werd, dat de

Classis op haar recht tegenover de Heeren van de

Compagnie stond *).

En toch moet men uit het geringe aandeel, dat deze

beide Classes in deze 80 jaren hadden in de behartiging

van de Indische zaken hier te lande, niet afleiden, dat

het in Zuid-Holland in dezen tijd geheel aan belangstel-

ling ontbrak. Integendeel getuigen de provinciale Synoden,

dat er wel degelijk belangstelling was 2
). Maar ook toen

in 1642 de Synoden van Noord-Holland en Zuid-Holland

het eens waren geworden (zooals wij in een volgend

hoofdstuk zien zullen), dat de zorg voor de Indische

Kerken zou blijven bij de Synoden, Classes en Kerken,

daar Kamers van de Compagnie waren, en dus het recht

en de plicht van Zuid-Holland erkend waren om zich

met Indië te bemoeien, bleef men zich op de provinciale

Synoden tevreden stellen met een rapport van den Corres-

pondent 3
) van Noord-Holland over de door de Classis

Amsterdam ontvangen brieven en over hetgeen deze

Classis en de Synode van Noord-Holland naar aanleiding

daarvan gedaan hadden, en bleef men dus in hooge mate

afhankelijk van hetgeen de Broeders in Noord-Holland

al of niet voor mededeeling geschikt vonden.

1
) Zie Acta 9 Mei 1663 (Grothe Archief II, blz. 213).

2
) In volgende hoofdstukken komen wij terug op de bemoeiingen

van de Synode van Z.-H. in zake de Kerkenorde van O.-I. en haar

aandeel in de pogingen tot centralisatie in dezen tijd.

3
) In 1649 komt het eerst een uitvoerig rapport van den Corres-

pondent van X.-H. over de Indische zaken in de Synode van Z.-H.

voor. Verder werd dit jaarlijks met enkele uitzonderingen uitgebracht

;

voor het laatst in 16S5.
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En het scheen wel alsof het Noord-Holland te doen

was om de Broeders van Zuid-Holland in eene zekere

onmondigheid te laten ten einde zooveel mogelijk de

zaken aan zich te houden. Toen toch aan de Gedepu-

teerden tot de Indische zaken van de Classis Amster-

dam in 1666 iets ter oore was gekomen i
), dat de Sy-

node van Zuid-Holland met den Kerkeraad van Batavia

zelf wilde gaan correspondeeren, trachtten zij dit op eene

slinksche wijze te verhinderen door naar Batavia te

schrijven 2
), dat zij meenden, dat dit den Heeren Be-

windhebbers niet aangenaam zou zijn en zij het dus

niet moesten doen. De Classis Amsterdam heeft hier-

mede echter juist het tegendeel bereikt van wat zij

wenschte. Aanvankelijk schijnt zij haar doel te hebben

bereikt en heeft zij de correspondentie van den Kerke-

raad te Batavia met de Svnode van Zuid-Holland ver-

h Het is mogelijk, dat op de Synode van Zuid-Holland geklaagd

was, dat de rapporten van Noord-Holland uitbleven. Op de Synode

te Woerden 1664 rapporteerde de Correspondent van N.-H. niets, in

1665 evenmin, maar hij beloofde het een volgend jaar te zullen doen.

In 1666 komt echter nog niets voor en eerst in 1668 levert hij een

rapport in, maar dan nog zeer verkort. Waarschijnlijk heeft Z.-H. een

van deze jaren gedreigd zelf de correspondentie ter hand te zullen nemen.
2
) In den brief van de Classis Amsterdam naar Batavia van 29 Maart

1666 (te vinden achter in No. 39 Archief Cl. A.) lezen wij aan 't slot

:

„Eyndl. dewijl onse W. Classis verneemt, dat bij de E. Synode van

Zuijdt Hollandt door haer W. Gedeputeerde wort aangelegt om met

de Kercken van India te corresponderen, waer toe haer E. W. schijnt

aanleidinge gegeven te sijn door particuliere brieven, 't welck wij

meenen dat bij de Heeren Bewinthebberen niet wel wort opgenomen

ende lichtelijk eenige verwijderinge die wij tegemoet sien daer uijt

soude volgen, te meer also tot nogh toe de goede correspondentie van

U. E, W. met de Classe deser Landen [= Amsterdam !] sijn onderhouden,

alles in vrede en tot vergenoegen so van de Heeren voorsegd als der

Kercken is geschiedt. So wenschen wij van herte dat de oude voet tot

nogh gepractiseert onderhouden worde."
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hinderd; maar toen zij eenige jaren later in een hevigen

strijd met den Kerkeraad van Batavia gewikkeld was

over de betrekking van de Indische Kerken tot de vader-

landsche en over het recht van den Kerkeraad te Ba-

tavia om personen tot predikant te ordenen, heeft de

Kerkeraad te Batavia begrepen wijs te doen door van

dezen angst van de Classis Amsterdam, dat anderen zich

in hare zaken zouden mengen, gebruik te maken en heeft

tegen de Classis Amsterdam en de Synode van Noord-

Holland de hulp van de Synode van Zuid-Holland inge-

roepen. In de Synode van den Haag van 1673 kwam de

eerste aan haar gerichte brief *) in van den Kerkeraad

van Batavia van 17 Dec. 1671. En hoewel de Synode

van Zuid-Holland den Kerkeraad van Batavia niet in het

gelijk kon stellen, stond zij nu echter in de Indische zaken

in eene geheel andere positie, daar zij moest trachten

bemiddelend op te treden tusschen de Classis Amsterdam

en den Kerkeraad te Batavia.

Er werd hierop aan den Kerkeraad van Batavia namens

de Synode van Zuid-Holland geschreven en hem werd

aanbevolen de eenigheid te bewaren. In eenen tweeden

brief van 23 Jan. 1673 2
) beriep zich de Kerkeraad van

Batavia nog krachtiger tegenover de Classis Amsterdam

en de Synode van Noord-Holland op de Synode van Zuid-

Holland. En hoewel ook nu weder deze Synode volstrekt

niet aan het verzoek uit Batavia voldeed en volstrekt

geen positie tegenover Noord-Holland in deze zaak inman,

betuigde de Kerkeraad van Batavia toch in een schrijven

van 11 Nov. 1675 3
) aan de Synode van Zuid-Holland

1
) Synodaal Archief 67 I 3 a.

2
) Synodaal Archief 67 I 3 b.

3
i Synodaal Archief 67 I 3 g.
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zijn hartelijken dank l
) en verzocht om jaarlijksche

correspondentie met Zuid-Holland, welk verzoek in de

Synode van Zuid-Holland van 1677 werd aangenomen 2
).

Het vlotte echter reeds in de eerste jaren met deze

correspondentie niet goed, waarom de Synode van Gouda

van 1679 besloot om in conformiteit met Noord-Holland

haar op te dragen aan de Classes van de steden daar

Kamers van de Compagnie waren.

Zoo waren dan de Classis van Delft en Delftland en

die van Schieland voor de correspondentie met de Indische

Kerken geplaatst.

Dit besluit van de Synode verraste haar blijkbaar.

De Classis Schieland had in 1677 eene Commissie voor

de Indische zaken ingesteld en had dus blijkbaar reeds

maatregelen genomen, de Classis Delft was echter geheel

onvoorbereid. Er werd echter 8 Januari 1680 3
) besloten

met de Classis Schieland in overleg te treden. Men

behielp zich het eerste jaar, doordat toen de Classis

Schieland nog alleen de correspondentie op zich nam en

29 Juli 1680 kwam het na onderling overleg tot eene

regeling, waarbij bepaald werd hoe de beide Classes het

werk zouden verdeelen: Beide zouden zij Gedeputeerden

tot de Indische zaken hebben ; bij beurten zouden zij

jaarlijks de correspondentie waarnemen met wederzijdsche

*) Het komt mij voor enkel diplomatie van den Kerkeraad van

Batavia geweest te zijn om het in dezen brief voor te stellen alsof

de Synode v. Z. H. hem een grooten dienst had bewezen en hem vol-

komen „contentement" was geschonken. Hij zag blijkbaar in de jaar-

iijksche correspondentie met twee Synoden meer kans om wat gedaan

te krijgen door de eene tegen de andere uit te spelen, wat hij her-

haaldelijk beproefd heeft.

2
) Het meeste van het hier boven verhandelde vindt men niet in

de excerpten uit de Acta der Prov. Synoden in Grothe Archief II.

3
) Zie Acta Bijlage D.
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lectuur en onderteekening ; ieder jaar zou er naar Indië

worden geschreven en zou de staat van de Zuid-Hol-

landsche Kerken aan de Indische Kerken worden bekend

gemaakt; zij zouden bij hunne respectieve Kamers den

welstand van de Indische Kerken bevorderen; eenmaal

's jaars zouden de Deputati van beide Classes samenkomen

voor eene bespreking. Zoo waren hier de Deputati ad res

Indicas aangesteld. Bevreemdend is, dat in de regeling van

hun werk niets gezegd werd van hunne verhouding

tegenover hunne Classes of van eenige verplichting om
aan haar rapport van hun werk te doen.

Bovendien waren deze Deputati dus alleen belast met

de correspondentie met Indië en hadden zij met het

zoeken, examineeren en uitzenden van predikanten en

krankbezoekers niets te doen. Er was dus een aanmer-

kelijk verschil tusschen hunne bevoegdheid en die van

de Deputati van de Classes Walcheren en Amsterdam.



HOOFDSTUK II.

Pogingen tot Centralisatie.

Gelijk wij in het eerste hoofdstuk zagen, ontwikkel-

den zich in de steden, waar de Kamers van de Oost-

Indische Compagnie gevestigd waren, langs een geleide-

lijken weg de bemoeiingen van de Kerken met de Indische

zaken. Er was voor Kerken en Classes aldaar geen

bijzonder mandaat, geen besluit van eene provinciale

of nationale Synode noodig om haar te bewegen hare

zorgen ook buiten de grenzen van vaderland en wereld-

deel uit te strekken ; een enkel verzoek van Bewind-

hebbers was daartoe voldoende.

Allengs hadden zich de bemoeiingen uitgebreid. Van
het bezorgen van enkele krankbezoekers op de uit-

varende vloten, was het nu eene uitgebreide correspon-

dentie met en eene verzorging van verscheidene ge-

vestigde Kerken in onze bezittingen geworden. En

naarmate het werk in omvang toenam, steeg het ook

in belangrijkheid. En toen meer en meer de aandacht

van velen getrokken werd door de heerlijke voortgang

van het Evangelie, vooral op Ambon en Formosa, kwam
ook van zelf de gedachte op, of zulk een hoogst

belangrijk werk wel behoorde te blijven in handen van
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enkele Classes en Kerken, dan wel of het iets moest

zijn, waaraan alle Kerken in ons land gelijkelijk deel-

namen. Wij hebben deze gedachte het eerst uitgesproken

gevonden in de Consideratiën van de Classis Delft en

Delftland van 1615 I
).

Daarbij kwam, dat, naarmate de werkzaamheden voor

Indië omvangrijker en zwaarder werden, door de Classes,

die allermeest in dit werk betrokken waren, ook meer

de behoefte aan samenwerking werd gevoeld. Waarschijn-

lijk heeft de Classis Walcheren hier wederom het initiatief

genomen om te trachten meer eenheid in de bemoeiin-

gen voor Indië te verkrijgen 2
). Den 13en Oct. 1623

komt bij de H.H. XVII het verzoek in nvan de Kerk-

diena&ren der steden daer Oostindische Gamer&n zyjn

om een jaarlijkse]ie byeencompste te hebben zoo wanneer

de brieven uyt Indië overcomen om over de kerkelijke

zaken van Indië eendrachtig te disponeren met w r-

zoek dat de H.H. XVII de kosten zullen willen dra-

gen" 3
). Er werd toen geen besluit genomen, maar

het advies der verschillende Kamers werd gevraagd.

x
) Zie blz. 62 en Grothi: Archief V, blz. 34. Deze gedachte wordt hier

aldus geformuleerd : „Gemerckt onwederspreeckelijck is, dat sulck een

besendinge van predikanten om in de quartieren van Indien niet alleen die

van onse natie maar oock den armen blinden heydenen, het Evangelium

Jesu Christi, met vrught en goede stigtinge te prediken niet op name

en uyt last van eenige particuliere koopluyden hier te lande, noghte

der generale Oost-Indische Comp, maar der gemeene kerken en Hoge

Overheden deser landen behoorde afgevaerdight ende gedaen te wer-

den" enz.

2
) Van de voorbereiding van en onderlinge correspondentie over het

verzoek aan de H.H. XVII heb ik niets kunnen vinden. Het lag echter

geheel op de lijn van de Classis Walcheren en het is opmerkelijk hoe

zij in hare remonstrantie van 1624 voor deze gedachte van samen-

werking opkwam.
3
) Zie Grothe Archief V, blz. 174.
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Op eene volgende vergadering zouden zij er op terug

komen *)•

De Classis Walcheren bleef evenwel niet stil zitten.

Toen de H.H. XVII in 1624 te Middelburg vergader-

den leverde de Classis hun eene uitvoerige remonstrantie

over, bevattende „verschillende punten, waarop zoo in

Nederland als in Indië diende gelet te worden tot loelstand

en redres der kerkelijke zaken in Oost-Indië 2 )." Onder

deze punten was ook opgenomen het verzoek, „dat de

gedeputeerden der Classes niet alleen onderlinge corres-

dentie met malkanderen mogten houden, maer dat dieoock

somwijlen mogten samen comen om met malkanderen te

beramen wat tot nodige stigtinge der kercken in Indien

dienen souden mogen. Bat oock de brieven en de vragen

die van daer ons loerden voorgestelt met censtemmigheyt

moghten beantwoort worden, opdat niet den eenen eens, ende

den andere wat anders advisere. Want de Heeren ver-

staen wel, dat een vergadering die uyt vele leden bestaet

somwijlen per deputatos moet bijeen comen {gelyck dese

tegenwoordige vergaderinge [der H.H. XVII] is) om in com-

mune te beraetslagen ende te besluyten wat nodigh ende

oorbaer sy gedaen." Het antwoord op dit verzoek 17 Oct.

1624 schriftelijk aan de Classis Walcheren overgegeven 3
).

was al heel ongunstig en bij het zoo nobele streven

x
) Merkwaardig is het randschrift op deze Resolutie (niet opgenomen

door Grothe maar staande bij de Resoluties van de H.H. XVII
aangaande het kerkelijke, waarvan een handschrift in 't Rijksarchief)

luidende : „ Versoeck der Kerckendienaren op bijeencompsten als Schepen

van India comen geëxcuseert". Volgens dit randschrift was dus uitstel

bij de H.H. XVII = afstel. En dit kwam werkelijk meestal ook wel

zoo uit.

2
) Zie Grothe Archief V, blz. 200-206. Wij komen in Hoofdstuk III

op deze zoo hoogst belangrijke remonstratie terug.

8
J Zie Grothe Archief V, blz. 221.
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der Classis W. zeer ontmoedigend : „Ende aengaende de

correspondentien uyt Indien met de kercken hier te lande

opdat daer inne met een eenparigh advys en rescriptie

geprocedeert magh werden, sonder inconvenient als de

broederen aanicvjsen, soo sal voortaen bij de Seventiene

teerden geordonneert (c/elijck svj meijnen redelijck en be-

hoorleek is) dat alle correspondentien uyt Indien met de

kercken hier te lande, aen de seventiene selfs voor-

taen gesonden sullen teerden, dewelcke alsdan zullen over-

leveren aen de kercken daer aen svj geaddresseert zijn.

Als wanneer oock de Comp. sal doen aenhouden bij de

voors. kercken, dat daer van copien gesonden teerden aen

sodanige andere kercken, als daer over mede behoren te

delibereren en rescriberen, op dat 't selve met eenparig-

heyt geschiede, waerdoor alle voorgegeven disordres in de

deductie der kercken van Walcheren, dien aengaende on-

getivyjffeld f eenemael sullen comen te cesseren, sonder dat

het na onse opinie nodlgh svj eenige andere bijeencompsten

daer omme te houden ofte de Comp. met andere oncosten

te beswaeren." Dit antwoord moet zeker eene groote

teleurstelling zijn geweest. In plaats van verbetering

aan te brengen stelde het in uitzicht, dat de vrijheid

van correspondentie aan de Kerk zou worden ontnomen

en alles door handen van de H.H. XVII zou moeten

gaan. Dit is één staaltje van de ontelbare ontmoedi-

gende ervaringen die de Kerken in den tijd van de

Compagnie opdeden. Waar zij zich werkelijk inspanden

om iets goeds tot stand te brengen, stuitte dit maar al

te dikwijls af op den onwil, de heerschzucht en schraap-

zucht der politieke Heeren.

Met dit antwoord van de H.H. XVII aan de Classis

Walcheren was echter de zaak van den „Coetus Cor-

respondentium" niet uit. De Synoden van Noord- en



76

Zuid-Holland lieten het er niet bij *), maar bleven

er tot 1634 met alle kracht op aandringen en riepen

zelfs de hulp van de Staten van Holland en West-

friesland 2
) in om de toestemming er toe te verkrijgen.

De Synode van Noord-Holland van 1634 te Amsterdam,

vergaderd ter zelfder tijd, dat ook de H.H. XVII aldaar

bijeen waren, besloot van deze gelegenheid gebruik

te maken om nu eindelijk eens eene beslissing in deze

zoo lang reeds hangende kwestie uit te lokken. En

dit gelukte. Maar de beslissing was wederom eene

weigering en ditmaal eene voor de Synode nog grie-

vender weigering dan die van 1624 : De brieven uit

Indië moeten aan de H.H. XVII „als wettelicke opsienders

van de Kercken ende regieringe van India uyt cracht

vant octroy competerendë'' worden gezonden, die ze dan

geopend zullen overhandigen daar het behoort. Al de

kerkelijke personen in Indië zijn gehouden aan dezen

regel volgens hun order en instructie, er kunnen dus

geen zaken voorvallen, die aan de vergadering der XVII

niet bekend worden 3
). Mochten zich echter eenige

zwarigheden buiten vermoeden in de Indische Kerken

openbaren, waartoe de hulp van eenige kerkelijke ver-

gadering noodig was, dan zouden zij zich adresseeren

aan een zoodanig collegie als het behoorde, en daartoe

1
J Zij namen van het antwoord aan de Classis Walcheren blijkbaar

niet veel notitie. Wellicht was het haar niet aangenaam, dat deze

Classis in hare remonstrantie de zaak alleen had ter hand genomen.
2
) Zie Acta Synode Enkhuizen 1624 in Grothe Archief I, blz. 2.

3
i Dit waren de ijzeren ketenen van de Compagnie, die de Kerk

steeds nauwer omsloten. Zij verhinderde, dat er eenige klachten uit

Indië tot haar kwamen, daar alle correspondentie zoowel in Indië

als hier door hare handen moest gaan. En zij weigerde eenige

klachten aan te nemen, dan alleen die langs officieelen weg tot haar

kwamen.
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de noodige kosten dragen l
). Voorts zou het hun aan-

genaam zijn, dat de onderlinge correspondentie voortging

volgens d'ordre, met voorgaande kennis en communicatie

der Kamers en het opzicht der Indische Kerken verbleef

aan de vergadering der H.H. XVII, onder de autoriteit

van de H. M. Heeren Staten Generaal 2
).

Terecht kwam zeker de Classis van Amsterdam met

kracht op bij de H.H. XVII tegen deze machtsaanmati-

ging. Zij rapporteerde dit op de Synode van Hoorn van

1635 3
) maar er bleef aan deze Synode niets anders

over dan zich naar den wil van de Overheid te schik-

ken.' Men zou kunnen vragen: waarom toen de Synode

van Noord-Holland, die handelde uit naam van de

Classes daar Kamers van de Compagnie waren, de

zaak toch niet heeft doorgezet en waarom de betrok-

kene Classes dezen Coetus Correspondentium dan maar

niet op eigen kosten hebben gehouden? Dit konden de

H.H. XVII hen toch niet beletten. Waren het de on-

kosten die hen er van terughielden? Het zou al heel

treurig zijn als werkelijk daarom niets van deze onder-

linge samenwerking was gekomen. Het is dan ook

waarschijnlijker, dat men begreep, dat een Coetus Cor-

respondentium zonder machtiging van de H.H. XVII, ja

zelfs tegen hun wil in, opgericht, uiterst weinig zou

kunnen uitrichten. Het eenige wat men had kunnen

bereiken zou zijn geweest, dat men gezamenlijk vaster

stond tegenover de H.H. XVII, maar hier stond tegenover,

dat deze zich al evenmin aan een dergelijken Coetus

1
) Men begreep aanstonds blijkbaar in kerkelijke kringen, dat als

dit van het oordeel der H.H. XVII moest afhangen, zulk eene bijeen-

komst wel nimmer noodig zou zijn.

2
) Zie Resoluties H.H. XVII (Grothe Archief VI, blz. 12).

3
) Zie Grothe Archief I, blz. 7.
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als aan de afzonderlijke Classes of Synoden zouden be-

hoeven te storen. Men kon nu eenmaal niets doen voor

Indië dan met en door de Compagnie. Het was dus wel

niet anders mogelijk dan te bukken voor de overmacht.

Toch zijn er redenen om te vermoeden, dat er nog

andere overwegingen geweest zijn, die de Synode van

Xoord-Holland er toe hebben geleid kalm in het besluit

van de H.H. XVII te berusten en den Coetus Corres-

pondentium van haar programma te schrappen, ja zelfs

om de veronderstelling te wagen, dat dit besluit baar

niet zoo heel onaangenaam geweest is.

Om dit te begrijpen moeten wij echter weer terug-

gaan tot het jaar 1624 en zien hoe zich nog andere

elementen in dezen strijd voor centralisatie hadden

gemengd.

Als wij teruggaan tot 1624, dan bevinden wij ons

weer in den besten tijd van onze oude Hollandsche

Zending. Het was de tijd, dat de aandacht meer' alge-

meen viel op de grootheid en de heerlijkheid van het

werk door God ons in Indië te doen gegeven. Het

was de tijd, dat onze Kerken meer algemeen door de

zendingsgedachte werden aangegrepen en de belang-

stelling voor hetgeen in Indië gedaan was en te doen

viel, niet beperkt bleef tot enkele Kerkeraden en Classes.

In 1623 was het Seminarie van Walaeus opgericht te

Leiden. Dit moet indruk hebben gemaakt. De gloedvolle

woorden van Justus Heurnius in zijne „De legatione

evangdica ad Indos capessenda admonitio" l
) in 1618

verschenen, in 1628 herdrukt, vonden weerklank. De

terugkeer van Sebastiaan Danckaerts in het vader-

J
) Zie J. K. Callexbach Justus Heurnius blz. 51—88, waar do

inhoud van dit boek wordt weergegeven en besproken.
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iand in 1622 en zijne mededeelingen over den voort-

gang en de hoopvolle toekomst van 't werk, waren niet

zonder uitwerking, vooral niet, omdat zijn in 1621 ver-

schenen „Historisch ende grondicJi verhael van den standt

des Christendoms int quartier van Amboina, mitsgaders

van de hoope inde apparentie eenigher reformatie ende

beternisse van dien" l
), op gunstig advies van de Theo-

logische Faculteit te Leiden gedrukt en opgedragen aan

de Staten-Generaal, zoozeer de aandacht had getrok-

ken 2
). Een van de belangrijkste gevolgen van de terug-

keer van Daxckaerts was, dat hij in overleg met de

Classis Amsterdam eene Kerkenorde voor Indië opstelde

of liever de Dordtsche Kerkenorde voor Indië trachtte

pasklaar te maken, welk ontwerp door de Noord- en

Zuid-Hollandsche Synoden zou worden onderzocht, om dan

naar Indië gezonden te worden. Over deze Kerkenorde

werd op de Synoden van Hoorn van 1623 en van Enk-

huizen en den Haag van 1624 gehandeld 3
). Op de Sy-

node van Enkhuizen in 1624 werd bericht dat Danckaebts

het ontwerp medegenomen had naar Indië om daar pro-

visioneel gebruikt te worden, totdat nader orde op de

Kerken van Indië zou zijn gesteld. Dit schijnt velen wel

wat te ver te zijn gegaan. De vraag rees: of eene zoo

ingrijpende handeling wel door deze beide provinciale

Synoden had mogen worden afgedaan en hier kwamen de

Correspondenten van andere provinciën voor het eerst

*) Zie Grothe in Berichten Utrechtsche Zending Ver. 1882. blz. 24.

Dit boekje van Dasckaerts is verkort herdrukt in de Bijdragen tot

de Taal-, Land- en Volkenkunde v. N. Indië. Nieuwe reeks II. blz. L05.

2
i Het streven van de Synode van Zuid-Holland om het oprichten

van een Seminarie in Indië te verkrijgen stond onder den invloed

van het bovenstaande, op die zelfde Synode ingekomen, boekje van

Daxckaerts.
3
) Zie hier over nader Hoofdstuk III.



80

voor hun recht op met de bewering, dat het opzicht van

de kerkelijke zaken van O.-Indië iets was, dat de Kerken

dezer landen in 't gemeen betreft. Zij wenschen daarom

ook deel te nemen aan de ook op deze Synode bespro-

ken Coetus Correspondentium. Noord-Holland verzocht

de andere provinciën geduld te willen hebben totdat

deze tot stand kwam. Dan zou door de Synode op dit

voorstel behoorlijk worden gelet *). In ditzelfde jaar

kwam de zaak ook op de Synode van Utrecht ter

sprake 2
) en daar oordeelde men (waarschijnlijk onder

invloed van de discussie te Enkhuizen), dat de zaak der

Kerken van Oost- en West-Indië evengoed Utrecht als de

andere provinciën aanging. In 1625 komt deze kwestie

in de Synode van Utrecht uitvoeriger ter sprake en

schijnt door Utrecht ook bij andere provinciën gaande

te zijn gemaakt, tenminste op de Synode van Edam

van 1625 treden nu de Correspondenten van Utrecht,

Overijssel en Gelderland voor het recht hunner provin-

ciën op. Noord-Holland blijft echter bij de resolutie van

1624 om eerst af te wachten, hoe het met den Coetus

Correspondentium gaan zal en dan verder te zien. In

1626 dringen de genoemde Correspondenten ook op deze

zaak aan op de Synode van Zuid-Holland te IJsselstein

en vinden daar meer gehoor. Zuid-Holland verklaart

er geen bezwaar tegen te zullen maken, dat, als de

X
J Uit de Acta blijkt niet hoe de gevoerde discussies waren.

Het is licht te vermoeden, dat deze vrij heftig zullen zijn geweest.

Uit het vervolg blijkt duidelijk genoeg, dat dit voorstel Noord-

Holland niet aangenaam was en men daarom trachtte zich er van af

te maken.

h 7X<s Grothe Archief II, blz. 100. Deze Synode van Utrecht werd

1 Aug.—3 Sept. gehouden, terwijl de Syn. van Enkhuizen van 6— \i Aug.
duurde. Het komt mij daarom waarschijnlijk voor, dat het besluit

van de Syn. van Utrecht onder den invloed stond van dat van Enkhuizen.
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Coetus Correspondentium komt, de andere provinciën

er ook aan zullen mogen deelnemen l
).

Inmiddels bleef de beslissing omtrent den Coetus nog

lang uit en werd dus het geduld der landprovinciën op

een zwaren proef gesteld. Telkens komen zij weer op

de zaak terug en telkens wordt weer besloten opnieuw

bij de H.H. XVII op het verkrijgen van den Coetus

aan te houden. In 1628 besluit de Synode van Zuid-

Holland in vereeniging met Noord-Holland en Zeeland

eene poging te doen, die echter al even weinig baatte

als al de vorige. De Synode van Noord-Holland van

L628 betoonde zich een weinig welwillender tegen-

over de andere provinciën, door haar een afschrift

van de naar Indië gezondene Kerkenorde toe te staan.

Toen echter Overijssel het waagde op de Synode van

Hoorn in 1629 eenige opmerkingen over deze Kerken-

orde schriftelijk over te geven, werden deze in dank

aangenomen, maar er werd verder niet de minste notitie

van genomen 2
). De kwestie van de Kerkenorde voor Indië

werd door de Synoden van Hoorn (1629) en Schoonhoven

(1630) afgedaan, zonder de andere provinciën er verder

in te kennen.

Hierop kwam de Synode van Utrecht van 1631 weer

terug op den Coetus. Gelijk wij het reeds zagen heeft

eindelijk de Synode van Amsterdam van 1634 de zoo

lang verwachte beslissing van de H.H. XVII uitgelokt,

welke beslissing zoo grievend was voor de kerkelijken en

welke aan alle hoop, dat het met autorisatie van de Com-

pagnie tot eene geregelde samenwerking der met Indië

*) Dit was dus veel meer dan de Synode van Noord-Holland toe-

gaf, die er dan pas over zou beginnen te denken of zij er aan deel

mochten nemen.
2
) Hofstede O. I. Kerkzaken blz. 60.

6
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handelende Classes, liefst met medewerking en in verband

met alle provinciën, zou komen, den bodem heeft ingeslagen.

En nu ligt het voor de hand, waarom deze beslissing

de Synode van Noord-Holland en speciaal de Classis

Amsterdam, die daar steeds de ziel van de Indische

zaken was, in den grond toch niet zoo heel onaange-

naam kon zijn. Hare houding tegenover de andere

provinciën was steeds zeer onwelwillend geweest en zij

hadden het duidelijk genoeg laten merken, dat zij deze

inmenging van anderen in hetgeen zij gaarne als haar spe-

ciaal terrein beschouwden, verre van aangenaam vonden.

Indien nu de Coetus Correspondentium was tot stand

gekomen, zouden zij in groote moeilijkheden zijn geraakt

en zeker zouden zij iets van haren invloed verloren hebben.

Nu echter de Coetus van de baan was, achtten zij tevens

de mogelijkheid uitgesloten, dat ook de andere provinciën

deel kregen in de behandeling der Indische zaken l
).

De landprovinciën echter dachten er anders over. Zij

hadden nu lang genoeg gewacht en al was het plan

van den Coetus ook jammerlijk mislukt, zoo wilden

zij toch hare rechten doen gelden en deel hebben aan

het bestuur — al was het dan ook een door de Com-

pagnie zeer ingekort bestuur — over de Indische Ker-

ken. De Synode van Utrecht van 1636 besloot 2
), dat

1
) Merkwaardig is ook. dat zij na het besluit der H.H. XVII hiervan

geen kennis gaven aan de andere provinciën en hen niet tot nadere

onderhandelingen opriepen, maar de zaak stil lieten rusten tot

de provinciën er weder over begonnen. Dit toont genoegzaam hoe

weinig zij er mede ingenomen waren.
2
) Het komt mij waarschijnlijk voor. dat Voetius, die sedert l<i.'34

professor te Utrecht was zijn invloed op het volhardende verzel win

Utrecht heeft doen gelden. Zie over zijne denkbeelden aaugaande de

verhouding van de Indische Kerken tot de Vaderlandsche zijne

Politica Ecclesiastica I, 1. blz. 103—110.
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.Me wijl nu met den Goetus ook de kivestie, wie het recht

had de Oost- en Westindisclie Kerken te bezorgen geren-

voyeerd scheen, men, nomine Synodi, aan die Kerken ,

die deze macht aannemen en gebruiken, zou aanschrijven,

dat zij zich met deze zaken, die de kerken in 't gemeen

competeeren tot prejudicie van zooveel andere kerken, niet

meerder, noch nader dan andere zouden bemoeien" *). En

op de Synode van Leerdam van 1636 verzocht de Corres-

pondent van Gelderland, dat in de Acta zou worden op-

genomen, dat hij gevraagd had, dat in zake het reglement

(welk is niet duidelijk) niets mocht worden geresolveerd

in prejudicie van ztfnt Provincie -). In plaats van dus

hare zaak als afgedaan te beschouwen traden de pro-

vinciën nu veel stoutmoediger op. Utrecht, Gelderland

en Overijssel sloegen de handen ineen „om redres te

zoeken van het e.cces der usurperende Kerken" 3
), hierbij

sloot zich ook Friesland aan in 1639.

Op de Synoden van Haarlem en van Leiden in 1639

deden zij een formeelen aanval op het regime der Noord-

en Zuid-Hollandsche -Synoden in de Indische zaken. Op

de Synode van Haarlem vroeg de Correspondent van

Gelderland „zeer vriendelijk om nauwe en goede correspon-

dentie in de Indische zaken, zoodat door de synode run

Noord-Holland zouden medegedeeld worden de 0. en W.

Indische kerkelijke zaken, die de gemeene Kerken en haar

orde betreffen, alzoo de Geldersche synode oordeelt (gelijk ook

de andere correspondeerenden daarmede overeenstemmen) dat

deze Nederlandsche gemeene Kerke als moeaerkerk van ae

G. en W. Indische gelijkelijk hare zaken zich aantrekt."

De Synode van Noord-Holland verzocht hierop de cor-

!) Zie Grothe Archief II, blz. 101.

2
) Zie Grothe Archief II. blz. 8.

3
) Zie Acta Synode Utrecht 1639 in Grothe Archief II, blz. 102.
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respondeerende Synoden haar te willen bekend maken

welke algemeene en bijzondere zaken zij wenschten, dat

haar zouden worden bekend gemaakt 1
). Als zij dit aan

de Classes van Noord-Holland in den loop van 't jaar

mededeelden zou op de volgende Synode hierop eene

beslissing worden genomen.

Op de Zuid-Hollandsche Synode te Leiden van datzelfde

jaar werd het verzoek der Correspondenten welwillender

ontvangen. Hoewel de Correspondent van Koord-Holland

het trachtte te verhinderen ging de Synode in hoofdzaak

met de doleerende provinciën mede. Zij oordeelde bij pro-

visie, „dat het de gereedste weg is om de naburige Provincies

in de kennis en behandeling dezer zaken toe te laten, zoo de

Kerken en Classen die nu die zaken behandelen en daarin

toch ook lichtelijk hun misverstand kunnen hebben, uit de

raii Oost- en West-Indien inkomende brieven de principale

kerkelijke zaken en zwarigheden extrdheeren en diejaarlijks

aan de respectieve Synoden communieeeren" Nu was door

de doleerende provinciën zeer veel gewonnen, nu zij

Zuid-Holland aan hunne zijde hadden gekregen. Zij

«tonden nu veel sterker.

Op de Synode te Gouda in 1640 werd nu een project

van correspondentie ontworpen door de Deputati van

Zuid-Holland met de Correspondenten van Gelderland,

Utrecht, Friesland, Overijssel en Groningen.

Op de Synode te Amsterdam in dat jaar ging het zeer

heftig toë. Groningen en Friesland trokken zich terug

x
) Dit antwoord getuigt wederom van groote onwelwillendheid. Het

was toch een onmogelijke eisch, die aan de andere provinciën gesteld

werd, om precies aan Noord-Holland op te geven welke zaken moesten

medegedeeld worden en welke niet. Met een weinig welwillendheid

had Noord-Holland dit best zelf in de voorkomende gevallen kunnen

beoordeelen.
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zeggende geen bepaalden last hunner Synoden te hebben

maar de andere provinciën stonden pal voor haar recht

en hielden sterk aan, „dat haar contentement in deze zaak

mocht geschieden" daar zij anders de hulp van de hooge

Overheid zouden moeten inroepen. Hierop werd haar

verzocht hare petitiën en consideratiën schriftelijk in te

leveren, hetwelk zij deden *).

Jn het overgeleverde stuk wordt allereerst het telken jare

vooropgestelde beginsel gehandhaafd en verdedigd, „dat de

zorg voor de kerken in 0. en W. Indiê niet staat hij een bijzon-

dere Kerk of Classis of ook Synode, maar bij (die Synoden der

geünieerde provinciën of bij de Kerken dezer Nederlanden in

het gemeen" Het is het werk eener nationale Synode of dei-

Kerken dezer provinciën in het gemeen, om te ordonneeren

onder welke Synode alle particuliere Kerken en Classes

zullen behooren. Het is het recht en de plicht van andere

provinciale Synoden om er tegen op te komen als eenige

provinciale Synode zich de zorg aanmatigt over andere

Kerken en Classes, dan die haar ter verzorging zijn toe-

vertrouwd. Hierbij komt dat er in O. en W. Indië kwesties

kunnen voorkomen, die door geen particuliere Kerk,

( üassis of Synode behooren te worden afgedaan. Bovendien

kan eene Kerk of Classis nalatig zijn in hetgeen tegenover

Indië te doen valt ; zoo hebben de Kerken in Indië reeds

meermalen ernstig geklaagd, dat op hunne brieven en

gravamina niet behoorlijk acht wordt geslagen. Er moet

door al de Synoden der Vereenigde Nederlanden toegezien

worden, dat de Kerken van O. en W. Indië blijven bij

de zuiverheid der leer en bij de gemeene Kerkenorde 2
).

!) In Gkothe Archief I, blz. LI— 14 vindt men deze petitiën en

consideratiën in haar geheel.

2
) Telkens blijkt, dat de kwestie van de Kerkenorde in het oog der dolee -

reude provinciën het ernstigste delict van de Synode v. N.-H. geweest was.
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Daarom wordt als tweede punt dezer petitie opgegeven, dat

de gravamina der Indische Kerken aan alle provinciale

Synoden dezer landen moeten worden opgezonden. Voorts

ten derde dat de Synoden in 't gemeen het toezicht moeten

hebben op het uitzenden en ordenen van predikanten,

proponenten, ziekentroosters, voorlezers en schoolmeesters

en op de alumni der beide ^Compagnieën. Ten vierde dat

de Acta en de brieven der Kerken van O. en W.' Indië

moeten geadresseerd worden aan de Kerken in 't gemeen,

terwijl alle provinciale Synoden extracten uit hare Acta

(zoo veel het dienstig zijn kan) behooren over te zenden.

Er moet (en dit is wel het belangrijkste) uit alle provinciën

eene kerkelijke vergadering geformeerd worden, op kosten

en ten laste van iedere Synode, om de belangen van O. en W.
Indië te bespreken. Aan eenige kerkelijke vergaderingen

zal kunnen opgedragen worden de spoedeischende zaken af

te doen onder nadere approbatie dezer centrale vergade-

ring -). Dit plan zal worden medegedeeld aan de Kerken

van alle provinciën ; in geval van weigering of langer

uitstel zal remedie verzocht worden aan de H. M.

Heeren Staten-Generaal en zullen de geïnteresseerde

Synoden bij de Staten harer provinciën aanhouden

om de zaak bij de Staten-Generaal te bevorderen.

Hiermede was de eisch der verbondene doleerende pro-

vinciën aan Noord-Holland duidelijk en bondig gesteld. De

Synode te Amsterdam van 1640, waar deze petitiën waren

J
) O. en W. Indische.

-) Hoewel het niet wordt gezegd, schijnt de bedoeling te zijn, dat

deze vergadering van vertegenwoordigers van alle provinciën eenmaal

'sjaars zou samenkomen. Onwillekeurig denken wij daarbij aan de

jaarvergaderingen onzer zendingscorporaties.

Hier ligt in beginsel een geheel dergelijk plan op kerkelijken weg
klaar.
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ingeleverd nam echter geen besluit, maar verwees

deze kwestie om advies naar hare Classes om een vol-

gend jaar de beslissing er op te nemen. Dit uitstel

werd door de provinciën zeer kwalijk genomen; in de

Synode van Utrecht vielen er scherpe woorden over.

maar men besloot ten slotte nog één jaar geduld te hebben.

Met spanning werd zeker de Noord-Hollandsche Synode

van 1641 te Hoorn tegemoet gezien. Hier hing het

van de beslissing van Xoord-Holland af of het zen-

dingsideaal van die dagen zou worden verwerkelijkt of

niet. Evenals ook in politieke zaken onder de geünieerde

provinciën Xoord-Holland zelden toegaf, zoo betoonde

het ook in deze hoogere belangen niet van wijken te

willen weten. De adviezen van de meeste Classes luid-

den, dat zij het gansch ongeraden vonden eenige veran-

dering te maken en van den ouden voet af te wijken.

„Om echter aan de Eenv. Broeders eenig contenfement te

</euen, zoo wordt verstaan, dat aan de respective corres-

pondeerende Synoden op haar verzoek de kerkelijke acta

der O. en W.-Indischc gemeenten zullen toegezonden worden."

Hierop volgden hevige debatten; de Correspondenten dei-

andere provinciën brachten eene schriftelijke doleantie in,

waarin zij hunne verontwaardiging en diep leedwezen over

deze resolutie uitspraken en namens hunne „principalen"

mededeelden dat deze „zich nu zullen moeten wenden tot

zoodanige middelen, cds de orde der kerken en de natuur

en de rechtvaardigheid der zaak" eischten. De Synode van

Utrecht van 1642 verwierp met beslistheid het „contente-

ment" van Noord-Holland en oordeelde, dat men nu tot het

verkrijgen van recht tot de Staten-Generaal moest gaan.

Tot dat einde kwamen dan ook 3—8 Mei 1642

afgevaardigden van Gelderland, Zuid-Holland, Utrechten

Overijssel in den Haag tezamen. Den 6den Mei werd
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eene remonstrantie bij de H. M. Heeren Staten-Generaal

ingediend. l
)

Zuid-Holland had echter (hoewel met de beste bedoe-

lingen) het welslagen van deze onderneming niet weinig

geschaad door aan deze remonstrantie toe te voegen eene

lijst van zaken die in Indië redres vereischten en die

tezamen gebracht waren uit brieven van de Indische

predikanten de Roy. Heemstede en Heurxius. toen hier

te lande aanwezig en
?
die door de Synode van Zuid-Holland

verzocht waren haar de punten op te geven, die naar

hunne meening in Indië verbetering of verandering ver-

eischten. Onder deze punten werden opgenomen

:

1°. dat men in Indië geen kerkelijke tucht mocht

oefenen zelfs niet over fouten voor den Magistraat

strafbaar

:

2°. de verzending van predikanten door de politieke

overheid

;

3°. de belemmering van de vrijheid van correspondentie :

4°. de suspensie van predikanten omdat zij te vrij-

moedig hadden gepreekt.

Nu waren dit natuurlijk juist de zwakke punten tegen-

over de Compagnie en. waar nu de gevraagde samenwerking

der provinciën als noodig werd voorgesteld om aan deze

misstanden een einde te maken, daar maakte dit de kan.->

van slagen van 't verzoek zeer aanmerkelijk minder.

In 't verzoekschrift zelf werd er op gewezen, dat de

x
) Daar de Staten-Generaal juist bezig waren aan de vernieuwing

van het octrooi van de Oost-Indische Compagnie waren de tijdsomstan-

digheden gunstig voor de gevraagde verandering. Dit was door de afge-

vaardigden ook in het oog gehouden. Deze remonstrantie is te vinden

in *t Synodaal Archief 67 I '2 (waar verscheidene stukken betreffende

deze samenkomst zijn bijeengebracht) en in de Bijlagen van ya>~ Dam
Ge-chiedenis der O. I. Comp.
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Indische Kerken hier te lande door „seer weinige parti-

culiere personen" geregeerd werden, „die daer toe niet en

sijn noch van de gemeene Kerken gedeputeerd noch ook run

hart bediening nimmermeer oen deselve eenig rapport doen."

Aan de Ed. H. M. werd daarom verzocht zoodanige orde

te stellen „dat de gemeent saeken der Kercken akker te

lande onder een gemeene Eegeeringe en gemeene middelen

rnn in ( tost. i,i West-Indische Compagnie respective staendr,

mochten met gemeene advyzen ende opzigt van de gemeent

Kercken deser provinciën, die aüe gaarne interest daarin

hebben, voortaen worden beslist" Vervolgens vragen zij,

dat de Staten der provinciën de respectieve Synoden

zouden autoriseeren om uit haar midden eenige te com-

mitteeren om opzie ht op de leer en de regeering derselve

Kerken te nemen en aan de Synoden waardoor zij ge-

committeerd werden daarvan rapport te doen.

Toen na eenige weken op deze remonstrantie niets

was gehoord heeft Zuid-Holland voor de tweede maal

eene remonstrantie van denzelfden inhoud overgegeven,

waarop de zaak door de Hoog Mogenden ad referendum

genomen is.

Toen de Zuid-Hollandsche Synode dat jaar te Gorcum

bijeen was. is er rapport gedaan van wat was voorge-

vallen. Men schijnt het toen echter ook al wel gevoeld

te hebben, dat er van de Staten-Generaal niet veel heil

in deze was te verwachten. Door de Broeders van Noord-

en Zuid-Holland is toen laag gedebatteerd en het einde

is geweest, dat Zuid-Holland zich heeft laten over-

halen l
) en Noord-Holland wat heeft toegegeven en

l
) De houding van de Synode van Zuid-Holland tegenover de andere

provinciën is hier zeer weinig nobel. Pas hebben zij tezamen eene remon-

strantie bij de Staten Generaal ingediend en nu reeds laat zij zich

vinden voor eene overeenkomst met N. H. zonder met de andere
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deze beide provinciën ten slotte het eens zijn geworden

met een accomodatie-project, dat het meest op de lijn

van Noord-Holland bleef, maar waarin het toch eenige

belangrijke concessies deed. Dit project werd door de

Synode van Gorcum van 1642 provisioneel en in Noord-

Holland door de Synode van Enkhuizen van dat jaar

geheel aangenomen.

In „deze artikelen tot contentement van de respectIre Sy-

noden geprojecteerd" J
), die door de Synode van Enk-

huizen in 1642 werden aangenomen wordt voorop ge-

steld: „om voor te komen alle verwijdering en onderlinge

differentie, die tusschen de respectieve Synoden noodzakelijk

zouden ontstaan, zoo is 7, dat de verzorging van of de

correspondentie met de kerken in O. en W.-Indirn, zal

worden onderhouden en gelaten bij cdle respectieve Kerken,

Classes en Synoden daar Kameren ztyn"\ deze zullen

hebben te zorgen dat die Kerken zullen blijven bij

dezelfde leer der waarheid, Kerkenorde en regeering als

de Kerken hier te lande en dat totdat in een Nationale

Coetus 2
) hierover anders zou mogen worden beslist.

Verder werd tot „contentement" der respectieve Synoden

nog bepaald:

1°. dat de Kerken en Classes waar Kamers zijn in hare

Synode een uitvoerig rapport zullen doen van den staat

der Kerken in O. en W-Indië en eene opgave inleveren

van de uitgezondene predikanten en ziekentroosters, welk

c
provinciën te raadplegen. Het heeft er veel van dat Z. H. zich heeft

laten overhalen door de belofte om meer invloed te zullen krijgen en

daarvoor de andere provinciën heeft laten loopen.

*) Zoo bleef de benaming dezer artikelen. Zij zijn te vinden in

Grothe Archief I, blz. 17.

2
) Het is niet duidelijk of hiermede eene nationale Synode of eene

vergadering, zooals die door de provinciën was gewild, bestnande uit

afgevaardigden aller prov. Synoden, wordt bedoeld.
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rapport in de Acta zal worden opgenomen en zoo ter

kennis van alle Synoden zal komen 4
)

;

2°. dat de Correspondenten op hunne kosten zullen

kunnen krijgen copieën van de classicale Acta en alle

andere missiven en stukken;

3°. dat indien er werkelijke zwarigheden, de leer en

de orde rakende, in de Indische Kerken ontstaan, welke

niet af zullen kunnen gedaan worden door eene Classis

of provinciale Synode, dit dan aan alle Synoden zal

worden aangeschreven, of indien hiertoe geen tijd is, in

dringende gevallen, het met de Deputati der verschillende

Synoden zal worden overlegd 2
);

4°. dat iemand uit de Classes waar geen Kamer is,

die zich tot den Indischen dienst wil aanmelden dit zal

doen bij eene Classis of Kerk daar een Kamer is, met be-

hoorlijke attestatie van leer en leven van zijne eigene Kerk.

Inderdaad waren bij deze regeling door Noord-Holland

zeer belangrijke concessies gedaan. De Synoden van alle

provinciën zouden jaarlijks een rapport onder de oogen

krijgen van al wat er gedaan was ; zij zouden copieën

van alle stukken kunnen krijgen en in gewichtige gevallen

zouden zij geraadpleegd worden. Wat echter wel het belang-

rijkste resultaat van dezen strijd genoemd kon worden

was, dat de Synoden van Zuid-Holland 3
) en Zeeland *)

*) De Synoden zonden elkander toch jaarlijks een afschrift hunner

Acta over.

2) Deze bepaling leek zeer mooi en had bij eene welwillende toepassing

veel kunnen vergoeden. Wij zullen echter zien, dat zij niet nageleefd werd.

3) In 't vorige hoofdstuk zagen wij reeds hoe Zuid-Holland echter

nog lang door Noord-Holland in onmondigheid werd gehouden en

eerst in 1679 zelfstandig optrad.

4
) In Zeeland werden zeer zelden provinciale Synoden gehouden,

zoodat daardoor de Classis Walcheren van zelf in eene eenigszins

mindere positie tegenover Noord-Holland en Zuid-Holland stond.
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nu, in theorie althans, gelijke rechten hadden met die

van Noord-Holland. Het is echter licht te begrijpen dat

Utrecht, Gelderland en Overijssel zeer teleurgesteld waren.

Zij kregen wel iets meer dan vroeger, maar toch lang

niet wat zij gewenscht hadden. Er was dan ook heel

wat toe noodig om hen tot het aannemen der artikelen te

brengen. In 1646 had nog alleen Groningen zich er mede

geconformeerd. In 1648 was het project echter door alle

provinciën, behalve Utrecht, aangenomen en in 1650 gaf

Utrecht eindelijk ook toe, en nam de artikelen aan.

Zoo had dan Noord-Holland de pogingen tot centrali-

satie doen mislukken en had gezegevierd, al had het

concessies moeten doen. Het zou er zelf later de wrange

vruchten van plukken de warme belangstelling in de

zaak der Zending bij de andere provinciën geknakt

te hebben. Deze belangstelling toch had alleen kunnen

groeien en blijven leven door haar een rechtmatig aandeel

in de leiding der zaken te geven. Nu zou het spoedig

blijken, dat jaarlijksche rapporten niet voldoende waren

om de belangstelling levend te houden. Zij kwijnde nu

maar al te ras weg en stierf in de Classes en Synoden,

die niet zelf voortdurend in contact met Indië bleven.

En dit werkte spoedig verlammend, ook op hen, die het

werk moesten doen. Provincialisme en zucht, om in

eigen kring koning te blijven, de hand reikende aan de

dwingelandij van de Compagnie, hadden het gewonnen

van het geloof in de kracht der centralisatie.



HOOFDSTUK III.

De Deputati ad Res Indicas.

I. Hunne werkzaamheid,

a. Verhouding tot <k < lassi ?.

In het eerste hoofdstuk !
) zagen wij hoe 2 Nov. 1620

te Middelburg, 25 Maart 1621 te Amsterdam, 29 Juli

1680 te Delft en Rotterdam en vóór 1667 te Hoorn

Deputati ad res Indicas werden aangesteld. Bij de meerdere

uniformiteit, die aldus verkregen werd in de behande-

ling der Indische zaken, was echter de bevoegdheid

dezer Deputati en hunne verhouding tot de Classes in

de verschillende plaatsen niet dezelfde.

Te Middelburg hadden zij de meest uitgebreide macht.

Daar kan men zeggen, dat na de aanstelling der Deputati

ad res Indicas de geheele behandeling der Indische zaken

op hen overgaat en de Classis zich er niet meer mede

bemoeit. Het laatste examen en de bevestiging der

predikanten, die naar Indië zullen vertrekken, behoudt

l
) Zie blz. .".7, 48, 70 en 59.
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de Classis alleen aan zich, het voorafgaande onderzoek

wordt aan de Deputati 4
) overgelaten, die hier ook onder

nadere approbatie der Classis de dienaren voor den

Indischen dienst beroepen. Verder raadplegen de Deputati

de Classis slechts enkele malen in moeilijke gevallen

als zij het noodig oordeelen. Reeds in den aanvang gaan

zeer belangrijke zaken als de remonstrantie aan de

H.H. XVII van 9 Mei 1624 2
) en de behandeling van

de brieven van Ds. Hulsebos 3
) geheel buiten de Classis

om. Slechts hoogst zelden doen zelfs te Middelburg de

Deputati in de Classis rapport van hun werk 4
). Dit

losse verband van Classis en Deputati was voor de

deugdelijkheid van het werk der laatsten op den duur

niet gunstig. Hunne Acta werden spoedig slechts korte

aanteekeningen. veel minder volledig dan die der Amster-

damsche Deputati: zonder excerpten van ingekomen en

uitgegane brieven, zelfs zonder vermelding er van ; Acta

dus, die slechts een zeer onvolledig beeld van hun werk

kunnen geven 5
).

1
) Wanneer in dit hoofdstuk van „Deputati" gesproken wordt, wor-

den steeds de „ Deputati ad res Indicas" niet de „Deputati Synodi

of Classis" bedoeld.

2
) Zie Grothe, \rchief V, blz. 200.

3
) Zie blz. 43. Dezelfde brieven werden aan de Classis Walcheren

gezonden.

4
)

in Juli 1625 (Acta III fol. 23v.) doen de Deputati een wijdloopig

rapport over hetgeen door hen is verricht (van den inhoud van welk

rapport in de Acta niets word medegedeeld). Hun rapport over den

stand van zaken in Indië wordt uitgesteld ; ö Augustus wordt het be-

paald op de volgende vergadering. Er kwam toen echter ook niet van.

Er was blijkbaar geen tijd voor het lezen dezer rapporten en de De-

putati konden zich, als zij niet eens gelezen werden, de moeite van

het maken besparen. In 1696, l'i'.tT. 1698 vonden wij weer rapporten

der Deputati vermeld. Verder echter niet meer.
5

) De drie quarto deelen Acta Deputatorum ad res Indicas van de

Classis Walcheren maken een pover figuur naast de zes folianten van
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Te Amsterdam daarentegen bleef het zwaartepunt in

de behandeling der Indische zaken bij de Classis; de

Deputati extraheerden de brieven uit Indië, correspon-

deerden met de Indische en andere buitenlandsche

Kerken, maakten rapporten op voor de Classis en voerden

hare besluiten uit. Zij traden echter niet zelfstandig

handelend op evenals hunne collega's te Middelburg.

En eerst in 1636 kwam het te Amsterdam tot eene

meer officieele regeling van de positie en werkzaamheid

der Deputati *). Aan hunne zorg werden toen toe-

vertrouwd : 1° het examen der ziekentroosters, van

welk examen zij rapport moesten uitbrengen in de

Classis; 2° het voorstellen en aanbevelen van de pre-

dikanten, proponenten en ziekentroosters aan de Be-

windhebbers; 3° het geven van de door hen geteekende

instructies, volgens een vastgesteld formulier, aan de

uitgaande predikanten, proponenten en ziekentroosters

;

•4° het ontvangen en openen der brieven uit Oost- en

West-Indië, het maken van extracten daaruit welke zij

met de brieven in de Classis moesten inbrengen ; 5° het

beantwoorden der brieven en het overzenden der classi-

cale resoluties, welke antwoorden, voor zij verzonden

mochten worden, eerst in de Classis moesten zijn ge-

lezen en goedgekeurd; 6° het verzamelen van alle Acta

en resoluties betrekking hebbende op de Indische Kerken

in een afzonderlijk boek, in het begin waarvan de formu-

lieren van de instructies der predikanten, proponenten en

hunne Amsterdamsche collega's, vooral als men bedenkt hoeveel de

Acta der Classis Amsterdam bovendien nog over Indische zaken be-

vatten, waarnaar men in de Acta der Classis Walcheren tevergeefs

zoekt.

]
) Zie Grothe. Archief II. blz. 129.
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ziekentroosters moesten worden opgenomen *). Uit deze

lijst van werkzaamheden blijkt hoe geheel anders de positie

der Deputati te Amsterdam was. Daar bleef de behandeling

van de Indische zaken een belangrijk deel van bijna iedere

Classicale vergadering, daar bleef alzoo de Classis voortdu-

rend in haar geheel op de hoogte der Indische zaken en

nam zij alle besluiten 2
). En dit bleef de verhouding gedu-

rende al den tijd van het bestaan der Deputati. Bij hunne

werkzaamheid kwamen alleen nog de gedurige onderhan-

delingen met de Bewindhebbers, die zij echter steeds in

speciale opdracht van de Classis voerden 3
) en waarvan

zij aan haar rapport uitbrachten, en het onderzoek naar

leer en leven van de predikanten, die de Classis voor

Indië wilde beroepen.

De positie van de Deputati der Classes Delft en Delft-

land en Schietend was wederom eene geheel andere. Zij

waren 4
) alleen aangesteld voor de correspondentie met

Indië en hadden slechts te zorgen, dat jaarlijks naar Indië

geschreven werd en de Acta der Synoden van Zuid-

Holland daarheen werden overgezonden. Met de uit-

zending van predikanten of krankbezoekers hadden zij

niets te maken. Hoewel het niet in hunne instructie

X
J Het zoogenaamde Formulierboek (No. 39, Archief Cl. Ainst.) Zie over

deze verzameling Inleiding blz. 8. In lateren tijd verviel deze ver-

zameling toen de Deputati hunne eigene Acta en uitgaand briefboek

hadden.
2
) Vandaar dat men te Amsterdam voor alle gewichtige besluiten

de Acta der Classis moet raadplegen en de Acta der Deputati meest

alleen den uitslag van het examen dfr krankbezoekers en de extracten

der Indische brieven bevatten.

3
) Aanvankelijk werden wel eens andere leden der Classis hiertoe

benoemd (zie Acta 7 April en 17 Dec. 1636, Grothe, Archief II, blz.

128, 132). Spoedig werd dit geheel het werk der Deputati.

<) Zie de Acta van 20 Juli 1680, Bijlage D.
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vermeld was, brachten zij toch jaarlijks in hunne Classes

rapport uit van de door hen ontvangen en verzonden

brieven 1
). In zooverre waren zij dus vrijer dan de

Deputati te Amsterdam, dat zij alleen verantwoording

van de briefwisseling deden en niet, voordat zij een

antwoord verzonden, dit aan de goedkeuring der Classis

hadden te onderwerpen 2
).

b. Vergaderingen.

Oorspronkelijk werden te Amsterdam tot Deputati ad

res Indicas benoemd twee predikanten en één ouderling 3
).

Het gebruik om ook een ouderling in deze Commissie te

benoemen schijnt niet van langen duur geweest te zijn.

Men hoort er later niet meer van. Steeds wordt verder

in de handelingen van den Kerkeraad van twee Deputati

gesproken. Den 13 en April 1623 *) werd bepaald, dat de

Broeders in deze Commissie twee jaren zouden dienen

en er ieder jaar één zou aftreden, opdat telkens de een

den ander kon inlichten. Zoo bleef het tot 7 April

1636 5
), toen in dezelfde vergadering waarin de werk-

zaamheid der Deputati nader werd geregeld hun getal

op vier werd gebracht. Deze Deputati vergaderden iedere

maand, ééne week voor de Classis bijeenkwam. In de

wintermaanden wanneer de Classis niet dan in buiten-

gewone gevallen vergaderde kwamen zij ook niet zoo

1
)

Nov. 1752 werd in de Classis Delft en Delftland besloten, dat

de Deputati rapport van de ontvangen brieven in de Classis moesten

doen. Wat tot op dit oogenblik gebruik was geweest, werd nu wet.

2
) Door het ontbreken der Acta van de Classis Hoorn en van andere

gegevens is mij van de positie en van de regeling der werkzaamheid der

Deputati aldaar niets gebleken.

3
) Zie Pr. V, fol. 6. Bijlage B.

4
) Zie Pr. V, fol. 99. Bijlage B.

5
) Zie Aeta Classis in Grothe, Archief II, blz. 128.

7
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geregeld bijeen. Dikwijls waren er echter tusschenver-

gaderingen of moesten de vergaderingen verscheidene

dagen achtereen voortgezet worden.

Te Middelburg bestond de Commissie van den aanvang

af uit zes leden. 5 Februari 1624 l
) werd bepaald, dat

de Deputati zes jaren zitting zouden hebben en alle

drie jaren de helft zou aftreden. In 1639 2
) werd be-

sloten dat jaarlijks twee nieuwe leden in deze Commissie

zouden benoemd worden en men er dus in plaats van

zes jaren, drie jaren zitting in zou hebben. Zoowel te

Amsterdam als te Middelburg werd ieder op zijne beurt

lid van deze Commissie. In de eerste vergadering der

Deputati te Middelburg 12 Nov. 1620 3
) besloten zij ge-

regeld den eersten Maandag van iedere maand samen

te komen. Zoo noodig zouden er tusschenvergaderingen

zijn. Zeer spoedig werd er echter ongeregeld, in de

18e eeuw meest niet meer dan drie of vier maal in een

jaar vergaderd 4
).

De Deputati ad res Indicas van de Classes Delft en

Delftland en Schieland kwamen slechts één maal per

jaar tezamen om de ingekomen brieven te lezen en

over de beantwoording te spreken, die bij beurten aan

de Deputati van één der Classes was opgedragen. Uit

elke Classis werden er twee benoemd 5
). Hier schijnt

*) Zie Acta Classis Walcheren III, fol. 12v.

2
) 4 Juli zie Acta Classis Walcheren III, fol. 271.

3
)
Zie Acta der Deputati ad res Indicas van de Classis Walcheren

I, fol. 1.

4
) In 1622 waren er vergaderingen in alle maanden, in Juni en

Augustus 2 vergaderingen. In 1623 werd reeds in Januari. Maart, Juni

en Augustus niet vergaderd, in November daarentegen 4 maal.

In 17n7 warou er maar 2 vergaderingen, in 1708: 3, enz.

5
) Tenminste zoo was het in den aanvang, zie Acta Classis Delft en

Delftland van 29 Juli 1680. Bijlage D.
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men, totdat men ophield lid van de Classis te zijn of

totdat men er voor bedankte, dit ambt te hebben be-

kleed, tenminste eerst in 1791 komt in de Classis

Delft en Delftland de vraag ter sprake of men hiertoe

voor zijn leven of voor een bepaalden tijd benoemd werd,

waarop toen is besloten, dat de benoeming voortaan voor

drie jaren zou zijn *).

In de Classis Walcheren werd 1 Nov. 1798 besloten

geen Deputati ad res Indicas meer te benoemen 2
); te

Amsterdam loopen de Acta der Deputati tot 24 Oct. 1804

:

de Commissie van de Classes Delft en Delftland en

Schieland bestond in 1807 nog 3
).

c. Correspondentie met Tndië.

Een voornaam deel van de werkzaamheid der Depu-

tati te Middelburg, Amsterdam, Delft en Rotterdam 4
i

was aldus de correspondentie met de Indische Kerken.

In hoofdzaak beperkte en concentreerde zich deze corres-

pondentie tot eene briefwisseling met den Kerkeraad te

Batavia. Deze stond in contact met andere Kerkeraden

en predikanten in Indië en meldde zoo veel mogelijk

alles wat er te Batavia van de andere plaatsen bekend

*) Het komt mij voor, dat de hoofdoorzaak van de mindere activi-

teit der Deputati van de Classis Delft en Delftland is geweest,

dat zij voor hun leven benoemd waren en zij dus in veel geringere

mate aangespoord werden door het voorbeeld hunner voorgangers en

door de zucht om de zaken in goeden toestand aan hunne opvolgers

over te geven. Zie hierover verder blz. 103—105.

2
) De Acta loopen echter tot 18U4 door.

3
; Zie Grothe, Archief II, blz. 99. Het is mij niet nauwkeuriger

gebleken wanneer zij heeft opgehouden te bestaan.

4
) Dat de Classes Hoorn en Enkhuizen geregeld met Indië gecorrespon-

deerd hebben, is niet waarschijnlijk. Wel zijn er echter nu en dan brieven

gewisseld met predikanten die door deze Classes waren uitgezonden.
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was 1
). Toch correspondeerden vooral in den aanvang

de Classes Amsterdam en Walcheren ook met de Kerke-

raden van Ambon en Banda en met in de buiten-

bezittingen arbeidende predikanten. Dit werd allengs

minder. Naarmate de Kerkeraad van Batavia in Indie'

meer eene centrale en domineerende positie innam, kwam
ook meer en meer de geheele correspondentie met het

vaderland in zijne handen. De briefwisseling van de

Classis Walcheren, die voor de aanstelling der Deputati

te Middelburg zoo bijzonder belangrijk was 2
), bleef ook

nog gedurende een twintigtal jaren daarna van het

grootste gewicht 3
). Op de Synode van Edam in 1649

werd nog opgemerkt : „dat bevonden wordt, dat de Classis

Walcheren juister kennis heeft van al de Indische zaken

dan de Classis Amsterdam, omdat zij niet alleen met

Batavia, maar ook met andere kerken daar te lande

correspondeer? l
).

Allengs verplaatste zich echter het zwaartepunt ook

in de correspondentie naar de Classis Amsterdam en

week de Classis Walcheren meer op den achtergrond.

Dit gebeurde vooral na 1675 toen de Kerkeraad van

Batavia in geregelde correspondentie was gekomen met

de Synoden van Noord- en Zuid-Holland 5
), en de

Classis Walcheren als niet gesteund door eene provin-

x
) De correspondentie met Formosa, Ceilon en andere gewesten, die

niet meer tot onze tegenwoordige Oost-Indische bezittingen behooren.

blijft hier buiten beschouwing.

2) Zie blz. 58.

3
) Zie de brieven in Grothe. Archief V. blz. 170 en lSü. Slecht-

enkele brieven uit dit tijdvak zijn ons bekend, daar de oorspronkelijke

brieven niet. voor zooverre ons gebleken is, zijn bewaard gebleven.

*) Zie Grothe, Archief I, blz. 31.

5
) Zie blz. 7a
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ciale Synode *) van zelf in eenigszins mindere positie

verkeerde. Toch bleef de Classis Walcheren geregeld door

hare Deputati met Indië in correspondentie en werden

haar dezelfde brieven (met slechts geringe wijzigingen)

toegezonden als aan Xoord-Holland en Zuid-Holland.

Naarmate de correspondentie geregelder en officieeier

werd, werd zij er niet beter op. Het leven ging er uit.

Men voelt in de brieven na 1650 uit Indië slechts zelden

meer de behoefte om iets van den voortgang van het

werk mede te deelen en om in allerlei kwesties den

raad en de voorlichting uit het vaderland in te winnen

:

zelden iets van een pogen om de Broeders in het vader-

land mede te doen leven in de vreugde en in de moei-

lijkheden van het werk in Indië. De brieven zijn alle in

een vasten officieelen vorm gegoten ; men moest nu

eenmaal aan de correspondeerende Classes in het vader-

land schrijven en iets mededeelen; men vroeg als men

iets noodig had, maar men deelde zoo min mogelijk iets

mede, dat aanleiding tot op- of aanmerkingen kon geven,

waar kwesties uit voort konden komen.

En ook in de brieven uit het vaderland vindt

men niet meer die warme belangstelling, dat ingaan

in, en medeleven met alles wat in Indie gebeurde,

dat ons in het begin zoo weldadig aandeed. De eerste

liefde verflauwde zoo spoedig. Het werd een sleur.

De eene brief is bijna gelijk aan den andere, en

de mooiste woorden en omslachtigste betuigingen van

de warmste belangstelling kunnen het gemis aan op-

recht medegevoel niet vergoeden. Ook de voortdu-

rende moeilijkheden, vooral de eindelooze twisten over

x
) In Zeeland toch werden in dezen tijd geen provinciale Synoden

gehouden, nu en dan kwam een Coetus van eenige Classes bijeen.
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het recht van den Kerkeraad te Batavia om zieken-

troosters en proponenten tot predikanten te bevorderen,

waarop wij straks terugkomen, deden veel kwaad aan

het wederzijdsche vertrouwen. Men stond zoo dikwijls

op een voet van gewapenden vrede tegenover elkander,

er was een streven hier in het vaderland om de In-

dische Kerk in een staat van onmondigheid te houden

en in Indië om zich zoo min mogelijk aan de Classes

in Nederland te storen, terwijl men toch zeer afhanke-

lijk bleef van de hulp der Nederlandsche Kerken.

Dit alles stond aan eene goede en vruchtbare corres-

pondentie in den weg. Daarbij kwam, dat de vrijheid

van correspondentie zoowel in Indië als in Nederland

door de Compagnie allengs geheel werd weggenomen :

alle brieven moesten in Indië door de handen van de

Overheid gaan en werden door den Gouverneur-Generaal,

met alle officieele brieven, aan de Bewindhebbers hier te

lande gezonden, die ze dan geopend aan de diverse be-

langhebbenden deden toekomen. Hierdoor was de weg

afgesneden voor de Indische Kerken om over hetgeen

haar het meeste drukte n. m. de dwingelandij van de

dienaren der Compagnie, aan de vaderlandsche Kerken

haren nood te klagen en bij haar hulp en bijstand te

zoeken.

Als wij bedenken hoe de Compagnie vrij wel alle

actieve belangstelling in de Indische zaken voor de

Kerken hier te lande onmogelijk heeft gemaakt, dan

kunnen wij niet dan de diepste bewondering hebben

voor de trouw en de volharding om, waar men wist

zoo weinig te kunnen uitrichten, toch nog gedurende

anderhalve eeuw deze jaarlijksche correspondentie met

Indië vol te houden. En nog meer treft het ons dat de

Kerkeraad van Batavia telken jare zulke uitvoerige
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missiven (dikwijls 20 en meer folio bladzijden) aan de

diverse Deputati in het vaderland zond.

Meer en meer worden deze brieven echter eene dorre

opsomming van de aanwezige predikanten, van het getal

gemeenteleden, gedoopte kinderen, catechisanten, school-

kinderen enz. In 1708 werd in den brief van de Synode

van Zuid-Holland naar Batavia geklaagd over de dorheid

van dergelijke verslagen. De Kerkeraad antwoordde met

eene klacht, dat de Deputati zulke gebrekkige extracten

uit hunne brieven maakten en er kwam geen verbetering.

Na 1708 voerde men te Batavia in om een korten

brief te schrijven en daar een uitvoerigen „Kerkstaat"

in tabellarisch overzicht aan toe te voegen. Zoo spra-

ken de getallen nog meer en werden de jaarlijksche

brieven nog meer eene bloote opsomming van getallen.

De Deputati ad res Indicas van de Classes Delft en

Delftland en Schieland gaven het meest reden tot recht-

matige klachten over hunne wijze van behandeling dei-

correspondentie. Niet alleen van gebrek aan ijver

(wat te meer te verwonderen is waar zij zoo heel veel

minder te doen hadden dan andere Deputati) waren zij

menigmaal te beschuldigen, maar ook van opzettelijke

oneerlijkheid in de door hen uit de Indische brieven

geleverde extracten. Reeds in de eerste jaren, dat zij

de correspondentie waarnamen (1680-86), werd in

de brieven uit Batavia daarover zeer geklaagd. De

Kerkeraad van Batavia schreef 30 Nov. 1684 in twee

jaren niets uit Zuid-Holland te hebben gehoord. Vooral

in zijn brief van 27 Nov. 1686 klaagt hij, dat Zuid-

Holland om de geringe onkosten de onderlinge corres-

pondentie geheel schijnt na te laten. Van deze klachten

nu brengen de Deputati niets in de Classis of op de

Synode. In de Synode van 1689 laten zij bij hunne
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extracten uit de Indische brieven dezen klachtenbrief

geheel achterwege en rapporteeren: „de Kerkeraad van

Batavia correspondeert seer vriendelick en gedurig]/ met de

gecommitteerden tot de Indische saecken, belooft dat daer

in wil continueeren en verzoekt gedienstelick, dat deseu

daer in mede willen continueeren."

In den brief van 1703 klaagde de Kerkeraad van

Batavia, dat zijne brieven door de Deputati zoo gebrek-

kig werden geëxtraheerd, dat hij ze zelf bijna niet her-

kende. Deze klacht kwam in de Synode in den Haag van

1705 ter sprake ,
). Toen werd besloten voortaan de extrac-

ten gedurende de Synode met de brieven te laten colla-

tioneeren. Dit hielp echter blijkbaar nog niet veel. In

den brief van 1710 schrijft de Kerkeraad van Batavia

wederom ernstige bezwaren te hebben tegen verdere

correspondentie met de Deputati van beide Classes en

voortaan rechtstreeks aan de Synode van Zuid-Holland

te zullen schrijven 2
). Ook deze klacht lieten de Deputati

echter geheel weg uit hun extract van dezen brief in de

Synode van Schoonhoven van 1712. Alleen het zakelijke

er uit werd medegedeeld. Toch schijnen de klach-

ten uit Batavia langs andere wegen hier te lande

te zijn doorgedrongen. De Synode van den Briel van

1715 3
) toch besloot, dat de brieven steeds met de uit-

treksels op de tafel ter Synode aanwezig moesten zijn.

Dat ook deze maatregel niet voldoende was, zal ons in

een volgend hoofdstuk, bij den strijd over de sacraments-

scheiding, blijken.

Een allertreurigst staaltje van gemis aan ijver en

x
) Zie Grothe, Archief II. blz. •_'.">.

-) Dit hielp niets, daar de brieven toch aan de Deputati weiden

overhandigd. ï

3
J Zie Grothe. Archief II, blz. 28,
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belangstelling gaven deze zelfde Deputati in 1755 toen

zij verzochten om voor hun werk gesalarieerd te worden.

In 1759 l
) kondigt de Classis Delft aan, dat aangezien

het verzoek om salaris van de Deputati al drie maal

geweigerd is, zij op de kosten der correspondentie zoo

veel mogelijk zal bezuinigen en voortaan een veel bekort

rapport ter Synode zal inleveren en verzoekt de Classes

om voor de aldus bekortte correspondentie ieder f 3.— bij

te dragen. Deze bijdrage wordt toegestaan en de Synode

van Woerden van 1761 betuigt over de bekorting van

het artikel „Indische zaken" haar „zonderling genoegen".

Voorwaar geen bewijs van liefde en belangstelling!

Het was geen wonder, dat de Kerkeraad van Batavia

niet veel verplichtingen tegenover deze Deputati ge-

voelde en dit in zijnen brief van 1788 b.v. openlijk uit-

sprak en hen er op wees, dat de onderlinge correspon-

dentie een vrij contract was, dat zij van hunnen kant

ten allen tijde konden verbreken.

d. Onderlinge correspondentie.

Dat er bij de verschillende Classes, die de belangen

van de Indische Kerken hier te lande hadden te behar-

tigen behoefte aan samenwerking was, bleek ons

reeds uit de pogingen om te komen tot een Coetus

Correspondentium -). Hoewel de pogingen tot eene ge-

regelde samenwerking mislukten door den onwil van de

Compagnie, bleef de behoefte bestaan, om in belangrijke

kwesties van gedachten te wisselen en ook in de

uiterlijke zaken zooveel mogelijk uniformiteit te hebben.

Vandaar dat de Deputati van de verschillende Classes

l
) Zie Grothe, Archief II, blz. 73 v.

-) Zie blz. 73—78.
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nog al eens met elkander correspondeerden. Vooral ge-

schiedde dit tusschen de Deputati der Classes Am-

sterdam en Walcheren, die verreweg het meest zich

gaven voor de belangen van Indië en dientengevolge

ook het meest de behoefte aan samenwerking gevoelden.

Wij hebben reeds gezien hoe er tusschen Amsterdam

en Middelburg gecorrespondeerd is over „de artikelen

nopens de kerken- en schooldienst in Indië" 1
), over het

Seminarie 2
) en over den Coetus Correspondentium 3

).

Ook later hebben over gewichtige aangelegenheden de

Deputati dezer beide Classes 4
) nog al eens met elkander

van gedachten gewisseld. In 1676 informeerde de Classis

Walcheren bij de Classis Amsterdam hoe het te Am-

sterdam toeging met de uitzending van ziekentroosters,

waarop de Deputati van Amsterdam omstandig antwoord-

den. Merkwaardig is in dit opzicht eene uiting van de Depu-

tati der Classis Walcheren in een brief van 21 Nov. 1639

aan hunne collega's te Amsterdam, waarin zij naar aan-

leiding van een bericht uit Indië, dat de Classis Am-
sterdam er tegen is dat proponenten naar Indië worden

gezonden met het voorschrift daar tot predikant te

mogen bevorderd worden, informeeren of dit juist

is, „daar zij het niet profijtelijk achten voor de Kercke in

Indië ende ooc niet stichtelijck voor ons sonde sijn, mat-

(anderen in sulck een saeck van inportantie tegen te gaan,'*

!) Zie blz. 54, vgl. blz. 39.

-) Zie blz. 47, 48.

3
)
Zie blz. 73.

4
) Zoo in 1645 over de Kerkenorde van Batavia van 1643 (zie blz.

139— 142), in Ki54 over het ontslag van '2 predikanten, in 1657 over het

plakkaat van Japan (verbiedende de uitoefening van den Christelijken

Godsdienst aan Nederlanders in Japan), in 1639 en 1673 over de

aanmatiging van Batavia in het bevorderen van personen tot predikant

en later in den strijd over de scheiding der Sacramenten.



107

Ook de Classis Hoorn heeft enkele malen met de an-

dere Classes, daar Kamers van de O.-I. Compagnie waren,

gecorrespondeerd; zoo in 1662 over het besluit van de

Bewindhebbers om geen predikanten maar proponenten

naar Indië te zenden, die dan eventueel aldaar tot pre-

dikant bevorderd konden worden, en in 1668 over het

openen der brieven uit Indië door de Bewindhebbers.

De Deputati der Classes Delft en Delftland en Schie-

land stonden steeds meer op zich zelf en schijnen niet

hunne collega's te hebben geraadpleegd l
).

Was er alzoo nu en dan wel eenig contact tusschen

de verschillende Deputati en eenig pogen tot samen-

werken, de eenheid liet veel te wenschen over en maar

al te veel arbeidde ieder voor zich zelf. Door de bespreking

van de Indische zaken op de Synoden van Noord- en

Zuid-Holland was er nog eenig meerder contact, daar de

wederzijdsche Correspondenten deze besprekingen bijwoon-

den en ook de Acta Synodorum werden overgezonden.

Ook zond men elkander de lijsten der uitgezonden pre-

dikanten en krankbezoekers toe.

e. Uitzending van predikanten en krankbezoekers.

Meer nog dan het onderhouden der correspondentie

gaf de voortdurende zorg voor de uitzending van een

genoegzaam aantal predikanten en krankbezoekers naar

Indië den Deputati veel te doen. Naarmate de arbeid in

Indië zich uitbreidde, waren er meer arbeiders noodig

en het viel zeer moeilijk geschikte dienaren te vinden,

die gewillig waren om te gaan. Dit kan ons niet zeer

verwonderen, als wij denken aan de groote bezwaren,

toen aan de reis naar en aan het verblijf in Indië ver-

l
) Zie ook de onderhandelingen in den strijd over de sacraments-

scheidin? in Hoofdstuk IV.
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bonden, aan de ontzettende toestanden op maatschap-

pelijk en zedelijk gebied, die daar gevonden werden, en

bovenal aan alles wat de dienaren des Evangelies aldaar

te verduren hadden van de ambtenaren der Compagnie,

aan wier willekeur zij geheel overgeleverd waren.

Veel meer moet het ons verwonderen, dat het nog

gelukte zoovelen te vinden, die zich lieten zenden.

Gedurende de twee eeuwen, dat Indië onder het bestuur

der O.-I. Compagnie verkeerde, werden er van uit ons

vaderland 254 predikanten heen gezonden, waarvan de

Classis Amsterdam verreweg de meesten zond. Van

Amsterdam toch gingen er 158 A
), van Middelburg 49,

van Delft 13, van Enkhuizen 13, van Rotterdam 12 en van

Hoorn 9 predikanten 2
). Deze cijfers spreken voldoende om

te doen beseffen, hoe veel krachtsinspanning er hier te lande

is noodig geweest om Indië van predikanten te voorzien.

Het aandeel, dat de Deputati aan de uitzending der

predikanten hadden, was op de verschillende plaatsen

niet even groot. Het grootst was dit, zooals wij reeds

zagen 3
), te Middelburg, waar alleen het laatste exa-

men aan de Classis bleef. Te Middelburg beriepen

alzoo de Deputati de predikanten onder approbatie

van de Classis, te Amsterdam beriep de Classis *)

x
) Volgens de lijst ia Vos, Amstels kerkelijk leven, enz., blz. 301,302.

2
) Voor de absolute juistheid dezer getallen kan ik niet instaan.

In hoofdzaak zijn zij genomen uit de gegevens in ÏR. de Bruyn,
Biogr. Wdbk. Enkele daar niet vermelde zijn er aan toegevoegd. Toch

is het juiste getal zeer moeilijk nauwkeurig op te geven. Er kunnen

echter wel meer, niet minder predikanten zijn uitgegaan.

3
) Zie blz. 57.

4
) Aanvankelijk boden zich de predikanten aan, maar de Synode

van Amsterdam van 1646 besloot (zie Grothe, Archief I, blz. 24),

dat de Classes hen voortaan zouden beroepen, wat beter was, dan dat

zij zich zelf aanboden.
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en werd aan de Deputati alleen het voorloopig onderzoek

naar leer en leven overgelaten. Meestal waren het echter

de Deputati, die de Classis adviseerden wien zij moest

beroepen en die de personen te voren bewerkt en gepolst

hadden. Feitelijk kwam dus het belangrijkste gedeelte

van dit werk ook te Amsterdam op de Deputati neer.

Te Delft en Rotterdam hadden de Deputati niets met

de uitzending der predikanten te maken. Daar geschiedde

hunne uitzending steeds op verzoek der Bewindhebbers

die zich daartoe tot den Kerkeraad van hunne stad

wendden, welke wanneer hij iemand gevonden had

dezen ter bevestiging en uitzending aan de Classis voor-

droeg f
).

Te Amsterdam en Middelburg gaven de Deputati aan

de predikanten, wanneer zij in het examen voor de

Classis hadden voldaan en wanneer zij door de Bewind-

hebbers waren aangenomen, hunne kerkelijke instructie 2
)

nadat zij de Formulieren hadden onderteekend, hierna

werden zij te Amsterdam in eene openbare samenkomst

der gemeente, te Middelburg in eene vergadering der

Classis, waarbij afgevaardigden der Bewindhebbers tegen-

woordig waren, bevestigd. Te Delft en Rotterdam ont-

vingen de naar Indië vertrekkende predikanten van de

Classis hunne instructie en werden in de Classis be-

vestigd. Voor hun vertrek ontvingen de predikanten ook

eene instructie 3
) van de Bewindhebbers, waardoor hunne

x
) Dit bleef dus zooals het voor de aanstelling der Deputati ge-

weest was. Zie blz. 66.

2
) Zie voor de in 1636 te Amsterdam vastgestelde formulieren van

instructies, Bijlage H. Welke instructie te Middelburg gebruikt werd.

is mij niet gebleken.

3
) Zie Bijlage G. In de Generale Missive van 1632 (zie Archief VI.

blz. 2<J2) wordt over dit medegeven van eene kerkelijke instructie

door den Gouverneur-Generaal geklaagd.
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verhouding tegenover de Compagnie werd geregeld, maar

volgens welke zij ook gehouden waren aan de instructie

hun door de Kerken hier te lande medegegeven.

Niettegenstaande alle inspanning van Deputati en

Classes gelukten het hun slechts zelden in de dagen

der Compagnie om Indië voldoende van predikanten te

voorzien. Bijna alle brieven uit Indië bevatten klachten

over gebrek aan predikanten en dringen aan op de uit-

zending van meer dienaren des Woords. Er waren tijden,

dat het redelijk wel ging, en Indië vrij wel naar de be-

hoeften van het oogenblik met predikanten bezet was;

het duurde meestal niet lang of er kwamen weder open

plaatsen, die niet aanstonds konden worden vervuld.

Het Seminarie van Walaeus had gedurende de tien

jaren van zijn bestaan in de toenmalige behoefte voor-

zien, zoodat de H.H. XVII als voorwendsel voor de op-

heffing konden aanvoeren: l
) r 't competent getal der aan-

wezende predikanten in Indië." Door het opdroogen van

de bron wilden zij aldus de rivier vol water houden.

Het gelukte echter aan de Kerken hier te lande nog

een 20-tal jaren de predikantsplaatsen in Indië vrij wel

bezet te houden. Xa 1650 ging dit echter minder goed.

In zijn brief van 15 Jan. 1660 2
) klaagt de Kerkeraad

van Batavia, dat er slechts 21 predikanten meer in

Indië zijn, waar er vroeger 28 waren, terwijl de H.H.

XVII er 36 hadden ingewilligd. En na dien tijd bleven

de klachten over gebrek aan predikanten uit Indië aan-

houden.

In 1682 vroeg de Classis Amsterdam alle Classes

2
) Zie Resoluties der H.H. XVII van Sept. 1633 in Grothe,

Archief VI, blz. 10.

2
i Zie GROTHE, Archief I, blz. 59.
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der correspondeerende Synoden haar toch te helpen

om predikanten voor Indië te verkrijgen. In den brief

uit Batavia van 1681 was gerapporteerd, dat er nu 35 pre

dikanten in Indië waren. Hun aantal was dus sedert 1660

zeer toegenomen, maar toch werd in dienzelfden brief l
)

zeer aangedrongen op het zenden van wakkere, jonge,

geleerde mannen om Christus' Koninkrijk met kracht

voort te zetten, waartoe eene geopende deur was in het

rijk van Ternate en in de Molukken *). Toen begreep

de Classis Amsterdam, dat zij de hulp van alle vader-

landsche Classes noodig had en riep die in.

Dit hulpgeroep baatte echter niet 3
). 7 Mei 1686 moest

de Classis Amsterdam naar Indië schrijven, dat het

hoogst moeilijk ging nog meer predikanten te vinden

en 17 Dec. 1686, dat zij er geen kans toe zag.

Eene belangrijke poging om in de behoefte aan predi-

kanten voor Indië te voorzien begon in 1736 na de

Synode van Gorkum. Op deze Synode werd het advies

van de Classes van Zuid-Holland gevraagd over deze

kwestie. De Correspondent van Zuid-Holland bracht

haar op de Synode van Xoord-Holland van dat jaar

met het gevolg dat ook het advies van de Classes van

Noord-Holland er over werd gevraagd. Deze adviezen

moesten aan de Deputati Synodi der beide provinciën

worden toegezonden, die dan gezamenlijk er een project

tot verbetering van den toestand uit zouden ontwerpen

en dit aan de H.H. XVII zouden aanbieden.

!) Zie Gkothe, Archief I, blz. 86, 87.

2
) Het was toen in Indië zooals thans nog op ieder zendingsterrein,

waar de arbeid gezegend voortgaat: hoe meer er gearbeid wordt hoe

meer arbeiders er noodig zijn.

3
) Nu begon de Classis Amsterdam dus de wrange vruchten ervan

te plukken, dat zij indertijd de medewerking en de belangstelling der

andere provinciën had afgewezen.
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Velerlei middelen werden in deze adviezen l
) aan de

hand gedaan. De voornaamste waren: Wegneming der

misstanden: betere bescherming der predikanten tegen

de willekeur der ambtenaren ; verbetering der trakte-

menten ;
studiebeurzen uitsluitend voor degenen, die naar

Indië zouden gaan, zonder mogelijkheid op avancement

hier te lande; kortere diensttijd: wederoprichting van

een seminarie; dat de professoren de studenten zouden

opwekken om zich voor Indië beschikbaar te stellen en

vooral dat aan de proponenten bij hun examen de nood van

Indië zou worden voorgehouden; betere samenwerking

tusschen de Classes onderling enz. enz.

Uit alle deze bedenkingen kwam het project tot

stand door de Deputati Synodorum van Noord- en Zuid-

Holland in overleg met de Classis Walcheren opgemaakt

en in het najaar van 1737 bij de H. H. XVII ingediend.

Het merkwaardige in dit project 2
) is, dat alles wat

hun eenigen aanstoot zou kunnen geven 3
) er zorg-

vuldig uit is gelaten en er dientengevolge met geen

enkel woord in wordt gesproken over de misbruiken en

over de willekeur der ambtenaren, die door alle Classes

als groote struikelblokken genoemd werden voor predi-

kanten, die naar Indië wilden gaan. Alleen de andere

aangegeven middelen werden daarin vermeld. De H.H.

XVII vonden deze middelen bijna alle ondoelmatig en

onbruikbaar en gingen slechts op één ervan in, n.m. de

*) Alleen die van Zuid-Holland heb ik geraadpleegd, daar ik die

van Noord-Holland niet gevonden heb. De adviezen van de Classes

van Zuid-Holland zijn te vinden in het Synodaal Archief, No. 69, 6«.

2) Synodaal Archief, No. 69, 6c. Zie extract in Acta Syn., Hoorn 1737.

Grothe, Archief I. blz. 150.

3
) Zooals de Deputati zelf rapporteerden op de Synode in den Haag.

Zie Grothe, Archief II, blz. 48.



113

verbetering van de traktementen. Zij stonden eene grati-

ficatie voor uitrusting 1
) toe van/" 1200.— voor gehuwde

predikanten met kinderen, van ƒ1000.— voor gehuwde

predikanten zonder kinderen, van ƒ800.-- voor ongehuwde

predikanten en van /"tiOO.— voor proponenten. Verder

legden zij eene gedetailleerde opgave over van de

traktementen der predikanten in Indië, zoowel in geld

als in naturalia 2
1. De Deputati, die gewoon waren niets

van de Heeren van de Compagnie gedaan te kunnen

krijgen, waren met deze toezegging al bijzonder tevreden,

en hoopten het beste van deze tegemoetkoming voor eene

vermeerdering van het aantal predikanten in Indië.

En werkelijk schijnt deze actie wel eenig resultaat te

hebben gehad. Gedurende een tiental jaren verdwijnen

de klachten over gebrek aan predikanten in de Indische

brieven. Na 1750 begon het echter opnieuw. Toen

werd het gebrek aan predikanten chronisch en duurde

tot het einde der Compagnie. Het werd hoe langer hoe

erger. Ook nieuwe projecten door de Deputati opgemaakt,

nieuwe plannen, bemoeiingen van allerlei aard, mochten

niet meer helpen 3
). Het werd meer en meer een desolate

toestand in Indië. De liefde voor de zaak van het Koninkrijk

Gods in onze Koloniën stierf' weg in onze Kerken en

hiertegen hielpen plannen noch ontwerpen.

In 1762 zond de Kerkeraad van Batavia eene uitvoerige

1
\ Zie Grothe, Archief I, blz. 153—154.

-i Zie Grothe, Archief I, blz. 154—156. Zonder een oordeel te

durven uitspreken over de prijzen in dien tijd in Indië, moet toch

aan ieder de berekening der waarde van wat de predikanten in

naturalia ontvingen, zeer hoog voorkomen.
3

) Zie over dit gebrek aan predikanten en de bemoeiingen onzer Kerken

ermede o.a. nog: Grothe, Archief I, blz. 161/163, 165, lsti, 191 192,

L98, 199 200, II, blz. 54/55, 75/76, 77 78, 114. 185/186.
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opgave van het op dat oogenblik in Indië benoodigde

aantal predikanten om te doen. wat er te doen was ei.

kwam daarbij tot een getal van zestig.

De toon in de Indische brieven wordt steeds somberder,

naarmate men verder komt in de 18e eeuw. En ook in

het vaderland gevoelde men het neerdrukkende van voor

eene taak te staan, die men toch niet kon vervullen. De

Classis Amsterdam bleef tot het einde zich inspannen:

de Classis Walcheren trok zich niet veel meer aan van

de uit Indië overkomende jammerklachten *).

Het bijna voortdurende gebrek aan predikanten in

Indië had, behalve dat het natuurlijk voor den voortgang

van het werk zeer nadeelig was, nog andere bedenke-

lijke gevolgen. Één dezer gevolgen was. dat men in

Indië langs andere wegen predikanten zocht te verkrijgen

en proponenten of krankbezoekers tot predikanten be-

vorderde, hetgeen aanleiding gaf tot eindelooze twisten

met de vaderlandsche Kerken, waarbij wij in het derde

deel van dit hoofdstuk nog opzettelijk zullen stilstaan.

Een tweede zeer bedenkelijk gevolg van het gebrek

aan beschikbare krachten was. dat men het dienten-

gevolge hier te lande niet zoo heel nauw nam met het

onderzoek naar leer en leven en maar al te dikwijls

personen, die zich hier onmogelijk hadden gemaakt, naar

Indië bevorderde. In de eerste vijftig jaren werd vrij

streng toegekeken op de predikanten die uitgingen 2
).

1
i De Acta van do Deputati ad res Indicas der Classic Walcheren,

die in dezen tijd zeer zelden vergaderden, spreken ter nauwernood

over het predikantengehrek in Indië.

-) Het strenge onderzoek waarvan de Acta bij iedere uitzending

getuigen bewijst dit. Zeer spiekend is ook b. v. het geval van Horx-
hovit's. welke de Bewindhebbers wilden zenden niettegenstaande er

een „seer quacd gerugt" van hem uitging. Hij had echter eene goede
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Maar al te spoedig bleek ook in dit opzicht de liefde tot

dit werk te verkoelen en keek men zoo nauw niet meer

: men was blij als men maar weer iemand had, dien

men zenden kon. Al maakte men het niet altijd zoo

erg als de Classis Schieland, die in 1681 iemand naar

Indië besloot te bevorderen, „die zich ex confesso in over-

spel verloopen had" l

), gingen er toch vele predikanten uit,

die men hier kwijt wilde zijn of niet met goed fatsoen

houden kon. De zoo talrijke schandalen in de Indische

predikantenwereld waren er het treurige gevolg van.

De menigte processtukken tegen predikanten in Indië,

nog in onze kerkelijke archieven aanwezig, getuigt

van vele donkere bladzijden in de geschiedenis der

Indische Kerk in de dagen der Compagnie.

Behalve de uitzending der predikanten gaf ook die

van de krankbezoekers aan de Kerken hier te lande

veel te doen. Hunne uitzending was te Amsterdam en

Middelburg nog meer speciaal het terrein van werk-

zaamheid der Deputati.

Het schijnt meestal niet moeilijk geweest te zijn een

voldoend aantal krankbezoekers voor Indië te vinden.

Xiet gemakkelijk valt het ook maar eenigszins te schat-

ten hoevelen er wel in den tijd der Compagnie zijn

uitgezonden 2
). Op bijna ieder schip der jaarlijks uit-

attestatie van de Classis Amersfoort. De Classis Amsterdam had

echter zulke schandelijke dingen van hem vernomen, dat zij zich ten

zeerste tegen zijne uitzending bleef verzetten, en dat zij betuigde on-

schuldig te willen zijn aan alle onheilen, die daaruit zouden voort-

komen. De Bewindhebbers zonden hem echter toch uit. Hij overleed

achter zeer spoedig. (Zie Grothe, Archief II, blz. 135— 139.)

:
) Zie Grothe, Archief II, blz. 214.

-) Dat dit getal aanmerkelijk moet geweest zijn, blijkt uit de ge-

tallen der te Batavia aangekomen krankbezoekers in de Indische

brieven. In 1717 kwamen b.v. te Batavia 20 krankbezoekers aan, in

1718: 22, in 1710: 21, in 1720: 22, in 1723: 23 enz.
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varende vloten voer een krankbezoeker mede. Meestal

keerden zij echter na een kort verblijf te Batavia weer

met de retoivrvloot terug. Slechts enkele bleven langer

in Indië en werden daar te lande gebruikt. In de tijden

van groot gebrek aan werkkrachten werden echter dik-

wijls predikantsplaatsen tijdelijk door krankbezoekers

waargenomen en, zooals we reeds zeiden, ook wel krank-

bezoekers in Indië tot predikant bevorderd.

Zij boden zich hier te lande bij de Bewindhebbers

aan, die hen dan naar de Deputati zonden om te

worden geëxamineerd. Dit examen liep, nadat zij attes-

taties van leer en leven overgelegd hadden over voor-

lezen, zingen en de beginselen van den Godsdienst 1
).

Zij werden dan tot de Bewindhebbers teruggezonden,

met de vermelding van den uitslag van hun examen -).

Deze deden hierop hunne keus waarna de gekozenen van

de Deputati hunne instructie kregen. Zoo gaf de uitzen-

ding der krankbezoekers aan de Deputati veel werk.

Voor de Christianisatie van Indië waren zij. nadat de

toestanden meer geregeld waren geworden, niet meer

van zoo groote beteekenis, als in het eerste tijdvak,

voor er nog Deputati waren.

f. Bemoeiingen bij de H.H. XVII.

Het moeilijkste en meest verdrietige gedeelte van de

x
) Soms ook over bekwaamheid in 't vertroosten. Zie Groïhe, Ar-

chief II, blz. 192.

-') Deze uitslag komt in de 18e eeuw slechts met eene enkele quali-

iieatie in de Acta der Deputati voor als b.v.

/'tleesen \ waarachter dan: „seer wel," „wel," „tamcliek,"

N. N. j'tsingen
j

„redelick" „slegt," soms „trefflick." Bij de Re-

( Religie ) ligie komt ook nog al eens het bijschrift

:

„deftig" voor.
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werkzaamheid der Deputati waren de onderhandelingen

met de H.H. XVII of wel met de Bewindhebbers der

afzonderlijke Kamers der Compagnie. Alles wat zij voor

Indië wilden doen bracht hen in onderhandeling met

de Bewindhebbers : er was nu eenmaal geene mogelijk-

heid om eenige bemoeiing met Indie" te hebben dan door

Jompagnie. Zelfs voor iederen krankbezoeker of iederen

predikant, die zou uitgaan was de goedkeuring van de

Bewindhebbers noodig.

In het derde gedeelte van dit hoofdstuk, waarin wij

zullen bespreken wat de Deputati meer bijzonder op

hot gebied der Zending hebben gedaan, zullen wij dus ook

van zelf gedurig met de H.H. XVII in aanraking komen.

Toch moet er ook hier reeds met een enkel woord op

g-wezen worden, hoe een belangrijk deel der werk-

zaamheid van de Deputati bestond in hunne voortdurende

onderhandelingen met de Bewindhebbers, zonder dat

ons bestek ons toelaat meer in bijzonderheden deze

onderhandelingen te schetsen.

Het is ook bijna steeds weer dezelfde geschiedenis,

die zich herhaalt : de Deputati komen met een recht-

matig verzoek of met gegronde klachten of met een

belangrijk voorstel tot verbetering der toestanden tot

de H.H. XVII ; zij leveren rekesten, consideratiën. pro-

jecten, adviezen in en worden met eenige woorden

_ scheept en zien al hunne moeite met zeer weinig

succes bekroond. Men moet eerbied hebben voor die

trouwe volharding, dat taaie geduld om telkens met

denzelfden moed terugtekeeren en zijn plicht te doen,

waar van te voren al wel te voorzien was. dat het

wederom tevergeefs zou zijn.

En het kan ons niet verbazen dat de telkens terug-

kerende ervaring, dat het den Bewindhebbers niet te
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doen was om Indië tot ontwikkeling en bloei te brengen

en om ook daartoe de hoogere belangen der inwoners

te behartigen, maar, dat het maken van groote winsten

bij hen verreweg het zwaarste woog en dus alles wat

geld kostte op groote bezwaren moest stuiten, mede een

doodenden en verlammenden invloed op de bezieling en

de liefde der Deputati moest hebben *). Het zou te

veel gevraagd zijn om van hen te verwachten, dat

zij altijd met opgewektheid hunne taak konden ver-

richten, waar deze hun door de Heeren van de Com-

pagnie zoo zwaar werd gemaakt.

II. Hunne verhouding tot de Zending.

Waar wij in het eerste deel van dit hoofdstuk meer

in het algemeen een blik geslagen hebben op de werk-

zaamheid der Deputati ad res Indicas, daar zullen wij

nu hebben te onderzoeken wat zij meer in het bijzonder

voor de Zending in Kederlandsch-Indië gedaan hebben.

Voordat wij echter stilstaan bij verschillende zendings-

kwesties, die de Deputati hebben bezig gehouden, moeten

wij ons rekenschap geven van de verhouding waarin de

x
i Slechts enkele malen komen na de aanstelling der Deputati nog

moeilijkheden voor over de kwestie van de uitzending van predikanten

of krankbezoekers buiten de Kerk om of tegen het advies der Kerken

in. Veel drukte gaf de genoemde uitzending van Horxhoyics in 1641.

Te Hoorn waren er gedurig moeilijkheden over het uitzenden van krank-

bezoekers buiten de Kerk om (blijkens de Acta van den Kerkenraad

aldaar). In 1663 kwam het te Delft voor, dat de Classis iemand niet

wilde uitzenden, die door de Bewindhebbers was voorgesteld, waarop deze

zich tot de Classis Leiden wendden, die dezen persoon daarop uitzond,

wat groote onaangenaamheden gaf. Toch waren dergelijke gevallen

zeldzaam. Wel moesten de Classes wel eens klagen, dat, hoewel er

„goede stoffe" was, de Bewindhebbers niet uitzonden. (Zie o.a. brief

der Cl. Amst. naar Batavia van 16 April 1687.)
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Zending sedert hunne aanstelling tegenover de Kerken

hier te lande en dientengevolge ook tegenover hare

gevolmachtigden: de Deputati ad res Indicas, stond.

In het eerste hoofdstuk ') hebben wij gezien hoe ér

vóór de aanstelling der Deputati ad res Indicas wel liefde

en belangstelling voor de voortplanting van het Evangelie

onder heidenen en Mahomedanen was in onze Kerken

en hoe de uitzending van predikanten, vermaners en

krankbezoekers van den aanvang af geschiedde in de hoop

dat zij ook onder de heidenen werkzaam zouden kunnen

zijn, maar hoe er van eenig wettig verband tusschen de

Kerken hier te lande en de Zending geen sprake was

en de Kerkeraad en de Classis van Amsterdam en de

Classis Walcheren zich alleen met zendingskwesties in-

lieten, als hun advies of tusschenkomst, hetzij door

Kerkeraden of predikanten in Indië, hetzij door de Bewind-

hebbers hier te lande, gevraagd werd.

In dezen toestand nu is na de aanstelling der Deputati

ad res Indicas niet veel verandering gekomen. De toe-

stand was meer geordend, er werd geregeld gecorres-

pondeerd, de Kerken in het vaderland bleven beter op

de hoogte ook van den voortgang van het Evangelie in

Indië — maar daarmede was toch in den grond der

zaak de verhouding niet gewijzigd. Evenmin als te

voren konden de Kerken hier te lande eenige rech-

ten doen gelden tegenover de predikanten of krankbe-

zoekers in Indië. Zij hadden niets, noch over hen

noch over hun werk, te zeggen en men kan dus

bezwaarlijk naar onze hedendaagsche begrippen van

kerkelijke Zending van de Zending onzer Gereformeerde

Kerken spreken.

h Zie blz. 32—40.
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In de instructies voor predikanten, proponenten l
) en

krankbezoekers, die naar Indië gingen, die hun door de

Deputati van wege de Classes, die hen uitzonden, werden

gegeven 2
) wordt met geen enkel woord gesproken over

de verhouding van den gezondene tot de zendende Classis

noch over eenige verplichting tegenover haar, zelfs niet

van die om met haar te blijven correspondeeren.

In de instructie, die zij van de Bewindhebbers ont-

vingen wordt hun in artikel 6 bevolen om „met (die

schepen soo wel aan dr respective dassen daar se haren

last. ordre en instructie van ontfangen sullen hebben, als

oock aan cle Bewinthebber* run de Compie den staat en

gelef/t'utJieijf van dr religions saecken en scholen overte-

schrifven ten ei/jnde des noot zijnde, bij deselve dassen met

kennisse run de respedive Gameren op (dies goede ordre

magh loerden gestëlt" 3
).

De correspondentie met de Classes, die de dienaren

des Evangelies uitzonden, was dus niet een voorschrift

van de Classes maar van de Bewindhebbers; en waai-

de correspondentie geheel door de Compagnie ging, zoo

stond het in de eerste plaats aan cle correspondeerende

predikanten maar in de tweede plaats ook aan de amb-

tenaren der Compagnie om te beoordeelen, wat al of niet

geschikt was voor communicatie met de Kerken in

Nederland.

De predikanten, die naar Indie gingen, werden wel

uitgezonden met behulp der Classes en onder hare goed-

keuring; zij werden echter ambtenaren van de Com-

pagnie. Deze alleen kon hun bevelen geven.

Zoo was dan ook het werk onzer oude Hollandsche

1
) De latere naam voor de vermaners.

J /ie Bijlage H.
;

i Zie Bijlage G-
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Zending een werk van de Compagnie, waarop de Kerken

hier te lande slechts in zooverre invloed konden uitoefenen

als haar dit gevraagd werd, uitgenomen alleen de controle

op de personen, die tot dit werk werden uitgezonden,

die steeds door de Kerk daartoe geëxamineerd en toege-

laten moesten worden. Dit was ook het voornaamste

punt. waarin de Indische Kerken afhankelijk bleven van

de Kerken in Nederland; zij hadden steeds weer ver-

nieuwing van werkkrachten noodig en konden deze

alleen krijgen door bemiddeling der Classes in het vader-

land. Ook zochten zij den steun der vaderlandsche Kerken

tegenover de machtsaanmatiging van de Compagnie.

Bovendien hadden zij hare hulp nog wel noodig. b.v. voor

het drukken van bijbelvertalingen en voor andere uit-

gaven, die in het vaderland moesten bezorgd worden.

Het valt echter op, dat zij hoogst zelden het oordeel of

de hulp der i vroegen in zaken, waarin zij die hulp

niet bepaald noodig hadden. Daardoor werd de zendings-

werkzaamheid der Deputati ook beperkt tot die enkele

terreinen, waarin hun hulp van uit Indië werd ingeroepen:

welke aanvragen meest geheel bleven in dien kring van

zaken, die men in Indië niet af kon doen. Slechts hoogst

zelden, ais er een hooggaand verschil in Indië rees over

eenige kwestie, werd de beoordeeling ervan aan de

vaderlandsche Kerken overgelaten l
j.

Hierdoor kwam het. dat er voor de Classes, die de

Indische zaken behartigden en in het bijzonder voor de

1
> Zooals ons blijken zal, geschiedde het alleen in den strijd over

de sacramentsscheiding. dat de beslissing van een geschil in Indië aan

de Kerken in Nederland werd overgelaten. Wel zochten soms in andere

kwesties beide partijen steun bij de Kerken in Nederland. Over het

algemeen was er echter een streven in Indië om de Kerken in het

vaderland er buiten te laten en zelf zooveel mogelijk alles af te doen.
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Deputati, weinig aanleiding was om zich zeer in zendings-

zaken in te leven, om zich een oordeel te vormen over

eene zendingsmethode, om iets meer te doen, dan alleen

wat van hen gevraagd werd en meer raadgevend en

deelnemend in den gang van het werk in te gaan. In

hoeverre zij in dit opzicht meer hadden kunnen doen

dan zij gedaan hebben onder het regime van de Com-

pagnie is nu zeer moeilijk uit te maken. Wij hebben

allermeest te doen met het feit, dat zij op den eigen-

lijken gang van het zendingswerk in de dagen van de

Compagnie zeer weinig invloed hebben uitgeoefend *),

maar dat het de ambtenaren der Compagnie waren,

de Gouverneurs-Generaal, de Gouverneurs vooral van

Ambon "en Banda, de opperkooplieden enz., die in over-

leg met de predikanten, en door hen, het werk dei-

Zending in Indië behartigden. Het zou ons te ver buiten

ons bestek voeren om dit ook maar eenigszins in bij-

zonderheden na te gaan. Het is echter noodig, om de

x
) Tevergeefs zoeken wij in de door de Deputati naar Indië ge-

schreven brieven naar een oordeel over allerlei zendingskwesties als

b.v. het gebruik van de landstaal of wel de invoering van het Maleiseh

of van het Nederlandsen, het al of. niet wenschelijke van dwangmaat-

regelen, of van regeeringsbemoeiingen om heidenen tot het Chris-

tendom te brengen, over het werken met mlandsehe voorgangers, over

het haastig doopen, over het nut van scholen en over de methode van

onderwijs enz., alle kwesties, die uit de brieven uit Indie bleken aldaar

aan de orde te zijn. En wanneer wij een heel enkele maal een oordeel

vinden, dan stelt liet ons nog meest te leur, zooals b.v. eene aanbeveling

van het rijst uitdeelen aan de schoolkinderen om hen naar school te

lukken (zie brief Classis Walcheren 12 Dec 1622 in Grothe, Archief

V, blz. 173). Ook over de opleiding van inlanders hier te lande sprak

men geen oordeel uit. Als zij werden gezonden leidde men hen zoo

goed men kon op, dewijl men dit in Indie wenschelijk vond, maai

men waagde zich blijkbaar niet aan eene beoordeeling van deze zen-

dingsmethode.
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verhouding onzer Kerken tot de Zending in die dagen

te verstaan, dat wij met enkele woorden aantoonen hoe

de Compagnie de Zending tot een harer terreinen van

werkzaamheid had gemaakt, zoodat de bemoeiingen

van onze Kerken ermede niet wel mogelijk waren en

wij ons niet verwonderen kunnen, dat zij op dit terrein

niet meer gepraesteerd hebben.

De Gouverneurs-Generaal schreven over Zendings-

zaken aan de H.H. XVIi alsof alles van hen afhing. Zij

gaven in de Generale Missives l

) geregeld verslag over

„den staat en de apparentie van het Christendom."

Hier is de Zending geheel een tak van dienst van de-

Compagnie, waarover de Gouverneur Generaal heeft te

gebieden : „deze predikant is om die en die reden hier-

heen gezonden, een andere daarheen ontboden, weer

een andere bestraft en tot onderwerpirg gebracht." Het

werk der predikanten wordt beoordeeld, er zijn veel klach-

ten over „hun stout en lastig naturel," over hun gedrag.

over hun gebrek aan ijver, ook om de landstaal te leeren

en zich meer aan de Zending te wijden -). Er wordt

telkens aangedrongen op de uitzending van geschikte

predikanten, die goed van leven en van minzamen om-

gang zijn, groote geleerdheid is overbodig. Ook goede

krankbezoekers zijn bruikbaar en dikwijls nog beter

dan predikanten ; men kan ze in Indië altijd tot predi-

kant bevorderen. Van dit laatste komen in deze Generale

Missives gedurig voorbeelden voor met de eenvoudige

vermelding dat deze of gene wegens zijne goede kwali-

teiten tot predikant is bevorderd. „De voortplanting

x
) Zoo heeten de dikke folianten, die jaarlijks van den G. G. aan de

H. H. XVII gingen en die behalve een uitvoerigen brief tallooze

afschriften van stukken als bijlagen bevatten.

-) Zie Generale Missive van 16 Dec. 1<>.">9. Eijksarchief den Haag.
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van het Christendom op Tagulanda en andere eilanden ]

j

is ter hand genomen" -). In 1668 komen berichten voor

van het Christendom te Menado. In 1674 „geeft het

Christendom op Noord-Celebes goede apparentie." Dan

weer heeft de G.-G. kinderen uit Ambon ter opvoeding

naar 't vaderland gezonden of wil hij op Ambon of Banda

in Kerk en School het Hollandsen invoeren.

Maar genoeg om te doen zien dat de Zending in de

Generale Missives eene groote rol speelt en hierin van

eenige bemoeiing van de Kerken in Nederland er mede

geen spoor te vinden is.

Niet anders is het in de correspondentie van de Gouver-

neurs-Generaal met de Gouverneurs van Ambon ofBanda

of met andere ambtenaren. Ook hierin komen gedurig

Zendingszaken voor. Slechts heel enkele voorbeelden

uit de honderden kunnen hier volgen: 7 Sept. 1644

schrijft de Gouverneur van Banda aan den G.-G., dat het

kerkgaan door boeten wordt bevorderd en vraagt om
eene „middelbare" klok voor de nieuw voltooide kerk op

Neira. 25 April 1644 schrijft de Gouverneur van Ambon,

dat hij den bouw van moskeeën tegengaat en de omgeving

van het fort van Mooren 3
) heeft gezuiverd en hun een

woonplaats aan de overzijde van de baai heeft toegewezen.

25 Aug. 1648 schrijft dezelfde over eene strenge straf-

oefening tegen Christenen op Ceram, die tot den Islam

wilden overgaan. De Zending op Key en Aroe werd

geheel door den Gouverneur van Banda in overleg met

den G.-G. ter hand genomen i
).

1
) Sangir-eilanden.

2
) Generale Missive van 30 Jan. 1665.

;

i Alahomedanen.
1
J Zie hierover Grothe, Archief VI. blz. 199, 332, 334, 354—356,

376—377.
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Zoo werd door de regeering bepaald: welk zendings-

terrein er zou bearbeid worden; welke taal er bij de

godsdienstoefening moest gebruikt worden; welke per-

sonen op de verschillende posten moesten arbeiden,

waar scholen moesten gesticht worden ; welk traktement

predikanten en ziekentroosters moesten genieten enz.

Rapporten van bezoekreizen van predikanten, die op

last van de regeering werden ondernomen, werden bij

de officiëele rapporten der Gouverneurs aan de Gouver-

neurs-Generaal gevoegd.

Waar alzoo de Zending door de Compagnie werd be-

hartigd *), kan het ons niet verwonderen, dat er voor

de Deputati ad res Indicas op dit terrein niet veel meer

te doen overbleef. Het zou niet geraden geweest zijn

voor de Kerken in Nederland om zich te veel met de

verrichtingen der Compagnie in te laten. Wij kunnen

het ons daarom wel voorstellen, dat men er toe kwam
om alleen datgene te doen wat op den weg geplaatst

werd. En ook dit viel al moeilijk genoeg! Het kostte

reeds zooveel om iets in het belang van Indië tot stand

te brengen, dat het ons niet verwonderen kan, dat de

Deputati niet dieper op allerlei kwesties ingingen en

niet meer werk deden dan hun gevraagd werd.

Wij willen nu nagaan welke zendingskwesties voor-

namelijk de Deputati hebben bezig gehouden.

h Het behoeft wel geen betoog, dat de bedoelingen van de Compagnie

hierbij niet zuiver waren. Er zijn zeker Gouverneurs-Generaal en lagere

ambtenaren geweest, die oog en hart hadden voor de Christianisatie van

Indië. Meestal echter was het eigenbelang. Zoodra een hoofd Christen

was, stond hij onder de Compagnie en verbond zich de producten

van zijn land alleen aan de Compagnie te leveren. Waar de bevolking

het Christendom aannam, had de Compagnie met de minste moeite

het meeste voordeel.
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III. Zendingskwesties door hen behandeld.

a. Kerkenorde voor Indië.

In het Tweede Hoofdstuk l
) zagen wij reeds hoe de

terugkeer van Sebastiaan Daxckaerts in 1623 van groote

beteekenis was voor de belangstelling in, en de kennis

van den zendingsarbeid in Indië. Zijne persoonlijke mede-

deelingen vulden de berichten aan. die sedert eenige

jaren, door de uit Indië ontvangen brieven, hier te lande

van den stand van zaken aldaar waren bekend geworden.

Met hem werd overleg gepleegd hoe het best een einde

te maken aan de toenemende wanorde op kerkelijk ge-

bied in Indië. Waar de Deputati te Middelburg en te

Amsterdam aan den aanvang stonden van de zware taak

om de belangen van de Indische Kerken hier te lande

te behartigen, daar moet het hun bijzonder welkom ge-

weest zijn met een man als Danckaerts, die gedurende

zijn ruim vierjarig verblijf te Ambon zich niet verge-

noegd had alleen voor de Europeanen te prediken, maar

die getoond had hart te hebben voor het zendingswerk

onder de inlanders, te kunnen confereeren.

Toen kwam ook de kwestie van eene Kerkenorde voor

Indië ter sprake. Wel was reeds de Dordtsche Kerken-

orde naar Indië gezonden 2
), maar het moet Danckaerts

niet veel moeite gekost hebben om aan te toonen, dat

deze voor de toestanden in Indië absoluut niet paste en

\) Zie blz. 79.

-) 14 Nov. 1622 wordt in de Classis Amsterdam bericht, dat de

Broeders van Zeeland eene Kerkenorde naar Indie hebben gezonden

(zie Acta in Bijlage E. van Callenbach, Heurnius). Daar noch in

de Acta van de Classis "Walcheren, noch in die van hare Deputati

iets over eene Kerkenorde vermeld wordt, kan het wel niet anders of

dit moet de Dordtsche Kerkenorde geweest zijn. (Zie ook hierover

blz. 121 noot 2 van CALLENBACH, Heurnius.)
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daarom niet dan met vele wijzigingen in Indië zon

kunnen worden ingevoerd. En toch was eene Kerkenorde

vóór Indiè' dringend noodzakelijk, daar er een einde moest

komen aan de groote onzekerheid en willekeur op ker-

kelijk gebied. De Dordtsehe Kerkenorde in Indië te willen

invoeren zon alleen de verwarring nog grooter gemaakt

hebben, daar eene wet, die niet uitgevoerd kan worden.

erger is dan geene wet.

Het was daarom, dat Danckaerts aan het werk toog

om de Dordtsehe Kerkenorde voor Indië te bewerken.

Hij deed dit waarschijnlijk in overleg met de Deputati

der Classis Amsterdam, of althans met hunne voor-

kennis. Op de Synode van Hoorn van 1623 kwam deze

zaak ter sprake. Deze Synode was blijkbaar zeer met

het denkbeeld ingenomen en besloot, daar er haast bij

was. (Danckaebts wilde spoedig weder naar Indië ver-

trekken) dat de Deputati Synodi van Xoord- en Zuid-

Holland Danckaerts zouden helpen om eene concept-

Kerkenorde voor Indië op te stellen. Men hoopte deze

dan aldaar door de autoriteit van de H.H. XVII en van

de Staten-Generaal in te voeren „opdat de Kercken aldaar

na niizi Kerchenordeninge allengsketis mogten gefatsoeneert

toorderi". Het was dus niet het doel om aan Indië eene

andere, van de vaderlandsche afwijkende, Kerkenorde

te geven, maar wel om in deze Kerkenorde rekening

te houden met de toestanden in Indië, ten einde de

Kerken daar te lande op te voeden, opdat zij, zoodra de

omstandigheden het toelieten, zich aan de Dordtsehe

Kerkenorde zouden houden. De groote moeilijkheid was

toch, dat er in Indië wel eenige predikanten en ver-

scheidene krankbezoekers, die als predikant dienst deden,

werkzaam waren, maar, dat er verder nog zeer weinig

te bespeuren was van kerkelijke organisatie. Slechts op
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enkele plaatsen waren er Kerkeraden, eene Classis kon

echter nergens met het oog op de groote afstanden ge-

formeerd worden en dus moest op andere wijze voorzien

worden in al datgene wat de Dordtsche Kerkenorde

aan de Classis opdroeg. En zoo waren er meer punten

waarop de vaderlandsche Kerkenorde voor Indië of over-

bodig of onuitvoerbaar was.

Met de hulp der Deputati Synodi van Zuid-Holland

en Noord-Holland was Danckaerts nu spoedig met

het concept gereed. Op de Synode van 1624, in

beide provinciën, wordt bericht, dat het extract uit de

Kerkenorde is gereed gekomen en ter approbatie aan de

H.H. XVII is overgegeven. Daar deze echter niet even-

veel haast maakten l
) om hunne goedkeuring aan deze

Kerkenorde te geven, was aan Danckaerts, die in dat

jaar reeds weder naar Indië teruggekeerd was, eene

copie van het concept 2
) medegegeven, om aldaar provi-

sioneel gebruikt te worden, totdat „wettelijk" (= van

J
) De H. H. XVII waren in deze zaak, waarschijnlijk wel opzettelijk.

heel weinig voortvarend. Het Concept kwam in 1623 bij hen in en

toen beloofden zij het advies der Kamers er op in te winnen en in

162.") bleek het, dat de Kamers er nog niets van gehoord hadden (zie

CtROTHE, Archief II, blz. 3).

-) Dit concept (zie Bijlage I.) waarvan zich eene copie onder de

Bijlagen van van Dam in het Bijksarchief bevindt, is hetzelfde, dat

ten grondslag werd gelegd aan de kerkelijke vergadering te Batavia

van 6 Aug.—27 Oct. 1624, waarvan de Acta als Bijlage G. aan

Callenbach, Heurnius zijn toegevoegd. Het wordt besproken door

Callenbach, die (blz. 122— 125) de afwijkingen er van van de

Dordtsche Kerkenorde nagaat. Hij vermeldt echter daarbij niet het

groot aantal artikelen van de Dordtsche Kerkenorde, die in dit extract

geheel zijn weggelaten. Dit zijn de artikelen: 5. li, 7, 9, 1<>, 11, 14,

15, 1^, 19, 20, 22, 24. 26, 27. 28, 29. 30, 32, 33. 36, 37, 39—42,

)4-.7_\ 54, 55, 63, 64, 65. 69, 83 en 86. Daar overigens alle belang-

rijke bijzonderheden van dit concept door Dr. CALLENBACH zijn

besproken, staan wij er hier niet nader bij stil.



129

regeeringswege) nader orde op de Kerken in O.-Indië

zou worden gesteld.

En nog in ditzelfde jaar (1624) had te Batavia, kort

na de terugkeer aldaar van Daxckaerts, de zoo belangrijke

kerkelijke vergadering plaats, waarin de zaak van de

Kerkenorde voor Indië besproken werd. Deze vergadering,

die van 6 Augustus tot 27 October duurde, werd niet

alleen met goedkeuring van den Gouverneur-Generaal

gehouden, maar deze betoonde eene geheel bijzondere

belangstelling in deze samenkomst en liet haar door

twee leden van den Raad van Indië als zijne vertegen-

we trdigers bijwonen. Door haar werden tegen enkele

artikelen dezer Kerkenorde bedenkingen geopperd en er

werd voorgesteld aan enkele andere iets toe te voegen

:

het concept werd echter geheel behandeld alsof het

officieel uit het vaderland was toegezonden, zoodat er

geen twijfel meer zijn kon omtrent de officieele waarde

van deze Kerkenorde als door de Kerken in Nederland

voor de Indische Kerken opgesteld. Daarom werd ook

alleen nog het gevoelen van de Noord- en Zuid-Hol-

landsche Synoden gevraagd omtrent de op de vergadering

te Batavia voorgestelde wijzigingen. Door den Gouverneur-

Generaal werd echter deze zaak blijkbaar anders be-

schouwd. Deze stond alleen toe, dat deze Kerkenorde

^provisioneel, tot nader ordre en béhoorlycke ratificatie

rmi Neéerlant sal agtervölgt en gebruyekt werden," dewijl

zij alleen „bij de Gedep. der S. en N.-HoUandsche Synode

geraemt bij deselve ongeteyekent, zonder autentiqut appro-

batie" was overgezonden.

Dit bezwaar van den Gouverneur-Generaal was zeer

gegrond. Het treft ons toch met welk eene overhaas-

ting er in deze zoo hoogst gewichtige zaak was ge-

handeld. Door de Synode van Noord-Holland van 1628

9
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was besloten, dat de Deputati Synodi van Noord-Hol-

land en Zuid-Holland Danckaerts zouden helpen om een

extract uit de Dordtsche Kerkenorde voor Indië op te

stellen. Nu zouden wij verwachten, dat dit extract het

volgende jaar in de beide Synoden zou ter tafel gebracht

zijn om daar uitvoerig besproken te worden. Vervolgens

had zeker in deze zaak, bij gemis aan eene nationale

Synode, met de Synoden der andere Provinciën, overleg

moeten gepleegd zijn. In plaats van dit alles wordt op

de Synode van 1624 bericht, dat het concept reeds met

Danckaerts naar Indië is gezonden, en de Zuid-Hollandsche

Synode hoort zelfs in dit jaar het eerst van deze zaak,

aangezien hare Deputati door die van Noord-Holland zijn

aangezocht om over haar gezamenlijk met Dangkaebts

te confereeren, en dit gedaan hebben, na de Synode van

Zuid-Holland van 1623. En terwijl deze beide Synoden

dus voor het eerst vernemen, dat het ontwerp eener

Kerkenorde voor Indië gereed is, vergadert reeds gelijk-

tijdig de kerkelijke vergadering te Batavia er over.

Het komt ons voor, dat de Deputati Synodi in deze

wel wat heel haastig zijn te werk gegaan en zij beter

hadden gedaan Dangkaebts zonder deze Kerkenorde te

laten vertrekken en de bespreking ervan op de volgende

Synode af te wachten. Waarschijnlijk echter vreesden zij.

dat als de Synoden van Noord- en Zuid-Holland deze

Kerkenorde hadden moeten behandelen en haar daarna

aan de goedkeuring der Synoden der andere provinciën

hadden moeten onderwerpen, er wel nooit overeenstem-

ming op dit punt zou te verkrijgen geweest zijn. Daarom

maakten zij zooveel mogelijk haast om het concept weg

te zenden, om zoo te maken, dat deze Kerkenorde reeds

in Indië was. voordat de bezwaren der andere provin-

ciën tegen deze handelwijze waren geuit.
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De Synoden van 1624. zoowel in Noord- als in Zuid-

Holland, hadden dan ook geen bezwaren tegen de handel-

wijze harer Deputati, maar keurden het zenden van het

concept met Danckaerts goed.

Tevens kwam toen echter de oppositie van de Corres-

pondenten der andere provinciën tegen het eigenmachtig

handelen van de Hollandsche Synoden in deze aange-

legenheid, die toch alle Kerken in Nederland aanging.

Dit was het begin van den strijd, dien wij in het vorige

hoofdstuk bespraken. Doordat nu echter Noord-Holland

volstrekt geen ongelijk wilde erkennen, had deze strijd

op de verdere behandeling dezer Kerkenorde eene zeer

ongunstige uitwerking.

Aan den eenen kant toch wilde de Synode van Noord-

Holland haar recht handhaven, maar aan den anderen

kant werd zij toch ook bevreesd om in deze kwestie

meerdere beroering te verwekken en liet daarom deze

Kerkenorde maar liever rusten, of maakte er zoo min

mogelijk drukte over, wat voor eene goede behandeling

dezer zoo hoogst belangrijke aangelegenheid natuurlijk

niet gunstig zijn kon.

Het komt ons toch voor, dat in de houding van de

Synode van Noord-Holland in de verdere behandeling

dezer zaak duidelijk deze aarzeling is op te merken.

Op de Synode van Edam in 1625 blijft het stuk van

de Kerkenorde voor O.-lndië open, als voren, d. w. z„

dat men er de goedkeuring van de H.H. XVII, die er

door de Deputati ook al reeds dadelijk in 1623 op ge-

vraagd was, wilde afwachten 1
). In het volgende jaar

!) De handelwijze van de Deputati Synodi om deze Kerkenorde

ook terstond aan de H.H. XVII aan te bieden wordt dus goedge-

keurd.
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werd op de Synode van Alkmaar van 1626 bericht,

dat de Kerkenorde door de Oost-Indische Compagnie naar

Indië was gezonden met recommandatie om de Kerken

naar dezelve te reguleeren, zooveel mogelijk was, maar

dat uit Indië was geschreven, dat daar over het aan-

nemen van deze Kerkenorde moeilijkheden waren gerezen

bij de Politieken, omdat zij niet door de Hooge Overheid

was geapprobeerd ; dat de Classis van Amsterdam goed

gevonden had om de Kerken in Indië aan te schrijven,

dat zij zich bij provisie aan de overgezonden Kerken-

orde zouden houden tot den tijd, dat deze door de Hooge

Overheid zou zijn geapprobeerd l
).

Dit bericht geeft ons aanleiding tot verschillende op-

merkingen. In de eerste plaats blijkt uit de Resolutiën

van de H.H. XVII 2
) niets van eenige approbatie

dezer Kerkenorde; ten tweede behoefden de H.H. XVII

haar niet meer naar Indië te zenden, aangezien zij

daar reeds in 1624 aangekomen en uitvoerig behan-

deld was; ten derde blijkt uit de vermelding van de

moeilijkheden in het aannemen dezer Kerkenorde door

de Regeering in Indië, dat het gebeurde te Batavia

in 1624 toen aan de Classis Amsterdam bekend was,

maar, dat over dit alles op de Synode gezwegen wordt

(de kwestie van de veranderingen en aanvullingen in de

Kerkenorde door de vergadering te Batavia voorgesteld

komen eerst drie jaren later, in 1629, in de Synode ter

tafel) en, wat nog erger is, dat er eene geheel onware

voorstelling van gegeven wordt. De moeilijkheid bij den

l
j Zie Grothe Archief I, blz. 3 en 4.

'*) Zie „Resolutiën H.H. XVII aangaende het Kerckelicke" als

Bijlage aan van Dam's Geschiedenis der O. I. Comp. in 't Rijks-

archief, waarvan het eerste gedeelte is opgenomen in Grothe Archief

V en VI.
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Gouverneur-Generaal was, zooals wij straks zagen, niet

geweest, dat deze Kerkenorde niet door de Hooge Over-

heid was geapprobeerd, maar dat zij niet door de

Deputati Synodi was geteekend en het niet bleek of zij

werkelijk door de Kerken in Nederland was gezonden.

Met dit bezwaar durfde de Classis Amsterdam echter

niet ter Synode komen, daar dit koren op den molen

van de andere provinciën zou geweest zijn, die juist

hierover de meeste moeilijkheden maakten, dat de Synode

van Noord-Holland eene Kerkenorde voor Indië ge-

maakt en die er heen gezonden had, zonder de Synoden

der andere provinciën er in te kennen.

Zoo leed deze gewichtige zaak onder de verdeeldheid

der provinciën, vooral onder de houding van de Synode

van Noord-Holland in dezen strijd, die zich niet ontzag

het belang van Indië er aan op te offeren en zelfs de

waarheid te verdraaien ten einde eigen macht en invloed

te verzekeren.

En zoo werd in de kwestie van eene Kerkenorde voor

Indië een element op den voorgrond gebracht, dat er geheel

niet in thuis hoorde, maar dat er van den aanvang af

door de Synode van Noord-Holland in gemengd was,

namelijk dat van de approbatie dezer Kerkenorde door de

Staten-Generaal. Blijkbaar hoopte de Synode van Noord-

Holland hare positie, die zij in deze zaak had ingenomen,

te versterken door de autoriteit van de Staten-Generaal.

Maar hoe kon zij hopen, waar er zelfs hier te lande

niets kwam van eene uniforme invoering van de Dordtsche

Kerkenorde door de autoriteit van de Staten-Generaal, dat

dezen hiertoe voor Indië wel te vinden zouden zijn? 1
)

x
) Dr. Callenbach meent, (Stemmen v. W. en V. Sept. 1898 blz.

785) dat deze Kerkenorde door de Staten-Generaal geapprobeerd i.-.

Ik meen, dat er niet de minste reden is om dit aan te nemen en
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En bovendien: waartoe was deze approbatie noodig?

In de Instructie in 1617 door de H.H. XVII ontworpen,

door den Stadhouder goedgekeurd en door de Staten-

Generaal vastgesteld voor de Gouverneurs-Generaal van

Ned.-Indië *), wordt hun in artikel 34 opgedragen het

„ordre stellen" op alles wat den Godsdienst in Indië

betreft. Het approbeeren van eene Kerkenorde voor Indië

was dus de taak van den Gouverneur-Generaal in Indië

en niet van de Regeering in Nederland. In de Verga-

dering te Batavia was dan ook volstrekt niet gesproken

over deze approbatie in Nederland, het eenige wat men

te Batavia wenschte was eene Kerkenorde door de Kerken

in Nederland vastgesteld en gegeven, en de Gouverneur-

Generaal wilde deze al of niet gewijzigd, naar hij dat

noodig vond, invoeren.

Om aan dit verzoek uit Batavia te voldoen zou de

Classis Amsterdam echter, die de Indische zaken in

Noord-Holland geheel beheerschte, den weg hebben moeten

inslaan, dien zij juist niet begeerde te bewandelen, om
namelijk deze Kerkenorde aan de goedkeuring der Synoden

van de andere Provinciën te onderwerpen en te trachten

met hen hierover tot eenstemmigheid te geraken. Indien

zij dit gedaan had was er kans geweest, dat Indië eene

voor de toestanden aldaar passende en voor de vrijheid

van de Kerk wakende Kerkenorde zou hebben ontvangen.

deze approbatie zeer ongerijmd zou geweest zijn. Dat Specx haar

„ geautoriseerd" noemde [zie Archief VI, blz. 134. (Dr. Callenbach geeft

hier zoowel als in zijne biografie van Justus Heürnius blz. 131

abusievelijk Archief V. blz. 173 op)] geschiedde alleen op grond van de

voorloopige autorisatie door den G. G. de Carpextieu. Eene andere

autorisatie was niet noodig.

l
) Zie deze Instructie, die in latere jaren wel aangevuld maar op

dit punt niet gewijzigd werd, in Van der Chys Plakaatboek I

blz. 28— 52.
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Nu kwam er aan de verwarring op dit gebied niet

.spoedig een einde en de weg werd voorbereid voor de

Kerkenorde van Batavia van 1643, die voor de vrijheid

der Indische Kerken in menig opzicht zoo noodlottig was.

Eerst in 1629 kwamen op de Synode van Noord-Hol-

land eenige van de wijzigingen, door de kerkelijke

vergadering te Batavia van 1624 voorgesteld in de door

Danckaerts medegebrachte Kerkenorde, ter sprake. Deze

worden daar voorgesteld door de Deputati ad res Indicas

van de Classis Amsterdam. Slechts enkele punten uit

de vele gewichtige vraagstukken, die in de vergadering

van Batavia besproken waren *), worden hier door de

Deputati ter tafel gebracht.

Dit was in de eerste plaats de kwestie of men kinderen

wier ouders heidenen waren en die dus niet mochten

gedoopt worden, door oplegging der handen in het midden

der gemeente mocht zegenen, ten einde hen alzoo toch

eenigszins aan de Christelijke Kerk te verbinden -). De

Synode oordeelde dit gebruik niet Christelijk en meende,

dat het daarom moest worden nagelaten ; in plaats

hiervan moest men de kinderen naarstig catechiseeren

en in de fondamenten van het Christendom onderwijzen 3
).

*) Zie voor al het overige de Acta in CALLENBACH, Heurnius

Bijlage E. en zijne uitvoerige bespreking er van blz. 100—137.
2
) Zie op dit punt Callexbach, Heurnius, blz. 110—112. Hier

werd de behoefte gevoeld aan eenigen band tusschen de Kerk en

kinderen van heidenen, die, hoewel zelf nog niet toegetreden, toch

hunne kinderen wel wilden laten onderwijzen. Het heeft mij niet

mogen gelukken na te gaan in hoeverre dit in verband stond met

«Ie in lateren tijd oprijzende kwesties, vooral in den strijd over de

Sacramentsscheiding, die in Hoofdstuk IV wordt besproken.
3
) De Synode toonde met dit antwoord niet te voelen van hoe

groot gewicht zulk eene uitwendige handeling voor het gemoed dei-

inlanders is en hoe deze werkelijk een band geeft. Zie hierover ook

de noot op bladz. l s <».
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In de tweede plaats kwam op deze Synode ter sprake,

hoe door genoemde kerkelijke vergadering toegelaten

was om in godsdienstoefeningen in de inlandsche talen,

de Psalmen te laten voorlezen en dan na iederen regel

door de gemeente zingende te laten herhalen 1
). Het

doel was blijkbaar om de gemeente wat meer aandeel

in de godsdienstoefeningen te geven en door eene gedurige

herhaling der Psalmen deze meer in de gemeente te

doen leven. Ook dit werd door de Synode na rijp beraad

afgekeurd als eene ongewenschte nieuwigheid, daar de

Kerken in O.-Indien, „als geheel een zijnde wet cle Kerken

dezer landen" ook in den vorm der godsdienstoefeningen

zooveel mogelijk daaraan gelijk moesten blijven en elke

verscheidenheid aanstootelijk was. Indien men het

wenschte, kon men immers een geheelen Psalm voor-

lezen, maar het nazeggen ervan door de gemeente in de

godsdienstoefening werd bepaald afgekeurd.

Nog ééne kwestie, die op de kerkelijke vergadering

van Batavia van 1624 besloten was, kwam in de derde

plaats op deze Synode ter tafel. Dit was het besluit om
gedoopte kinderen, als zij 10 of 11 jaren oud waren en

men hen ter catechisatie wilde doen komen, vooraf met

oplegging der handen eene „Confirmatie" te geven 2
).

Hoewel de Synode dit gebruik op zichzelf „middel-

matig" vond, oordeelde zij toch, dat het beter was het

x
) Vgl. Callexbach, Heurnius, blz. 314 en 10S. Dit gebruik werd

ook door de Kerkenorde van 1643 toegelaten.

2
) Dit gebruik komt ons wellicht tamelijk zonderling voor. Toch is

het in de inlandsche wereld in Indië zeer goed te begrijpen, dat daar.

waar men zoo zeer aan uiterlijke teekenen hecht, de ouders er eerder

toe zouden komen de kinderen geregeld ter catechisatie te zenden, als

zij daartoe eene zekere kerkelijke wijding ontvangen hadden, dan

wanneer zij zonder bepaalde directe aanleiding daarmede moesten

beginnen.
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„om de kwade gevólgm run Superstitie" na te laten.

De Deputati der Classis Amsterdam, die deze drie

punten in de Synode ter tafel gebracht hadden, werden

verzocht deze besluiten ter kennisse van de Kerken in

O.-Indië te brengen.

Alles wat dus de Kerkeraad van Batavia, na jaren

wachten, als antwoord op de gewichtige besluiten der

kerkelijke vergadering van 1624, waarvan de Acta ter-

stond aan de Classis Amsterdam waren gezonden, uit

het vaderland kreeg, was de afkeuring van de Synode

van Hoorn van 1629 op deze drie punten l
).

De Synode van Schoonhoven van 1630 conformeerde

zich alleen met hetgeen de Synode van Hoorn had

besloten en ging ook niet verder op deze zaken in.

Het is zeker niet genoeg te. betreuren, dat onze

Kerken in deze zoo hoogst gewichtige aangelegenheid

niet beter aan de Indische Kerken de helpende hand

hebben geboden. Hierdoor toch werd in Indië een zeer

onzekere toestand geschapen. Men had er eene Kerken-

orde, die uit het vaderland was gekomen en die provi-

sioneel door den Gouverneur-Generaal was ingevoerd.

Deze Kerkenorde zou eerst van blijvende kracht zijn,

als het bleek, dat zij in Nederland door de bevoegde

kerkelijke autoriteiten was ontworpen en goedgekeurd.

Toen het bewijs daarvan echter uitbleef en in plaats

daarvan de berichten in Indië doordrongen van den

strijd tusschen de provinciën in Nederland over de vraag

aan wie de zorg voor de Indische Kerken toekwam,

x
) Het is wel eigenaardig, dat juist deze drie punten, die door de

vergadering te Batavia met het oog op het overkomen van heidenen

tot de Christelijke Kerk werden voorgesteld, en die dus te recht de drie

voornaamste zendingspunten uit de Acta dezer vergadering zouden

kunnen genoemd worden, hier op deze Synode ter sprake kwamen.
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was deze Kerkenorde daarmede iets zeer onzekers ge-

worden, waaraan men zich ai of niet houden kon, juist

zooals men het wenschte of zooals het 't beste uit-

kwam.

Vandaar, dat de Kerkeraad van Batavia in 1631 aan

de Kamer van Amsterdam kon schrijven, dat zij haar

verzocht Tpm met de Kercke in 't Vaderlant te beslutjteiu

wat order wig inde regeriuge van Godes gemeynte alhier

te houden hebben" *) alsof er geene Kerkenorde voor

Indië bestond.

Toch kon aan den anderen kant op grond daarvan,

dat deze Kerkenorde provisioneel door den Gouverneur -

Generaal was afgekondigd en dat deze haar niet her-

roepen had, ook steeds met recht verdedigd worden, dat

zij geautoriseerd was. 2
)

De zoo gewenschte vastheid echter in kerkelijke zaken

was dus voor Indië door deze Kerkenorde al even weinig

x
) Zie Grothe, Archief VI, blz. 128.

2
) Vandaar konden Heürnius en De Roy in 163] aan den G. G.

Specx schrijven over de „geautoriseerde cnde duslaugh in Indië ge-

practiseerde Kerckeiiordeninge" en sprak ook deze in zijn antwoord over

deze Kerkenorde als geautoriseerd (Zie Grothe, Archief VI, blz. 133

en 134). Toch kunnen wij niet met Dr. Callenbach rnedegaan, dat

hieruit is af te leiden, dat deze Kerkenorde door de H.H. XVII en

de Staten-Generaal is geapprobeerd. Zoowel Dr. Callexbach als

Hofstede die (in zijne O. I. Kerkzaken, blz. 44—113) uitvoerig deze

Kerkenorde bespreekt en de geldigheid ervan bestrijdt, zien voorbij

,

dat de G.-G. volgens zijne Instructie en volgens het rechtsbegrip van

dien tijd eene Kerkenorde voor Indië kon geven en noch de Kerken

hier te lande, noch de Staten-Generaal hierin behoefden gekend te

worden. Het spreekt echter van zelf, dat de G.-G. daarbij zoo-

veel mogelijk rekening hield met den wensch der kerkelijke autoriteiten.

Ook de G.-G. VAK Diemex was echter volkomen in zijn recht toen

hij de Kerk in Indië eene Kerkenorde oplegde, die veel meer de

vrijheid der Kerk aan banden legde.
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verkregen, als de Dordtsche Kerkenorde deze voor ons

vaderland had vermogen aan te brengen.

En de toestand in Indië werd niet beter toen de

Gouverneur-Generaal van Diemen in 1643 eene nieuwe

Kerkenorde *) invoerde, speciaal voor de Kerk van Batavia.

In het opstellen van deze Kerkenorde werden de Kerken

in het vaderland in het geheel niet geraadpleegd. Zij werd

door de Regeering in Indië aan de Kerk opgelegd, wat

zeer duidelijk uit vele bepalingen blijkt. Bijna voor alle

handelingen op kerkelijk terrein, tot zelfs de keuze van

ouderlingen toe, is volgens deze Kerkenorde de toestem-

ming van de Regeering verplichtend. Hier was dus aan

de vrijheid van de Kerk in Indië- officieel een einde

gemaakt en, hoewel niet goedschiks, moest toch de Kerk

zich wel onderwerpen 2
).

Toch bleek het al spoedig, dat zulk eene door de

Regeering aan de Kerk opgelegde Kerkenorde niet veel

kracht kon uitoefenen. In vele gevallen hield men er

zich niet aan, en alleen waar het tot bepaalde botsingen

tusschen de Kerk en de Overheid kwam, handhaafde de

Regeering met een beroep op deze Kerkenorde haar recht.

Zij was alleen van kracht voor de verhouding van de

Kerk tot de Regeering; in het Kerkelijk leven oefende

zij weinig invloed uit, en werd er niet meer met haar

gerekend dan noodzakelijk was.

In Nederland vond deze Kerkenorde bij de Classes

AValcheren en Amsterdam sterke afkeuring. Hunne

oppositie er tegen baatte echter niets. De Kerken in

Nederland hadden den tijd en de gelegenheid voorbij

!) Zie Bijlage K.
2

) Hieruit blijkt ook duidelijk, dat de Gouverneur-Generaal alleen

aan eene Kerkenorde autoriteit kon verleenen en de approbatie van

de H.H. XVII of Staten-Generaal hierbij volstrekt niet noodig was.
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laten gaan om invloed op eene Kerkenorde voor Indië'

uit te oefenen. Het was nu te laat.

Door de Classis Walcheren is het eerst tegen deze

Kerkenorde geprotesteerd. In een schrijven van 12 Mei

1645 aan den Kerkeraad te Batavia worden vele bezwa-

ren tegen haar ingebracht 1
). Het grootste bezwaar was,,

dat de Kerkeraad van Batavia als zijnde „onderhoorich

aan de Nationale Synode, gehouden binnen Dordrecht, ah

oock dependent ende correspondent met de gemene Kercken

alhier in het Vaderland, zonder communicatie met de andere

leden desselver Nationale Synode'' op eigen gelegenheid

eene Kerkenorde had ontworpen 2
). Verder gaat de Classis

Walcheren in dit schrijven op de détails dezer Kerken-

orde in, en komt vooral op tegen de veel te groote macht,

die door haar in kerkelijke aangelegenheden aan de Over-

heid wordt toegekend 3
)

Hoewel zij er niet veel heil van verwachtte, besloot

toch de Classis Walcheren bij de H.H. XVII tegen het

afkondigen van deze Kerkenorde in Indië te protesteeren

en daartoe zocht zij samenwerking met de Classis Am-

sterdam.

Bij de Deputati ad res Indicas van de Classis Amster-

dam was ook 25 Augustus 1645 een brief uit Batavia

ingekomen, waarin de invoering van de Kerkenorde van

1643 gemeld werd, en waarbij eene copie van deze wrerd,

overgezonden. Door hen schijnt echter niet veel acht

x
) Vau welken brief een afschrift in het Rijksarchief gevonden wordt.

2
) Dit was niet juist: deze Kerkenorde was niet door den Kerkeraad

van Batavia ontworpen, maar was op last van den Gouverneur-Gene-

raal samengesteld en door hem ingevoerd.

3
j Het eenige bezwaar, dat door de Classis Walcheren in dit schrij-

ven geopperd wordt tegen eene kwestie, die niet met de verhouding

van de Kerk tot de Regeering in verband stond, was het bezwaar

tegen de Sacramentsscheiding waarover in Hoofdstuk IV. blz. 190.
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op deze zaak te zijn geslagen: zij brachten haar zelfs

niet in de Classis 1
).

In deze Classis kwam deze zaak echter kort daarop

toch ter sprake door den brief van de Classis Walcheren 2
).

Naar aanleiding van dit schrijven wordt in de ver-

gadering van 4 September 1645 besloten bij de H.H.

XVII, die toen juist te Amsterdam vergaderd waren,

tegen deze Kerkenorde te protesteeren.

Dit protest werd 8 September bij de H. H. XVII inge-

leverd, maar had geen ander resultaat, dan dat de

Classis het gewone antwoord ontving „dat sy (de H.H.

XVII) op dese saeck soodanige ordre souden stellen als tot

ruste en vrede run de Kercken van Indien noodich soude

blijken" :i

).

Ook in de daaropvolgende correspondentie van de

Classis Amsterdam met den Kerkeraad van Batavia

komt nu deze Kerkenorde ter sprake en wordt deze

ernstig er over berispt van zich zulk eene Kerkenorde te

hebben laten opleggen. In haren brief van 30 October

1645 schrijft de Classis Amsterdam, dat zij het maken

van deze Kerkenorde absoluut onnoodig oordeelde „daer

sy hadden de Kerckenordeninghen run 't Vaderlant met

de welcke alhoewel de eene run cPandere wel wat is ver-

schillende de E. Classis- verstaat dat U. E. u also wel

haddet connen behelpen als de Kercken des Vaderlants hoer

mi s<> vele jaeren daermede hébben moeten behelpen, dies

x
) Een sterk staaltje van gemis aan activiteit bij deze Deputati; of

was het nog vrees om de kwestie van de Kerkenorde met de andere

provinciën weer op te halen?
2

) Ook hier moet dus het initiatief weder van de Classis Walcheren

komen

.

3
) Zie „Resoluties van de H.H. XVII rakende het Kerckelicke",

Bijlage van vax Dam, Geschiedenis der O. I. Comp. in het Rijks-

archief.
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te meer, dewi/jle de E. H. Mog. Heeren Staten eenighe

jaeren geleeden hebben gearresteert dat eene iegelycke Kercke

sonde blyven by de ordre die sy tot nog toe gebruyekt

heeft" l
).

In brieven uit Batavia wordt hierop geschreven (22 Aug.

1647), dat zij zich verontschuldigen moeten over deze

Kerkenorde, maar dat deze moet toegeschreven worden

aan „des tvjts noodzakelijkheid".

En hiermede eindigde met eenig over en weer geschrijf

deze zaak en de Kerkenorde van 1643 bleef in Indië

van kracht, al hield men er zich vaak ook heel slecht

aan en al bleven de Kerken hier te lande tegen de

geldigheid van deze Kerkenorde, in zooverre zij afweek

van de Dordtsche, protesteeren 2
).

Hadden de Kerken hier te lande zich nu eens in deze

zaak schrap gezet tegenover de Compagnie; hadden zij

geweigerd verder iets meer voor Indië te willen doen.

totdat deze Kerkenorde was ingetrokken, dan hadden

zij haar wellicht een zeer grooten dienst daarmede kun-

nen bewijzen! Hiervan gebeurde echter niets; zoo

bleef men voortsukkelen, men schikte zich allengs

in de toestanden, protesteerde, klaagde 3
) en kwam

1
) Zeker eene zonderlinge redeneering om daarmede tegen deze

Kerkenorde te protesteeren. Zoo zou er nooit eenige verandering in

eenige Kerkenorde hebben kunnen komen en dan zou de Kerkeraad

van Batavia niet hebben moeten blijven bij de Kerkenorden van het

vaderland, maar bij hare eigene van 1624.

2
) Dit was vooral tegen artikel 7 van deze Kerkenorde, hetwelk toestond,

dat een Kerkeraad met advies van de Hooge Overheid iemand van

singuliere gaven tot predikant bevorderde, waar wij later op terug

komen.
3
) Gedurig komt in de Remonstrantiën van de Classis Amsterdam

na dien tijd het verzoek voor, dat de Indische Kerken onder de

Nederlandsche Kerkenorde mochten blijven, zie o.a. de Remonstrantie van

5 Januari 1654 (Grothe, Archief II. blz. 156.)
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niets verder, legde eindelijk maar het hoofd in den

schoot en wachtte geduldig betere tijden af. „De Kerk

had hier te lande ook zoo veel van de Politieke Heeren

te lijden, het zou in Indië ook wel zoo moeten zijn."

In latere jaren kwam de kwestie van de Kerkenorde

van Nederlandsch-Indië in onze vaderlandsche Kerken

weinig meer ter sprake. Er heerschte op dit punt al

spoedig groote onwetendheid en onvastheid. In 1654

handhaafden de H.H. XVII op het punt van de bevesti-

ging der predikanten in Indië tegenover de klachten

daaromtrent van de Classis Amsterdam, de bepaling van

de Kerkenorde van 1643, waarbij de approbatie van de

Overheid noodig was alvorens tot deze bevestiging te

kunnen overgaan *). Daarentegen beriepen zich de H.H.

XVII in 1703 tegenover de Deputati der Classis Amster-

dam, om het recht van den Kerkeraad van Batavia te

bewijzen om mannen van singuliere gaven tot predikant

te bevorderen, op de Kerkenorde van 1624 2
).

Nog zonderlinger was, dat op de Zuid-Hollandsche

Synode van 1658 besloten werd de Kerkenorde van

Oost-Indië eens optezoeken, terwijl in 1673 deze zelfde

Synode besloot met allen ijver er voor te waken, dat de

Kerken in Indië zouden blijven bij de orde der vader-

landsche Kerken a
).

Nog eenmaal kwam de kwestie van de geldigheid van

!) Zie Resolutie H.H. XVII in Geothe, Archief II, blz. 162 en

I, blz. 44.

2
) Zie Gkothe, Archief I, blz. 123. Dat zij dit deden was blijkbaar

alleen onbekendheid met de Kerkenorde van 1643 waarin hetzelfde

artikel (alleen met toevoeging van de approbatie van de Hooge Over-

heid) voorkwam (vgl. art. 7 Kerkenorde 1643 met art. 5 Kerkenorde 1624).

Onwetendheid was het ook, dat zij daarbij de Kerkenorde van 1624

geapprobeerd door de Staten-Generaal en de H.H. XVII noemden.
3
) Zie Grothe. Archief II, blz. 19 en 20.
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de Kerkenorde van 1643 in de vaderlandsche Kerken

ernstig ter sprake. Dit was in het midden der 18e eeuw

in den strijd over het recht der Kerk van Batavia om
krankbezoekers en proponenten tot predikant te bevor-

deren. Het was ook in verband daarmede, dat Hofstede

in zijne „Oost-Indische Kerkzaken" haar evenals die van

1624 uitvoerig besprak. Daar de kwestie van de geldig-

heid dezer Kerkenorden toen echter alleen herleefde in

verband met de genoemde kwestie, zullen wij, daar wij

op deze nog nader terugkomen, l
) daarbij ook bespre-

ken, wat toen over de Kerkenorden gehandeld is.

b. Kirt -st'u s over Btybelwrtalingen enz.

Hier moet ook met een enkel woord 2
) gesproken worden

over hetgeen de Kerken hier te lande gedaan hebben om
Bijbelvertalingen en andere uitgaven in Indische talen

te bevorderen. Het behoeft zeker geen verder betoog,

dat hoewel deze uitgaven bestemd waren voor de inlandsche

Christen-gemeenten hierbij toch ook steeds het Zendings-

belang op den voorgrond trad ; steeds hoopte men door

de inlanders den Bijbel in hunne eigene taal te geven, en

door andere uitgaven in inlandsche talen, ook heidenen

en Mohammedanen tot het Christendom te trekken.

In Hoofdstuk I
3
) spraken wij reeds over de bemoei-

!) Zie blz. 163—166.
2

) De vermelding hiervan kan kort zijn, aangezien Troostesbirg

de Bruijn, (Zie Herv. Kerk blz. 404—473), uitvoerig en nauwkeurig

heeft nagespeurd wat hier te lande ten tijde van de Compagnie

in Indische talen is uitgegeven. Van belang is hierbij ook vooral

Werxdley's Maleische Boekzaal (achter zijne Maleische spraakkunst,

Amsterdam 1736).

Wij staan hier alleen stil bij eenige bijzondere bemoeiingen, die de

Kerken hier te lande met enkele dezer uitgaven hebben gehad.

•"*) Zie blz. 34.
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ingen van den Kerkeraad van Arasterdam met de Ma-

leische vertalingen van Ruyll en Houtman.

De Amsterdamsche Kerkeraad werd toen geraadpleegd

over de kwestie van het gebruik van het zoogenaamde

hoog- of laag-Maleisch voor dergelijke vertalingen, zonder

hierin uitsluitsel te kunnen geven.

De uitgave van de vertalingen van Ruyll geschiedde

voor rekening van de Compagnie ; de Kerken hier te

lande werden hierin niet gekend.

Nog langen tijd duurde het alvorens men in ons vader-

land tot het inzicht kwam. dat de Kerken, aan welke

de zorg voor de Indische zaken was toevertrouwd, ook

op de uitgave van Bijbelvertalingen en op andere uit-

gaven voor kerkelijk gebruik in Indië, als van Psalm-

berijmingen, van den Catechismus, van het Kort Begrip,

van de Formulieren enz. toezicht en controle behoorden

uit te oefenen.

Van eenige rechtstreeksche bemoeiing onzer vader-

landsche Kerken, met de oudste Bijbelvertalingen l
) is

ons niets gebleken. Wel waren de Classes van Am-
sterdam en Walcheren enkele malen de tusschenperso-

nen tusschen de Indische Kerken en de Compagnie om iets

voor rekening van de Compagnie te laten drukken, maar

van eenige controle op het gedrukte bemerkten wij niets.

*) In 1629 kwam het X. T. in het Maleisch van Ruyll uit;

Heürxiüs vertaalde zelf enkele Bijbelboeken en gaf vertalingen van

van Hasel en Ruyll op nieuw uit (zie Callunbach Heurnius blz.

'250 — 254). In 1668 verscheen het N.T. van Daniel Brouwerius in

het Maleisch, dat te Amsterdam gedrukt werd. Later verschenen van

hem ook nog vertalingen van Genesis en Hosea. Deze vertaling van

het N. T. door Brouwerius werd tot ver in de 18e eeuw in Ambon
veel gebruikt, totdat zij door die van Leydekker verdrongen werd.

Behalve deze Bijbelvertalingen zijn in dezen tijd vele andere ver-

talingen voor kerkelijk gebruik in het Maleisch uitgegeven.

10
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De eerste Bijbelvertaling, waarop de Kerken in ons

vaderland toezicht uitoefenden, was die van het Portu-

geesche Nieuwe Testament.

Gedurende al den tijd van de Compagnie hield het

Portugeesch zich in Indië staande en op vele plaatsen

was de kennis van deze taal voor de predikanten

noodig. Op Ceylon schijnt zij het meest verbreid te

zijn geweest, maar ook te Batavia werd tot 1808

in ééne der Kerken Portugeesche Godsdienstoefening

gehouden. De behoefte aan eene Bijbelvertaling in het

Portugeesch werd al spoedig gevoeld.

Toch was er bij het gebruik dezer taal steeds eene

bijzondere behoedzaamheid noodig. Het was er de Com-

pagnie toch van den aanvang af om te doen, de Por-

tugeesche invloeden tegen te werken, daar Portugal

onze gevaarlijkste tegenstander en concurrent in de

Archipel was. Uit een oogpunt van politiek, moest dus

het Portugeesch verbannen worden. Dit was echter niet

overal mogelijk en door de predikanten werd steeds hier-

tegenover geplaatst, dat waar het Portugeesch de taal

was der Roomsche Missionarissen en Christenen, wij

daartegenover hun het Evangelie in het Portugeesch

brengen en hun ook den Bijbel in die taal geven

moesten.

In 1656 was te Batavia de Portugeesche ex-Roomsch-

Katholieke priester Joan Ferreira A. d'Almeida tot

predikant geëxamineerd en bevestigd. Deze bekwame man

ondernam al spoedig eene vertaling van het Nieuwe

Testament in het Portugeesch. Daar hij toen nog maar

zeer gebrekkig Hollandsch kende, bezigde hij voor deze

vertaling hoofdzakelijk de grondtekst en de Latijnsche

vertaling van Beza. Omstreeks 1670 was hij met deze

vertaling gereed. Door den Kerkeraad te Batavia, die er
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zeer mede ingenomen was, werd over haar aan de

Classis Amsterdam geschreven, om te verzoeken pogingen

in het werk te stellen, dat zij voor rekening der Com-

pagnie zou worden gedrukt.

De Classis Amsterdam correspondeerde toen over deze

zaak met den Kerkeraad van Batavia en met Ferreira

zelf 1
). Zij gevoelde veel voor dit werk, maar maakte

ernstige bezwaren, dat hij de Staten-Vertaling niet had

gebruikt en zij niet wist in hoeverre deze vertaling

daarmede overeenstemde. Het handschrift van Ferreira

was echter inmiddels naar het vaderland gezonden.

In 1679 had de Classis het middel gevonden, om, naar

zij meende, in dit gebrek te voorzien. Zij kon in dat

jaar naar Batavia schrijven, dat zij deze vertaling ge-

steld had in handen van de predikanten Bartholomeus

Heynen en Johannes Voogd, die beiden zeer ervaren

waren in de Portugeesche taal. Dezen zouden haar in

overeenstemming brengen met de Staten-Vertaling. De

H. H. XVII hadden zich bereid verklaard den druk daarna

door de Compagnie te laten bekostigen.

In 1682 was dit werk gereed; de Classis Amsterdam

schreef naar Indië dat zij er veel vrucht voor de uit-

breiding van het Evangelie van verwachtte, en zij

ontving van Ferreira een schrijven van hartelijke dank-

betuiging voor hare moeite en haren ijver in deze zaak.

Toen echter deze met groote kosten gedrukte uitgave

te Batavia aankwam, bleek het al spoedig, dat de beide

predikanten in Nederland de vertaling totaal verknoeid

hadden en zij bijna onbruikbaar was.

De Kerkeraad te Batavia schreef 30 Nov. 1684 aan

de Synode van Zuid-Holland, dat deze vertaling wegens

J
) Brief van de Classis Amsterdam van 1() Nov. 1677.
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hare onbruikbaarheid op last der Regeering grootendeels

was vernietigd. De Classis Amsterdam betuigde in haren

brief van dat jaar haren grooten spijt, dat dit werk

zoo treurig was uitgevallen, wat haar te meer leed deed,

daar dit het groote misnoegen der H. H. XVII had opge-

wekt, die aanzienlijke kosten voor niets gemaakt hadden.

Deze proefneming om de hulp der vaderlandsche Kerken

bij een dergelijk werk in te roepen was niet moedgevend.

Men besloot nu te Batavia het werk zelf ter hand te

nemen. Er had eene grondige revisie van deze vertaling

plaats en zij werd te Batavia gedrukt. IS
T
a den dood

van Ferreira in 1691 werd het werk door zijne collega's

Zas en Op den Akker voortgezet en in 1693 verscheen

daar het Portugeesche Nieuwe Testament.

Het Portugeesche Oude Testament kwam met nog groo-

tere moeite tot stand. Bij zijnen dood in 1691 was

Ferreira met de vertaling van het O. T. in het Portu-

geesch tot Ezechiël 48 : 21 gekomen. Zij werd door Ds.

Op den Akker voltooid en in 1694 aan den Kerkeraad

van Batavia overhandigd. Deze schreef er over naar

het vaderland, maar daar was men, ontmoedigd dooi-

de vorige ervaring, er niet toe te bewegen voor de

uitgave van deze vertaling te zorgen. En ook in Indie

schijnt men toen niet de kosten ervan te hebben willen

dragen. Door beperkte en slechte hulpmiddelen en weinig

geoefende drukkers was het drukken toen ter tijde in

Indië zeer tijdroovend en bezwaarlijk.

Hoewel de Kerkeraad van Batavia in volgende jaren

herhaaldelijk op den druk van het Portugeesche O. T.

bleef aandringen, kwam er toch in zeer langen tijd niets van.

In 1714 schreef de Kerkeraad van Batavia er nog eens

met grocften nadruk over aan de Classis Amsterdam.

Deze zag echter geen kans om te helpen.
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Eindelijk besloot de Synode van Zuid-Holland in 1725

zich over deze vertaling te ontfermen en zij liet naar

Batavia schrijven om aan haar het handschrift te zenden,

daar zij dan voor hare rekening voor den druk zou zorg

dragen.

Dit was zeker een voor die dagen bijzonder flink en

royaal besluit.

In 1726 moest de Kerkeraad van Batavia hier echter

op antwoorden, dat hij, hoewel zeer dankbaar voor

deze resolutie, het handschrift niet durfde zenden, uit

vrees, dat het door de Regeering kwalijk genomen zou

worden.

En deze vrees was niet ongegrond. De Compagnie,

hoewel zelf zeer nalatig, duldde geen inmenging in wat

zij als haar terrein beschouwde. Toen de H.H. XVII van

deze zaak hoorden, verboden zij beslist het overzenden

van het handschrift aan de Synode van Zuid-Holland.

Het handschrift van het Portugeesche O. T. weid

hierop in de kerkelijke kast te Batavia op last der

Regeering opgeborgen, en niemand mocht er zonder hare

toestemming aankomen.

En zoo duurde het tot 1789 voordat de Regeering er

toe besloot tot den druk over te gaan. Toen men echter

het handschrift eindelijk weer eens te voorschijn wilde

halen, deed zich het vreemde geval voor, dat het spoor-

loos verdwenen was.

Bij een nader onderzoek ging het gerucht, dat het

naar een Deenschen zendeling te Tranquebar was gezon-

den om voor eene daar uitgekomen Bijbelvertaling te

dienen. De zaak werd niet opgehelderd, of althans de uit

Indië in die jaren gezonden brieven zwijgen er verder over

zeggende, er maar niet meer over te willen spreken, daar

zij er al genoeg moeite en verveling mede hebben gehad.
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Het handschrift kwam weer terug. Het werd gerevi-

seerd en eindelijk in 1745 verscheen te Batavia ook het

O. T. in 't Portugeesch en was dus de Portugeesche

Bijbel compleet.

Ook met het tot stand komen vanden geheelen Bijbel

in het Maleisch, waaraan nog zoo veel grooter behoefte

was, ging het volstrekt niet voorspoedig. Het duurde

tot 1734 voordat deze in Latijnsch karakter, en tot 1759

voordat hij in Arabisch karakter gedrukt was *).

Hoewel de Kerken hier te lande geen aandeel hadden

in het tot stand komen der vertaling en zij hier ook

geen controle op uitoefenden 2
), werden zij toch betrok-

ken in den strijd tusschen Leydekker en Valentijn over

het gebruik van hoog- of laag-Maleisch voor deze verta-

ling, en zochten ook de voor- en tegenstanders van den

druk met Arabische of Latijnsche letter, invloed uit

te oefenen ten gunste hunner zienswijzen op onze vader-

landsche Kerken.

Het zou ons ver buiten ons bestek voeren en eene

geheel afzonderlijke studie vereischen om den tusschen

Leydekker en Valentijn gevoerden strijd in bijzonder-

heden na te gaan, en om over het betwiste punt een

oordeel te kunnen uitspreken.

In hoofdzaak was de kwestie deze: er bestonden,

zooals wij het reeds zagen, wel spoedig enkele ver-

talingen van het N. T. en van sommige Boeken van het

O. T. in het Maleisch, maar men ondervond het lastige

van de verschillende, vaak nogal zeer uiteenloopende,

x
) De uitgave met Latijnsche letter had te Amsterdam, die met

Arabische te Batavia plaats.

2
) Hiervan waren zij blijkbaar door de met het Portugeesche N. T.

opgedane ervaring, voor goed genezen ; bovendien had deze vertaling

en dezelver revisie plaats door mannen van onverdachte rechtzinnigheid.
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vertalingen, die bovendien meest in een zeer beperkt

aantal verkrijgbaar waren, zoodat er voortdurend ge-

klaagd werd, dat in vele gemeenten slechts enkele

en dan dikwijls nog zeer versleten en niet compleete

exemplaren voorhanden waren. Aan dezen toestand

moest een einde komen. Er was behoefte aan ééne ver-

taling van den geheelen Bijbel in het Maleisch, waarvan

een voldoende voorraad overal aanwezig was, waar het

Evangelie in die taal gepredikt werd.

Toen men echter tot de uitgave van den Maleischen

Bijbel zou komen, en de Compagnie de kosten op zich

wilde nemen, deed zich de groote moeilijkheid voor van

de verschillende inzichten omtrent de taal en de letter,

die voor dezen Bijbel moesten gebruikt worden, en die

daarbij om den voorrang streden.

De groote tegenstanders waren hierbij : Melchior

Leydekker die van 1678 tot aan zijn dood in 1701,

predikant te Batavia was, een man van groote geleerd-

heid en beschaving, van veel invloed, ook bij de Regee-

ring, waar hij onder de Raden van Indië twee zwagers

had, en Francois Valentijn, wiens veelzijdige kennis

hem beroemd maakte, die van 1686 — 94 te Amboina

predikant was geweest, die vervolgens van 1695—1705

in het vaderland vertoefde, om daarna weder van

1705— 1713 in Indië te zijn, waarvan hij den meesten

tijd andermaal te Amboina doorbracht.

Beide mannen hebben hunne krachten gewijd aan

een e Maleische Bijbelvertaling.

Leydekker was reeds vroeg uit eigen beweging begon-

nen met eene Bijbelvertaling. Vreezende, dat zijn arbeid

vergeefsch zoude zijn had 'hij het werk echter weder

laten rusten. Op krachtigen aandrang van den Kerkeraad

van Batavia, die hem zijn steun beloofde, vatte hij dit
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werk weder op en bracht het tot Epheze 6 : 6, toen de

dood hem wegnam in 1701. Zijne vertaling werd echter

nog in dat zelfde jaar door den zeer bekwamen Batavi-

aschen predikant Petrus van der Vorm voleindigd en

in eene afzonderlijke kast in de consistoriekamer opge-

borgen. De Kerkeraad van Batavia bleef voor deze ver-

taling ijveren en wist ten slotte de uitgave ervan door

te drijven.

Valentijn was reeds in 1688 te Amboina met eene

Maleische Bijbelvertaling begonnen. Hij voleindigde deze

gedurende zijn verblijf in het vaderland en nam haar

weder mede naar Indië, waar hij haar in 1706 aan den

Kerkeraad te Batavia aanbood.

Deze vertalingen waren zeer verschillend: Leydekker

had zich beijverd het beste, meest grammaticale Maleisch

voor zijne vertaling te gebruiken en had daarbij maar

al te dikwijls de toevlucht tot Arabische woorden ge-

nomen, als hij geen Maleische woorden vond, waarmede hij

de geestelijke begrippen kon weergeven. Valentijn daar-

entegen had het Maleisch gebruikt, zooals dat toen ter

tijde voor de prediking in het Ambonsche gebezigd werd,

en had zich beijverd eene vertaling te leveren, die voor het

meerendeel der inlandsche Christenen verstaanbaar was.

Tijdens zijn verblijf in het vaderland had Valentijn

getracht de sympathie der Kerken hier te lande voor

zijne vertaling te winnen. Hiertegenover werkte de

Kerkeraad te Batavia steeds voor de vertaling van

Leydekker.

Het gelukte Valentijn de Classis Walcheren en de

Synoden van Noord- en Zuid-Holland voor zijne inzichten

te winnen, en van de waarde zijner vertaling te over-

tuigen.

In 1697 (28 Nov.) verscheen hij voor de Classis Walcheren
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en in 1698 vinden wij hem in de Synode van Zuid-

Holland en in die van Noord-Holland.

De Synode van Dordrecht van 1698 neemt in de mede-

deelingen van Valentijn een „sonderlingh" genoegen,

en beveelt de Classes, daar Kamers zijn, deze zaak „op

het krachtigst bfy de Heeren Bewindhebbers smakelick te

maecken."

In de Synode van Noord-Holland van dat jaar te

Alkmaar was juist een uitvoerig schrijven van den

Kerkeraad van Batavia over deze vertalingskwestie inge-

komen, waarin ten zeerste tegen Valentijn 's vertaling

werd gewaarschuwd. In dezen brief werden tal van

argumenten gegeven voor de Maleische Bijbelvertaling

in het zoogenaamde hoog-Maleisch, hoewel de brief-

schrijver (Leydekker) zeer te recht de onderscheiding in

hoog- en laag-Maleisch niet maakte, doch slechts één

Maleische taal kende, die min of meer verbasterd en

met andere elementen vermengd kon voorkomen l
).

Hiertegenover kon Valentijn toen een tegenbetoog

leveren, waarin hij de argumenten van Leydekker's brief

zoodanig ontzenuwde, dat de Synode na alles overwogen

te hebben, besloot Valentijn te steunen en zijne ver-

taling bij de H. H. XVII aan te bevelen.

De H. H. XVII waren echter niet zoo dadelijk bereid

tot den druk van Valentijn's vertaling. Zij besloten

eerst de berichten uit Indië aftewachten. Op de Synoden

van beide provinciën van 1700 werd reeds bericht, dat

*) Zie Grothe, Archief I. blz. 109—114. Hij vergelijkt te recht het

zoogenaamde laag-Maleisch met „papenlatijn". Hij vergat echter mis-

schien, dat deze Maleische vertaling niet voor Maleiers moest dienen,

maar voor volkeren, die het Maleisch als eene vreemde taal geleerd

hadden en het slechts gebrekkig kenden en van het grammaticale

Maleisch zoo goed als niets verstonden.
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de kansen voor Valentijn daalden, aangezien zijne ver-

taling door de Regeering in Indië en door den Kerkeraad

van Batavia werd gerefuteerd. Ook schijnt de Kerk van

Ambon Valentijn hiertegenover niet genoegzaam te hebben

gesteund. Op de Synoden van 1703 wordt bericht, dat

de H.H. XVII op grond van de berichten uit Indië niet

tot den druk van Valentijn's vertaling konden besluiten,

maar dat die van Leydekker zou worden gedrukt voor

rekening van de Compagnie.

Ook in Indië kon Valentijn er niet in slagen de

autoriteit van Leydekker te Batavia aan het wankelen

te brengen. Alles wat hij beproefde was vruchteloos.

Hij trachtte nog de grieven tegen zijne vertaling weg

te nemen en meer rekening met de eischen van gram-

matica en spelling te houden, en werkte haar daartoe

geheel om. Het mocht niet baten. Zijne vertaling is

nooit gedrukt geworden J
).

Het duurde echter na dit alles nog ruim 30 jaren eer

de Maleische Bijbel van Leydekker gedrukt was. Eerst

in 1723 begon men te Batavia met de revisie van het

handschrift, die tot 1729 duurde.

Toen werden er twee afschriften met Arabische letter

van gemaakt en twee afschriften met Latijnsche letter,

x
) Valentijn behandelt de geheele geschiedenis zijner vertaling, die

hem het leven niet weinig verbitterde, in het boekje „Deure der waar-

heid", dat zeer zeldzaam is. (Een exemplaar er van is in de Rijks-

Biblotheek te Leiden). Hij schreef het mislukken zijner pogingen

alleen toe aan de macht en het aanzien van Leydekker. tegen

wienfc vertaling door hem zeer grondige en ernstige bezwaren wer-

den ingebracht. De tijd heeft maar al te zeer de groote gebreken

er van aan het licht gebracht, hoewel zij toch zoo zeer burgerrecht

verkreeg, dat zij nog heden ten dage in vele gemeenten even vastge-

worteld zit als de Staten-Vertaling hier te lande. De groote vraag is

of Valentijn's vertaling beter zou geweest zijn.
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waarvan één exemplaar van ieder in twee afzonderlijke

schepen naar het vaderland werd gezonden.

Toen deed zich echter de kwestie voor of deze Bijbel

in beide letterschriften, of in één van beide en dan in

welk. moest uitgegeven worden.

De meeningen waren hierover, ook in Indië. zeer ver-

deeld. Men had onder de leden van den Kerkeraad van

Batavia warme voorstanders van de Arabische letter en

ook hevige tegenstanders ervan. Beide partijen zochten

ook weder op de beslissing hier te lande invloed uit te

oefenen. De H.H. XVII voelden echter blijkbaar van den

aanvang af niet veel voor de zoo kostbare uitgave met

Arabische letter en besloten tot den druk met Latijnsche

letter. Deze kwam in 1736 te Amsterdam gereed. Nauwe-

lijks was zij gereed of er kwam nog uit Indië een geheel

dossier stukken over de Arabische letter l
), aandringende

op den druk met deze letter. De Synode van IJsselstein

van 1740 besloot nog zich voor deze zaak te spannen.

maar de H.H. XVII weigerden dit beslist.

Toch hebben de voorstanders van de Arabische letter

te Batavia niet gerust en hebben van den Gouverneur-

Generaal Mossel, die hierdoor blijken gaf van een meer

dan gewone belangstelling in zaken van godsdienst en

wetenschap, weten gedaan te krijgen, dat hij op zijne

kosten te Batavia den Maleischen Bijbel met Arabische

letter -> liet drukken, welk werk aldaar in 1759 eerst

gereed kwam.

*) Het grootste argument door de voorstanders van de Arabische

letter steeds aangevoerd was. dat men met dezen Bijbel de Mohame-

danen alleen kon bereiken, daar deze alleen voor hen aantrekkelijk-

heid bezat. Het is wel zeer de vraag, of het resultaat heeft beantwoord

aan de verwachtingen, die men koesterde, en aan de kosten, die men

heeft gemaakt.

-i Deze letter moest eerst voor dit doel gegoten worden.
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Zoo was clan eindelijk de Bijbel zoowel in het Portu-

geesch als in het Maleisch gereed.

Het had lang genoeg geduurd. Groote activiteit in

deze zaak bemerken wij bij onze Kerken niet. Het

groote belang werd wel gevoeld, maar het was weer

de Compagnie, die alles betaalde en niet wilde toelaten,

dat de Kerk hierin zelfstandig optrad. En bij de Com-

pagnie kwam iets, dat geld kostte en niet rechtstreeks

rendeerde, niet heel spoedig tot stand.

Nog twee bijzonderheden moeten wij vermelden, voor-

dat wij van dit onderwerp afstappen.

De eerste bewijst ons, dat in latere jaren de Classis

Amsterdam en de Synode van Noord-Holland zich ge-

roepen gevoelden tot controle van hetgeen voor kerke-

lijk gebruik in Indië hier te lande gedrukt werd. Op de

Synode van Alkmaar van 1734 werd door de Classis

Amsterdam bericht, dat met den Maleischen Bijbel ook

ter perse was eene nieuwe Maleische berijming van de

Psalmen door Werndley l
). De Synode vond het hierop

geheel ongepast, dat deze berijming buiten haar om was

tot stand gekomen, en hoewel Werndley schriftelijke

commissie van den Kerkeraad te Batavia hiertoe had,

achtte de Synode eenparig revisie 2
) van deze berijming

noodzakelijk, en zoo hier te lande geen taalkundigen

waren, opzending daartoe naar Batavia.

De tweede toont ons aan de pijnlijke zorgvuldigheid,

*) G. H. Werndley, was van 1719— 1729 predikant in Indië geweest

en onderscheidde zich bijzonder door zijne kennis der talen. Hij werd

in 1729 met de Maleische Bijbelvertaling naar Nederland gezonden

om daar zich met de leiding van den druk te belasten.

2
) Hieruit blijkt, dat men hier te lande de revisie door een aantal

bevoegde autoriteiten een voldoende waarborg voor de bruikbaarheid

en voor de zuiverheid eener vertaling, oordeelde.
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waarmede er soms in die dagen werd gewaakt, dat al wat

in Indië in de Kerken gebruikt werd, woordelijk over-

eenstemde met hetgeen daartoe hier te lande geautori-

seerd was. De Kerkeraad van Batavia schrijft 9 Dec. 1721

aan de Synode van Zuid-Holland, dat hij het verzoek

van de Deputati der Classes Delft en Delftland en

Schieland ontvangen heeft om nauwkeurig er op te letten

of niet in den Catechismus, hetzij afzonderlijk, hetzij achter

de Bijbels gedrukt, in het antwoord op vraag 33 het

woord „natmirlvjke" en in het Formulier van het Avond-

maal het woord „meynedigen" is uitgevallen en om, in

geval dit bemerkt wordt, deze fouten te herstellen, waarop

de Kerkeraad antwoordt, dat dit gemakkelijker in het

vaderland voor de verzending, dan in Indië, als deze boeken

reeds uitgedeeld en overal verspreid zijn, kan geschieden.

c. Het waken tegen het bevorderen run personen tot het

predikambt in Indië

Reeds maakten wij in ons eerste hoofdstuk kennis

met het begin van de lange reeks van moeilijkheden,

die er geweest zijn tusschen de Kerken in ons vaderland

en de Kerken in Indië over het toelaten tot den dienst

des Woords en der Sacramenten van personen van

singuliere gaven, meestal krankbezoekers of proponenten,

door eenen Kerkeraad in Indië. Wij hebben toen gezien,

dat het aanstellen van de Deputati ad res Indicas vooral

geschiedde om aan de toenemende wanorde op dit gebied

in de Indische Kerken een einde te maken.

Daar de Indische Kerken wegens hare verspreide lig-

ging en de groote afstanden er nooit in geslaagd zijn

eene Classis te formeeren, zoo konden zij dus ook nimmer

volgens de orde onzer Kerken iemand, die geen predikant

was tot dit ambt autoriseeren.
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En hoewel de Indische Kerkenorden van 1624 en 1643

wel aan eenen Kerkeraad deze bevoegdheid toekenden,

zoo hebben de Kerken hier te lande op dit punt deze

Kerkenorden niet willen erkennen,* daar zij hierin bepaald

in strijd waren met de Dordtsche Kerkenorde, waar-

door deze kwestie eene telkens terugkeerende oorzaak

van moeite en strijd is gebleven.

Men zag oorspronkelijk in deze autorisaties in Indië

niet alleen eene afwijking van de Dordtsche Kerkenorde,

maar ook een gevaar voor de Kerken hier te lande.

Wanneer toch zulke personen, die in Indië tot predikant

bevorderd waren, terugkwamen, stond hun dikwijls de

weg tot den kansel hier maar al te gemakkelijk open.

Er was dus een gevaar, dat ongestudeerde personen, om
hier predikant te worden, eenige jaren als krankbezoeker

naar Indië zouden gaan om dan daar tot predikant be-

vorderd te worden en als zoodanig hier terug te komen.

Het was daarom, dat op de Synode van Haarlem in

1639 reeds de vraag werd gesteld

:

Ten 1°. Of zoodanige' personen, die als voorlesers ofte

sieckentroosters naer Oost ofte Westindie gaen o/dr van

daer voor Predicanten weder /omen;

Ten 2°. Of soodanige, die maer alleen tot noot hier te

lande gequalificeert ende aengenomen worden voor Predi-

canten on/ naer Oost ofte West Indië te gaan ende daarna

voor Predicanten alhier weder comen, daer voor ook all/i/r

suUen bekent worden. Wordt beantwoort dat soodanigi

personen luier voor liet Sgnodo sullen moeten siteeren <on

/Uier onderworpen te zijn de 8 e art. des Sinodi nationalis.

Door deze bepaling was dus, althans voor Noord-Holland,

dit gevaar voor de Kerken hier te lande afdoende af-

gewend.

Hiermede veranderde echter de opinie in de Classis
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Amsterdam en in de Synode van Noord-Holland niet

omtrent het hoogst afkeurenswaardige van het ordenen

van personen in Indië. Het is toch vooral door Noord-

Holland geweest, dat met alle kracht tegen deze machts-

aanmatiging van de Indische Kerken, is gestreden. De

Classis Walcheren was op dit punt aanvankelijk veel

milder en zag blijkbaar hierin niet zulk een groot ge-

vaar. Zij zond in het begin krankbezoekers uit met de

speciale vergunning, dat zij in Indië tot predikant moch-

ten worden bevorderd. Toen echter de Classis Amsterdam

dit bemerkte, schreef zij hierover onmiddelijk naar Middel-

burg en de broeders Deputati van de Classis Walcheren

antwoordden hierop 21 Nov. 1629, dat zij deze wijze

van uitzending steeds hadden goed gevonden en er

nog niet het verkeerde zoo zeer van gevoelden, maar

dat zij het niettemin zouden nalaten, „daer sy het niet,

profijtelijk achten voor de Kercke in Indie eitde ooc niet

stichtelyck voor ons sonde si/jn, mcUcanderen in svlck "in-

sake eau importantie tegen te gaen"

Zoo heeft de Classis Amsterdam zooveel mogelijk er

voor gezorgd, dat men elders dit misbruik niet aan-

moedigde; de strijd ertegen is altijd meer in het bijzonder

van haar uitgegaan ; zij heeft van deze zaak haar meer

speciale terrein van waakzaamheid gemaakt.

Hoewel er bijna voortdurend over deze kwestie moei-

lijkheden zijn voorgevallen en zij, zooals wij reeds zagen,

er veel schuld aan gehad heeft, dat de verhouding van de

Indische Kerken tegenover de vaderlandsche minder ver-

trouwelijk en aangenaam werd, zoo zijn er toch ook in

dezen strijd periodes van grootere spanning en dan weer

van meerdere kalmte geweest.

Wanneer er in Indië maar geen al te groot gebrek aan

werkkrachten was, dan wachtte men er zich meestal
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wel voor, om zelf personen tot predikanten te bevorderen,

wetende, dat er weder moeilijkheden uit zouden voort-

komen. Maar in tijden van groot gebrek aan predikanten,

wanneer het niet meer mogelijk was de gemeente te

bedienen, nam men meestal, ten einde raad, weder zijne

toevlucht tot dit middel en dan ontbrandde de strijd

opnieuw.

Het komt ons voor, dat de Classis Amsterdam in deze

zaak zeer veel kwaad aan de Indische Kerken heeft

gedaan, door op dit punt zoo streng te zijn en zoo weinig

rekening te houden met de toestanden in Indië en de

groote nooden van het werk aldaar. Door het besluit van

de Synode van Haarlem van 1639 toch konden de Kerken

in ons vaderland er niet door benadeeld worden. Was het

niet veel beter geweest op de hjn van het concept van

de Kerkenorde van 1624 door te gaan en aan de Kerken

in Indië toe te staan in geval van nood krankbe-

zoekers en proponenten, die zich geschikt betoond hadden

voor hunne taak, tot predikanten te bevorderen? Indien

de Classis Amsterdam wat minder angstvallig zich aan

de Dordtsche Kerkenorde had vastgeklemd en aan de

Indische Kerken wat grootere vrijheid op dit punt

had toegestaan, zou zij haar een grooten dienst hebben

bewezen; dan zou de onderlinge goede verstandhouding

tusschen de Kerken hier en daar niet gedurig gestoord

zijn geworden; dan zouden onze vaderlandsche Kerken

waarschijnlijk veel meer de raadgeefsters en verzorg-

sters van de Indische zijn gebleven en zou er heel wat

bitterheid en wantrouwen zijn voorkomen. De Classis

Amsterdam heeft zich, meenende als voorvechtster voor

het recht der Kerken hier te lande op te moeten treden,

door haar strijden op dit punt in onnoemelijk veel moei-

lijkheden gewikkeld, heeft hare verhouding tot de Indi-
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sche Kerken geschaad en heeft aan de zaak des Heeren

in Indië veel nadeel toegebracht.

Twee malen is deze strijd tot eene groote hoogte

geklommen *). De eerste maal had dit plaats tusschen

1660 en 1670. Toen was hij de aanleiding, dat de Synode

van Zuid-Holland in geregelde correspondentie met den

Kerkeraad te Batavia kwam 2
).

Reeds vroeger waren er nu en dan gevallen van bevor-

deringen tot predikant in Indië voorgekomen; in 1667 en

1668 geschiedde dit eenige malen kort achter elkander.

Hierop schreef de Classis Amsterdam in krassere termen

waarop de Kerkeraad van Batavia vuur vatte en 17 Dee

1671 een zeer scherpen en verontwaardigden brief tot de

Classis Amsterdam richtte, waarvan hij aan de Synode

van Noord-Holland en aan die van Zuid-Holland een

afschrift zond. Op dezen brief is in 1673 door de

Synoden van Noord- en Zuid-Holland geantwoord. In dit

antwoord werd de Kerkeraad van Batavia volstrekt niet

in het gelijk gesteld, maar het feit, dat de beide Synoden

op dezen brief antwoordden, en vooral, dat de Synode van

Zuid-Holland zich na dien tijd blijvend met de Indische

zaken inliet, was een gevoelige slag voor het prestige

van de Classis Amsterdam. De verhouding tusschen de

Classis Amsterdam en den Kerkeraad van Batavia bleef

gedurende eenige jaren zeer gespannen ; van 1672—74 is

er in het geheel geen briefwisseling tusschen hen geweest.

In 1677 was deze twist echter weder vrij wel bijge-

legd en schreef de Kerkeraad van Batavia, dat hij zich

*) Zie voor het gedurig terugkomen dezer moeilijkheden Groihi:.

Archief I, blz. 48, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 83,

95, 96, 97, 98, 100, 123, 161, 170, 170-173, 174-178, 203 en II,

blz. 20, 21, 59, 60, 61-63, 64—67, 68—71, 132, 194, 195, 211, 212.

2
) Zie blz. 69.

11
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schikte naar het verlangen van de Classis Amsterdam.

Het vroegere vertrouwen keerde echter niet zoo

spoedig terug al bleef de toestand na dien tijd nog

al vrij lang rustig. Wel viel er zoo nu en dan iets

voor, waaruit bleek, dat men van beide kanten op

zijne hoede was l
), maar het kwam niet tot zulke hevige

botsingen.

Omstreeks het midden van de 18e eeuw leefde echter

bij het toenemend gebrek aan predikanten voor Indië

ook deze kwestie weer op.

In den brief uit Batavia van 1743 bleek, dat aldaar een

gewezen Roomsch priester tot proponent was bevor-

derd. Na dien tijd kwamen er weer gedurig dergelijke

gevallen voor. In 1747 bleek uit de Bataviasche Courant,

dat een zekere van Thol daar tot predikant was bevorderd.

Het meeste beroering verwekte, dat een proponent Carel

Sezilles 2
) in 1751 te Batavia evenzoo tot predikant

bevorderd was. In den brief waarin de Kerkeraad dit aan

de Classis Amsterdam meldde, voegde hij er aan toe, dat

hij hierover geene „correctie" wenschte te ontvangen, noch

tegenwerking bij de H. H. XVII, gelijk dat in 1749 ge-

schied was. Hiermede was de oorlog weer verklaard en

de twist begon weer met nieuwe woede.

1
) Zie b. v. Grothe, Archief I. blz. 95, over het op de Synode van

1691 gerapporteerde geval, naar aanleiding waarvan de Deputati een

gesprek hadden met den Advocaat der Compagnie vax Dam. In 1693

werd door de Classis Amsterdam sterk geopponeerd tegen het idee

van een Seminarie in Indië, daar dit dergelijke bevorderingen in de

hand zou werken (zie Grothe, Archief I, blz. 100). Herhaalde malen

verzoekt de Classis Amsterdam ook de H. H. XVII, zoodanige bevor-

deringen te verbieden. Deze lieten zich hier echter niet toe vinden.

(Zie Grothe. Archief I, blz. 74 en 123.

2
) Zie Grothe, Archief I, blz. 169, waar hij echter abusievelijk

Schiller genoemd wordt.
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Ook ditmaal echter kwamen de Synoden van Noord-

en Zuid-Holland tusschen beiden.

Op de Synode van Haarlem van 1753 berichtten de

Deputati Synodi van Noord-Holland, dat zij tezamen

met hunne collega's van Zuid-Holland, studie van deze

kwestie hadden gemaakt. Zij hadden geconfereerd met de

Classes Amsterdam en Walcheren en hadden Valentijx's

werk er over geraadpleegd. Zij kwamen hierdoor echter

tot eene geheeie andere conclusie dan die van de

Classis Amsterdam en hadden bevonden, dat het bevor-

deren van personen tot predikant een recht was, dat

de Indische Kerken volgens hare Kerkenorden van

1624 en 1643 toekwam. Zij beschouwden den Kerkeraad

van Batavia meer als eene kleine Classis. Uit den aard

der omstandigheden in Indië moest hij nu en dan wel

als Classis optreden. Zij stelden daarom voor te waken

tegen excessen van de Indische Kerken in deze, maar

te erkennen, dat zij het recht hadden in geval van nood

iemand tot predikant te bevorderen.

De Synode ging met dit voorstel mede en veranderde

het in eene synodale resolutie. Daar de Classis Enkhuizen

echter opmerkte, dat dit besluit in strijd was met de

Dordtsche Kerkenorde en er dus „een middel f"' assopiaty

moest gevonden worden, besloot men er een volgend jaar

nog eens op terug te komen.

Op deze Synode (1754 te Amsterdam) kwam deze

kwestie dus nog eens ter sprake. Hier liep de discussie

bijna uitsluitend over de geldigheid van de Kerkenorden

van 1624 en 1643 *). Door de Deputati Synodi was de

Kerkenorde van 1624 opgezocht en werd daaruit artikel 4,

l
) Zie blz. 144, waar wij zeiden hier nog eens op deze Kerkenorde

te moeten terugkomen.



164

dat over deze kwestie handelt, voorgelezen. De Deputati

waren, op grond van dit artikel, van meening, dat het

buiten twijfel was, dat de macht om personen tot het

predikambt te bevorderen „onwedersprekelijk" aan de

Indische Kerken toekwam *).

Tegen dit betoog kwam de Classis Amsterdam op.

en wees op het gevaar om de Indische Kerken hierin

vrij te laten. Verder betwistte zij de wettigheid van de

Indische Kerkenorden van 1624 en 1643, daar de vader-

landsche Kerken zich tegen hare invoering hadden verzet

en noch de H. H. XVII, noch de Indische Kerken zich

er aan hadden gehouden.

De Commissarissen Politiek waren hierop van gedachte,

dat het 't beste was, zich te beklagen bij de Bewind-

hebbers, als men in Indië in deze zaak te ver ging ; verder

stelden zij voor aan de H. H. XVII opheldering te

vragen omtrent de geldigheid van bedoelde Kerkenorden.

De Synode vereenigde zich met dit advies en hiermede

was deze zaak voorloopig weer uit. Van de H. H. XVII

was in deze kwestie geene oplossing te verwachten. De

Classis Amsterdam had echter weder eene gevoelige les

gehad om gematigder in deze optetreden en zij schijnt

ook werkelijk na dien tijd minder vasthoudend op dit

punt te zijn geworden. Het steeds toenemende gebrek

aan predikanten en de algemeen intredende verslapping

in de behartiging der Indische belangen, maakten ge-

strengheid op dit punt ook meer en meer onmogelijk.

In de Synode van Zuid-Holland van 1753. waar het

l
) Hieruit blijkt hoe slecht men toen ter tijde hier te lande van

de toestanden op de hoogte was. De Deputati hadden na lang

zoeken deze Kerkenorde gevonden en hieruit het artikel, waarop zich

de Kerkeraad te Batavia beriep, opgediept en meenden deze kwestie

daarmede volkomen te hebben opgelost.
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rapport der Deputati niet den tegenstand van de Classis

Amsterdam ontmoette, werd het onveranderd aange-

nomen, en volgens het besluit van deze Synode was dus

voortaan dit hevig bestreden recht van de Indische

Kerken erkend.

En thans zouden wij van de bemoeiingen onzer Ker-

ken met deze kwestie afscheid kunnen nemen, aange-

zien zij geene verdere moeilijkheden heeft opgeleverd.

Toch moeten wij er hier nog op wijzen, hoe zij door

Hofstede in zijne „Oost-Indische Kerkzaken," x
) die in

1779 verschenen, op nieuw werd opgehaald en hoe hij

er het grootste deel van dit zijn werk aan wijdt. Wij

nullen straks nog op Hofstede en zijn streven om te

komen tot het weder oprichten van een Seminarie hier

te lande terugkomen, aangezien deze plannen ook door

de vaderlandsche Kerken zijn besproken. Hier moeten wij

echter alleen opmerken, dat hij de kwestie in hoeverre

de Indische Kerken het recht hebben om predikanten

te ordenen in dit boek zeer uitvoerig bespreekt, en

hoe hij daar alles wat voor en tegen dit recht in dezen

meer dan 100-jarigen strijd is aangevoerd, ook de kwesties

van de Kerkenorden van 1624 en 1643, in bijzonder-

heden nagaat. Het is dan ook vooral, omdat hij

meent dit recht der Indische Kerken ten stelligste te

moeten ontkennen, dat hij andere middelen aangeeft

om in het gebrek aan predikanten voor Indië te voor-

zien, waarbij hij dan op de plannen voor de oprichting

van een Seminarie hier te lande komt. Waar echter

zijne plannen voor een Seminarie bij onze Kerken

veel sympathie en steun vonden, daar schenen deze

1
) Zie over dit boek vooral Dr. J. P. de Bie, Het Leven en de

Werken van Petrus Hofstede. Academisch Proefschrift. Rotterdam

1899, blz. 344— 380.
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weinig lust te hebben op de kwestie van het bevorde-

ren van predikanten in Indië terug te komen en den

strijd hierover wederom aan te binden. Zij gingen er

niet weder op in.

d. Seminaria in Nederland en in Indië.

Toen Jusïus Heuknius in December 1632 aan de Be-

windhebbers der O.-I. Compagnie schreef: „Gesien heb-

bende de resolutie der Heeren Seventhiene dat het Collegie

D.D. WaUey voort* onderhouden soude werden, syn seer

verblydt geweest; want UEcl. geen getrouwer nog stichte-

licker bedienaers des gotlicken woordts in Indië gehackt

hebben, oft nae apparentie crygen sullen, clan uyt dat

loflicke collegium, door UEcl. ten huyse van D. Boet.

Walaei gesticht, gecomen syn" l
), vermoedde hij weinig,

dat deze voortreffelijke instelling in hetzelfde jaar, dat

deze brief in het vaderland aankwam, zou worden opge-

heven.

Wij zagen reeds 2
), dat het Seminarie van Walaeus

slechts 10 jaren (van 1623— 1633) heeft bestaan, en dat

het toen door de Compagnie is opgeheven.

Blijkbaar luisterde de Compagnie eerder naar stemmen

als die van den Gouverneur Lucas, die haar over de in

dit Seminarie opgeleide mannen schreef: dat er met

T deze jonge quanten meer fastidien als met andere predi-

canten ende subalterne voorcomen, geduyrich om naer

't vaderland te keeren cleselve importuyn ende molest vallen.

Weshalve oock ongesien sy, niet jegenstaende d'eerlycke

tractementen van UEd. haer toegevoecht, om int landt te

blyven sullen connen beweecht worden ; sulx oock de gere-

*) Zie Grotiie. Archief VI. blz. 195.

2) Zie blz. 64.
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quireerde vrucht van dien niet en stad getrocketi, ende

dese oncosten wel mogen geëxcuseert worden" 1
).

Indien het de Compagnie meer te doen geweest was

om mannen, van welke iets te hopen was voor de

Christianisatie van Indië, dan om tijdelijk voordeel en

om willooze dienaren, dan zou zij nooit eene instelling

als deze hebben opgeheven.

De Kerken in ons vaderland hebben echter niet lijdelijk

toegezien bij het feit, dat door de Compagnie aan een

harer vurigste wenschen, een Seminarie voor de opleiding

tot den Indischen dienst, een einde werd gemaakt.

Waar haar in menig ander opzicht te geringe activiteit

moet verweten worden, daar moeten wij erkenen, dat zij

alle krachten hebben ingespannen, en met niet genoeg te

waardeeren volharding zijn blijven aanhouden om de weder-

oprichting van het Seminarie van Walaeus te verkrijgen.

En toch hadden hare pogingen geen resultaat.

Het valt zeker te betreuren, dat de opheffing van het

Seminarie van Walaeus viel in den tijd van de twisten

der provinciën over de zorg voor de Indische Kerken.

Hierdoor werd een dadelijk krachtig optreden om de

opheffing van het Seminarie te voorkomen, of het dadelijk

weder te doen heropenen, onmogelijk gemaakt.

Op de Synode van Hoorn van 1635 berichtten de Depu-

tati ad res Indicas der Classis Amsterdam, dat zij tegelijk

met de betuiging van het misnoegen der Synode over

het krenkende antwoord der H.H. XVII op het verzoek

om den Coetus Correspondentium 2
), hun de vraag had-

den overgebracht, dat het Seminarie der studenten te

Leiden weer zou worden geopend.

*) Zie Ueothe, Archief VI, blz. 279.

2) Zie blz. 77.



168

De Classis Amsterdam is dus blijkbaar in 1634 reeds

voor deze zaak werkzaam geweest. Op de Synode van Edam

in 1637 rapporteerde zij voortdurend bij de H.H. XVII

..iKKir devoir" te hebben gedaan, maar niets te hebben

verkregen.

In de Classis Walcheren werd 4 Aug. 1639 l
) een

brief uit Batavia ontvangen, waarin de Classis werd

verzocht bij de H.H. XVII aan te houden om hier te

lande het Seminarie heropend te krijgen onder Heurnius,

die door den Kerkeraad van Batavia als een bijzonder

geschikt opvolger van Walaeus genoemd werd. De

Classis besloot aan dit verzoek te voldoen.

Op de Synode van Hoorn van 1641 werden de Deputati

Synodi aangewezen om tezamen met de Classes waar

de Kamers van de Compagnie waren, krachtig op de

wederoprichting van het Seminarie aan te dringen.

In deze jaren hebben zij ook telkens dit belang bij de

H. H. XVII bepleit 2
).

In 1643 werd als resultaat hiervan op de Xoord-Hol-

landsche Synode bericht, dat de H. H. XVII hadden ge-

antwoord, dat zij. aangezien de termijn van hun Octrooi

over één jaar uit was, in deze belangrijke kwestie geene

beslissing meer konden nemen 3
).

Toen hebben de Synoden van Xoord- en Zuid-Holland

in 1645 bij de vernieuwing van het Octrooi der Oost-

Indische Compagnie zich in deze zaak tot de Staten-

Generaal gewend.

Ook dit had echter niet het minste resultaat. En toen

l
) Zie Acta der Classis Walcheren III, fol. 272.

-) In 1640 (zie Grothe, Archief VI, blz. 15), in 1(5-11 (idem. blz.

17) en in 16-12 (idem, blz. 18).
'

J
) Tevens blijkt op deze Synode, dat ook de Classes Hoorn en

Enkhuizen in deze zaak in deze jaren een werkzaam aandeel hadden-
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lieten zij haar, blijkbaar eenigszins ontmoedigd, gerui-

raen tijd rusten.

Aan deze rust kwam echter een einde toen er hier

te lande geruchten doordrongen, dat er op Ceilon voor

rekening van de Compagnie een Seminarie zou worden

opgericht, waar inlanders tot den dienst des Woords,

zouden worden opgeleid.

Het werd in kerkelijke kringen zeer kwalijk genomen,

dat de Compagnie zulke plannen maakte zonder de Kerken

hier te lande er in te kennen. Men was toen bovendien

in het midden van den treurigen strijd over het recht

der Indische Kerken om personen tot predikant te

bevorderen. En zoover liet men zich medesiepen door

de vrees, dat de Indische Kerken te zelfstandig zouden

worden, dat in plaats van zich hartelijk in deze plannen

te verheugen en deze zooveel mogelijk te steunen en te

bevorderen, men er zeer koel tegenover stond, ja ! men
ze veel eer tegenwerkte.

Men wenschte in kerkelijke kringen een Seminarie

onder controle der Kerk in ons vaderland, maar geen

Seminaria in Indië.

In 1687 rapporteerden de Deputati Synodi, op de

Synode van Noord-Holland, dat zij te zamen met de

Deputati ad res Indicas van de Classis Amsterdam bij

de H.H. XVII geweest waren en gesproken hadden over

het Seminarium, en dat zij daar „met alle toegenegenheid

in betuiging r<<n zonderlinge liefde" ontvangen waren

zoodat zij gegronde hoop hadden, dat het nu tot stand

zou komen.

Op de Synode van 1688 was de stemming echter al

veel minder opgewekt. Men had toen van de plannen der

Bewindhebbers gehoord, dat dit Seminarie niet hier te

lande maar op Ceilon zou komen en nu „hadden zij in-
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stantie gedaan, dat het beleid dezer zaak zoo mogt worden

geregeld, dof het Ministerium niet werd gevüipendeerd."

In 168?» werd de vrees voor dit Seminarie al grooter.

en toen de Deputati zich op de hoogte hadden kunnen

stellen van het plan, berichtten zij op de Synode te Enk-

huizen van 1690 „dat zij genoegzaam verzekerd waren,

dat dit Seminarie grooteli/jks tot disrespect van den H.

Vu nst zoude strekken".

In dat zelfde jaar was echter het Seminarie te Nalloer

geopend.

Gelukkig, dat de H.H. XVII zich in deze zaak niet

aan de Kerken hier te lande hebben gestoord. Daardoor

is het werk op Ceilon tenminste eenigermate bevoor-

deeld, en hebben inlandsche werkkrachten eenigszins het

gemis aan voldoende Europeesche hulp daar vergoed, al

beantwoordden de Seminaria l
) door onpraktische in-

richting ook weinig aan hun doel.

Het is echter ten zeerste te betreuren, dat de Kerken

hier te lande door hare houding in deze zaak de Compagnie

er waarschijnlijk van hebben teruggehouden om ook voor

Java en Ambon te doen hetgeen zij voor Ceilon gedaan

had. En ook maakte deze tegenstand de positie der Kerken

tegenover de H. H. XVII in het streven om hier te

lande weder een Seminarie te verkrijgen niet sterker.

Welk een treurigen indruk toch moeten de Consideratiën

van de Synode van Noord-Holland van 1693 en bij de

H. H. XVII en in Indië gemaakt hebben. Deze Considi-

ratiën luidden als volgt

:

x
) Zie over deze Seminaria op Ceilon o.a. Te. de Beüijn, Herv.

Krk. blz. 43."), 514, 515, 517. J. C. Neuedenbueg, De Christelijke

Zending enz. blz. 28—52. J. MüNNTCH, Dit deden onze Vaderen in de

vorige eeuw aan het volksonderrigt op Ceylon. Utrecht 1849. 2 deeltjes.

H. Dijkstra, Het Evangelie in onze Oost, I, blz. si— si;.
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„1°. Seminaria tot onderwijs der jeugd, als gemeene

Scholen aangesteld, kunnen niet wedersproken worden, maar,

2°. Kerkelijke Seminaria om daarin Predikanten te

vormen en die in Indië te ordenen, is run verder uitzigt,

dewijl

:

a. dat aan geene Kerk in Indien kan worden toegelaten

wat <>ok aan de grootste Kerk in ons land verboden is.

b. van alle tijden was dezi de bami van de Indische

met de Vaderlandsche Kerk: geen Predikanten aan te nemen,

dun die van hier wettig gezonden zijn.

e. dut het loslaten run dusdanigen band hier run veel

grooter bekommernis moet zi/jn, dun de bekommernis run

ite Broeders aldaar, over het niet voortzetten van diergelvjke

Kerkelijke Seminaria, enkel duurtoe aangelegd, om daar-

door int getal der Predikanten in Indië, zoo men voorgeeft,

te vergrooten.

d. dut hierdoor het zinden run Predikanten zonde op-

houden, immers-, duf de inlandsche boven de vreemden

zouden worden geprefereerd.

e. dut langs dezen weg <h Indische Kerken geheel ouuf-

fiuukelijk zouden worden run de Vaderlandsche, en alle

waarborg voor orthodoxie gemist.

Gecommitteerden meenen dus, dat zulke Seminaria door

de Synode niet kunnen worden goedgekeurd, muur integen-

deel behooren te worden gestremd; wat men hun duidelijk

zal bekend maken en waarover men nuk de XVII zul

begroete^.'''

En deze Synode nam deze Consideratiën „met welge-

vallen" aan, en het volgend jaar werd zelfs met „Schaden-

freude" een uitspraak van den Advocaat der Compagnie

van Dam in de Synode aangehaald, jlat men zich over

Seminaria niet had te bekommeren, duur zij over tien

jaren wel zouden verrullen zijn".
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Hoe geheel anders was vroeger de stemming geweest

!

Toen in 1621 de kwestie van een Seminarie voor in-

landers op de Zuid-Hollandsche Synode was ter sprake

gekomen, was men zoo warm voor dit plan, dat men

er een collecte bij particulieren voor wilde houden, in-

dien de Compagnie het niet wilde bekostigen. l
) Welk

een onderscheid tusschen 1621 en 16931 Men streed in

1693 voor het recht der Kerken, maar het was een

strijd zonder liefde en zonder verstand

!

Toen omstreeks het midden van de 18e eeuw het

gebrek aan predikanten voor Indië zoo bijzonder groot

werd, trad als van zelf de kwestie van een Seminarie

weer op den voorgrond.

De Gouverneur-Generaal van Imhoff slaagde er in om
te Batavia een Seminarie tot stand te brengen, zonder

daarbij de Kerken in Nederland eenige reden tot klagen

te geven. Dit Seminarie toch leidde voor de studie aan

eene Universiteit op. Het was het plan de kweekelingen

naar Nederland te zenden, om daar aan eene Univer-

siteit te studeeren. Groot waren de gemaakte kosten,

groot waren het enthusiasme voor en de verwachtingen

van dit Seminarie en heel gering was het resultaat

:

slechts één predikant is door dit Seminarie aan Indië

geschonken en na tien jaren was het verdwenen.

In de verschillende plannen, die in de laatste helft

:
) Men rekende er toen nog niet mede, dat de Compagnie geen

particulier initiatief toeliet op wat zij als haar terrein beschouwde.

Dikwijls komt bij eene kwestie als deze de gedachte op: „maar waarom
doen de Kerken het dan niet voor eigen rekening als zij het niet van

de Compagnie gedaan krijgen?". Het zou echter hoogst waarschijnlijk

niet mogelijk geweest zijn iets dergelijks onder het régime van de

Compagnie van particuliere zijde te beginnen. Men denke hierbij aan

de geschiedenis van de Portugeesche Bijbelvertaling (zie blz. 149) en

die van den Coetus Correspondentium (zie blz. 77).
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van de 18e eeuw door de Kerken hier te lande zijn

ontworpen om Indië van predikanten te voorzien 1
).

komt wel het verzoek voor om eenige plaatsen in het

Staten-College te Leiden voor Indië beschikbaar te

stellen 2
), maar over de oprichting van een Seminarie

•wordt niet gesproken.

Het was alsof de Kerken het gevoelden door eigen

schuld het recht verloren te hebben krachtig op een

Seminarie hier te lande aan te dringen.

De kwestie van een Seminarie trok echter weer op nieuw

de algemeene aandacht door het bekroonde antwoord op

de in 1774 door de Hollandsche Maatschappij der Weten-

schappen te Haarlem uitgeschreven prijsvraag: „Welke

zijn de beste middelen, om de ware en zuivere leer van hei

Evangelie onder de bewoners der Coloniën run den Staat meri-

te bevestigen en in die landstreken voort te planten?' 3
)

Dit antwoord, dat van Petrus Hofstede was, gaf als

het eenige afdoende middel de oprichting van een Se-

minarie hier te lande, aan. Hij wil dit stichten te Zierik-

zee uit het legaat Mogge van Renesse, en verder wil hij

door eene groote collecte een aanzienlijk kapitaal bijeen-

brengen en daarvan de rente voor dit doel besteden, ter-

wijl de Compagnie alleen het ontbrekende zal bijpassen.

Hij werkte dit plan meer uitvoerig uit in zijn reeds

genoemde in 1779 verschenen „Oost-Indische Kerkza-

ken." Dit boek, dat was opgedragen aan de Bewindheb-

bers der Compagnie, aan de beide Hollandsche Synoden

en aan de Classis Walcheren, trok zeer de aandacht.

Alle provinciale Synoden ontvingen het ten geschenke.

h Zie blz. 112 en 113.

2) Zie Grothe, Archief I, blz. 196.

3
) Zie de Verhandelingen uitgegeven door de genoemde Maatschappij

deel XVII, 1776.
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In Friesland werd aan alle Classes gelast het zich aan te

schaffen en ook in Groningen zou bij kerkvisitatie hierop

worden aangedrongen 1
). Op de Synoden van Noord- en

Zuid-Holland werd in 1780 eene Commissie benoemd om
naar aanleiding van dit boek rapport uit te brengen.

Dit geschiedde in 1781; het rapport bestond alleen in

eene samenvatting van Hofstede's gedachten -).

Door beide Synoden werd dit rapport 3
) aangenomen

en in eene synodale resolutie veranderd.

En naar aanleiding dezer resoluties zijn er na 1781

door de Hollandsche Synoden, in verbinding met de

Classis Walcheren, pogingen gedaan, tot 1807 toe, om
tot de wederoprichting van een Seminarie te komen.

De tijd voor dergelijke ondernemingen op kerkelijken weg.

was toen echter geheel voorbij. De Fransche tijd kwam
in ons vaderland de banden tusschen Staat en Kerk

losser maken. En toen werden deze plannen op een niet

kerkelijken weg belichaamd in het Nederlandsen Zende-

ling Genootschap, waarmede een geheel nieuw tijdperk

voor de geschiedenis onzer Zending aanbrak.

e. Verdere bemoeiingen met de Zon/ing.

Hoewel wij nu de voornaamste terreinen van werk-

zaamheid besproken hebben, waarin zich de bemoeiingen

onzer Gereformeerde Kerken met de Zending, in het

tijdvak der Deputati ad res Indicas, concentreerden,

1 Zie Grothe, Archief II, blz. 88.

-) Zooals wij reeds zagen werden daarbij echter zijne denkbeelden

over het absoluut onrechtmatige en ten sterkste afkeurenswaardige van

bevorderingen tot predikant door de Indische Kerken, waaraan het

geheele 1ste deel van zijn boek was gewijd, achterwege gelaten.

3) Voor deze rapporten, zie Grothe. Archief I, blz. 206—215 en II,

blz. 89—90.
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zoo blijven er toch nog eenige dier bemoeiingen over,

die zich niet onder één der tot nu toe behandelde

hoofden brengen lieten, en die hier dus ten slotte nog

eene afzonderlijke bespreking vereischen.

Zooals wij reeds meermalen gelegenheid hadden op

te merken, waren de jaren tusschen 1620 en 1640 de

periode van de levendigste en meest werkzame belang-

stelling der Nederlandsche Kerken voor de Zending

ten tijde der Oost-Indische Compagnie. Indien er had

kunnen voortgewerkt worden op de wijze, waarop toen

het werk werd aangevat, dan zou, naar menschelijke

berekening, de geschiedenis onzer oude Hollandsche

Zending eene geheel andere geweest zijn. De Kerken

hier te lande zijn echter door de Compagnie zoodanig

in hare actieve belangstelling tegengewerkt en belem-

merd, dat het grootendeels hier aan te wijten is, dat

de eerste liefde spoedig verflauwde en wegkwijnde door-

dat zij in haren groei werd gestuit.

Merkwaardig is het hoe onze Kerken aanvankelijk ge-

tracht hebben zich meer direct met de Christianisatie van

Indië in te laten en hoe zij in dien tijd aan alle bijzon-

derheden, dit werk betreffende, hare aandacht hebben

geschonken.

Dit getuigen vooral eenige „Remonstranties" door de

Classes Walcheren en Amsterdam bij de H. H. XVII

ingeleverd.

Letten wij b.v. op de Remonstrantie der Classis Wal-

cheren *), van 9 Mei 1624, dan treft het ons hoe

deze in allerlei bijzonderheden afdaalt. Hierin wordt

vooral gewezen op het groote belang, om, op het voor-

beeld van Batavia, ook op andere plaatsen in Indië Ker-

J
) Opgenomen in Grothe. Archief V, blz. 200— 20ti.
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keraden in te stellen; om ouderlingen en diakenen te

kiezen; om hiertoe de meest godvruchtige en bekwame

personen uit te zoeken ; om aan deze Kerkeraden vrij-

heid van vergadering te laten ; om te verhinderen dat

de eene Kerkeraad over den andere heerscht ; en om zoo

mogelijk classicale vergaderingen te houden en deze te

laten beoordeelen, welke personen voor de verschillende

plaatsen het meest geschikt zijn. Deze classicale ver-

gaderingen moeten ook de macht hebben om in geval

van nood, predikanten te verplaatsen en ook om per-

sonen te bevorderen tot predikant.

In eenen brief van de Classis Walcheren aan de

Kerken in Oost-Indië van 7 Dec. 1623 l
) wordt behalve over

de meeste punten dezer remonstrantie, ook nog gesproken

over het houden van de middagkerk des Zondags, welke zij

niet passend vindt, dat in Indië niet gehouden wordt;

over de bepalingen omtrent de Zondagsrust in Indië

;

over de catechisaties ; over de toelatingen tot het Avond-

maal en over het onder de geboden staan voor den

ondertrouw. Ook al mag er in zulk een schrijven veel

zijn, dat ons naar onze tegenwoordige opvattingen wat

vreemd voorkomt, het toont toch, dat de Classis Wal-

cheren medeleefde met alles wat in Indië gebeurde en

dat zij zooveel mogelijk met haar raad en invloed het

werk aldaar trachtte te steunen.

En ook in de Classis Amsterdam bemerken wij in dezen

tijd eene veel levendiger belangstelling in alles wat er

in Indië gebeurde, dan in latere jaren 2
).

Toch verminderde dit maar al te spoedig en, wanneer

wij in lateren tijd nog bewijzen van meer rechtstreek-

!) Zie GROmE, Archief V, blz. 186-190.

2) Zie b. v. den brief van de Gedeputeerden der Classis Amsterdam in

Gkothe, Archief V, blz. 190.
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sche bemoeiingen met de Zending zoeken, buiten de

reeds besprokene, dan is de oogst schraal.

Enkele malen treffen wij echter verrassende bewijzen

van belangstelling aan, waar wij ze niet zouden ver-

wacht hebben.

Zoo zien wij op de Synode van Utrecht van 1670

de Classes advies uitbrengen over de vraag welke de

beste middelen tot de bekeering der heidenen zijn. Als

voornaamste middelen hiertoe worden aangegeven: dat

er meer predikanten naar Indië moeten gaan; dat er

Thristenen moeten gaan, die door hunnen wandel een goed

voorbeeld geven ; dat de Bijbel in de inlandsche talen ver-

taald worde ; dat God ernstig in publieke en particuliere ge-

beden hierom gesmeekt worde; dat er goede scholen

in Indië worden opgericht, ook eene illustre school te

Batavia; dat alleen predikanten zullen gaan „die run

harte betuigen en verklaren, dat zij 'm zich gevoelen eene

zonderlinge inwendige beweging en drift drs <jn:st<'x tot

dit heüig werk;" dat behalve de Catechismus ook eenige

vraagboekjes in het Maleisch worden vertaald; „enzoude

mogelijk niet ondienstig zijn, dut </r i'aUrhi*mns <n renif/r

andere dingen op ri/jm wierden gesteld, dewigl de men-

sche ii doorgaans duur vermaak in scheppen en tot zingen

genegen zijn;" dat men de heidenen zoeke te trek-

ken door werken van liefde en barmhartigheid aan de

armen en zieken onder hen; en, dat men vooral moet

trachten de Grooten en Regenten onder hen te trekken,

daar dit van het grootste belang zijn zal. Welk een ver-

rassende rijkdom van gezonde denkbeelden hier plotseling

op deze Utrechtsche Synode! Werkelijk het kan ons

met droefheid vervullen, dat zulke goede inzichten in

dien tijd onvruchtbaar bleven en niet tot uitwerking

konden komen

!

12
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En gelukkig waren er toch ook in dien tijd mannen,

die zich werkelijk tot het brengen van het Evangelie

aan de heidenen geroepen gevoelden en die met de woor-

den van Ds. Heüsse konden instemmen, 20 October 1659

voor de Classis van Schieland gesproken: ndat hy run

jonghe af sigh hiertoe geneygt hadde gevoelt om die Oos-

tersche Kerke te dienen, ende nu siende sigh toekomen soo

een wettige beroupinge sonder syn kennisse en gedachten,

terstont syn toevlucht hadde genomen niet om sigh te be-

raeden met vleesch rut/r Moet, maer met Gade den Heere,

en daarop sigh gevoelt geroupen tot dien grooten ooghst

onder de Heydenen, soo dat hy in syn conscientie niet en

conde verstaen om deselvige af te slaen, maer bereydt was

om God* stemme te gehoorsaemen"

De terugkeer in hunne Classis van predikanten, ver-

vuld met liefde voor de zaak der Zending, verlevendigde

niet zelden aldaar de belangstelling. Zoo vinden wij

Ds. de Roy l
) in 1649 voor de Synode van Zuid-Hol-

land, terwijl Heurnius -) in 1639 voor de Classis Am-
sterdam verschenen wras, waar zij hun werk bespraken

en middelen aan de hand deden om de arbeid in Indië

te bevorderen.

Ook raadpleegden de predikanten in Indië, vooral in

den eersten tijd de Classis, die hen had uitgezonden,

nog al eens over den gang van hun werk, zooals

Ds. Jacobus Vertrechï, die 5 September 1645 aan de

Classis Amsterdam schreef over de plannen om eene

Zending op Aroe te beginnen en hiervoor den steun van

de Classis bij de H.H. XVII vroeg 3
).

De kwestie van den Doop van geadopteerde heiden-

!) Zie Gkothe, Archief II, blz. 34 vgl. Archief I, blz. 30, 31.

2
) Zie Gkothe, Archief II, blz. 133, 134.

3
)
Zie GROTHE, Archief I. blz. 25.
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kinderen, waarover de Synode van Dordrecht eene

-sing genomen had *). leefde niettemin toch telkens

weer op.

Reeds in 1623 nam de Kerkeraad van Banda het

besluit, dar „sonder eenighe schreuble" (= scrupules)

kinderen van heidensche of mahomedaansche ouders

mochten worden gedoopt, mits zij door Christenouders

waren aangenomen en deze als getuigen bij hunnen

Doop optraden en beloofden hen in de Christelijke leer

op te voeden -*.

En in dat zelfde jaar schreef de Kerkeraad van Batavia

naar Banda, dat ook volgens zijn gevoelen, men over

deze zaak geene zwarigheid behoorde te maken „daar

de deure der salicJieyt nu veel wijder openstaet dan ten

tijde van het Oude Testament?' 3
). maar dat hij het toch

pene moeilijke kwestie vond en er daarom aan de Classis

Walcheren over had geschreven.

In de Classis Walcheren kwam deze kwestie 12 Juli

1626 *j door de Deputati aan de orde 5
). Er werd toen

besloten te antwoorden, dat men zich in Indië zou houden

aan het besluit van de Synode van Dordrecht.

Wederom komt echter precies dezelfde kwestie 22 Oct.

1682 6
) in de Classis Walcheren door de Deputati ter

sprake, naar aanleiding van uit Indië ontvangen brieven.

Toen schijnt men zich niet meer het besluit van de

Synode van Dordrecht herinnerd te hebben, want 3 Dec.

h Zie blz. 37, 38.

2) Zie Grothe. Archief V, blz. 179.

:;

) Zie Grothe, Archief V. blz. 184.

4
) Zie Acta Classis Walcheren III, fol. 36v.

^j Dat zij dit dedeu bewijst, dat zij de zaak belangrijk vonden, daar

gewoonlijk de Deputati hier alles zelf afdeden. Dit verwondert ons wel

na het besluit van de Synode van Dordrecht.

';

j Zie Acta Classis Walcheren.
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komt de Classis op deze zaak terug en verzoekt de Deputati

hun gevoelen met redenen omkleed, op te stellen en dit

in eene volgende vergadering ter tafel te brengen. Dit

geschiedt 7 Jan. 1683. Toen wordt echter besloten, al-

vorens dit advies naar Indië te zenden, het gevoelen

van de Classis Amsterdam in te winnen. 11 Febr. 1683

wordt het antwoord van de Classis Amsterdam medege-

deeld, dat alleen bestaat in eene eenvoudige verwijzing

naar de resolutie van de Synode van Dordrecht. Hierop

besluit de Classis ook de Kerken in Indië aan deze

resolutie te herinneren.

Over het algemeen beperkten zich de verdere bemoei-

ingen der Classes met zendingskwesties tot het over-

brengen der uit Indië tot haar komende klachten aan

de H. H. XVII.

Bijna ieder maal, dat de Deputati bij de H. H. XVII

in hunne vergadering werden ontvangen, werden de

klachten herhaald over de verzending l
) der predikanten

door de regeering in Indië en over de beperking van de

vrijheid der correspondentie 2
) van de Kerken in Indië

met de Kerken hier te lande.

Gedurig komen er ook klachten uit Batavia over „de

gruwelijke afgoderij en duivelsdienst der Chineezen"

en worden de H. H. XVII verzocht hier maatregelen

tegen te nemen; ook tegen andere ergerlijke dingen als:

speel- en drinkhuizen
;
plaatsen van ontucht ; vloeken en

lasteren vooral door schepelingen en militairen ; ont-

heiliging van den Zondag; slemperijen en „brasmalen")

waarzeggerijen en tooneelspelen; heidensche feesten ; een

x
) Zie Grothe, Archief I, blz. 35, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, .",6,

57, 58, 74, 130 en II blz. 12, 148, 151, 160, 163, 167.

2
) Zie Grothe, Archief I, blz. 7, 4.">, 74, 75, 155, 156, 165,

213, 214.
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beeld te Batavia door de heidenen in het midden der

stad opgericht „het welcke representeert den Duvel, ende

publyckelycke soo in huyse als <>i> strate wort gedienf' l
).

De bemoeiingen onzer Kerken gingen echter niet

verder dan een telkens weder overbrengen van zulke

klachten. Zij konden de Kerken in Indië ook bezwaarlijk

hierin op andere wijze helpen. Waar zij zelf hier te

lande veel over het ,. politiek gezag" hadden te klagen

daar konden zij zeker niet verwachten, dat het in

Indië hiermede veel beter zou zijn.

Ook hier maakten de Bewindhebbers zich schuldig aan

allerlei willekeurige handelingen tegenover de Kerken:

nog een enkele maal zonden zij, tegen het advies der

Kerken, persenen als predikanten of krankbezoekers uit 2
);

te Hoorn en Enkhuizen waren er voortdurend klachten,

dat de Bewindhebbers zich in de uitzending van predi-

kanten geheel niet aan de Kerken aldaar stoorden ;{

);

16 April 1687, schrijft de Classis Amsterdam, dat de

Bewindhebbers geene predikanten naar Indië hebben

gezonden „hoewel er goede stofte was;" en zoo zou er

eene lange lijst van dergelijke klachten op te maken zijn.

Dat men hier ook niet veel tegen de I iompagnie moest

beginnen, bewijzen de volgende door Teoostenburg de

vn" vermelde staaltjes 4
): Adriaax .Smout bestrafte

in eene leerrede op biddag 1629 in de Oude Kerk te

Amsterdam de Bewindhebbers der O.-Indische Compagnie

!j Zie Gkothe, Archief I, blz. 33, 49, 52, 101, II, blz. 106, 107,

144, 157, 164, 181.

2j Zie GiiOTHE, Archief I, blz. 58 II, blz. 135—139 (Honhovius),

5 Aug. 1666 schrijft de Classis Amsterdam naar Batavia, dat de

H.H. XVII August. Torrenton tegen haar advies heeft aangenomen.

Hij mag niet tot prediken worden toegelaten.

: Blijkens de Acta van de Kerkeraden te Enkhuizen en Hoorn.

4
) Zie Hervormde Kerk. blz. 649.
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en werd verbannen ; Abraham van de Velde, predikant

te Utrecht van 1651— 1660, voorspelde den ondergang

der O.-I. Compagnie, keurde hare politiek af en bracht

verschillende beschuldigingen in tegen de H.H. XVII.

Hem werd het verblijf in de stad en de provincie door

de overheid ontzegd.

Voorzeker het kan ons niet te zeer verwonderen, dat

men van hier ook wel eens naar Indië schreef, dat het

beter was maar wat te lijden en te verdragen, dan door

al te grooten tegenstand de Kerk in gevaar te brengen 1
).

Een enkele maal zouden wij wenschen, dat onze Ker-

ken wat minder ijverig geweest waren. Dit geldt vooral

hare oppositie tegen Lutherschen en Hernhutters.

Door den G.-G. van Imhoit was aan de Lutherschen

te Batavia de vrije uitoefening Van hunnen godsdienst

toegestaan, en in 1749 werd de Luthersche Kerk te

Batavia ingewijd. Dit verwekte hier te lande een storm

van verontwaardiging en de Synoden van Noord- en

Zuid-Holland deden al wat zij konden om dit te ver-

hinderen. Het eenige dat zij bereikten was. dat er

zeer strenge straffen en hooge boeten op werden

gesteld als de Lutherschen iemand, die tot de Gerefor-

meerde Kerken behoorde of aldaar gedoopt was, tot hunne

Kerk poogden over te halen -).

Niet minder verwoed waren onze Kerken tegen de

Hernhutters.

In 1738 schreef de Classis Amsterdam naar Batavia,

dat er hier sommige menschen onder den schijn van

godsvrucht voor den dag kwamen, die voorgaven van

de Moravische Broeders te zijn voortgesproten, en die

l
) Zie Grothe, Archief I, blz. ">7.

'*) Zie van der Chys, Plakaatboek VI, blz. 7U7, 796, VII, blz. 454.
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de eenvoudigen en ongeoefenden zochten te verleiden.

In 1742 kwamen op de Synode van Dordrecht berichten

uit Batavia en Ceilon, dat daar eenige Hernhutters waren

aangekomen, die „ongepermitteerde conventikelen" hielden.

Daar deze menschen „bij ds schandelijke gevoelens der

Hernhutters" bleven, werden zij verwijderd.

Er wordt hierop besloten aan de H.H. XVII te ver-

zoeken geen nieuwe „beroerders" toe te laten. Deze

hebben hierop gunstig beschikt.

In 1745 wordt op de Synode van Utrecht bericht, dat

de Hernhutters aan de Classis Amsterdam hadden ver-

zocht „hunne zendelingen mede te willen autoriseeren tot

bekeering der lieidenen in Tndië'% welk verzoek „om

gewichtige redenen" was afgeslagen.

En hiermede moeten wij ons overzicht van de zendings-

werkzaam heid der Deputati besluiten. Toch rest ons

ééne kwestie, die hen in de 18e eeuw nog in het bij-

zonder heeft bezig gehouden. Bij deze staan wij in het

volgende hoofdstuk stil.



HOOFDSTUK IV.

De Strijd over de Sacramentsscheiding.

a. Waarover dt stry}d ging.

De strijd over de sacramentsscheiding was verreweg

het belangrijkste, dat in de 18e eeuw in onze vader-

landsche Kerken, met betrekking tot Indië, voorviel. Hij

komt gedurende eenige jaren de dorre regelmaat in de

behandeling der Indische zaken in Classes en Synoden

verstoren en brengt voor korten tijd eenig leven in den

vasten, eentonigen gang der jaarlijksche correspondentie.

Slechts éénmaal maakte men zich hier te lande in

kerkelijke lichamen in de 18e eeuw voor eene zendings-

kwestie warm ; dit geschiedde in dezen strijd, die daarom

de behandeling in een afzonderlijk hoofdstuk verdient.

In het eerste hoofdstuk 1
1 hebben wij reeds gezien,

hoe van de eerste tijden onzer vestiging in Indië af, de

kwestie van den Doop van onechte kinderen aldaar

moeilijkheden opleverde en hoe de Synode van Dordrecht

in deze uitspraak deed.

Hoewel daarmede de moeilijkheid voor de dienaren des

Evangelies niet weggenomen was. hadden zij toch aan

!) Zie b'z. 35 v.
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dit besluit eener nationale Synode een krachtigen steun.

Dit besluit richtte zich voornamelijk tegen het doopen

van geadopteerde kinderen, dewijl deze adoptie alleen

geschiedde om onechte kinderen alzoo te laten doopen.

Na dit synodale besluit zocht men in Indië andere

wegen, om aan de kerkelijke wetten te ontkomen. Nu

trachtte men de vrouwen, waarmede men leefde (meestal

slavinnen) te laten doopen, om daarna ook aan hunne

kinderen, als kinderen eener gedoopte moeder, den Doop

te kunnen laten bedienen ' ). Hier stuitte men echter

wederom op kerkelijke bezwaren. Indien zulke vrouwen

bij haren Doop, gelijk het bij den Doop van bejaarden -)

gebruikelijk was. tevens belijdenis deden, en tot leden

der Gemeente werden aangenomen, zouden zij aanstonds

van wege haar leven gecensureerd zijn, en daarbij zouden

niet alleen zij, maar ook hare heeren in moeilijkheden

zijn gekomen. Nu vonden predikanten, die gaarne den

Europeanen ter wille wilden zijn, er op uit, om in zulke

gevallen alleen, na zeer weinig onderricht, den Doop te

bedienen, om de gedoopten eerst later, na eene tweede

belijdenis, tot het Avondmaal toe te laten, welke tweede

belijdenis echter meestal achterwege bleef, daar het niet

om den Doop maar alleen om den naam Christen te doen

was. zonder daarbij onder de kerkelijke censuur te kun-

nen komen. Hierbij volgden zij, zooals wij straks zullen

Vi Het is niij niet gebleken of daarbij dan een christen-slaaf als

vader optrad of wel, wat waarschijnlijker is, dat men toen ter tijde,

evenals het in Nederland gebruikelijk was, ook in Indië, kinderen

buiten den echt bij eene christen-moeder geboren, doopte.

B
j Wanneer wij in dit hoofdstuk telkens over den doop van „bejaarden"

-preken, worden daarmede niet „hoog-bejaarden" aangeduid, maar per-

sonen, die „tot hunne jaren" gekomen zijn, zoodat zij zelf over de

beteekenis van den Doop een oordeel hebben kunnen.
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zien, eene gedragslijn, die in de buiten-bezittingen tegen-

over bejaarden uit de heidenen allerwege gevolgd werd.

maar met een geheel ander doel dan hier.

Deze handelwijze streed tegen de Kerkenorde van

Dordrecht art. 59 en nog meer tegen die van Batavia

van 1624 art. 25 l
). In de Kerkenorde van Batavia van

1643 is dit artikel echter geheel gewijzigd en is de

sacramentsscheiding voor bejaarden uit de heidenen ge-

wettigd. Van deze Kerkenorde toch luidt art. 49: De

bejaarden worden door den Doop dt Christelijke gemeente

ingelijfd en voor ledematen der gemeente aangenomen en

sijn daarom de bejaarden uit de Christenen als zij ge-

doopt Korden schuldig het Avondmaal des Heeren ook te

gebruiken, 'twelk si/} bij Jiaeren doop zaden belooven met

d' eerste gelegentheid te doen, doch wat aengaat de bejaar-

den uit de Heidenen, die gedoopt zijn. en zullen dezelve

tot het Avondmaal niet toegelaten worden, dan op ha&r

verzoek en begeerte en nader examinatie haeres géloofs en

lérens.

In deze Kerkenorde. speciaal voor Batavia geldende,

waarin zoo duidelijk merkbaar is, dat zij door de over-

heid aan de Kerk is opgelegd -), was dus de weg voor

het genoemde misbruik opengesteld om vrij in de Kerk

van Batavia binnen te dringen.

Zoo kwam de sacramentsscheiding, voor zooverre ons

1
) Dit artikel luidt: „De bejaarden worden door den Doop de

Christelijke gemeente ingelijfd en voor lidmaten der gemeente aan-

genomen en zijn daarom schuldig het Avondmaal des Heeren ook te

gebruiken, 'twelk zij bij hun doop zullen beloven met de eerste gelegen-

heid (deze vier woorden zijn in dit artikel ingevoegd; overigens stemt

het woordelijk overeen met art. 59 der Kerkenorde van Dordrecht)

te doen'. Blijkbaar had de invoeging plaats om in 't bijzonder tegen

de sacramentsscheiding te waken.
2

.i Zie hierover blz. 13?)— 143.
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gebleken is — het valt niet gemakkelijk, te midden van

den chaos van argumenten, die ervoor ei] er tegen zijn

aangebracht, het spoor niet bijster te worden — te Batavia

nagenoeg alleen als misbruik in bovengenoemde gevallen

voor.

Op de buiten-bezittingen (vooral Ambon, Formosa,

Ceilon) waar de overgangen tot het Christendom in massa

plaats vonden, was van den aanvang de sacramentsschei-

ding, hoewel op geheel andere gronden dan te Batavia

berustende, gebruikelijk geweest. Hier zou het verbod

om volwassenen te doopen met het doel om hen eerst

later, na verder onderwijs, belijdenis te laten doen, en

daarna tot leden der Gemeente toe te laten, voor den

voortgang van het werk hoogst bedenkelijk geweest zijn.

Dit gaf, zooals we reeds zeiden, aan de voorstanders

van de sacramentsscheiding te Batavia een grooten steun

en bemoeilijkte niet weinig in het vaderland het

oordeel in deze kwestie.

Op genoemde zendingsterreinen vroegen dikwijls groote

scharen om den Doop, terwijl er veel te weinig arbeiders

waren om hen behoorlijk te onderwijzen. Slechts nu en

dan werden de ver uit elkander liggende plaatsen door

een predikant bezocht. Het duurde soms maanden, ja

jaren eer een predikant op dezelfde plaats terugkwam. Het

kan ons niet verwonderen, dat men er onder zulke

omstandigheden toe kwam om heel spoedig, zoodra de

allereerste beginselen des Christendoms waren geleerd,

en men maar eenig waar voornemen des harten bemerkte.

den Doop toe te dienen, om eerst later na verder on-

derricht en eene tweede belijdenis de gedoopten tot het

Avondmaal toe te laten en hen als leden der Gemeente

te erkennen. Zoodra de inlanders toch gedoopt waren,

voelden zij een band met het Christendom. Men had
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zich, om zoo te zeggen, van hen verzekerd : zij erkenden

zich zelf voor Christenen en werden door hunne land-

genooten er voor erkend ; het gevaar was niet groot meer,

dat zij in handen zouden vallen van onzen grootsten

vijand in Indië. den toen reeds overal veroveringen

makenden Islam, of van de nog rondzwervende Roomsche

missionarissen, die voor Portugeesche invloeden werkten.

Indien men hen niet doopte, was er maar al te veel

kans, dat er bij een volgend bezoek van de honderden

en duizenden, die nu om den Doop vroegen, niemand

meer te vinden zou zijn. Het was daarom, dat onder

de Compagnie overal waar het Evangelie voortgang had

onder de heidenen deze sacramentsscheiding zeer al-

gemeen voorkwam.

Niemand prees het aan als de beste zendingsmethode

;

er werd algemeen gevoeld, dat het een gevolg was van

de ontoereikende werkkrachten, dat er een naam-Chris-

tendom zonder innerlijke kracht door ontstond; maar,

waar zij de keuze hadden om velen aanvankelijk onder

den invloed van het Christendom te brengen ofwel hen

geheel los te laten, daar waren onze vaderen niet zoo

rigoristisch om niet het eerste te kiezen en niet ter

wille daarvan in de sacramentsscheiding als een over-

gangstoestand te berusten. Zij hadden zich tevreden

kunnen stellen met kleine kringetjes te onderwijzen en

hen na voldoende onderwijs tot de beide Sacramenten

toe te laten; zij hebben hun taak breeder opgevat en

hebben de Christianisatie van Indië meer dan het winnen

van enkele bekeerlingen op 't oog gehad ; daarom heb-

ben zij begrepen van hoe groote beteekenis het voor

dit doel zijn zou, indien geheele landstreken voor het

Christendom gewonnen werden. En wat zou er van

hel Christendom op Ambon en op de Sangi- en Talaut-
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eilanden geworden zijn, indien zij niet aldus hadden

gehandeld l )'?

Het beginsel van de sacramentsscheiding was hier

dus een geheel ander dan in het eerst besproken geval.

dat vooral te Batavia voorkwam. Het is licht te be-

grijpen, dat er in de beoordeeling van de sacraments-

scheiding groote verwarring ontstond, waar men beide

beginselen niet uit elkander hield, of wel opzettelijk ver-

warde. Deze verwarring kon des te gemakkelijker ont-

staan omdat, vooral in het begin der 17 e eeuw, de sacra-

mentsscheiding te Batavia ook wel zal zijn voorgekomen

uit gebrek aan predikanten en om degenen, die men

kon doopen, niet weder te verliezen. In lateren tijd waren

er echter te Batavia steeds voldoende predikanten om

de doopcandidaten te onderwijzen. Waar hier dus de

scheiding der Sacramenten toen nog warme verdedigers

vond, kan men moeilijk bij hen eene andere beweegreden

veronderstellen, dan om zich bij de Europeanen aange-

naam te maken, door minder streng tegen de treurige

toestanden op zedelijk gebied op te treden. Dat men

zoowel in Indië, als voornamelijk in ons vaderland, er

geen oog voor had, dat men voor Gemeenten als Batavia,

waar genoeg arbeiders waren, andere regels en eischen

moest stellen dan voor arbeidsvelden ais Ambon en

Ceilon, waar het zendingswerk zoo veel te lijden had

J
) Ook in den tegenwoordigen tijd is het op zendingsterreinen, waar

groote overgangen tot het Christendom plaats hebben, een moeilijk

vraagstuk in hoeverre men de sacramentsscheiding mag toelaten. Op
Halmaheira werd in den laatsten tijd dit bezwaar ondervangen door

aan hen, die om den Doop vroegen en nog niet onderwezen konden

worden, z.g. doopbriefjes af te geven waarop niet anders staat dan :

„Dit briefje is het bewijs, dat N. X. mijn leerling is". Zulk een briefje

is dan ook een uiterlijk teeken, dat de houder ervan in beginsel tot

het Christendom over wil gaan.



190

milder gebrek aan werkkrachten en de groote afstanden,

was de voornaamste oorzaak van den strijd over de sacra-

mentsscheiding, waarbij wij nu nader stil staan.

b. Be voorgeschiedenis van den strijd.

Zooals wij boven reeds zeiden werd de sacraments-

scheiding door art. 49 van de Kerkenorde van van Diemen

van 1643 te Batavia voor bejaarden uit de heidenen ge-

wettigd. De oppositie er tegen uit het vaderland bleef

(zooals wij bladz. 140 zagen) niet uit. De Classis Walche-

ren kwam in haar brief van 12 Mei 1645, waarin zij

hare bezwaren tegen deze Kerkenorde mededeelde, ook

tegen dit artikel l
) op. Zij noemt dit artikel „strijdig

tegen alle practi/jque der Gereformeerde Kerken en tegen

de nature van den doop, die bediend wordt aan de be-

jaarden, als dewelke naer betuyginge ende belijdenisse van

haer gelooce ende bekeeringe (sonder welke wij vertrouwen

dut U.E. geen bijaarden doopt) noodsakelvjk bequaem zijn

en d'wns volgende moeten vermaent ende toegelaten worden

tot het gebruik van des Heeren Heilig Avondmaal"*),

Als vrucht van deze censuur van de Classis Walcheren

nam de Kerkeraad van Batavia 10 Aug. 1648 eene resolutie

tegen de Sacramentsscheiding luidende: dat Bejaarde

Inlanders dus niet zullen gedoopt worden voor cd eer zij

ook tot de H. Communie kunnen toegelaten irorden 3
). Het

*) In dezen brief wordt dit artikel art. 50 genoemd, zooals gedurig

later in de correspondentie over deze kwestie. Het is mij niet gelukt

uit te vinden, waaraan deze verschillende nummering is toe te schrijven.

-' Volgens de „Zeedige Aanmerkingen" van 1732 (zie blz. 206) heeft

de Kerkeraad van Ambon tegen dit schrijven van de Classis Walcheren

geprotesteerd. Er bleek mij hiervan echter niets nader.
3

) Vermeld in de Consideratiën en Aanmerkingen van de Classes Delft

en Delftland en Schieland van 173:}. Zie bl. 208.
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nemen van eene dergelijke resolutie, in strijd met de vijf

jaren te voren ingevoerde Kerkenorde, mag ons be-

vreemden, de Kerkeraad van Batavia scheen er geen

bezwaar in te zien. Deze resolutie schijnt echter niet

veel uitwerking te hebben gehad. Reeds 19 Januari 1651

schrijft de Kerkeraad van Batavia weder over deze zaak

aan de Classis Amsterdam en vraagt „of J/r f niet goed

zoude zijn, hen, die eenige belijdenis van hun geloof in

Jezus Christus als hun Zaligmaker hunnen geren, te

doopen en na breeder onderwijs tot het Heilig Avondmaal

toe te laten" ').

De Classis Walcheren is in een schrijven van 11 Sent.

1(562 weer op deze kwestie teruggekomen en heeft ten

antwoord gekregen, dat men te Batavia bejaarden tot

beide Sacramenten te gelijk aannam.

Later is over haar nog gecorrespondeerd tusschen

de Classis Amsterdam en den Kerkeraad van Ambon.

In een schrijven van 26 Sept. 1667 vroeg de Kerke-

raad van Ambon het oordeel van de Classis Am-
sterdam over de scheiding der Sacramenten voor be-

jaarden, die uit het heidendom overkwamen. Hij vroeg

hierover het oordeel van eene Classis in 't vaderland,

aangezien er in Indië geen hoogere kerkelijke vergade-

ringen waren. Gedeputeerden van de Classis Amster-

dam hebben hierop 19 Nov. 1668 geantwoord, dat men zich

had te houden aan art. 5^> van de Kerkenorde van Dordrecht

en aan het Formulier van den bejaarden-Doop. Hierop is

wederom door den Kerkeraad van Ambon geantwoord, dat

het daar onmogelijk was bejaarden gelijkelijk tot beide

Sacramenten toe te laten. Zeer vreemd is, dat dan daarop

de Classis Amsterdam 23 Mei 1672 antwoordt, dat het haar

l
) Zie Ghothe. Archief I. blz. 38.
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aangenaam is, dat de Kerkeraad van Ambon zich haar

raad zoo wel laat gevallen, hetgeen volstrekt niet over-

eenkomt met de verklaring uit Ambon ontvangen. Hier-

mede schijnt echter deze correspondentie geëindigd

te zijn.

In langen tijd vindt men over deze kwestie niets

meer. Alleen werd in 1704- in den Kerkeraad van

Batavia het voorstel gedaan om meerdere scheiding van

Sacramenten in te voeren, hetgeen niet gebeurde; men

besloot te blijven bij de resolutie van 1648.

c. De strijd in Indië.

De eigenlijke strijd begon eerst toen Engelbertus

Franciscus le Bouoq predikant te Batavia was geworden.

Deze onrustige en twistzieke man had al heel wat

beroering teweeggebracht. Van Bernardijner monnik

Protestant geworden, was hij met eene kolonie Waldenzen

hier te lande gekomen en was er tot het predikambt be-

vorderd. Hij ging in 1706 als predikant naar de Kaap, waar-

vandaan hij echter reeds in 1707 te Batavia kwam „met

afgeschreven gagie" (weggezonden zonder traktement).

Hij had daar hoogloopende onaangenaamheden gehad met

de Regeering, met den Kerkeraad en met zijn collega

Petrus Kalden. Hoewel hij recht zocht bij alle Synoden

van Nederland, bij de H.H. XVII en de Staten-Generaal,

wekte zijn onaangenaam en hatelijk geschrijf zoo weinig

vertrouwen, dat hij jaren lang zonder traktement te

Batavia gedeporteerd bleef. Eindelijk droeg hier de

Regeering aan den Kerkeraad op zijne zaak te onder-

zoeken. Deze mengde zich niet dan zeer ongaarne in deze

verwikkelingen. Hij kon niet anders dan constateeren,

dat le Boucq veel onrust in de Kerk aan de Kaap had

teweeggebracht en beval hem aan den vrede en de
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eendracht te behartigen. Hij beloofde dit zeer nederig en

gedwee en werd daarop eindelijk in 1712 door de Regeering

weer in zijn ambt hersteld en als predikant naar Ceilon

gezonden. In 1717 was hij weder te Batavia terug, waar

hij in 1719 tot predikant op Onrust l
) werd aangesteld,

terwijl hij tevens voor den hoogbejaarden predikant Op den

Akker de Portugeesche dienst te Batavia waarnam. Hier

heeft hij echter ook weer niet lang den vrede met zijne col-

lega's kunnen bewaren. De predikanten van Onrust hadden

steeds adviseerende stem in den Kerkeraad van Batavia.

Dit beviel le Boni» niet. Hij bewoog hemel en aarde om
aldaar eene concludeerende stem te hebben. Toen dit ten

laatste in 1725 door den Kerkeraad was toegestaan, werd

het door de liegeering geweigerd. Toen riep le Boucq

weer de vaderlandsche Kerken ter hulp, die er echter

weinig voor voelden om hem te helpen. In een brief van

de Classis Amsterdam van 16 Deo. 1726 werd hij in-

tegendeel zeer ernstig berispt over zijne „injurienze

termen'" en „canailleuze uitdrukkingen, die den meester-

achtigen en onritstigen geest verrieden, waardoor hij vroeger

iii Kaapsche gemeente zoo zeer had beroerd" 2
).

Terwijl le Boucq predikant op Onrust was, ont:

brandde in den Kerkeraad te Batavia de strijd over

de sacramentsscheiding wederom, doch veel heviger dan

te voren. De resolutie van 1648 werd niet meer nage-

leefd. Het vermoeden ligt voor de hand, dat het vooral

*) Een eilandje op de reede van Batavia, waar de Compagnie scheeps-

timmenverven en marinemagazijnen had en waar in de 18e eeuw

800 a 900 Europeanen woonden. Van 11)71 — 1796 waren hier predi-

kanten (meest één predikant en één krankbezoeker). Zie Te. de Bruyx,

Herv. Kerk blz. 20.

2 De meeste dezer bijzonderheden over het leven van le BorCQ

zijn overgenomen uit Tr. de Bruyx, Biogr. Wdbk. met enkele aan-

vullingen uit de eigen brieven van le Boucq.

13
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le Boucq was, dien wij spoedig als kampvechter voor de

scheiding der Sacramenten zien optreden, die zich niet

aan deze resolutie hield. Daarom heeft de Kerkeraad

9 December 1721 deze resolutie van 1648 nog eens

herhaald en verscherpt.

In deze vergadering werd besloten, dat „volgens genom&n

resolutie [in 1648] de Bejaarden uyt de Heydenen niet sullen

(eerden toegelaten, (ds na een goede beproevinge, welke hij

dese Vergaderinge gesteld is, dat voor de tijd van een geheel

jaar zijn scd, suilende gemelde bejaarde, dewelke hare

bélijdenisse trachten te doen haar moeten aangeven den

tweeden Maandag na het Avontmaal te paasschen en op

gelijke tijd in de maand October. Hoedanig sij ook gehouden

sidlen syjn des Maandags en des Donderdags voor de tijd

ntn ses maanden, de gewone catechisaties o/s toehoorders

naarstig bij te -wonen, en hij absentie derselver namen

teerden aangetekend; gelijk ook de volgende ses maanden,

door den catechiseerenden Predikant ondervraagd /eerden.

en sij op de haar voorgestelde vraagpointen sullen moeten

antwoorden, om vervolgens hij bevindinge van derselver

bekwaamheyt haer als dan tot beyde Bondzegelen, en

niemand in het vervolg alleen tot den Heil. Doop
toe te laten; intusschen door de visiteerende Predikanten

in hare respective wijken na derselver gedrag en leren

telken* nauwkeurig sal vernomen wi /den" 1
).

Door deze resolutie was dus het misbruik onmogelijk

geworden en was de toelating van bejaarden uit de

heidenen tot de Gemeente zeer bemoeilijkt. Zij moesten

vooraf gedurende minstens één jaar geregeld catechetisch

onderwijs genieten en mochten dan eerst gelijkelijk tot

x
) Extract uit de notulen van den Kerkeraad te Batavia als bijlage

gevoegd bij den brief van Ds. Heypeggers aan den G.-G. D. Duüvex
van 13 Aug. 1730. Zie blz. 201.
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beide Sacramenten worden toegelaten. Eigenaardig was,

dat de Kerkeraad deze zaak buiten het oordeel der vader-

landsche Kerken wilde houden en dat in deze zelfde ver-

gadering besloten werd niet hierover aan de Synode

van Noord- en Zuid-Holland te schrijven, noch ook

eenig advies daarheen hieromtrent te zenden, „vermits

h<t verschil althans weghgenomen en door bovengemelde

resolutie een rost besluit gemaakt is om sig daerna in het

vervolg te gedragen" l
).

Le Boucq trad echter weder als rustverstoorder op. Blijk-

baar zeer ontstemd over deze resolutie schreef hij in 't ge-

heim 16 Nov. 1722 particulier over deze zaak aan de Gede-

puteerden van de Classes Delft en Delftland en Schieland.

In den Kerkeraad te Batavia werd de verhouding er

na deze resolutie niet beter op. In 1724 werd door enkele

leden van den Kerkeraad voorgesteld de resolutie van

1721 buiten werking te stellen. Volgens le Boucq (die

als niet zeer betrouwbaar getuige ons dit alleen bericht)

is dit voorstel aangenomen, maar is dit later weer uit

het resolutieboek gescheurd.

Toen kwam een particuliere brief van de Gedepu-

teerden van de Classes van Delft en Delftland en Schieland

naar aanleiding van een particulieren, uit Batavia ontvan-

gen brief om te vragen of de Kerkeraad eene nieuwe Ker-

kenorde had ingevoerd, waarbij de sacramentsscheiding

werd verboden. Deze brief verwekte natuurlijk de grootst

mogelijke beroering in den Kerkeraad van Batavia, Er

x
) Een bewijs hoe men in die dagen trachtte in belangrijke zaken

het vaderland er buiten te laten. Indien niet door het particuliere

schrijven van le Boucq deze zaak, in strijd met deze resolutie was

uitgelekt, zou men er hier te lande niets van te weten zijn gekomen.

Wij zullen zien hoe de officiëele brieven nog gedurende verscheidene

jaren niets van al den strijd onder de Broeders verrieden.
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bleek een verrader in hun midden te zijn! In strijd met

de genomene resolutie was er toch over deze zaak

naar het vaderland geschreven ! Lr Boucq, die door

allen voor den schuldige werd aangezien, erkende, dat

hij het gedaan had. Hij werd hierop (volgens zijn eigen

getuigenis) „hevig gehoond, gesmaad en begromd en bijna

gecensureerd," en werd gedwongen eene copie van zijn

schrijven naar het vaderland, aan den Kerkeraad over

te leggen i
).

In de brieven naar het vaderland, die daarop namens

den Kerkeraad werden geschreven, bleek van de hevig-

heid van den strijd te Batavia niets. In den officieelen

brief van 1724 wordt in het geheel geen melding ge-

maakt van dezen strijd. De briefschrijver van dat jaar

te Batavia 2
), Ds. Verbis, voegde echter aan dit officieele

schrijven een particulier briefje toe van den Kerkeraad aan

1
) Deze brief, die voorkomt onder de bijlagen van den brief van

Fraxcisccs i.i: Boucq aan den G.-G. Diederick J)urvex van 7 Juni

17:511 (Zie blz. 200), bevat, behalve de steeds terugkeerende menigte

van argumenten voor de sacramentsscheiding, eene merkwaardige

uiting over het gebruik der Formulieren in die dagen. Hij stelt

namelijk voor in de vragen van het Formulier voor den bejaarden-

Doop in te voegen : „en gij, die tof beide de sacramenten wordt

aangenomen", om dit Formulier alleen voor zulke gevallen te ge-

bruiken. Hierop volgt dan deze merkwaardige tirade: „want zoo

deze kleine bijvoeging kwalijk geduid wordt, zoo moet men ook zeer

kwalijk <lttidcu, dat alle predieantcn zoo hier als in het vaderland.

wanneer zij de formulieren zoo van den doop als van trouwen lezen,

//ui :ij die niet van voord tot troord op en lezen, maar daar dingen

naar haer believen uitlaten om tijd te winnen, dat immers zeer gemeen

is, en niemand werd daarover aangesproken, als zijnde bijna door het

gebruik een a-et geworden". Dat deze meening in geen der geschriften

die i-E Boucq van woord tot woord bestrijden, wordt weersproken, is

een bewijs voor het vrije gebruik dat in die dagen van de Formulieren

gemaakt werd. iets waartegen echter hier te lande verscheidene Synoden

protesteerden.

2
) De predikanten aldaar vervulden om beurten dit ambt.
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de Gedeputeerden van de Classes Delft en Delftland en

Schieiand, waarin op zeer kalmen toon iets van deze

zaak werd medegedeeld. De wijsheid van de Gedepu-

teerden wordt in dezen brief zeer geprezen, dewijl zij deze

zaak particulier behandeld hebben en haar niet in Classis

of Synode hebben gebracht. ..Het is een geschil van

geringe beteekenis." „De resolutie van 1721 bedoelde

absoluut geen nieuwe Kerkenorde maar alleen eene

vernieuwing van de resolutie van 1648".

Ds. Verbis schijnt echter gevreesd te hebben, dat men

in het vaderland nog niet gerustgesteld zou zijn. Ruim

veertien dagen later zond hij persoonlijk nog een par-

ticulieren brief' van grooteu omvang aan de genoemde

Gedeputeerden, waarin vrij wel alle argumenten voor-

kwamen, die in dezen strijd tegen de scheiding der

Sacramenten zijn aangevoerd, waardoor hij tegenover

den geïncrimineerden brief van le Boucq uitstekend

materiaal leverde om de zaak ook van een anderen kant

te beschouwen '
i. Niet zonder hartstocht werd ook in

dezen brief het schandelijk gedrag van le Boucq ont-

manteld.

Niet genoeg kan ons daarom het gedrag van de

Deputati ad res Indicas van de Classes Delft en Delftland

en Schieiand in deze zaak verwonderen. Reeds vroeger 2
)

hebben wij hen moeten beschuldigen van niet altijd recht

door zee te gaan. Hier hebben wij daarvan ook weer een

sterk staaltje. Op de Synode van den Briel van 1726 3
)

brengen zij alleen den officieelen brief van Verbis van

*) De voornaamste argumenten voor en tegen, die in dezen strijd

zijn aangevoerd, zijn in § e van dit hoofdstuk samengebracht.

-) Zie blz. 103.

:;

) Zie de Acta dezer Synode. Het hier vermelde is niet opgenomen

in de extracten bij Gkothe.
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6 Nov. 1724 ter tafel en leveren hiervan een extract

over. Verder vermelden zij nog één schrijven uit Batavia

over een daar voorkomend verschil te hebben ontvangen 4
).

Zij geven van dezen brief geen extract maar leveren

eene voorstelling van de zaak geheel in den geest van

le Boücq. Door alleen zijne argumenten voor de scheiding

der Sacramenten te geven en alles wat A7erbis er tegen

geschreven had weg te laten, winnen zij als bij over-

rompeling gemakkelijk de Synode voor eene resolutie ten

gunste van de sacramentsscheiding. De Synode neemt

het praeadvies der Deputati over en verandert dit in

eene synodale resolutie 2
). Door deze resolutie werd de

sacramentsscheiding op de gronden, die tot verschooning

harer invoering in de buitenbezittingen konden worden

aangevoerd, ook voor Batavia aanbevolen en dus aan le

Boucq een krachtige steun gegeven, en dit nog te meer

toen de Synode van Noord-Holland van dat zelfde jaar te

Enkhuizen, waar deze zaak door den Correspondent van

Zuid-Holland werd ter tafel gebracht en toegelicht, zich

eveneens met deze resolutie vereenigde 3
).

Men kan zich gemakkelijk de ontsteltenis indenken

in den Kerkeraad te Batavia, toen daar deze resoluties

van de Synoden van Koord- en Zuid-Holland van 1726

bekend werden. Men was er in den zoeten waan, dat er

in Holland niet meer aan de zaak gedacht werd. Alleen

particulier was er met de Deputati in Zuid-Holland over

*) Blijkbaar bedoelden zij met dit schrijven den particulieren brief

van le Boucq van 1721, die reeds 5 jaren oud was en dien zij nu

pas ter tafel brengen nu zij de brieven van Verbis er tegen ontvangen

hadden, waarin nog wel dringend verzocht werd deze zaak niet in

Classis of Synode te brengen. Zij hadden dan tenminste ook den

tegenstanders recht moeten laten wedervaren.
2

) Zie Bijlage L.
'•) Zie Grothe, Archief I. blz. UI, 142.
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gecorrespondeerd. Deze hadden deze zaak buiten Classis en

Synode gehouden en de Kerkeraad had hun verzocht dit

ook verder te doen en hun dit verschil als weinig

beteekenend voorgesteld — en nu kwamen plotseling de

resoluties van de beide provinciale Synoden en dat nog

wel geheel in den geest van le Boucq.

Hoewel men in den Kerkeraad te Batavia ten zeerste

ontstemd was en de voorzitter Ds. Verbis zeide, dat

men zich niet het minst aan deze resoluties uit het

vaderland zou storen en de Kerkeraad bij zijne eigene

resolutie (van 1721) zou blijven, toonde de Kerkeraad

deze ontstemming toch niet in zijn schrijven van 3

Xov. 1727 aan de Synode van Zuid-Holland en in zijn

brief van denzelfden datum aan die van Noord-Hol-

land; hij antwoordde, in beleefde termen, dat het uit

de behandeling dezer zaak op de beide Synoden niet

bleek of alle, zoowel officieele als particuliere hierover

uit lndië verzonden brieven, wel waren aangekomen ; dat

deze zaak van zoo groot gewicht was, dat de welstand

van de Indische Kerken er voor een groot deel van af

hing l
) en zij daarom de Synoden moesten verzoeken

de zaak nog eens ernstig in overweging te nemen, terwijl

zij zich tot dien tijd zouden houden aan hunne resolutie

van 1721.

Hoewel de Kerkeraad dus besloot zich niet aan de

resoluties van de vaderlandsche Synoden te storen waren

hiermede de moeilijkheden niet uit den weg geruimd.

Le Boucq ging voort met de scheiding der Sacramenten

x
) Eene geheel andere uiting dan in den particulieren brief van den

Kerkeraad van fi Nov. 1724 (zie blz. 197), waar deze zaak als van

geringe beteekenis wordt voorgesteld. Hieruit blijkt, dat ook Verbih

en de andere tegenstanders der sacramentsscheiding niet altijd van

eerlijke middelen gebruik maakten, om hun doel te bereiken.
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toe te laten, zich daarbij natuurlijk op de resolutiëD var-

de Synoden van 1726 beroepende, en het recht van den

Kerkeraad van Batavia ontkennende, om daarvan af te

wijken. Ook schreef le Boucq nog verscheidene malen

particulier over dezen strijd naar het vaderland 1
). 15

Dec. 1729 schreef hij het eerst officieel aan de Synode

van Zuid-Holland, om aldaar zijne klachten in te brengen

tegen de handelwijze van zijne collega's te Batavia. Het

schijnt wel, dat in deze jaren 1 1728—1730) de strijd te

Batavia het hevigste was, hoewel dit in de officieele

brieven zorgvuldig wordt verborgen gehouden 2
).

Le Boucq moest echter blijkbaar het onderspit delven.

Hoe anders te verklaren, dat hij 7 Juni 1730. zonder

voorkennis zijner collega's bij den Gouverneur-Generaal

Diederick Durven een zeer uitvoerig stuk met vele

bijlagen inleverde, waarin hij zijne zaak bij de Regeering

aanhangig maakte, aangezien zijne collega's in strijd met

de Kerkenorde van 1643 en met de besluiten der Synoden

van Enkhuizen en den Briel van 1726 handelden'?

Hij klaagde hen hierover aan en leverde copiën over van

alle tot op dat oogenblik over deze zaak gewisselde stukken.

De Gouverneur-Generaal en de Raad van Indië, die reeds

veel last van le Boucq ondervonden hadden, waren niet

tot een zoo plotseling ingrijpen in deze kerkelijke ge-

schillen te bewegen. In plaats van den Kerkeraad voor

zich te dagen en het geschil te beslechten, zooals le

*) Zoo waren in de Synode in den Haag van 1727 twee blieven van

le Boucq tor tafel van 25 en 29 Sept. 1725. Er weiden echter geen

extracten uit gegeven.

2
) 12 Januari 1730 schreef LE BOUCQ als briefschrijver van dat jaar

adat de sacramentsscheiding in alle buitenkerken werd gepractizeerd,

suilende de predicanten te Batavia zich daernaer richten, soo veel hunne

conscientie toelaat, tot de meeste stichtinge run Gods voW.
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Boucq dit van hen vroeg, besloten zij 6 Juli 1730 het

geschrift van le Boucq in handen van Ds. Verbis en

Ds. Heydeggers te stellen, die hierin het meest aan-

gevallen en persoonlijk beleedigd werden, om hen gele-

genheid te geven zich op le Boucq's beschuldigingen

te verdedigen.

Verbis en Heydeggebs leverden nu uitvoerige verweer-

schriften bij den Gouverneur-Generaal in l
).

Dat met dit alles de verhouding onder de Broeders

te Batavia er niet beter op werd is natuurlijk. Men

werd echter den strijd moede en begon van beide kanten

in te zien, dat men op deze wijze niet vorderde.

Om een e*inde te maken aan den eindeloozen strijd,

kwam het 21 Aug. 1730 in den Kerkeraad te Batavia

tot eene „vredesresolutie." Volgens deze resolutie -) werd

de scheiding der Sacramenten toegelaten, „tot nadere

dispositie van de Synoden". En 26 September 1730 hebben

de G.-G. en R. v. I. deze resolutie bekrachtigd en besloten :

..'/>/ zaken in statu qno en de scheydinge dm Sacramenten

oen scientü der leeraren in hunm respective ge-

meyntens over te loeten tot nader orders ofte bescheyd uyt

rland."

1
) De brief van LE BoüCQ aan den G.-G. is van 20 folio bladzijden,

terwijl de bijlagen 53 bladzijden groot zijn ; de brief van Verbis aan

den G.-G. van 15 Oct. 1730 ie 81, en die van ÜEIJDEGGEBS van

18 Aug. 1730: "»1 bladzijden folio.

2
) Deze resolutie en de wijze waarop zij tot stand kwam. worden

zeer verschillend beoordeeld. Naar het vaderland werd geschreven, dat

zij „met ceel liefde en eendrachtifjheid" was genomen. Volgens de be-

richten der tegenstanders der sacramentsscheiding was zij afgedwongen,

en kwam zij eerst na lange debatten tot stand, terwijl de meesten zich

van stemming onthielden. Ook de tekst van de resolutie wordt ver-

schillend opgegeven. Volgens le Boro,» zou er in hebben gestaan-

„dat de sacramentsscheiding nuttig, heilzaam en conform het scDtiment

der synoden was'. Dit is haast niet mogelijk.
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Hiermede was dus de strijd in Indië vooiioopig uit

en werd aan iederen predikant vrijheid van handelen

gelaten. Tevens was echter de beslissing van het ge-

schil naar Nederland overgebracht en daarom werd nu

het geheele dossier van stukken *), dat over deze zaak

gewisseld was, naar het vaderland opgezonden. Zoowel

aan de Synode van Noord-Holland als aan die van Zuid-

Holland en aan de Classis Walcheren werden afschriften

van dit dossier toegezonden.

In 1731 kreeg le Boucq verlof van den Gouverneur-

Generaal om tot het afdoen „van eenige pressante huise-

lijke affaires" -) voor korten tijd naar het vaderland te

gaan. Hij kwam hier kort na de stukken aan.

d. De -strijd in Nederland.

Op de Synode van Hoorn van 1731 waren de stukken

over de sacramentsscheiding reeds ingekomen. Zij werden

daar tot onderzoek en advies in handen van de Deputati

der Classis Amsterdam gesteld. In Zuid-Holland en

Zeeland kwamen deze stukken van zelf in handen der

Deputati, die geen gemakkelijk werk hadden om uit

dit lijvig dossier zich eene opinie te vormen en hunne

Classes voor te lichten.

De Deputati van de Classis Walcheren gevoelden het

eerst in deze kwestie behoefte aan samenwerking tus-

schen de hierin betrokken vaderlandsche Kerken, en

1
) Behalve de reeds genoemde stukken van le Bouoq, Verbis en

Hkïdeggers, waren hierbij nog uitgebreide duplieken van le Boccq

van resp. 85 en 101 folio bladzijden. Het geheele dossier was een

foliant van aanmerkelijke dikte.

2
) Onwillekeurig komt de gedachte op, dat le Boucq voor de zaak-

van de sacramentsscheiding naar het vaderland wilde. Deze ineen ing

heb ik echter nergens uitgesproken gevonden.
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schreven daartoe 7 April 1732 aan hunne collega's

te Amsterdam, Delft en Rotterdam. De Deputati van

Amsterdam schepten behagen in deze samenwerking;

zij waren nog niet gereed met een oordeel in deze zaak,

maar zij zouden gaarne, zoodra zij konden, hunne opinie

aan de Deputati van de Classis Walcheren mededeelen

en zij verzochten hen hetzelfde te doen en vooral niet

naar Indië te schrijven, alvorens overeenstemming in

deze zaak tusschen de Kerken hier te lande was verkregen.

Van hunne collega's te Delft en Rotterdam ontvingen de

Deputati van Walcheren geen antwoord op hun schrijven.

In Juni waren de Deputati te Middelburg en te

Amsterdam bijna gelijktijdig gereed met hunne adviezen.

Het gedrukte advies der Deputati van de Classis Wal-

cheren was 5 Juni gereed ') en 9 Juni werd het advies

der Deputati van de Classis Amsterdam aldaar in de

Classis gelezen en goedgekeurd. Beide adviezen waren

helder en principieel; zij veroordeelden de sacraments-

scheiding ten zeerste en waren dus geheel op de hand

van Verbis en Heydeggers en tegen leBoucq. Nauwelijks

was echter de Classis Wralcheren gereed met haar advies

of le Boucq stond voor haar, te Middelburg aangekomen

met het schip Zoetelingskerken.

Hij verscheen 23 Juni voor de Classis en begon met

nederig verschooning te vragen voor „de gepleegde for-

malia en personalia". Verder betoonde hij zich zeer nederig

en gedwee. Hij zeide volstrekt geen voorstander van de

sacramentsscheiding te zijn en zich zeer wel met het advies

der Classis Walcheren te kunnen vereenigen. Alleen zou hij

x
) Door de aankomst van LE BOTJOQ werd het verzenden van dit

advies vertraagd. Eerst in Juli werd het met het bijschrift, naar aan-

leiding van het onderhoud met le Boucq. aan de verschillende Classes

rondgezonden.
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in enkele gevallen uitzonderingen willen toestaan voor be-

kommerden, die hoewel gedoopt, geene vrijmoedigheid ge-

voelen om aan de tafel des Heeren te komen. Hij gevoelde,

dat dezulken niet mochten worden gedwongen. Hij trachtte

het nu te doen voorkomen, alsof dit de eigenlijke kwestie

was, waarover de strijd had geloopen, die door persoon-

lijke hartstochten zulk een omvang had genomen.

De Classis Walcheren kwam wel eenigszins onder den

indruk van het betoog van leBouoq en besloot, na ampele

discussie, aan haar advies een naschrift toe te voegen,

waarin werd betoogd, dat, hoewel de Classis principieel

tegen de scheiding der Sacramenten bleef, zij door de

komst van le Bouoq wel eenig meerder licht in deze

kwestie had ontvangen, waardoor zij meende dat er

ruimte moest gelaten worden voor deze door le Boucq

genoemde „scrupuleuze gevallen" 1
), waarbij echter zeer

gewaakt moest worden, dat hierdoor niet de misbruiken -).

waarover te Batavia geklaagd werd, konden voortbestaan.

Dit naschrift, dat gedateerd was 3 Juli 1732, werd aan

het gedrukte advies toegevoegd en aan hen, die het

advies ontvingen, toegezonden.

Te Middelburg had alzoo leBoucq eenig succes gehad. Min-

der aangenaam werd hij te Amsterdam 3
) ontvangen. Hier

1
) Zooals het geval van bekommerden, die geen vrijmoedigheid ge-

voelen om tot het Avondmaal te komen, nu in dezen strijd verder

steeds werd genoemd.
2
) Het schijnt niet aan LE BOTTCQ te zijn gelukt de Classis te over-

tuigen, dat de sacramentsscheiding te Batavia niet voorkwam in vei band

met den Doop van onechte kinderen. Hoewel le Boucq dit ontkennen

bleef, zag de Classis zeer wel in. dat hier de grond van den strijd te

zoeken was en dat tegen dit misbruik moest gewaakt worden. De
houding van le Boucq is ook hier weer onwaardig en onwaar.

::

) Van waar hij was uitgezonden en waar men nog zeer ontstemd

was over al zijn geschrijf van uit de Kaap en van Batavia, over do

kwestie van eene concludeerende stem voor den predikant op Onrust.
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verscheen hij 21 Juli voor de Classis en betuigde zijn diep

leedwezen, dat hij zich door zijn drift had laten medesiepen

tot zulk hatelijk geschrijf. Hier wordt hem echter niet

zoo spoedig vergiffenis geschonken, maar hij wordt verwe-

zen naar de Deputati ad res Indicas, die verder met hem
zouden onderhandelen. Eerst 1 September is er wederom

over hem gehandeld in de Classis. Le Boucq, die opge-

roepen was om toen weer te verschijnen, kwam echter

niet, maar zond een brief, waarin hij meldde „om pres-

sante affaires" naar Utrecht te hebben moeten reizen;

hij smeekte echter de Classis onder herhaalde erkenning

van zijn schuld, zijn betuigingen van leedwezen aan

te nemen en hem te helpen, om weer spoedig naar Indië

.te mogen terugkeeren. De Classis besloot echter zijne zaak

niet te behandelen, voordat hij persoonlijk aanwezig was

en voordat zij zich had kunnen overtuigen, dat hij

werkelijk zijn „wraekgierig gemoed" had afgelegd ; zonder

hetwelk zij hem niet meer durfde uitzenden.

Le Boucq verscheen daarop 6 Oct. in de Classis. Toen

werd zijne zaak uitvoerig behandeld. Hij las „metluider

stem" een stuk voor, waarin hij andermaal zijn berouw

maar ook zijne verwondering te kennen gaf, dat hij weer

voor de Classis moest verschijnen. Hij herhaalde zijn

dringend verzoek om weer te mogen uitgaan, waartoe

hij gaarne de wenschen der Classis zou opvolgen. Terwijl

hij hierop buiten stond, oordeelde de Classis, dat hij wel

wat nadrukkelijker zijn schuld had mogen erkennen en

deze hem „in hare afscliuicëli/jkheid" nog eens door den

Praeses moest worden voorgehouden. Dit geschiedde.

Hierop betuigde hij nog eens zijn berouw mondeling voor

de Vergadering en daarop ,,1/eeft de Vergadering besloten hem

zijne wanbedrijven te vergeven en is, na ernstige en her-

haalde uermaningt en de bede, dat God. hem zijne zonden
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genadig wilde vergeven, zijne satisfactie aangenomen en is

Mervan de Bewinthebbers kennis gegeven."

In deze zelfde vergadering van de Classis Amsterdam

(6 Oct. 1732) werd besloten het rapport van de Deputati

over de sacramentsscheiding door den druk uit te geven l
).

aangezien er een anoniem geschrift, pleitende voor de

sacramentsscheiding, was uitgekomen.

Bedoeld anoniem geschrift waren de „Zeedige Aanmer-

kingen over de Verschillen in de Kerk van Batavia rakende

de Bediening des Doops aan bejaarden, die uit de Heidenen

en Mohn tot het Geref. Christendom overkomen." Het gaf

allereerst een historisch exposé van de kwestie en ver-

volgens een overzicht van de gronden voor en tegen de

sacramentsscheiding, eindigende met adhaesie te betui-

gen met de vredesresolutie van den Kerkeraad te Batavia

van 21 Aug. 1730, waarbij het de zaak wilde laten -).

Zoo waren dan vóór de Synoden van 1732 gereed:

het gedrukte ..Advies" van de Classis "Walcheren met

een naschrift, het ..Uittreksel en de Aanmerkingen" van

de Classis Amsterdam in handschrift, en de gedrukte

„Zeedige Aanmerkingen".

Daardoor kon de kwestie van de sacramentsscheiding na

zorgvuldige voorbereiding in 1732 op de Synode van Xoord-

x
) Verschenen onder den titel: „Uittreksel en aanmerkingen door de

Gedeputeerden der Eenv. Classe v. Amsterdam betreffende de samen-

voeginge of seheidinge der H. Sacramenten'" . Amst. 1732.

2
) Een exemplaar van dit geschrift bevindt zich in de verzameling

in het Oud-Synodaal Archief. Het is een boekje van '1b bladzijden 4o.

Daar het geheel den geest van le Boucq ademt, is het niet onmogelijk

dat hij de schrijver er van was. Het is mogelijk, dat hij op zijne reis

van Middelburg naar Amsterdam te Delft is geweest, waar de Deputati

blijken hadden gegeven van groote sympathie voor zijn persoon en

zaak. Wellicht is toen besloten tot de uitgave van dit anonieme

geschrift.
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Holland te Enkhuizen behandeld worden. Xa het rapport

der Deputati en na rijpe overweging werd daar besloten,

..ihit de belde Sacramenten, nam- de standvastige praktijk

van de Kerken in Nederland, nok in de Kerken run Indië

nht moffen gescheiden worden
1
* ').

Op de Synode van Zuid-Holland van dat jaar te Delft,

kon nog geene resolutie in deze zaak worden genomen,

aangezien de Classes Delft en Delftland en Schieland nog

niet gereed waren met haar rapport -). Daar echter ook

hier de adviezen der Classes Amsterdam en Walcheren

ter tafel waren, kwam de zaak toch ter sprake, en

verklaarde de Synode zich voor de samenwerking in

deze met de andere Nederlandsche Kerkvergaderingen.

Deze gang van zaken was zeer tegen den zin van de

Deputati der Classes Delft en Delftland en Schieland.

Wel kregen zij verlof hunne consideratiën door den druk

gemeen te maken, maar, dat de Synode deze kwestie

besprak, voordat zij hun advies hadden uitgebracht, liep

geheel in tegen hunne berekeningen. Zij leverden dan

ook tijdens de Synode een uitvoerig schriftelijk protest

in tegen de wijze waarop deze zaak behandeld was 3
). In

dit protest merkten zij allereerst op, hoe het hun alleen

toekwam de Synode te adviseeren en hoe zij dit in deze

kwestie met de grootste omzichtigheid moesten doen,

waartoe tijd vereischt werd. Bovendien waren zij echter

van oordeel dat de resolutie van de Synode in den

1
)
Zie Grothe, Archief I, blz. 146. Deze resolutie was dus in strijd

met de resolutie van de Synode van Enkhuizen van 172t>, die echter

niet werd herroepen.

2
) Het komt mij voor, dat dit opzettelijke traagheid was met de

bedoeling om eerst den loop van zaken af te wachten en door talmen

eene algemeene beslissing tegen te houden.

3
) Te vinden in de Acta van de Classis Delft en Delftland VIII,

fol. 145, 146, bij de behandeling der Synodalia van 1732.
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Briel van 1726 bindend was, en dat er geen redenen

waren om van deze resolutie af te wijken
; dat de redenen

waarom er van deze resolutie niet moest afgeweken

worden goed waren weergegeven in de „Zeedige Aanmer-

kingen": dat ook in de uit Batavia ontvangen brieven

bleek, dat men daar geen verandering wenschte i
).

Daarom moesten zij te meer opkomen tegen het gedrag

der Synode, die gelet had op een advies van de Classis

Amsterdam, dat buiten de Synode om was ingebracht bij

de Classes van Zuid-Holland 2
), te meer omdat dit advies

geheel inging tegen de resolutie van de Synode van

Zuid-Holland van 1726.

Door dit protest bewezen de Deputati duidelijk, dat,

al leverden zij geen advies in op deze Synode, zij toch

in deze kwestie eene opinie hadden, die niet overeenkwam

met die van de Classes Walcheren en Amsterdam, en zij

laadden zeker tegenover de Synode door dit protest de

verdenking op zich. dat zij bijoogmerken hadden, waarom

zij nog niet met hun advies in deze kwestie gereed

waren.

Het kan ons dan ook niet verwonderen, dat de Synode

op dit protest verder geen acht sloeg 3
i.

In Maart 1733 verschenen de gedrukte „Consideratöën

en Aanmerkingen omtrent de Tyt van de Bedieninge des

H. Doops en Arondmaels cien de Bejaerde Heidenen en

*) Hierbij zich alleen op de officiëele brieven beroepende, waarin

altijd alles zeer rooskleurig was.

2
J
De Classis Amsterdam had dus haar advies aan alle Classes van

Zuid-Holland gezonden. Dit was een kortere weg dan de gebruikelijke

om het aan de Synode te zenden, die het dan aan de Classes kon

rondzenden.

3
) Dat er niet veel acht op werd geslagen, blijkt wel daaruit, dat

het in het geheel niet in de synodale Acte wordt vermeld.
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Muhammedanen zoo in de Kerk van Batavia als geheel

Oost-Indiën, welke zig tot de Christen Kerk bekeeren ; ter

bevestiging van de Resolutie des Kerhenraets van Batavia,

daaromtrent genomen op den 21 Augustus 1730 gegrond

op de Synodale Resolutie van de Zuid-Hoïïandsche Synodus

van den jare 1 ? 26, "'oor de Gedeputeerden van de E. Gassen

van Delft, Delfland en Schieland extraordinair daer toe

gecommitteert opgestelt en oen de Wel. Eerwaarde Gassen

van Zuid-Holland ter overweging aangeboden en toege-

zonden. Gedrukt te Delft 1733" 1
).

Deze Consideratiën maken geen gunstigen indruk. Zij

zijn even wijdloopig als hun titel en maken schier

overal den indruk van door spitsvondige redeneeringen de

waarheid te willen verdraaien en den lezer door allerlei

drogredenen zand in de oogen te willen strooien. Zij

komen in de eerste plaats nog uitvoerig terug op de

wijze van behandeling dezer zaak op de vorige Synode

en nemen eene zeer onwelwillende houding aan tegen-

over de Classis Amsterdam en vooral tegenover de

Classis Walcheren „met welke onse Synodus geen corres-

pendendie houd waerom sg [de deputati] hare Brieven en

geschriften verscJieydene malen ongeopent terug gezonden

hebben" Vervolgens wordt de geschiedenis van den strijd

nagegaan en worden de argumenten voor en tegen de

sacramentsscheiding besproken. De conclusie is uit den

titel reeds duidelijk : het handhaven van de resoluties van

de Synode van 1726 en van den Kerkeraad van Batavia

van 21 Ausr. 1730.

*) Aanwezig in liet Synodaal Archief. Het is een boekje in 4o van

118 bladzijden. Het is waarschijnlijk, dat de Deputati meenden, dat zij,

aangezien dit geschrift later verscheen dan de beide geschriften der

andere Classes, een zeker overwicht zouden hebben, omdat zij in

deze het laatste woord sprakeD.

14
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De Deputati van de Classes Delft en Delftland en

Schieland handhaven aldus hunne positie aan de zijde

van le Boucq en voeren, evenals hij in den Kerkeraad

te Batavia gedaan had, in de vaderlandsche Kerken

oppositie met minder eerlijke middelen tegenover de veel

sterkere meerderheid 1
).

De indruk, dien deze Consideratiën niet alleen te

Amsterdam en Middelburg maar ook bij de andere Classes

van Zuid-Holland maakten, was verre van gunstig. Dit

blijkt hieruit, dat er op de Synode van Leiden van

1733 al heel weinig acht op werd geslagen, en de

Deputati dus in hunne eigene provincie hun invloed

verloren. Deze Synode nam het besluit het advies van

de Theologische Faculteit te Leiden over deze kwestie

in te winnen. Deze voldeed aan het verzoek en bracht,

terwijl de Synode nog bijeen was, 14 Juli 1733, haar

advies uit 2
j. Dit advies was geheel overeenkomstig het

oordeel der Classes Amsterdam en Walcheren en keurde

de scheiding der Sacramenten af, alleen wilde het ook,

in navolging van het naschrift van de Classis Walcheren,

wel enkele uitzonderingen toestaan, mits er zorgvuldig

gewaakt werd, dat deze geen aanleiding tot misbruiken

*) Het is niet gemakkelijk na te gaan in hoeverre er bijzondere

redenen bestonden voor deze Deputati om zoo op de hand van le BoTJCQ

te zijn. Het is mogelijk, dat het alleen vasthoudendheid aan een eenmaal

ingenomen standpunt was, maar dan is het toch wel merkwaardig,

met hoe grooten ijver dit standpunt werd vastgehouden en verdedigd.

2
i Zie Bijlage M. Dit advies ontbreekt niet alleen in de verzameling

in het Oud-Synodaal Archief, maar ook in alle in de Inleiding genoemde

kerkelijke archieven waar verzamelingen van Indische stukken zijn,

alsmede ook in het Rijksarchief en in de Archieven van de Theologische

Faculteit en van den Senaat der Universiteit van Leiden. Door de

welwillende tusschenkomst van Dr. J. Groenewegex, gelukte het mij,

ten laatste, een afschrift te krijgen van een gedrukt exemplaar in het

Archief der Xed. Herv. Gemeente te Delft.
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geven konden. Deze uitzonderingen mochten echter alleen

„inculpabele" gevallen zijn als: ziekte; verre reizen om
ten avondmaal te komen; gevangenisstraf; voor de mede-

aanzittenden hinderlijke gebreken enz., terwijl met het

geval van de al te scrupuleuze conscientie met de grootste

omzichtigheid moest worden omgegaan, aangezien dit

gemakkelijk een voorwendsel kon worden en tot mis-

bruiken aanleiding kon geven.

De Synode vereenigde zich geheel met dit advies der

Theologische Faculteit en wenschte alleen nog in nader

overleg te treden met Noord-Holland en Walcheren over de

toe te laten excepties. De Noord-Hollandsche Synode van

1730 vernam met blijdschap, dat de Synode van Zuid-

Holland zich nu ook onder de besliste tegenstanders

der sacramentsscheiding schaarde. Zij wilde gaarne

stappen doen om tot volkomen eenstemmigheid te komen

op het stuk van de „excepties", en vereenigde zich daartoe

met het advies der Leidsche professoren.

Tusschen de Synoden van Noord- en Zuid-Holland

was aldus overeenstemming verkregen. Het kwam nu

nog alleen aan op den juisten vorm om de zaak bij de

H.H. XVII aanhangig te maken en van hen eene voor

Indië bindende resolutie te verkrijgen.

Inmiddels verschenen nog een paar geschriften over

deze kwestie. Het eerste was een „Baport ende nader

praeadvies van de ordinaire en de extraordinaire Ge-

deputeerden van de E. Classis r. Walcheren over de

scheidinge uft samenvoeginge der. H. Sacramenten zoo op

Batavia als in gansch Indië" 1
). Dit nader praeadvies

weerlegt stuk voor stuk de consideratiën van de Classes

Delft en Delftland en Schieland en toont er al de drog-

*) Ook in de verzameling in het Oud-Synodaal Archief aanwezig.
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redenen van aan. Het betuigt adhaesie met het advies

der Leidsche professoren, maar wil nog meer waarborgen,

dat er van het toestaan van de enkele inculpabele ge-

vallen en van het geval der scrupuleuze conscientie

geen misbruik zal gemaakt worden. Het wenscht dat

daarom uitdrukkelijk zal bepaald worden, dat de scheiding

der Sacramenten nooit mag plaats hebben

:

1° om te geringe kennis, al wordt er beloofd zich na

den Doop verder te oefenen.

2° om de onderscheiding van genadetrappen tot den

Doop en tot het Avondmaal.

3° omdat lijfheeren hun slaven wel willen laten doopen,

maar niet vergunnen tot het Avondmaal te gaan.

4° als het om bijgeloovige redenen gevraagd wordt,

als was de Doop noodig ter zaligheid.

5° om door niet tot het Avondmaal te komen, niet

onder meerdere kerkelijke tucht te staan.

Zoo wilde de Classis "Walcheren dus nog meerdere

waarborgen dan de Synoden van Noord- en Zuid-Holland.

Van geheel anderen geest was de bijna gelijktijdig ver-

schenen „Nadere Elucidatie over de Gonsideratiën en Aan-

merkingen omtrent de Tijd van de Bedieninge des H. Doops

en Avondmaals door de Qedepen van de E. Gles v. Delft,

Delfland en Schieland" Delff 1734. Dit was eene laatste

wanhopige poging van de Deputati dezer Classes om
hunne zaak te winnen. Ook nu wederom zochten zij dit

te verkrijgen door eene geheel valsche voorstelling van

de zaken te ge TTen. Volgens deze nadere elucidatie toch

had de Synode van Leiden op advies der Leidsche profes-

soren bijna besloten de sacramentsscheiding toe te laten.

De vraag was nu alleen hoe ver men moest gaan met het

toelaten van uitzonderingen. De professoren en de Synoden

wilden gevallen bepalen, deze Deputati wilden het be-
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palen dezer gevallen aan de conscientie van de leeraren

in Indië overlaten. Ziedaar het eenige verschil.

Ook van dit geschrift is echter blijkbaar niet veel

notitie genomen. De Classis Walcheren schrijft 11 Juni

1734 aan de Synode van Zuid-Holland te Schoonhoven

vergaderd, een brief, waarin zij haar blijdschap betuigt

over de goede samenwerking in deze zaak en waarin

zij zegt zich ten slotte ook geheel te conformeeren met

het advies der Leidsche professoren, maar alleen met

bescheidenheid nog eens aan te dringen op nog zekerder

waarborgen tegen mogelijke misbruiken. In dezen zelfden

brief wordt gewaagd van de „Nadere Elucidatie" van de

Classes Delft en Delftland en Sehieland. De Classis Wal-

cheren heeft eerst hiervan nog eene weerlegging willen

geven, maar heeft daarvan afgezien, daar zij meent dat

dit tijd, moeite en papier vermorsen is. De eindbeslissing

onzer vaderlandsche Kerken in deze kwestie moest aldus

op de Synoden van 1734 plaats hebben.

Voordat wij echter het einde van dezen strijd be-

spreken^ willen wij een blik slaan op de voornaamste

argumenten, die daarin voor en tegen de sacraments-

scheiding zijn aangevoerd.

e. Be argumenten voor en tegt

Van den chaos van argumenten, door tegenstanders

en voorstanders van de scheiding der Sacramenten in

dezen strijd aangevoerd, willen wij trachten hier dus

een overzicht te geven en al kunnen wij niet alle

noemen, zoo moeten wij toch. om een denkbeeld te geven

van de wijze waarop deze strijd is gevoerd, het voornaamste

zooveel mogelijk in bepaalde groepen samenvatten.

Wij willen hierbij eerst den tegenstanders het woord

geven en daarna den voorstanders.
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De argumenten der tegenstanders laten zich het

best onderscheiden in: *)

I. Algemeene, voor alle Kerken geldende.

II. Bijzondere, betrekking l/ebbende oj> Indië < >/ in

'f bijzonder op de Kerk van Batavia.

I. Algemeene.

1° Het algemeen gebruik onder 't Oude en onder 't Nieuwe

Testament.

a. de Proseliten moesten wel onderwezen zijn aleer

zij werden besneden. Zij ontvingen echter tegelijk met

de besnijdenis het recht om het Paschah te eten.

b. onder het N. T. zijn steeds bejaarden uit Joden en

heidenen na eene genoegzame onderwijzing tot den H.

Doop en het H. Avondmaal toegelaten. (Hiervoor worden

verscheidene teksten aangehaald,, vooral Hand. 2 : 42 en 46).

XtTgens is van eenige scheiding van Sacramenten

voor hen sprake.

2°. Naar dit voorbeeld heeft zich de Christelijke Kerk

der eerste eeuwen gedragen.

Hiervoor worden aanhalingen uit Hieronynüs, Augus-

tixus. de Canones Nicaeae enz. bijgebracht, om te be-

wijzen, dat de Catechumenen, zoodra zij gedoopt waren,

ten Avondmaal gingen.

3°. Verscheidene Concüiën en Synoden hebben zich voor

de samenvoeging der Sacramenten uitgesproken.

Voor ons vaderland is het gewichtigste de besliste

uitspraak van de Synode van Dordrecht in art. 59 der

Dordsche Kerkenorde 2
).

: Aan dit overzicht van de argumenten der tegenstanders is ten

grondslag gelegd het advies van de Deputati der Classis Walcheren

van 1732. waarin zij trachtten alle argumenten samen te vatten.

2 Zie blz. 186 noot 1.
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4°. Het Formulier van den Doop der Bejaarden is daarom

zoo ingericht, dat het niet voor den Doop alleen, maar

gelijktijdig voor den Doop en het Avondmaal past, zooals

in het bijzonder blijkt uit de 4 e vraag.

5° De praktijk te dezen opzichte is dezelfde in alle Kerken

van Nederland en run and/re landen.

6° Geene provinciale Synode of Classis kan een besluit

nemen tegen het besluit van de Synode van Dordrecht in.

Hierbij komt dan de kwestie van de resolutie van de

Synoden van N.-H. en Z.-H. van 1726 ter sprake, die

de scheiding der Sacramenten voor Indië toelaat. Deze

Synoden waren eenzijdig en onvoldoende ingelicht. Dit

besluit kan als strijdende tegen de Kerkenorde van

Dordrecht niet van kracht zijn.

7° De aard en het karakter der Sacramenten vereischt

de samenvoeging.

Zij behooren bijeen, de mensen scheide niet, wat God

heeft samen gevoegd ; zij zijn beide goddelijk, beide teekenen

en zegelen van hetzelfde verbond, zij moeten beide door

wettige leeraars worden bediend, zij vereischen beide voor

bejaarden dezelfde voorwaarden en gestalten, zij zijn even

waardig en even heilig, even noodig en even nuttig. Voor

kinderen gescheiden, moeten zij voor bejaarden vereenigd

blijven, daar zij voor hen één oogmerk en één doel hebben.

8° De staat der bejaarde doopcandidaten vereischt de

samen. rne</ ing.

Zij moeten ware gelaovige Christenen zijn en zij zijn

dus tot beide Sacramenten gelijkelijk gerechtigd en, waar

hun geloof nog zwak is, daar heeft het juist de verster-

king van het geloof, die bij uitnemendheid in en door

het H. Avondmaal beloofd is, noodig.

9° Geen herder en leeraar mag en kan aan een gedoopte

het Avondmaal weigeren.
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10° In de samenvoeging ligt de liechtste band tusschen

de nieuw gedoopten en de Kerk, dewijl zij door haar het

meest onder toezicht blijven, en er eene voortdurende

controle op hun wandel is, wat in het bijzonder bij

bejaarden uit de heidenen van belang is.

II. Bijzondere.

1° Be heilzame kerkelijke resolutiën van 10 Aug. 1648

en 9 Bec. 1721 te Batavia bepalende, dat de bejaarden

uit Mohammedanen en heidenen tot beide Sacramenten

gelijk zullen worden aangenomen, na gedurende minstens

één jaar onderwijs te hebben genoten, en na ernstige

beproeving van hun geloof. Deze kerkelijke resolutiën

zijn wettig door den Kerkeraad van Batavia genomen

en zijn met voorkennis van de Regeering van Indië

openlijk den volgenden Zondag van de predikstoelen voor

de gansche gemeente tot een vast reglement afgekondigd.

2° Be samenvoeging der Sacramenten is steeds in de

Kerk te Batavia gebruikelijk geweest.

Alleen waar van dit gebruik werd afgeweken, was eene

herstelling ervan door eene resolutie noodig. Deze

voerde echter niets nieuws in.

3° Boor dit gebruik is de toestand in de Gemeente van

Batavia veel beter dan in de buitengemeenten.

Buiten Batavia zijn de gedoopten niet veel meer dan

naam-Christenen, die vaak nog erger zijn dan volslagen

heidenen. Als papegaaien zeggen ze eenige woorden na,

die hun voorgezegd zijn, en die ze van buiten hebben

moeten leeren om te kunnen gedoopt worden; zij hebben

geen. kennis aan het ware Christendom. Hunne kinderen

worden ook gedoopt als kinderen van gedoopten en met

hen is het nog treuriger. Zoo ontstaat er een naam-

Christendom zonder eenige inwendige kracht. Als voor-
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beeld van een dergelijken toestand wordt Ceilon aan-

gehaald, waar op 301122 gedoopten slechts 1054 lidmaten

zijn (te Jafïanapatnam van 187133 gedoopten slechts

304 lidmaten).

4° Door de scheiding der Sacramenten wordt de onzede-

lijkheid zeer '» vorderd.

Hiervoor worden de gronden opgegeven, die wij reeds

onder § a van dit hoofdstuk noemden.

5° Een inlandsch Christendom van slechts uiterlijk ge-

doopten strijdt ooi; nut het politiek belang der Compagnie.

De overheid kan zich op zulke onderdanen niet ver-

laten en moet hen toch beschermen en aanzienlijke

kosten voor hen maken voor hunne godsdienstige ver-

zorging, onderwijs enz.

De argumenten der voorstanders der sacraments-

scheiding laten wij nu volgen l
):

De hoofdstelling, die door degenen, die zich in dezen

strijd voorstanders der sacramentsscheiding noemden, was

volgens hun eigen formuleering: „dat de sacramenten

doorgaens en wel meest moeten samengevoegd worden, maer

oock daar benerens, dat zij niet uyt haer aert en natuur

zon oen eikanderen verbonden zijn, dot ze in geen gevallen

zonden konnen gescheyden worden, moer integendeel in

sommige gevallen en nootsakelijklieyt konnen en moeten

gescheyden worden."

Om deze stelling te bewijzen worden de argumenten

genomen

:

*) Aan dit overzicht van de argumenten der voorstanders der

saeranientsschciding zijn ten grondslag gelegd de Consideratiën en

Aanmerkingen van de Deputati der Classes Delft en Delftland en

Schieland van 1733, waarin de meeste argumenten zijn bijeengebracht.
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1°. Uit den bijzonderen inhoud en aard, en uit het gebruik

der beide Sacramenten des N. T.

Doop en Avondmaal zijn teekenen en zegelen van

hetzelfde verbond en hebben daardoor veel gemeen, toch

zijn zij daartegenover ook weer onderscheiden, anders

zou een van beide onnoodig of overtollig zijn. Dat zij

onderscheiden zijn blijkt uit den kinderdoop. Waarom
doopt men anders wel de kinderen, maar laat hen niet

tot het Avondmaal toe?

Ook in instelling zijn zij verschillend: voor het Avond-

maal bestond de Doop (van Johannes den Dooper); bij de

instelling van het Avondmaal wordt in het geheel niet

van den Doop als voorwaarde daartoe gesproken.

Zoo is ook in hunne beteekenis wel eenig verschil.

De Doop beteekent meer:

1. eene afwassching en vergeving der zonden door

Christus' bloed,

2. eene vernieuwing door den H. Geest, eene heiliging

tot lidmaten van Christus.

Het Avondmaal beteekent meer:

1. de gedurige gemeenschap aan 't verbroken lichaam

en 't gestorte bloed van Christus,

2, de gedurige spijziging der ziel door het gekruisigde

lichaam en het bloed van Christus.

Daarom is tot het Avondmaal iets meer noodig dan

tot den Doop. De Doop is de eerste inlijving in het

Verbond der genade. Het Avondmaal is het Sacrament

der versterking, bevestiging en opvoeding. Daarom kan

men (gelijk ook Filippus en Paulus deden) voor den Doop

met eene enkele eenvoudige belijdenis volstaan, maar

moet men voor de toelating tot het Avondmaal zwaardere

eischen stellen (gelijk Paulus als eisch daarvoor eene

ernstige zelfbeproeving stelde).
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2°. Uit de gewoonten en gebruiken der Christelijke Kerk

ten tijde der Apostelen en in de eerstvolgende eeuwen.

Uit het N. T. zijn geen teksten aan te halen, die

bewijzen, dat terstond op den Doop het gebruik van het

Avondmaal moet volgen. Veeleer is uit de instelling

van den Doop in Matth. 28 v. 19 af te leiden, dat het

doopen aan het leeren moet voorafgaan.

Noch bij de Apostolische Vaders, noch bij de Kerk-

vaders komt eenig bepaald bewijs voor, dat Doop en

Avondmaal voor volwassenen bijeen moeten behooren.

Veeleer vindt men duidelijke sporen bij Origenes, Clemens

Alexandetnüs en Cyrillüs Hierosolymitanus, dat men

de gedoopten onderwees in de verborgenheden van het

Avondmaal, aleer hen tot het gebruik ervan toe te laten.

Ook de Doop der „clinici" wordt als een bewijs hierbij

aangehaald, dat voor het begrip der eerste eeuwen de

Sacramenten niet onafscheidelijk bijeen hoorden.

3°. Uit de resolutiën van nationale en particuliere

Synoden hier te lande im dr Reformatie.

Daar de bejaarden-Doop hier te lande zoo hoogst zelden

voorkwam, waren er geen bepaalde reglementen of

verordeningen voor. Tot op de Synode van Dordt be-

stond er geen ander Formulier voor den Doop dan dat van

den Kinderdoop.

Op de Synode van Dordrecht kwam de vraag van

den bejaarden-Doop ter sprake.

Hetgeen deze Synode besloot over. den Doop van

geadopteerde kinderen, n.m. dat deze alleen gedoopt

mogen worden als zij tot hunne jaren gekomen zijn en

eenige rekenschap van hun geloof kunnen geven, sluit

volstrekt niet iri, dat men hen dan niet eerst doopen

en later tot het Avondmaal mag toelaten.

Ook wat de Kerkenorde van Dordrecht over de be-
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jaarden zegt 1
), sluit niet in, dat bejaarde gedoopten

aanstonds tot het Avondmaal moeten gaan, alleen dat

zij belooven moeten het later te doen.

Grooter moeilijkheid is de vraag in het formulier van

den bejaarden-Doop: „En belooft, dat gij in de gemeenschap

van onse Christelijke Kerk niet alleen in het gehoor des

Woorts, maar ook in het gebruyck des Avondmaals zult

voldueren?"

Dit „voldueren" kan niet beteekenen „volharden" want

zij hebben het nog nooit gedaan. Het is dus alleen een

belofte van het te zullen doen, zonder dat zij zeggen

het terstond te zullen doen -).

4°. Uit de gevoelens en onderwijzingen van beroemde

Gereformeerde Godgeleerden en leeraars.

Hierbij worden aanhalingen van Calvijn, Walaeüs,

Amesius, Btjrmannus en vooral Voetius aangevoerd. Voor-

al worden door de voorstanders de woorden van Voetius

(Pol. Eccl. Pars. I, 2 pag. 670) bij voorkeur aangehaald:

„Bed voor Doop en Avondmaal niet deselve reden is:

Vermits de Doop is een Sacrament van intreding, eerste

inenting en inplanting in de gemeente Christien Verbonds-

genade, moer het Avondmaeleen Sacrament der Bevestiging,

der Opvoeding en der Vermeerdering in de Genade."

5°. Uit de constante praktijk der Gereformeerde Kerken

in Nederland.

Hiervoor worden eenige voorbeelden aangehaald, die

echter zeer gezocht en nietsbeteekenend zijn als b.v.,

dat de Doop in enkele gevallen aan clinici of aan mis-

dadigers in de gevangenis is toegediend, zonder dat daarop

!) Zie blz. 186.

2
) Dit is wel één van de ergste staaltjes van sofistische drogrede-

neeringen, zo oals er in deze betoogen van de voorstanders der sacraments-

scheiding, zoo vele voorkomen.
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het gebruik van het Avondmaal kon volgen. Ook enkele

voorbeelden van den Doop aan kinderen van 12 en 14 jaar.

6°. Uit het gebruik in de Kerk te Balar la en geheel

Tndié', waarbij de redenen komen waarom speciaal daar

de sacramentsscheiding aanbeveling verdient.

„Tot de ware Kerk behooren alleen de uitverkorenen,-

maar zoo is het niet met de uiterlijke Kerk, die niet

alleen goeden maar ook kwaden bevat. Weering van

alle naam-Christendom is onmogelijk. God gebruikt de

uiterlijke middelen. Zoodra men maar iets van Christus

in een inlander, die zeer dom, grof en bot in het leeren

is, bemerkt, mag men hem doopen. Berouwbetuiging en

eene eenvoudige belijdenis zijn daartoe voldoende. Het is

in het bijzonder voor den voortgang van het Evangelie

in de buitenbezittingen eene levenskwestie of de Sacra-

menten er mogen worden gescheiden" *). Daarom be-

roepen de voorstanders zich er natuurlijk op, dat de

sacramentsscheiding in Indië steeds is voorgekomen,

ook te Batavia, zooals het sterkste blijkt uit de Kerken-

orde van Batavia van 1643, art. 59 2
). Hierbij komt

dan de wettigheid van deze Kerkenorde ter sprake,

die door hen erkend, door de tegenstanders ontkend

1
) Deze eenige reden waarom de sacramentsscheiding, zooals wij onder

§ a van dit hoofdstuk zagen, te verontschuldigen zou geweest zijn

en deszelfs afschaffing althans in de buitenbezittingen zeer bedenkelijk

ware geweest, wordt meestal door de voorstanders heel weinig op

den voorgrond geplaatst. Daarom moesten zij tot allerlei drogredenen

de toevlucht nemen en deden hunne zaak daarmede veel kwaad. Het

eenige wat voor de sacramentsscheiding gezegd kon worden, was dat zij

met het oog op de omstandigheden als een overgangstoestand had moeten

geduld worden. Voor Batavia gold deze noodzakelijkheid echter niet

meer, en dus moesten de voorstanders wel naar andere gronden, waarop

zij hunne handelwijze verdedigen konden, uitzien.

2) Zie blz. 186.
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wordt. Le Boucq houdt vol, dat de Kerk van Batavia

onder deze Kerkenorde stond, en geen Synode of Classis

in het vaderland het recht had in deze Kerkenorde

iets te veranderen. Van de resolutie van 10 Aug. 1648

wordt dan gezegd, dat zij alleen op de bejaarden uit

de Christenen kon zien, aangezien het niet denkbaar

was, dat de Kerkeraad voor de bejaarden uit de Hei-

denen eene bepaling zou maken, lijnrecht ingaande tegen

de Kerkenorde van 1643. Voortdurend zijn, zooals zij

beweren, te Batavia voorbeelden van sacramentsschei-

ding voorgekomen. De voorbeelden echter die zij aan-

halen zijn alle zeer onbeteekenend. Het zijn altijd of

gevangenen, of clinici, of wel een enkel maal lijf-

eigenen, die door hunne heeren verhinderd werden verder

onderricht te genieten en dan maar, na zeer weinig

onderricht, gedoopt waren. De talrijke voorbeelden uit

lateren tijd waren juist het gevolg van het misbruik,

dat allengs meer en meer insloop en, dat door enkele

leeraars werd gepleegd, in strijd met de resolutie van

den Kerkeraad.

De resolutie van 1721 wordt echter door hen het

felst als een geheel nieuw verbod van de scheiding der

Sacramenten bestreden. Volgens hunne voorstelling

is wat zij vragen, de herstelling van den toestand van

voor 1721, waarbij aan iederen leeraar in deze zaak

vrijheid van handelen wordt gelaten. Daarom komende

voorstanders altijd wTeer terug op de Vredesresolutie van

1730 waarbij de sacramentsscheiding te Batavia aan

de conscientie der leeraars wordt overgelaten.

Dat de scheiding der Sacramenten in eenig verband

met de onzedelijkheid zou staan wordt door de voor-

standers tevens ten sterkste ontkend (hoewel le Boucq

deze ontkenning voor de Classis Walcheren niet kon
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volhouden). Zij voeren hiertegen altijd aan, dat zij. die

onzedelijk willen zijn, dit niet om zulke bepalingen

zullen laten l
).

Ten slotte wordt er dan meest op gewezen, hoe de

Europeanen in Indiè" sterk in de minderheid zijn en

hoe men in de eerste plaats met de inlanders heeft te

rekenen ; hoe de tegenstanders der sacramentsscheiding

meest alle predikanten zijn, die alleen voor de Europe-

anen arbeiden en nauwelijks enkele woorden Maleisch

spreken, terwijl de voorstanders de mannen zijn, die

studie van inlanders en inlandsche talen gemaakt hebben

en dus alleen kunnen beoordeelen, wat voor hen nuttig

en goed is -).

f. H< f eindt van d\ n strijd.

Na dit "verzicht van de voornaamste argumenten,

die in dezen strijd zijn aangevoerd, keeren wij tot de

geschiedenis er van terug.

De eindbeslissing zou op de Synoden van 1734 genomen

worden. Na hetgeen voorafging kan het ons niet ver-

bazen, dat deze beslissing zeer sterk tegen de sacraments-

scheiding was. waar ook reeds de Synoden van 1733

en ook de Classis Walcheren instemming met het

advies der Theologische Faculteit van Leiden betuigd

hadden.

Alleen over de uitzonderingen en over de waarborgen

tegen mogelijke misbruiken was men het nog niet

geheel eens.

Ook op deze punten werd door de Synoden van Schoon-

*) Wat natuurlijk op zich zelf waar is, maar wat niet de verplichting

van de Kerk wegneemt, om in geenerlei opzicht het kwaad te sanctionneeren.

2
) Het is echter eigenaardig hoe le Boucq hierbij steeds alleen zich

zelf als voorbeeld van kenner der inlanders en man van taaistudie noemt.



224

hoven en Alkmaar van 1734, in overleg met de Classis

Walcheren, volkomen eenstemmigheid verkregen.

Hier toch werd in overeenstemming met het advies

der Classis Walcheren besloten, dat geene andere uitzon-

deringen zouden worden toegelaten dan de „inculpabele"

gevallen in het advies der Leidsche professoren genoemd,

en dat verder nooit één predikant, maar steeds de ge-

heele Kerkeraad zou hebben te beoordeelen in hoeverre

een geval „inculpabel" was.

Hiermede was dus juist het tegendeel besloten, van

wat de Classes Delft en Delftland en Schieland wenschten,

die het beoordeelen dezer gevallen aan de conscientie

der leeraren wilden overlaten, waardoor dus altijd de

gelegenheid tot misbruiken zou blijven bestaan.

Zoo was dan in de vaderlandsche Kerken de strijd

geëindigd. Nu bleef echter nog de niet gemakkelijke taak

over om dit kerkelijk besluit door eene resolutie van de

H.H. XVII voor de Kerken in Indië bindend te maken.

Hoewel het nog twen jaren duurde alvorens dit ge-

lukte, hadden de Kerken hier te lande toch ditmaal de

voldoening niet tevergeefs bij de Compagnie aangeklopt

te hebben.

Den 26sten Maart 1736 toch namen de H.H. XVII te

Middelburg vergaderd, op het gemeenschappelijk verzoek

der Synoden van Noord- en Zuid-Holland en van de

Classis Walcheren, eene resolutie l
) over de scheiding

der Sacramenten. Deze resolutie was, voor een groot

deel, maar toch niet geheel, in overeenstemming met

het verlangen der Kerken hier te lande. Volgens deze

resolutie werd voor de Kerk te Batavia de scheiding

der Sacramenten verboden. Alleen werden de excep-

!) Zie Bijlage N.
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ties door de Leidsche professoren genoemd toegelaten.

Geen predikant, ja ook zelfs niet de Kerkeraad mocht

buiten deze excepties dispensatie veiieenen. In geval

van moeilijkheden moest de Kerkeraad die onmiddelijk

aan de H.H. XVII berichten en aan hun oordeel onder-

werpen l
). Tot zoover werd dus vrij wel aan het verzoek

der Kerken voldaan.

Deze resolutie wijkt echter voornamelijk van die

van de Synoden van 1734 af, doordat zij onder-

scheid maakt tusschen de Kerk van Batavia en de

buiten-Kerken in Indië. Voor deze laatste toch wTordt

verordend, dat er naar de samenvoeging der Sacramenten

zal gestreefd worden, maar dat deze slechts in zooverre

zal mogen toegepast worden, als de gesteldheid der Ker-

ken het toelaat. In dit opzicht was dus de resolutie

niet in overeenstemming met hetgeen de Synoden en

de Classis Walcheren vroegen, en getuigde zij van een

dieper en beter inzicht in de toestanden op kerkelijk

gebied in Indië bij de H.H. XVII dan bij de kerkelijke

colleges in ons vaderland. Zij toch gaven blijken, te hebben

begrepen, dat er voor de Kerk van Batavia en voor de

buiten-Kerken verschillende regelingen moesten gemaakt

worden en dat, waar de samenvoeging der Sacramenten

voor Batavia mogelijk en zeer wenschelijk was, deze in

de buitenbezittingen niet gehandhaafd kon worden.

Hoewel deze resolutie dus wel eenigszins afweek van

het verzoek der Synoden en der Classis Walcheren,

schijnen deze in deze afwijkingen geen bezwaar te heb-

ben gezien, ja ! ze nauwelijks te hebben opgemerkt.

*) Hierin was dus deze resolutie in strijd met het verzoek der

Kerken hier te lande. In plaat? van de beslissing door de Kerken

hier te lande, wordt zij in geval van moeilijkheden, aan de H.H. XVII
overgelaten.

15
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Zij hadden blijkbaar alleen oog voor het feit, dat de

H.H. XVII voor de Kerk te Batavia de scheiding der

Sacramenten beslist verboden en dit was hun genoeg.

De Synode van Gorcum van 1736 betuigt hare instem-

ming met deze resolutie l
). De Classis van Delft, die tegen

de besluiten der vorige Synoden bij de Kamer aldaar oppo-

sitie gevoerd had, „daar zij deze de ruïne achtte voor de

Indische Kerken" wordt daarover zeer ernstig berispt 2
).

Op de Synode van Amsterdam van 1736 rapporteert

eenvoudig de Classis Amsterdam, dat de H.H. XVII eene

resolutie in zake de Sacramenten in den geest van de

Noord- en Zuid-Hollandsche Synoden en van de Classis

Walcheren naar Indië hebben gezonden 3
). Ook hier werd

dus op de afwijkingen in deze resolutie in het geheel

geen acht geslagen.

En nu zou men meenen, dat hiermede deze strijd

geëindigd was en dus de scheiding der Sacramenten

voortaan te Batavia eene onmogelijkheid was geworden.

De zoo besliste resolutie der H.H. XVII geeft voorzeker

genoegzamen grond voor deze meening. En toch doet zich

hier nog weer één dier zonderlinge verrassingen voor,

waaraan onze Koloniale geschiedenis zoo rijk is; in

strijd met alle maatregelen hier te lande genomen, in

*) In het op deze Synode uitgebrachte extract ontbreekt de tirade,

dat de Kerkeraad van Batavia bij voorkomende moeilijkheden deze

aan de beslissing der JT.H. XVII moet laten. Wellicht is deze öf door

den Secretaris van de H.H. XVII öf door de Deputati Synodi, die deze

resolutie ontvangen hadden, opzettelijk weggelaten, om nieuwe ver-

wikkelingen te voorkomen.
2
) De oppositie van de Classis Delft heeft mogelijk toch bij de

H.H. XVII uitgewerkt, dat zij niet voor geheel Indië de sacraments-

scheiding verboden. Door deze voor de buiten-Kerken toe te laten,

verviel het bezwaar der Classis Delft.

3
) Zie Grothe, Archief I, blz. 148.
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strijd met de resolutie der H.H. XVII, kondigt de Gou-

verneur Generaal in Indië, en dat nog wel „op last van de

H.H. XVII, die ter zake hadden geraadpleegd de Synoden,

de Classis van Walcheren en de Theologische Faculteit te

Leiden" eene resolutie af '), die alle moeite, die de Synoden,

de Classis AValcheren, de Theologische Faculteit en

de H. H. XVII zich voor deze zaak hadden gegeven,

vruchteloos maakte.

In deze resolutie van den Gouverneur Generaal en

Raad van Indië van 21 December 1736 werd bepaald:

1° daf te Batavia de Scheiding der heylige sacramenten

ui ii 't gemoet van de leeraren werd gelaten..

2° dat op de buiten-kantoren de leeraren aldaar met alle

omsigtigheyt, na gélegentheyt van tijd en plaats moesten te

werk gaan, het sacrament des cloops niet ligtelyk toedienen

aan bejaarde personen, die nog niet genoegsaam onderweesen

of in een omstandigheid seyn, dut hetselve in haer de

vereyschte urugten ter saligheyt niet zonde kunnen voort-

brengen; dat z// de niiunel i/ks gedoopte moesten onclericysen

en doen onderwysen in de leere der waarheyt, naar uytterste

vermogen, om met genoegsame kennis, nu i/i (hniebelydenisse

run ii ii ii geloof, niet alleen te kunnen toetreeden tot de

briekiniji' des brouds, n/oor nul; daarin te volharden tot

dr ii rij iide toe.

Deze resolutie was dus geheel in den geest van de

vredesresolutie van den Kerkeraad van Batavia van 1730,

van le Boucq en van de Deputati der Classes Delft en

Delftland en Schieland 2
).

x
i Zie van der CmjS, Plakaatboek IV, blz. 399.

2
i Het is mij niet gelukt eenig verband te vinden tusschen deze

resolutie en de bemoeiingen van genoemde Deputati of van le BoüCQ.

Het is mogelijk, dat bij op deze beslissing heeft weten te influen-

ceeren. Waarschijnlijker komt mij echter voor, dat het de Indische
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Ten slotte werd dus toch weder te Batavia de scheiding

der Sacramenten aan de conscientie der leeraren over-

gelaten, alles wat de vaderlandsche Kerken hadden gedaan

om het misbruik te weren en de noodige waarborgen

te hebben, dat het misbruik niet weer kon voor komen,

was te vergeefs geweest.

Hoe gemakkelijk hadden nu weder opnieuw dezelfde

twisten en moeilijkheden kunnen terugkeeren.

Toch schijnt men aan alle kanten den strijd moede

te zijn geweest. Indien er nog moeilijkheden over deze

kwestie te Batavia geweest zijn, heeft men ze voor

cte Kerken hier te lande en voor de H.H. XVII zorg-

vuldig weten geheim te houden.

Hier te lande heeft men waarschijnlijk van dezeresolutie

van den Gouverneur-Generaal niets gehoord en in den

zoeten waan geleefd, dat de resolutie der H.H. XVII,

te Batavia stipt werd nagekomen.

En de H.H. XVII, die natuurlijk wel kennis hebben

genomen van deze resolutie, hebben de zaak niet de

moeite waard geacht om er verder op terug te komen en

er moeielij kneden met den Gouverneur-Generaal over te

maken; of wel, wat ook niet geheel onmogelijk is: deze

resolutie is door den Gouverneur-Generaal aldus volgens

een particulier schrijven van de H.H. XVII gegeven,

terwijl deze officieel om de Kerken tevreden te stellen

in haar geest eene resolutie genomen hadden.

En zoo keerde na dezen strijd, die voor een korten

tijd eenige beroering en levendigheid bracht, de kalme

rust weer terug in onze Kerken bij de behandeling der

Indische zaken.

gemakzucht was, die den G.-G. er toe bracht, waar nu alles rustig

was in de Kerk te Batavia, niet weder in deze zaak te roeren, maar

alles liever te laten zooals het was.
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Het was eene opflikkering van een oogenblik geweest.

De oude liefde en belangstelling keerde er niet mede

terug. De 18e eeuw was geen eeuw van opgewekt gees-

telijk leven allerminst op het terrein der Zending. Er

kwam eerst weder een ontwaken, toen de Zending zich

losmaakte van de Kerk en in de oprichting van het

Nederlandsch Zendelinggenootschap in 1797, eene geheel

nieuwe periode voor onze Nederlandsche Zending aanbrak.

De bespreking hiervan ligt echter buiten het terrein 1
)

van dit proefschrift.

*) 24 December 1795 had de O.-I. Compagnie plaats gemaakt voor:

„het Committee tot de zaken van den Oost-Indischen handel en

bezittingen".



BESLUIT.

Aan het einde van ons overzicht gekomen, kunnen

wij niet nalaten nog even den blik te laten gaan over

den afgelegden weg, terwijl wij ons daarbij onwillekeurig

de positie, waarin sedert den ondergang der Oost-Indische

Compagnie, in Nederland en in Indië, Kerk en Zending

tegenover elkander zijn komen te staan, voor den geest

roepen.

In de vorige bladzijden zagen wij hoe de belangstelling

voor de Zending in ons vaderland geboren werd, zoodra

de weg naar Indië voor onze koene zeevaarders ont-

sloten was.

Wij hebben die belangstelling vervolgens zien groeien

en snel zien toenemen, toen in duidelijker omtrekken

het beeld van de grootsche roeping, om voor millioenen

heidenen, door God onder het Nederlandsen gezag ge-

plaatst, tot een zegen te zijn, voor onze Kerken verscheen.

AVij hebben haar in haren korten bloeitijd gadegeslagen,

strevende naar eene goede organisatie en krachtige actie

bij eendrachtiger samenwerking aller Kerken en doel-

treffender opleiding van hen., die tot het werk der

Zending wilden uitgaan.

Zoodra zij zich echter krachtig in daden poogde te
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openbaren, hebben wij ook de groote bezwaren en hinder-

nissen zien opkomen. Verdeeldheid, provincialisme, riva-

liteit tusschen de Classes, en nog zoo heel veel meer

hinderende omstandigheden, bestreden en verzwakten

haar; boven alles was het de Compagnie, die haar in

haren groei tegenhield en haar slechts toeliet zich te

uiten, in zooverre dit met hare politiek van heerschzucht

en winstbejag overeenstemde.

Zoo is zij niet geworden wat zij aanvankelijk beloofde.

In plaats van meer algemeen door te dringen in het

kerkelijke leven, werd zij teruggedrongen tot die enkele

Classes, aan welke de zorg voor de Indische Kerken was

opgedragen ; en ook daar leidde zij al spoedig een kwijnend

bestaan.

Waar er dus in de geschiedenis onzer oude Holland-

sche Zending heel veel is, dat wij anders zouden wen-

schen, mogen wij echter het oog niet sluiten voor het

belangrijke feit, dat gedurende de twee eeuwen van het

bestaan der Oost-Indische Compagnie, de Kerken in ons

vaderland de zorg voor de Indische Kerken steeds als

haar plicht hebben beschouwd en als haar recht hebben

uitgeoefend.

Het was daarom geheel onrechtmatig, dat bij de

reorganisatie na 1815 bij Koninklijk Besluit de Indische

Kerken van de vaderlandsche werden losgescheurd en

de zorg voor haar aan eene Staatscommissie werd op-

gedragen.

Waar Willem I in zijne begeerte om als kerkelijk

reorganisator op te treden in Nederland nog aanmerkelijk

door de Grondwet van 1815 gebreideld werd, daar wees

deze zelfde Grondwet hem voor Indië tot eenig wetgever

aan, waardoor hij aldaar zijne plannen ongehinderd kon

ten uitvoer brengen.
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Reeds in 1815 werd bij Koninklijk Besluit bepaald,

„dat allen, die in Indië of andere landen tot ledematen

van Protestantsche Kerkgenootschappen aangenomen of

alleen gedoopt waren, in Indië gevestigd, rechtens tot

de Prot. Kerk behoorden". Hiermede was dus het ker-

kelijk ideaal van Willem I: „ééne Protestantsche Kerk",

voor Indië tot werkelijkheid geworden.

En waar hier te lande in de Nederlandsen Hervormde

Kerk de aard en de bevoegdheid der Classes zoodanig

waren gewijzigd, dat niet meer aan enkele harer de

zorg voor de Indische Kerken kon worden gelaten, daar

werd hierin bij K. B. van 7 Dec. 1820 voorzien, door

aan eene, door den Koning benoemde, „Commissie tot de

zaken der Protestantsche Kerken in Oost- en West-Indië",

op te dragen: „het inzegenen van de voor de Indische

Kerk aangestelde predikanten, die zij, als er vacaturen

in Indië zijn, bij oproeping uitnoodigt en, na ingewonnen

adviezen, ter benoeming voordraagt, — wijders moet zij

:

zendelingen en godsdienstonderwijzers examineeren en

inzegenen; ook het houden van correspondentie met de

Bijbel- en Zendelinggenootschappen en met de Collegiën

belast met het bestuur der onderscheidene Prot. Kerk-

genootschappen hier te lande, is haar opgedragen; ook

het houden van toezicht op de studenten, die voorne-

mens zijn zich aan den dienst der Indische Kerken te

wijden."

Zoo is dus de Indische Kerk aan den eenen kant tot

eene zelfstandige Kerk geproclameerd en van de Kerken

in Nederland onafhankelijk gemaakt 4
), terwijl eene

x
) De „nndere regeling van de betrekking der Oost- en West-

Indische Kerken tot de Synode der Ned. Herv. Kerk" door Art. 4

van het Algemeen Reglement voor genoemde Kerk, in het uitzicht

gesteld, laat nog steeds op zich wachten, niettegenstaande herhaalde
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Staatscommissie i
) hier te lande Dog eenig verband

tusschen haar en de Kerken en Zendingscorporaties moet

onderhouden. Aan den anderen kant is zij echter tegen-

over de Regeering in eene zeer afhankelijke positie ge-

laten. Het bestuur over haar wordt toch, in verband

met de Commissie in den Haag 2
), onder het toezicht

van den Gouverneur-Generaal, uitgeoefend door een

Kerkbestuur te Batavia. Dit Kerkbestuur bestaat uit

één lid van den Raad van Indië „of een. ander aan-

zit'ui ijl; en invloed hebban! lid der Protestantsche Ge-

meente te Batavia" 3
), als president, uit de predikanten

van Batavia en uit drie notabele leden van de Pro-

testantsche Kerk in de hoofdstad. De leden van dit

Kerkbestuur worden door den Gouverneur-Generaal be-

noemd uit een hem door dit Bestuur aangeboden drietal.

De predikanten en hulppredikers worden door de Koningin

benoemd, hunne plaatsing en verplaatsing geschiedt door

den Gouverneur-Generaal op voordracht van het Kerk-

bestuur. Zelfs de correspondentie van het Kerkbestuur

met de Indische Commissie is niet vrij daar deze moet

pogingen om hiertoe te geraken. Zie de toelichting op dit artikel in

Douwes en Feith, Kerkelijk Wetboek. 5e druk door Ds. J. Knot-

tenbelt, Groningen 1905.

M De „Commissie tot de zaken der Prot. Kerken in Oost- en West-

Indië", gewoonlijk „de Indische Commissie" geheeten, bestaat uit zeven

leden nl. de Secretaris van de Synode der Ned. Herv. Kerk, die van

de Ev\ Luthersche Synode en die van het Prov. Kerkbestuur van

Zuid-Holland, voorts twee dienstdoende predikanten en twee andere

personen. Deze Commissie, ook haar President, Vice-President en

Secretaris, wordt door de Koningin benoemd.
2

) Welk verband echter niet nader is geregeld en dientengevolge

zeer los is.

3
) Welke alinea bij K. B. van 2 Juli 1849 aan het K. B. van

28 October 1840 is toegevoegd.
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plaats hebben „onder cachet volant, door het intermediair

van den Gouverneur-Generaal." *)

Wat ook den toestand der Indische Kerk na 1815 aan-

merkelijk wijzigde, was, dat naast haar de Roomsen Katho-

lieke Kerk gelijke, ja ! allengs grootere 2
), rechten verkreeg.

Eene voor ons doel nog belangrijker verandering in

den toestand van de Indische Kerken is, dat bij hare

reorganisatie alleen aan de verzorging van gevestigde

gemeenten werd gedacht en niet met de Zending werd

gerekend. Waar nu alle godsdiensten voor de Wet gelijk

zijn, daar kan eene Kerk, die in zoo nauw verband met

de Regeering 3
) staat als de Indische, bezwaarlijk de

Zending in haar programma opnemen. Dit nu maakte

aanvankelijk praktisch niet veel verschil. Gedurende de

geheele 18e eeuw was Indië zoo slecht van predikanten

1
i Alle onderhandelingen om tot eene betere regeling van de positie

der Indische Kerk tegenover de Regeering te komen, welke regeling

van beide zijden zeer wordt gewenscht, zijn tot nu toe afgestuit op

het bezwaar, dat het niet gelukt is omtrent dit punt overeenstemming

te verkrijgen tusschen de beide partijen, welke overeenstemming als

noodzakelijk voorgeschreven wordt door Art. 122 van het Regeerings-

Reglement voor Xed.-Indië van 1854 luidende: r In de bestaande in-

richting en het bestuur der Christel ijl-e Kerkgenootschappen wordt geen

verandering gebracht, dan met ivederzijdseh goedvinden van den Koning

en het betrokken Kerkgenootschap".
2
) In 1847 werd, nadat er moeilijkheden over de positie der Roomsch

Kath. Kerk in Indië waren gerezen, door een concordaat met den Paus

hare positie alzoo geregeld, dat de geestelijken, nadat hun door den

Koning het radicaal is verleend, om voor den kerkdijken dienst in

Ned.-Indië te worden uitgezonden, door den Bisschop van Batavia

worden benoemd en geplaatst, met kennisgeving aan de Regeering.
3
j De Regeering kan alleen geldelijken steun verlecnen aan gevestigde

gemeenten en geene uitgaven doen voor zendingswerk. Waar nu de

Regeering de traktementen der predikanten en hulppredikers der

Indische Kerk betaalt, zou er voor het opnemen van de Zending in

deze Kerk eene geheel afzonderlijke regeling noodig zijn.



235

voorzien, dat er hoogstens van de verzorging en onder-

houding van het bestaande sprake kon zijn. Na 1815

was het dan ook allereerst het doel de bestaande ge-

meenten, en wel vooral de Europeesche, van predikanten

te voorzien. De inlandsche gemeenten kwamen in de

Indische Kerk eerst weder na 1870 op den voorgrond

door de overname van door de Zending gewonnen, ge-

vestigde inlandsche gemeenten en de aanstelling van de

hulppredikers tot hare verzorging.

Het door vele Zendingscorporaties in de 19e eeuw

krachtig aangevatte Zendingswerk bleef echter geheel

buiten de Indische Kerk, evenals ook hier te lande de

behartiging der belangen der Zending over het alge-

meen l
) buiten de Kerken bleef staan.

In plaats van met één vraagstuk, zooals zich dat ten

tijde der Compagnie voordeed, n.m. welke de verhouding

was van de Indische Kerken tot de Nederlandsche, welk

vraagstuk samenhing met de toenmalige verhouding van

Kerk en Staat, waarbij de Staat hier te lande en in

Indië door de Oost-Indische Compagnie vertegenwoordigd

werd, hebben wij dus nu met een geheel complex van

vraagstukken te doen, als daar zijn: 1° de verhouding

van de Indische Kerk tot de Ned. Herv. Kerk en andere

Protestantsche Kerken in Nederland ; 2° de verhouding

van de Indische Kerk tot den Staat, met welke kwestie

die van de verhouding van de Indische Commissie tot

het Kerkbestuur te Batavia en tot de Regeering hier te

lande samenhangt ; 3° de verhouding van de Indische

*) De eenige uitzondering hierop is de Zending der Gereformeerde

Kerken leene voortzetting van het werk der Christelijk Gereformeerde

Kerk), die eene kerkelijke Zending is. In Indië zijn de Gereformeerde

Kerken nog niet erkend, hoewel de gemeenten te Batavia en Soerabaja

in 1892 en 1893 rechtspersoonlijkheid hebben verkregen.
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Kerk tot de Zending, waarbij nog te onderscheiden valt

de verhouding van Europeesche en inlandsche gemeenten,

van predikanten en hulppredikers, in de Indische Kerk,

en van die van de inlandsche gemeenten, die tot die

Kerk behooren tot de zendingsgemeenten, die er buiten

staan; 4° de verhouding van de Zending tot de Ned.

Herv. Kerk en andere Kerken in Nederland.

Het vraagstuk Kerk en Zending, zooals dat heden ten

dage ten onzent meestal wordt gesteld, is dus niet een

vraagstuk op zich zelf, maar een onderdeel van een

complex van vraagstukken, waarvan het niet te scheiden is.

Het doel van dit proefschrift was eene historische

voorstudie tot deze vraagstukken te leveren. Het ligt

buiten ons bestek naar eene oplossing van deze proble-

men te zoeken. Ook zullen wij niet trachten aan te

geven welke lessen wij in de tegenwoordige situatie uit

de historie te leeren hebben.

Er zijn zeker in het verhandelde verscheidene punten

die, naar het ons voorkomt, ook nog in onze dagen, van

belang zijn. Wij noemen hiervan slechts even : de van

den aanvang telkens terugkeerende bewijzen voor de

behoefte om in Indië andere eisenen voor de toelating

tot den dienst des Woords en der Sacramenten te stel-

len dan in Nederland; de ervaring dat de studie der

Theologie voor hen, die in de Zending willen uitgaan,

zooveel aanvulling behoeft, dat eene gelegenheid tot

speciale voorbereiding daartoe, in verband met de Theo-

logische Faculteit l
) aan eene onzer Universiteiten, op

de wijze van het Seminarie van Walaeus, nog altijd

zeer gewenscht zou zijn. Dan zouden wij er de aandacht

*) Ook de Medische en de Litterarische Faculteit zouden daarbij

hare hulp moeten verleenen.
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op kunnen vestigen, hoe de geschiedenis heeft bewezen,

dat kerkelijke vergaderingen als Kerkeraden, Classes of

Synoden het meestal te druk hebben met hunne eigene

aangelegenheden, om zich ook nog voldoende met de

behartiging van de belangen der Zending te kunnen

bezighouden ; dat ook de aanstelling van Deputati niet

voldoende is, wanneer deze, benevens andere werkzaam-

heden, zich ook nog aan de Zending moeten wijden,

daar de Zending eene zóó veel omvattende studie ver-

eischt, dat het beslist noodig is, dat ook hier te lande

mannen van studie en bekwaamheid, zich uitsluitend

aan de behartiging harer belangen geven en hiervan

hunne levenstaak maken.

Verder zouden wij kunnen wijzen op de ondervinding

hoe moeilijk het valt, om langs kerkelijken weg tot de

zoo noodige eenheid en centralisatie te komen en om
alle rivaliteit en verschil van inzicht en methode tusschen

meerdere zendende Kerken te voorkomen. Is ook niet

voortdurend gevoeld, hoe het bijna niet mogelijk is om
in een kolonialen Staat tot eene goede kerkelijke orga-

nisatie te komen? En zoo zou er nog veel te noemen zijn.

Maar genoeg ! Waartoe nog meer op te sommen, waai-

de uitwerking van deze en nog vele andere beginselen

en hare toepassing op de tegenwoordige situatie zoo

ingewikkeld zijn? Er zal waarschijnlijk nog lang moeten

gearbeid worden, voordat het in Xederland en Indië tot

eene ware, vruchtbare eenheid van Kerk en Zending

kan komen.

Dat er in deze richting voortgearbeid worde, is de

wensen waarmede wij eindigen.
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BIJLAGE A.

EXTRACTEN
UIT DE ACTA VAN DE CLASSIS AMSTERDAM.

21 Nov. 1599. — Also Jacob Mattheus ouderling tot Sloten

wederom met de oostindische schepen sal uytvaren ende men
in de vorige reijse swarigheyd bevonden heeft omdat hij niet

en was geautoriseerd om te mogen doopen die ongedoopt

waren; so wordt gevraeght of de Classis niet en soude goedt-

vinden hem eenige meerdere autoriteyt te verleenen, tzij om
hem den geheelen dienst des woords te bevelen, ofte macht

te geven om te mogen die op de schepen sijn vermaenen

ende dopen so nodigh, waerop de broeders gelet hebben ende

zoo ist bevonden dat Jacob Mattheus aengesien sijnen tegen-

woordighen voortgangh in de kennisse Christi ende sijns Evan-

geliums niet wel en sal mogen tot het predickampt beroepen

worden om 't selfde te mogen bedienen in alle kereken ende

plaetsen daer hij soude moghen versogt werden; maer dew ij Ie

behoorlick ende geheel noodigh is dat zoodanige meenighte

van Christenen die op die reyse vaeren met eenige profetische

vermaninge worden onderricht ende onderwesen ende voorts

ook eenige ongedoopten aldaar gedoopt worden so snlcks

niagh ordentelyck ende stichtelyck geschieden ende also tegen-

woordich niemandt int predickampt synde daertoe is te be-

comen ende ook niemandt van meerder kennisse daer toe kan

bewilligt worden, so vijndt het Classis goedt om dezer nood-

sakelijkheidt wille, den voorn. Jacob Mattheus dewijle hij

tamelycke gaven heeft om te vermanen ende te onderwijsen

uyt den woorde des heeren ende voorsz. vroom van wandel

is oock hebbende eenen goeden ijver om sijnen naeste met

sijne gaven te dienen — te autoriseeren om den volcke op

de schepen te dienen met vermaninge ende oock met den

doope, soo noodigh sal wesen, gelijckerwijs hij daer toe oock

bij desen wordt geautoriseerd; biddende den Heere dat hij

sijnen dienst wille segenen tot stichtinge derghenen over

dewelcke hij sal strecken, ende goede voortgange van de

16
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vaerte die tot dienste van den Lande wordt aangenomen, ende

wijders om metter tijdt de gelegentheyt te moghen verkrijgen

om den menschen aldaer in duysternisse sittende inde waere

G-ristelycke religie te onderrighten.

(Acta I, fol. 131.)

4 Sept. 1600. — Daer is aengedient dat Philips Pieters

cranckbesoeker op de Oostindische schepen heeft den doop

aldaer bedient ende soo men segt oock het H. avontmael

sonder wettelyck daertoe geautoriseert te sijn. Is goedt-

gevonden dat hij tegen veertien dagen sal hier te verschijnen

ontboden worden, dat te doen heeft D. Plancius opgenomen.

(Acta I, fol, 138c.)

2 Oct. 1600. — D. Halsbergius heeft aengedient dat de be-

winthebbers van Oostlndien versoecken aan de Classe dat

men sonde willen om sien na sekere bequaeme mannen die

metten schepen souden varen als kranckbesoekers. Eenige

geleerden oock die haer als predicanten souden laten aldaer

int land gebruycken voor een tijt, [Hierop ivorden door ver-

schillende aanwezigen eenige personen opgenoemd.]

(Acta I. fol. 139.)

7 Mei 1601. — Op de propositie Domini Praesidis !) te weten

of men voertaen niet behoorde omme te sien naer eenige

persoonen, daer toe gequalificeert dewelcke als wettelicke pre-

dicanten, zoo op de reyse onse schipluyden uytgesonden naer

Oostlndien als ooc aldaer te Lande door Gods genade aen-

gecommen ende inwoonende Heydenen metter predicatie van

des Heeren Woort ende gebruyck der H. Sacramenten voor-

sien mochten. Is goet gevonden 't selve te behouden ende

te proponeeren op de eerstcommende synode die binnen dese

stadt van Amsterdam op den 18en Juni toekomstige zal ge-

houden worden.
(Acta I, 141 v.—142.)

3 Sejrt. 1601. — D. Halsbergius heeft aengegeven hoe dat

in de laetste afgevaren schepe reyse nr Oostlndien een zeer

groote onordre is bevonden worde int meenemen van sekere

1) Ds. Halsbergius.
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persoonen totte bedieninge van Sieckentroosters op de voorn,

schepen. ') (Acta I, fol. 144.)

1 April 1602. — Alsoo men noodich heeft geacht dat Jacobus

Mattheeuwsen die voor desen als Vermaener in Oostlndien [is

geweest] ende wederom derwaerts voorgenomen heeft te varen

aengesproken werde ende ondervraegt van sijne bedieninge.

soo is desen last de kercke van Amsterdam opgelegt.

(Acta I, fol. 145.)

1 Sept. 1603. — Alsoo men verstaet dat Roelof Roelofszen

kranckbesoeker onder den Admirael Jacop van Neck sijne

Instructie tebuiten gegaen soude hebben met doopen is hier-

over voor de Vergadering ontboden ende over zijne overtredinge

scherpelick bestrafft, welcke bestraffinge hij Christelick aen-

genomen heeft. (Ada T foL mj
1 Sept. 1603. — Also Magister Johannes Stollenbeckerus

zynen dienst aenbiedt op die reise van Oostlndien in sulcke

maniere als het den broedren believen sal is goetgevonden

dat de Kercke van Amsterdam daerover sal handelen ende

besluiten wat stichtelick sijn sal.

(Acta I, fol. 154v.)

2 Aug. 1604. — Philips Pieterszoon kranckbesoeker op die

oostindische vaert is verschenen in de Classis versoeckende

haer schriftelicke getuygenissen vant gene dat met hem ge-

handelt is van der Kercke van Amsterdam, is geresolveert

dat men hem diesel ve accorderen sal.

(Acta I, fol. 163.)

21 Aug. 1610. — Wijders meent hij 2) dat men met Ael-

brecht Comelisz. Ruyl die de malaise sprake tamelick wel

can, mochte communiceren het kerckenboek dat hij der Kercke

van Amsterdam heeft overgelevert om te onderzoeken of de

translatie daerin juist ende genauw is daerinne hij wat twijffel

draegt, Is goet gevonden hierop te letten.

(Acta II, fol. 63.)

1) Hierop worden een paar Amsterdarasche Broeders benoemd om deze zaak

aan de Bewindhebbers mede te deelen.

2) Stollenbeckek.



Bijlage A. 244

6 Dec. 1610. — Extraordinaire Classe [in winter.] Eerstelick

sijn Jan Martensz. van Alckrnaer ende Casparus Wiltens voor

de Vergaderinge gecompareert ter begeerte van de Oostindische

Compagnie die deselve als Kerckendienaars voorgenomen heb-

ben naer Oostlndien te versenden ende sijn voor desen vao

den Kerkenraad van Amsterdam in haer propositie tot goeder

contentemente gehoort worden ende sullen beyde voor ende

naer middagh geexamineert worden.

(Acta II, fol. 66.)

7 Dec. 1610. — is het examen voorsz. gecontinneert ende

geeindigt ende sijn de voorsz. persoonen beyden voor sumsant

erkent worden, waerop goed gevonden is (nae dat se beyde

genoegsame testimonia hadden vertoont) dat men se der

_ neente van Amsterdam sal voorstellen ende in deselve

publickelick bevestigen, daerin de kerckenraedt sal handelen

naer gelegentheyt ende sullen 't selve aan de maiores der

compaignie communiceeren.

X.B. De Oost-Indische Compaignie vindt raetsaam voor dese

reyse Casparum Wiltens alleen te senden. die op eenen son-

dagh, dinsdagh en donderdagh op den voorseiden tijt is voor-

gestelt ende op den naevolgenden vrijdagh in de oude Kercke

is bevestigt als een predicant van Oostindien ende heeft de

87 Art. en de catechismum onclerteekent ende is also met
genoeghsame Instructie verreist. De Heere wille syn beleiden

ende synen dienst aldaer rijkelijck segenen. Jan Maartens sal

in het voorjaer 1611 oock versonden ende gelijckelick beves-

tigt worden.
(Acta II, fol. 66v.)

2 Juli 1618. — Is gelesen den brief van Casparo Wiltens

geschreven tot Banda van dato 27 August 1607 ]
» ende ge-

resolveert dat men dien sal beantwoorden ende Casparum
voorsz. vermanen alle naerstighheyt te willen aenwenden dat

de Religie ende godsdienst mitsgaders de schooien soo vee]

mogelijck is aldaer gevordert werden tot welck eynde goed

gevonden is, dat men de saecke van Oostindien de Bewind-

h' bbers sal vertoonen en versoeken dat hen gelieve soodanige

meesters derwaerts te sijnden die Godsalich sijn ende vroom

li Moet z$n 1617, want in 1607 was Wiltens nog niet in Indië.
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van leven : dat men sal opsoeken alle de brieven uit Oost

Indien voor desen tot ons overgekomen ende daar tot neemen

tgeene men meynt noodigh den Bewinthebbers voor te stellen

om te mogen comen tot wederoprichting van tgeene nu

vervallen is — dit sal geschieden bij de Kercke van Am-
sterdam.

(Acta II. fol. 116.)





BIJLAGE B.

EXTRACTEN UIT DE PROTOCOLLEN VAX DEN
AMSTERDAMSCHEN KERKERAAD. t)

5 Maart 1598. — Ds. Plancius heeft aengedient hoe dat

Reeders van de Scheepen welcke naer Oostindien sullen varen

hem hebben verclaert, hoe dat se van de Heeren burgemees-

teren versogt ende ooek verkregen hebben datter eenghe van

de studenten die op des stadts kosten gestudeert hebben

(ende daer toe zouden moghen gewilligh sijn) met de selve

schepen naer Oostindien souden varen om Godes woordt

tusschen weghen ende aldaer te lande te vercondigen. Ende

alsoo mijn heeren de burgemeesteren daer toe gecommitteert

hebben Johannem Altenhovium, Johannem Sylvinum ende

Jacobum brunonem, soo versoecken de bewinthebbers van de

selve schepen door D. Plancium dat haer believe de voor-

noemde persoonen daer toe te vermanen ende te bewegen.

Dit verstaen ende overlegt sijnde is goet gevonden dat de

voorsz persoonen hier van door D. Plancium ende D. Hals-

bergum sullen aengesproken worden.

(Protor. HL fol. -2 lv.)

2b Fébr. 1601. — David Crop krankbesoeker op de oost-

indische schepen sal tegens toecoomende donderdage van de

broederen ontboden werden over de attestatie die hij eenen

anderen geen lidmaet zijnde heeft gegeven.

(Protoc. III. /<>/. 64v.)

20 Nov. 1603. — Alsoo men verstaet dat abraham besius

met noch een medicus wt vrieslant van de bewinthebbers

van de Oostindische Compagnie zouden werden aengenomen

tot predicanten op de voorsz. schepen ende men heeft verno-

men dat de zelfe besius nog niet bij eenige Classe zoude

1) In deze Bijlage z\jn alleen opgenomen eenige extracten, die niet worden

gevonden by Dr. F. L. Rutgers ..Het Kerkverband enz.", Bijlage I, en ook enkele

uit den tyd voor of na het door Dr. Rutgers behandelde tijdvak.
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geexamineert sijn geweest oock nog maer een propositie ofte

2 zouden gedaen hebben is goetgevonden dat d. plancius ende

d. halsbergius 'tselve de bewinthebberen zullen aendienen

ende met hen van dese saecke spreecken ten eynde alle

disordre geweert werde, soo sy daer tegens persisteeren omme
de zelfde evenwel uyttezenden zullen tegens hun protesteeren.

(Protoc. III. fol. 102.)

28 Oct, 1610. — D. Rolandus heeft ingebracht dat bij hem
zijn geweest eenighe van bewinthebbers van d'Oost-Indische

Comp. versoekende van den kerckenraet haer goetduncken ende

advies over de beroepinge Caspari Wiltens tot den kerckedienst

in Oost-Indië. De sake in communicatie gelegt sijnde is goet-

vonden, dat men Casparus voorsz. (also hij hem voor de

Camer presenteerde) sal aendienen, dat de kerckenraet in

betrachting van syne goede affectie totten selven dienst naer

de goede getuygenis Coloni l
), syn sake sal by der hant

nemen, ende den bewinthebberen met den eerste haer goet-

vinden bekent maken 't welck doen sullen D. Plancius ende

D. Bolandus.

(Protoc. III. fol, 244c.)

18 Xov. 1610. — Casparus Wiltens in verschenen ende sijn

propositie wt den text hem gegeven aengehoort zijnde is hem
aengedient dat hij toecomende dienstdage ten 2 uren den

voorsz. text sal 2
) in de H. stede.

(Protoc. III. fol, 246.)

2 Dec. 1610. — Is verschenen Jan Maertensz van Alcmaer

voor desen geweest cranckbesoeker op Oostindien metten wekken
de H. Bewinthebbers van de Oost-Indische Comp. in onder-

handelinge staan om hem als Predicant aldaar te gebruycken

ende heeft de Vergadering syne getnygeiiisse overgelevert so

van de kereke ende classe van Alcmaer ende Enchuysen aen-

gaende sijn leer ende leven oock syn getrouwheyt in den

voorsz. dienst, welcke gesien gelesen ende geapprobeert sijnde

is geresolveert hem in sijne sake te bevorderen en tot dien

eynde is hem opgelegt een propositie te doen wt het 3e Capittel

li Rector van het Fransche College te Leiden.

2) Onleesbaar.
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Johannis het 16 vers. 't Welck hem aengesecht sijnde heeft

te kennen gegeven sijne gelegenheit niet wel te konnen lijden

hier te blijven, doch zal hij sich bedencken oft hij blijven

kan of naer huys treckende binnen een dagh of 10 weder sal

comen om alsdan 3 of 4 reysen geproponeert hebbende geexa-

mineert ende bequaem bevonden synde tot den Dienst des

Woords aengenomen ende daerin bevesticht te mogen worden.

Aengesien Casparus Wiltens nu ettelijcke malen heeft ge-

proponeert ende de Broeders aen sijne propositie goet genoegen

hebben gehat is goetgevonden hem t'examineeren tegens de

naestcommende maendagh.

(Protoc. III, fol. 24',.)

28 April 1611. — Johannes Stollenbekkerus versouckt attes-

tatie om te trecken naer het vorstendom van aenholt dwelck

hem geerne verwillicht is.

(Protoc. III. fol. 255.)

10 Dec 1620. — Wouter Melchior voor cranckbesoeker gevae-

ren naer Oostlndien schrijft wt de Molucquos dat de plaetsen

aldaer wel dienen met meer predicanten versien te zijn ; ende

vraeght Jacob Theunisz eertijds voor cranckbesoeker naar

Oostlndien gevaeren ende nu tot Predicant op Jacatra in de

plaetse van Hulsebos gestelt van den Generael Coenen of hij

niet en soude aldaer tot hooger ampt praeparatorie mogen
geexamineert werden; is op 't eerste geresolveert datmen de

Heeren Bewinthebberen sal vermaenen datse de predicanten

ende cranckbesoekers naer Oost Indien vaerende doch willen

bestellen op de noodighste plaetsen; ende wat het tweede

belanght vinden de Broeders goet dat Jacob Theunisz hem
nae syne Commissie sal reguleren oock niemant sich onder-

wijnden om hem tot hooger te examineeren vermits men wt

het schrijven van die plaetse verstaet dat de predicanten al

vrij wat door ialousie gedreven worden ende op malcanderen

gebeten sijn, den eenen meer gunste toedraghende als den

anderen. Dit eerste sal den Heeren Bewinthebberen ter eerster

gelegentheyt aengedient werden. Het tweede sal D. Lemairius

aan Jacob Theunisz aenschrijven.

(Protoc. IV. fol. 411.)
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4 Maart 1621. — D. Lucas *) en D. Sylvius dienen aen dat

sy op haer vorige versouck aen de bewinthebberen nopende
een Seminarium op te rigten om eenige studenten te oeffenen

tot den dienst des woords in oost-indien voor antwoord heb-

ben becomen, dat aireede was ordre in oost-indien gestelt,

dat men daar een schole hadde geopent, waer over Danckaert

is gestelt om eenige bequaeme verstanden soo van onse natie

als van de oost-indische natie te oeffenen om aldaer de

Indianen inde ware religie te onderwijzen ende soo de broe-

ders wisten eenige personen becmaem om in die schole te

gebruycken die met vrouw en kinderen derwaerts wilden

reysen om daer haer leven te verslijten, zij willen die een

liberaal tractament toevoegen ende willen ook niette broede-

ren thunnen tijt naecler spreken over D. Hurnio is goet ge-

vonden hier van in volle vergadering naeder te spreecken.

(Protoc. V. fol 2.)

25 Maart 1621. — D. Rolandus dient aen dat D. Faukelius

ten tweeden heeft geschreven over de sake van oost-indien om
te bevorderen het Seminarium mitsgaders te houden corres-

pondentie met de broeders van Zeelandt des gelijcks om
malcanderen over te schrijven de namen dergenen die naer

oost-indien voor predicanten ende sieckentroosters sijn gevaren.

Dit in communicatie gelegt sijnde is goet gevonden dat men
de Broederen van Zeelandt sal over schrijven, wat in de saecke

vant Seminarium is gedaen den 4 martii 2). Dat men ook de

namen der cranckbesoekers en predicanten sal metter tijt

overschrijven. Dat oock D. Lamairius ende D. Jacobus Rolandus
met een ouderling de personen die nae oost-indien sullen varen

sullen examineeren, presenteren ende waernemen al wat op
d' oostindische saecke voorvalt ende correspondentie sullen

houden met de Broederen van Zeelandt welcke by ordre jaer-

lijck onder de broederen sal omgaen.

(Protoc. V, fol. 6.)

7 April 1622. — Also D. Lemairii ende D. Rolandi beurte

(omme het examen der geene te doen welcke voor predicanten

ende kranckbesoekers sullen gaen naar Oostindie en die selvige

1 Ambrosius.
2) Zie hier tioven.
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bij de bewinthebbers voor te stellen ende haer waer te

nemen ende meer andre saecken die desen dienst ende de

correspondentie met die van Zeelant over dese saecke raecken)

geexpireert is, soo sullen D. Casparius Heydanus ende Lucas
Ambrosius in haer plaetse succetleeren volgende de Eesolutie

genomen Anno 1621 den 25 april. ]
j

(Protoc. V, fol. 55.)

IS April 1623. — Alsoo het noodigh is, dat een van de

Broeders, die den last hebben om de predicanten ende siecken-

troosters naer Oost Indien gaende t' examineeren ende andere

saecken nopende dien dienst te verrichten, worde noch een

jaer gecontinueert, opdatter altijds een sij die'kemii><<- van

saecken heeft, soo sullen nu voortaen die Broeders in die

Commissie twee jaeren dienen ende volgens dit toecomende
jaer dese commissie bedienen D. Lucas Ambrosius ende D. Jacob

Triglandius.

(Protocol V, fol. U'.i.)

1) Moet zijn Maart.





BIJLAGE C.

EXTEACTEX UIT DE ACTA VAN DE CLASSIS
WALCHEREN.

1 Sept. 1603. — Opt versouck van de Majores over d'Oost-

indievaart om te hebben twee bequame personen, die op de

vlote het woort Gods mochten prediken ende andere kercke-

licke diensten doen mits belofte van behoorlk tractament soo

te schepe als oock te lande in Oost-Indie, alwaer sij een goede

menichte van volek meenen aen lant in versekerde plaetsen

te laten, is geresolveert dat men met alle vliet sal wthooren

ende vernemen offt ergens eenige bequame persoonen tot

sulcken ampt sullen connen gevonden worden, daertoe men
oock schrijven sal aen D. Baselium bij denwelcken men acht

eenen proponent te zijn. die tot desen dienst niet onbequaem
sal wesen, ja men sal aen andren Classen van Zeelant dit

versouck door schrijven verwittighen opdat se onder hun oock

wthooren ende by hare studenten ondervijnden eenige soo

daer toe mochten bequaem gevonden worden.

(Acta II. fol. is v. 19.)

15 Dec. 1603. — Also men geene Dienaren heeft weten te

bekommen om de kerckelicke dienst te oeffenen in de schepen

van Oost-Indie en de oversulcks de Majores van de Compagnie
genootsaakt zijn geweest twee Lesers aen te nemen tot

onderwljsinge ende vertroostinge van 't varende volck acht

de Classe noodigh, dat die personen volgens dese instructie

in hare dienst sich sullen reguleeren.

Eerstelick sij en sullen haer niet vervoorderen 't sij 't schepe

't sij aen Landt te predicken noch de Sacramenten te bedienen.

Item sij en sullen geene apocryphe schrifturen opent lick

mogen lesen dan alleen de Canonycke.

Ende wat aengaet de homilien sij en sullen niet vermogen

andere te lesen dan de Decades of het huysboeck Henrici

Bullingeri daer bij sij oock sullen ende tusschen vougen het
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boeck van de boetveerdigheyt des Levens beschreven door

Taffin, de gebeden en sullen sij niet selve stellen, maar zullen

die lesen wt een boeck, gelijck sij achter den Catechismo

gestelt zijn, mitsgaders die hun schriftelijck zullen worden
medegegeven.

Voor den zieke sullen sij den gedruckten sieckentrooster

lesen. — Dese Instructie zal haer duydelick voorgehouden en

daer van copie gegeven worden. Men zal oock de Majores

dese saecke van wegen de Classis voordragen ten eynde sij

de selve bij de voorsz Lesers doen onderhouden.

(Acta II, fol. 22 r. et r.)

5 Mei 1605. — Is alhier ghelesen de Missive van de Be-

winthebbers van de Oost-Indische Compaignie binnen Middel-

burg inhoudende de beroepinghe gedaen op David van Houcke x
)

tot het predickambt op de ghereet liggende vlot e van Oost-

indie mitsgaders een versouck ten eynde hij bij dese Classe

mocht worden gheexamineert. Waerop ghelet sijnde zijn

eerstelijck afgevoordert d'attestatien aengaende zijnen wandel

ende neerstichheyt in zijne studiën dewelcke naer dat se

loffelick zijn bevonden is hij gheexamineert. Doch also hij

in 't examen niet en heeft den Broederen der Classis voldaan,

wordt voor dezen ongheraden ghevonden hem tot het predick-

ampt te voorderen: niettemin zal op dit examen tot het

proponeeren worden toegelaten.

(Acta II, fol. 36v.)

16 Mei 1605. — David van Houcke zal proponeeren in de

tegenwoordigheid van de predicanten van Middelburg ende

dat also voor den tijt van drie maenden.

(Acta II, fol. 36c.)

7 December 1609. — Alsoo de Bewinthebbers van de Oost-

indische Compagnie eenige dienaers des woords in Oost-indien

souden zenden, omme aldaer het predickampt te bedienen, ende

sij tot dien eijnde hadden voorgeslagen Matthias van den

Broecke ende Zacharias Heyningius proponenten ende studiosi

Theologiae by soo verre de Classis sulcks goetvonde ende sij

1) Zie Callenbach Heurnius. bl. 271.
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in* het examen bestaen: gelyek sulcks alles door hun hier

schriftelick versogt wierd: claer op is geseijt dat de Classis

tegen die voorgemelde persoonen niet en heeft ende sullen

tot dien eijnde Maendage toekomende den 14en decembris

geexamineert werden ende dan sal met hun gehandelt werden

onder sulcke stipulatien als met sal vijnden te behooren tot

versekering van het behouden de zuijverheijt in de leere ende

godsaligheijt des levens in sulcke landen.

(Acta II. fol. 83.)

14 Dec. 1609. — Alhier sijn door den Praeses Louwijs

Dhïckssen geexamineert in den gronden Theologiae Matthias

van den Broecke ende Zacharias Heyningius ende hebben in

het antwoorden op 't geene dat sij gevraegt sijn geweest

getoogt [sic] dat sij orthodoxi sijn: daeromme werde sij ver-

claert bequaem om het predickampt in Oost-indie te mogen
bedienen ende werden vermaendt haer in den dienst aldaer

ende regeeringe der Kercke soo veer mogelick te houden aan

de Kercke-ordeninge hier te lande zijnde: mitsgaders met
eenen stigtelicken wandel haeres levens, de gemeente Gods

voor te gaen. Opdat sij wederkommende goede rekenschap

konnen geven van hare bedieninge aen dengenen van den-

welcken sij wtgesonden werden, ende haer daer wel gequeten

hebbende, door ons dan mochten gevoordert werden.

Is voorts goedt gevonden, dat sij in het predickampt sullen

bevestigt worden in tegenwoordigheyt der Dienaren des woorcls

deses Classis, der Bewinthebberen van de oost-indische Com-
pagnie ende dergenen die naer Oost-Indien sullen varen, die

tot dien eijnde sullen tsamen geroepen werden toekommende
Maendaghe den 21en Decembris; aldaer de predicatie daer toe

dienende door Hermannus Faukelius sal gedaen worden.

(Acta II, fol. 83v.)

21 December 1609. — Naer gedaene predicatie door Hermanno
Faukelio sijn die voorschreven jongmans Matthias van den

Broecke en Zacharias Heyningius in den kercken-dienst met
voorgaende stipulatien bevestigt in tegenwoordigheyt des Classis,

der Bewinthebbers van de Oostindische Compagnie, ende des

volcks dat daer henen soude reyseii soo veel als men harer

heeft konnen bij een vergaderen. Ende is hun daer naer van



Bijlage C. 256

de Classe korte instructie schriftelijck gegeven daer naer si]

haer in de bedieninge bares ampts sullen hebben te dragen.

(Acta II, fol. 83v )

18 Januari 1610. — Men sal Matthias van den Broecke

ende Zacharias Heyningius reijsende naer Oost-indien, op haer

versouck attestatie geven van haer wettelicke beroepinge ende

bevestiginge in het predickampt om 't selve te gebruycken

daer ende soo sij sullen bevinden te behooren.

(Acta II, fol. 84v.)

14 Jon. 1613. — Pieter Wijnants l
) is in zijne propositie

gehoort overmits hij versocht was bij de Heeren Bewint-

hebbers van Oost-indische Compagnie tot den Kerckendienst

op de schepen en in Oostindie en heeft der Classi soo wel

gevallen dat se geoordeelt heeft dat hij soude moghe tot de

selve dienst toegelaten worden, indien hij int Examen van de

Religie wel bestaet. Dit sal gehouden worden de 25e februari

naestcommende.

(Acta II, fol 112.)

25 Febr. 1613. — Pieter Wijnants is in de hoofdpuncten

der Christelicke religie geexamineert en heeft alsoo geantwort

dat dese vergaderinge oordeelt dat de bewinthebbers wel

mogen metten zelven handelen om totten selven dienst des

h. woords soo op de schepe als in tlant van Oost-Indien het

h. Evangelium Christi te predicken.

Twelck alst geschiet ende hij van de selve totten dienst

aengenomen sal sijn, sal de Classe hem ter eerste gelegentheit

in h. Kerckendienst na ordre bevestighen.

(Acta II. fol. 112.)

4 Maart 1613. — Pieter Wijnandts beroepen sijnde van de

bewindthebbers der Oostindische Compaignie tot den dienst

des Goddelicken AVoords in Oost-Indien sal openbaerlick ghelyck

andere voor desen in zijnen dienst bevestigt worden: ende

sal dese bevestinghe geschieden maendaghe naestcommen<lc

in de Kercke binnen Middelburg van D. Joanno Migrodio,

1 Zie Tr. de Brcyn. Biogr. Wbk. blz. 502. Grothe, Archief V, blz. 30, 60, 70.
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waervan hem attestatien in Latijn ende Nederlandsen sullen

worden medegegeven om cle wettigheyt van sijnen dienst te

bewijsen daert van nooden sijrr sal.

(Acta II, fol. 113.)

7 Dec. 1614. — Op het versoeck van de Bewinthebberen
van de Oost-Indische Compagnie dat men soude willen exami-
neeren eenen Hans Schuermans om het voorlesers ende
sieckebesoekers ampt op de schepen te bedienen, werden die

van Middelburgh van de Classe daer toe gecommittéert, mids
dat de voorgenoemde Hans Schuermans attestatie van Londen
brenge daer hij voor desen lange heeft gewoond.

(Acta II, fol. 128v.)

7 Maart 1616. — Op het versoeck van de Kercke van
Middelburg dat de Classe soude gelieven te besorgen ende

aentehouden bij de bewinthebbers der Oost Indische Compaignie

ten einde dat haer souden gelieven alle jaer schepen die se

equiperen naer de Oost-Indien te versien med ordinare predi-

canten door dewelcke niet allene op de schepen maer oock in

de Indie den sui veren godsdienst mochte worden geplant ende

ingevoert. De Classe deputeert hiertoe Praesidem, Assessorem

en Scribam en neffens haer wt elcke stadt eenen predicant

med D. Bussonio en van Deijnsen dewelcke sullen tsamen

coomen ende beramen eenige conditien op dewelcke de voor-

noemde predicanten bij den bewinthebberen mochten aenge-

nomen en gesonden worden en naer dat se deselve conditien

en beramingen der Classi sullen hebben voorgedragen soo is

't dat Praeses, Assessor en Scriba voor de Majores alhier voor

de Gamere sullen verschijnen om med deselve des aengaencle

te handelen.

(Acta II. fol. 140.)

1 Juni 1616. — De 7e Artic. van lestgehoudene ordinaire

Yergaderinge noopens het hebben van Conditien op dewelcke

de predicanten van Heeren Bewindhebberen van Oost Indische

Compaignie souden aengenomen en tot den dienst des Woords

naer deselve Indien afgesonden worden, sal met den eersten

in 't werck gestelt worden door de personen in deselve gemelt,

welcke sijn dese: D. Jodocus van Laren d'oude, Antonius

17
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Walaeus, Gualterus Busius en neffens haer uyt elcke stadt

een predicant gevoegt met Dno. Buyssonsio ende van Deijnse.

(Acta II, fol. 144c.)

2 Augustus 1617. — Opt gravamen des Kerkenraeds van

Middelburg is goetgevonden dat de gedeputeerde des Classis

sullen de H. Bewinthebberen afvragen of die Conditien die

aen haer E. wt name des Classis voorengedragen sijn aen-

gaende het traktement der Dienaren of sieckentroosters die

derwaerts souden gaeh by Haer E. sijn gearresteert. Ende
voorts dat men na bequaeme persoonen sal wtsien. Ende
sullen die van Middelburg examineeren den Schoolmr van

Biervliet tot het amt eens sieckentroosters.

Wort Mr Aegidius Bursius van de Classe gebeden, dat sijne

E. inde Classe sal gelieven over te brengen de articulen die

de Heeren Bewinthebberen sijn voorgedragen.

(Acta II, fol. 156.)

4 Sept. 1617. — Is den Kerckenraed van Middelburg opge-

legt te spreken met de Heeren Bewinthebberen aengaende de

sake van Joos Jacobsen Tielt ende clan na gelegentheyt hem
te examineeren.

(Acta II. fol. 156v.)

6 Nov. 1617. — In extraordinaire Classe sal gelet worden
op de artijckelen hier gelesen die de Bewindhebbers van de

Oostindische Compagnie gestelt hebben tot de advisen van

verscheyden Classibus hun gegeven aengaende de Predicanten

of Sieckentroosters die nae oostindien gaen souden opdat hun
van advijs mocht gedient worden wat daerin of te verbeteren

sij of toe of afgedaen behoorde te worden.

(Acta II, fol. 157v.)

5 Februari 1618. — De articklen beworpen, dienende tot

Instructie voor de Predicanten en Sieckentroosters die hun in

dienst van d'Oostindische Compaignie willen begeven, zullen

andermaal oversien worden en dat door de voorgaande gedepden

D. Bursius, Busius ende Ostenius welcke daervan der Classi

sullen rapport doen.

(Acta II. fol. 159.)
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25 Oct. 1618. — Op het versouck van Bewinthebbers der

Oost-Indische Compagnie om yemant te committeren tot het

sieckentroosten op de Schepen nu varende na Oost-Indien,

alsoo wij onvoorsien sijn van persoonen geheel bequaem totten

selven dienst en connen wij voor desen tijt hun geen andere

voorenslaen dan den persoon van Jan Catte alsoo nochtans

dat men de Bewinthebbers sal waerschouwen dat men hem
strictelijk sal gebieden hem niet voorder intelaten in de be-

dieninghe sijns arnptes dan der siecketroost om redenen.

Dat oock ordre gestelt worde op het onderhout van Sijne

huysvrouwe en kinderen die hier blijven dat se niet commen
tot last van de diaconie der Kercken. Dit is door D.ü. Anthonius

van den Berghe ende Gerson Panneel den Bewinthebbers aen-

gedient. Ende sal Jan Catte geexamineert worden door die

van Middelburg.

(Acfa IL fol. 169c.)

7 Oct. 1620. — Gerrit Gerritsz. van Wesel wert toegelaten

bij de Brs
. van Middelburg geexamineert te worden tot het

Sieckentroosterschap na de Oostindie: ende gene besware

vindende werden geauthorizeert hem daer toe optenemen ende

den H.H. bewindhebbers toe te stueren.

(Acta II, fol. 203v.)

14 Oct. 1620. — Over de Schriften uyt d'Oost-Indien ende

den Brieff van Dordrecht om specialyc die te lesen daer op

te letten ende te adviseeren werden gecommitteërt van Deynse,

Faukelius, Montanus, Bucerus, D. van Laren, Busius, Moerman,

De Meester, Hitzembaes. Tegens Maendage naestkomende ende

zullen van hunne bevindinge rapport doen.

(Acta II, fol. 204.)

28 Oct. 1620. — David Matthisius student in de Theologie

heeft sijne attestatie ingegeven versoekende om tot het Examen
praeparatorius toegelaten te worden, alsoo hij schijnt hem tot

den H. Dienst in de Oost-Indien te willen laten gebruycken.

Wert geadviseert, dat hij eerst met de H.H. van de Compaignie

spreke ende handele ende dien hem voorder aen de Classe

addresseere ; ende zullen ooc middelertijt Praeses ende Assessor
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Classis met eenighe Bewinthebbers spreken sijnen persoon

belangende.

(Acta II, fol. 204c).

2 Nov. 1620. — Het verkrijgen van het Sieckentroosterschap

op cl 'Oost Indische Schepen werd den Broederen in 't gemeijn

gerecommandeert, dat H. E. luystre naer eenige daer toe be-

quaeme persoonen ende die zoo haest wesen con aenbrengge.

Syn gelesen de schriftelycke advijsen der Broeders dien het

oversien van de schriften van de Oost-Indie ende van eenighe

brieven van den Tholen ende van Dordrecht gecommitteert

was. Tadvijs over cle brieven van de kercken behaecht der

Classi ende sal hun aengeschreven worden. — Over de ge-

legentheyt van Oost-Indien soo ist dat de Classis advyseert

over 't laetste deel van het ketste advijs der gedeputeerde

dat de sieckentroosters en lesers insonderheijt die in de Oost-

Indie bij noodt souden mogen den H. doop bedienen. Alzoo

ooc selfs des Heeren Woort int bedienen der uijtterlycke

cermonien in tijde van noodt schijnt aen kerckelicke per-

soonen te dispenseren 2 Kron. 29 v. 34 en opdat sulcks met
te meerder aansienelyckheit ende ordre aldaer geschieden mochte

wert goet gevonden dat alzulcke persoonen den naem van

ouderlingen voeren mochten.

Ten tweede soo heeft oock de Classe contentement in andre

gestelde advysen daerom sij oock (ten 3e
) sekere personen

deputeert over de saecken in d'Oost Indische Kercken ende

sijn met de meeste stemmen daer toe gedeputeert uyt elcke

stadt eenen (te weten i uyt Middelburg Hermannus Faukelius.

van Ylissingen, Daniel van Laren, van de Tere, Johannis

Ostenius, van Arnemuyden, Gualterus Buys, vant Platte lant,

Gideon van Deynse ende Paesschatius de Meester.

(Acta II, fol. 205v.)

15 Maart 1621. — De ghedeputeerde tot de sorge der Kerck-

lycke sake van Oost-Indie verthoonen voor dese tijt geen ander

tot predicanten derwaerts te connen senden
7

clan die onge-

oeffent sijn in de Latijnsche sprake ende andre noodige studiën,

ende hope hebbende soodanigen. wel te connen becommen.
vragen of sij tot voordringe van soodanigen die souden mogen
examineerén, hooren proponeeren, tractement daertoe aan de
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Heeren Bewinthebbers versoecken ende war daer in niet en
valt, is geandtwoordt dat se daertoe volle macht hebben i)

dat het laatste examen tot de actuele dienst sal bij de

Classe staan.

(Acta II, fol. 210.)

12 Juli 1621. — Het versouck de E. Heeren Bewinthebberen
der Oost-Indische Compagnie ofte iemant is, die tot den dienst

des Woorts hem in Indie wilde laten gebruiken ofte met wijff

en kinderen derwart wilde transporteren is alhier den E. broe-

deren door D. Faukelium aengedient. Ende soo iemant eenig

soodanige kende tselve te gelieven aentedienen.

(Acta II, fol 213.)

? Nov. 1622. — Dns Hermannus Faukelius heeft hier inge-

bracht het versouck der H.H. Bewinthebbers der Oostindische

Compagnie aengaende het examen peremtoir van haere pro-

ponenten Pieter Telioor en Antoni Diericksen om die als

predicanten in oostindie te senden, is goed gevonden dat sy

beyde van hede in dry weken wesende den 28 Xovember
sullen geexamineert werden: daer toe de Classe bij een sal

comen, ende bij vuyl weder de verste so sullen geexcuseert

werde, sullen oock elck een propositie doen.

(Acta II. fol. 225.)

28 Nov. 1622. — Pieter Telioor 2
) ende Anthonius Diericsen

sijn hier in de gronden der H. Leere geexamineert naer dat

sij elck een propositie gedaen hadden, welcke der Classi wel

hebben behaeght, houden haer dienvolgende bequaem om de

dienst des Woords ende aencleiven van die in de Indie te

bedienen. Sal daertoe haere bevestiginge geschieden Donder-

dags toe comende ten 10 ure voor de Classe door Herrn.

Faukelium.

Jasper Stevensz geweest sieckentrooster een merckelicken

tijt in de Oost Indien hebbende goede gethuygenissen van

sijn leer en leven aldaer heeft versocht tot de propositie toe-

gelaten te werden om als predicant wederom in Oost-Indien

1) Moeilijk te lezen, er staat w. s. ..gereserveert".

2) Zie Grothe, Archief V, blz. 172. 186.
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hem te laten gebruycken: de broeders hebben syn versoeck

ingewilligt : midts hij eerst met de bewinthebbers soude accor-

deeren: ende dan door de Gedeputeerden der Oost-indische

zaecken hem naer behooren te oeffenen.

(Acta II, fol. 22ör.)

1 Dec. 1622. — Sijn alhier verschenen d'Heer Jacob Schotte

burgem1' en Everart Bekker bewinthebberen der Oost-Indische

Compaignie om de bevestinge haerder proponenten tegen-

woordigh te sijn. Is dien volgende loco praesidis de beves-

tinge door Dns ïïermannum met het woort der vermaninge

geschiet ende sijn Pieter Teljoor en Antonus Diedricksen met
oplegginge der handen predicanten verclaert en om daer voor

bekent te werden sullen van de Classe brieven van haer be-

roep in sulcke forme als noodig is als oock van haere be-

vestiginge ontvangen.

(Acta II, fol. 226.)
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EXTRACTEN
UIT DE ACTA DER CLASSIS DELFT EN DELFTLAND.

8 Januari 1602. — Alsoo eenige schepen naer oostindie

sullen varen, dewelcke wel sommige predicanten op haer

schepen souden willen hebben soo is aengegeven soo men
eenighe predicanten wiste dewelcke daertoe wel gesint zijn,

dat men tselve den Gedeputeerden Synodi soude verwittigen

ofte te kennen geven.

(Acta II, fol. 355.)

7 April 1614. — Albcrtus ab Oosterwijck ende Joh. Tau-

rinus hebben van wegen de Heeren Bewinthebberen van de

Oostindische Compaignie ingebracht hoe dat sij tot noch toe

seer grooten ondienst tot haeren zonderlingen leedtwesen

hebben gehadt van Predicanten die sij hebben moeten ge-

bruycken om het volck te leeren ende tot Godsalichheyt te

vermanen ende daerinne oock wel voor te gaen. Verzoecken

daeromme ernstelijck aen de Vergaderinge dat het haer gelieve

te despicieeren van goede dienaers om niet alleene haer eygen

volck in den weg der zalichheyt t' onderwijsen maer oock

d'arme heydenen die den waren God Israëls niet en kennen

ende veel in getale zijn ende andere natiën van de duyster-

nisse tot den lichte ende van den Satan tot Godt te bekeeren

waer aen haer vrundschap sal geschieden ende dese Landen

ende Gods Kercke veel gelegen is.

De Vergaderinge in dit voorstel verheucht ende verblijdt

zijnde als een heylich ende godlijck voornemen heeft gere-

solveert de zaecke ernstlijck in bedencken te nemen tot de

naeste vergaderinge omme clan daerop te letten ende nader

met malcanderen te spreecken van de middelen die om dit

werck wel aentevangen ende uyt te voeren dienstich zouden

mogen wesen.
(Acta III, fol. 319.)
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V) Mei 1614. — Raeckende d'oostindische Compaignie: de

Broeders zijn seer wel gesint de goede handt aen de zaecke

als Godlijck ende Christlijck te houden, maer achten aangaende

de maniere hoe nuttich ende seer oorbaerlyck te wesen, dat

men zoude oprechten een collegium ende stellen professoren

in die talen om te queecken ende op te trecken zulcke die

men derwarts zoude senden om d' arme Heydenen te winnen.

Maer voor tegenwoordich verstaen sij goet te wesen dat twee

uyt het midden van haer worden gecommitteert om met de

Heeren Bewinthebberen te spreecken en haer dit voor te

houden, als oock off het haer niet meer gedaen en is om
gewin dat merckelijck daer uyt zoude ontstaen wanneer die

landen met den bandt der Beligie aen malkanderen zouden

werden verknocht als om waerheyt; mitsgaders de groote

swarichheden die daerin gelegen zijn ; item 't onderzoecken

off het niet raedsaem en waer met andere classibus te spreec-

ken om malcanderen in deze gewichtige zaeke de goede handt

te bieden ende hoe zij voor tegenwoordigh zouden mogen ge-

holpen worden ende off de Heeren Bewinthebbers wel van

meijninge souden zijn te verstaen tot sufflsante zeeckerheyt

voor degene die haer daer toe zouden willen laten gebruycken

:

want het niemand geraden zoude wesen het onvaste voor het

vaste te kiesen. Ende zijn hier toe bestemt Albertus ab

Oosterwijck ende Bernardus Dwinglo.

(Acta III, fol. 324.)

7 Juli 1614. — Belangende de zaecke van de Oostindische

Compaignie is door de Gecommitteerden met de Heeren Be-

winthebberen in haer Collegie noch niet gehandelt; doch soo

hebben de Gecommitteerden met eenighe der Bewinthebbers

soo nu en dan int particulier ende privé van de zaecke ge-

sproocken om derselfder meyninge ende resolutie te vernemen
mitsgaders hoe verre zij te brengen zouden zijn. wanneer tot

zulcke besendingc naer Indien, als wel noodigh waer om bij

de blinde Heydenen vet vruchtbaerlijcks uyt te richten tot

voortplantinge des Evang. aldaer, kosten zouden moeten ge-

daen ende gesupporteert werden; doch dat sij verscheyden

sintheyt hadden gevonden ende niet konnen verstaen nochte

mereken dat de zaecke met zulcken ernst wierde gemeent
als men wel voorgaff off wel de zaecke selffs vereyschte;

insonderheyl tegen alle kosten staecken ende daeromme geen
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Predikanten aldaer begerden die huysvrouwen ofte kinderen

hadden om met hare familie in derzelfder absentie niet belast

te zijn: dat se derhalven jonge studenten begeerden; gerepli-

ceerd zijnde dat het geen jonge luyden werck was kercken

te bouwen ende onder de Heydenen te planten, maer dat

daertoe mannen vereyscht werden in Regermge lange ende

wel geoeffent ; — conden geen vorder bescheyt krijgen, gelijck

oock niet op de voorslagen van een Collegium Indicum tot

Leijden op te richten, Professoren der Malaische spraecke te

gageren, noch oock zelfs opt stuck van wat authoriteyt last

ende instructie den Predicanten oae Indien aff te senden zoude

gegeven worden oft op wiens name ende door wat authoriteyt

linge geschieden zoude, gelijck sij gecommitteerden

verclaerden oock so uyt eenighen van Bewinthebberen als

anderen, kennisse van zaecke hebbende wel verstaen te heb-

ben, «lat de Remonstrantie desen aengaende in Aprili lestleden

aen den Classem gedaen door particulier goetvinden vant

Collegie der 17en was gedaen sonder wille weten off voor-

gaende communicatie met de Ed. ende Hoog Mogende Heeren

Staten Generael als liooge Overheden deser Landen: ofte oock

particulierlyck den Ed. Molt. Staten van Hollant end West

Vrieslt: sonder welcker goetvinden 't gedaen vertoogh niet

meer dan voor een particulier verzoeck van zeeckere coop-

luyden te houden sij, gelijck oock 't voorsz. vertoogh niet aen

alle Classen maer alleen aen zeeckere weynige in die plaetzen

daer de Compaignie haer cameren heeft gedaen is: zijnde

nochtans een zaecke die int gemeen de Kercken hier te Lande

aengaet. Sulcx dat sij gecommitteerden verclaerden tot nogh

toe niet anders te hebben konnen mereken dan dat men in

- Indische Historie diemen schijnt te willen schrijven met

- -melte gedane Remonstrantie de koopluyden zoude zoec-

ken te bevrijden van de blame datse meer de goederen ende

Rijckdommen der Indianen dan de zalichheyt der verdoolde

Heydenen hebben gesocht leggende daer van de schuit op de

Kercken ende op der predicanten traegheyt: ofte alles ten

besten kiekende, dat men door 't versochte bijstandt van Pre-

dikanten, Religie in Indien zoude zoecken te planten niet om
der Religie wille zelfs, ofte tot voordringe van der menschen

zalichheyt maer eygentlyck tot verzeeckeringe van haren

Coophandel om door den Bandt der Religie d' Indianen meer

aen haer te verbinden ende van de Portugeezen te vervreem-
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den. Zulcx dat hares bedunckens wel diende op dese zaecke

nader gelet ende iets tot bevrijdinge der Kercken van de

voorsegde blame als vordiïnge van zoo goed een werck tot

zalichheyt der arme Heydenen met gemeyn advijs der Kercken

encle goetvinden der H. Overheden gedaen te werden.

De Vergaderinge dit alles aengehoort hebbende heeft ge-

resolveert deselfde Broeders also zij verclaren alleen int privé

iets bij de Heeren Bewinthebberen in dese zaecke gedaen te

hebben als nog te belasten als oock datse soo veer haer aen-

gaet sullen zoucken de gemelde Heeren in alle maniere de

mate vol te meten ende alle mogelijcken dienst ende middelen

ter vorderinge der zaecke aen te bieden opdat mach blijcken

dat het aen haer niet en heeft ontbroocken. Dat tot dien

eynde de gelaste Broeders tegens de naeste vergaderinge sullen

arbeijden omme te krijgen de Bemonstrantie der Classi gedaen

omme die gesien een goede ende deftige antwoorde tot weg-

neminge van allen blame die men den Predikanten zouden

mogen op leggen daer op te geven.

(Ada III, fol. 328—330.)

19 Oct. 1623. — Is mede een brieff van de Broederen van

Amsterdam geschreven aen onse Classe voorgecomen ende

gelesen versoeckende datter een uyt het midden der Classis

van Delft hun soude mogen toegesonden worden om neffens

andere uyt andere Classen tot Amsterdam te handelen van

eenighe gravamina belangende den Staet der Kercken van

Oost-Indien, wat best daerinne werde gedaen. Ende is daertoe

met Credentie des Kerckenraedts van Delft afgesonden D. Hen-

ricus Swalmius dewelcke na sijn wedercomste de vergaderinge

doen ter tijt eenige extracten heeft voorgelesen die uyt eenige

brieven geschreven uyt Indien waren getrocken. Doch also

de Broeders van Zeelant niet waren verschenen tot Amster-

dam so is daer niet in de saecke gedaen, maer alles is open

blijven staen tot naerder bijeencompste.

(Ada IV, fol. 36.)

3 Xov. 1650. — Also dese Vergaderinge was geleijt opt

versoeck ende costen van de Heeren Bewinthebbers van de

Oostindische Compagnie hebben de Broeders van Delft ge-

rapporteert boe dat se van de Achtb. Heeren bewinthebbers

versocht lijnde dat de Kerkeraad van Delft wilde omsien na
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een bequaem persoon om de Kercke van Indien als pred* te

dienen het ooghe geslagen heeft op D. Daniel brouweiïus pred*

tot Helvoetsluys nadat se te voren gehoort ende oock seer

goede getuygenisse van syn persoon in leere ende leven ver-

nomen hadde ende de ach tb. Heeren bewinthebbers op dit

rapport des Kerkenraets ende sijn persoon volcomen contante-

ment genomen hadde. Twelck also van de E. Classe verstaen

sijnde heeft haer het doen der E. Kerckenraets in desen wel
laten gevallen ende den persoon beroepen, personen gedepu-

teert om wt haren naem het instrumentum der beroepinge

(om in volgende tijden mutatis mutandis gebruyckt te worden
geinsereert in actis classicalibus) intestellen ende te tcijckenen

ende credentie te geven om D. Brouwerium voornoemt (ge-

assisteert met de gecommitteerde van de Heeren bewintheb-

van syn Kercke ende Classi te ontslaen, ende hiertoe

gedeputeert D. Praeses Oosterwijck ofte bij ongelegentheyt

van hem een der Broederen predn van Delft ende een dei-

broederen van Maessluys.

(Acta IV, f61. 458.)

7 Nor. 1650. — Is voorgelesen copie vant instrument der

beroepinge ende sendinge van den pred* D. Daniel Brouwerius

nae Oost-Indie aldus luydende:

Also het God den Heere gelieft heeft na sijne wijsheyt hem
selven door den dienst sijns woorts een gemeente te verga-

deren wt alle geslachten ende volckeren der aerde ende

dit woord door sijn zegen oock airede geplant is in Oost-

Indien ende den noot der gemeenten aldaer sodanig is, dat de

Ed. Achtb. Heeren van de Vergaderinge van de XVII onlancx

hebben geresolveert dat derwaerts eenige predn opnieuw ge-

sonden soude worden, ende wt cracht van de gemelte loflicke

resolutie de Achtb. wijse Heeren Bewmthebberen van de Kamer
tot Delft der Kerkenraet aldaer versocht hebben dat se wt
wilde sien na een bequaem persoon om de Kercken voorsz.

ten dienste te staen ende sij daer op seer loflicke getuygenisse

gehoort hadde van de sonderlinge bequaemheyt des Eerw.

Gods. ende welgel. D. Danielis Brouwerii tegenwoordich pred fc

tot Helvoetsluijs (in den welcken oock de Achtb. Heeren Be-

winths opt rapport deses Kraets goet contentement genomen

hadden). So ist dat de E. Classis van Delft daertoe van den

E. Synodo van Zuyt-Hollant geauthoriseert den gemelten
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D. Dan. Brouwerium beroepen heeft gelyck se beroept mits

desen tot pred. in Oost-Indien om aldaer het woort Gods
snyverlick te predicken, cle sacramenten oprechtelick te be-

dienen, de kerckelicke discipline te oeffenen ende voorts alle

deelen des ampts eens predicants waertenemen, versoeckende

met eenen seer ernstelick ende in den name J. Christi den

Eerw. D. Brouwerium voornt dat het hem believe dese hare

Christel, beroepinge te volgen, niet twijffelende of hier aen

sal den Heere Christo ende Syn Kercke dienst geschieden tot

wtbreydinge van sijne eere ende bekeeringe van vele Hey-

denen die nog in de schaduwe des Doots sitten, wenschende

hem met eenen den zegen des Heeren in syne aenstaende

reyse ende dienst.

Actum in onse Classicale Vergaderinge tot Delft den 3eu Xo-

vember 1650.

Ende wt aller naem

VOLCKERUS AB OOSTERWYCK,
Classis p. t. Praeses.

Jacobus Dissius,

Classis p. t. Scriba.

Het vorenstaende doorgelesen synde is bij de Bewinthebberen

der Oostindische Compagnie ter kamer Delft geapprobeert ende

van waercle gekent. Diensvolgens by ons onderteykent

Actum. — Onder staat

Gerardo Welsoeck
etc.

Dit bovengeschreven Instrument der beroepinge ende sen-

dinge heeft de Classis geapprobeert ende goet genoegen daer

in sehadt.

(Acta IV. f"J. 4')U, 460.)

8 Januari 1680. — Ad art. 15 (Synodi Gouda 1679» van de

indische sae:ken en dat wegens de correspondentie van Suyd-

hollant met de Kercken in Indien, dat deselve soude onder-

houden worden bij de Classen van die steden daer Kameren
sijn en omdat dit raeckt de Classe van Delft en Delftlant en

Schielant soo is goedtgevonden daer over met eenige broederen

Predikanten van Rotterdam eens te spreecken, haer gevoelen

daeromtrent te verstaen om in de eerstcomende ordinaere
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Classis daer van openinge te geeven. En sijn tot deese saecke

gecommitteert D. Praeses Anslaer en Scriba Verspeet.

(Acta V, fol. 424.)

1 April 1080. — Ad art. V Classis ordinariae praecedentis

spreeckende van de correspondentie met d' Indische Kercken,

rapporteeren deputati ad illam causam dat haer tot Rotter-

dam hadden vervought en met D. Mees en D. Couwenhoven
gesproocken die omtrent dese saecken van de Classe van
Schielant worden gecommitteert, gaaven tot antwoordt dat

de E. Classis voornoemt over de artikel des E. Synodi daer

van spreeckende nogh geen resolutie en hadde genoomen, maer
dat sij geloofden dat ondersoecken souden wat voet de Classis

van Amsterdam daerin quam te houden en dan het selve te

notificeeren. Heeft ondertusschen reverendus D. Anslaer voor-

jen (dewijl de scheepen sullen uytvaren eer dat wederom
de Classis ordinaris wort gehouden en nogh geen finale con-

clusie in het voorgemelte is genoomen) hoe voor deese reyse

de correspondentie met de Indische Kercken aenteleggen. Is

goet gevonden een brief te schrijven aen D. Mees en te ver-

soecken dat in de eerstcommende Classe (gelijck naer de in-

formatie D. de Buck nu uyt de Classe van Schielant vers tot

ons overgekomen wel meermalen geschiet) dat over deese

saeck hij haer magh worden geresolveert om dan gesament-

lijck door haer gedeputeerden ende van de Classe van Delft

en Delftland daerin te handelen en indien de Classe van

Schielant eenighe verhinderinge mocht hebben om het selve

te doen dat dan de Classis van Delft en Delftland vertrouwde

dat niet quaelijck en sonde neemen dat voor deese reyse de

correspondentie met de Indische Kercke bij haer wiert onder-

houden en worden de voorgaende deputati ad illam causam

in dese Commissie gecontïnueert.

(Acta V, fol. 434, 4S5.)

1 Juli 1080. — Ad art. V Classis ordinariae praecedentis

spreeckende van de Correspondentie met de indische Kercken

heeft bij absentie van D. Anslaer, D. Verspeet condeputatus

ad illam causam, soo veer kennisse gehadt heeft, daer van

gerapporteert dat D. Sepelius predikant tot Rotterdam D. Hel-

lenio voor predikant naer Oost-Indien gevaeren de acta Synodi

praecedentis had medegegeven 't welck daer na verstaen sijnde
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souden deputati ad illam causam bij occasie van het afvaeren

van een ander schip een brief hebben medegegeven ten waare
door het onverwagt vertreck van hetselven waren geprae-

venneert geworden.
(Acta V, fol. 445.)

29 Juli 1680. — Ad art, 2 Classis ordinariae praecedentis

spreeckende van de Correspondentie met de Indische Kercken.

rapporteeren daer van deputati ad illam causam, dat met de

gedeputeerden uijt de Classis van Schielant D. Gregorius Mees

en D. Schalcken op de 22 Augnsti een conferentie tot Delft

hadden gehouden en daer in beraemt dese navolgende artikelen

waerdoor de voorgemelte correspondentie soude connen onder-

houden worden:

1. Xeenien de dassen van Suythollant daar Cameren sijn

aen de correspondentie met Indische Kercken te onderhouden

volgens de 15 art, Synodi G-oudanae gehouden in de jaere 1679.

2. Sullen de Gedeputeerden tot deese saecke uijt de Classis

'van Delft en Delftlant en Schielant sorge draagen dat alle

jaeren aen de Indische Kercken wort geschreven, haer de staet

van de suydthollandsche Kercken bekent gemaeckt en tot

dien eijnde de Acta Synodi Suydthollandiae oversenden.

3. Verwachten oock dat de Indische Kercken deese aen-

gaende aen haere sijde oock niet in gebreecke blijven.

4. Sullen de deputati van de voorgemelde Classen per vices

het schrijven van de brieven waernemen met wederzijdtsche

lecture ende onderteyckeninge.

5. Xeemen oock aen om ieder bij sijn respective Kameren
(soo veel in haer is) de welstant van de indische Kercken te

bevorderen.

6. Is oock dienstigh geoordeelt dat de deputati tot de

meergemelde correspondentie alle jaaren eens saamen coomen
om over het voorgaende met malcanderen te handelen.

Laet haer de Classis deese artikelen wel gevallen, bedanckt

de gedeputeerden voor haer moeijte en versoeckt op deese

voet in dit werck te willen continueeren.

(Acta V. fol. 455.)



BIJLAGE E.

CREDEXTIEBRIEF DOOR DEX AMSTERDAMSCHEN KER-

KERAAD GEGEYEX AAX CASPER WILTEXS,

23 DECEMBER 1610. 1)

Also by gelegenheid van de Oost-indische scheepsvaert door

bysondere schickinge end genade Gods, in verscheyde plaetsen

van Oost-Indien een grote deure geopend is, om het Evan-

gelium onses Heren Jesn Christi te predicken, met mercklycke

hope, dat daer door veele der inwoonders tot de kennisse des

enigen waren Gods end Sijns Soons Jesu Christi, end also

tot eeuwige salicheyt sullen werden gebracht, gelijck daervan

airede enige goede beginselen werden gespeurt. End dien-

volgende by den Classe end Kerckenraet deser stede van

Amsterdam, met goetvinden van de Hr Bewinthebberen vande

Oost-Indische Compagnie, voor hoochnodigh is ingesien, eenige

godsalige en gequalificeerde personen, met meerder authoriteyt

end in hoger qualiteit als tot noch toe voor desen is geschiet,

naemelyck in qualiteyt als wettelyck beroepen predicanten,

met de vlote derwaerts te seynden, die het predick ampt in

allen sijnen deelen souden bedienen, forme van kercke end

kerckenregieringe anstellen, conform Gods woort end de loffe-

lycke gewoonte vande gereformeerde Kercke hier te lande.

So ist dat wy onderschrevene, thoner deses, den welgeleerden,

godsaligen D. Casparum Conradi ^Viltens, (ons vanden Bewüü-

hebberen voors. gepresenteert, als vande welcke hy eenige

jaren inde studie der theologia is onderhouden geweest) sijnde

ons by genoechsame getuychenisse gebleken van sijne god-

salicheyt end geleertheyt, oock door verscheyden propositien

van gaven end bequaemicheyt, daermede hem God begaeft,

heeft, om 'i woort der waerheyt voor te dragen: naer voor-

1) Dit is de oude Instructie voor predikanten, die naar Indië gingen, die tot

1636 te Amsterdam gebruikt werd, en ook zooals w\j blz. 65 zagen door de

Classis Schieland werd gebezigd. Zjj werd reeds uitgegeven in Gbotiie, Ar-

chief V, blz. 10-i 2.
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gaende examinatie inde voornaemste hooft stucken der Chris-

telycke leere, inde welcke hy suyver end wel gefondeert

is bevonden, hebben geoordeelt bequaem om den dienst des

Godlycken Woorts, als predicant met stichtinge te mogen
betreden. End dienvolgende sijnen naem der gemeynte Christi

alhier tot drie verscheyde reysen voorgestelt sijnde, sonder

datter eenige verhinderinge is voorgevallen, hem, Casparum
voors., int openbaer met oplegginge der handen end aenroe-

pinge des Naems Godes, int predikambt bevestiget, om van

nu voortaen, te onderwegen opt water end aen lant, als in

Oost-Indien, daer hem de Here sal gelegenheyt geven, als

predicant Gods heylige end alleen salichmakende Woort, be-

grepen inde schriften der Propheten end Apostelen te mogen
prediken, end te verkondigen den menschen, uit Godes naem,

de bekeeringe tot God end de versoeninge met Hem door het

geloof in Jesum Christum; de Saramenta, Doop end Avond-

mael, te bedienen, die de Heere als zegelen Sijner Genade

heeft ingestelt, de gemeente Christi met openbare gebeden

voor te gaen, ouderlingen end diaconen te ordineren, nae het

voorschrift des Apostels Pauli 1 Tim. 8 en Tit. 1, om neffens

denselven, en met raet end de hulp van dien, de gemeente

Gods in goede discipline end ordre te houden en te regee-

ren. Alles naer Gods Woord end in conformiteyt van de

Nederlantsche Kerckenordeninge, Confessie en Catechismus,

bij hem tot dien eynde met sijn eigen hand onderteykent,

end 't geene hy voor het aensicht Gods end Sijner heyliger

Gemeente in sijne bevestiginge belooft heeft. Versoecken over-

sulks aen alle end yegelycke, die dese souden mogen lezen,

desen onsen weerden end seer lieven broeder end mededienaar,

D. Casparum Conradi Wiltens, voor een wettelyck beroepen

dienaar Christi te kennen, hem in weerde te houden om sijns

ampts en wercken willen. Hem oock in allen, na vermogen
end behoren behulpelyck te wesen, ten eynde hy sijn ambt
onverhindert en met blijtschap mach bedienen, tot grootmaking
van Gods H. Naem en tot bekeeringe en zalicheyt van vele

arme, blinde menschen.
De Almachtige God, die hem tot desen dienst geroepen,

ende desen goeden yver int herte gestort heeft, om Christum
den Gecruysten in so verre gelegen landen onder heydensche
menschen te vercondigen, wil hem in dit sijn voornemen langs

so meer sterken, met allerlei nodige gaven Sijns H. Geestes



273 Bijlage E.

verrijcken end Sijnen getrouwen arbeyt overvloedelyck zegenen,

end wanneer de Opperste Herder Jesus Christus verschijnen

sal, met de onverwelckelycke croone der heerlyckheyt be-

schenken. Amen.

Aldus gedaen in den Kerckenraet binnen Amsterdam, als

in desen gevolmachtigt vanden Classe. Dese ten oorkonde

't segel des Kerckenraets hieronder gedruckt en by eenige

onderschreven.

Uyt den name end by last des Classis end Kerckenraet van

Aemstelredam den 23 December 1610.

Uyt aller name:

Joannes le Maire, P* Praesbiterü & D. des

H. Euang.

Jacobus Kolandus, Scriba & D. des H. Ev.

Dierick Heynck, als Ouderlinck.

18





BIJLAGE F.

ARTIJCKELEX BIJ DE CLASSEN VAN AMSTERDAM EN
WALCHEREN BERAEMT NOPENDE DE KERCKEX

EX SCHOOLDIENST IX OOSTIXDIEX EX OP DE REIJSE,
DATO 1 AUGUSTIJ 1616. l)

Alsoo ons van de E.E. Heeren Bewinthebberen van d'Oost-

Indische Compe der stadt Amsterdam sijo ter handen gestelt

seeckere projecten nopende de kercken en de schooldienst in

Oostlndien ende op de reijsc, om daarop ons advijs en ver-

klaringe te horen: So ist' dat wij predikanten en ouderlingen

der gereformeerde kercken binnen Amsterdam, als van de

classe zijnde geauthoriseert om in de kerckelijke saecke vande
Oostlndien te handelen, in de vreese des Heeren alles over-

wegen hebbende, eijndelijck neffens onse waerde broederen

van den classe van Walcheren ons goet advijs hier bij gevoeght

hebben in de volgende artijckelen, om denselven E. E. Heeren
Bewinthebberen tot narigtinge te dienen, biddende haar E.E.

desen aangevangen ijver te willen continueren ende de goede

In ut daaraan te houden dat dese wel ende na Godts woort

gestelde ordre sonder eenige inbreuck agtervolght ende onder-

houde moge werden, ten eijnde dat den zegen des Heeren

des te rijckelijcker over haere negotie moge vertonen, ende sij

haere conseientie voor den Heere ontlasten.

Articulen nopenck de predikanten, sieckentroosters,

schoolmeesters, etc. die tot bedienninge van kercken

en scholen run de Ed. Heeren Betoindhébberen affge-

souden sullen worden.

Dewijle alle ons doen sonder Godt ijdel en te vergeefs is

ende geen zegen te verwagten is, soo is voor alle dingen op

't hoogste van noden dat oock de negotie of koophandel

1) Overgenomen uit de Bijlagen van de Geschiedenis der O.-I. Compagnie
do<>r Van Dam. (In handschrift aanwezig in het Rijksarchief). Reeds uitge-

geven door J. C Neurdenbukg in de Mededeelingen van het Ned. Zend. Gen.

dl XXVI, blz. 331-337.
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op de Oostlndien met Godt aangevangen en gedreven worde.

Hiertoe werd vereijscht dat soo wel op de schepen uijt-

varende na Oost Indien en uijt deselve tuijs wederkeerende

,

als oock in de Oost Indien selve den godtsdienst met sonder-

linge sorge aangestelt ende ernstelijck waergenomen sal worden.

Welcken dienst, na Godts ordinantie door personen bedient

wort, wettelijcken daartoe beroepen ende uijtgesonden sijnde,

want hoe sullen se horen sonder predikant en hoe sullen se

prediken, ist' datse niet gesonden en worden. Bom. Gap. 10.

Soo is't dan van node, dat nae goede ordre altijt eenige

bequame personen soo tot predikanten als sieckentroosters

ende schoolmeesters derwaarts gesonden worden, welcke per-

sonen van de respective dassen of kercken daartoe van de

dassen volmagtigt, met voorweten, advijs en approbatie der

Ed. Heeren Bewinthebberen sullen worden beroepen, geexami-

neert ende in haeren dienst bevestight.

Het ampt van dese uijtgesondene sal wesen : der predikanten

des sondags ende oock in de weecke als't gevoeglijck kan ge-

schieden 't woort Godts te prediken, de H. Sacramenten ende

andere godtsdiensten te bedienen. Der predikanten en sieken-

troosters alle dagen de gebeden des morgens, des middags ende

'savonts te doen, de siecken te vertroosten, de ongeregelde

in woorden of wercken soo in't gemeen als in't bijsonder door

particuliere aanspraecke uijt den woorde Godts te bestraffen,

te onderregten, en tot alle godtvrugtigheijt te vermanen, der

schoolmeesters, de onwetende soo oude als jonge in 't lesen,

schrijven, mitsgaders inde kennisse van onsen christelijcken

catechismus en diergelijcke meer te onderwijsen, ende daar

geen predikanten of sieckentroosters zijn, de gemeene gebeden

's morgens en 's avonts, oock voor ende na den eeten te doen,

ende haerder aller in't gemeen: een iegelijk met een goet

exempel voor te gaan.

Tot desen eijnde is nodigh dat deselve personen hun niet

aan en trecken eeniger saecken welcke buijten haar beroepinge

sijn, maar hun neerstelijck quijten in haeren dienst.

Daartoe hun van de respective dassen ofte kercken die

daertoe van de dassen gevolmagtight zijn seeckere instructie

haerer bedienninge sal mede gegeven worden.

Ende sullen deselve gehouden sijn met alle wederkeerende

schepen de gelegentheijt der kercken ende seholen en wat
dien aangehorigh is, aan de bovengenoemde dassen ofte kercken
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schriftelijk over te zenden, ten eyncle (desnooth sijnde) daar in

met kennis van de respective cameren op alles goede ordre
magh gestelt worden.

Ende ten tweeden, op d'andere zijde is vooral zeer nodigh
dat al het scheeps en krijgsvolck, van wat qualiteijt, staet of

conditie 't selve sij, ofte oock namaals soude mogen wesen,
soowel die over andere gebiet hebben, als die onder eens
anders gebiet staan, beijde te water als te lande, tot den
godtsdienst verbonden sullen sijn en blijven, niet alleen om
wekelijcx op eiken rustdagh des Heeren, maar oock dagelijcx

tot algemeijne gebeden ende andere christelijcke oeffeninge

der Godtzaligheijt neerstelijck te komen, ten eijnde dat niemant
sonder hoogdringhende nooth daar uijt en verblijve, tot quaet
exempel dergeener, welcke weijnige of geen religie hebben.

Dese kerckelijcke personen en sullen in geenen deelen haers
ampts, nogh bij schippers, nogh bij commisen, nogh oock den
Generaal selve met sijn raat verhindert werden.

Alle officieren beijde te schepe en te lande sullen verplight

sijn den dienaren des woorts als gesanten des alderhoogsten

in behoorlijck respect ende om haeres wercx wille in groote

weerde te houden, gelijck sij oock schuldigh sullen sijn de

goede hant te bieden dat het gemene volck alle kerckelijcke

personen behoorlijcke eerbiedinge toedragen ende ter bestemder
tijt en plaatse ter gehoor van Godts woort en andere goede

oeffeningen aangehouden werden.

Alsoo dat alle ende een ieder oock selfs de commisen, schip-

pers en andere oversten, beijde te scheep en te lande soo sij

hun quamen ergens in te vergrijpen sullen staan onder de

vermaningen en bestraffingen van't woort Godts, hun door

den dienaar gedaan, sonder dat de vermaende haar eenige

moeijte of quellingen sullen aandoen of toelaten haar van

anderen aangedaan te worden.

Dogh indien iemant ('t welck wij niet en verhopen) soo ver-

meten waere dat hij bestonde met moetwille, veraghtinge,

spot, ofte met eenige andere insolentien meer, sigh tegens den

godtsdienst of H. vermaninge te verheffen, sullen de Cameren
door goede ordre over deselve sodanigen dwangh stellen, als

sij in goeder conscientie sullen bevinden tot Godes eere te

behooren.

Ende om dit alles te voorkomen, bidden de dassen de

Generale Oostindische Compe ende derselver cameren respec-
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tive ernstelijck, dat sij haere schepen (soo veel mogelijck is)

met goede en vrome schippers, commisen, ende het lant met

een godtvrugtigen generael, raedt en opperkoopman voorsien,

welcke de waere religie toegedaan sijn ten eijnde dat sij als

hoofden des volcx den gemeenen volcke met een goet exem-

pel en stigtinge der gemeijnte, soo 't schepe als te lande

mogen voorgaan.

Is nodigh dat de cameren snlcken ordre stellen dat kercke-

lijcke personen, onder geen ander rigter en staan, dan daar-

onder de schipper en commis gestelt wort, ende dat oock

geen ander procedure soo in 't beschuldigen als in 't overtuijgen

ende straffen gehouden magh werden, als tegen deselve

schipper of commis. Ende dat de kerckelijcke personen niet en

worden op ijdele beschuldigingen ende 't onreght van ieniant

mishandelt, opdat haeren dienst niet en werde onvrugtbaar

gemaakt.

Opdat nu tot sulcken ampt mannen opgesoght ende beweeght

moghten werden die daartoe bequaem, dient bedagt, dat alsoo

den dienst des woorts om de zegen Godts soo in't tijdelijke

te bekomen, als het eeuwige goet te verkrijgen, niet min noot-

saeckelijck is, tot dese negotiatie als de bedienninge van schipper

en commis dat oock de kerckelijcke personen niet min als

deselve, soo 't schepe als te lande met eerlij cke gagien en

montkost versorgt worden.

Boven desen sullen sij de tafel gemeen hebben in de cajuijt

met schipper en commis, gelijck sij oock in't schip een stille

plaatse tot haere studiën ende meditatie bequaem, afgesondert,

en inde selve tot ruste een slaepstede bereijt zij.

Alhier moet sorge gedragen worden dat de kerckelijcke

personen sullen verblijven tot sulck een plaetse, daer het

voor haere personen alderseeckerst en oock het meeste volck

is, opdat haeren dienst des te vrugtbaerder werde.

Hiervan sal 't oordeel staan bij den Generaal sijnen raedt,

ende andere keckelrjcke personen daaromtrent sijnde, welcke

ook de plaetse ende den tijd haerens verblijvens aldaar, hun

voorschrijvende sullen ordre stellen op haar vertreck, in dier

voegen dat geene bijsondere commisen of koopmannen, eenighe

maght niet en sullen hebben om de kerckelijcke personen

herwaarts of ginswaarts te versenden of in't minste over

sijnen dienst te commanderen".

Uijt welcke bestemde plaatsen oock de kerckelijcke personen
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niet en vermogen vertrecken, dan als den verordineerden tijt

sal verstreecken zijn ofte met advijs van den Generaal, sijn

raat ende de kerckelijcke personen daaromtrent, en dan sullen

sij volgen cl'ordre haar bij deselve gegeven.

Den tijt die haar de kerckelijcke personen tot de dienst der

kercken in d'Oostlndien aan de respective cameren van de

Generale Oost-Indische Compe sullen verbinden, sal wesen
seven jaaren langh, aldus gereeckent : Een jaar voor 't heenen-

gaan, vijf jaeren aan lant verblijven en een jaar voor 't wederom
komen, ten ware dat een gewigtige oorsaeke bij den Generael

sijnen raad ende de kerckelijcke personen aldaar geraden ge-

vonden wierde iemant eer af te senden en na huijs te laten

komen.

Soo eenigh kerckelijck persoon in de Oostlndien sijnde

begeerde langer te blijven, sulcx sal staan 't sijner beliefte en

blijvende, sal hij jaarlijxc sijn ordinaris gagie genieten, alles

tot sijner wederkom ste of sijn doot toe.

Is 't dat iemant van de kerckelijcke persoonen op de reijse

na de Oostlndien selve quame aflijvigh te worden, ende een

weduwe, kint of kinderen naliete in dese landen of in Oost

Indien, deselve weduwe, kint of kinderen sullen alsdan niet

alleen genieten de gagie tot den doot van de overledene toe,

maar sulcke wednwe kint of kinderen welcke mede op de

reijse of in Oostlndien geweest zijn sullen deselve bequame-

lijck sonder haer kost tuijs gebragt worden ende sullen soo

deselve, als diegene die hier te lande gebleven sijn, eenige

erkentenisse van de Cameren naar discretie van de Heeren

Bewinthebberen genieten.

De nagelatene schriften en papieren etc. van de overledene

kerckelijcke personen, sullen besegelt ende de respective dassen

of kercken onverhindert overgelevert worden, dewelcke ten

overstaan van eenige gedeputeerde van cle E.E. Heeren Bewint-

hebberen geopent en gelesen sullen werden.

Opdat nu de respective Cameren van geleerde en treffelijke

mannen bequaem tot den godtsdienst na desen altijd wel

mogten voorsien zijn, sal 't van noden zijn dat de E. Heeren

Bewinthebberen eenige middelen worden versoght, daarop

goede en vrome studenten en andere gequaliflceerde personen

ten dienste van de Generale Oost Indische Compe onderhouden

worden ende waere het doenlijck door een man daartoe geor-

dineert in de maleijtse tale te voren onderwesen wierden.
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Dese sullen ten minsten out zijn 18 of 20 jaren opdat

sij self verstonden tot hoedanigen dienst sij hun verbinden.

Van welcke verbintenis soo namaals eenige derselver beroivw

kregen ende eenen merckelijcken tijt ten koste van de Oost

Indische Compe gestudeert hebbende, vsrijgerde de reijse te

doen, sullen sij gehouden sijn tot contentement van de came-

ren de restitutie te doen van de penningen die sij hebben

genoten.

Ende sullen de voorschreven dassen ofte kercken met voor-

vreten, advijs en approbatie der Ed. Heeren Bevrinthebberen

sodanige personen uijtvinden, op haar leven, studie en voort-

ganck goede aght nemen, ende 't sijner tijt van haar bequaem-

heijt tot den kerckendienst oordeelen.



BIJLAGE G.

INSTRUCTIE
VOOR DE PREDICANTEN EN SIECKENTROOSTERS, DIE

HUN IN DEN DIENST VAN DE VEREENIGDE
OOST INDISCHE COMPIE SULLEN WILLEN BEGEVEN. 1)

In den eersten sullen alle predicanten of siecken troosters

hun in de bedieninge van haar ampt ende beroepinge reguleren

na d'ordre en particuliere instructie die henlieden ten dien

eijnde bij de respective dassen daarvan sijlieden uijtgesonden

sullen werden, mede gegeven sullen werden en voorts oock

soo vele de civile conversatie en borgerlijcke gehoorsaemheijt

aangaat geduijrende haere reijse, gelijck als alle andere officiers

en dienaars van de Compie
, de gestelde overheden soo wel te

water als te lande daar sij hun vinden sullen onderworpen

zijn ende hun moeten reguleren na de generalen artijckelbrief

en andere instructien bij de Bewinthebberen alhier of oock

bij den Gouverneur Generaal ende Raden van Indien aldaar

gemaeckt of nogh te maecken.

Behoudelijck dat de commisen, schippers of andere scheeps

of kiïjghsoverheden eenige occasie bij de predikanten ofte

sieckentroosters gegeven sijnde om deselve daarover te beris-

pen of bestraffen, t'selve met alle discretie en vooral appart

en niet in presentie van 't gemene volck sullen doen om haar-

lieder ampt en personen in geen kleijnaghtinge te brengen,

tenware sijlieden eenige soodanige openbare en alle den volcke

bekende delicten ('t welck Godt verhoede) hadden begaan daar-

over sententie en exemplare straffen soude moeten gedecer-

neert werden, in welcken gevalle alsoock in alle andere saecken

tegens deselve predikanten en sieckentroosters niet anders,

nogh bij geen andere reghters of manieren dan tegens de

1) Overgenomen uit de Bijlagen van de Geschiedenis der O.-L Compagnie

door Van Dam. (In handschrift aanwezig in het Rijksarchief;.
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commisen, schippers en andere officieren en sal gedaan nogh
geprocedeert mogen werden.

De predicanten en sieckentroosters sullen vooral goede sorge

dragen en bij de overheden van de respect, schepen en comp-
toiren daar sij mede varen of te lande geleijt werden, altijts

seer instantelijck en met alle soetigheijt, ernst en vlijtigheijt

tijdelijck en ontijdelijck aanhouden, dat de morgen, midclagh

en avont gebeden met behoorlijcke aandaght bij hunlieden

gedaan ende bij alle 't volck. insonderheijt bij diegene die over

d'andere gestelt sijn sonder eenigh versuijm ten ware van
sieckte of andere nootlijcke gelegentheijt gefrequenteert mogen
werden, als oock des sondagse de voor en namiddagse verma-

ningen en andere christelijcke oefeningen en gebeden mits-

gaders oock in de weecke soo wanneer en soo dickwils als

't selve gevoeglijck sal kunnen geschieden.

4.

De sieckentroosters en predicanten sullen niet versuijmen

de siecken dagelijcx soo menighmaal tot haarcler vermaninge,
vertroostinge en onderwijzinge ter zaligheijt te besoecken en
alle goede troostelijcke vermaningen aan henlieden te doen,

als de gelegentheijt van de personen van tijt en van saken

vereijsschen en eenigsints sal kunnen lijden.

Sullen hun mede soo wel predikanten als sieckentroosters

geenderhande saecken bemoeijen of aantrecken de regieringe

van de schepen, comptoiren, forten of andere plaetsen van de

Compie concernerende, noghte generalijck met ijets buijten haar

beroep en vocatie wesende, maar alleenlijck met den godts-

dienst en in't uijtvoeren van dien getrouwelijck en neerstelijcken

sien te quijten na d'ordre en instructie hunlieden als hier-

voren geseijt is bij de respective dassen medegegeven.

6.

Sullen oock met alle schepen, soo wel aan de respective

dassen daarse haren last, ordre en instructie van ontfangen

sullen hebben, als oock aen de Bewinthebbers van de Comp ie
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den staat en gelegentheijt van de religions saecken en scholen

overschrijven, ten eijnde des noot zijnde, bij deselve dassen

met kennisse van de respective Cameren op alles goede ordre

gestelt rnagh werden, sonder noghtans ofte aan de selve dassen
of oock aan eenige particuliere personen maar alleenlijck aan

de voorschreven Bewinthebberen iets te schrijven den stant,

staat en gelegentheijt soo van den oorloge als koophandel in

de Indien concernerende.

De predikanten en sieckentroosters en sullen uijt hun eijgen

authoriteijt niet vermogen eenige plaatse of schip te verlaten

om in een ander te gaan dan met expresse last en bevel van

den raat en advies van de naeste predikanten daeromtrent

weseii'1':.

8.

Gelijck sijlieden oock bij de overheden van 't eene schip

in 't ander ofte van d'eene plaatse te lande in d'ander niet

en sullen versonden mogen werden, sonder resolutie van den

breeden raat of soodanige raden en raatspersonen als ter

plaatse mogen wesen en dat met advis van de andere predi-

kanten daaromtrent wesende.

9.

Ende gelijck hiervoren verhaalt is dat de commisen, schip-

pers en andere overheden de predikanten ende sieckentroosters

in't openbaar en voor den volcke niet en sullen bestraffen

noghte vermanen, maar apart en tusschen henlieden alleene,

omme deselve in geen kleijnaghtinge bij 't volck te brengen,

soo sullen hun van gelijcke de sieckentroosters en bijsonder

de predikanten wel waghten, dat sij de commisen, schippers

en andere overheden noghte in haere predicatien noghte ver-

maningen, noghte oock elders of andersints voor den volcke

en in 't openbaar of met soodanige aanwijsinge en particula-

risatie van 't feijt personen of ampten niet en bestraffen, dat

sij dezelve daar door in spot en cleijnagtinge van de ondersaten

souden mogen brengen.

10.

Maar sullen alle gebreken in't generaal en bijsonder de

fouten van overigheden, die hun 't sij met woorden of wercken
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in eenigendeele tegens de behoorlijcke tught en discipline

souden mogen vergrepen hebben, in 't particulier vermanen

en waarschouwen en voorts oock in haere publicque predicatien

en vermaningen allen sonden en gebreken niet als in 't gene-

raal bestraffen en aanvoeren sonder iemant, 't sij door sijn

ampt of andere circumstantien, veel min bij sijnen name sulx

te beschrijven en aan te wijsen, dat sij daardoor bij den volcke

bekent en bespot mogten worden, waar uijt, bijsonder onder

soodanigh ruijgh volck als sijn onse bootsgesellen en soldaten

niet anders als alle disordre en kleijnagtinge van den Gods-

dienst selfs en kan spruijten.

11.

Sonder dat wij nogtans hiermede den predikanten en siecken-

troosters willen verbieden alle ijdele of G-odtslasterlijcke pro-

poosten of oock eenige ontugtige en onbehoorlijcke actiën in

't openbaar of in haar bijwesen gedaan te verscher daat, na

gelegentheijt van saecken met bequame vermaningen en beris-

pingen te straffen opdat sijlieden door hare stilswijgende

presentie deselve niet en schijnen te approberen, in haar

ampt nalatig te wesen of iemant eenigh onbehoorlijck respect,

ontsight of conniventie toe te dragen.

12.

Ter welcker eijnde wij mede begeven en den breeden of

scheepsraat, commisen en schippers belast hebben wel scherp-

pelijck te straffen en na gelegentheijt van saecken bij convis-

catie van eenige maanden gagie of andersints te mulcteren,

diegene die de predicanten ter saecke van soodanige publique

of andere berispingen en vermaningen eenige moeijten quel-

linge ef overlast sullen aandoen.

13.

De predikanten en sieckentroosters sullen boven hun be-

dongen gagie oock overal geduijrende haren dienst, soo wel

te water als te lande met en nevens de commisen, schippers

en andere officieren van de Compie van behoorlijcke tafel en

montkosten versorght werden ende dienvolgende soo op de

schepen als comptoiren of forten van de Comp ie een aparte

plaetse tot haar ruste, studie en meditatie hebben en altijts
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nevens de commisen, opperkoopluijden en andere officieren

getracteert werden en des comps tafel en cajuijt genieten

en dat in ordre als volght: Eerst den commis of opperkoop-

man 't schepe, en te lande den directeur of vice gouverneur

van de plaatse, daarna den schipper te water en den eersten

of oppersten koopman in eenigh comptoir te lande ; ten derden

den predikant (soo der eenige is) soo niet den onderkoopman.

Ten vierden den sieckentrooster, ten vijffden den opperstuur-

man en ten laatsten de sergeanten over de soldaten of in

sulcken ordre als hunlieden in't afvaren van de schepen bij

de Bewinthebbers geseijt ende geordonneert sal werden.

14.

De predikanten en sieckentroosters sullen gelijck als alle

andere officieren en dienaars van de Compie gehouden en ver-

bonden wesen de Compie in Indien in haar beroep en vocatie

den tij t van vijf jaren te dienen sonder den tijt van de uijt-

reijse of wederom reijse daarin te reeckenen, in conformité

van't 36 artt. van den artijckelbrief.

15.

Naar expiratie van welcken tijt de predikanten en siecken-

troosters altijt met consent van den gouverneur generaal ende

raden van Indien, of oock van den vice gouverneur en direc-

teur van de plaatse en andere raden en predikanten aldaar

in haren dienst op de gagie hier te lande bedongen soo vele

jaeren nogh sullen mogen continueren als hun goetdunken

sal, sonder alsdan gehouden te wesen voor eenige seeckere

tijt van jaeren wederom te verbinden. Dogh bij aldien sijlieden

hun na expiratie van den verbonden tijt nogh twee of drie

jaeren in den dienst van de Compie wilden verbinden, sullen

van 15 a 25 gulden ter maant verbetert mogen werden, na

dat den gouverneur of de raden van Indien met haarlieden

sullen kunnen accorderen.

16.

Behoudelijck nogtans dat het altijt in 't vermogen van de

Bewinthebbers sal wesen de predikanten en sieckentroosters

sooals de commisen, schippers en andere dienaars van de Compie
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oock selfs binnen den eersten bedongen tijt wedercomme te

ontbieden, sonder gehouden te sijn van soodanige wederom ont-

biedinge eenige reden of oorsaek te geven, gelijck als ook de

Gouverneur Generaal ende raden van Indien deselve personen

met advies van de predicanten daaromtrent wesende, weder-

omme terugge sullen mogen seijnden en hunlieden haren

verderen dienst opseggen, nadat zij met advijs als voren ten

dienste van de Compie en tot rust en stigtinge van de kercken

in Indien bevinden zullen te behoren.

17.

Bij aldien eenige predikanten of sieckentroosters op de rei] se

naar Oostlndien ofte van daar binnen 's lands mogte komen
te sterven en een weduwe, kint of kinderen naliete, 't sij daar

of hier te lande, deselve weduwe en kinderen sullen alsdan

niet alleenlijck genieten de gagie tot de doodt van de over-

ledene, maar zulcke weduwe, kint of kinderen (die mede op

de reijse, of in Oost Indien mogten geweest sijn) sullen oock

bequamelijck als sij 't begeren sonder haar kosten na hu ijs

gebraght worden en eenige erkentenisse of vereeringe tot dis-

cretie van de bewinthebberen genieten, sonder dat men nogtans

de Bewinthebberen tot deselve erkentenisse of vereeringe bij

wegen of middel van regten sal mogen constringeren of eenigen

tax of mate stellen, maar sal 't geven of weijgeren soowel

als het begrooten derselver alleen staan tot enckele dispositie

en pure liberaliteijt van de Bewinthebbers, die daarin sullen

mogen doen als zij na gelegentheijt van saecken, en merite

van personen sullen oordeelen te behoren, sonder van sulck

doen aan eenige overheijt veel min iemant anders eenige

redenen te moeten geven.

18.

De naargelaten schriften en papieren van de predikanten

en sieckentroosters sullen 't haren overlijden geinventariseert,

besegelt en besloten aan de Compie overgezonden werden die

deselve ter presentie van eenige uijt het classis ter plaatse

daar se uijtgevaren sijn sullen openen, visiteren en aan 't selve

classis overleveren, alle 't gene den godtsdienst en sake van

religie bevonden sal worden aan te a'aan.
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19.

Eijndelijck gelijck dese jegenwoordige instructie meest is

gestelt en gegeven bij 't advis en met kennisse van de respec-

tive dassen van Amsterdam, Walcheren, Delft, Rotterdam,

Hoorn en Enchuijsen, soo en sullen oock de predikanten en

sieckentroosters in den dienst van de Compie naar Indien

varende niet vermogen van de resp. dassen daarvan sijlieden

versonden werden eenige andere instructie nopende de bedie-

ninge van haar ampt mede te nemen, als degene die alsvoren

ter vergadering van de Seventiene gevisiteert, geaprobeert en

in teijcken van dien bij eenige van de gecommitteerde Bewint-

hebberen in de voorschreven vergaderinge, nevens de predi-

canten van haarl. classis onderteekent sal wesen naar dewelcke

en geen andere sijlieden gehouden sullen wesen hun te reguleren.

Aldus gedaan, geordonneert en gearresteert ter generale

vergaderinge van de Seventiene binnen Middelburgh den

24 Augustij A° 1617.





BIJLAGE H.

BEROEPSBRIEF voor de Pred. gaende na
O. or W. Indien etc. *)

Alsoo behoorlyck is, dat na alle vermogen bevordert worden
de eere Gods ende de salicheyt der menschen in alle gewesten

ende plaetsen, daerse ofte verstroeyt mochten sijn, ofte .om
hare handelinge wille haer begeven hebben, ende ten dien

eynde de godsdienstige vergaderingen dienen aengestelt ende

onderhouden te worden, door de suyvere predicatie van Gods
Woort, wettige bedienrage der Sacramenten, openbaere aen-

roepinge van den Naem des Heeren ende wat voorts tot den

rechtmatigen godsdienst gehoort, opdat alsoo God de Heere

gepresen, de geloovige in de salichmakende kennis Christi,

ende het ware geloove mogen toenemen, ende haren handel

ende wandel ter godsalicheyt bevordert, ende die daervan

vervreemt sijn, daertoe mogen aengeleyt worden. En

O. Indie,
}

Moscou )

gequalificeert persoon in qualiteit als wettelyk beroepen

Predikant, derwaerts gesonden werde, die het predicampt in

alle sijne delen aldaer bediene, forme van kercke ende kercke-

lycke regeringe na de woorde Gods ende conform de loffelycke

gewoonte van de gereformeerde kercken hier te lande ook

aldaer instelle (of onderhoude). Soo ist dat wy dienaren des

Goddel. Woords ende ouderlingen der gemeente Christi, resor-

terende onder de classe van Amstelredam, inde vrese des

Heeren ende onder aenroepinge vande naeme Gods, met appro-

batie van (Bewindh. O. & W. I. Comp, o/"Negotianten van Moscou,

of directeurs der Groene Comp.) beroepen hebben en beroepen

mits desen den Eerw. godsaligen, Welg. N. N"., gewesen Pred*

tot wiens loffelycke getuygenisse van de Kerke

W Indie ,

de gelegenheyt van *. > vereyscht, dat een godsalich

1) Dit zijn de Instructies (tevens Beroepbrieven) door de Classis Amsterdam
in 103»; gearresteerd. Zij zijn reeds uitgegeven in Grothe, Archief VI, blz.

340-340.

19
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en Classe ons verthoont ende gebleken sijn, omme te

water ende te lande, onder wegen ende insonderheyt daer ter

plaetse gecomen sijnde, Godes heylige Woord, vervat in de

Schriften des O. & N. Test. te prediken, den menschen in

Godes naem de bekeringe tot God ende de versoeninge met

hem door het geloove aen J. C. te vercondigen, de Sacra-

menten Doop en Avontmael, die de Heere als segelen sijner

genade heeft ingestelt, te bedienen, de gemeente Christi met

openbare gebeden voor te gaen, deselfde nevens de ouderlingen

en diaconen (ouderlingen ende diaconen in te stellen na het

voorschrift des Apostels 1 Tirn. 3. Tit. 1.) met haeren raet

ende behulp van dien, in goede disciplyne ende ordre te

regeren ende te houden, alles na Gods Woord ende in con-

formiteyt vande Nederlantsche Kercken confessie ende chr.

catechismus. Versoecken aen allen die gene, dien dit verthoont

sal worden ende tot de welcke onse gemelten Br. comen sal,

datse den selfden gelieven als een wettelyck beroepen dienaer

Christi te erkennen, hem in eere te houden om synes ampts

ende wercken wille. Mede hem na vermogen behulpelyck te

wesen ten eynde hy sijn ampt onverhindert ende met blyschap

mach bedienen tot grootmakinge van Gods heylige Naem,

bekeringe ende salicheyt van velen.

De Almachtige God, die hem tot clesen dienst geroepen

heeft, wil soo langs soo meer hem met alle nodige gaven

sijnes H. Geestes verrijcken, sijnen arbeyt overvloedich, tot

sijnes Naems eere ende bekeringe van velen, segenen, ende

wanneer de overste herder der schapen verschijnen sal, met
de onverwelckelijcke croone der heerlickheyt beschenken.

Aldus gedaen in onse classicale vergaderinge binnen

Amsterdam den

BEROEP- ex IXSTRUCTIEBRIEF vooe de

Pkoponextex gaende na O. of W. Pxdiex etc.

Alsoo by gelegentheyt vande hedendaechsche scheepsvaerden

in verre gelegen landen op het hoochste behoorlyck ende

nodich is, dat eenige personen, gesont in de leere ende god-

vruchtich van leven, gestelt worden, die het volck wt den
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Woorde Gods in de leere der waerheyt onderwij sen, tot de

ware godsalicheyt aemnanen, de publycke gebeden op gesette

tijden ende andersins doen,, in swaricheyt, craneheden ende

insonderheyt in de uere des doots vertroosten. Soo ist, dat

de classe van Amstelredam, met consent ende approbatie van

de E. E. Heeren (Bewinth. O. & W. I. C, Directeuren vande

Groenl. Maatschü, Negotianten op Moscovien) goetgevonden

heeft als proponent derwaerts te senden, den E. godvr. N. N.

Ende opdat deselfde daervan by een ieder bekent worde ende

hy moge weten hoe hy hem in dese sijne bedieninge sal

hebben te dragen, soo wort hem dese credentie- en instructie-

brief mede gegeven ende dien volgens bevolen de navolgende

poincten in alle stucken t'onderhouden.

Ten eersten sal hy te scheepe de publycke gebeden des

morgens ende des avonts, voor ende na den eeten, in sonder-

heyt inde godsdienstige vorgaderinghen neerstelyck waernemen,

als oock in andere noden, na dat de gelegentheyt sulcx sal

vereyschen.

Ten tweeden sal hy, soo te scheep als te lande, die in doots

noden liggen, als oock andere crancken en bedroefden in hare

nooclen en swaericheden wt den Woorde Gods vertroosten

ende onderwij sen. Oock mede int particulier een iegelyck na

gelegentheyt vermanen ende bysonderlyck tegen het vloecken,

sweeren, lichtveerdich misbruyck vande name Gods ernstelyck

te waerschouwen.

Ten derden sal hy op den dach des Heeren ende by andere

bequame gelegentheden wt Godes Woorde eenige propositie

mogen doen tot leeringe, vermaninge, vertroostinge ende vordere

stichtinge des volcks (voor hen die naer Geylon gaan: Die

op Ceylon gecomen sijnde sich sal overgeven tot den dienst van

het seminarium aldaer, of daer andersints sijn dienst sou mogen

vereyst worden.)

Alle welcke saken den voorschreven op het bequaemst

sal verrichten en deselfde sijne bedieninge met een chr. en

godsaligen wandel becleden, opdat hy met den woorde ende

wandelinge die gene daer onder hy verkeert, stichten, sonder

hem iets anders aen te nemen dat het predicampt aengaet,

onder wat praetext het selve oock soude mogen wesen.

Aldus gedaen by ons de dienaren des goddelycken

woords ende ouderlingen, resorterende onder den classe

van Amstelredam den
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BEKOEP- ende INSTRUCTIEBRIEF voor de

SlECKENTROOSTEREN GAENDE NAER O. OF W. I. ETC.

Alsoo voor de ware religie ende godsdienst nodich is bevonden,

dat tot besten van die gene die haer in dienst begeven van
de N. N. Compagnie (op d'eene ende d'andere vaert) mits-

gaders op dat by gelegentheyt van den selven handel in die

verre gelegene landen de ware kennisse Gods onder de blinde

heydenen werde gebracht, de schepen met de sieckentroosteren

werden voorsien ende thooner deses N. N. sijnen dienst in al

sulcke qualiteyt aengeboden heeft, aende Classe van Amstel-

redam. Soo ist, dat deselve na voorgaende informatie, ende

op 't getuygenisse becomen van andere, de persoone voornoemt
tot het examen toelatende, na sijne bequaemheyt hebben

onderzocht ende deselve sulcx bevonden, dat hy op het gedane

rapport vancle Classe voorschreven met consent ende appro-

batie van de E. E. Heeren Bewinthebberen tot sieckentrooster

is verordineert, gelijck hy in sulcken qualiteit by desen ge-

sonden wort na met dese instructie.

Om vooreerst de siecken ende crancken uyt G-odes heylige

woord te onderwijsen, vermaenen en vertroosten, een iegelyck

na vereisch ende des selfs gelegentheyt.

Ten tweeden om te gesetter tijt oock ter bequamer gelegent-

heyt, ben effens het singen der psalmen, uyt Godes Woord
sommige capittelen, off oock eenich goet sermoen wt de

Decades Bullingeri, Ursini catechismus, ofte eenich ander

boeck, ingestelt van eenich leeraer der ware chr gereformeerde

kercken, den volcke stichtelyck voor te lesen en het selfde

werck daerom met den gebede te beginnen ende te eyndigen.

Ten derden omme alle morgen ende avont het volck in

ordre vergadert, oock voor en na den eeten voor te gaen ende

te dienen metter gebede.

Als oock ten vierden omme met en uyten Woorde Gods

int bysonder, ende by alle goede gelegentheyt den onwetenden

in den geloove neerstelyck te onderwijsen, den sondaren tot

boetveerdicheyt ende afstant van sonden ernstelyck te ver-

maenen, met voorstel van de schrickelycke oordeelen Gods, voor
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haer verderf trouwelyck te waerschouwen ; specialycken het

vloecken, sweeren ende lichtveerdieh misbruyck van de diere

Naeme des Heeren, mitsgaders alle ontuchtige woorden door

alle moogelycke ende behoorlycke weghen tegen te gaen, oock
den cleyn- ofte mismoedigen, na vereysch van saecken te

troosten ende te versterken.

Achtervolgende ende na welcke instructie N. N. voorschr.

gelast wort hem in dese sijne bedieninge altijt te draegen,

sonder dat hy hem buyten deselfde iets sal hebben aen te

matighen, oock evenwel onder wat praetext, 't gene eygentlyck

tot het predicampt behoort; ende hy van sijne sijde hierna

hem te reguleeren, oock jonck ende out met een G-odsalich

leven voorgaende, weerdelijck in dese sijne beroepinge ende

ampt te wandelen, heylichlyck belooft heeft, alsoo sijn hem
dese opene letteren, beyde voor instructie en credentie op sijn

voorgenomene reyse mede gegexen om hem te strecken waer 't

en soo 't behoort.

Aldus etc.

INSTRUCTIE ex CREDEXTIEBRIEF voor de

Schoolmeesteren gaende naer Oost- en West-

indien OFTE ELDERS.

Alsoo by de E. E. Heeren bewinth der Comp. wel

is verstaen, dat voor 't leven van allerley staten der menschen

niet noodiger en is, dan dat hetselve van begin aen gehouden

worde onder het ooghe ende opsicht van den schooldienst,

om daer by te vinden de behulpmiddelen tot allerley staten

ende beroepinghen nodich, ende dat oock aen desen dienst

beyde d'eere Gods ende der menschen salicheyt niet weynich

geleghen is, ende over sulx selfs van haer Compagnie, ende

voor die gene die haer daerin laten gebruycken dienstich

geacht is, dat hare schepen onder andere officianten met

schoolmeesteren oock worden voorsien, ende thoonder deses,

met naemen X X, sijnen dienst in desen qualiteyt heeft ge-

presenteert aen de gecomitteerde tot de kerckelycke saken

van de voors Compagnye by de classe van Amsterdam

specialyck gelast. Soo ist dat deselfde na sijn persone al
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vorens vernomen ende by ondersoeck sijne bequaeniheyt ende

ervaerentheyt sodaenig hebben bevonden, dat hy op het

gedaene rapport van den Classe voors, met approbatie en

goetvinden der E E. Bewinth. voorn* tot schoolmeester is

verordineert en in dese qualiteyt naer gesonden, met

dese speciale instructie.

Als namelyck om beyde te scheep ende aen land de jeucht

te onderwijsen int lesen, schrijven, cijfferen ende rekenen,

met alle vlyt en neersticheyt, de fundamenten van de ware

chr. religie en godsalicheyt by maniere van catechisatie in

te planten, de gebruyckelycke formulieren der gebeden te

doen leeren en tot het bidden gewennen, op haer manieren

te letten, die tot seedicheyt ende geschicktheyt na vermoghen

te brenghen, daertoe goede disciplyne ende ordere te houden,

en voorts alles te doen, 't welck van een goet, neerstich ende

getrou schoolmeester vereyscht mach worden.

Achtervolgende welcke instructie, gelyck X. N. voorschr.

by desen gelastet wort in sijne bedieninge hem te draegen,

ende hy van sijne sijde sulx te doen, oock de jeucht en

anderen met een goet exempel voor te gaen belooft heeft,

alsoo sijn hem dese oopene letteren, beyde voor credentie

ende instructie, op sijn wtvaeren mede gegeven om hem te

strecken na behooren.

Aldus gedaen enz.
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PROVISIONELE KERCKEX ORDRE VOOR DE KERCKEX
IX OOST INDIEN, GEËXTRAHEERD UUT DE XEDER-
LAXTSCHE KERCKEX ORDEXIXGE IX DE LAETS
GEHOUDEN SIJXODO XATIOXALI TOT DORDREGHT
ANNO 1619, EXDE NA DE TEGENWOORDIGE GE-

LEGENTHEIJT VAX DE KERCKEX IX OOST
IXDIEX GEAPPLICEERT. i)

Art. 1.

Om goode ordre in de gemeente Christi te onderhouden,

sijn daarinne nodigh de diensten 't samenkomsten, opsigt der

leere, sacramenten, ende ceremoniën, en de christelijcke straffen

waarvan hierna ordentelijck sal werden gehandelt.

Van de Diensten.

De diensten zijn vierdeiiij, der dienaren des woorts, dei-

doctoren, der ouderlingen ende der diaconen, tot dewelcke

geen andere als godtsalige personen sullen gevordert werden.

3.

Het sal niemant alhoewel hij een doctor, ouderling of diacoon

is, geoorlooft zijn den dienst des woorts ende der sacramenten

te betreden sonder wettelijck daartoe beroepen te sijn ende

1) Overgenomen uit de Bijlagen van de Geschiedenis der O.-I. Compagnie door

Van Dam (In handschrift aanwezig in het Huisarchief). Dit concept werd

ten grondslag gelegd aan de kerkelijke vergadering te Batavia, waarvan Dr.

Callexbach de Acta als Bijlage G. aan zijne biografie van Justus Heurnius

heeft toegevoegd. Toch verschilt deze tekst hier en daar van die, welke in

genoemde Acta voorkomt en het kwam ons dus gewenscht voor hem onder

deze Bijlagen op te nemen. Bjj verschil van lezing is hierop in de noten

gewezen, waarbij w\j de tekst van de Acta der vergadering te Batavia met

A. aanduiden.

Door J. C Neurdexbcbg is deze Kerkenorde mede reeds uitgegeven in de

Mededeelingen van het Ned. Zend. Gen. dl XXVI, blz. 419-427.
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wanneer iemant daartegen doet ende meermaal vermaent

sijnde niet af en staat, soo sal de kerckelijcke vergaderinge

daartoe hierna genomineert oordeelen of men hem voor een

scheurmaker verklaeren, ofte op eenige andere wijse straffen sal.

De wettelijcke beroepinge clergener die te voren in den dienst

niet geweest zijn soowel in de steden als te platten lande

bestaet eerstelijck in de verkiesinge dewelcke na voorgaende

vasten en bidden geschieden sal door den kerckenraat ende

diaconen ende daar geen kerckenraet en is door de gemeente

met cle naastgelegenste kerckenraat ende dat met de appro-

batie van de christelijcke overheijt der plaetsen respectel. Ten
tweeden in de examinatie of ondersoeckinge beijde der leere

ende des levens, dewelcke staan sal bij den predikant ende

kerckenraat van de respect, of naestgelegenste plaetsen. Ten
derden in de toestemminge van de litmaten der gereformeerde

gemeente van de plaatse, wanneer de naam des dienaers den tijt

van veertien dagen in de kercken verkondigt sijnde geen hinder-

nisse der tegens en komt. Ten laetsten in de opentlijcke

bevestinge voor de gemeente dewelcke met behoorlijcke stipu-

latie ende afvraginge, vermaninge en gebet, ende oplegginge

der handen van den dienaar die de bevestinge doet (ofte eenen

anderen daar meer dienaren zijn) toegaan sal na het formuiler

daarvan sijnde.

Men sal geen schoolmeesters, cranckbesoeckers, handwercx-
lieden of andere die niet gestudeert hebben tot het predick-

ampt i) toelaten, tensij dat men versekert is van haar singuliere

gaven, godtsaligheijt, ootmoedigheijt, goet verstant en discretie

mitsgaders gaven van welsprekentheijt, Soo wanneer dan
soodanige personen 2

) sigh tot den dienst presenteren sal den

kerckenraat met advis van de naastgelegenste kerckelijcke

vergaderingen deselve eerst examineeren ende nadat deselve

in 't examen bevint, haar een tijt lang in 't privé laten propo-

neren ende clan voorts met hen handelen als sij oordeelen sal

stightelijck te wesen.

1) A. heeft: predicantenambt.

2) A. heeft: voorsz.
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6.

Dewijle een dienaar des woorts, eens wettelijck als boven

beroepen sijnde, sijn leven langh aan de kerckendienst ver-

bonden is, soo sal 't hem niet geoorloft sijn, hem tot eenen

anderen staat des levens te begeven, ten si] om groote en

gewigtige oorsaecke daar van de respective of naastgelegenste

kerckenraat kennisse nemen ende oordeelen sal.

Soo het geschiet dat eenige dienaars door ouderdom, sieckten

of andersïnts onbequaem werde tot oefeninge haeres dienstes,

soo sullen sij nogtans des niet te min de eere en name eens

dienaars behouden, ende van de Ed. Heeren Bewinthebberen

diese aangenomen hebben, na haeren discretie eerlijcken in

haeren nootdruft (gelijck oock de weduwen en wesen der

dienaers in 'tgemeijn) versorgt werden.

Der dienaren ampt is in de gebeden ende bedieninge des

woorts !) de sacramenten uijt reijcken op haar mede broeders

ouderlingen en diaconen, mitsgaders de gemeijnte goede aght

te geven 2
), ende ten laatsten met de ouderlingen de kercke-

lijcke discipline te oeffenen en te besorgen dat alles eerlijcke

ende met ordre geschiede.

9.

Onder de dienaars des woorts sal gelijckheijt gehouden

werden aengaende de lasten haeres dienstes, mitsgaders oock

in andere dingen, soo veel mogelijck is, het welcke oock in

de ouderlingen ende diaconen te onderhouden is.

10. 3)

De kerckenraden sullen allomme toesien datter goede school-

meesters zijn, die niet alleen de kinderen leeren lesen ende

1) A. voegt tusschen : aen te houden, wat hier blvjkbaar is uitgevallen, waaruit

blijkt, dat deze tekst bier en daar bedorven is.

2) A. beeft: nemen.

3) Artikel 10 en 11 zyn in A. omgewisseld.
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schrijven, maar oock deselve in de godtsaligheijt ende Cate-

chismo onderwijsen.

11.

Daar nogh geen kerckenraat is, sullen de ouderlingen en

diaconen van den predikant l
) verkoren worden ende het sal

een ieder kercke vrij sijn sooveel ouderlingen en diaconen te

verkiesen, als ter van noden sijn, dewelcke in haeren dienst

bevestigt sullen worden volgende het formulier daarvan sijnde,

ende soo ergens bij afsterven, vertrecken of andersints eenige

veranderinge van ouderlingen ofte diaconen sal moeten gedaan

worden, sal sulcx in manieren als voren geschieden.

12.

Der ouderlingen ampt is, behalven 't gene dat boven geseijt

is, met de dienaren des woorts gemeen te sijn, opsigt te

hebben dat de dienaren, mitsgaders hare andere mede hulpers

ende diaconen haar ampt getrouwelijck bedienen ende de

besoeckingen te doen, nadat de gelegentheijt des tijts ende

der plaatsen tot stigtinge der gemeente, soo voor als na het

nagtmaal kan lijden, om, bijsonder de litmaten der gemeente

te vertroosten ende te onderwijsen, ende oock andere tot de

christelijcke religie te vermanen.

Der diaconen eijgen ampt is, de aelmoessen ende andere

armen goederen neerstelijck te versameien en deselve ge-

trouwelijck en vlijtighlijck na den eijsch der behoeftigen beijde

der ingesetenen ende vreemde met gemeen advijs uijt te

deijlen, de benauwde te besoecken ende te vertroosten ende

wel toe te sien dat de aelmoessen niet misbruijckt en werden,

waarvan sij reeckeninge sullen doen in den kerckenraat ende

oock soo ijemant daar bij wil sijn, voor de gemeente tot

sulcken tijt, als de kerckenraat het goetvinden sal.

Van de kerckelijcke 'tsamenkomsten.

14.

In alle kercken sal een kerckenraat sijn, bestaande uijt

predikant of predikanten, ouderlingen en diaconen dewelcke

1) A. voegt in : en gemeente.
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ten minsten alle weecken eens te samen komen sullen, in

dewelcke een predikant presideren sal ende de actie regeren,

ende sullen in dese kerckenraat geen andere als kerckelijcke

saecken en dat op kerckelijcke wij se gehandeld werden.

15.

Soo iemant hem beklaeght door de uijtsprake van den

kerckenraat verongelijkt te sijn, deselve sal hem tot een

meerder kerckelijcke vergaderinge beroepen mogen, dewelcke

gehouden sal werden in de stadt Batavia, gelegen in 't koninck-

rijck van Jacatra. Ende in dese meerder vergaderinge sal

men niet handelen dan 't gene in de respective kerckenraden

niet 1
) heeft afgehandelt kunnen werden ofte tot de kereken

in 't gemeen behoort, welcke vergaderinge oock de staat van

de kereken, in Oost Indien bij alle gelegentheijt aan de kereken

in Nederlant sal bekent maecken.

16.

Alle jaeren (soo 't mogelijck is) sal de voorschreven kercke-

lijcke- vergaderingh in Batavia gehouden werden door 't samen-

kom ste van een predikant ende een oudeiiingh uijt ieder

kerckenraat, daar toe met behoorlijcke credentie ende instructie

afgesonden ende daar sulex niet geschieden, kan, door schrifte-

lijcke oversendinge van haere gravamina ende advijsen, mits-

gaders van den staat naarder kereken.

17.

Alle saecken die in de voorschreven vergaderinge sullen

afgehandelt wesen, ofte niet afgehandelt sullen kunnen werden,

sullen aan de kereken daar cameren van de Oost Indische

Compie zijn, overgesonden werden, die -) deselve hare sijnoden

sullen communiceren, om de kereken in Oost Indien met advis

en resolutie daar 't nodigh sal sijn te dienen.

18.

In alle 't samenkomsten sal een van de predikanten bij de

meeste stemmen tot preses en beneffens hem een tot scriba

1) Hier komt dit woord voor, dat in A. gemist wordt, maar door Dr. Callïnbach

als voor den zin noodzakelijk, is tusschengevoegd.

2> A. heeft: dewelcke Kerckenraden.
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gekoren werden, om neerstelijck op te schrijven 't geene

waerdig is opgeteeckent te werden.

19.

Het arnpt van den preses is voor te stellen en te verklaeren

't gene te verhandelen is, toe te sien dat een iegelijck sijn

ordre houden in't spreken, den knibbelagtigen en die te

haastigh i) sijn int' spreken te bevelen dat sij swijgen ende

over deselve, geen gehoor gevende, de behoorlijcke censure te

laten gaan. Oock sal de preses onder anderen eenen iegelijck

afvragen, of sij in haere kercken haere kerckenraats vergade-

ringen houden, of de kerckelijcke discipline geoeffent weit, of

de arme en scholen 2
) besorgt werden.

Ten laatsten offer iets is daar in sij het oordeel ofte de

hulpe der vergaderinge tot reghte instellinge haarder kercken

behoeven 3
), ende sal sijn ampt uijtgaan wanneer de samen-

komste scheijdet.

20.

In't eijnde van dese vergaderinge sal men censure houden

over degene die iets strafwaerdighs gedaan ofte de vermaninge

der minder 't samenkomste versmadet hebben.

Van de leere, sacramenten ende andere ceremoniën.

21.

De dienaren des woorts Godts, cranckbesoeckers ende school-

meesters sullen de belijdenisse des geloofs der Nedeiiantsche

kercken ende der christelijcken catechismus van Heijdelbergh

onderteeckenen, mitsgaders oock de Cannonen sinodi Dordra-

cenae des jaars 1619.

22.

Het verbondt Godts sal aan de kinderen der christenen met
den doop, soo haast als men 4

) de bediening desselven hebben

1) A. heeft : heftich.

2) A. heeft: armenscholen, wat w. s. eene minder goede lezing is.

3) A. heeft: behouden, wat geen zin heeft.

•1) Twee woorden ontbreken in A.
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kan ij besegelt werden ende dat in openbare versamelinge,

wanneer Godts woort gepredickt wert. Dogh ter plaetse daar

niet sooveel predicatien gedaan werden, sal men oock ter

hoger nooth, den doop extra ordinairlijck bedienen mogen 2
),

soo nogtans dat hetselve sonder predicatie ofte een korte

vermaninge uijt Godts woort niet en geschiede, ende dat soo

weijnigh als mogelijck. Ende sal den doop van niemant

anders mogen bedient werden, als van diegene, die van de

kercke daartoe wettelijck geordonneert sijn.

23.

De dienaars sullen haar best doen en daar toe arbeijden,

dat de vader sijn kint ten doop présentere, ende in de ge-

meente daar men neffens de vader oock gevaders of 3
) ge-

tuijgen bij den doop neemt (welck gebruijck in hem selven

vrij sijnde, niet ligtelijck te veranderen en is) betaamt het

dat men neme die de suijvere leere toegedaan ende vroom
van wandel .sijn.

24.

De dienaars sullen in't doopen soo der jonge kinderen als

bejaarde personen de formulieren van de instellinge ende

gebruijck des doops, welcke tot dien eijnde onderschei]delijck

beschreven sijn, gebruijcken.

25.

De bejaarde werden door den doop de christelijcke gemeente

ingelijft ende voor litmaten der gemeente aangenomen en

sijn daarom schuldigh het avondmaal des Heeren oock te

gebruijcken daar het avontmaal in gebruijck is *), 't welck sij

bij haeren doop sullen beloven te doen.

26.

De namen der gedoopte, mitsgaders der ouderen en ge-

tuygen, item den tijt des doops sullen opgeteeckent werien

ende sullen alle jaren de registers van dien de kercken in

Xederlant toegesonden werden.

1) A. heeft : sal.

2) Dit woord ontbreekt in A.

3) De woorden : gevaders of ontbreken in A.

4) Daar het Avondmaal in gebruijck is, ontbreekt in A.
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27.

Men sal niemant ten avoutmaal des Heeren toelaten dan

die na de gewoonheijt der kercken tot de welcke hij hem
voegt belijdenisse der gereformeerde religie gedaan heeft, mits-

gaders hebbende getuijgenisse eens vroomen wandels sonder

dewelcke oock diegene die uijt andere kercken komen, niet

sullen toegelaten werden.

28.

Een ieder kercke sal sulcke maniere van bedieninge des

avontmaals houden, als sij oordeelt i) tot de meeste stigtinge

te dienen, wel verstaande noghtans, dat de uijtwendige cere-

moniën in Godts woort voorgeschreven, niet verandert en

alle superstitien vermijdet werden. Ende dat na voleijndiginge

der predikatie ende der gemene gebeden op den predickstoel,

het formulier der avondtmaals mitsgaders 2j hoe menighmaal

in 't jaar wert gelaten ter discretie van ieder kercke.

29.

In tijden van oorloge, pestilentie, dieren tijt, swaare ver-

volginge der kercke ende andere 3
) algemeene swarigheden,

sullen de dienaars der kercke de overheden bidden dat door

haere authoriteijt ende bevel openbaere vast en bededagen

aangestelt en geheijlight mogen werden.

80.

De gemeenten sullen onderhouden beneffens den Sondagh

oock den Christdagh: paesschen ende pincxteren.

31.

De dienaars sullen allomme sooveel als mogelijck des son-

dagh naemiddagh catechiseren om de inwoonderen des te

beter de fondamenten van de christelijcke religie in te planten.

1) A. heeft gehouden, wat geen zin geeft.

2) A. heeft hier de noodzakelijke tusschenvoeging: het gebet, daarin, dienende

tafel sal werden gelevn en den tijt vant houden des Av. mitsgaders.

3 Dit woord ontbreekt in A.
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32.

Aangaende de huwelijcxe saecken, sal neerstelijck geleth

werden dat geen huwelijcken gecontraheert werden die in

Godts woort verboden sijn, latende de verdere ordonnantie

op 't stuck vant huwelijck bij de dispositie der overheden.

Van de Cexsure en kerckelijcke vermaxixge.

33.

Gelijckerwijs de christelijcke strafte geestelijck is ende

niemant van den borgerlijcke gerighte en strafte der overheijt

bevrijt, alsoo werden oock beneffens de borgerlijcke straffe

de kerckelijcke censure nootsaeckelijck vereijscht om den

sondaar met de kercke ende sijnen naasten te versoenen ende

de ergernissen uijt de gemeente Christi wegh te nemen.

34.

Wanneer dan ijemant tegen de snijverheijt der leere ofte

vromigheijt des wandels sondight, >oo verre als het heijmelijck

is ende geen openbaere ergenisse gegeven heeft, soo sal den

regel onderhouden werden welck Christus duijdelijck voor-

schrijft Matth. 18.

35.

De heijmelijcke sonden waarvan l) den sondaar bij een ende

in't bijsonder 2
) voor twee of drie getuijgen vermaant sijnde,

berouw heeft, sullen voor den kerckenraat niet gebragt werden.

Soo iemant van een heijmelijcke sonde van twee of drie

personen in de liefde vermaant sijnde geen gehoor en geeft,

ofte andersints een openbare sonde bedreven heeft, sulcx sal

den kerckenraat aangegeven werden.

37.

Van alsulcke sonden die van haar naturen wegen openbaar,

ofte door veragtinge der kerckelijcke vermaningen in't openbaar

1) A. heeft: wanneer van.

2) A. voegt in: ofte.
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gekomen zijn, sal de versoeninge (wanneer men seeckere

teeckenen der boetveerdigheijt siet) openbaarlijck geschieden

door het oordeel des kerckenraats i).

38.

Soo wie hertneckelijck de vermaninge des kerckenraats ver-

werpt, item die een openbare of andersints grove sonde gedaan

heeft, sal van den avontmale des Heeren afgehouden werden.

Ende indien hij afgehouden sijnde na verscheijcle vermaningen

geen teecken der boetveerdigheijt bewijst, soo sal men ten

lesten tot d'uijterste remedie, namelijck d'afsnijdinge komen,

volgende de forme na den woorcle Godes daartoe gestelt, dogh

sal niemant afgesneden werden dan met voorsraande advijs

eeniger nagebuijrde kercken -).

39.

Alleer men tot de afsnijdinge komt, sal men de hertneckig-

heijt des sondaars de gemeijnte opentlijck te kennen geven,

de sonden verklarende, mitsgaders de neerstigheijt aan hem
bewesen in't bestraffen, afhouden van den avondmale ende

menigvuldige vermaningen. Ende sal de gemeente vermaant

werden hem aan te spreken ende voor hem te bidden. Soo-

danige voorstellingen 3
) sullen der drie geschieden. In de eerste

sal den sondaer niet genoemt werden, opdat hij eenigsints

verschoont werde. In de tweede sal sijn naem uijtgedruckt

werden. In de derde sal men de gemeijnte te kennen geven,

dat men hem, tensij dat hij hem bekeere, van de gemeenschap

der kercken uijtsluijten sal, opdat sijne afsnijdinge soo hij

hertneckig blijft, met stilswijgende bewilliginge der kercke

geschiede. Den tijt tusschen de voorstellingen 4
) sal in't oordeel

des kerckenraats staan.

40.

Wanneer iemant die geexcommuniceert is, hem wederom

wil versoenen met de gemeente, door boetveerdigheijt, soo sal

1) A. heeft hier nog b\j : liet sy voor den Kerckenraet ofte voor de gelieele gemeente,

nae dat tot de ?neeste stichtinge sal verstaen werden te behoorm.

2) A. voegt hier achter: bij forme van Classe bijeencomende.

3) A. heeft . vermaningen.

4) A. heeft weder: vermaningen.



305 Bijlage I.

hetselve voor de handeling des avontmaals ofte andersints na
gelegentheijt te voren de gemeente aangeseijt werden, ten

eijnde hij ten naastkomende avontmaal (soo verre niemant 'et

weet voort te brengen ter contrarie) openbaarlijck met pro-

fessie sijner bekeeringe wederom opgenomen werden, volgende

het formulier daarvan sijnde.

41.

Wanneer de dienaars des goddelijcken woorts, ouderlingen

of diaconen een openbaere !) grove sonde bedrijven, die de kercke

schandelijck 2)
;
of oock bij de overheijt strafwaardig is, sullen

wel de ouderlingen en diaconen terstont door voorgaande

oordeel des kerckeraats derselver ende der naastgelegener ge-

meijnte van haeren dienst afgeseth, maar de dienaars opge-

schort werden, maar of sij in't geheel van den dienst af te

setten sijn, sal in't oordeel van de generale kerckelijcke ver-

gaderinge tot Batavia staan.

42.

Voorts onder groote 3
) sonden die waardigh zijn met opschor-

tinge of afsettinge van den dienst gestraft te werden, sijn

dese de voornaamste, valsche leere of ketterij e, openbare

scheurmakinge, opentlijcke blasphemie, simonie, trouwlose ver-

latinge sijns dienst, ofte indringinge in eens anders dienst,

meijnedigheijt, eedtbreuck, hoererije, dieverije, gewelt, gewoon-

lijcke dronckemchap 4
) veghterije, vuijl gewin, kortelijck alle

de sonden ende grove feijten die den autheur voor de werelt

eerloos maecken ende in een ander gemeen litmaat der kercken

der afsnijdinge waardigh soude gereeckent worden.

48.

De dienaeren des woorts, ouderlingen ende diaconen, sullen

onder hen de christelijcke censure oeffenen ende malkanderen

van de bedienninge haers ampts vrindelijck vermanen.

44.

Dengeenen clie uijt de gemeente vertrecken sal een attestatie

ofte getuijgenisse haeres wandels bij advis des kerckenraats

1) Dit woord ontbreekt in A.

2) A. heeft: schadelyck.

3; A. heeft: grove.

4) Deze vier woorden ontbreken in A.

20
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megegeven werden, onder den zegel der kercken, ofte daar

geen zegel en is. van twee onderteeckent.

45.

Geen kercke sal over andere kercken, geen dienaar over

andere dienaeren, geen ouderlingh ofte diacon over andere

ouderlingen ofte diaconen eenige heerschappije voeren.

46.

In middelmatige dingen sal men de buijtendlansche kercken

niet i) verwerpen, die ander gebruijck hebben dan wij.

47.2)

Dese articulen geextraheert uijt de kerckenordeninge van de

Nederlantsche kercken, door de gedeputeerde van de provin-

ciale sijnoden van Zuijdt en Noord hollant ende geapprobeert

bij de Ho : Mo : Heeren Staten Generaal der Vereenigde Neder-

landen, ende de Heeren Bewinthebberen van de Oost Indische

Compie
, sullen bij de kercken in Oost Indien, in alle poincten

gepractiseert en onderhouden werden.

Ende dat bij provisie tot dat in de naast aanstaande Sinode

Nationaal nader op dat stuck sal zijn geleth, ende daarin na
kennisse van saecken eenige veranderinge, verminderinge of

vermeerderinge ten dienste derselver kercke sal zijn gedaan.

1) A. voegt in: veroordeelen ofte.

2) Dit slotartikel ontbreekt in A. Het is merkwaardig dat hierin de appro-

batie van de Staten-Generaal en de Bewindhebbers als reeds verkregen wordt
voorgesteld, terwijl dit concept, blijkens een onderschrift, juist ter approbatie
aldus bjj de H.H. XVII is ingediend, waaruit duidelijk blijkt, dat deze approbatie
nog niet verkregen was. Vergelijk hierover blz. 133, 134, 138 en 139.
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KERKORDE VOOR DE BATAVIASCHE GEMEENTE
AFGEKONDIGD 7 DECEMBER 1643 1).

VAN DE DIEXSTEX.

1. De diensten syn vierderley, der dienaeren des Woorts,
der doctoren, ouderlingen ende diaconen, tot dewelcke geene
andere als bequame persoonen, Godtsaligh van leven, sullen

gevordert werden.

2. Het en sal niemandt, hoewel hy een doctor, ouderlingh

off diacon is, g'oorlooft syn in den dienst des Woorts ende de[r]

Sacramenten te treeden, sonder wettelyck daertoe beroepen te

syn: ende wanneer yemandt daer tegens doet ende, meermalen
vermaent synde, niet aff en staet, soo sal de kerckelycke

ederinge, daer toe hier nae genomineert, oordeelen off

men hem voor een scheurmaecker verclaeren ofte op eenige

andere wyse straften sal.

8. Dewyle de persoonen, die tot den dienst des Woorts
beroepen werden, verscheyden syn, ofte soodanighe, dewelcke

noyt te vooren in den dienst geweest syn, ofte die nu te

vooren eenige gemeynte bedient hebben, soo sal oock inde

beroepinghe derselver verscheydelycken gehandelt werden.

4. De wettelycke beroepinghe der geener, die noyt te

vooren in den dienst geweest en syn, bestaet insonderheyt in

dese vier naervolgende stucken; vooreerst: in de verkiesinge,

dewelcke nae voorgaende vasten ende bidden geschieden sal

door den kerckenraadt, ten overstaen ende met approbatie

vande Christelycke overicheyt deser stede: ten anderen uyt

d'examinatie ofte ondersoeckinge beyde der leere ende des

is, dewelcke staen sal by de praedicanten ende de kerc-

kenraadt: ten derden inde toestemminge vande ledematen

der gemeynte, wanneer de naem des dienaers, ten tyde van

veerthien dagen publycquelyk inde kercke afgecundicht synde,

geen hindernisse daer tegen compt: ten vierden ende ten

laatsten inde opentlycke bevestinge voor de gemeynte inde

1) Overgenomen uit Van deb Chys Plakaatboek II, blz. 31—57
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kercke, dewelcke met behoorlycke stipulatie ende affvragingh,

verrnaningh, gebeth ende oplegginge der handen van den

dienaer, die de bevestinge doet, ofte een ander (indien dei-

meer tegenwoordigh syn) toegaen sal volgens het formulier,

daervan synde.

5. Inde wettelycke beroepinge dergeener, dewelcke te vooren

noch eenige andere gemeynte bedient hebben (hetwelcke

blycken sal by haer brieven van demissie), sal meerendeels

naer de voorgaende maniere geprocedeert werden, alleen dat

men dese veranderinge daerin waernemen; vooreerst, dat

behalven d'ordinarie ondersoeckinge naer haer leven ende

leere, oock neerstigh sal ondersocht werden, hoedanig datse

haer selven in haeren dienst ontrent haer gemeente hebben

gecomporteert ende gequeten; ten anderen, vermits sy voor

haer eerste confirmatie in den dienst eenmael haar behoorlycke

examen hebben uytgestaen, sullen niet genootsaekt wesen

haer selven van nieuws soodaenigen examen t'onderwerpen,

maer daervan exempt ende vry syn: ten derden, sullen oock

in haere publycke bevestinge voor de gemeynte niet de handen

opgelegt, maer alleen tot een teecken der gemeenschap haer

de rechtehand gegeven werden.

6. Sullen oock geen praedicanten, die eerst nieuwelycx

uyt het vaderland tot ons overcomen tot den publycquen

dienst des Woorts ofte der Sacramenten geadmitteert werden,

voor ende al eer dat sy haere brieven van commissie des

classes, van welcke sy gesonden werden, aen den kerckenraadt

sullen hebben verthoont.

7. Men sal geen schoolmeesters, cranckbesoeckers, hand-

wercxluyden ofte eenige andere, die niet gestudeert hebben,

tot het praedickampt toelaeten, tensy men verseeckert is van

haere singuliere gaven, als godtsalicheyt, ootmoedicheyt,

sedicheyt, goet verstand ende discretie, mitsgaeders gaven van

welspreeckenheyt ; soo wanneer dan soodaenige persoon sich

tot den dienst praesenteert, sal den kerckenraadt met advys

vande hooge overicheyt, deselve eerst examineeren ende, nae

datse deselve in het examen bevint, haer een tyt langh in

het privé (ten minsten een halff jaer) laeten proponeeren ende

dan voorts met haer handelen als oordeelen stichtelyck te

wesen.

8. Dewyl een dienaer des Woorts, eens wettelyck (als boven

geseyt, beroepen synde, syn leven langh aen den kerckeiidienst
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verbonden is, soo en sal hem niet g'oorlooft syn syn dienst

te verlaeten ende sich tot een anderen staet des levens te

begeven, tensy om groote ende gewichtige oorsaecken, daervan
den kerckenraadt met goetvinden van de hooge overicheyt

oordeelen sal.

9. Een yegelyck praedicant sal gehouden syn een jaer,

voor dat den tyt syner verbintenisse g'expireert is, aan de

hooge overicheyt ende kerckenraadt te kennen te geven off hy
van voornemen sy te vertrecken ofte niet, opdat in syn ver-

treek' syne plaetse met een bequaem persoon mach versien

werden; doch by alclien de gemeente alsdan niet en can
bequaemelyck versorcht werden, sal deselve praedicant gehou-

den wesen noch een jaer over syn verbonden tyt te verblyven,

rnaer indien hem nae dat jaer noch geen successeur gesonden

weit, als dan sal hy ordentelyck mogen vertrecken.

10. Soo het geschiet, dat eenige dienaers door ouderdom,
sieckte ofte andersints onbequaem werden tot d'oeffeninge haeres

diensts, soo sullen sy nochthans niet te min d'eere ende den

naem eens dienaers behouden ende vande Bewinthebberen, die

haer aengenomen hebben, nae haere discretie eerlyck ende

nootdruft, gelyck als mede de weduwen ende weesen
der dienaeren in't gemeen, versorcht werden.

11. Der dienaeren ampt is meede in de gebeeden ende

bedieninghen des Woorts aen te houden, de Sacramenten uyt te

reyeken, op haere meedebroeders, ouderlingen ende diaconen,

mitsgaeders de gantsche gemeynte goode acht te nemen ende

ten laetsten met d'ouderlingen ende diaconen de kerekelyke

discipline t'oeffenen ende te besorgen, dat alles eerlyck ende

met ordre geschiede.

12. Onder de dienaeren des Woorts sal gelyckheyt gehouden

worden aengaende de lasten haeres dienstes, mitsgaeders oock

in andere dingen, hetwelck ook in d'ouderlingen ende diaconen

t'onderhouden is.

VAN DE OUDEELIXGEX EXDE DIACOXEX.

13. Nevens de dienaeren des "Woorts sal meede d'opsicht

ende regeeringe der gemeynte d'ouderlingen ende diaconen

bevoolen syn, dewelcke jaerlycx inde maendt Januario met
voorgaende advys, toestaen ende approbatie vande hooge

overicheyt van de praedicanten ende gemeynte vercooren ende,
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naer gewoone publicatie ende affcondigen van haere naemen,

voor twee jaeren aengenoomen ende volgens de formulieren,

daer van synde, in haeren dienst openbaerlyck inde kercke

sullen worden bevestigt; ende soo misschien hetsy door

affsterven, vertrecken off andersints eenige veranderinge van

ouderlingen ende diaconen sal moeten gedaen worden, soo sal

sulcx in manieren als vooren, oock buyten den ordinarie tyt

geschieden moogen.

14. Doch opdat den kerckenraadt, misschien niet t'eeniger

tyt door excessive getal van ouderlingen ende diaconen mochte

beswaert ofte g'incomodeert werden, sullen ordinarie niet meer

dan vier ouderlingen en vijff diaconen tot den kerckenraadt

g'admitteert werden, waervan d'eene helfft, indien het rnooge-

lyck is, om alle occacien van discontentement en jalousie

wech te nemen, uyt de burgeren vande gemeynte ende d'andere

uyt de dienaers vande Comp. sal genoomen werden.

15. Der ouderlingen ampt is (behalven 't geene boven

geseyt) met de dienaeren des Woorts gemeen te syn, opsicht

te hebben, dat de dienaeren des Woorts, mitsgaders haere

andere medehulpers ende diaconen, haer ampt getrouwelyck

bedienen ende de besoeckingen te doen, naer de gelegentheyt

des tyts ende der plaetse, tot stichtinge der gemeynte, soo

voor als naer het avontmael can lyden, om bysonderlyck de

litmaten der gemeynte te vertroosten ende t'onderwysen ende

oock andere tot de Christelycke religie te vermaenen.

16. Sullen mede uyt de praedicanten ende ouderlingen by

den kerckenraadt jaerlycx met den aenvangk vande maendt

October twee gecommitteert werden, dewelcke onder de gemeynte

de besoeckingen doen sullen, om te sien off haer de broeders

de praedicanten in het besoecken van de gemeynte wel quy-

ten, waervan sy aen den kerckenraadt sullen rapport doen.

17. Der diaconen is d'aelmoessen ende andere incompsten

der kercken ende armen goederen neerstelyck in te samelen

ende deselve getrouwelyck ende vlytelyck nae den eysch der

behoefftigen, beyde der ingeseetenen ende vreemden, met

gemeen advys des kerckenraadts uyt te deylen, de benauwde

besoecken ende vertroosten ende wel toesien, dat d'aelmoessen

niet misbruyckt en werden, waervan sy reecq. doen sullen

voor den kerckenraadt ende oock isoo yemandt daer by syn

wilde) voor de gemeynte, in wrleke haere diensten sy hun

vorders hebben te quyten, in maniere als volcht

:



311 Bijlage K.

18. Aengaende 'tinsamelen van d'inconipsten der kercke,

sullen de diaconen praecys alle maenden deselve neerstelyck

invorderen ende, by aldien yemandt weygerde satisfactie te

doen, sullen deselve met voorgaende advys van den kercken-

raadt, door publycque authoriteyt daertoe vermoogen te con.

stringeren.

19. d'Ingesamelde penninghen sullen gedaen worden onder

de hand van den boeckhouder ofte cassier van de groote cassa

;

ende soo eenighe by den cassier van de cleene cassa verblij-

ven, sal hy daervan als van ontfangh aen den boekhouder
reecq. doen.

20. Soo wanneer een rnerckelycke somme comptant by
den cassier van de groote cassa vergadert is, sal hy deselve

niet vermogen lange by sich te behouden, dan alleen soo veel,

als ordinarie tot den maendelycxen uytgift van noode is,

rnaer sal het overige met advys van syne medehulpers inde

geltkist brengen, waervan hy, beneffens twee van d'outste

diaconen, yder een versegelde sleutel hebben sal.

21. De diaconen sullen niet vermoogen eenige penningen

van de diaconie, hetsy op intrest, deposito ofte andersints uyt

te geven, dan alleen met voorgaende advys van den kercken-

raadt, uytgenoomen alleen tot aelmoessen, hetsy inde besoeckinge

van den armen ofte andersints, in welcken gevallen sy, mits-

gaeders de praedicanten ende ouderlingen, nae haere discretie,

ende naer dat de noodt der armen sal vereysschen, een quart,

een halve reael, een reael ofte ten uyttersten twee, op eenmael

aen een persoon ofte huysgesin uyt te deylen, tot welcken

eynde oock yder diacon alle maenden van den cassier een

penning sal mooghen opnemen, om naer voorvallende gelegent-

heyt van den armen een aelmoesse uyt te deylen, waervan

hy maendelycx aen den cassier voor den kerckenraadt sal

reecq. doen. Indien yemandt by mancquement van gereet

geit ende nochtans den noodt der armen sulcx notoirlyck

vereysschende, een ordonnantie geven sal. om terstondt by

den cassier van de cleene cassa een aelmoesse te trecken, sal

hetselve inde naeste vergaederinghe te kennen gegeven worden

ende sal den kerckenraedt (die alle maendelycxe subsidie sal

ordonneereni beraetslagen of men de aelmoessen maendelycx

sal continueren ofte niet.

22. De diaconen sullen oock besorgen, dat die geene, dewelcke

maendelycx uyt de middelen van de kercke gesalariseert ofte
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onderhouden werden, niet lange uytgestelt, maer alle maenden

praecys ende prompt betaelt werden ende dewyle oock de

diaconen niet altoos, vermits haer eygen oecupatien, tot den

dienst der kercken vaceeren connen, opdat oock deselve niet

t'ongelegener tyt, daegelycx g'inportuneert" werden, soo sal

men een seeckeren dach stellen, op welcke een yder syn gel-

den sal moghen ophaelen, hetwelcke wesen sal elcken eersten

dach vande maendt, opdat een yegelyck wete, waernaer hem
selven te reguleeren.

28. Indien yemandt eenige penningen vande diaconen sal

op intrest versoecken, die sal een off twee sufficante borgen

stellen ofte eenich vast ofte onbelast pandt tot assurantie

derselver aende kercke hypothequeeren.

24. In het besoecken der armen sal een yder vande diaco-

conen haer bysonder wyck hebben, in welcke hy ten minsten

alle 14 daegen eens de besoeckinge doen sal ende insonderheyt

acht nemen op diegeene, die maendelycx vande kercken onder-

houden werden, ende wel toesien, dat d'aelmoessen niet verquist

ofte misbruyckt en werden.

25. Alsoo de lasten vande diaconen meer syn, dat een yder

deselve al te samen behoorlyck soude connen waernemen, soo

sullen deselve onder haer verdeylt worden, alsoo dat d'eene

opsicht hebbe over d'incompsten, een ander over de repartitie

vande huysen, etc, een ander over het weeshuys, waervan

sy een contraboeck sullen houden, waerin het getal der armen

ende weeskinderen, gelyck alsmeede dergeener, die inde Latynse

schooien woonen, haer naemen ende ouderdom, mitsgaeders

den tydt, dat sy daerin comen ende uytgaen sullen, aenteyc-

kenen ende verneemen, wie dat onder deselve gedoopt ofte

ongedoopt syn, ende sal een yder alle maenden van syne

opsicht aen den kerckenraadt verclaeringhe doen.

26. Eyndelyck sullen de diaconen ordinaris alle maenden

voor de gedeputeerde des kerckenraadts particulier ende

alle jaeren inde maent Januario voor den gantschen kercken-

raadt, ter praesentie vande gecommitteerde vande hooge

overicheyt, aengaende d'administratie vande kerckelycke mid-

delen, generaele reecq. doen.

VAN DE TSAEMENCOMPSTEN.

27. Dewyle in alle welgestelde gemeynten ende kercken-

raadt vereysch wert een tsaemencompste, bestaende uyt prae-
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dicant ofte praedicanten, ouderling-en ende diaconen, welckers

ampt (als boven gemelt) is tot den welstant ende stichtinghe

der gemeynte te vigileeren ende door hare tesaemencompste
ende communicatie van advya ende goeden raadt deselve te

regeren, soo sal den kerckenraadt alhier ordonnary alle weecken
eens te saemen comen, 't welck geschieden sal des Maendaghs
nae de middagh, beginnende praecya nae 't uytwesen van het

uyrglaa van twee uyren, ende sal elcke vergaederinge niet

langer als twee uyren gecontinueert werden, tensy de noot
saeckelyckheyt anders sal vereysschen.

28. In den kerckenraadt en sullen geen andere, als kercke-

lycke saecken ende dat op kerckelycke wyse verhandelt werden,

ende soo misschien eenige saecken swaerder sullen wesen, dan

dat deselve by den kerckenraadt affgehandelt mochten werden,

sullen desi Ive met kennisse vande hooge overicheyt aende

kerckx-n in Nederland, daer Cameren van de Oost-Indische

Comp. syn, overgesonden werden omme deselve met haere

synoden te communiceeren ende de kercke alhier met haere

advys ende resolutie te dienen.

29. In alle soodaenige vergaederinge ofte saemencompsten
sal een vande praedicanten praesis ende, benevens hem, een

ander praedicant scriba syn ende sullen dese ampten van de

praedicanten met beurten yder een geheele maent bedient

werden.

30. Het ampt van den praesis is, de vergaederingen saemen

te roepen, d'actie met 't gebeth i volgens de formulieren daervan

synde) te beginnen ende te besluyten, voor te stellen ende te

verclaeren hetgeene te verhandelen is ende inde handelinge

wel toe te sien, dat een yder syn beurt houde in 't spreecken,

den knibbelachtigeu. die te haestig syn in 't spreecken, te

Len te swygen, end<- over deselve, geen gehoor gevende,

de behoorlycke censure te laeten gaen, ende eyndelyck,

d'advysen gecolligeert hebbende, nae pluraliteyt van stemmen
(waerin hem, soo wanneer door syne enckelde stemme
d'advysen steecken, souden twee competeereni uytspraecke

over de saecke te doen, 't welck gedaen synde, sal daer naer

onder anderen een yder vande kerckelycke vergaederinge (ende

eerst den politicq. commissaris i affvraegen off hy yets tot

bevorderinge van den gemeynen welstant vande kercke off

andersints heeft voor te stellen, waerin hy den raadt, advys

ofte hulpe des kerckenraadts van nooden heeft.
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81. Sal wyders den praesis, indien inde vergaederinge eenige

saecken voorgevallen syn, waerin den kerckenraadt het advys

ofte hulpe van de hooge overicheyt van noode heeft, verge-

selschapt met den ouderlingh, welcker maendelycke beurte het

wesen sal, ofte naer vereysch van saecken, met noch een ander

praedicant ende des noodts synde, met een diacon (in saecken

haeren dienst betreffende) terstondt nae de vergaederinge ofte

by niancqnement van goede gelegentheyt, des anderen daegs

met d'Ed. Heer G-enerael communiceeren ende expeditie becomen
hebbende met d'eerste gelegentheyt aen den kerckenraadt

daervan rapport doen.

32. Sal mede den praesis de kerckelycke brieven, die van

andere gemeynten herwaerts aende kercken gesonden werden,

soo haest als hy daervan kennisse hebben sal. neerstelyck

invorderen, ende soo misschien deselve yemandt anders van

den kerckenraadt, als den praesis ter handt comen, sullen

terstondt aen hem overgelevert ende met d'eerste gelegentheyt

in den kerckenraadt gepraesenteert worden, dewelcke gelesen

synde. sal den praesis ordre stellen, dat deselve in het brieff-

boeck gecopieert ende voorts inde secretarie bewaert worden,

omme deselve te syner tydt (des noodts synde) te beantwoorden.

33. Den praesis sal mede by tyts den scriba tot het be-

antwoorden ende schryven vande kerckelycke brieven, com-

missien, attestatien, etc, volgens resolutie des kerckenraadts

vermanen, ende deselve inde vergaederinge voorgelesen ende

g'approbeert synde, met den scriba ende den ouderlingh,

welcker maendelycxe beurte het wesen sal, onderteyckenen

ende met de kerckelycke signature segelen ende sluyten, ende

wyders serge draegen, dat deselve behoorlyck bestelt worden.

3-4. Eyndelyek sal oock den president met den ouderlingh,

wekkers maendelycxe beurte het wesen sal, ten minsten eens

's maents inde weesschoole te visite doen.

35. Het ampt van den scriba is voor eerst, al hetgeen in

don kerckenraadt wert verhandelt, neerstelyck op te schryven,

daernae 't geene hy opgeschreven heeft, voor het scheyden

vande vergaederinge (uyt de cladde) voor te lesen ende ten

derden nae approbatie des kerckenraadts. hetselve in het

resolutie boeck in te schryven ende, aldus geschreven synde,

wederomme met de naeste vergaederinge in den kerckenraadt

voor te lesen; eyndelyek alle ordinantien, commissien ende

attestatien te schryven ende deselve, naer voorgaende appro-
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batie des kerckenraadts, t'saemen met den praesis ende ouder-

lingh, wekkers maendelycxe beurte het wesen sal, t'onder-

teyckenen ende aen den praesis, om van hem geslooten, gese-

gelt ende bestelt te worden, over te leveren.

36. Sal mede den scriba, de naemen van alle de praedi-

canten ende cranckbesoeckers, dewelcke ofte uyt het vaderland

ofte van eenige andere plaetsen tot ons overcomen ofte oock
elders van ons vertrecken, met aenwysinge van tyt ende
plaetse, in een boeck registreeren : ende soo yemandt derselver

comen t'overlyden, soo haest als hy daervan kennisse becomen
sal, 't selve mede aen teyckenen: oversulcx en sal niemandt
in't particulier voor eenige cranckbesoekers, om hem ofte op

een ander schip te transporteren ofte elders eenigen tocht te

doen, vermoogen ordonnantie versoecken, dan alleen metgemeyn
advya van den kerckenraadt.

37. Dewyle de kerckelycke boecken veel syn, als naement-

lyck het register vande ledematen vande gemeynte, het doop-

:. het trouwboeck ende register vande praedicanten ende

cranckbesoeckers, het graffboeck, de brieffboecken ende het

ordonnarie resolutieboeck, ende dat oversulcx in een maendt
can te doen vallen, als van yemandt alleen behoorlyck

soude connen waergenomen werden, soo sullen niet alleen de

voorn, boecken ende lasten onder de praedicanten verdeylt,

maer sal oock, beneffens den ordinarie maendelycxen scriba,

een ander uyt de praedicanten tot extraordinary scriba gestelt

werden, dewelcke alleen de kerckelycke brieven, hetsy herwaerts

comende ofte van hier gaende schryven, beantwoorden ende

in't copieboeck (hein alleene toebetrouwtj sal copiëren, dewelcke

oock met den ordinarien maendelycxen scriba niet alle maen-
den sal verantwoordt worden, maer voor altoos, ofte soo lange

als den kerckenraadt sal goet vinden, continueeren.

38. Eyndelycken, alsoo niemandt en vermach de secreten

MTckenraadts te divulgeeren, soo en sal niemandt (omme
alle abuysen voor te corneni, nochte den ordinary, nochte den

extraordinary scriba, het resolutieboeck, brieffboeck ofte eenige

andere brieven ofte schriften, tot de secretarie vande kerck

behoorende, dan alleen het trouwboeck ofte doopboeck buyten

de consistorie, het sy naer haer eygen huysen ofte elders met
haer te nemen, maer sullen alle brieven, resolutien, acten, etc,

geschreven ende bewaert worden inde consistorie.
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VAX DE LEERE DER SACRAMENTEN ENDE ANDERE CEREMONIËN.

39. De dienaeren des Woorts, cranckbesoeckers ende school-

meesters sullen de belydenisse des geloofs der Nederlandsche

gereformeerde kercke ende den Christelycken catechismus van

Heydelbergh, mitsgaeders oock de Canones van het Synode

Nationael van Dordrecht des jaers 1619, als sy tot haeren

dienst beroepen werden, onderteyckenen énde sullen die geene,

die sulcx weygeren te doen, de facto by den kerckenraadt

met kennisse ende believen van de hooge overicheyt van

haeren dienst, tensy tot datse haer daerinne geheellyck sullen

verclaert hebben, opgeschort ende, indien sy obstinatelyck

in weygeringe blyven, van haeren dienst geheellyck affgestelt

werden.

40. Aengaende de publycque gebeden, dewelcke soo voor

als nae de praedicatie inde gemeynte geclaen werden, sullen

de dienaeren des Woorts, tot bevorderinge van de meeste

aendacht ende stichtinge der toehoorders voor de praedicatie,

d'ordinarie formulieren vande liturgie der Nederlantsche kercke

distinctelyck ende met goede aendacht de gemeynte voorbidden,

ende nae de praedicatie haere gebeden conformeeren naer de

gelegentheyt vande materie, inde praedicatie verhandelt.

41. Aengaende de publycke dienst des Woorts sullen alle

de praedicanten gehouden wesen des Sondachs nae de middagh

de somma der Christelycke leere inde catechismo, die tegen-

woordich inde Nederlandsche kercke aengenomen is, vervat,

grondelyck uytleggen, alsoo dat deselve jaerlycx mag geeyn-

dicht werden, volgens d'affdeelinge der catechismo selfs daer

over gemaeckt, ende sullen wyders, gelyck alsmede in haer text-

praedicatie voor den middagh acht nemen, dat sy soodaenighe

leeringen de gemeynte voor draegen ende inscharpen, die van

deselve best verstaen ende tot de meeste stichtinge sullen

mogen dienen, ende haer wachten van alle soodaenighe dis-

putatien ende vraegen, dewelcke onnoodich ofte sonder eenige

leeringe ende stichtinge syn, ende bysonderlycken inde materie

vande praedestinatie ende andere hoogere misterien, alsoo haer

woorden matigen, dat teedre gemoederen geen occagie van

aenstoot ofte van absurde consequentien gegeven worden.

42. Sullen oock de praedicanten een gesette ordre ende

beurte houden om off des Sondachs ofte des Donderdaeghs

in het fort de kercke ofte het sieckenhuvs voor ofte naermid-
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dagh haeren dienst waer te nemen, welcke ordre niet en sal

geturbeert, noch verandert worden, dan ingevalle van veran-

deringh van het getal der praedicanten ofte dat yemandt door

sieckte ofte eenighe andere gewichtige oorsaecken verhindert

wort, syn beurte waer te nemen ofte eenige andere gelegent-

heyt sulcx nootsaeckelyck sal vereysschen, in wekken gevalle

de veranderinge van niemandt in't particulier, maer met
communicatie van den praesis, onderlinge bewiUiginge der

praedicanten ofte oock met gemeyn advys des kerckenraadts

geschieden sal.

43. Eyndelyck sal een yder der praedicanten in't besoec-

ken vande ledemaeten der gemeynte syn bysondre ende vaste

wyck hebben, omme in deselve, behalve d'ordinarie visiten

voor het Avondtmael, daegelycx familiarelyck te verkeeren,

ende ten minsten alle veerthien daeghen eenige vande lede-

maeten ofte andere, in deselve woonachtig, te besoecken.

44. Het verbondt Godts sal aende kinderen der Christenen

met den doop, soo haest als men de bedieninge desselven

hebben can, fersegelt werden ende dat niet anders als inde

openbaere versaemelingen. wanneer G-odes Woordt gepredickt

wordt, hetsy des Sondachs naer ofte Donderdaegh voor de

middagh, doch om den swacken daerin geen occagie van aen-

stoot te geven ende niet misschien den doop elders te gaen

soecken, soo sal men oock ter hooger nood (doch immers soo

weynich als het mogelyck is) den doop extraordinairlycken

bedienen mogen, nochtans alsoo dat hetselve niet sonder

praedicatie ofte een corte vermaninge uyt Godes Woort en

iede ende dat men diegene, die haer kinderen buyten

tyts ende het praediken versoecken gedoopt te mogen werden,

vermaene haer selven te wachten van superstitie ende byge-

ende haer breeder aengaende de Sacramenten onderwysen,

ende sal oock den doop van niemandt anders, hetsy propo-

nenten ofte pranckbesoeckers, als alleen van de praedicanten

bedient worden.

45. De dienaeren sullen haer best doen ende daertoe arbey-

den, dat de vaeder syn kindt ten doop presenteeren; ende

dewyle men alhier, beneffens den vaeder, oock getuygen by

den doop neempt (welck gebruyck, in hem selven vry synde,

niet lichtelyck te veranderen is), sal niemandt anders daertoe

geadmitteert werden, dan die de suyvere leere der gerefor-

meerde kercke toegedaen ende vroom van wandel is.
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46. De jonge kinderen der Heydenen, dewelcke ofte ver-

mits haer jonckheyt ofte d'onervaerentheyt inde taele vande

Christenen familien ingelyfft werden, en sullen nochtans niet

gedoopt werden, voor ende aleer sy tot soodaenighen ouderdom

gecomen syn, datse nae haer begrip inde fondamenten vande

Christelycke religie connen ende oock metterdaet daerinne

onderwesen werden, ende dat oock de getuygen, die over haer

ten doop staen, belooven daertoe haer debvoir te sullen doen,

dat deselve voorders inde Christelycke religie onderwesen ende,

soo veel als in haer is, niet en sullen toelaeten, dat deselve

wederom van haere familien ofte van de gemeenschap der

Christenen vervreempt worden.

47. Eer dat de bejaerde tot den doop g'admitteert sullen

worden, sal men haer voor eerst in het privé affvraegen, uyt

wat consideratien ende insichten sy haer selven tot den doop

praesenteeren ende verclaert hebbende deselve geen andere als

heylich ende geestich te wesen, sullen wyclers inde fondamen-

ten vande Christelycke religie ondersocht werden, ende eynde-

lyck nae gedane beloften van volstandelyck by de Christelycke

gereformeerde religie, mitsgaeders in een vroom Christelyck

leven te continueeren, op attestatie van den praedikant, die

haer g'examineert heeft, met voorgaencle advys van den kerc-

kenraadt gedoopt werden.

48. De dienaeren sullen in het doopen, soo der jonge kin-

deren als der bejaerde persoonen, soo Nederlanders, als onduytse

•natiën, de formulieren van d'instellinge ende gebruyck

des doops, verscheydentlyck, nae gelegentheyt, gelyck als

deselve tot dien eynde onderscheydelyck ende in verscheyde

taelen beschreven syn, nae yders begryp ende verstand ge-

bruycken.

49. De bejaerde werden door den doop de Christelycke

gemeynte ingelyfft ende voor ledemaeten der gemeynte aenge-

nomen: ende syn daerom de bejaerde uyt de Christenen, als

sy gedoopt werden, schuldigh het avondtmael des Heeren oock

te gebruycken, 't welck sy by haeren doop sullen belooven

met d'eerste gelegentheyt te doen; doch wat aengaet de

bejaerde uyt de Heydenen, die gedoopt syn, en sullen deselve

tot het Avondtmael niet toegelaeten werden dan op haer

versoeck ende begeerte ende nader examinatie haeres gelooffs

ende leevens.

50. De naemen dergener, die gedoopt werden, mitsgaeders
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der ouderen ende getuygen, alsmede den tydt des doops sullen

in een boeck opgeschreven werden.

51. Men sal niemandt ten Avondtmael des Heeren toelaeten

dan die, nae de gewoonte der kercken alhier, voor een'prae-

dicant ende ouderlingh belydenisse heeft gedaen vande Chris-

telycke gereformeerde religie, ende het getuygenisse heeft eens

vroomen wandels ; ende sullen diegene, die van andere gemeynten
tot ons overcomen, in plaetse van haere belydenisse, behoor-

lycke attestatien daervan aen den kerckenraadt verthoonen

ende daerenboven seecker formulier (in sich vervattende de

voornaemste puncten van de Christelycke religie), tot dien

eynde gestelt ende geformeert, onclerteyckenen, mits haer

selven mede onderwerpende de Christelycke discipline.

52. In't houden van het H. Avondtmael sal men soodaenighe

maniere volgen, als men oordeelen sal tot de meeste stichtinge

der gemeynte te mogen dienen, wel verstaende, dat nochtans

de uytwendige ceremoniën, in Godes Woort voorgeschreven,

niet verandert ende alle superstitien vermyd werden, ende dat

nae voleyndinge der praedicatie ende der gemeene gebeeden

op den predikstoel, het formulier des H. Avondtmaels, mits-

gaeders het gebeth, daertoe dienende, voor de taefel gelesen

g'eyndicht hebbende, de actie met het gebeth ende danckseg-

ginge beslooten werden.

53. Om het H. Avondtmael met te meerder stichtinge ende

eerbiedicheyt te celebreeren, sal hetselve 14 daegen te vooren

publyck inde gemeynte vande predikstoel affgecundigt werden,

opdat haer de ledemaeten daertoe behoorlyck mogen bereyden,

ende sal mede tot dien eynde inde weecke, nae d'eerste affcun-

dinge, besoeckinge der ledemaeten van de praedikanten ende

d'ouderlingen gedaen werden, opdat met d'eerste gelegentheyt

daervan rapport aen den kerckenraedt geschiede om, soo

misschien eenige swaericheden voorvielen, in deselve by tyts

te voorsien, ende sal eyndelyck op Vrydag voor't houden van't

H. Avondtmael, de voorbereydinge ofte cle proeffpraedicatie

gedaen werden.

54. D'administratie van het H. Avondtmael sal onder de

praedicanten met beurte geschieden ende sullen diegene, welc-

kers beurte het wesen sal, Sondaeghs het Avondtmael uyt te

deylen, oock Vrijdaegs te vooren de voorbereydinge ofte de

proeffpraedicatie doen.

55. Aengaende den tydt van het houden van het H. Avondt-
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mael en sal haer de kercke aen de gesette hoogtyden, Paes-

schen, Pinghster ende Kersdagh niet verbinden, maer sal het-

selve gehouden wesen praecys alle drie maenden, ende dat op

den eersten Sondagh van elcke derde maendt, te weten,

Januario, April, Julins en October.

56. In tyden van oorlogh, pestilentie, dieren tyt, swaere

vervolginge der kercken ende andere gemeyne swaericheden

sullen de dienaeren der kercken by de hooge overicheyt ver-

soecken, dat door haere authoriteyt ende bevel openbaere vast-

ende biddaegen ingestelt ende geheylicht worden.

57. De gemeynte sal mede, behalven den ordinairen Sab-

bath, onderhouden Christdagh, Paesschen, Pincxter ende sal

mede op Nieuwjaersdag, op Donderdagh voor Paesschen, ter

gedachtenisse vande passie onses Salichmaekers Jesu Christi

ende op Hemelvaertsdagh eenmael voor den middagh, als

eyndelyck mede op den 30sten May, ter gedachtenisse vande

veroveringe van Batavia gepredickt worden.

58. Aengaende de huwelycxse saecken sal neerstelyck geleth

worden, dat geen huwelycken gecontraheert worden, die in

Grodts Woort verbooden syn, laetende de vorder ordonnantien

op 't stuck van't huwelyck by de dispositie der overheeden.

VAN DE CENSUEE ENDE KEECKELYCKE VERMANINGE.

59. G-elyckerwys de Christelycke straffe gestelt is, ende

niemandt vande burgerlycke gerechten ende straffen der over-

heyt bevryd, alsoo worden oock beneffens de burgerlycke

straffen, de kerckelycke censuren nootsaeckelycken vereyscht,

om den sondaer met de kercke ende synen naesten te versoe-

nen ende d'ergenisse uyt de gemeynte Christi wegh te nemen.

60. Wanneer dan yemandt tegen de suyverheyt der leere,

de vromicheyt des wandels ofte de Christelycke liefde sondicht,

sooverre als het heymelyck is ende geen openbaere ergernisse

gegeven heeft, soo sal den regel onderhouden worden, welcke

Christus duydelyck voorschryfft Matth. 18.

61. De heymelycke sonden, waervan den sondaer, by een

ende in't bysonder ofte voor twee ofte drie getuygen vermaent
synde, berouw heeft, sullen voor den kerckenraadt niet ge-

bracht werden.

62. Soo yemandt, van een heymelycke sonde van 2 ofte 3
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persoonen in der liefde vermaent synde, geen gehoor geeft

ofte andersints een openbaere sonde bedreven heeft, sulcx sal

den kerckenraadt aengegeven worden.

63. Van al sulcke sonden, die van haer natuyre wegen
openbaer ofte door verachtinge des kerckenraadts vermaninge

in't openbaer genomen syn, sal de versoeninge, wanneer men
seeckere teyckenen van boetveerdicheyt siet, openbaerlyck

geschieden door het oordeel des kerckenraadts, hetsy voor den

kerckenraadt ofte voor de geheele gemeynte, nae dat tot de

meeste stichtinge sal verstaen werden te behooren.

64. Soo wie hartneckelyck de vermaeninge des kercken-

raadts verwerpt, item die een openbaere ofte andersints een

groote sonde begaen heeft, sal van het Avondtmael des Heeren

affgehouden werden, ende indien hy affgehouden synde, nae

verscheyde vermaningen geen teyckenen van boetveerdigheyt

bewyst, soo sal men ten laetsten tot d'uytterste remedie,

namentlyck d'affsnydinge comen, volgens de forme, nae den

Woorde Godts, daertoe gestelt.

6ö. Eer men tot d'afsnydinge compt, sal men de hartnec-

kicheyt des sondaers de gemeynte opentlyck te kennen geven,

de sonden verclaerende, mitsgaeders de neersticheyt aen hem
beweesen in't bestraffen, affhouden van het Avondtmael ende

menichvuldige vermaeningen, haer aen te spreecken ende voor

hem te bidden; soodaenighe vermaninghe sullender drie ge-

schieden; in den eersten sal den sondaer niet genoempt wer-

den, opdat hy eenichsints verschoont wercle; in den tweeden

sal synen naem uytgedruckt worden; in den derden sal men

de gemeynte te kennen geven, dat men hem, tensy dat hy

hem bekeere, van de gemeenschap der kercke uytsluyten sal,

opdat syne affsnydinge, soo hy hartneckich blyfft, met stil-

swygende bewilliginge der gemeynte geschieden. Den tyt

tusschen de vermaeninge sal in het oordeel des kercken-

raadts staen.

66. Edoch, vermits het eynde vande excommunicatien niet

en is het verderff, maer het behoudt van den sondaer, soo en

sal men hem echter niet t'eenemael verlaeten ende alle civile

ende moraele plichten weygeren, maer alleen sich onthouden

van soodaenige familiaere conversatie, waercloor men aen syn

sonden participeert ofte deselve schynt t'approbeeren ofte

andersints de gemeynte eenighe ergernissen soude mogen

gegeven worden, maer men sal noch, gelyck als te vooren,

21
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met den gebeede by Godt voor hem interdiceeren ende niet

naerlaeten hem continuelyck te vermaenen off hem Godt noch

misschien bekeeringe gave ter salicheyt.

67. Wanneer yemandt, die g'excommuniceert is, hem
wederom by de gemeynte wil versoenen door boetveerdicheyt.

soo sal 't selve voor de handelinge van't H. Avondtmael ofte

andersints nae gelegentheyt te vooren, de gemeynte van den

predikstoel aangeseyt worden, ten eynde hy ten naestcómenden

Avondtmaele (sooverre nyemandt vet weet voor te brengen ter

contrariei openbaerlyck met proffessie syner bekeeringe weder

opgenomen werden, volgens het formulier daervan synde.

68. Wanneer de dienaeren des Woorts, ouderlingen ofte

diaconen een groote sonde bedryven, die de kercke schaede-

lyck ofte oock by de overheyt straffwaerdich is, sullen soo

wel d'ouderlingen als diaconen terstondt door voorgaende

oordeel des kerckenraadts met toestemminge vande hooge

overicheyt van haeren dienst afgeseth, maer de dienaers opge-

schort worden : maer off hy geheel van den dienst af te setten

sy, sal int oordeel van den kerckenraadt ende de hooge

overicheyt staen.

69. Voorts onder de groote souden, die waerdich syn met
opschortinge off affsettinge van den dienst gestrafft te werden,

syn dese de voornaemste: valsche leere ofte ketterye, open-

baere scheurmakinge, opentlycke blasphemie, simonie, trou-

weloose verlaetinge synes dienst off indringingh in eens anders

dienst, meyneedicheyt, echtbreucke, vechterye. vuyl gewin,

cortelyck alle de sonden ende grove feyren, die den autheur

voor de werelt eerloos maecken ende een ander gemeyn lidt-

maet der gemeynte d'affsnydinge waerdich soude gereeckent

worden.

70. De dienaeren des Woorts, ouderlingen ende diaconen

suUen onder hen de kerckelycke censuren oeffenen ende mal-

canderen vande bedieningen haeres ampts vriendelyck ver-

maenen, sonder malcanderens faute tegens d'ordre, articul 59

voorgeschreven, ofte vande predickstoel ofte andersints te

divulgeeren.

71. Degeene, die uyt de gemeynte vertrecken, sal een

attestatie ofte getuygenisse haeres handels hy advys des

kerckenraadts mede gegeven worden, onder den segel der

kercke.
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APPENDIX OFTE BYVOEGSEL TOT DE VOORGAEXDE KERCKEN
ORDENINGE.

72. Hoewel onsen Salichmaecker Jesus Christus door de
voorverhaelde diensten, ordre, opsicht der leere, Sacramenten
ende kerckelycke disciplinen syne gemeynte genoechsaem ter

salicheyt heeft geprovideert ende voorsien, dewyle nochtans
de moeyelycke onvolcomenheyt van dit tegenwoordich leven

niet toe en laet, dat off' de doctoren ofte dienaeren des Woorts,
ouderlinghen ende diaconen t'allen tyden, plaetsen ende ge-

legentheden, eenen yegelyeken in allen deelen haeres dienst

soude dienen, ofte een yder lidtmaet der gemeynte de vrucht

derselven t'allen tyden genieten, welcke rnancquement de

gemeynte, sooveel als't mogelyck is door eenige vroome ende

godtsalige publycque persoonen, insonderheyt cranckbesoeckers

ende schoolmeesters, gewoon is te compenseeren, soo sal den

kerckenraadt, met believen van d'overheyt, sorge draegen,

dat de gemeynte daervan t'allen tyden genouchsaem versien

werde.

VAN DE CRANCKENBESOECKERS.

73. Het ampt der cranckbesoeckers is vooreerst de siecken

ende crancken uyt Godts H. Woort t'onderwysen, te vertroosten

ende verstercken, ter gesetter tyt ende bequaemheyt, benef-

fens het singen, uyt Godes Heylige Woort eenige capittelen

ofte oock eenich goet sermoen uyt de decades Bullingeri,

Ursini, Catechismo ofte eenich ander boeck, van eenich leeraer

der waere Christelycke gereformeerde religie ingestelt, stich-

telyck den volcke voor te lesen ende hetselve werck met het

gebeth beginnen ende t'eyndigen ; ende ten derden alle morgen

ende avondt het volck, nae ordre vergaedert synde, oock voor

en nae den eren met de gebeeden te bedienen, alsmede ten

vierden met ende uyt het Woort Godts in't bysonder ende

alle goede gelegentheyt d'onwetende in het geloove neerstelyck

t'onderwysen, de sondaeren boetvaerdicheyt ende afstant van

sonden te vermaenen met het voorhouden van de schrickelycke

oordeelen Godts, van haer verderff trouwelyck te waerschou-

wen, specialyck het vloecken, sweeren, misbruyck vande namen
Godts, met alle ontuchtige woorden ende wercken, door alle

mogelycke ende behoorlycke middelen tegen te staen, oock

de cleengeloovige ende mismoedige nae vereysch van saecken



Bijlage K. 324

te troosten ende te verstercken; ende sullen dit alles met alle

neersticheyt ende nae behooren betrachten, sonder dat sy yets

presumeeren ofte sich onderwinden te doen, onder wat pretecxt

het soude mogen wesen, hetgene eygentlyck behoort tot het

ampt vande praedicanten.

74. Doch, opdat de cranckbesoeckers alle dese plichten nae

behooren souden mogen naercomen ende haere ampt sulcx

medebrencht, dat sy voor d'eere G-odts ende den welstandt

vande Christelycke religie vigileeren, soo sullen deselve, soo

wanneer sy sien sullen, dat haere persoonen gedisrespecteert,

haeren dienst veracht ofte by deselve niet gemainteneert

worden, sulcx aen den kerckenraadt te kennen geven, opdat

door desselfs aenhouclen by de hooge overicheyt alle abuysen

geweert ende de religie haere eere gerestitueert werde.

75. Sullen oock de cranckbesoeckers de patiënten, die

door sententie vande overicheyt ter doot gecondemneert syn,

by beurten byblyven, om deselve uyt Godts Woort naer gelegent-

heyt t'onderwysen.

76. G-een cranckbesoeckers sullen vermogen yemandt in

syn plaets te substitueeren om eenich deel synes dienst voor

hem waer te nemen dan met permissie ende consent van

den praesis.

VAN DEN CRANCKBESOECKER IN HET HUYS VAN DEN

GENERALEN ONTFANGH.

77. Het ampt van den cranckbesoecker in het huys van

den generaelen ontfangh is voor eerst des avonts, ter bestemder

tyt en plaetse, het gebeth te doen ende een vaers uyt de

psalmen Davits voor te singen; ten anderen buyten inde

kerck, wanneer aldaer gepredickt sal worden, voor te lesen

ende te singen; ten derden op de puncten aen de westsyde

ende de timmerwerff (ten minsten eens inde weecke) de

besoeckinge te doen, omme de crancken uyt den Woorde G-odts

nae gelegentheyt te dienen.

VAN DEN CRANCKBESOECKER IN'T SIECKENHUYS.

78. Het ampt van den cranckbesoecker in't sieckenlmys

is, 's morgens ende des avonts een capittel uyt Godts Woort
te lesen ende een vaers te singen, eyndelyck de siecken ordi-

narie tweemael daeghs te besoecken.
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VAN DE SCHOOLMEESTEES.

79. Het ampt vande schoolmeesters is voor eerst de jonge
jeucht de vreese des Heeren in te scherpen, haer t'onderwysen
inde fundamenten vande Christelycke religie, haer te leeren

bidden, singen, met haer te kerck te gaen, te catechiseeren

;

ten anderen haer te leeren haere ouders, overheeden ende
meesters te gehoorsaemen; ten derden haer te leeren lesen,

schryven ende cyfferen; ten vierden haer te leeren alderley

goede seeden end'' manieren ende eyndelyck te betrachten;

dat inde schooien geen andere, als de Nedeiiantse taele, ge-

gebruyekt werden.

80. De kinderen sullen des weecks twee halve speeldaegen

hebben, te weten Woensclagh ende Saturdagh namiddach, op

dewelcke sy voormiddachs haere gebeeden ende de hooftstucken

vande Christelycke religie sullen opseggen, ende sal den school-

meester hem ter bchoorlyckcr tyt op de schoole begeven ende

de kinderen geen andere speeldaegen mogen geven, tensy met
consent van den praesis.

81. Sullen eyndelyck alle halff jaeren de kinderen van alle

de schooien inde kereke te saemen comen ende ter presentie

vande gedeputeerde der hooge overicheyt ende kerekenraadt

g'examineert werden, ende diegeene, die schryven connen, haer

schrift thoonen.

VAN DE SCHOOLMEESTERS IN HET WEESHUYS.

82. Het ampt van de schoolmeesters in het weeshuys is,

des morgens ende des avonts voor den eten het gebeth te doen,

ende voor het uytgaen vande schoole van een vande kinderen

het gebeth te laeten doen, mitsgaeders een psalm te singen;

ende tot een teyeken voor de kinderen, dat het tyt is school

te comen, sal hy de clock laeten trecken, ende die te laet

comen, nae gelegentheyt corrigeeren.

83. Eyndelyck sal den schoolmeester van het weeshuys

de weeskinderen alle weecke de vraegen vande catechismus

doen van buyten leeren, die den aenstaenden Sondagh ende

naemiddags praedicatie sullen verclaeren, opdatse deselve als

dan voor de gemeynte van buyten mogen opseggen.
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VANDE INLANTSE SCHOOLMEESTERS.

84. De schoolmeester aende wesisyde sal d'Inlantse kinde-

ren onderwysen inde fondamenten vande Christelycke religie,

haer leeren lesen ende schryven, des avonts voor d'Inlantse

Christenen een capittel uyt het Portugees testament voor

lesen, een vaers off twee uyt de psalmen Davits in 't Portugees

voor te singen ende eyndelyck met de uytspraecke van den

zegen demitteeren.

in't baxdanees quartier.

85. In het Bandanees quartier sal des morgens ende des

avonts de Bandaneesen ende andere Christenen, aldaer woon-

achtigh, een capittel uyt Godts Woort in het maleyts voorge-

lesen ende in deselve taele des morgens ende des avonts het

gebeth gedaen ende eyndelyck d'actien 'teenemael uyt het

singen van een a twee vaersen uyt de psalmen Davits be-

slooten werden.

86. Des Donderdaghs sullen, soo de vrouwen, als de mans,

gecatechiseert ende inde fondamenten vande Christelycke religie

onderwesen werden.

ix't mallabaers quartier.

87. Eer dat de lyffeygenen vande Comp. naer het werck
• gaen, sullen deselve, yder nae syn begryp, hetsy in't Portugees,

Bengaels ofte Mallabaers, vande meesters inde hooftstucken

vande Christelycke religie onderwesen werden, ende sal haer

het Onse Vader, het geloove ende thien gebooden des Heeren,

beneffens eenige vraeghstucken, voor desen daertoe geformeert,

voorgeseyt worden, 't welck gedaen synde, sal de clocke ge-

trocken worden, opdat de vrouwen ende kinderen, die in het

quartier blyven, in d'ordinarie vergaederplaetse te saemen

comen, ende sal alsdan een capittel in het Portugees voorge-

lesen, het gebeth gedaen ende 1 a 2 vaersen uyt de psalmen

Davits gesongen, d'actie met den segen beslooten ende daer

naer de kinderen noch wyders van den meester, die het gebeth

gedaen heeft, inde gebeeden onderwesen worden.

88. Daernae sullen de meesters de siecke slaeven besoecken

ende een yegelyck nae vereysch van saecken ende naer syn

capaciteyt onderwysen, 't welck gedaen synde, sal sich een



327 Bijlage K.

yder vande meesters in't quartier ofte wyck, alwaer hy be-

scheyden is, gelyck alsmede in't fort, de stadt ende westsyde
beyde kinderen ende lyffeygenen der inwoonderen vlytich

ende neerstich onderwysen; ende sal eyndelyck wederom des

avonts in d'ordinarie vergaederplaetse voor de manspersoonen
een capittel gelesen, het gebeth gedaen ende vorder d'actie

g'eyndicht worden als vooren.

INDE VOORSTADT.

89. De schoolmeester, inde voorstadt woonachtich, sal des

avonts voor de Inlantse kinderen, die de wacht hebben inde

corps du garde, het gebeth doen, sal mede voor sonnen onder-

gangh de jonge kinderen te saemen roepen ende deselve inde

len ende vraaghstucken aengaende de fondamenten vande

Christelycke religie onderwysen, insgelycx sal hy mede daege-

lycx doen aende lyffeygenen, die over de rivier woonen.

MIDDELEN OU DE BEKEERIXGE DER HEYDEHEH TE VORDEREN.

1. Dewijle nae de leere des Apostels Pauli, Rom. 10, het

gehoor van G-odes Woort het begin ende fondament van het

gelooff is ende het fondament van soodaenigen gehoor, 't welck

met eenige vrucht vermencht wesen can, de kennisse vande

taele, in welcke het Woort gepredickt wordt, 1 Cor. 14, soo

sullen de praedicanten ende cranckbesoeckers haer benaerstigen,

Ie, welcke de Heydenen. waarmede ons de meeste

conversatie is, verstaen, insonderheyt in het Portugees, Maleys

ende Chinees gestilleert werden, om een yegelycke natie nae

haer begryp ende verstandt inde fondamenten vande Christe-

lycke religie t'onderwysen ende het Woort GodtS toe te deylen.

2. Dewyle oock geen vreemde taele sonder behulp van

institutie can geleert ende aengenomen werden, soo sal, om
tot het voorseyde eynde te geraecken, noodich wesen, dat door

alle mogelycke middelen eenighe bequaeme boecken, insonder-

heyt dictionarien, van soodaenige taelen opgedaen ofte gefor-

meert ende gestelt werden, omme deselve t'syner tyt door den

druck gemeyn te maecken.

3. Het sal mede noodich wesen, dat de praedicatien, die

aireede in eenighe taelen gestelt syn, gecopiêert ende het

getal derselver, gelyck als mede do stucken van de Heilige
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Schriftuyre, mitsgaeders psalmen, nu reeds inde taele over-

geseth, met een goet oordeel, naer vereysch van den staet

der gemeynte vermeerdert ende onder het volck omme deselve

te lesen ende te singen uytgedeylt worden.

4. In het singen der psalmen inde kercke sal dienstig

wesen d'Engelse maniere nae te volgen, by dewelcke den

voorleser eerst een regel leest ende daernae met het volck

singt, doch wert dit de gemeynte vry gelaeten om te doen

ofte te laeten.

5. Het soude mede seer dienstich wesen, dat een refutatie

vande Mahumetanise religie ende des Moordoms ingestelt ende

de waerheyt vande Christelycke religie tegens alderley affgo-

dischen godsdienst uyt de natuyrlycke reden, by forme van

Catechismus, soo inde Xederlantse als Inlantse taele geadstrueert

ende bevesticht werde.

6. Het is oock insonderheyt noodich om de Heydenen tot

de Christelycke religie te brengen ende die nu daerby gebracht

syn, by deselve te behouden, dat continuelyck niet alleen dooi-

de schoolmeesters, maer insonderheyt oock door den praedicant,

die d'onduytsche natie bysonderlyck bevolen is, de visitatie

onder deselve gedaen werde.

7. 'Men moet oock by de politycque overheyt aenhouden,

datse den Sabbath uyterlyek by alderley natiën, onder haer

gebiet woonachtich, doen vieren ende haere winckels geslooten

houden, ende oock de slaeven op denselven laeten rusten;

eyndelyck, dat oock diegeene, die onder de praedicatie in

herbergen sitten, alsmeede die alsdan tappen ofte stereken

dranck vercoopen, op geltstraffe gestelt worden.

8. Staet meede by de hooge overheyt te versorgen, dat de

Moorse besnydenisse ende schooien geweert ende de Chineest n

ende andere Heydenen d'openbaere oeffeninge van haere Hey-

dense superstitien ende duyvels dienst, die sy bysonderlyck

in haeren tempel, alsmeede des nachts op de straeten pleegen,

mitsgaeders haer duyvelsconst van waerseggen verbooden

werde, want in geen Christelycke republycque sulcken vercor-

tinge vande eere Grodts, om geenderley insichten, behoort

gedoocht te werden, waerdoor veel onduytse g'ergert werden
ende vermaeck in deselve crygen.

9. Het sal mede noodich wesen, dat de Inlantse Christenen
ingescherpt werden, dat haer selven oock uytterlyck in haere
habyten confirmeeren naer de maniere vande Nederlanders.
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10. Eyndelyck, opdat in't toécomende alle disordre ende

misbruyck uyt de gemeynte geweert ende dese voorgestelde

kercken ordeninge met des te meerder sorge ende naersticheyt

aengeiiMiiii.ii ende achtervolcht werde, sal uyt den naeme des

E. kerkenraadts, d'authorisatie ende arrest desselffs by d'Ed.

Heer Gouverneur Generael ende de heeren Raeden van India

versocht werden, hetwelcke g'obtineert ende vercregen synde,

sal deselve, omme voortaen een yegelyck, die daeraen gelegen

wesen sal, te dienen tot een secreten, vasten regel, waer naer

hy hem sal hebben te reguleeren, in een bysonder boeck

opgeschreven, ende om deselve altyt in verscher memorie te

houden, alle drie maenden voor het houden van 'tH. Avont-

mael ten daege der oeffeninge van de- censnm morum in den

kerckenraadt voorgelesen werden; ende soo wat resolutie tot

directie van de kercke ofte kerckelycke personen, etc. hier

ende noch wyders souden mogen werden genomen, sullen

deselve in het voorschreven boeck achter de kerckenordeninge

aengeteyckent ende geregistreert werden.

Welcke orde, die van voorseyden kerckenraadt versochten

soodaenich g'approbeert ende met onse authoriteyt bevesticht

mochte werden, gelyck wy deselve dan oock approbeeren ende

bevestigen mits dese, eenelyck van onsentwegen daerby voe-

gende, aengesien de kerckelycke regeeringe in velen oock de

policie raeckende sy, 'lat die vande voorschreven kerckenraadt

niet en sullen vermogen eenige saecken van gewichte te

besluyten dan met voorgaende communicatie ende advys vande

politycke overicheyt, welck poinct, opdat te beter naegecomen

ende altyt goede correspondentie ende eenicheyt tusschen

beyde gehouden mach werden, oock goet gevonden hebben,

•lat in gemelte collegie altyt, conform de goede usantie eeniger

plaetsen onser vaderlants, onsentwegen een politycke commis-

saris iproffessie doende vande waere gereformeerde Christelycke

religie) sessie hebben ende present wesen sal; ende sal den

praedicant, die 't syn beurte sal wesen te praesideeren, telckens

als vergaederinge wesen sal ofte beroepen wil, 'tsy ordinarie

ofte extraordinarie, denselven mede doen citeeren, gelyck oock

die van den kerckenraadt denselven gehouden sullen wesen

altyt behoorlycke eere ende respect te bewysen, als represen-

teerende de hooge overicheyt deser landen.





BIJLAGE L.

RESOLUTIE VAN DE SYNODE VAN ZUID-HOLLAND
VAN 1726 GEHOUDEN IN DEN BRIEL OVER
DE SCHEIDING DER SACRAMENTEN, l)

Op het vierde belangende, of Heijdens en turcken (niet

Jooden of genaamde Christenen welke eenige kennisse van

Godt en Zijn woord hebben) bijna geheel onweetende alsnog

in de beginselen des Christendoms eenigsints onderweesen,

op hun eijgen verzoek off op dat van hunnen lijffheer gedoopt

zij ui Ie, na den doop straks ten avondmaal moeten gaan en

daartoe verpligt worden dan off men zulke kan en mag doo-

pen, wanneer beloofd of beloofd word' dat zij vervolgens zig

zullen laten onderwijsen, en dan ook meer geoeffent zijnde

ten avondmaal gaan zullen.

De gecommitteerden alles over en weder gewoogen hebbende

meenen dat deze Christelijke Sijnodus de indische kercken

zoliw konnen berigten

I Dat het te wenschen was om veele reedenen dat men
in Indië, niet al te lichtveerdighe of te haastig den doop

bediende aan de Inlanders maar dat men daar omtrent met

alle voorsigtigh* en bescheijdenheijt te werck ging en het

zoo zogte te dhïgeeren dat indien het mogelijk was, de aan-

komelingen uijt het heijdendom en turckdom, zoo verre

onderwesen wierden, dat se tegelijk tot beijde de Sacramenten

toegelaaten werden, dewijl ook in de neederlandse gemeen-

tens, en hier te lande en in Indien niet zelden zeer kleijne

en weijnige geoeffende verstanden, als zig opregt en begeerig

toonen tot het H. nagtmaal op hunne eenvoudige belijdenisse

worden toegelaten.

II dat vermids de beijde Sacramenten op haar zelven aan-

gemerkt afzonderlijk konnen en mogen bediend werden men
te letten heeft in de toedieninge der bondzegelen op de meeste

1) Niet opgenomen in de extracten by Grothe, Archief IL
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nutte en stigtinge van Christus' kercke en daarom dat het ons

voorkomt zoo men volstreckt weijgerde ymand uijt de turc-

ken of heijdenen 't sij slaaf of vrije te doopen, ten sij hij

genoodzaakt wierd, straks ook ten avondmaal te gaan daar door

A. misschien de loop van 't Evangely bij en onder dien

landaard werkelijk gestuijt zoude konnen werden, en veele

mogelijk nooit tot den schoot der kercke sig begeven souden

die er nu toe gebracht worden, dogh trapswijse.

B. ook zoude mogelijk daar door het pausdom veel voet

konnen krijgen op Ceijlon op de kust van Cormandel, ja,

op batavia selfs daar de roomsche missionarissen als bijen

swennen die de menschen hun voorkomende ten eersten

doopen, en zoo de paapsche kercke inlijven, welke door paape

gedoopte wij evenwel voor Christenen houden en gehouden

worden, waarom dus eene opene deure voor het pausdom
gezet zou worden, en wat nadeel self« de maatschappije hier

door konde toegebragt worden, als de Inlanders de Jesuitsche

gronden wierden ingeboesemt kan een ij der vatten.

C. Die gedoopte (hoe onweetende ook) zijn en blijven

nogtans beter onder het opsigt vande predicanten en kercke-

raeden, dan dat geheel ongedoopt sijn, en zoo hebben de

leeraars en ouderlingen met de kranckbesoekers bequaame ge-

legentheijt om die menschen verder aan te setten tot onderwijs,

en zoo 't slaven sijn, de lijfheeren te vermaenen om zulk een

onderwijs omtrent hunne slaven toe te laten en te bevorderen.

D. hier komt bij dat zoo de Inlander anders genegen om
gedoopt te werden, ongedoopt sterft als nog niet naar gestelde

orclre van de batavische kercken onderwesen zijnde, zulks

dikmalen veele twijfelingen in die sterven te weege brengt

en ook den Inlander tot veel nadeel van de gereformeerde,

en tot loff van de papisten spreeken doet;

III De Indische kercken ordening van 1643 art 49 schijnt

dit ook mede te brengen welke wij wel aan haare plaatsen

willen laten, maar evenwel die dus meest in oostindien dus-

verre gevolgd sijnde en met voordeel alomme in gebruijk

gebragt het mogelijk al gevaarlijk zoude zijn in desen veran-

deringe te willen maken.
IV. De liturgien van onse kercken, 't is waar, schijnen hier

tegen te strijden maar men kan aanmerken dat die sijn

opgesteld, voor sulke die onder het Christendom gebooren,

opgevoed, en als tot jaaren kooruen gedoopt worden, en dat
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daarenboven deese gedoopte volgens de litnrgien immers
behoorden verpligt te worden, ja verpligt worden metterdaad

om zig verder te sullen laten onderwijsen, en tot het gebruijk

van 's Heeren avondmaal te beoeffenen.

Dit advijs danken de gecommitteerden ad causam dat bij

provisie aan de broederen van batavia als het provisioneel

oordeel van deese fJhrisrelijke Synodus konde overges'/hreeven

worden, dewijl ondertussen deese zaaken aan de respeotive

n bekend gemaakt zijnde, dezelve nogh nader haart-

Consideratiën zoo er iets was bij te doen zullen gelieven in

te geven gelijk meede onse Correspondenten na noordholland

gaande over dit stuck bij de Christelijke Synodus aldaar onder-

staan zullen of dezelve ook iets hieromtrent hebben, en zoo

ja te arbeijden om in dese. is het mogelijk, eenen eenparigen

voet te houden. Hier komen eenige saaken tot die materie

niet spectetrend; de gecommitteerde ad causam zijn seer

hartelijk bedankt voor hunne Extraordinaire moeyte en veel-

vuldige arbeijd in deese soo verre uijtziende saaken, en is dit

praeadvys in eene Synodale resolutie verandert.





BIJLAGE M.

OORDEEL
VAX DE

THEOLOGISE FACULTEYT
van 's Lants Univebsiteyt tot Leyden, oover de te saamen-

VOEGINGE DER SACRAMENTEN, OF DER SELVER SCHEYDINGE IN

SOMMIGE GEVALLEN, IN BEJAARDE PERSOONEN: OpGESTELT

in Geschrifte op versoek van het H.W. Synodus
van suyohollant, tegenwoordig vergaadert
in Leyden, en aan het selve voorgeleesen

en oovergegeeven op den 14 julii 1733. *)

Nadien in de Xeederlantse Indise Kerken al oover veelejaaren

verschil is gereesen oover de te samenvoeginge der beyde Sa-

cramenten, Doop en Avontmaal, en over derselver scheydinge,

in seekere gevallen, in Bejaarde Persoonen, die uyt de Heide-

nen en Mahometaanen ooverquaamen tot het Christendom ; waar
omtrent ook de practyk in die selve Kerken niet eenpaarig is

geweest: En nadien dit verschil na zeedert weynige jaaren

heeviger is geworden dan te vooren, en ook tot de Leeden van

den Kerkenraat van Batavia, te vooren meer eendragtig voor

de tesaamenvoeginge, is doorgedrongen. Ende alsoo de Decisie

van dit verschil, door die Kerkenraat, niet sonder toestem-

minge van de Hooge Regeeringe aldaar, in den Jaare 1730,

genoegsaam is oovergegeeven aen die Vaaderlantse Kerkver-

gaaderingen, met welk de Indise Kerken immediate Corres-

pondentie houden: Soo heeft het Christelyke Synodus van

Suydhollant, over dit gewigtig geschil nu delibereerende, voor

en al eer een finaale Conclusie in deesen nam, goetgevonden

om ons Theologiae Professores, meede in deesen Synode jegen-

woordig zijnde, te versoeken, hier oover ons oordeel schriftelyk

te willen opstellen, en het selve aan het H. W. C. Synodus te

communiceeren. Welk versoek van het H. W. C. Synodus wij

niet hebben konnen nog willen weygeren, dewijle moogelijk

1) Zie over deze Bijlage blz. 210, nout 2.



Bijlage M. 336

ons eenpaarig oordeel in deesen iets zoude konnen toebrengen

tot bevestiginge van de Waarheyt, ende tot herstellinge en

bewaaiïnge van de Kuste en Vreede der Kerke in Indien, als

ook tussen onse Christelyke Synoden van Suyd- en Noort-

Hollant, welke beyde in alles niet van een opinie in deesen

schijnen te zullen weesen, soo als afgenoomen kan worden
uyt de gedrukte Aenmerkingen van de Gedeputeerde van de

E. Classen van Amsterdam en Walcheren aen de eene, en

van de Gedeputeerde van de E. Classen van Delft Delfland,

en van Schielant, aen de andere zyde.

Ingevolge dan van voorschreeven Versoek, hebben wij Onder-

geschreevene Professoren, nae voorgaande overleg en onder-

linge deliberatie, kortelyk onse gedagten oover dit geschil in

schrifte gestelt, sonder breede extensie van alle de reedenen,

of uytgebreyde aenhalinge van alle welbekende bewysen daer

by te doen, als welke seer uytvoerig van de Heeren Gedepu-

teerden van voorschreeven Classen tot adstructie van haare

verschillende Sentimenten oover er weeder syn bygebragt;

En dus syn wy eenpaarig van oordeel.

Eerstelyk, Ten opsigte van den Eegten staat des Verschils:

Dat deselve is

I. Niet of jonge Kinderen der Christenen die gedoopt zyn,

terstont ook het Avontmaal moeten ontvangen, volgens een

gewoonte van Oude Christen Kerken, by ons om wettige

reedenen afgekeurt.

II. Ook niet, of half volwassene, die tot eenige jaaren
gekoomen zyn, op haare begeerte, en nae eenige belydenisse

van Grontwaarheden onses Godsdienstes gedoopt zynde, ook

aenstonts ten Avontmael moogen werden toegelaaten. Om-
trent welke wy meede oordeelen, dat hoewelse gedoopt

zyn, egter niet ten Avontmaal mogen gaan: en dat haare

Doop; ten ooverstaen van bequaame getuygen geschiet; niet

als een Doop van Bejaarde en Volwassene, weegens de

onvasticheyt van oordeel, ongestaadicheyt in voornemens, en

onstantvasticheyt in gedrag, welke gemeenlyk in soo jonge

jaaren plaats hebben en bespeurt worden; maar veel eer als

die van jonge Kinderen van Christen Ouders gebooren moet
worden aengemerkt. En dat hier toe behooren ; en de woorden,

die uyt de Acten van het Nationale Synode van Dordregt

Sess. XIX worden aengehaalt; en de woorden van de Heer
Voetiiis in syn Politica Ecclesiastica, Part. I, p. (570. alwaar
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dus schryft: Quaest. An omnes adultiad Baptismum praemissa

fidei & morum exploratione, una ad Coenam admittendi, aut de

facto admissi intelligantur? Resp. Xeg. Simt enim ex infidelibus

aut ex, Anabaptisticis parentibus nati, qui ubi ad samos pueritiae
pervenerint, & raediocri aliqua cognitione fidei imbuti, nee

moribus improbi, siquidem ipsi petant aut consentiant, ad Bap-

tismum admitti possunfc: quos tarnen ad usum Coenae admit-

tendos non putamus: nisi uberiori cognitione instructi et lubricae

aeiatulae annos supergressi majorem aliquam de compositd sud

in f'iih' et moribus constantid expectationem concitare possint.

III. Als meede niet, of het niet te wenschen waare dat

men in Indien het soo konde schikken, dat de Aenkoomelingen
nvt Heydenen en Moeren soo verre onderweesen wierden, dat

men met gerustheyt haar te gelyk tot beyde Sacramenten konde
toelaaten. Want dit wordt van beyde kanten toegestemt, en

heeft sig hierover het Synodus van SuydhoUant in den Jaare

1726. gehouden, nadrukkelyk uytgelaten, in dier voegen als

eeven gemeldt is.

IV. Maar dat de Staat des Verschils deese is: Of de Doop
op sig selve alleen kan en mag bedient werden aen Bejaarde

en Volwassene, welke voornaamelyk uyt de Heydenen en

Mahometanen ooverkoomen tot het Christendom, sonder dat

deselve te gelyk of aenstonts werden toegelaaten tot het

H. Avontmaal, maar wel daar nae. op haar naader versoek

en begeerte, en nae voorgaande naader onderwijs, en onder-

soek nae haar geloof en leeven, en op een tweede Belydenisse;

en by gevolge of niet in soodaanige Bejaarde Persoonen, de

twee Sacramenten konnen en moeten gescheyden werden, te

weeten in sommige gevallen. Welke gevallen, nu min dan meer

ingewikkelt voorgestelt, soo het ons voorkomt, hierop voor-

naamelyk uytkoomen. Xaamentlyk:

1. Ingevalle die Aenkoomelingen uyt de Heydenen of Ma-

hometaanen sulx ernstig uersoeken uyt eene teederheyt van

gemoet en scrupuleuse Conscientie, als die wel meynen in staat

te zijn om den H. Doop te ontvangen ter inlyvinge in de

Christen Kerk, maar niet het H. Avontmaal, als waar toe, naa

haar oordeel, eene meerdere maate van Genaade van verlig-

tinge, en van een werksaam G-eloove vereyscht wierde, dan

sy tot nog toe in haar bevinden.

2. Ingevalle ook waarlyk de kennisse der grontwaarheden

des Christendoms. en de waare vrugten der Bekeeringe, in

22



Bijlage M. 838

haar soo geringe zijn: dat; nog de Leeraars haar konnen ten

Avontmaal toelaaten met genoegsame gerustheyt, vermits de

Doop, gelyk men wil, maar kleyne beginselen van genaade

vooronderstelt, maar het Avontmaal een Seegel is van een

versterkt geloove en geestelyk leeven ; nog ook die Aenkoome-
lingen selve met gerustheyt dat Hoogwaerdig Sacrament der

Opvoedinge konnen ontvangen ; en die desweegens ook ernstig

versoeken, dat maar alleen moogen Gedoopt werden, met be-

lofte, dat se haar nae den Doop grondiger en meerder in de

Leere der waarheyt zullen laaten onderwysen, als nu wel de

tyt en geleegenheyt hen hebben willen toelaaten.

3. IngevaMe die Aenkoomelingen Lyfeygene zynde, door haare

Heeren belet werden beyde de Sacramenten te ontvangen ; als

welke Heeren aen hen wel willen toestaen om den Doop te

versoeken, en te ontvangen; dog als nog om reedenen, die sy

daar toe hébben, niet willen dat sy ten Avontmaal gaan ; maar
wel, dat sy bélooven sulx, nae haar Doop, en in 't vervolg, te

zullen doen, als de Heeren hen daartoe die vryheyt, volgens

belofte gegeeven zullen hebben; en die derhalven nu alleen

den Doop soo ernstig versoeken en begeeren.

Ten Tweeden, over deese Quaestie, dus voorgestelt, onse

gedagten onderling geuytet hebbende, zyn wy meede een-

paarig van oordeel,

1. Dat de H. Doop in de Bejaarde vooronderstelt het Be-

ginsel van een nieuw geestelyk leeven door de Weedergeboorte,

een waare Bekeeringe en Boetvaerdigheyt, en een daadelyk

G-eloove in Christus onse Borge en Saaligmaaker, als blykt

onder anderen uyt Mare, XVI : 16, Actor. II. 38, 41, VIII.

12, 37, 38. Tit. III. 5 en dat derhalven de Doop aen geen
Bejaarde mag bedient werden, als van welke men een morale

persuasie en hoope kan hebben, dat deselve het beginsel van
het Geestelyk Leeven is deelagtig geworden, door een opregt

Geloove des Herten met Christus vereenigt is, en daar door aen
syne Borggeregticheyt tot Vergeevinge der Sonden, en aen
synen Geest tot Heyligmaakinge, en soo voorts aen al syn
goet gemeijnschap heeft, volgens Mare. I. -I. Actor XXII : 16,

Ephes. V. 26 etc. Welke onse hoope gegrondet moet, en ook
alleen kan zyn op eene genoegsaame Belydenisse der Gront-

waarheeden, op een Boetvaerdig en betaamelyk teegenwoordig

gedrag, er op duydelyke Beloften voor het toekomende van
eene reynen wandel waerdig den Euangelio Christi.
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2. Dat by gevolge alle de sulke, welke ep die Hoope van
genaade en deelgenootschap aen het nieuwe Geestelyke Let ven
des <Teloofs, gedoopt zyn. en alsoo voor waare Geloovige ge-

houden worden, en moeren worden, soo lange zy het teegen-

deel door haar wangedrag niet betoonen, eo ipso geregtigt zyn
ais Leeden der Kerke tot alle de voorregten de: 'gen in

de Uyterlyke Gemeenschap der Kerke, en bysonder tor het

H. Avontmaal des Heeren, als zynde het Sacrament der

öpvoedinge; her welke de beginselen van her Geesrelyk Lt

vooronderstellende, een bequaam en door Gods genaade kragtig

Middel is tot Versterkinge van her selve. her welke daarom aen

die Nieuwgebooreru Kinderen in Christus, als zynde het geeste-

lyk voetsel haarer Siele. alsoo weynlg kan of mag onthouden
worden, als het lichaamelyk voetsel aen onse kleyne kinderen

en teedere suygelingen.

3. Dat wyders alle op soodaanige gronden Gedoopte Be-

jaarde niet alleen geregtigt zyn rot de Tafel des Heeren, maar
ook verpligt zijn, omme by de eerste bequaame geleegenheyt,

en daer nae soo dikwils als die hen voorkomt, in het gebruyk
van her H. Avontmaal; niet alleenelyk gedagtenisse te houden

van her Lyden en Sterven onses Heeren, Syne Boot b

kondigen, tot dat Hij komt, agtervolgens de uytdrukkelyke

beveelen onses Heeren aen allen & '

-onder onderscheyt

te maaken van meerdere of mindere Genaade-trappen, gedaan

1 Cor. XI. 25. 26, maar ook haar selven daardoor op re bouwen

op haar allerheyligste Geloove, en rot de Liefde Gods, en der

Broederen naader en nauwer re verbinden, en alle Schepsel-

dienst, en Afgoderye plegtelyk aftesweeren, volgens 1 Cor. X. 21.

4. Dat voorts dir Regt en Verpligtinge van alle gedoopte

Bejaarde sonder onderscheyt, duydelyk erkent, geleert, en ge-

star ueert zyn in her Nationale Synode van Dordregt, soo in de

Kerken-Ordeninge Art. 59 als in de Post-Acta Sess. 162, met

deese woorden: I)e bejaarde persoonen worden door den Doop

den öhristelyken Gemeente ingelyft, ende voor Lümaten der

\enoomen, en syn daarom schuldig ofte, en

si/ ii daarom gehouden het Avontmaal des Heeren ook te

gebruyken, ofte sig ook tot het gebruyk van het H. Avontmaal

des Heeren te begeeven, hetwelk sy by hoerren Loop sullen be-

te doen, ofte 't welke alsse gedoopt werden, ook belooven

n. In welk Synodaal deereer, dat niet alleénlyk de Yaa-

derlantse Kerken, maar ook de Dogter van ons Xederlants
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Zijon in Indien verbint
;
geen onderscheyt gemaakt wort tussen

de Gedoopte, veel min eenig gewag gemaakt, dat sy belooven

zullen haar. daar nae, en nae verkreegen meerder en grondiger

onderwys, en op eene tweede Belydenisse, tot het gebruyk des

H. Avontmaals te begeeven: maar klaar en duydelyk gesegt

wort, dat die Gedoopte, om datse gedoopt zyn, eeven daarom
-(huldig en gehouden zyn het Avontmaal des Heeren te

gèbruyken : soo klaarlyk voor onderstellende, dat die op goede

gronden gedoopt zyn, ook eo ipso daar door tot den H. Avont-

maal, als daer toe geregtigt en verpligt, zyn toegelaaten, of

gehouden moeten worden toegelaaten te zyn.

5. Dat verder ook de practyk van de Apostolise Kerke, in

welke de Bejaarde Gedoopte, sonder verder uytstel en naeder

ondersoek haares geloofs, en sonder een tweede Belydeni— .

wierden toegelaaten tot het tweede Bontseegel van het Avont-

maal en van de Breekinge des Broots, als blykt, gelyk wij

meenen met veele Godsgeleerde uit Act. II : 41, 42, behoorde

te strekken, tot een regelmaate van de behandelinge en Be-

dieninge der Sacramenten in deezen opsigte, en voor onse

Kerken, en voor die van de Indien. Gelyk ook de algemeene

practyke is van onse Vaderlantse Kerken, in Bejaarde, zoo

Onchristenen als Christenen, op eene genoegsaame belyden

i

te doopen, en daar op en daar door met eenen ten Avontmaal

toetelaaten jae tot het aenvankelyk gebruyck desselfs aen-

stonts en met een tot een volherdend gebruyk in vervolg van

tyt te verbinden, door haar in het Doop-Formulier der Be-

jaarden (dat volgens het besluyt der Nationale Synode in de

Kerken Ord. Art. 58 ende Post Acta Sess. 162 van de Die-

naaren des Goddélyken Woorts, sonder onderscheyt van Vader-

lantse of of Buytenlantse Kerken, by den Doop der Bejaarde

gebruykt moet werden) te doen belooven, dat sy in de Gemeyn-

schap van ome Christelyke Kerke, niet alleen in het gehoor des

Woorts, maar ook in het gebruyk des Avontmaals sullen vol-

duyrm ; als waar toe sy naamentlyk. van haaren Doop af aen,

en geregtigt en verpligt zyn. En welk gebruyk der Vader-

lantse Kerken, de voornaame Indise Kerke van Batavia -

lange tot hier toe. en met veel vrugt, heeft opgevolgt, waar

uyt ook afgenoomen kan worden dat sulken te saamenvoeginge

der Sacramenten zelf in de Indise Kerken moogelyk en ook

nuttig is.

6. Dat eyndelyk ook, om wat naader tot de voorgemelte
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bysondere gevallen te koomen, de soo genoemde Sacraments-

scheydinge uyt oorsaake en in gevalle van al te kleynen maate
'au kennisst der Grontwaarheeden, niet behoorde te geschieden,

en dat de staat van die ruuwe en onweetende Heydenen geen-

sins pleyt voor die scheydinge, maar wel voor een meerder

en aenhoudender onderwys van deselve, voor en al eer sy tot

.den H. Doop werden toegelaaten. En dat soodanigen schey-

dinge seer ligtelyk strekken en iemant brengen konde; of tot

kleynagtinge van den H. Doop,, als of de selve maar waere

een bloot Veltteyken van het Christendom, gelyk de Socini-

anen verkeerdelyk willen; of tot bevestiginge van het Paaps

wangevoelen van de Werkinge des Doops in den Doopeling,

ex opere operato, gelyk zy spreeken, het sy er geloove des

herten by is, ofte niet. Immers schynt de scheydinge voor

onder te stellen, dat 'er anden en meerdere gronden van hoope

genaade vereyscht worden in die men ten Avontmaal sal

toelaaten, als in die geene, die gedoopt werden: daar nogtans

den Bejaarden het Avontmaal een zeegel is, niet alleen van

versterkte genaade, en een deurbreekend Geestelyk leven, maar
ook van het beginsel des selfs en een middel tot aenqueekinge

van dat leeven, ook in swak- en kleyn geloovige, die 'er toe

geregtigt en verpligt zyn, soo wel als de meer gevorderde in

de staat der genaade.

7. Dat de selve Sacrament scheydinge geensins behoorde

ingewilligt te worden door de Dienaars des Woorts en opsien-

deren der Gemeynten, uigevalle, en uyt oorsaake dat sommige

Heeren aen haare Lyfeygene niet willen toelaaten om het

Avontmaal te gelyk met den Doop te ontvangen; dewyle het

niet staat aen die Heeren om te scheyden het geene Godt

heeft te saamen gevoegt, en dewyle met groote reedenen ver-

moedt werdt, dat dit verbodt dier Heeren uyt seer onbetaame-

lyke sondige en vuyle oorsaaken voorkomt, tegen welke de

Hooge Regeeringe in Indien, de Heeren Majores in Patria,

onder het Óppergesag van H. Hoog-Moog. kragtige middelen

konnen en behooren te beraamen, en voorts in het werk te

stellen: gelyk ook de Opsienderen der Gemeyntens geduyrig

behooren vermaant en aengeset te worden, om in deesen niet

te soeken aen sondige menschen te behaagen, maer alleenelyk

Gode, aen wiense eens reekenschap sullen geeven.

8. Dat men egter aen sulke Aenkoomelingen, die weegens

een al te scrupuleuse Gonscientie meynen, wel tot den Doop,
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maar niet tot het Avontmaal bequaam te zyn, wel iets zoude

konnen toegeeven, en haar, in haare toenaacleringe tot des

Heeren Taafel, voor een tyt aen haare eygene Beproevinge

oovergeeven, op dat ondertussen haare swakke conscientie in

deesen meer verligt en versterkt geworden zynde, zy alsdan

op deselve gronden van Belydenisse van Geloove, en van Boete,

op welke Gedoopt zijn, ook het H. Avontmaal gebruyken

moogen, als daar toe door naaren Doop geregtigt en verpligt

zynde.

9. Dat ten Ixmtsten aen de Voorsigticheyt en Conscientie

der Broederen Predikanten en Opsienderen der Indise Kerken,

soo wel als van ons in het Vaderlant, kan en moet worden

oovergelaaten.

A. Om te oordeelen, hoedaanige Belydenisse des Geloofs,

en Betaamélyk gedrag, en betooninge van Boetvaardig liegt,

voor gevoegmame gronden konnen gehouden worden om te

hoopen, dat die selve uyt een nieuw geestelyk leeven, en nvt

een opregt geloove des herten voortkoomen, en dat by gevolge

die Aankoomelingen konnen gereekent worden tot de Kerke

te behoren. Terwyl wy hier, aen de eene kant nooyt konnen

hebben een volle verseekeringe van de Opregtheyt des Geloofs

en Bekeeringe van andere, en aen de andere kant in alle

Geloovigen niet eeven groote en volle maate van kennisse,

soo der Saaken, als der Bewysen, gevonden wordt.

B. Om by seekere andere inculpabile en onsondige gevallen,

welke niet wel konnen opgestelt worden, en waar van eenige

opgegeeven zyn by de Gedeputeerde der E. Classen van Delft

Delfland, en Schielant p. 78, 79 den Doop alleen aen eenige

Bejaarde te bedienen, als sy sulx ernstig versoeken; niet uyt

oorsaake van een alte kleyne kennis, nog ook omdat haare

Heeren sulx niet willen hebben, nog ook uyt vreeze voor

onder een nauwer opsicht door die toelaatinge tot des H. Tafel

gestelt te sullen werden, nog ook uyt eenig ander mensche-

lyk en werelts insigt: maar alleenlyk om dat Tyt, Plaatse,

Lichaams toestant, aanstaande verre Reyse etc, haar verhinderen,

de facto het H. Avontmaal te genieten; waar toe sy egter de

jure door naaren Doop, welke nooyt als op eene genoegsaame

Belydenisse des Geloofs en der Boete aen Bejaarde moet ge-

schieden, sonder naeder ondersoek of Tweede Belydenisse te

doen, geregtigt en verpligt zyn en blyven. Gelyk men ook

alhier in onse Vaderlantse Kerken door diergelyke onsondige
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oorsaaken zoude konnen belet werden, om aenstonts of ten

allen tyde van ons voorregt te profiteren, en onsen uytwen-

digen Godsdienst, welke wij Gode schuldig zyn, te verrigten.

Aldus gedaan en eenparig geoordeelt in de Ver-

gaderinge van onze Faculteyt, gehouden den

13. Julii 1733.

FRANC. FABRICIUS,
S. S. Theol. Dr. & Prof.

JOH. WESSELIUS,
Theol. Dr. & Prof. Fac, h. t. Dec.

T. H. VANDEN HONERT,
S. S. Th. Dr. & Profess.





BIJLAGE N.

RESOLUTIE VAN DE H.H. XYII OVER DE SACRAMENTS-
SCHEIDING VAN 26 MAART 1736.

Ter vergadering verscheenen zijnde de Eerwaarde Predi-

kanten de Heeren Professor van den Hemert en Predikant

Kooning, gecommitteerdens wegens het Eerwaerde Classis van

Walcheren, hebben haer Eerwaerdens van dezelve verzogt zo

by monde als geschrifte dat vermits bij resolutien van het

Zuyd en Xoord-hollandse Synodus was geoordeelt, dat beide

Heijlige Sacramenten, den Heijligen Doop en het Heijlige

avondmael aen de bejaerde overkomelingen uit het Turk en

Ibijdendom in de Kerken van Indien moesten worden t'zamen-

gevoegt, en niet van den anderen gescheijden, deze vergade-

ringe de gemelde resolutien door haer magt en gezagh alomme in

in de Kerken van Indien geliefde te doen practiseeren en werk-

stdlig maken, waerop gedelibereert zijnde is ingevolge van

't geresolveerde van den 9 Nover des voorleeden jaers 1735

goedgevonden en verstaen. dat bij Missive aen de Hooge

Regeering van Indien zal werden aengeschreeven en haer Ede

gelast dat met opzigte tot de scheijding van de Heijlige Sa-

cramenten den Heijligen Doop en 'tHeijlig Avondmael in de

Kercken van Batavia sal worden gebleeven by 't geene dien

aengaende altoos aldaer van Ouds gebruykelijk is geweest,

ingevolge van de Post Acta van 't Synodus Nationael van

Dordrecht van den jaere 1618 en 1619, mitsgaders de Kerke-

lijke Resole van Batavia van den 10 Aug* 1648 vernieuwt

den 18 Novr 1704 den 16 Junij en den 9^ deceunV 1721, en

laestelijk den 7 Febr. 1724, en 't geen bereits by Missive van

deeze Vergadering van dato 30 Augs 1732 aen de Hooge Regee-

ring van Indien is aengeschreeven geworden, en dat dien vol-

gende in de Kercken aldaer geen scheijding van de Voorsz. Heijlige

Sacramenten plaets zal mogen worden gegeeven; dan alleen

in de gevallen bij 't Oordeel van de Theologise Faculteijt van

de Universiteijt tot Leyden in geschriften opgestelt, en aen

het Synodus van Zuyd-Holland overgegeeven op den 14 Julij
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1733 waer van een gedrukt exemplaer aen Generael en Raden
zal worden overgezonden zonder dat het aen eenig particulier

Predikant aldaei vrij sal staen buijten die gevallen eenige

verdere ofte andere dispensatie te verleenen, maer zal den
Kerkeraed van Batavia voorn* in cas van verdere disputen

en discrepances die daer over bij vervolg zoude mogen komen
komen te resulteeren gehouden zijn dezelve over te schrijven en

te laten aen het oordeel en decisie van de Vergadering van 17e
;

dat voorts ten reguarde van de buytenkercken de combinatie-

van de voorsz. Heijlige Sacramenten met alle bedenkelijke

omsigtigheijd zoo van tijd en plaats sal moeten worden
gebruykt, en zoo veel moogelijk zal zijn gemenageerd het

scheijden vande voorsz. Heijlige Saramenten, ten eijnde daer

door die Kercken niet worden beroert, ofte ergernisse aen de-

selve gegeeven, mitgaders van het aenneemen van de waere
Christelijke Religie gedeterreert. gelijk meede de bereits ge-

doopte zo veel doenlijk zullen moeten worden geanimeert en

aengezet tot het kunnen en mogen gebruyeken van des

Heeren Heijlig avondmael. waertoe aen deselve de noodige

middelen ter leering zullen moeten worden gesubministreert.

En zal van deeze Resol mitsgaders van de missive Copie

worden gegeeven aen de Classen alwaer Kameren van de

Compie zijn.
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