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GESCHIEDENIS
UEK

CHRISTELIJKE KERK IN NEDERLAND,
I N

TAFEREEL EN.

TWEEDE DEEL.

VAN DE TIJDEN DEK HERVORMING TOT ONZE DAGEN.

EEESTE TAFEREEL.

VROEGSTE HERVORMERS A'AN NEDERLAND.

^

[Oorspronkelijli karaJcier der Hervorming in ons Vaderland.)

Wij hebben in dit eerste Tafereel een' blik op het eerste tij(Jj)erk der Her-

vorming in ons vaderland te slaan , 't welk met haren vroegsten oorsprong

zich opent, en met het altijd onvergetelijke jaar 1566, zóó beslissend

voor de toekomst van Nederland, zich sluit. Maar hoe zullen wij naar ons

beste vermogen van eene taak ons kwijten, welke, hoe belangwekkend op

zich zelve, hare eigenaardige moeijelijkheid oplevert, daar hierover reeds

vroeger is gehandeld ^) , en de hoofdgebeurtenissen , welke bij een algemeen

overzigt der geschiedenis zouden te vermelden zijn, in het hart van eiken

Nederlander staan geschreven, die den zegen der Hervorming waardeert?

Zonder daarom het vroeger gezegde te herhalen , of het overbekende in het

geheugen terug te roepen , zij het ons vergund op het afgemaaide veld eene

nalezing der vruchtbare , nog niet opgezamelde airen te houden ; en daartoe

rekenen wij inzonderheid het leven en bedrijf van velen der vroegste Her-

vormers van Nederland, wier namen wel vlugtig en met verdienden lof zijn

vermeld, maar wier streven en werken, wier lijden en strijden, allezins eene

meer ojizettelijke vermelding en beschouwing waardig is.

Wij gaan dan in deze bladeren enkelen dier mannen uit de schaduw,

1) Geschied, der Chr. Kerk in Ta/ereelen. Dl, IV, blz. 243.

n. 1



waarin zij waren teruggedoken , in het licht van den voorgrond plaatsen

,

en wel bij voorkeur de zoodanigen, die het meest eene bepaalde rigting

vertegenwoordigen , voor zoover zij of meer in den geest van Duitschlands groo-

ten Hervormer, of in dien van Erasmus, of in dien van Zwingli hebben

gewerkt, waarbij wij nogtans aanstonds de waarschuwing moeten voegen, dat

geene te scherpe grenslijn tusschen deze rigtingen mag worden getrokken.

Wij zullen alzoo als van zelf er toe worden geleid, ons eene helderder

voorstelling te kunnen vormen van het oorspronkelijke karakter, dat de Ne-

derlandsche Kerkhervorming gedragen heeft, terwijl later, in het derde en

vierde tafereel door het levens- en karakterbeeld van andere Hervormers,

die vervolgens zijn opgetreden, voor den Lezer aanschouwelijk zal worden

gemaakt, hoe het Calvinisme in ons vaderland over die vroegere rigtingen

lieeft gezegevierd.

Hendrik van Zutphen Ie Dordrecht en te Wittenherg.

Zoodra wij den naam van Hendrik van Zutphen hooren uitspreken, rijst

het beeld van den edelen geloofsheld en martelaar ons voor den geest, die

de zaak der Hervorming , welke hij met de innigste overtuiging toebehoorde

,

zóó schoon door zijn uiteinde verheerlijkt heeft. Het ligt echter geenszins in

ons oogmerk dat uiteinde te schilderen , daar hem reeds als martelaar de hulde

eener regtmatige bewondering is betaald^). Wij verplaatsen ons vele jaren vroe-

ger te Wittenherg — toen de pas gevestigde hoogeschool , in de eerste jaren na

haar ontstaan, den schoenen bloeitijd vierde harer jeugd — in het klooster , dat

door Luther zelven bewoond werd. Daar ontmoeten wij onzen landgenoot,

die reeds ettelijke maanden vóór Luther's aanstelling als hoogleeraar, op de

roUe der studenten was ingeschreven. Luther spreekt van hem in een'

zijner latere brieven als „Lector Hendrik onzen medestudent van vroeger." Hij

schijnt alzoo in het Augustijner-klooster aldaar de betrekking van Lector of Voor-

lezer vervuld te hebben, en gelijk dit reeds zekere onderscheiding aanduidt , zoo

wetuigt geheel de opvolgende geschiedenis , welk een naauwe band der vriend-

schap er tusschen den leerling en zijnen hoogvereerden Meester was zamen-

gelegd. En geen wonder! Hoe weinig Luther toen nog bij zich zelven bewust

was , wie hij eenmaal zou worden , hoe weinig Hendrik toen reeds de marte-

laarskroon in het oog had , die hij eenmaal zou verwerven ; beider ziel , van

het diepst gevoel der behoefte aan schuldvergeving , verzoening en vrede met

God doordrongen, was op gelijken toon gestemd; en dat Hendrik, wegens uit-

stekende gaven van geest en gemoed , niet enkel bij Luther , maar ook elders

bij de broederschap zijner orde hoog stond aangeschreven , dit bleek toen hij , na

Wittenherg verlaten te hebben , te Keulen tot plaatsvervanger des Priors , bij de

Augustijnsche broederschap aldaar, en omsti'eeks het jaar 1515 tot Prior van

1) T. a. p. Dl. IV, blz. 247.



het klooster der Augustijnen te Dordrecht werd aangesteld. Hier trad aan-

stonds het reformatorisch beginsel, dat in Hendriks ziel en karakter was co-

legen, in volle kracht en werking te voorschijn. Niet alleen onderging het

klooster, door zijne gestadige opwekking tot een godzalig en heilig leven,

eene zedelijke hervorming, maar al sjjoedig werden er in den biechtstoel

en op den kansel , met het oog op het bederf der tijden , zeer vrijmoedige

stellingen en gedachten geopenbaard, en ten aanzien der inwendige inrig-

ting van het klooster zoodanige maatregelen genomen , dat deze in eene

hooge mate de bezorgdheid der stedelijke regering opwekten. De storm der

vervolging dreigde over het Dordrechtsche klooster op te steken. Aan haar

hoofd was Floris Oem van Wijngaarden geplaatst, een man niet oncfunstio-

uit de geschiedenis bekend, een der gemeenzaamste vrienden van Paus

Adriaan, even welmeenend, maar ook, waar het eene meer doortastende her-

vorming gold , even bekrompen als deze. Die storm scheen wel gelukkig be-

zworen, toen Floris Oem, bij de regering in ongenade gevallen, verpligt was

Dordrecht te ruimen, maar hij verhief zich bij diens terugkeering op nieuw,

en had vermoedelijk ten gevolge , dat Hendrik — zoo hij al niet van zijne

waardigheid als Prior is ontzet — zich genoodzaakt zag haar neder te leggen

,

waarin hij ten jare 1520 door Johannes van Osbach werd vervangen. Al-

tlians wij treffen hem omstreeks dlenzelfden tijd, teruggekeerd of afgedaald tot

een ambteloos leven, zwervende in het buitenland, te Keulen en te Witten-

berg aan. Te Keulen was hij in het vertrek van Frederik den Wijze op het

merkwaardige tijdstip tegenwoordig , toen aan dezen door de Pauselijke Lega-

ten de bul, die pas tegen Luther was uitgevaardigd, overhandigd werd. Te

Wittenberg was hij vermoedelijk nog tijdig genoeg aangekomen, om te kun-

nen aanschouwen, hoe Luther buiten de Elsterpoort diezelfde bul aan de

vlammen prijs gaf.

Hier zien wij hem in den aanvang des volgenden jaarsj na eene lange reeks

van stellingen over 's menschen Nakmr , de Wet, hel Evangelie en liet Geloof, en

het beginsel der Liefde vei-dedigd te hebben , tot Baccalaureus in de Godo-eleerd-

heid verheven. Wie die plegtigheid , waarbij Luther zelf als Deken het voor-

zitterschap bekleedde, had bijgewoond, of kennis van den hoogst belanorijken

inhoud dier stellingen genomen had, hij behoefde niet te vragen, of Hendrik

van het tijdstip af , waarop deze als Hervormer was opgetreden , met de meest

besliste keuze diens zijde had gekozen. Dezelfde gestrengheid in de schildering

van 's menschen zedelijken toestand, maar ook dezelfde mildheid en helderheid van

begrippen , waar het don aard des geloofs en het Evangelie gold , welke in zoo hoo^e

mate den Hervormer eigen waren, vinden wij in deze stellingen weder. Zelfs

kunnen zij eene schoone Apologie der Hervorming heeten , tegenover de las-

tering als of deze de goede werken , in den deugdelijken zin van dat woord , ver-

achtte. „Zullen wij dan", zóó hooren wij hem in de 21^''= thes. vragen, „met



liet goede ophouden, omdat wij door onze pligtsvervuUing niets verdienen?" —
„Neen," antwoordt hij hierop, thes. 22—23, „ daarom zullen wij van het goede

niet ophouden , of anders (thes. 23) zou ook de Zoon ophouden den Vader te

wille te zijn , omdat hij weet , zonder eenige verdienste zijn erfgenaam te zijn ?

maar laat ons liever (thes. 24) overeenkomstig Paulus' vermaning , zóó ge-

zind zijn, en dat in ons gevoelen, wat ook in Christus Jezus was."

Ten aanzien van het verband tusschen geloof en regtvaardiging moge er in

diezelfde stellingen zekere afwijking van Luther , en meerdere toenadering tot

Erasmus te bespeuren zijn — te verder verwijderde Hendrik van Zutphen zich

van laatstgenoemde, waar het tot eene vei'klaarde breuk met de Kerk

en hare instellingen komen moest, en werkelijk kwam. Naar veler gevoelen

is geen ander dan hij de vervaardiger geweest van de stellingen over de privaa1>

mis, welke kort daarna te AVittenberg afgekondigd en verdedigd werden. Hij

woonde het convent der Augustijner monniken bij, waai'in tot hare afschaffing

besloten werd; en al laat zich niet naauwkeurig met den vinger aanwijzen,

wat in de toen volgende handelingen voor rekening van 'onzen landgenoot zij

gekomen , wat niet ; zekerlijk dwalen wij niet , wanneer wij hem mede voor de

ziel der beweging houden, welke, tijdens Luthers afwezigheid op den Wart-

burg, te Wittenberg ontstond; eene beweging, welke wel in beginsel door

den grooten Hervormer werd goedgekeurd, maar wegens de te duchten

gevolgen zijnen geest met hooge bezorgdheid vervulde , en hem met zekere

overhaasting zijne „ woestenij"
,

gelijk hij den staat zijner afzondering noemde

,

deed verlaten , en plotseling in den kring zijner vrienden wederbragt.

Hier zijn wij tot het punt in het leven des beroemden martelaars genaderd

,

waar wij hem reeds vroeger zagen optreden en handelen. Wij vinden hem,

na zijne terugkomst in het vaderland, en een kortstondig verblijf te Dor-

drecht, als Prior in het Augustijner-klooster te Antwerpen weder. Wij weten,

hoe hij , na zijne ontkoming van daiir, met het zegenrijkst gevolg te Breraen

in het belang der Hervorming is werkzaam gebleven, tot dat zijn dood de

schitterende kroon van zijn leven werd. Roepen wij de aandoenlijke bijzon-

derheden van zijn uiteinde, gelijk die vroeger werden geschetst, hier nog-

maals ons voor den geest , dan kunnen wij niet van hem scheiden , zonder

,

met het oog op de vroegere werkzaamheden van zijn leven , bij vernieuwing

zijne nagedachtenis te hebben gezegend, en in stille bewondering een' ver-

schen lauwerkrans aan het gedenkteeken te hebben ojjgehangen, dat op de

plek waar hij sneefde, voor den edelen geloofsheld staat opgerigt.

Cornelis Grapheus.

Nog vóór dat de rookwolken der eerste brandstapels op het marktplein te

Brussel ten hemel stegen , stond daar als een teeken van gruwzame voorbe-

duidenis , een schavot opgerigt. Het werd door Cornelis Grapheus , stadsschrij-



ver van Antwerpen , beklommen , die , nadat hij onderscheidene stellingen als

kettersch had herroepen , eene door hem geschrevene Voorrede aan de vlammen

prijs gaf, en daarna zich het vonnis hoorde voorlezen, om naar zijnen kerker

te worden terruggevoerd , waar hij , verwijderd van zijne gade en zijn talrijk

gezin , een' geruimen tijd heeft moeten zuchten. Die voorrede was door hem

voor een door hem vertaald geschrift „ over de vrijheid der Christelijke reli-

gie" van Joannes van Goch geplaatst geworden, in een' tijd „toen nog,"

gelijk hij zelf in eenen hoogst belangrijken brief, dien hij uit zijnen kerker

schreef, zich uitdrukt, „hot zeggen en schrijven van zulke dingen niet

verboden was , en zulke schriften overal en bij elk met toejuiching werden

geprezen." In dien zelfden kerker vervaardigde hij een Latijnsch gedicht,

dat mede voor ons is bewaard gebleven, 'twelk onder vele tranen door hem

werd opgesteld, en nog niet zonder aandoening kan worden gelezen, en be-

stemd was om aan Gerard Ge Idenhauer te worden toegezonden , van wiens in-

vloed en voorspraak bij den ütrechtSchen Bisschop en Keizer Karel V hij

zijne redding wachtte. Het harde en onverdiende lot, dat hij gedwongen was

te ondergaan , boezemde algemeene deernis in , en bewoog Erasmus nog in

zijne laatste wilsbeschikking , den man , die toen nog in behoeftige omstandig-

heden verkeerde, niet eene milde gift te gedenken. Maar, hoewel wij hem

dit gevoel van deernis geenszins ontzeggen ; hoewel het gedicht , waarvan wij

zoo even gewaagden, waarlijk schoon mag heeten, en hier en daar een' zeer

godvruchtigen geest ademt, zoo gelooven wij hem niet te bezwaren, wanneer

wij in hem veel meer den humanist dan den Christenbelijder of voorstander

der Hervorming willen hebben gezien; en het daarvoor houden, dat hem de

zaak der waarheid en godsdienst en het heil der Kerk veel minder dan onzen

Erasmus hebben ter harte gegaan.

Tot dit eenigermate gestrenge oordeel worden wij minder nog geleid door de

zwakheid , waarmede hij aanstonds gereed was alles wat hem als kettersch werd

voorgehouden te herroepen , dan wel door de zucht , waarvan hij later , toen

hij de hem wreed ontroofde vrijheid had terugverworven , de blijken gaf, om

het verledene weder goed te maken , en zijne kerkelijke regtgeloovigheid door

zijne koningsgezindheid te bezegelen. Toen Filips II zijn' intogt binnen Ant-

werpen deed , was de geheele stad in feestdos gehuld en in eene lustwarande

herschapen, en het geheele beleid der toen gevierde feesten was — gelijk

hij zelf met veel voldoening beschrijft — aan Grapheus opgedragen. Al heeft

hij dan om den wille der Hervorming eene harde kerkerstraf geleden — al

staat zijn naam aan 't hoofd der Nederlandsche Martelaren geboekt — wij

kunnen niet zonder groote beperking hem onder de vroegste Hervoi'mers van

Nederland rangschikken. De eerste Christen-kerk zoude Grapheus eerder eene

plaats onder hare afvallige kinderen (Lapsi) dan onder hare moedige belijders

(Confessores) hebben aangewezen.



George Cassander.

Van geheel anderen gemoedsaard was de waarlijk edele en vrome Cassan-

der; een man, wiens geheele levensgeschiedenis en karakter de treffendste

punten van overeenkomst , maar ook van tegenstelling met die van onzen

Erasmus aanbiedt. Even als deze was hij van de kennis der oude letteren

doorvoed, een geleerde van klassieken smaak en tint, schitterende onder de

Humanisten zijner eeuw , helder van hoofd en met een zielsoog gewapend , dat

vele dwalingen zijns tijds volkomen doorzag. Maar, schoon hij op vele punten

in de denkbeelden en inzigten der Hervormers deelde , en reeds meer dan

half voor de zaak der Evangelische waarheid gewonnen scheen — even als

deze heeft hij nooit dien beslissenden overstap gedaan. Even als deze heeft

hij vele jaren lang in den vreemde een ambteloos leven geleid , maar

uit de stille afzondering zijner studeercel met bezielenden invloed op zij-

nen tijd en de lotgevallen der Hervorming gewerkt. Even als deze droeg

hij een zwak en ziekelijk ligchaam om ; of liever, wegens eene steeds wan-

kelende en aangevochten gezondheid had hij een' nog zwaarderen strijd te

strijden, wat hij nogtans, bewust als hij was, dat dengenen die God

liefhebben alle dingen moeten medewerken ten goede, met voorbeeldige

lijdzaamheid heeft gedragen. Even als deze telde hij onder Katholieken en

Protestanten beiden talrijke vrienden en vijanden; maar terwijl Erasmus

met zoo uitstekend gevolg , zich van de pijlen van zijn bijtend en schertsend

vernuft als wapen bediende en , waar dit vereischt werd , zijne pen in alsem

wist te doopen , was Cassander veel meer nog de man der zachtmoedige

overreding, en van een' vredelievenden geest. Ook ten aanzien van beider

denkbeelden openbaart zich hier en daar weder zóó veel verschil, dat zelfs

de twijfeling is geuit, of Cassander wel onder de Erasmianen zij te rang-

schikken. Maar zijne geheele persoonlijkheid is te merkwaardig , om hier eene

vlugtige schets van zijn leven en werken aan onze lezers te onthouden.

George Cassander is in het jaar 1513, niet — gelijk zijn naam ligtelijk zou

doen vermoeden— te Cadzand, of, gelijk anderen vermelden , te Brugge, maar

te Pitthem , een bloeijend dorp in West-Vlaanderen , geboren. Van zijne vroeg-

ste jeugd is ons weinig of niets bekend. Alleenlijk verhaalt hij ons zelf, dat

hij nog kind zijnde , zich magtig door het ritueel der Kerk geboeid en aan-

getrokken gevoelde. Deze bijzonderheid is niet van belangrijkheid^ontbloot ; zij

verklaart ons , zoowel de liefde tot zijne Kerk , die hem tot het einde zijns

levens is bijgebleven, als de rigting, welke hij in lateren leeftijd bij voorkeur

aan zijne studiën gaf; waaraan wij o. a. zijne verzameling van Hymnen der

Latijnsche Kerk, met belangrijke aanteekeningen van zijne hand voorzien,

hebben te danken. Als jongeling bezocht hij de hoogeschool te Leuven,

en hier ontving zijn geest de eerste stralen van het licht , door Erasmus' veel-



jarig verblijf te dezer plaatse, ontstoken. In het jaar 1541 zag hij zich te Brugge

aan het hoofd eener inrigting geplaatst, door Joannes Albius (de Witte) ge-

sticht, waarin lessen over Godgeleerdheid en Wijsbegeerte werden gegeven. Met

levendige blijdschap en hooggespannen verwachting werd de nieuwe leeraar

daar door alle helderdenkenden ontvangen ; maar reeds spoedig was hij ge-

noodzaakt deze stad te verlaten , daar zijne gevoelens gerekend werden al te

zeer de Hervorming in de hand te werken en te begunstigen. Niet te ver-

geefs echter had hij hier geleefd en gewerkt. Toen broeder Cornelis van Dor-

drecht in het jaar 1567 zijne beruchte sermoenen hield, en tegen alle mo-

gelijke sectarissen van den kansel bulderde , beklaagde hij zich dat er naau-

welijks één geleerd man te Brugge gevonden werd , die niet met de „ Cas-

sandersche Lazerye" was besmet. „ Wij meenen ," dus roept dezelfde prediker

elders uit , „ dat wij al van goede Catholyck magestraten gheregheert worden
,

maar eylasen, het is verre van daar, het zijn al gheveynsde, bedeckte, dob-

belde, deurtrocken Cassandrianen." Hem zelven, en de rigting die hij was

toegedaan, zocht hij op zijne wijze, d. i. ruw en grof, maar niet onvernuf-

tig, aan verachting en bespotting prijs te geven. „Dat Cassanderken , dat

tusschenbeyde looperken" noemt hij hem, en diens aanhangers, „de ergsten

en gevaarlijksten , die er ooit onder het menschelijk geslacht quaraen , want",

zegt hij
, „ met de Catholycken vrillen se de beste Catholycken van der wereld

schijnen te zijn, ende met de Lutherianen willen se de meeste vijanden der

lieyliger Roomscher Kercken schijnen te zijn , die er souden konnen oft

mogen wesen." Na uit Brugge geweken te zijn, ondernam Cassander on-

derscheidene reizen, naar Rome, Parijs, Straatsburg en Keulen; maar sedert

het jaar 1549 vestigde hij voor goed zijn verblijf in de laatstgenoemde stad,

waar hij ook zijne belangrijkste werken geschreven heeft; waar hij niet op-

hield pogingen te doen, om eene verzoening onder de jammerlijk verdeelde

Christenheid te bewerken, totdat de dood hem in het jaar 1566, in twee en

vijftigjarigen leeftijd ten grave rukte.

Cassander was geheel de man van het juiste midden. Zijne ingenomenheid

met Aristüteles , die het wezen der deugd als in het midden tusschen twee

ondeugden plaatste, spiegelt zich in geheel zijne denkwijze en in al zijne

schriften af. Even als Erasmus heeft hij op eene voor zijn gevoel bittere

en grievende wijze ondervonden, hoe uiterst moeijelijk het is, zijne stelling

tusschen twee verklaarde partijen in een' fel bewogen tijd te handhaven.

Welken smaad hij deswege van de Roomsch Katholijke zijde te verduren

had , bleek ons reeds uit de sermoenen van Broeder Cornelis ; ook door o-e-

leerden en aanzienlijken werd hij verketterd, en hij ondervond nog kort vóór

zijnen dood het hartzeer, dat al zijne schi-iften, door Rome, dat van geene

toenadering of verzoening wilde weten, op den i7idex der verbodene boeken

werden geplaatst. — In een tegenschrift van Calvijn werd menige harde en



gestrenge beschuldiging tegen hem geuit. En wel zouden wij gewenscht heb-

ben, dat Cassander zich aan de zijde van Melanchton , Bucer en BuUinger

geschaard hadde , met wie hij in rigting van geest en gemoed nog meer dan

met Erasmus zamenstemde, die hem zoo veel beter dan vele heethoof-

dio^e Katholieken en Protestanten naar waarde wisten te schatten. Nog

in den jare 1558, toen men de hoop, om hem geheel voor de zaak der

Hervorming te winnen , ten eenenmale moest • hebben opgegeven , schreef

BuUinger aan hem: „Ik heb u lief, Cassander! en wensch wederkeerig

door u bemind te worden." En beminneuswaardig mogt zijn karakter hee-

ten. Al werd hij op lateren leeftijd nog meer dan vroeger eene behou-

dende rigting toegedaan, de beschuldiging van onopregtheid of dubbel-

hartigheid , welke zoo dikwerf onzen Erasmus onzacht is naar het hoofd

geworpen, is allerminst op Cassander toepasselijk. Als de man des vredes,

die eene verbroedering van Protestanten en Katholieken in het belang der

Kerk vuriglijk wenschte , en van eiken maatregel des gewelds tot onderdruk-

kino- der Hervorming uiterst afkeerig was, is hij zich zelven volkomen ge-

lijk gebleven. Geen wonder dan, dat het oog van Keizer Ferdinand en Maxi-

miliaan II bij voorkeiu' op hem zich vestigde, toen beide Vorsten hiertoe nog-

maals eene poging wilden beproeven. Gelijk hij zich van deze taak, van zijn

standpunt , waardiglgk gekweten heeft , zoo was ook zijn laatste geschrift , dat

hij nogtans niet heeft mogen voleindigen, tegen het straffen der Ketters ge-

rikt. Het was waardig zijn zwanenzang en afscheidsgroete aan het leven te

zijn. Het oordeel der nakomelingschap is over zulke mannen als Cassander

geweest is , doorgaans regtvaardiger dan dat van den tijdgenoot. Zij noemt

thans met vereering zijnen naam nevens dien van Calixtus, als van een'

waardijen volgeling des Heilands , wiens leven tot opsclu'ift dragen mogt

:

„Zalig zijn de vreedzamen , want zij zullen Gods kinderen genaamd worden."

JoJiannes RJiodms op reis naar Witteiiberg en Ztiric/i.

TSvee Nederlandsche reizigers verlieten in den aanvang van het jaar 152S

de poort van Wittenberg , hunnen blik naar het zuiden rigtende. Zij haddeit

pas een bezoek bij den groeten man der Hervorming afgelegd, maar schenen

niet volkomen over den uitslag hunner zending voldaan. Ziet hier, wat hen

tot zulk eene verre reize aangedreven en tot Luther gebragt had. Ettelijke

jaren vroeger was de Deken van Naaldwijk , Jacobus Angularius of Hoeck

,

gestorven. Onder diens nagelatene papieren was een hoogst belangrijk stuk

over het Avondmaal des Heeren (de Coend Dominï) gevonden , dat door som-

migen aan den beroemden Wessel Gansfort werd toegekend, door anderen

van veel hoogeren ouderdom werd geschat , waarin de figuurlijke beteeken is

der inzettingswoorden werd gehandhaafd, en „dit is mijn ligchaam" met „dit

beteekent mijn ligchaam" verklaard werd. De vinder van dit geschrift was



Cornelius Honius of Hoen, Raadsheer te Delft, de vriend van Erasmus, die

zijne zucht tot verspreiding van het licht der waarheid met herhaalde ker-

kerstraf heeft moeten boeten, gelijktijdig met Jan de Bakker te 's Hage ge-

vangen zat, en kort na diens teregtstelling aldaar in het jaar 1524 gestorven

schijnt. Deze achtte de hier gevondene verklaring zóó belangrijk, en doorzag

met scherpen blik zoozeer de gewigtige gevolgen daarvan, dat hij het wen-

schelijk en noodig keurde den man, die thans aan de spits van de beweging

der tijden stond, Luther zelven hiermede bekend te maken, en over deze

zaak te raadplegen. Johannes Ehodius en Georgius Saganus boden zich aan

of lieten zich overreden, om met dit oogmerk eene reis naar "Wittenberg te

ondernemen. Het bezoek dat zij bij Luther bragten, en de gesprekken, die

in tegenwoordigheid van Carlstadt hierop volgden, beantwoordden in geenen

deele aan hunne verwachting. Luther zag in het voorgedragene gevoelen niets

minder dan eene ontheiliging van het hoogwaardige saci'ament des Outers, en

verwees hen naar Bazel , om het gevoelen van Oecolampadius in te winnen.

Hoe ook teleurgesteld , ondernamen de beide vrienden de reis uit het noorden

van Duitschland naar de Zwitsersche grenzen, maar ook Oecolampadius, die

uit hunne hand gelijktijdig een schrijven van Luther ontving, huiverde omtrent

een zoo teeder punt eene stellige uitspraak te doen, doch moedigde hen aan

zich te Zurich tot Zwingli te wenden. Ook derwaarts werd de togt onderno-

men , en hier hadden zij het gewenschte einddoel hunner reize bereikt , én in

den Zwitserschen Hervormer den man naar hun harte gevonden, Zwingli,

hetzij hij hier zijne eigene denkbeelden werkelijk terugvond, hetzij hij hier-

door tot volle klaarheid voor zijnen geest zag gebragt, wat hem reeds een

tijd lang als in schemerlicht voor de oogen had gezweefd, betuigde zijne on-

verdeelde instemming met het geschrevene, en toen hij later met zijne verkla-

ring van de woorden der instelling openlijk optrad , bleef hij , met de hem

eigene eerlijkheid en opregtheid, niet in gebreke op de belangrijke mededee-

ling terug te wijzen, welke hem deswege door de broedei's uit Holland was

geschied. Wij laten hier geheel onbeslist, of de Zwingliaansche Avondmaals-

theorie, op grond hiervan, geoordeeld moet worden van Nederlandschen oor-

sprong te zijn; Avij treden thans niet in het onderzoek, in hoeverre dit voor-

val gezegd moet worden het eigenlijke aanvangspunt van den sacramentsstrijd,

die zóó diep en zóó wijd heeft om zicli gegrepen, geweest te zijn, of daar-

mede hebbe zamengehangen. Genoeg zij het ons, door een merkwaardig voor-

beeld gestaafd te zien, hoe naauw en innig de geestverwantschap geweest is,

welke er omtrent een punt, waaraan toen nog door de geheele Christenheid

de hoogste waarde gehecht werd, tusschen Zwitserlands grooten Hervormer

en de Nederlandsche Kerkhervorming in haren vroegsten oorsprong heeft

bestaan.

Maar eer wij onzen blik naar elders wenden , moeten wij tot de beide rei-

II. 2
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zioei s terugkeeren , die wij op hunne reis naar Wittenberg en Zurich aantroffen.

Georgius Saganus is een geheel onbekend persoon in de geschiedenis. Is

hier echter de gissing gegrond, dat hier onder een pseudoniem aan Georgius

Sylvanus (den Bussenaar) gedacht moet worden, dan is hij een der vroegste

en ijverigste Evangelie-predikers geweest, die vroeger te 's Hertogenbosch en

te Delft het zaad der Hervorming had gestrooid, en in 1550 te Antwerpen aan

hetzelfde doel zijne gaven en krachten bleef wijden. De ander was Johannes

Rhodins, Rector van de beroemde Hieronymus school en overste van het fra-

terhuis te Utrecht, die, naar het schijnt, meer dan eens met een gelijk-

soortig doel eene reize naar Wittenberg ondernomen heeft, en de werken van

den vermaarden Wessel aan Luther heeft overgebragt. Wij weten welk een

magtige indruk door de lezing dier geschriften op Luther's geest werd te-

weeggebragt, en hoe zijn moed hierdoor werd gestaald, om voort te schrij-

den op de bane der Hervorming. Is Rhodius de overbrenger van dien schat

geweest , dan heeft hij , meer nog dan hij zelf doorzag , de geheele Christenheid

aan zich verpligt. Rhodius werd door den letterlievenden Philips van Bourgondië

zeer hoog , dat is naar waarde en overeenkomstig zijne uitstekende verdiensten

,

geschat. Bij de vermelding der eerste Bijbelvertalingen zullen wij hem nog-

maals met hooge eere en onderscheiding genoemd vinden. Zijne godsvrucht

en zijne zachtmoedigheid worden niet minder dan zijne geleerdheid geprezen.

Met hoe veel zorg hij de beginselen der Hervorming aan zijne leerlingen zocht

in te planten, blijkt uit de beroemde namen, die op de lijst zijner leerlin-

gen, en te gelijk onder de heldhaftigste strijders voor de zaak der Hervor-

ming voorkomen. Genoeg zij het hier Joannes Pistorius genoemd te hebben.

Hoe zou hij dan, bij het ontsteken van de toorts der vervolging, te Utrecht

veilig hebben kunnen blijven? In het jaar 1527 ontmoeten wij hem als pre-

dikant te Norden in Oost-Friesland; in 1530 in het nabijgelegene Wolfhui-

zen, waar hij kort daarna het einde zijner aardsche loopbaan, en zijn ge-

beente eene laatste rustplaats vond.

ifUkm Gnapheus.

Toen Jan de Bakker (Pistorius), op den eersten met martelaarsbloed in Noord-

Nederland geverwden dag, van het Prinsenhof te 's Hage voorbij de gevangen-

poort naar den brandstapel geleid werd, klonk hem daar, gelijk wij ons

herinneren , uit de traliën van hunnen kerker, het lied zijner medegevangenen

tegen. Tot die gevangenen behoorde ook Willem Gnapheus (de Volder), Rector

der Latijnsche scholen te "s Hage , een der merkwaardigste mannen , welke het

eerste tijdperk der Hervormingsgeschiedenis in ons vaderland heeft opgele-

verd, aan wiens pen wij de uitvoerige en hoogst lezenswaardige beschrijving

van het uiteinde des beroemden Martelaars hebben te danken. Hij was in

1493 te 's Hage geboren. Waar hij zijne vroegste opleiding liebbe ontvangen

,
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is onbekend ; hij zelf verklaart zich reeds in zijne jonge jaren met het onder-

wijs te hebben bezig gebonden. Dat hij een leerling van Jobannes Rhodius

zal geweest zijn , kunnen wij als eene gissing laten gelden ; meer zeker

is het, dat hij zijn vriend en geestverwant mag genoemd wordenen hetzelfde

loffelijke voetspoor betrad.

Reeds vroeger had Gnapbeus, vermoedelijk ten gevolge der eerste bijbel-

vertaling, waarin hij mede betrokken was, gelijktijdig met Cornelis Hoen, te

Delft in het lot der gevangenschap gedeeld, maar hij was toen even als

deze ontslagen , met het scherpe bevel om den Haag niet te verlaten.

Naauwelijks was Pistorius als een geboeide 's Gravenhage binnengeleid, of

Gnapheus trad moedig en onverschrokken als diens verdediger op, en, had

bij reeds deswege de verbolgenheid der geloofsregters op zich geladen, deze

was nog gescherpt door een „ troostelijk chartebel", 't welk hij zich verstout

had aan eene arme bedroefde weduwe te schrijven, wier zoon de kap had

verlaten. Hij had daarin de vrijmoedige gedachte geuit, dat men even goed

Ijuiten als in bet kloosterleven, door een standvastig geloof in God en on-

geveinsde liefde jegens den naaste, het bewijs kon leveren van een opregt

Christen te zijn. Andermaal sloten de kerkerdeuren zich achter hem — en

welk een lot scheen hem thans beschoren , die zoo moedig de zaak van Jan

de Bakker had bepleit ! Maar de pijnlijke indruk , dien deze eerste openbare

teregtstelling in Nederland op de diepgeschokte gemoederen des volks had te

weeg gebragt , stemde de geloofsregters voor eene poos tot meerdere zachtmoe-

digheid, dan men van hen had mogen verwachten. Gnapheus werd te Leuven

aan een geloofsonderzoek onderworpen , en veroordeeld , om als een die het

kloosterleven had gesmaad, naar een klooster gezonden te worden, „om er

drie maanden penitentie te doen te bier en te broode." Hoe weinig nogtans

deze afzondering tot zijne zoogenoemde bekeering of genezing heeft kunnen

strekken, blijkt uit een geschrift, dat hij gedurende deze maanden vervaar-

digde onder den titel : „ Een troost ende spiegel der siecken en de dergenen

die in lijden zijn , wt die heilige scrift bij een gevoecht ende neerstelick

ghecorrigeert'', dat teregt onder de belangrijkste scliriften geschat wordt, die

uit de eerste dagen der Hervorming tot ons zijn gekomen.

Gedurende de drie hierop volgende jaren (1525—1528) vinden wij niets

aangaande Gnapheus vermeld. Vermoedelijk heeft hij ze rustig dooi'gebragt

,

en welligt was bet hem vergund in de eervolle betrekking die bij vroeger be-

kleed had , op nieuw werkzaam te zijn. Toen echter werd eene hoogst nietige

aanleiding de leus tot eene veel strenger vervolging, welke hem noodzaakte

als vlugteling om te zwerven en zijnen geboortegrond te verlaten. Een stuk

vleesch — deze bijzonderheid is ons door Gnapheus zelven medegedeeld ,
— was

,

op een vastendag, tijdens zijne afwezigheid , bij zijne haardstede gevonden , en dit

in ons oog zeer ligt vergrijp werd als eene misdaad uitgekreten , waarvoor de schul-

2*
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dige aan lijf en goederen verdiende gestraft te worden. Eene sententie werd

tegen den afwezende uitgesproken , „dat men hem vangen ofte dootslaan soude

,

waar men hem soude vinden." Zijne oude moeder werd in het ijzer geslagen,

zijne eenige zuster in de gevangenis geworpen , zijne bezitting verbeurd

verklaard.

Wij kunnen den vlugteling niet op zijne omzwervingen buiten het vader-

laixl vergezellen. Genoeg zij het met een enkel woord vermeld te hebben,

dat hem te Elbing en te Koningsbergen eene waardigheid
,
geëvenredigd aan

zijne wetenschappelijke verdiensten , werd opgedragen , schoon hij ook daar uit

den beker des lijdens en der vervolging heeft moeten drinken; dat hij nog

eenmaal, in het jaar 1547, zijn vadei-land bezocht; dat hem te Embden de

opvoeding der zonen van Oost-Frieslands gravin werd toevertrouwd , en dat

hij, als Burgemeester van Norden, in het jaar 1568 overleed.

Het verheugt ons alzoo te mogen vernemen, dat hem na zoo veel lijden

en strijden nog een kalmer levensavond beschoi'en is geweest. In de Avond-

maalsleer deelde Gnapheus in het gevoelen zijner vrienden en geestverwanten

,

die wij reeds vroeger leerden kennen. Bij herhaling zien wij hem in Oost-

Friesland, als den man des vredes, tot bijlegging der geschillen tusschen Luthe-

ranen en Zwinglianen, optreden. Overigens achten wij de opmerking volkomen

juist, dat Gnapheus nog meer humanist dan eigenlijk theoloog geweest is, maar

zonder hem daarom den roem te betwisten, van een der moedigste strijders

voor de vrijheid des gewetens geweest te zijn, en onder de eerste Hervormers

van Nederland, met eere zijne plaats te mogen behouden.

Cornelis Cooltnyn.

Comelis Cooltnyn
,

geboren te Alkmaar , waar liij eerst als kapellaan , en

later als Evangeliscli prediker ijverig werkzaam was , behoorde tot die Her-

vormingsgezinden , die men wel, wat geestesrigting betreft. Zwinglianen kan

noemen, maar zonder dat uit de geschiedenis blijkt, dat de groote Zwit-

sersche Hervormer regtstreeks een' beslissenden invloed op hunnen geest hebbe

geoefend Even als Zwingli, reeds vroegtijdig tot helderder inzigten in de

waai'heid des Evangeliums geleid, kwam hij niet dan noode er toe om de ge-

meenschap der Kerke op te geven, maar met hart en ziel streefde hij in den

nederigen kring , waarin hij zich bewoog, naar verbetering en hervorming. Tegen

de mis , de vereering der Heiligen , het wijwater en andere instellingen der

Kerk, schroomde hij niet met mannelijken ernst zijne stem te verheffen. Schoon

deswege bestraft, volhardde hij ook van den kansel, toen hij als pastoor aan

de gemeente van Enkhuizen was verbonden, zijne reformatoi'ische gevoelens te

verkondigen. Een bevelschrift van den bekenden Ruard Tapper, die van Enk-

huizen geboortig was, riep hem naar 's Gravenhage, om zich deswege te ver-

antwoorden. En zekerlijk had en nu en later het ergste lot hem bedreigd.
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indien niet velen zijner medeburgers , op het innigst aan den geliefden Leeraar

gehecht , hem derwaarts vergezeld hadden , en het anders hardvochtig ge-

moed van hunnen stadgenoot, tot meerdere zachtheid hadden weten te stem-

men , dan Tapper tegenover ketters of van ketterij verdachten gewoon was

te doen blijken. Even als Zwingli zocht men hem door beloften voor Rome

te winnen of te behouden. Terwijl hij zich te 's Hage bevond , werd hij

door een' der regters in den tuin achter het Geregtshof geleid, die hem

van de eene zijde op de gevaren wees, waaraan hij zich door de openbaring

zijner gevoelens blootstelde, en van de andere zijde hem binnen korten tijd

de aanstelling bij eene „kerk van meer dan honderd kroonen" voorspiegelde.

Maar door zulk een lokaas was Cooltujn even weinig te vangen, als hij

later voor bedreiging zwichtte. Wel achtte hij het raadzaam, toen hij ander-

maal eene scherper waarschuwing uit Brussel ontving, voor eene wijle tijds,

het prediken te laten varen ; maar hij hield niet op het Evangelie
,

gelijk hij

het had leeren verstaan , in zijne vertroostende en heiligende kracht , aan het

krankbed en in de woning der ellende te verkondigen. Niet onjuist was het

vermoeden der kettermeesters, dat hij, in stilte voortwerkende, aan Kome nog

belangrijker afbreuk , dan vroeger door zijne predikatiën had gedaan. De be-

ruchte Franciscus Sonius trad nu als zijn geloofsonderzoeker en vervolger op.

De brandstapel scheen onvermijdelijk ; maar ook thans werd hij , op voor-

spraak zijner medeburgers , door een bevelschrift van Ruard Tapper aan de

klaauwen van zijnen onderinquisiteur ontrukt. Leven en vrijheid werden hem

geschonken , maar onder voorwaarde , dat hij vrijwillig Enkhuizen zou verla-

ten , of de leer van het vagevuur , der aanroeping van Maria , en zoodanige

plegtigheden der Kerk, die hij vroeger bestreden had, thans door zijne pre-

diking zoude aanbevelen. Zijne gemeente zocht hem tot het laatste te bewe-

gen , doch hij wees dit met verontwaardiging van de hand , en besloot tot

het eerste. Hij vestigde nu andermaal te Alkmaar zijn verblijf, beklom slechts

zelden den kansel , maar besteedde te meerderen ijver aan de onderwijzing van

kindei'en, en de opleiding van toekomstige Evangeliepredikers, waaraan ons

vaderland , bij het doordringen der Hervorming , bij toeneming behoefte had.

Niet gering zijn de diensten te schatten , welke hij te dezen aanzien aan de

zaak der Hervorming bewezen heeft. Jan Arentsen, Albert Gerrits en Pieter

Cornelis , allen nederige handswerkslieden van beroep , waren zijne kweeke-

lingen, en werden, onder zijne leiding, gevormd om als eerste predikanten in

Holland de plaats in te nemen en te bekleeden , die zij met eere hebben ver-

vuld Maar ook in dezen werkkring bleef hij niet ongemoeid. Ten derdenmale

bedreigde het gevaar der geloofsvervolging zijn dierbaar hoofd. De onder-

inquisiteur Nicolaas van Bui-g (de Gastro) verscheen onverwacht te Alkmaar om
den gehaten ketter in banden te slaan. Maar nog tijdig van het gevaar onder-

rigt, gelukte het hem te ontkomen, en te Embden, — 't welk toen reeds de
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herberg en het toevlugtoord veler vervolgden was geworden — eene wijkplaats te

vinden. Aanvankelijk was het niet zijn voornemen , zich hier voor goed te ves-

tigen. Hij wenschte te Groningen met toestemming der stedelijke regering,

door de oprigting eener school, zaden of spranken des lichts voor de toekomst

te strooijen ; maar veranderde van besluit, toen hij omstreeks het jaar 1557 tot

vastgeordend predikant der Embdensche gemeente werd aangesteld. Van hier

zond hij zijn Evangelie der armen aan zijne voormalige landgenooten , voorafge-

gaan van eenen Brief aan Timotheüs, die tot antwoord dienen moest op de

beschuldiging, als hadde hij uit laakbare menschenvrees het geloofsonderzoek

der Inquisiteurs ontweken. Hier vond hij, tien jaren later (1567), het einde

van zijn' aardschen werkkring. De kroon eens martelaars was niet voor hem

weggelegd , maar de dankbare nakomelingschap vereert niettemin zijne nage-

dachtenis als van een' der moedigste en standvastigste belijders der waarlieid.

Joannes Sartorius.

In een vertrek boven de oude waag te Amsterdam werd , omstreeks den jare

1522, les in het Hebreeuwsch gegeven, iets wat te dien tijde nog als eene

bijzonderheid gold. De onderwijzer, een jongeling van twintig jaren, droeg den

Latijnschen naam van Sartorius. Hij plaatste dien somtijds voor zijne later uitge-

gevene werken, maar was bij de burgers zijner geboortestad onder den nede-

rigen naam van Snijders of Cleermaekers bekend. Reeds vroeg had hij zich met

de volle borst op de beoefening der oude talen toegelegd , en een gedeelte van

liet onderwijs op de Latijnsche school was daarom mede aan hem toevertrouwd.

Maar te midden van zijne taalstudiën bleef zijn oog met innige belangstelling

gevestigd op den grooten strijd dier dagen , die op het gebied des geestes ge-

voerd werd. Zijn dorst naar kennis en waarheid deed hem met gretigheid

,

wat daarover geschreven werd, in handen nemen, en hier vond hij beide

voor zijn verstand en hart, veel meer dan het oude Latium of Hellas hem

geven kon. Al aarzelde hij nog den band der gemeenschap met de Kerk,

waarin hij was opgevoed, openlijk te verbreken, wij behoeven toch niet te

vragen , of hij het licht , dat thans in zijnen boezem straalde , toen reeds aan

anderen hebbe medegedeeld, daar wij hem in 't jaar 1525, als verdacht van

ketterij ,
gevankelijk naar 's Hage zien vervoerd. De marteldood van Pistorius

lag nog versch in aller geheugen, geen ander of beter vonnis scheen hem voor-

bestemd. Doch de kerker opende zich voor hem weder. Na eene wijle tijds

in den vreemde gezworven te hebben , opende hij eene school te Noordwijk

,

welke door tal van kweekelingen bloeide. Intusschen had hij reeds , door meer

dan één geschrift van taalkundigen aard. zekere vermaardheid verworven.

Thans begaf hij zich ook op het gebied der Godgeleerdheid. Geheel in

den geest van den grooten Hervormer schreef hij een Latijnsch vertoog

over het gehnf , doi regivaardigt , 't welk door hem aan den Rector der
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Latijnsche scholen te Amsterdam, werd opgedragen. Hierdoor wikkelde hij

zich in een' heftigen strijd , die hem vermoedelijk noopte nogmaals den

vaderlandschen grond vaarwel te zeggen, en zijne woonplaats naar Bazel over

te brengen , waar hij , in het voetspoor van den beroemden Erasmus tredende

,

nevens meer andere werken , zijne Paraphrasen op de vier groote en de

kleinere Profeten in het licht gaf.

Gevoelt de Zwitser zich aangetrokken door de geliefde bergen van zijn

lieerlijk vaderland, hetzelfde verlangen naar zijnen geboortegrond, en den

wensch om de geloofsovertuiging, welke zich steeds dieper bij hem gevestigd

liad, luide en openlijk voor zijne landgenooten uit te spreken, bragt Sarto-

rius, na eene scheiding van ettelijke jaren, uit Zwitserland in Holland weder.

Met verachting van het gevaar, dat hem hier als op de grenzen stond in

te wachten, daar de bloedplakkaten nog in volle kracht en werking waren,

trad hij nu als pi'ediker der Evangelische waarheid op. In 1551 was hij pre-

dikant te Delft; maar de onrust der tijden veroorloofde hem niet daar on-

afgebroken en tot den einde werkzaam te zijn. Twaalf jaren later vinden

wij hem als herder en leeraar in zijn geliefd Noordwijk weder, ter zelfder

plaatse, waar wij hem vroeger aan het hoofd eener school zagen staan,

welke , naar de getuigenis van den beroemden Junius , — voorwaar geene ge-

ringe lofspraak op zijne nagedachtenis — een grooter aantal geleerden van

zich heeft doen uitgaan , dan er eenmaal helden te voorschijn waren getre-

den uit het Trojaansche paard.

Zoeken wij nu de verstrooide trekken te verzamelen en als één geheel ons voor

den gecbt te plaatsen, dan zal het ons te gemakkelijker vallen een karakter-

beeld van de Nederlandsche Kerkhervorming te ontwerpen, gelijk dit zich ver-

toond heeft gedurende het eerste tijdperk van haar bestaan. Men heeft haar een

zelfstandig en eigenaardig karakter toegekend, en dit achten wij ook volko-

men gegrond, voor zoo verre zij bij haren vroegsten oorsprong en voortgang

noch uitsluitend Erasmiaansch , Luthersch , Zwingliaansch , veel minder Calvi-

nistisch geweest is, maar de Bijbelsch practische rigting, welke aan de Broe-

deren des genieenen levens , onzen Erasmus en Wessel , gelijkelijk eigen was,

bij de veelheid der rigtingen, die elkander kruisten en ontmoetten, als eene

gouden draad tot het einde van dit tijdperk doorloopt.

Bij herlialing vonden wij in dit Tafereel de onsterfelijke namen van Erasmus

en Wessel genoemd. Beider geest vinden wij op dit tijdperk afgestemjjeld. Aan

beider geest — al heeft het reformatorisch beginsel zich veel krachtiger in

Wessel dan in Erasmus uitgesproken — bleef het denkbeeld vreemd, zich van

de Kerk te scheiden. Veel meer was het hun hoogste doelwit, de Kerk in en

door de Kerk te hervormen. Van daar dan ook , dat velen , schoon zij als huma-
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7ns(en zich te goed deden aan de bespotting der bedelmonniken, er niet aan

dachten, met de Kerk te breken, of zelfs, gelijk Grapheus, zich haastten,

de gevoelens, die hun als kettersch werden voorgeworpen, terug te nemen;

en dat anderen, van de beginselen der Hervorming doorvoed, en met een

geopend oog voor vele dwalingen en misbruiken der Kerk, even als de edele

Cassander, in den schoot der Eoomsch Katholieke kerk gebleven en gestorven

zijn. Wat er goeds en lofFelijks in deze rigtiug lag, zal ons helder voor de

oocen staan, als ons later het beeld van Huibert Duifhuis, den beroemden

prediker van St. Jakob , zal worden geteekend. Zelfs laat zich kwalijk bereke-

nen, welke vruchten het door Erasnius en AVessel uitgestrooide zaad voor de

toekomst zou hebben doen rijpen , indien het zich bij rustigen en ongestoorden

voorto-ang had kunnen ontwikkelen, en, of het hier immer tot eene geheele

scheiding van Eome zou gekomen zijn, indien de schok der beweging, die

Duitschlands bodem deed trillen , ook niet tot onzen vaderlandschen grond ware

overgeslagen.

Het was Luthers magtige geest , die ook hier bezielend en beslissend werkte.

Als eene bijdrage ter beantwoording der vraag, hoe en van welke zijde de

Hervorming het eerst tot ons vaderland is doorgedrongen, deelden wij aan

onze lezers ettelijke bijzonderheden uit Hendrik van Zutphens vroeger leven

en werkzaamheden mede , en hieruit is ons gebleken , hoe — nevens de versprei-

dino- van Luthers schriften door de Antwerpsche kooplieden , — de krachtigste

hefboom tot het wekken dier beweging te zoeken is in de naauwe en veel-

vuldige gemeenschap, die er tusschen de Augustijner-kloosters in Duitschland

en in ons vaderland heeft bestaan. Het lag bovendien in het Nederlandsche

volkskarakter, dat velen, die slechts noode en traag tot het gewigtige besluit

waren gekomen om zich openlijk aan de zijde der Hervorming te scharen —
nadat eenmaal dat besluit was genomen, nadat de beslissende overstap was ge-

schied , nadat de Rubicon was overgetrokken — al ras zich bereid toonden nog

verder te gaan , dan eigenlijk in den geest van Duitschlands Hervoi'mer lag

,

en deze ten volle kon goedkeuren. Ook dit zagen wij door het voorbeeld

van eenen Pistorius en van Zutphen bevestigd. Er is voorts wel geen twijfel

aan, of de vliegende vonken, door Luther's schriften, voornamelijk door zij-

nen brief na den dood der eerste martelaren , verspreid , zijn voortgegaan

met duizenden gemoederen voor hem te winnen en te veroveren; maar naau-

welijks behoeven wij het aan onze lezers te herinneren , dat daarom niet allen,

die als met het gif der „ Lutheranije" besmet, aan de vervolging ten doel ston-

den , en in de geschiedenis als „ Lutheranen of Martinisten" voorkomen

,

in den gestrengen zin des woords Lutherschen geweest zijn , daar velen hunner

in den geest van Erasmus en Wessel dachten, en op wezenlijke punten van

den groeten Hervormer verschilden. Het was de algemeen gehate secte-naam

,

die alle Hervormden, van welke kleur of rigting, voor zoo veel zij niet met
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de nog dieper verachte Wederdoopers verwisseld werden , in de kabinetten en

bevelschriften der vorsten omvatte. De Augsbiirgsche geloofsbelijdenis bleef

langen tijd hier te lande zekere leuze der vereeniging voor alle Hervormden

,

hoe weinig ook allen haar in waarheid of ten volle waren toegedaan. Zij dien-

tlo in de hand van den onsterfelijken grondlegger onzer vrijheid als een be-

schermend schild, dat hij over het hoofd der bedreigde Hervorming hield

uitgestrekt, om haar zeker regt van bestaan en ondersteuning in den vreemde

te verwerven. Slechts met de benaming van //Oosterlingen of Heshusianen"

die mede op de Lutherschen werd toegepast, hebben wij eene meer kenmer-

kende beteekenis te verbinden. Maar toen het Calvinisme in begaafde predi-

kers zijne tolken vond ; toen , tegenover Junius en Modet , de bekende Flacius

te Antwerpen predikte; toen Cyriacus Spangenberg de ongelukkige vergelij-

king maakte , dat de daiir bloeijende Luthersche gemeente in het midden van

Calvinisten en Papisten was geplaatst, als Christus aan het kruis tusschen

de twee moordenaren: toen teekende zich dit verschil tusschen Lutherschen

en Calvinisten steeds scherper af, en werd de klove steeds dieper gegraven

,

welke de beide kerkgenootschappen, die elkander zusterlijk hadden moeten

omarmen , in volgende tijden te jammerlijk zou verdeeld en gescheiden houden.

Nog op eene andere wijze heeft Duitschland zijnen invloed op de Hervorming

in Nederland doen gelden. Wij denken aan den snellen aanwas ^'an de sekte

der Wederdoopers, die een' tijd lang in Noord-Holland en Friesland het meerder-

tal der Hervormingsgezinden schijnen te hebben uitgemaakt. Wij kunnen , zoolang

wij niet beter onderrigt zijn , de eigenlijk gezegde Wederdoopers of „Melchioriten"

en de oude Doopsgezinden niet wezenlijk in oorsprong onderscheiden achten,

zonder daarom beider gevoelens met elkander gelijk te stellen of te verwarren

,

en beschouwen beiden als loten opgegroeid uit denzelfden stam. Of liever, de

Wederdoop was eene plant van uitheemschen bodem , die , herwaarts overgebragt,

eene vruchtbare aarde vond, doch waarop door Menno eene edeler loot werd

ingeënt, die in het kerkgenootschap of de vereeniging der Doopsgezinden hare

rijke bloesems en vruchten droeg. Het is er nogtans verre af, dat zelfs hier

het eigenaardige der Nederlandsche kerkhervorming geheel zoude zijn verloren

gegaan of uitgewischt; want juist in de bezadigde hervormingspogingen van

eenen Menno, tegenover de wilde uitspattingen der dweepzucht, inden prac-

tischen geest, die hem bij al zijn streven en werken bezielde, in de hooge

waarde door hem op een gestreng zedelijken en voorbeeldigen wandel gelegd,

heeft zich dit op eene sterk sprekende M'ijze geopenbaard.

Is de Hervorming in ons Vaderland in haren oorsprong bezwaai'lijk Luthersch

te noemen, even weinig kunnen wij eene andere, bij velen geliefde, voorstel-

ling zonder beperking toelaten : dat zij vóór de zegepraal van het Calvinisme een

II. 3
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zuiver Zwingliaansch karakter heeft gedragen, 'twelk, nooit geheel onderdrukt, iets

tweeslachtigs aan haar wezen gaf, en, bij het uitbreken der Remonstrantsche

twisten in sclierpe tegenstelling te voorschijn trad. Waarheid is het, dat velen

in ons vaderland met den Zwitserschen Hervormer eenstemmig op het punt

der Avondmaalsleer dachten; maar, zoo het onzeker blijft, of Zwingli zijn licht

aan het hier reeds vroeger verspreide licht hebbe ontstoken , zeker is het althans,

dat die reizigers , die wij op hunnen verren togt over Wittenberg en Bazel naar

Zurich vergezelden, daar wel versterking en bevestiging voor hun eigen gevoelen

konden vinden, maar van daar geene nieuwe denkbeelden naar hun vaderland

medebragten. Waarheid is het evenzeer, dat wij bij Honius, Rhodius, Gnapheus ,

Cooltuyn, Sartorius, waarbij wij nog Petrus Bloccius en Anastasius Veluanus

kunnen voegen , nog meerdere trekken kunnen waarnemen, die wij echt Zwingli-

aansch kunnen noemen; maar het bewijs ontbreekt geheel in de geschiedenis,

dat deze aan Zwingli's schriften, die veel minder algemeen dan die van Luther

hier te lande zijn gelezen en verspreid geworden , zouden ontleend zijn. Waar-

heid is het eindelijk, dat de Remonstranten ten aanzien van het gezag der

overheid en de zaligheid van vroeggestorvene kinderen , in den geest van Zwingli

dachten; doch men zie niet voorbij, dat deze omtrent het hoofdpunt van den strijd
,

de leer der voorbeschikking, weder veel gestrenger begrippen had gekoesterd

dan zij. In weerwil van dit verschil , bestaat de overeenkomst op vele punten

;

maar dit verschijnsel is uit de Bijbelsch practische rigting, die zóó uitnemend

ook aan Zwingli eigen was, genoegzaam te verklaren. Wij meenen alzoo niet

grootelijks te dwalen, als wij het daarvoor houden, dat veel van hetgeen

men in de geschiedenis onzer Hervorming echt Zwingliaansch genoemd heeft

,

met hetzelfde of nog meerder regt , echt Nederlandsch kan genoemd worden.

Naar waarheid heeft de beroemde Amerikaansche geschiedschrijver , i) die de

opkomst der Nederlandsche republiek beschreef, beweerd, dat ons gemeenebest,

niet op Lutherschen, maar op Calvinistischen bodem is ontstaan en opgewassen.

Maar zóó gereedelijk als wij dit toegeven , zoo weinig mogen wij zijne be-

wering laten gelden, dat de Hervorming het eerst niet van de zijde van

Augsburg, maar van den kant der Hugenoten ons vaderland is binnengedron-

gen. Bij zoo vele mannen, die wij als moedige strijders voor het licht der

waarheid onder de eerste Hervormers van Nederland zagen optreden , en ge-

durende dit geheele eerste tijdperk , ontwaren wij naauwelijks iets , wat naar

Calvinisme zweemde. Het is eerst ettelijke tientallen jaren later, nadat een

Datheen, Modet e. a. zich aan de spits onzer Hervorming hadden geplaatst,

en voornamelijk, nadat een stroom van vlugtelingen uit het Zuiden zich op

het Noorden had gestort, dat wij schier alle rigtingen, die vroeger bestaan

1) Jolin Lothrop Motley.
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hadden, door het Calvinisme terucfgedrongen , overstelpt en verzwolgen zien.

Vragen wij wat zulk eene omkeering heeft gewrocht , of waaruit het te ver-

klaren zij, dat de groote meerderheid der bevolking hier te lande al spoedig

met vrijbesliste keuze voor den Hervormer van Genëve heeft partij gekozen?

De reden hiervan lag niet zoo zeer in sympathie met zijn leerstelsel , 'twelk

slechts weinigen in zijne diepte doorgrondden, maar veel meer in den ver-

klaard anti-hierarchischen , of , om een woord van dien tijd te bezigen , anti-

papistischen geest, die het Calvinisme in hart en aders zat. Het was niet de

liefde voor de gestrenge leer der voorbeschikking, maar het moedig verzet

tegen Rome's dwingelandij , tegen de slavernij des gewetens , tegen de tirannij

des Spaanschen konings, gelijk dit door Calvijn's en Beza's volgelingen van

do daken gepredikt werd , wat onze vaderen tot ijverige Calvinisten heeft

gestempeld. Maar hiermede hebben wij reeds den voet op den bodem van

een later tijdperk gezet. Als ons later het levens- en karakterbeekl van eenen

Jnnius en Modet, van eenen ïafin en Datheen voor oogen wordt gehangen,

dan zal het ons duidelijk worden , hoe voornamelijk de krachtige werkzaam-

heid der Vlaamsche en Waalsche predikers er toe geleid heeft , dat het Cal-

vinisme tegelijk met de zegepraal der Hervorming , in ons vaderland zijn

volkomen triumf heeft gevierd.

B. TER Haar.



TWEEDE TAFEREEL.

GELÜOFSMOED ONDER VERDRUKKING.

Karel V was in zijn klooster gestorven, en of hij tot zijn' laatsten aclem-

togt in zijn' afkeer van de ketterij heeft volhard , dan of de troost des

Evangeliunis
,
gelijk die door de Hervorming gepredikt werd , zoo als anderen

meenen , den toegang heeft gevonden tot zijne stervenssponde , zal wel altijd een

geheim moeten blijven na zijnen dood. Als hulde aan zijne nagedachtenis

,

hem door zijnen Zoon en opvolger Philips II gewijd, werd des Keizers uit-

vaart, den 29sten en SOsten December des jaars 1558, in een' grootschen en

plegtstatigen optogt langs de straten van Brussel , op het luisterrijkst gevierd.

Het mogt voor het minst een vreemd en zonderling schouwspel heeten, wat

daarin wel het meest het oog der starende menigte naar zich trok. Een schip

geheel opgetuigd , met wapenschilden en banieren overdekt en door zeepaarden

getrokken , bewoog zich langzaam te midden der geschilderde golven. De

bemanning werd voorgesteld door drie zinnebeeldige personen : Geloof , Hoop

en Liefde. Het Geloof met den avondmaalskelk in de hand , een rood kruis in

de armen geklemd, in een wit gewaad gedost, was te midden van het ver-

dek op eenen troon gezeten. De Hoop, in het bruine monniksgewaad gehuld

,

op een zilveren anker leunend, stond aan den voorsteven. De Liefde , schitterend

in een vuurrood kleed , droeg een vlammend hart in de eene hand en hield

de andere aan het roer geslagen. Geloof, Hoop en Liefde— te zamen vereenigd

als de meest eigenaardige zinnebeelden bij de uitvaart van eenen Vorst , wiens

gestrenge bloedplakkaten , tijdens zijne regering — moge het cijfer der om-

gebragten al te hoog of nog te laag zijn geraamd — duizenden bij duizenden

zijner onderzaten in alle oorden des lands om en voor hun geloof hadden

doen sneven
;
gekozen en uitgedacht door zijnen Zoon , die zijnen Vader nog

zóó verre in wreedheid heeft overtroffen, en op wiens lippen de bedi-eiging

voegde : // Mijn vader heeft u met doornen gekastijd , maar ik zal u met schor-

pioenen geeselen" — dit mogt inderdaad als de bitterste bespotting gelden

van het lijden , dat onze vaderen om der Godsdienst en des gewetens wille hebben
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doorgestaan. Zoo het getei'gd gevoel der onderdrukten en vervolgden dat

schip had moeten opsieren en bemannen, het zou de drie geloofsregters , een'

Ruard Tapper, Frans Sonius, Jan Gruwel benevens een' Frans van der Hulst

en Pioter Titelman '), zoo als zij met koude hardvochtigheid het vonnis

1) Daar de namen dezer geloofsregters veelvuldig in deze Tafereelen voorkomen

,

zonder dat hunner tot hiertoe opzettelijk gedacht is, achten wij aan hunne nagedach-

tenis niet te veel eer bewezen, als wij enkele kenschetsende bijzonderheden nopens elk

hunner hier in eene breede aanteekening te zamen vatten.

Frans van der Hulst, raadsheer van Braband en de KarmeUtor monnik Nicolaas van

Egmond werden het eerst , bij Keizerbjk besluit , tot geloofsregters aangesteld. De eerste

werd om zijne wreedheid met Nero en Phalaris vergeleken, en door Erasmus een //zon-

derlinge vijand van wetenschap" genoemd; de tweede wordt door hem geteekend als

" de Krankzinnige met liet zwaard in de hand."

Bij het bloedplakkaat van 1540, ten gevolge waarvan het vuur der vervolging zoo-

veel heviger ontbrandde, werden Euard Tapper, Frans Sonius en Jan Gruwel aan het

lioofd van het kettergerigt geplaatst. Van den laatsten zij hier alleen gezegd, dat zijn

naam geheel zijne inborst aanduidde. De tweede, die veel had toegebragt aan de oprig-

tiug der nieuwe bisdommen, was een man van doortrapte loosheid; en dat hij niet

minder dan Granvelle in den algemeenen volkshaat deelde, bUjkt genoegzaam uit het

navolgende rijmpje

:

6 Bisschop Sonnius, die ten Bosch zijt,

Uwen naem is seer benijt,

Uw rijk is van geen der weerde

In hemelrijk nog op eerde.

Gij eet huiden ons dagebx broodt,

Ons wijfs en kinders hebben 't groot noot.

ó Heer, ghij die daar in den Hemel zijt,

Maak ons doch desen Bisschop met sijnc insettinghe quyt

,

En laat ons in geen becoringhe vallen,

Maar verlos ons van de geschorenen allen

!

Over den eerstgenoemde willen wij iets uitvoeriger zijn:

Euard Tapper van Enkhmzen bekleedde bij zijne waardigheid als Inquisiteur ook die

\an KanseUer aan de lioogeschool te Leuven. Volgens de getuigenis van Eoomsch-

KathoUeke schrijvers, was hij, als geleerde, met uitgebreide kennis en buitengewone schran-

derheid begaafd. Jammer maar dat de wreedheid, waarmede hij niet enkel in hetregts-

geding van Jan de Bakker en Angelus Meruia, maar in de terdoodbrenging van ontelbare

andere slagtoflers te werk ging, den roem zijner geleerdheid ten eenenmale verdonkerde.

Hierbij bezat hij — wat in eenen regter, die over dood en leven beschikken moest,

al'schnweUjk mag heeten — een hoogst oploopend en driftig karakter, 'twelk hem ook

den dood berokkend heeft. Tijdens de regering van Karel V had hij zich geen gering aan-

zien en invloed aan het Hof weten te verwerven. Hij was voor den Keizer, met wien hij op

zekeren gemeenzamen voet verkeerde , als de bijl in de hand van den Lictor , en had

een belangrijk aandeel gehad aan de uitvaardiging der meest beruchte plakkaten. Wat

was natuurlijker, dan dat hij zich voor diens opvolger als onmisbaar beschouwde ? Doch

l'hilips was de man niet , om zich door iemand , ongeneigd of ongeroepeu , eeuige raad-

geving te laten opdringen. Eens verzocht hij gehoor bij den Koning ten einde de

afkondiging en invoering van een nieuw en nog strenger plakkaat te verwerven. Gewoon

als hij was den vrijen toegang tot den Keizer te hebben, gevoelde hij zich allerdiepst
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hunner slagtofFers teekenen, aan den steven, aan het roer en voor een' der

masten hebben geplaatst. Het zon welligt den beul met zijne zwarthouten

kap op het hoofd , en de foltertuigen der Inquisitie in de hand , te midden

van het verdek , de hoogstverhevene plaats hebben aangewezen.

Toch voegen deze zinnebeelden — al waren zij bij Karels uitvaart misplaatst —

gekrenkt , toen lüj verpligt was in de antichambre van diens zoon te wachten , en weldra

zijn geduld verliezende, trad hij stoutmoedig het kabinet des Konings binnen. De

koude en trotsche blik, waarmede deze hem aanzag, maakte den Inquisiteur een

oogenbük verlegen ; maar hij herstelde zich , en openbaarde nu de reden van zijne komst.

//Ik zal zien," was het drooge en koele antwoord van Philips; maar Tapper wenschte

aanstonds een besluit, en wel de toestemming van hetgeen hij onverwijld noodzakelijk

keurde. //Laat hem heengaan!" sprak nu de Spanjaard met afgewend gelaat tot zijne

dienaren. Half ter deure uitgezet , was Euard buiten zich zalven van woede. Tandenknar-

send stond hij daar; het bloed steeg hem naar het hoofd, en — bewusteloos zeeg hij

neder , door den doodelijken aanval eener beroerte getroffen. Dit plotseling sterven gaf

aanleiding tot een boekske, dat den zonderlingen titel droeg: Apotheosis ofte Hemelvaart

van Ruard Tapper, door H. Geldorpius.

Van Pieter Titelman wordt in de geschiedenis onzer vaderlandsche Kerkhervorming niet

zoo veelvuldig gewag gemaakt , omdat Zuid-Nederland voornamelijk het tooneel was , waarojD

hij zich ijverig werkzaam betoonde. Tot kenschetsing van dezen man en diens karakter ver-

oorloven wij ons eene plaats uit het beroemde werk van Motley hier woordelijk terug te

geven: //Onder de Inquisiteurs stond de naam van Pieter Titelman thans bovenaan. Hij

oefende zijn eerloos bedrijf üit in Vlaanderen, te Douay en in het Doorniksche, alzoo in

de welvarendste en volkrijkste streken der Nederlanden, met eene snelheid, juistheid en

zelfs met eene jokkernij , welke naauweUjks menschelijk schenen. Eene boosaardige luim

lag in 's mans karakter. De oude vrouw, in het verhaal van Lear's hofnar, die zich

vermaakte levende palingen in het kokende water te werpen, en ze alsdan met een' stok

te slaan, onder de woorden: //deugnieten, ligt stil!" had een' regten inquisiteursaard.

Immers, op dezelfde wijze handelde Titelman tegenover zijne ketters, als zij krompen

op de folterbank of in de vlammen. De kronijken van dien tijd beschouwen hem

als eene soort van kwelduivel, wonderlijk doch schrikkelijk om aan te zien , die nacht

en dag, geheel alleen ^ te paard het land doorreisde, de sidderende landlieden meteen'

grooten kneppel op het hoofd sloeg , heinde en ver schrik rondom zich verspreidde

,

verdachte personen uit hunne woningen , zelfs uit hun bed wegsleurde en in den kerker

\vierp; nooit verzadigd van gevangen te nemen, te pijnigen, te verworgen en te ver-

branden, zonder eenige schaduw zelfs van bevelschrift, getuigenverhoor of proces."

Om deze schets van Spanje's beulen en trawanten, die het edelste en kostbaarste martelaars-

bloed hebben doen stroomen, eenigzins voUedig te maken, voegen wij hier nog bij de wel be-

kende en beruchte namen van de Vargas en Hessels , die beiden zitting hadden in den Raad

der beroerte, door Alva ingesteld, en herinneren wij onzen lezers, hoe de eerste het, als

zijne sententie bij ieder vonnis , zal hebben uitgesproken : // Haeretici fraxerunt templa

,

Catholici nihil contra fecerunt , ergo omnes patibulentur !" (de ketters hebben de kerken

geschonden, de Katholieken hebben er zich niet tegen verzet, — dus mogen zij allen

gehangen worden !) en hoe wij van den tweede verhaald vinden , dat hij , terwijl de ge-

wigtigste processen aanhangig waren , den slaap niet uit zijne oogen kon weren , en zoo

dikwerf als men hem uit zijne slidmering opwekte, -zich haastte te antwoorden: ad pa-

tibulum, ad patibulum! aan de galg, aan de galg maar! en dan weder de gemakkelijk-

ste houding in den rug van zijnen leuningstoel zocht.
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uitnemend aan het hoofd en den ingang van het Tafereel, dat wij thans

hebben te schetsen. Geloof, Hoop en Liefde hebben zich in het uiteinde van

zoo vele martelaars verheerlijkt , die de geschiedenis der Nederlandsche kerk-

hervorming , welligt in grooter getale dan eenig ander land van Europa , heeft

aan te wijzen, en op de brandstapels en moordschavotten , en in de donkere

kerkers, waaruit die ongelukkigen de laatste woorden des vredes aan hunne

dierbaarste aardsche betrekkingen toezonden , den schoonsten triumf gevierd.

Het uiteinde der meest beroemde martelaren werd reeds vroeger in deze

Tafereelen geschilderd. Wij hebben ons den marteldood der eerste bloedge-

tuigen te Brussel, van eenen van Zutphen, van Pistorius , A ngelus Meruia e. a.

vertegenwoordigd , en den geloofsmoed dier edelen en getrouwen , in stille en

weemoedige bewondering aangestaard. Toch behoeven wij , als wij ook thans eene

nalezing wenschen te houden op den rijken oogst van Martelaren , wier bloed

den grond tot het verwekken van nieuwe strijders heeft bedauwd en en vrucht-

baar gemaakt, geenszins verlegen te zijn. Op deze te regt beroemde en hoogge-

ëerde namen zouden wij de namen van Willem van Zwolle, Tennis van Naarden

,

Ysbrand Schol , Joost Jusberg , Gilein de Muelere en nog vele anderen kunnen

laten volgen, aan wier geschiedenis menig aandoenlijke trek zou te ontleenen zijn.

Als tegenhanger of evenbeeld van Wendelmoet Klaasdochter zouden wij op de

Friesclie heldin Elisabeth kunnen wijzen , en uit het voorbeeld van den vijftienjari-

gen Jaques Dosie kunnen aantoonen, hoe het geloof reeds in jeugdigen en teede-

ren leeftijd zich tot eene sterkte kan ontwikkelen , waarin het den moed en

de kracht des mans beschaamt. Doch wij bepalen ons slechts tot twee voor-

beelden : het eene, omdat het met den naam eens beroemden Predikers is verbon-

den , het andere , omdat wij het geenszins voor onze lezers willen bewimpelen

of verbergen, hoe ook de geloofsmoed van sommigen dier martelaars met dweep-

zucht is vermengd geweest, en daarin zekere schaduwzijde vertoont.

Petrus Brulius.

Petrus Brulius of Pierre Brully behoorde tot de eerste Fransche predikers

die de grenzen overschreden , en naar Vlaandei'en en Henegouwen overkwa-

men. Hij was in Lotharingen geboren en predikant bij de Fransche gemeente

te Straatsburg. Bij den snellen aanwas, die aan de Hervorming in de Zuidelijke

Nederlanden te beurt viel, gevoelde men daar de dringendste behoefte aan

de leiding en onderrigting van eenen geordenden leeraar. Men had daartoe

het oog op Brully gevestigd, en rigtte aan de gemeente van Straatsburg het

verzoek , den geliefden leeraar voor eenen tijd aan de onder den druk der

vervolging zwichtende broederen af te staan. Gemeente en leeraar beiden ga-

ven hieraan welwillend gehoor. In de volle bewustheid van het gevaar,

dat hier hem verbeidde , doorreisde Brully Vlaanderen , Henegouwen en

Artois. Een' tijd lang hield hij zich te Rijssel, Valenciennes, Atrecht en
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Doornik op; en in deze stad, die hij ten tweedenmale bezocht, was de

grenslijn zijner aardsche werkzaamheid getrokken. In zijne zucht om zich

met de meeste getrouwheid van eene taak te kwijten , die hij geheel vrijwillig

op zich genomen had , en in steeds wijder' kring het zaad der Hervorming te

strooijen, verloor hij de les eener wijze behoedzaamheid uit het oog. Een

toegenegen oor voor zijne prediking vindende en de schaar zijner toehoorders

nog steeds ziende aangroeijen , besloot hij tot het stoutmoedige waagstuk, om

zijne predikatiën met geopende deuren te houden. Deze, welligt te ver gedre-

ven, ijver kwam hem op verlies van vrijheid en leven te staan. De stedelijke

regering vaardigde een bevel tot zijne inhechtenisneming uit, en opdat hij zich

niet door de vlugt mogt zoeken te redden, werden de pooi'ten gesloten. Wel

gelukte het zijnen geloofsgenooten en vrienden den geliefden leeraar ettelijke

dagen verborgen te houden , doch daar eene gestrenge huiszoeking volgde en

nog steeds werd voortgezet, bleek dit op den duur onmogelijk te zijn. Men

besloot tot hetzelfde middel de toevlugt te nemen, waaraan eens de Apostel

Paulus zijne ontkoming te danken had , en liet hem in eene mand over een' der

stadsmuren neder. Reeds had hij den grond gelukkig bereikt , en zij , die zich

zijne redders rekenden , hadden in den waan , dat zij in hun plan van bevrijding

volkomen waren geslaagd, de plek verlaten, toen een losgewoelde steen van

den stadsmuur op den ongelukkige nederviel en het been van den vlugteling

verbrijzelde. Onder duldelooze smart bleef hij liggen, tot dat de aanbrekende

dag hem menschelijke hulpe aanbragt , maar hem tegelijk aan het oog zijner ver-

volgers ontdekte. Zijne gevangenschap duurde vier maanden , waarin hij meer

dan één verhoor had te ondergaan, en het niet aan pogingen ontbrak om

hem zijne gevoelens te doen herroepen. Maar hij stond die verzoeking stand-

vastig dooi'. De brieven , die hij uit zijnen kerker aan zijne echtgenoote en

zijne broederen des geloofs deed toekomen
,
geven op het schoonst getuigenis

van de onwankelbai'e vastheid zijns geloofs, van zijn ongeschokt vertrouwen

op God. De teregtstelling van ettelijke medegevangenen gold hem als eene

voorspelling van zijn' eigen naderenden dood, maar hij was volkomen hierop

voorbereid; en den n^en Februarij des jaars 1545, beklom hij den brand-

stapel met denzelfden moed, waarmede hij het Evangelie te Doornik voor

geopende deuren gepredikt had.

Bertrand Le Bias.

Vinden wij in den ijver van Brulius , schoon de edele martelaar onze innigste

hoogachting verdient , iets onberadens of overdrevens , wat wij niet ten volle

kunnen goedkeui'en en prijzen, dit geldt veel meer nog van Bertrand Le Bias

,

schoon de onverschrokken moed, waarmede deze, in de bewustheid van eene

Gode welgevallige daad te verrigten, zich zelven toewijdde aan den dood, in
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de hoogste inate onze bewondering moet opwekken. Het Kersfeest werd met

den gewonen luister, die de liooge Christelijke feesten in de Roomsche kerk

omstraalt, te Doornik gevierd. Op een' der beide feestdagen verscheen Ie

Bias, met iets buitengewoon plegtigs in de uitdrukking van zijn gelaat, vóór

zijne vrouw , nam van haar en zijne kinderen teederlijk afspheid en beval hun

aan, Gods zegen in te roepen over hetgeen hij ging verrigten. Hierop begaf hij

zich naar de hoofdkerk, en plaatste zich zoo digt mogelijk bij het hoog-altaar,

waar de mis stond gevierd worden. De oogenblik kwam , waarop de priester

ilen monstrans omhoog hief, en de menigte biddend zich nederboog. Maar nu

rukte Ie Bias den ouwel uit de hand des geestelijken , brak dien in stukken

,

vertrad deze onder zijne voeten, en zich nu tot de ontstelde gemeente om-

wendende, rigtte hij tot deze de vraag: „Misleide schare! Gelooft gij dan

waarlijk, dat dit het ligchaain van Jezus Christus, uwen God en Zaligmaker

is?" — Als verlamd en versteend van schrik stonden de priesters deze in hun

oog gruwelijke heiligschennis aan te staren. Geene hand verroerde zich om

hem te grijpen. Le Bias had gemakkelijk kunnen ontkomen, maar ook hij

bewoog zich niet. Hij wist dat het allerergste, het allervreesselijkste hem te

duchten stond, maar hij wilde geene poging doen om te ontvlugten. Maar de

straf, welke de ketter en heiligschenner werd waardig gekeurd, overtrof nog

alles wat de wreedheid der kettermeesters tot hiertoe had uitgedacht, wat de

menschelijke verbeelding zich kon voorstellen. Afkeerig als wij zijn van het

schilderen van ijzingwekkende tafereelen, die het gevoel en de verbeelding

op het smartelijkst aandoen , zouden wij het liefst over zijn uiteinde eenen slui-

jer werpen , maar het kan eenige nuttigheid hebben , dat het lijden , toen om

des geloofs wille gedragen, uit een enkel voorbeeld in al zijne verschrikking

spreke. Na driemalen, maar vruchteloos, op de j»ijnbank gefolterd te zijn,

ter aanwijzing van medepligtigen , die hij niet bezat, werd hij op eene horde,

en met een' ijzeren bal in den mond naar de strafplaats gesleept. De regter-

liaud en de voet werden hem tusschen gloeijentle ijzers geschroeid en van het

ligchaam gescheurd. De tong werd hem uit den mond getarnd, en eindelijk

zijn ligchaam, met de armen en beenen op den rug gebonden, aan een' ijze-

ren ketting vastgehaakt , zoolang boven een zwak vuur heen en weder ge-

slingerd , totdat hij , meer geljlakerd dan verbrand , den geest gaf.

Wenden wij onze blikken met huivering van zulke barbaarsche tooneeien

af, streelender zal het zijn voor ons gevoel in een veeltal brieven , door de

martelaars der Hervorming in hunnen kerker geschreven, de uitdrukking te

vinden van de blijdschap des geloofs, van de vastheid der hope, van de

triumferende kracht der liefde, waarmede zij, onder zóó zware verdrukking,

hunnen moeitevoUen loop hebben volbragt. Hieraan wijden wij dan ook gaarne

en bij voorkeur de beschikbare ruimte, die ons nog voor dit Tafereel is

overgelaten.

n. 4
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Be gevangene en van elkander gescheidene EcJdgenooten.

Omstreeks het jaar 1551 werden Jeroom Segersz en zijne hoogzwangere

echtgeuoote , te Antwerpen
,
gelijktijdig in hechtenis genomen , maar aanstonds

van elkander gescheiden en in een afzonderlijk kerkerhol gesloten. Beiden

werden beschuldigd tot de secte der Wederdoopers te behooren. Wij laten

hun dien naam met gerustheid behouden. Men doet den Wederdoopers het

grootste onregt aan, als men de oogen sluit voor de edele, heldhaftige, echt

Christelijke gevoelens, die velen hunner tot in de ure des doods zóó schit-

terend hebben doen blijken; doch men handelt evenzeer eenzijdig en wille-

keurig, als men den geloofsmoed of den echt Christelijken geest, dien zij

openbaarden
, genoegzaam rekent , om hen tot den naam of rang van Doops-

gezinden te verheffen.

Aldus uit elkanders armen gescheurd, vonden zij eenige vertroosting en

verzachting van het leed in de briefwisseling , welke zij onderhielden. „ Ik

kan," dus schreef Segersz aan zijne gade, na het verhoor dat hij voor den

markgraaf van Antwerpen had ondergaan
, „ Ik kan den Heer niet genoeg

danken voor al de sterkte en kracht, die Hij mij in dezen nood geeft. Ik

bevind, dat de lieer met ons is; Hij geeft Zijnen knechten zoo grooten

moed en sterkt ze dat zij uiet vreezen. Zij vreezen noch beven niet door de

groüte liefde , die zij tot hunnen Hemelschen Vader hebben , want Paulus

zegt: „„Wie zal ons scheiden van de liefde Gods? Druk of angst, vervol-

ging of honger , of naaktheid , of gevaar , of zwaard ? Maar door dezen over-

winnen wij verre om Zijnentwil , die ons liefgehad heeft." " Daarom , mijne

lieve vrouw! schik u naar den tijd, en wees toch geduldig in de verdrukking

en volhardend in het gebed; en zie toch altijd op de schoone beloften, die

ons overal beloofd zijn, zoo wij volstandig blijven tot den einde. Laat ons

den schat toch wel bewaren , — welke schat is ons geloof, hoop en liefde

,

en die zullen ons niet ledig laten, al zetten zij ons alleen in een donker gat,

van elkander gescheiden." — „ Want al is het" (dus schreef hij op een an-

deren tijd) „ dat wij ligchamelijk gescheiden zijn , zoo zijn wij nogtans in

den geest bij elkander; want dag en nacht gedenk ik uwer in mijn gebed

tot den Heer, dat Hij u wil versterken met zijnen geest der waarheid. Ik

weet toch , dat gij nog veel strijd zult hebben , voordat gij verlost zult wor-

den." — „Zie, mijne lieve huisvrouw," zóó besloot hij dit schrijven ,„ dewijl

ik u niet helpen kan met mijne tranen of mijn bloed, zoo heb ik u een wei-

nig geschreven om u te troosten, en u dat gezonden tot eene gedachtenis

of testament, opdat gij mijner gedenkt, hoe ik u vooi'gegaan ben; want ik

hoop dezen brief met mijn bloed te verzegelen, dat het niet dan louter waar-

heid is , en daarvoor begeer ik mijn leven te laten , ten prijze des Heeren

,

en tot stichting van allen die Hem vreezen. En ik bid den Heer, dat Hij u
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zoo volstandig wil laten volgen, als ik ii door des Heeren genade hoop voor

te gaan. — Ik bid Hem , dat Hij het nog ongeborene kind tot Zijne eer zal

laten opgroeijen , dat het ook waardig bevonden worde voor den naam des

Ilecrcn te lijden. Alzoo heb ik ook ons kind den Heere bevolen, die niagtiger

is ulieden te bewaren dan ik. En Hij zal u bewaren, daaraan twijfel ik niet."

Niet ten onregte had Segersz op de standvastigheid en trouw van zijne

gade gerekend. Toen haar werd aangezegd, hoe haar man de foltering der

pijnbank onverschrokken had doorgestaan , toen schreef zij hem uit haren ker-

ker : „ Gij hebt reeds zware beproeving geleden , en zijt daarin standvastig

gebleven. Den Heere zij eeuwige lof en prijs voor Zijne groote genade, en

weenend bid ik Hem, dat Hij ook mij daartoe bekwaam wil maken, om

Zijns naams wil te lijden." — Toch kwamen er voor de heldin ook moeijelijke

en donkere oogenblikken. Bovendien maakte zij het zich tot een verwijt,

dat zij in haar huwelijksleven niet altijd de toegevende en inschikkelijke tegen-

over haren echtvriend geweest was. Maar nu nam deze nogmaals de pen op

:

„ Ik bid u , liefste mijn !" zóó zocht hij de diepbedroefde te troosten „ wees

toch niet meer droevig, want de Heer zal u bewaren als den appel Zijner

oogen. Ja, al vergat eene moeder haar kind, zoo zal Ik, zegt de Heer, ti

niet vergeten. — Nog vernam ik van mijne zuster, dat gij ook bedroefd

waart , omdat gij mij niet meer verdragen hadt. Zie , mijne lieve ! gij zijt mij

niet woderspannig geweest, en wij hebben met elkander niet anders geleefd,

dan wij schuldig waren te leven. Waarom zoudt ge dan bedroefd zijn? Wees

toch tevreden, Christus zal u dat niet toerekenen, want Ilij wil onze zonden

niet gedenken. En ik dank den Heer dat gij nog zóó ootmoedig met mij geleefd

hebt. En ik wilde wel dat ik voor u mogt zitten een jaar lang te water en

te brood , ja en dan nog tienmaal den dood sterven , en dat gij verlost waart.

Och , mogt ik u met mijne tranen en met mijn bloed helpen ! Hoe gewillig

zou ik voor u lijden, maar mijn lijden kan u niet helpen."

De geloofsmoed des edelen martelaars bezweek niet, maar vergezelde

hem tot op den brandstapel, dien hij juichend beklom. „Zie" — zóó klonk

het aandoenlijk woord des afscheids, dat hij in den laatsten nacht zijns levens

schriftelijk van zijne gade nam — „ Zie , uu is de ure gekomen , dat wij moe-

teii scheiden, en zóó ga ik u met groote vreugde en blijdschap voor naar

mijnen en uwen Henielschen Vader. En met diepen ootmoed bid ik, dat gij

liicrom niet bedroefd zijt, maar u met mij verblijdt. Wel ben ik eenigzins

bedroefd , dat ik u te midden van deze wolven moet achterlaten , maar ik stel

mij zelven weder gerust, dat ik u met het nog ongeborene kind den Heere

heb bevolen, en vastelijk weet ik, dat Hij u bewaren zal tot den einde toe."

Heeft de godvruchtige martelaar in zijn jongst gebed , niet aan eene aard-

sclic bevrijding, maar aan de volharding zijner gade gedacht, dan is dio vrome

wcnsch heerlijk vervuld. Zij wedijverde met iiaren echtgenoot in de volstan-

4*
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(lighcid des geloofs en de betooning van Christelijken heldenmoed. En daar

men duchtte, dat haar voorbeeld met aanstekende en verleidelijke kracht op

anderen zou werken , werd zij veroordeeld om des nachts in stilte verdronken

te worden. Men wachtte hot tijdstip harer bevalling en van hare herstelling

af, on toen werd dit gruwzame strafvonnis voltrokken. Slechts weinige we-

ken of maanden na het verscheiden van haren echtgenoot, stuwden de wate-

ren der Schelde het ligchaam der ongelukkige voort, wier laatste zuchten

voor haren pasgeboren zuigeling in den naauw toegebonden zak waren

gesmoord.

Herman ScMnckel's afscheid van zijne gade en hinderen.

Tot de talrijke slagtoffers van Alva's schrikbewind behoorde ook Mr. Her-

man Schinckel, Kector, drukker en boekverkooper te Delft, die den beroem-

den Haagschen boekhandelaar A. D. Schinckel onder zijne nazaten telde.

De geheele voorraad zijner boeken werd , bij schepen vonnis , met hem ten

vure gedoemd. Hij onderging, op den 23sten J^Hj van het jaar 1568, den

dood met eene kalmte en eenen moed, welke hem uit den mond van Ha-

drianus Junius , die hem naar de strafplaats vergezelde , den naam van doods-

verachter deed verwerven , en voor allen , die zich geen denkbeeld kunnen vor-

men van de vastheid der geloofsovertuiging , waarmede deze martelaars stierven

,

een raadsel blijven moet. Onder meer andere bijzonderheden , die zijne teregt-

stelling vooraf gingen , vinden wij geboekt , dat hij nog drie uren vóór zijnen

dood Latijnsche gedichten nederschreef; en wie deswege aan de overspanning

van eenen half ijlhoofdigen dweeper denken mogt , hij leze de vier brieven aan

zijne vrouw en kinderen , die van liefde en vaderlijke teederheid overvloei-

jen, en waarin hij op het aandoenlijkst heeft bewezen, de inspraak der

reinste menschelijkheid geenszins verloochend te hebben , maar tot in zijne

uiterste oogenblikken een teederliefliebbend echtgenoot en vader gebleven te zijn.

Vruchteloos had Schinckel in zijnen kerker om pen en inkt verzocht. Men

bleef dit volstandig weigeren. Eerst den laatsten dag vóór zijn verscheiden,

toen zijne oogenblikken geteld waren, werd hem dit op zijne aanhoudende

en dringende bede toegestaan , en nu zette hij zich aanstonds neder , om de

innigste gevoelens, die het heiligdom zijns harten besloten hield, voor hen

die hem op aarde het dierbaarst waren en van wie het scheiden hem smarte-

lijk viel , uit te storten. Hoort hoe hij den brief aan zijne echtgenoote aan-

vangt. „ Mijne uitverkorene huisvrouw ! Allerliefste en dierbaarste pand ! Dit

schrijf ik u als een' brief van laatst vaarwel vóór mijne verhuizing uit deze

wereld, want op morgen ben ik bescheiden om naar huis bij mijnen Hemel-

schen Vader te reizen , daar ik hoop en niet twijfel (naar de beloften , die

Hij ons door Zijn eenigen Zoon, onzen oj^persten Priester en Heer, Jezus

Christus , gedaan heeft) in de verzameling der uitverkorenen uwe toekomst te
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verwachten." — Hij voorziet de mogelijkheid , dat zijne nog jeugdige vrouw

zich door een tweede huwelijk zou kunnen verbinden, hij is verre van dit

berispelijk te keuren of te ontraden. Hij smeekt haar alleen zich bij eene

zóó gewigtige keuze door Christelijke wijsheid te laten besturen; hij voegt

nog andere wenken en raadgevingen, die de bezorgdheid der liefde vooral

ten aanzien van de opvoeding der kinderen hem ingaf, hierbij, en besluit nu

aldus : „ De Heer zij met u , bij wien ik morgen hoop te rusten , ontlast zijnde

van alle zwarigheid. — Geschreven in den huisingo mijner verzoekingen , den

laatsten dag van do vijftiende week mijner gevangenis."

Op dezen brief volgt nog een naschrift , waarin hij zijne vrouw behulpzaam is

in het orde stellen op hare rekeningen , en hiermede verbindt hij eene kleine

aanwijzing, welke ieder, die als man en vader gevoelt, diep in het harte en

als in het ingewand moet grijpen : „ Onder mijne rekenboeken zijn er twee

,

één langwerpig en één smal. In een van deze twee heb ik geschreven den

dag en het iiur van de geboorte onzer kinderkens. Verzuim niet , als gij het

boek weder hebt , hierbij aan te teekenen den dag van mijn vertrek , en voor

onze teedere spruitjes en kleine kinderkens dat boek te bewaren tot een

memorie en geheugenis van haren lieven vader. En nu, vaarwel o beminde

huisvrouw totdat wij elkander in Gods rijk zullen wederzien !" — Onder stond

het overwinningswoord van Paulus: 2 Tim. IV: 7, 8. „Ik heh den goeden

strijd gestreden ," e. w. e. v.

Schinckel liet een drietal zeer jeugdige kinderen na. Aan zijne oudste

dochter Catharina, die naauwelijks den teederen en aanvalligen leeftijd van

zes jaren bereikt had, was zijn tweede schrijven gerigt. Op eene aandoenlijke

wijze spreekt daaruit de stille bede, die hij nog in het harte koesterde, dat

althans dat kind eenige herinnering van haren vader bij zich mogt levendig

houden en bewaren. Maar aan deze hope vermogt hij niet aangaande het

tweede zijner kinderen, zijn pas vierjarig dochtertje, voedsel te geven. „Josina,

lieve dochter!" zóó spreekt hij deze aan, „Gij zijt den 20sten December e. k.

vier jaren oud. Ik denk , dat gij geen groote geheugenis van mij hebben zult.

Toen ik gevangen genomen werd op den 8sten April 1.1. 't welk was Donder-

dags vóór Palmzondag , toen hadt gij uwe zuster Trijntje bij de hand en gingt

voor de deur , en schreidet mij na , 't welk mij dikwijls gedurende deze vijftien

weken mijner inkerkering zeer zwaar in mijn hart gekwetst heeft, als ik

peinsde op u beider tranen ; doch God , de Aluiagtige
, genadige en getrouwe

Vader van onzen Heiland Jezus Christus , heeft mij in alles getroost , en den

rouw helpen verwinnen, zoodat mijne blijdschap zeer overvloedig is in alle

mijne verdrukking, wetende dat het lijden des tegenwoordigen tijds niet is te

vergelijken met de heerlijkheid , welke hier namaals geopenbaard zal worden."

Nog teederder van uitdrukking is zijn schrijven aan zijn jongste kind: „O
allerliefste zoon Bruno! gij zijt de derde en de jongste van de vTuchten, die
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God mij gegeven heeft. Gij zult geenerlei memorie of kennisse van uwen

vader hebben. Toen ik in apprehensie genomen vrerd , stondt gij in den stastoel

in de keuken en lachtet mij toe, doch ik betaalde u die lachjes met wee-

nen !" — Wat hem nogtans boven dit smartgevoel verhief, was, nevens zijn

standvastig en lieldhaftig geloof, het fier gevoel zijner onschuld, 't welk ook

elders in deze brieven spreekt , en hem hier deed schrijven : „ Uws vaders

dood zal u niet tot verwijt strekken, daar ik om geen schandelijke stuk-

ken lijde ; en mogt iemand zóó onverstandig zijn , dat hij u zulks voor-

wierp , verdraag dien met alle ootmoedigheid en geduldigheid ! — Adieu

,

lieve zoon! en in de plaats van uwen sterfelijken vader, dien gij heden naar

het ligchaam verliest, stel u ganschelijk in de behoedinge des AUerhoogsten

Vaders, die in de Hemelen is."

Deze zoon Bruin Hermansz Sehinckel heeft later de drukkerij en den boek-

handel zijns vaders voortgezet. Ten jare 1601 zond hij eene „historie der vrome

martelaren" in het licht , waarin nogtans de dood zijn vaders is onvermeld

gebleven. Welligt had hij reeds elders en meer opzettelijk daaraan gedacht;

maar al werd de naam van Herman Sehinckel in dit martelaarsboek gemist,

getwijfeld heeft de zoon wel niet , of de naam zijns onvergetelijken vaders

geschreven stond in het boek des levens.

Laatst vaarioel van Guido de Bres aan zijne Vrotiw en zijne Moeder,

Wij leiden u nogmaals een' donkeren en akeligen kerker te Valenciennes

binnen. De schemering die er heerscht, gedoogt naauwelijks do voorwerpen

scherp te onderscheiden. Met moeite ontwaren wij eenen zwaargeboeide , die

gebogen zit over een blad, terwijl de gekluisterde hand hem naauwelijks toelaat

de vingeren over het papier te bewegen. Het is de vrome Guido de Bres,

schrijvende aan zijne vrouw en aan zijne moeder.

Zijn God verheerlijkend uiteinde en de juichtaal zijns geloofs in zijne laat-

ste oogenblikken hebben wij reeds vroeger vernomen. Van de geloofsbelijdenis

welke hij opstelde, mede reeds vroeger herdacht^), zal later nog meer opzet-

telijk en met welverdiende eere gewaagd worden. Hier bespieden wij hem

gedurende de laatste dagen zijns levens , in de eenzaamheid van zijnen kerker.

Zijn gelaat staat eerder blijde dan droevig, maar het vrordt door eene

donkere wolk overtogen , zoo dikwerf als hij aan de smart en den angst zijner

getrouwe gade denkt, die hem altijd, naar zijn eigen getuigenis, met de

teederste toegenegenheid had liefgehad. Daarom gevoelt hij zich opgewekt aan

zijne Catharina te schrijven, en de zielsbedi'oefde en van hem gescheidene,

zooveel hij vermag, op te beuren en te vertroosten. Wij willen vernemen,

hoc hij dit beproefde. „Ik smeek, dat gij u niet bovenmate bedroeft, want

het is u genoeg bekend, dat gij, toen gij met mij in het huwelijk zijt ge-

1) Gesch. der Chr. Kerk in Tafereelen, Dl. IV, bl. 263 en 329.
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tredeu, een' sterfelijken man hebt genomen, die ten eeneniiiale onzeker was

van lederen oogenblik zijns aardsclien levens. En nu heeft het onzen goeden

God behaagd, om ons gedurende den tijd van zeven jaren bij elkander te laten."

Niet door eenig toeval was hij in de magt zijner vijanden gekomen , maar door

die voorzienigheid Gods , welke al de haren onzes hoofds heeft geteld. Hij

erkent, dat het dikwerf moeijelijk kan vallen, dit in al zijne kracht te ge»

looven. Toen hij gevangen genomen werd, had hij bij zich zelven gedacht:

„ wij hebben verkeerd gehandeld , met in zoo grouten getale voort te trekken

;

wij zijn door dezen of dien verraden j wij hadden ons nergens moeten ophou-

den." Maar toen zijn hart zich tot dit geloof verhief, daalde de vrede Gods

daar binnen. In dit geloof kon hij zeggen : „ ó mijn God ! Gij hebt mij doen

geboren worden op den tijd dien Gij bepaald hadt, geheel mijn leven door

hebt Gij mij bewaard in ti'efiende gevaren , en ganschelijk verlost ; indien dan

nu het uur gekomen is, waarin ik dit leven moet verlaten om tot U te gaan,

Uw heilige wil geschiede! Uwe hand kan ik niet ontvlugten, en al ware het

dat ik dit konde, ik zou het niet willen, want daarin bestaat mijn hoogste

heil, dat ik mij gedrage overeenkomstig Uwen wil." — Met diep gevoel

erkende hij de heilzame vrucht en strekking dezer zoo zware beproeving tot

loutering zijns gemoeds. „ Ik heb meer geleerd ," schreef hij aan zijne gade

,

„ en heb meerdere vorderingen gemaakt , sedert Ik gevangen ben , dan gedu-

rende mijn geheele leven. Ik bevind mij in eene zeer goede school." Dit

stemde zijnen geest tot dankbare opgeruimdheid. „Ik gevoel mij," dus ver-

volgde hij , „ geruster en tevredener dan de vijanden van het Evangelie. Ik

eet, drink en slaap beter dan zij. Ik ben geplaatst in het ondragelijkste hol

dat zich denken laat, dat men om zijne donkerheid het scJiemerfwl noemt. Ik

ontvang geen licht of lucht dan door eene kleine opening , waardoor men de

onreinigheden werpt. Ik heb zware ijzers aan handen en voeten , die mij de

folterendste pijn doen lijden. Tweemaal daags komt de opzigter der smidse

mijne boeljen nazien, en eene driedubbele wacht is vóór de poort mijner ge-

vangenis geplaatst. Zóó bevreesd is men voor mijne ontvlugtlng. Maar in

weerwil van dit alles laat mij God eeno groote vergenoegdheid behouden."

Op grond van dit alles bidt hij , dat ook zijne lieve en trouwe huisvrouw zich

trooste en sterke in God , die de Man der geloovige weduwen en de Vader

der arme weezen is. Hij smeekt haar dat zij voor hun beider kinderen te

gelijk vader en moeder zij. „Vaarwel, Cathaiina!"' dus besluit hij dit schrij-

ven, „mijne teer geliefde vriendin! Ik bid mijnen God, dat Hij zelf u

trooste en u onderwerping schenke aan Zijnen heiligen wil, en dat het mij

vergund worde u nog meer te schrijven, ten einde u te troosten, zoo lang

ik nog op deze ellendige wereld ben. Bewaar dezen brief ter gedachtenis

aan mij. Hij is zeer slecht geschreven, maar ik doe gelijk ik kan en niet

gelijk ik wil.'
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Ademt deze brief de reinste Godsvrucht en de innigste liefde — hij wordt

,

in ons gevoel, nog verre overtroffen door den brief, dien de Brés hierop

tot zijne moeder rigtte, die hij, blijkens den geheelen inhoud, tot in de dagen

haars hooggeklommen ouderdoms, onuitsprekelijk bleef liefhebben. Wij aarze-

len niet, dezen brief een der schoonste gedenkstukken uit de tijden der Her-

vorming te noemen , doch moeten ons , wegens de groote uitvoerigheid , tot de

aanduiding of mededeeling van een paar plaatsen beperken.

De Bres roept aan zijne moeder in het geheugen terug ^ hoe zij , hem onder

het hart dragende, een' zekeren Italiaanschen Jezuit, die in de straten van

Bergen predikte, naliep, met de stille verzuchting tot God: „Mijn God!

waarom hebt Gij mij niet zulk een kind gegeven? 6 mogt het kind, dat

ik in mijnen schoot draag, ook eenmaal Uw woord prediken!" Dat moeder-

lijke gebed was verhoord geworden , maar anders en veel schoener en heer-

lijker nog , dan zij het toen verstond of wenschte. „ Zoo dan , lieve Moeder l"

roept hij uit, „wees tevreden en verheug u met mij over de eer, welke God

u bewijst, daar Hij, terwijl gij een' zoon van Hem vroegt, die niet dan de

leer der menschen zou gepredikt hebben , u een' zoon heeft gegeven , die Zijn

woord verkondigd heeft, en die thans met de kroon en de glorie eens mar-

telaars wordt begiftigd."

Ook in dezen brief roemt hij in de kracht der Goddelijke vertroosting , die

hij onophoudelijk bleef ervaren en genieten in zijn' veelvuldigen strijd : „Jezus

Christus, mijn Meester, is hier gevangen met mij. Ik zie Hem metdeoogen

van mijnen geest, ingesloten in mijn eng en duister hol, gelijk Hij mij in

het Woord zijner waarheid beloofd heeft om alle dagen met mij te zijn tot

den einde toe. — Hij is bier bij mij, mij verti'oostende en versterkende en tot

mij zeggende : „ „ Die overwint, Ik zal hem geven te eten van den boom des levens

,

die in het midden van het Paradijs Gods is. — Zijt getrouw tot den dood en Ik

zal u geven de kroon des levens !"" O welk eene vertroosting! Mijn hart huppelt

en springt op van vreugde in mijn binnenste , als die woorden in mijne ooren

weergalmen. Het is geen leugenaar, geen bedrieger, die zóó spreekt; maar het

is de Zoon van God, de mond zonder bedrog, de onfeilbare waarheid." —
Moge het geloof, dat uit deze betuigingen spreekt, thans in veler oog begoo-

cheling schijnen, men erkenne voor het minst, dat men bezwaarlijk een ge-

loof zal vermogen aan te wijzen, dat het zijne of in sterkte of in kracht der

vertroosting evenaart.

Dit schrijven werd door een nog teederder en allerlaatst vaarwel gevolgd,

't welk , veel korter van inhoud zijnde , hier in zijn geheel eene plaats moge vinden.

„Mijne lieve moeder! ik bid u, wees goedsmoeds temidden van uwe droef-

heid, en draag deze beproeving, u van God toegezonden, met geduld en

blijdschap , wetende , dat het het welbehagen Gods is , hetwelk men niet mag

wederstaau, al ware het ook dat men hiertoe de magt liadde.
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„ Leef het overige uwer dagen in de vreeze Gods ! Blijf mijner gedach-

tig, als ook, dat ik mijnen God gediend heb, tot in mijnen dood! Ik blijf

u steeds, zoolang als gij nog in deze wereld zult leven, mijne arme vrouw

en mijne kindertjes aanbevelen, die hunnen vader in hunne vroegste jeugd

verliezen , en ik bid den Heer mijnen God , uit den grond mijns harten , dat

het Hem behage, hun van hunne kindschheld af zijnen Heiligen Geest te

schenken , en hen in Zijne vreeze te doen wandelen gedurende hun geheele

leven. Ik vraag Hem zonder ophouden, dat Hij zich den Man mijner arme

weduwe betoone, dat Hij haar zegene en haar genadig zij tot in eeuwigheid.

Ik ben verheugd , dat zij zich met hare kinderen naar Sedan begeven heeft

,

hetwelk mij eenige rust en verademing geeft, en hoewel zij van u en van

mijne broeders verwijderd zal zijn, zoo bid ik u allen haar nimmer te ver-

geten, maar zoowel voor haar als voor mijne arme kleinen te zorgen. Ik bid

den Heer mijnen God, dat het Hem behage u te vervullen met den over-

vloed Zijner genade en hemelsche zegeningen , uwe grijzigheid in eere te doen

zijn , en u in al wat goed is te bekrachtigen , tot dat Hij u , met al de Zijnen

,

in Zijn zalig Rijk zal inzamelen. Ik beveel u Gode en het woord Zijner

genade, die raagtig is u op te bouwen en een erfdeel te geven onder al

de heiligen.

„Vaarwel, mijne moeder! vaai'wel, mijne lieve moeder! De Heer vertrooste

u in uwe bezoeking. Den 19'!'^° Mei 1567 door uwen zoon, die u op

het hartelijkst liefheeft

:

Guldo de Bi"ès, gevangene om Jezus Christus, den Zone Gods."

Te vorigen jare is van den Heiligen Stoel het voorstel uitgegaan, om

negentien Roomsch Katholieke geestelijken , in de geschiedenis onder den naam

der Gorcumsche martelaren bekend, tot den rang van Heiligen te verheffen.

Met een enkel woord willen wij ook hunner gedenken. Deze ongelukkigeu

werden in het zoo gedenkwaardige jaar 1572, na de overgave van Gorcum

aan de Watergeuzen, na aireede de smadelijkste behandeling ondergaan te

hebben, gevankelijk naar den Briel gebragt. Drie hunner kochten hun leven

door de verzaking van hun geloof, maar al de overigen werden, met nog drie

anderen, waarmede het getal op nieuw tot negentien werd teruggebragt

,

aan de balken eener schuur opgehangen en tot Ma hunnen dood beschimpt

en mishandeld. Wij weten weinig van den zielstoestand dezer martelaars

;

doch waarom zouden wij niet gerecdelijk erkennen, dat ook do Roomsche

kerk in dat zelfde tijdperk van geloofsdwang en vervolging de onschuldige

slagtoffers eener getergde wraak heeft aan te wijzen, of weigeren den ge-

loofsmoed te huldigen, door sommigen, welllgt door velen hunner, in hunne

II. 5
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uitsterste oogenblikken geopenbaard? Het is onze roem en ons voorregt als

Protestanten dit te mogen doen , en even luide de stem van afgrijzen te doen

liooren, waar een woeste Lumey, in zijne zucht om Hoorne's en Egmonds

dood te wreken, als waar een Alva, daden van onmenschelijke wreedheid

heeft gepleegd. — Wij begeeren den stralenkrans der Heiligen voor onze

ISIartelaars niet, evenmin als wij tempelen stichten tot hunne eer. Het is ons

genoeg een' traan van bewondering aan hunne nagedachtenis te wijden, doch

met vrijmoedigheid mogen wij aan het slot van dit Tafereel aan eiken on-

partijdige de vraag tex beantwoording voorleggen: of niet die edelen en

vromen, die hier weder door hun geloof tot ons hebben gesproken, drie

eeuwen nadat zij gestorven zijn , den toets der vergelijking met hen die de

Roomsche kerk gereed staat tot Heiligen te kroonen, ten volle kunnen

doorstaan?

B. TER Haar.



DEEDE TAFEEEEL.

HOOFDhEIDEKS DER HEKVORMING.

Willem I, Philips van Blarnix , Iluihert Duifhuis, Franciscus Junitis.

Zou liet van groote eenzijdigheid getuigen , indien wij de Hervorming der

1 G<1'- eeuw beschouwden als het werk van enkele uitstekende mannen , die de

groote menigte door de kracht van hun geest en door den invloed van hun

rang wisten te bezielen en mede te slepen — het valt toch niet te ontken-

nen , dat de Eeformatie zich of minder snel uitgebreid of minder krachtig ge-

handhaafd zou hebben , indien er niet allerwegen waren opgestaan krachtige

geesten, die klanken gaven aan de gedachten in de hoofden en harten

der menschen gevaren , heldhaftige zielen , die het zwaard wisten te

hanteren ter verdediging van de vurig begeerde, maar fel bestreden vrijheid

van Godsdienst, denkende hoofden , die de nieuwe gedachten in geschriften van

allerlei aard vooortplantten en uitwerkten , milde gemoederen , die de jeugdige

gemeente telkens voorhielden , dat haar moed niet in overmoed verkeeren , haar

ijver niet in hartstogt ontaarden, hare overwinning niet tot verdrukking der

zwakken leiden mogt. Geldt deze opmerking van de geschiedenis der Eeformatie

in elke landstreek , zij heeft vooral kracht ten aanzien van ons vaderland.

Nergens werden meer volharding en meer staatsbeleid gevorderd , om weerstand

te bieden aan de magt eener regering , die levendig doordrongen was van de

overtuiging , dat de geest der Hervorming ook op staatkundig gebied eene groote

omwenteling zou te weeg brengen, die daarom van stonde aan besloot dien

geest uit te blusschen , al moest het ook zijn in het bloed van duizenden nijvere

burgers en aanzienlijken in den lande. Nergens was het meer te vreezen, dat

verschil van inzigten en verschil van belang de onmisbare eendragt zouden breken,

dan juist hier, waar alle rigtingen der Eeformatie elkander kruisten en ojit-

moetten eiken dag , waar de grooten des lands een' anderen weg bewandelden

en een ander doel beoogden dan de adel, waar de fabrikant en de handelaar

vaak gereed waren rust en vrede te koopen , zelfs voor den kostelijksten prijs

,

waar de heffe des volks , door geestelijke leidslieden van zeer verschillend zede-

lijk gehalte in beweging gebragt , wet nocli orde ontzag ter bereiking van haar

5*
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doel. Nergens, eindelijk, dreigde de Reformatie spoediger te ontaarden in eene

nieuwe tirannij op liet gebied van den geest, dan in ons vaderland , dat even-

zeer als Duitschland vergat , dat de Hervorming liet regt van het individuele

denken erkennen en handhaven moet , dat haar wezen en hare kracht gelegen

zijn in Christelijke vrijheid, in den meest uitgebreiden zin des woords. Met dank-

baarheid begroeten wij daarom de eerbiedwaardige rij van hen, die deze be-

zwaren wisten te overwinnen of althans te verminderen , met geestdrift noemen

wij de namen van de hoofdleiders der Reformatie in ons vaderland. Wien wijst

de dankbare herinnei'ing van bet nageslacht de eerste plaats in deze rij aan,

wiens beeld verrijst aanstonds voor ieders geest , als wij spreken van der vade-

ren worstelstrijd tegen gewetensdwang en vreemd geweld ? Is het niet Willem

van Oranje , de fijne staatsman , die nooit of nergens tot handelen overgaat

,

zonder eerst alle kansen berekend en alle middelen gewikt en gewogen te

hebben; Willem van Oranje, de ervaren veldheer, die zelfs als hij de neder-

laag lijdt, de bewondering wekt van vriend en vijand door de vaardigheid zij-

ner bewegingen , door de volharding van zijn beleid ; Willem van Oranje , de

held des geloofs, die door eene reeks van levenservaringen gekomen is tot

een' ernst en eene godsvrucht, aantrekkelijker naarmate zij zich meer verhief

boven alle tijdelijke denkvormen en leerbegrippen; Willem van Oranje, de

vader des vaderlands , die tot elk offer bereid , tegen elke verleiding be-

stand , onder eiken tegenspoed gelaten , bij eiken storm kalm en moedig

,

altijd voortging te werken aan de levenstaak, waartoe hij zich geroepen

voelde, de vestiging van godsdienstige en staatkundige vrijheid; Willem

van Oranje, de martelaar der goede zaak, die te harer wille niet alleen

aanzien wagen en rijkdom offeren , maar ook het gemis van een ontsto-

len kind dragen , maar ook het verlies van een dierbaar broederental be-

weenen ,
ja zelfs zijn eigen leven laten moest , stervende met de bede op de

lippen: „o God ontferm u over mij en over dit arme volk!" Hoe is hij ge-

klommen tot die zedelijke hoogte, waarop wij hem in den geest voor ons

zien , wie of wat heeft hem gewonnen voor de zaak der Reformatie , in welke

rigting heeft hij getracht haar voort te bewegen en te leiden? Zeker heeft

zijne moeder , de godvruchtige Juliana van Stolberg , de eerste korrels van het

goede zaad in zijn hart uitgestrooid. Maar zij bleven daar zeer langen tijd

sluimeren en zouden misschien geheel verstikt zijn , waren er niet omstan-

digheden in zijn leven voorgekomen, zoo magtig en zoo aangrijpend, dat

de schier weggestorven kiemen werden opgewekt en versterkt met groote

kracht. Eene gunstige beschikking van zijn' oom , Réné van Chalons , bragt hem

op elfjarigen leeftijd tot het bezit van uitgebreide goederen en zoo aan het

hof van Karel V. Wij mogen aannemen , dat zijne moeder hem niet vertrek-

ken liet, zonder hem met ernst op het hart te drukken, dat hij toch nooit

zou verachten, veel minder nog vervolgen de Godsdienst die zijne ouders be-
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leden : overigens was het natuurlijk , dat de page van den magtigen beschermer

der Roomsche kerk in hare leer opgevoed en tot hare belijdenis gebragt

werd. De overgang van het nieuwe tot het oude geloof verdroot den jonge-

ling weinig. Voor godgeleerde onderzoekingen had hij niet eens als man hart

of lust: Amadis de Gaules en andere boeken van kortswijl, die over de geheimen

der liefde handelden, trokken hem nog langen tijd daarna meer aan, dan de

bijbel : met hartelust nam hij deel aan de maaltijden , de gemaskerde optogten

,

de tournooijen en het jagtvermaak , die de gewone diensten , aan zijne hooge

betrekking verbonden , afwisselden , — hoe zou hij dan eenigen afkeer gevoeld

hebben van eene kerkgemeenschap , die van hare leden niet veel meer eischte

dan eerbied voor haar gezag en deelneming aan hare ceremoniën , hoe zou hij

gekomen zijn tot den ernst, die er noodig is om met een' gegeven toestand uit

vrije overtuiging te breken , om voor eene godsdienstige meening te lijden en te

strijden? Dat mogten die schamele handwerkers en weggeloopen monnikken

doen, die zich tot de nieuwe leer hadden gewend; daartoe mogten de jonge

leden van den adel zich aanbieden, als zij van de vreemde universiteiten

wederkwamen , vervuld met geestdrift voor de nieuwe gedachten , die zij daar

door welsprekende monden hadden hooreu voordragen, — de mannen van het

hof waren even weinig ingenomen met de onthouding en de wereldverzaking

van de vroomste onder hunne Roomsche vrienden en verwanten , als met het

stemmige kleed en het stroeve gelaat, dat weldra een kenmerk werd van

vele Hervormden in ons land. Is het alzoo natuurlijk, dat Willem van Oranje

noch aan het hof van Karel V, noch in de eerste jaren van zijne betrekking

tot Filips, door iemand tot de Protestanten werd gerekend, ja dat hij zelfs

na zijn huwelijk met de Luthersche Anna van Saksen, zijn huis op Roomschen

voet hield ingerigt , toch moeten wij opmerken , dat er in zijn karakter twee

trekken waren, waarvan de een, gloeijende liefde tot vrijheid, slechts hare

edelste en heiligste ontwikkeling behoefde te ondei'gaan, om hem te maken

tot den geestverwant der Hervormden, waarvan de ander, afkeer van elke

geloofsvervolging, hem weldra tot hunnen natuurlijken beschermer verheffen

zou. Wat het laatste betreft, had er niet lang nadat Filips de regering over

de Nederlanden aanvaard had , eene gebeurtenis plaats , die van groeten invloed

zijn zou op 's Prinsen volgend leven. De oorlog tusschen Frankrijk en Spanje

was geëindigd door den vrede van Chateau-Cambresis. Willem bevond zich onder

de gijzelaars , door den koning van Spanje aan Hendrik gezonden , als waar-

borg voor de behoorlijke uitvoering van het gesloten verdrag. Bij gelegenheid

van eene jagtpartij , door den koning in het bosch van Vincennes gehouden,

raakte deze , met den Prins alleen , afgescheiden van het ovei'ige gezelschap.

De koning was geheel vervuld van het plan, dat hem juist van de zijde

van Filips was voorgeslagen : eene geheime overeenkomst , waarbij beide vor-

sten zich zouden verbinden, al de aanhangers van de nieuwe Godsdienst in
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de Nederlanden en in Frankrijk ten onder te brengen. Hendrik dacht dat

Willem in de geheimen van Filips was ingewijd, gelijk hij het onbepaald

vertrouwen van Karel V bezeten had. Hij deelde hem den voorslag zonder

eenige achterhoudendheid mede , en verklaarde , dat hij noch in zijn geweten noch

in zijn rijk rust zou hebben , vddrdat hij alle ketters , hetzij aanzienlijken of

geringen, ter geschikter ure ontdekt en omgebragt hebben zou. De vreesselijke

blik, dien hij daar sloeg in het hart van de twee magtigste monarchen der

wereld , verplette den Prins geheel , maar hij was zich zelven meester en verried

zijne verrassing niet. Van stonde aan wei'd hij vervuld met deernis „ met zoo vele

deugdzame mannen en vrouwen, die aldus ter slagting werden gedoemd" ; van

stonde aan rijpte in zijne ziel het voornemen, hen zoo mogelijk te redden.

Aan dat voornemen is hij getrouw gebleven zijn leven lang. De weg der ge-

matigdheid was de eerste, dien hij insloeg om zijn doel te bereiken. Maar wat

baatte het, dat hij enkele uitstekende personen, die Filips hem bevolen had

voor hunne ketterij met den dood te straffen , waarschuwde en hun gelegenheid

tot vlugten gaf, „ oordeelende Gode meer gehoorzaamheid schuldig te zijn dan

den mensch?" Wat baatte het, dat hij de invoering der nieuwe bisdommen

met alle kracht van overreding zocht te keeren? Wat baatte het, dat hij

openlijk in den Raad van State uitsprak , dat men den koning moest waar-

schuwen , dat dat gansche stelsel van plakkaten en schavotten , van nieuwe

bisschoppen en oude scherpiregters , van besluiten
,
geloofsonderzoekers en aan-

klagers eens vooral behoorde afgeschaft te worden? De koning had de hand-

having der Roomsche religie gekozen tot het doel , waarvoor hij leefde en

werkte
;
geene smeekende stem , geene dringende waarschuwing

,
geene vriende-

lijke bede kon hem van zijn opzet afbrengen : de plakkaten werden gedurig

op nieuw afgekondigd en verscherpt, de Inquisitie in al hare ki'acht gehand-

haafd : op brandstapel en moordschavot vielen er telkens , der menigte tot een

afschrikkend voorbeeld , der gemeente tot een' getuige van de kracht baars

geloofs. Rijk en arm
,
groot en klein , allen zagen het aan met eene verbitte-

ring, die weldra in al hare verschrikkelijke kracht dreigde los te barsten.

Was het niet beter, zoo mompelde men onder elkander, dadelijk te sterven,

dan in voortdurende slavernij te leven ? niet beter met het zwaard in de vuist

te sneven, dan door de Inquisitie te worden gepijnigd en geslagt ? Maar waar

was de man , die zich aan hun hoofd plaatsen en hunnen heiligen kamp aanvoe-

ren zou ? Zij meenden hem nergens beter te kunnen vinden dan in den groeten

Zwijger, en noodigden hem en zijne vrienden, in geschriften die zij des

nachts aan hunne woning aanplakten , uit , op te treden als verdedigers

van het volk en van de vrijheid van Godsdienst. Oranje, schoon naauwelijks

dertig jai'en oud , was toen een geheel ander persoon , dan de schitterende

en zorgelooze edelman, dien wij in hem leerden kennen aan het hof van Karel V.

Het lijden der menigte , waarvan hij gedurig getuige was en de reeks van
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huisselijke tegenspoeden , waarmede hij zelf te worstelen had , leerden hem het

leven kennen van zijne ernstige zijde : zijn ligchaam vermagerde , zijn ge-

laat begon de sporen te dragen van zorg, zijne nachtrust week, hij

kreeg behoefte aan een' hooger en krachtiger steun, hij voelde in zich

ontwaken dienzelfden drang, dien hij in de verdrukte Protestanten zag leven

en werken, den drang naar God. Van toen af voelde hij zich losser van de

moederkerk , dan hij ooit geloofd had te zijn of te kunnen worden ; van toen

af begon hij gemeenschap te houden met de Onroomschen en belang te stellen

in hunne prediking en leer. Maar tot welke rigting van het Protestantisme

zou hij zich wenden, welke partij zou hij aanhangen? Zou hij zich voegen bij

de Luthersch-gezinden , vreedzame burgers, die trouw aan den koning, hand-

having der gestelde orde, ondergeschiktheid aan de overheid en alle mogelijke

erkenning van de regten der heerschende Kerk beloofden ? Of zou hij zich

aan het hoofd j)laatsen van de Calvinisten, die de gehoorzaamheid aan den

koning opzeiden, wanneer hij hunne Godsdienst vervolgde, die zich de uit-

roeijing der paapsche afgoderij ten doel stelden, en hunne democratische con-

sistoriën tegenover de regering opwierpen ? De omgang , dien hij had met Waal-

sche predikers en edelen zou hem welligt tot de laatstgenoemde partij getrokken

hebben, indien niet zijne Duitsche bloedverwanten, wier hulp hij misschien noodig

kon hebben, maar wier hulp hij nimmer verkrijgen zou, zoo hij niet tot hun

kerkgemeenschap behoorde , er op aangedrongen hadden dat hij Luther volgen zou.

Doch Willem was eigenlijk geen man om op godsdienstig gebied aan het hoofd

eener partij te staan , of om door den invloed van zijne persoonlijkheid de

kracht van zulk eene partij te sterken. Zijn scherpe blik zag dat men weldx'a

den aanvang zou beleven van het meest geduchte treurspel, dat ooit was op-

gevoerd; hij begreep dat eendragtige zamenwerking de onmisbare voorwaarde

was om het geweld van den fanatieken Filips te trotseren. Zijne eerste toena-

dering tot de begrippen der Protestanten valt dan ook zamen met zijne eerste

poging om de bestaande scheidsmuren af te breken en de verdeelde leden van

het Onroomsche ligchaam te vereenigen. Hoezeer die poging echter ook gesteund

werd door mannen als Guido de Brés, Lodewijk van Nassau, Jean Taffin,

Brcderode en meer anderen van aanzien in Kerk en Staat, zij leed schipbreuk—
op den onwil der Calvinisten? neen, op hun helder inzigt in den stand der

zaken , op hun eerbiedwaardig geloofsvertrouwen. Wat had , zeiden zij , de

Wittenberger Concordie, wier invoering men voorstelde, in der tijd uitgewerkt

tusschen Zwinglianen en Lutheranen? Zouden er niet, vroegen zij verder,

telkens nieuwe geschilpunten opkomen, waardoor de Gereformeerden, wilden

zij de eendragt bewaren, gedwongen zouden worden het een voor en het

andere na toe te geven, om ten laatste de Augsburgsche confessie in plaats

van het Evangelie te belijden ? Had God , zoo getuigden z'if eindelijk , ook

wanneer de Duitsche broeders hunne ondersteuning om verschil van leerbe-
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grip weigerden, geene andere middelen tot zijne dienst om de volharding en

het vertrouwen op zijne hulp te beloonen? Al moeten wij ook de eerbiedwaar-

dige beweegredenen , die de eerste Protestanten in ons vaderland van elkander

gescheiden hielden, billijken, toch verheugt het ons, in Willem van Oranje

eenen man te zien
, „ wiens geest de grenzen der leerbegrippen van die dagen

reeds verre overschreden had", die niet enkel voor zich zelven onbeperkte

vrijheid van denken begeerde , maar haar ook aan anderen gunde , zelfs wan-

neer het gebeurde, dat zijne verdraagzaamheid tegenover allen, hem misdadig

maakte in het oog van elk der partijen in het bijzonder.

Nadat hij bij de komst van Alva voor eenigen tijd naar Duitschland uitgewe-

ken was, keerde hij ten jare 1572 naar de Nederlanden terug, niet enkel als

een openbaar aanhanger der Reformatie , maar ook als een bepaald volgeling van

de Calvinisten , zonder dat hij nogtans ooit een hard woord gesproken of eene

onbillijke handeling geduld heeft tegen Roomschen , Lutheranen of Wederdoo-

pers , zonder dat hij ooit heeft opgehouden te werken aan de verwezenlijking

van zijn ideaal, de vereeniging van alle Nederlanders tot een volk, dat ieder

in zijne wijze van Godsvereering vrij laten , dat in zijn verzet tegen geloofs-

vervolging eendragtig wezen zou. Ware zijn tijd of ware zijn volk rijp geweest

om die groote gedachte in zich ojj te nemen, Noord en Zuid zouden niet zoo

spoedig uit elkander gegaan zijn in den groeten worstelstrijd tegen Spanje , menige

gemeente in de Waalsche provinciën zou een langer leven hebben gehad dan

het leven van weinige jaren, en geene eeuw bijna zou noodig zijn geweest om

der vaderen moed en volharding met een' eervoUen vrede te bekroonen. Maar

hier werd Oranje achtervolgd door den smaad der ijveraars onder de Protestan-

ten, wier hevigste woordvoerder hem uitmaakte voor een' godslasteraar, die

geen' God erkende dan het staatsbelang, den afgod dien hij aanbad: daar

verbraken het wantrouwen en misschien ook de jaloerschheid der Roomsche

edelen en geestelijken de unie en den godsdienstvrede, die hij met inspanning

van alle kracht had tot stand gebragt ; elders wist de Spaansche staatkunde

haar geld en hare eerambten te gebruiken als een lokaas , dat menigeen van

de gemeenschappelijke zaak aftrok ; overal ontmoette liij hinderpalen , telkens

stuitte hij op de koele berekening van het eigenbelang, gedurig had hij te

klagen over gebrek aan krachtdadige medewerking. Toch hield hij het roer

van staat met krachtige hand vast , al werd de ranke kiel ook door storm ge-

schokt en geschud. In het vertrouwen dat hij den Koning der Koningen

tot zijn' bondgenoot had, stond hij pal op zijn' post als eene rots, rustig te

midden der woedende baren. Zoo heeft hij , met de gebrekkigste hulpmiddelen

toegerust ,
„als onder het geschut der Inquisitie" een vrij gemeenebest geplant, dat

nooit den dag zijner geboorte zou overleefd hebben, ware het niet, dat het

tot stichter had gehad een' man , die door zijne innige en krachtige vroomheid

allerwegen een' bezielenden invloed oefende, die door zijne onbegrensde ver-
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draagzaamheid vele vrijheidlievende geesten tot één doel verbond, die door

zijn vast geloof verzekerd was van de zegepraal der goede zaak , de zaak van

vrijheid en van regt.

Waar het beeld van den grooten Zwijger voor den geest van den geschied-

schrijver onzer Reformatie verrijst, daar aanschouwt hij tegelijkertijd de ge-

stalte van een' anderen held uit de 16''"^ eeuw, van een' man , die gaven bezat

waardoor liij de persoonlijkheid van Willem van Oranje aanvulde en met hem

als zamengroeide tot een heerlijk geheel, van Filips van Marnix, Heer van

St. Aldegonde. Hebben wij het beeld van den Prins vóór het zijne geschetst,

het was omdat wij meenden , dat het lot van de Kerk in ons vaderland zoo

naauw verbonden was met het lot van den Staat, dat de eerste zeker te gron-

de gegaan of liever nooit verrezen zou zijn , ware de laatste niet gekomen

onder de leidiaig van een' man, die door geboorte en rang, door talent en

geestkracht meer dan iemand anders geroepen was om den grond, waarop de

vrije godsvereering tieren zou, voet voor voet aan zijne tegenstanders te ont-

wringen. Anders als leider der Reformatie , die den geest der nieuwere tijden

reeds dadelijk in zich opgenomen en aangekweekt had, al voorzag bij ook dui-

delijk, dat hij leiden zou tot een' strijd op leven en dood, als leider der

Reformatie , die door bijtenden spot en door scherpe redenering de dwalingen

der Roomsche kerk voor geleerden en onkundigen in het licht stelde , als leider

der Reformatie, die de jeugdige gemeente tot kerkelijk leven bragt en de Kerk

verrijkte met een' psalmbundel en met tal van geschriften , overvloeijende van

wetenschap en vroomheid , als leider der Reformatie zou Marnix , de doorvoede

leerling van Calvijn, de vruchtbare schrijver, de ziel der synoden, genoemd

moeten worden vóór Willem van Oranje en vóór ieder ander. Maar wat spre-

ken wij over het regt op den voorrang tusschen twee, die het belangrijkst

deel van hun leven hebben doorgebragt in de meest innige vriendschapsbetrek-

king: Marnix vol van kinderlijke bewondering voor Willem , dien hij zoo gaarne

den vader des vaderlands noemde, Willem vol van dankbare waardering van

de uitstekende diensten , hem bewezen door Marnix , zijn' vertegenwoordiger bij

de neteligste en moeijelijkste onderhandelingen, op de rijksdagen der Duitsche

vorsten , in de teederste aangelegenheden van zijn leven. Toch was er een tijd

geweest , waarin zij in eene veelzins verwijderde houding tot elkander hadden

gestaan. Toen Willem van Oranje nog weifelde — was het omdat hij in waar-

heid hoopte, dat Filips nog eenmaal tot milde bepalingen op het stuk der

religie gestemd zou worden , of zag zijn heldere blik , dat de tijd voor hande-

len nog niet gekomen was? — toen Willem nog altijd weifelde in zijne

staatkundige gezindheid, had Marnix reeds eene besliste keus gedaan. Hij had

zijne opvoeding te Genëve ontvangen onder het oog van Calvijn en Beza, en

n.
^ "e
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niet te vergeefs aan de voeten van deze uitstekende mannen gezeten, niet te

vertreefs eenige jaren doorgebragt in eene republiek, geboren onder den adem der

Eeformatie. Met een' overvloed van godgeleerde wetenscliap , met een' branden-

den dorst naar staatkundige vrijheid, keerde hij in het vaderland terug. Dddr

is hij getuige van de brandstapels, die overal ontstoken worden, die nergens

de schaar der martelaren uitbreiden , zonder dat er een kreet van afkeuring en

bitterheid opgaat uit veler hart. Hij doorgrondt den nood van zijn volk en

beslist zijn redder te worden, schaart een' kring van edelen, die zich met

hem vereenigen tot krachtdadig verzet tegen het despotisme om zich heen,

heeft eene krachtige hand in de zamenstelling van het welbekende compromis,

waarbij zij zich , ouder aanroeping van „ den Allerheiligsten God , als een'

regter en onderzoeker van hunne conscientiën en harten, verbonden om de

Inquisitie met hand en tand te weren en te niet te doen", neemt eene

schitterende plaats in onder den indrukwekkenden stoet, die zijn smeekschrift

aan Margaretha gaat aanbieden, dringt het besluit tot invoering der openbare

preek door, ontvangt de leeraars der Hervormden aan zijne tafel en onder

zijn dak, spreekt zelfs met verschooning over de woestheid der beeldstormers

en heeft geen grooter ergernis dan het temporiseren van Willem van Oranje,

van Egmond en Hoorn. Maar de tijd was niet verre, dat èn de liartstogtelijke

geestdrift der edelen getemperd èn de weifelende keus van den Prins tot be-

slissing gebragt worden zou. De mare verspreidde zich, dat de hertog van

Alva met zijne geoefende troepen aanrukte, om de beweging met geweld te

onderch'ukken. Marnix had haar in het leven helpen roepen, de Prins had

niet genoeg gewilligheid betoond om haar te keeren; beiden begrepen dus dat

zij het land moesten verlaten , wilden zij niet vallen als het offer van 's ko-

nings wraak. In den vreemde naderden zij digter tot elkander, dan zij ooit te

voren hadden gestaan. Gemeenschappelijke belangstelling in het lot der zwaar

geteisterde Nederlanden, en daarbij eene juistere waardering van elkanders

bedoelingen en talenten dan tot hiertoe mogelijk was geweest, legde den

grond tot eene onverbreekbare vriendschap, die hun beiden menige verkwik-

king op hunnen moeijelijken levensweg aanbragt, die der Protestantsche kerk

in ons vaderland tot onschatbaren zegen is geweest. Verbazend is de werkzaam-

heid die Marnix heeft verrigt , eerbiedwaardig de geestkracht door hem ont-

wikkeld. Terwijl hij zelf door allerlei huisselijke rampen geteisterd wordt, dat

zijn broeder voor de goede zaak sneuvelt, dat zijne verbanning uitgesproken en

zijne goederen verbeurd verklaard worden, heeft hij immer tijd, immer lust en

kracht om den moed der landzaten te verlevendigen, om de hulp der vreem-

den in te roepen. Wij zien hem Duitschland doorkruisen om onderhandelin-

gen met de Protestantsche vorsten aan te knoopen, om kerkvergaderingen te

bestieren , om de gemeenten der uitgewekenen te organiseren , om de huwe-

lijksplannen van den Prins te bevorderen. Door de kracht zijner welsprekend-
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heid bezielt bij de vergadering van 's Lands Staten, spoort de burgerij der

belegerde steden tot volharding aan, of beraamt maatregelen om de bedreigde

vesten te goeder ure tegen den aanval te wapenen. Hij wordt in bechtenis

genomen , maar naauwelijks is liij na verloop van een jaar uitgewisseld , of hij

aanvaardt eene zending naar Engeland en naar Frankrijk, om aan hunne

vorsten het protectoraat over de Nederlanden aan te bieden, komt terug, om

in België de pacificatie van Gent tot stand te brengen, verijdelt de listen

van Don Juan , sticht in de Unie van Utrecht Hollands nationaliteit, om

verder als gouverneur van Antwerpen tegen Parma een beleg uit te houden,

waarin hij de schitterendste proeven geeft van dapperheid en beleid. Wordt

hij dan eindelijk tot de overgaaf gedwongen en moet hij
,

gebukt onder de

onbillijke beschuldiging van pligtverzaking , zich aan de openbare aangelegen-

heden onttrekken, hij gaat zich met lust wijden aan den letterarbeid en be-

wijst het vaderland ook op dit gebied onschatbare diensten. Want was hij een

geoefend krijgsman , hij hanteerde toch ook de pen met de grootste vaardigheid

,

ja heeft den Spanjaard nog geduchter slagen toegebragt door de kracht van

zijn' geest, dan door de scherpte van zijn zwaard. Kunnen wij enkel op zeer

waarschijnlijke gronden zeggen, dat hij de dichter is geweest van dat volks-

lied , dat onze vaderen zoo menigmaal ter overwinning heeft geleid , dat zelfs

na drie eeuwen een' zeer liefelijken klank en een' betooverenden invloed heeft

op het Nederlandsche volk , wij bezitten van hem in allen gevalle eene breede

rij van geschriften, die, hoe verschillend ook van vorm en inhoud, allen

dezelfde strekking hebben , de aanbeveling en verdediging der Eeformatie , de

opwekking van liefde tot het vaderland en den vader des vaderlands. Met den

geesel eener bittere satire tuchtigde hij de zelfzucht van den handelstand,

die , in plaats van zich als één man te scharen onder de banier van den groe-

ten kampvechter der vrijheid, vaak de edelste en heiligste gevoelens verstikte

onder de koele berekening van winst en verlies , van koop en verkoop. Voor

de meer beschaafde kringen schetste hij een uitvoerig ,
grondig en beredeneerd

tafereel van de verschillen in de Godsdienst , voor het volk had hij een dergelijk

onderwerp reeds vroeger behandeld in zijn' „ Bijenkorf der Roomsche kerk
,"

een boek, waarin hij „het Catholicisme niet enkel bestreed, maar onder den

bittersten spot deed bezwijken, meenende voor God zelven te strijden, indien

hij den afgod sloopte en hem beroofde van het pronkgewaad, waarmede eeuw bij

eeuw hem had opgesmukt." Nevens die aanvallen met kracht op de oude Kerk

gerigt , arbeidde hij aan de vervulling der geestelijke behoeften der Gereformeer-

den. Zijne psalmberijming doet hem kennen als een goed dichter voor zijn' tijd;

de taak der bijbelvertaling, hem door Hollands Staten opgedragen , bewijst den

goeden dunk, dien men van zijne geleerdheid had. Maar meer nog dan zijne

geleerdheid trekt ons zijne blijmoedige godsvrucht, zijn echt Christelijke zin.

Moge hij niet altijd bezeten hebben dat onwankelbaar vertrouwen op de toe-

6*
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komst, dat aan Willem van Oranje reuzenkraclit schonk, en moge hij som-

tijds gekomen zijn tot een' ijver tegen andersdenkenden, dien zijn edele vriend

niet anders dan beteugelen en veroordeelen kon, de groote gedachte van den

Zwijger, die voor Roomschen en Onroomschen volkomen godsdienstvrijheid be-

geerde , vond bij hem een' schoenen weerklank en een' krachtigen steun. Waar
de meerderheid eener bevolking tot de Roomsche kerk behoorde en van hare

overmagt misbruik dreigde te maken ten nadeele der Protestanten, daar liet

hij geene pogingen onbeproefd, om der laatsten invloed en krachten te ver-

sterken. Waar deze de teugels van het bewind in handen hadden, daar vor-

derde hij met alle kracht voor de overwonnenen hetzelfde regt, dat de over-

winnaars eens voor zich zelve hadden geëischt. Den strengen Calvinisten was

deze houding een gruwel , en zij spaarden dan ook geene smaadredenen tegen

de wereldsgezindheid en de afgoderij van hem , die even vreemd was van

hunnen geest van uitsluiting als van hunne strakheid van leven. Zijn Bra-

baiidsch hart
, gestemd tot vrolijkheid van spel en jok , was niet geschikt

voor die vroomheid, welke hai'en weg gino- in rouwgewaad: ,,het is niet ge-

noeg," plagt hij te zeggen, „dat wij beminnelijk zijn voor God, ook de men-

schen moeten iets van onze beminnelijkheid zien." Was hij afgemat van studiën

en werkzaamheid , hij zocht zijne ontspanning in den wedloop , ja versmaadde

zelfs het dansen niet, die groote zonde in het oog van menigeen uit zijn'

tijd. Dat alleen zulk eene levensbeschouwing hem in staat stelde den Prins te

winnen voor het Calvinisme is duidelijk, dat zij hem veel miskenning en haat

verwekte getuigen zijne geschriften. Meer dan eens bekroop hem dan ook de lust,

zich aan de staatszorgen te onttrekken en zich te gaan wijden aan de genoegens van

het stille landleven. Maar telkens wist de Prins hem tot andere gedachten te

stemmen en zijn' moed te verlevendigen. „Laat ons dulden," zei de Zwijger

op zekeren dag, „dat men over ons heen loope , indien wij de Kerk Gods maar

kunnen helpen." „Dan geve God," was het antwoord van Mai'nlx, „ dat ik er

niet meer over spreke
j
gebruik mij naar het u behaagt!" En gebruikt heeft

de Prins zijne diensten , land en kerk tot heil , en gewoekerd heeft Aldegonde

met zijne talenten, tegenkanting en miskenning ten spot. Het billijk oordeel

dat de tijdgenoot hem vaak onthouden heeft , zal het nageslacht vellen : onze

broeders in het Zuiden hebben besloten, hem ter eere een gedenkteeken op

te rigten , en dat verdient hij , de scherpzinnige denker , die de vrijheid van

geweten heeft verdedigd , de krijgsman , die de vreemde overheersching tot

het uiterste heeft bestreden, de Christen, wiens leven in heerlijke harmonie

is geweest met zijne overtuiging , de Nederlander , die de onafhankelijkheid en

de verbroedering der 17 Provinciën heeft gezocht en nagestreefd.

Indien wij tegen het einde van het jaar 1578 de Jacobi-kerk te Utrecht
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waren binnengetreden , wij zouden er deelgenomen hebben aan eene godsdienst-

oefening, die duidelijk bewees, dat de milde en verdraagzame geest, waarin

Willem van Oranje en Marnix van St. Aldegonde de Hervorming voorstonden

,

ook onder het volk zijne aanhangers, ook onder de predikers zijne organen

had. De priester der Roomsche kerk heeft aan het hoog-altaar de mis bediend

,

en het „ite, missa est" verkondigt het einde der plegtigheid. Daar heft de

vergadering, in het schip der kerk verzameld , het gezang der Hervormden aan

,

waclitende op den prediker, die haar naar hare behoefte toespreken en ver-

manen zal. Hij draagt het witte koorkleed van de geestelijken der moederkerk

,

maar tot hare getrouwe zonen behoort hij niet. Hij predikt te midden van beelden

en andere symbolen van het Roomsche geloof; maar verkondigt , dat die beelden

welke zij zagen , niets dan hout en steen zijn , ooren hebben , maar niet hooren

,

oogen, maar niet zien, een' mond, maar niet spreken. Zijne kerk staat open voor

ieder, welken naam hij ook draagt. Hij vraagt aan de ouders, die met hun kind

ten doop komen , noch naar eenige belijdenis noch naar eenige belofte, maar ver-

maant ze alleen tot hunnen schuldigen pligt , en wanneer hij straks het Avond-

maal gaat bedienen , dan roept hij allen , die lust en behoefte gevoelen om des Hoe-

ren dood te gedenken. Geene oefening van tucht heeft er een geweerd , geen ban-

vonnis heeft er een uitgesloten : een ieder beproeve zich zelven, dat is zijn woord
,

het vermanen komt den broeder , het straffen alleen den vader toe , dat is zijn

regel. Wat is het dat de schare, waaronder zich mannen van aanzien en rang

bevinden , den aanvang zijner prediking met zooveel ongeduld verbeidt , wat is

het dat zij straks als aan zijne lippen hangt ? Het is door den eenvoud waarmee

hij betoogt, door de kracht waarmee hij spreekt, door de hartelijkheid waarmee

liij vermaant , door de bescheidenheid der liefde en de vrijmoedigheid des

geloofs , waarvan zijn woord getuigenis aflegt. Hooren wij zijne prediking.

Zij knoopt zich vast aan eenig gedeelte der Evangeliën , dat hij , misschien

wel op zeer allegorische wijs zal verklaren , en dat hij verder naar de behoef-

ten van zijn' tijd en zijne iioorders toepast , op deze wijs : „ 't Geloof om

eigenlijk te spreken is Gods aard, kracht en natuur, want het is eene gave

Gods en kan nergens beter uit vei-staan worden wat het is, dan uit zijn

tegendeel , dat is het ongeloof, hetwelk Satans natuur , aard en kracht is

,

want die nergens meerder in staat dan in het ongeloof. Daarom is dat ge-

loof wat anders daia een waan , of zoo een ijdel betrouwen , als de wereld

meent ; of dat iemand zoude meenen , omdat hij een ander opinie of ge-

voelen heeft, dan een ander doen, of omdat hij van een deel ceremoniën

zevenmaal verlost is, en die niet meer en gebruikt, daar hij voorgaande in

betrouwde, dat hij daardoor geloovig zoude wezen. Dit en is 't niet, liefste

vrienden, dit is een waan geloof. Maar het regte geloof is eene kracht Gods,

die van God uitgaat, daardoor de mensch verzekerd wordt van Gods

goedheid, barmhartigheid, langmoedigheid tegen hem, daardoor hij dien
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God houdt voor zijnen lieven vader, ja hem bemint, eert, vreest, lieft en

dient, uit reine kindsche liefde. — Gelooft die nimmermeer, die u raden om

der conscientiën wille iemand leed te doen , 't zij ook van wat aanzien , dat zij

zijn, of wat titel, dat ze dragen. Is 't in voortijden geschied, laat het nu

genoeg zijn; de Heer heeft zijn licht nu laten opgaan, dat hiervoor ver-

borgen was : zoo wandelt nu als kinderen des lichts , en zoekt de ketters

en ongeloovigen met de almogende waarheid en een deugdzaam leven te

verwinnen , want geen scherper zwaard om dwalingen mede af te snijden en

te verwinnen dan de waarheid. — O alle predikanten , overheden , of wie gij

zijt heden ten dage, dat gij om uwen uiterlijken kerkenvrede of anders nim-

mermeer daartoe komt, dat gij iemand, die vroom is, verdrukt of zoekt

om te brengen, om uw rijk te sterken. Het is een teeken van ongeloof

en mistrouwen Gods, zoo wanneer men iemand zoekt te verdelgen of

om te brengen , door dien men zoude bevreesd zijn , dat hij toeval zoude

krijgen , en het volk hem aanhangen zou , die eenige leere voorstelt anders

dan juist ons gevoelen voor dien tijd kan verstaan of dragen; want is de

waarheid op onze zijde , zoo zal ze de logen wel verwinnen , want wat vermag

de nietige en overvlugtige logen tegen de almogende, onverwinnelijke en

standvastige waarheid? Maar gij zegt, middelertijd zoo loopt de logen vast

voort en krijgt een' groeten aanhang , zulks dat vele onnoozele harten be-

drogen worden. Waarop ik antwoord met het gemeene spreekwoord: al is de

logen snel, de waarheid achterhaalt ze wel; en die uit de waarheid zijn,

zullen wel bij de waarheid blijven, of ten tijde harer bei-oepingen , die God

alleen bekend is, wel bekeerd worden." —
Wie is de prediker onder wiens gehoor wij eenige oogenblikken hebben door-

gebragt , welke plaats neemt hij in onder de hoofdleiders onzer Hervorming ? Het

is Huibert Duifhuis, den 27^'^° van Wijnmaand 1531 te Rotterdam geboren.

Vroeger was hij aldaar pastoor geweest aan de St. Laurenskerk, en reeds toen

had hij bij meer dan ééne gelegenheid getoond , dat ook hij was aangeraakt door

den geest der IG*^" eeuw , den geest van vrij onderzoek op het gebied van het

denken , den geest van vernieuwing naar den inwendigen mensch op het gebied

des gemoeds. Beschuldigd , dat hij door groote toegevendheid en door ongehoor-

zaamheid aan de verordeningen der Kerk, de Reformatie zijdelings begunstigd

had , werd hij bedreigd door de wraak der Spanjaarden , en zou hij zeker zijne

vrijheid of zijn leven door de Inquisitie verloren hebben, had hij zijne belagers

niet door list opgehouden en zoo den tijd gevonden om naar Keulen te vlugten.

Zijn verblijf echter werd in het vaderland bekend , en door meer dan ééne gemeente

werd hij „ op 't ernstigst verzocht haar als leeraar met zijne gaven te dienen."

Hij verbond zich aan de kerk van St. Jacob te Utrecht, en beloofde bij het

aanvaarden zijner bediening den aartsbisschop en den aartsdiaken onder eede,

dat hij niet anders dan de Roomsch-Catholijke religie voorstaan en leeren zou.
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Drie jaren lang heeft hij die belofte trouw nageleefd en de ceremoniën der

Kerk met ijver gediend. Maar sedert 1577 begon hij „ altemets openbaarlijk

tegen de beelden en afgoden te preken", en weldra zeide hij den burgemees-

teren en schepenen van Utrecht aan, dat hij voornemens was voortaan te

preken op de wijze der Gereformeerden, waartoe „hij consent verzocht,"

zeggende, dat zijn geweten hem hiertoe dwong. Opmerkelijk is dat verzoek.

Duifhuis vraagt consent om voortaan te preken op de wijze der Gerefor-

meerden , maar denkt er in de verte niet aan , zich van de Roomsche kerk af

te scheiden of eene eigene gemeente te stichten. Reformeer de Kerk in haar

zelve ; spreek uwe overtuiging vrij uit , waar men die hooren wil ; verlaat

uwe Kerk niet om misbruiken die gij daarin ontdekt, maar beijver u om

uw licht te laten schijnen en de duisternis te verdrijven: dat is het begin-

sel, dat Duifhuis als hervormer gevolgd heeft, dat de gulden regel, waaraan

hij tot het uiterste getrouw bleef. Wat werd door de overheid op zijn verzoek

geantwoord? Onwelkom was het haar niet. Ter eene zijde door heilige ver-

dragen verpligt de uitoefening der Roomsche godsdienst te beschermen , en toch

ter andere zijde ziende , dat de aanhang der Gereformeerden zóó groot werd

,

dat het haar op den duur onmogelijk wezen zou die verpligting na te komen

,

hoopte zij in Duifhuis , die „ grooten toeloop en aangenaamheid" had , den

man te vinden , die , zoowel door zijne hervormde gevoelens „ de hoop der

anderen dunnen en hunnen streng door splitsing zwakken", als door zijne ge-

matigheid de Roomschen zoo min mogelijk ergeren zou, te meer daar hij be-

loofd had, vrede, eendragt en gehoorzaamheid aan de overheid te zullen pre-

ken. De geestelijkheid echter, die den afval van Mr. Huibert meer betreurde,

naarmate hij grooter gaven bezat, verzette zich met alle kracht tegen de in-

williging zijner bede, zoodat er eene geweldige spanning tusschen beide partijen

ontstond en de raad geen' beteren uitweg wist , dan het voorstel, dat Duifhuis

voor eenigen tijd naar zijne vrienden te Rotterdam zou vertrekken
, „ zullende

men zien, hoe het middelerwijl zou loopen en gemaakt kunnen worden."

Ten gevolge van deze beschikking, verliet hij in den avond van den 24^'"° of

25sten Julij onverwachts de stad. Het doel , dat de regering zich met zijne ver-

wijdering had vooi'gesteld , werd daarmee echter niet bereikt. Het volk werd het

gemis van den geliefden prediker niet gewaar, of het kwam in beweging;

zij verschenen op het raadhuis en eischten de uitbanning der Minnebroeders,

die ze als de grootste vijanden van het vaderland en de Reformatie beschouw-

den , ja verklaarden rondweg, dat zij zich aan de kloosters zouden wreken,

indien hunne begeerte niet ingewilligd werd. Toen sloeg de geestelijkheid de

schrik om het hart; men vi'eesde dat de opgewondenheid de tafereelen van

1566 zou doen herhalen en er 'bleef niets anders over, dan het gevaar af te

wenden door Duifhuis terug te roepen. Te dien aanzien werden er dus

onderhandelingen met hem geopend , en het gevolg was , dat hij gehoor gaf aan
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het raadsbesluit van den 7*^° Augustus, waarbij hij verzocht werd weder te

komen in zijne pastorij „ het woord Gods predikende , zoo als hij dat uit de

H. Schrift kon bevestigen." Ontslagen van geestelijk gezag en jurisdictie en

op zijn verzoek alleen aan de overheid onderworpen , keerde hij terug als pas-

toor van St. Jacob, want hij had wel de Eoomsche religie, maar niet zijne

plaats verzaakt, hoewel hij uitdrukkelijk bedongen had, dat hem vrijheid

gelaten zou worden , bij prediking en bediening der sacramenten naar zijne

overtuiging te handelen. Meenende dat het de roeping van den kerkhervor-

mer was , „ om wel de vuilnis maar niet tevens den vloer weg te vegen", ver-

eenigde hij zich met alles , wat hij in de bestaande orde van zaken goed en

dragelijk vond , zonder te streven naar eenige verandering , die niet volstrekt

noodig was. Zoo stelde hij voor de verzorging der armen geene diakens aan

,

maar bediende zich van de aloude potmeesters , die door de parochianen ge-

kozen en door de overheid aangesteld werden; zoo rigtte hij ook geen con-

sistorie op, maar vergenoegde zich te staan onder eene Christelijke overheid

;

zoo gedoogde hij ook de beelden in zijne kerk , zoo lang de regering den tijd

niet rijp achtte om ze weg te nemen zonder stoornis der openbare orde. —
Is er voor ons gevoel iets aantrekkelijks in de stille gemeente van Duifhuis,

waar eene plaats was voor alle rigtingen en partijen, zonder dat iemand om

zijne godsdienstige denkwijs werd gehaat of buiten gesloten, wij zouden toch

niet wenschen , dat de Reformatie van ons vaderland in zijnen geest ware tot

stand gekomen of voortgegaan. Of waren de nieuwe en gezuiverde begrippen

bij de massa reeds genoeg in hart en ziel doorgedrongen, om zich in den

schoot der moederkerk behoorlijk te kunnen ontwikkelen en staande houden?

Of zou de Kerk , die oud geworden was onder het gezag der wet , reeds in

de ure harer vernieuwing rijp geweest zijn om zich te handhaven op het

standpunt der volle Evangelische vrijheid? Maar wie zou het Duifhuis wijten,

dat hij gedachten heeft uitgesproken en gekoesterd , die zijn tijd niet dragen

of omvatten konj wie zou hem niet lief hebben als een beminnelijk verschijn-

sel uit het verleden, als een heerlijk voorbeeld voor de toekomst?

Een heerlijk voorbeeld voor de toekomst, zoo noemden wij Duifhuis, zoo

noemen wij met evenveel regt Franciscus Junius, wiens beeld niet ontbreken

mag in een Tafereel, dat zich bezig houdt met die hoofdleiders onzer Her-

vorming, welke de vertegenwoordigers zijn geweest van eene godsdienstige

rigting, die zich onderscheidt en aaubeveelt door een' milden geest en ver-

draagzaraen zin. „Vierdubbel edelmau , van afkomst, door verstand, door

wetenschap, door deugd," zoo schetst hem de geschiedschrijver Brandt, zoo

leeren hem zijne eigene geschriften en de getuigenis zijner tijdgenooten kennen.

Na eene jeugd , waarin hij den strijd des levens en den strijd des geloofs in al zijne
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hevigheid gekend en met edele kracht gestreden had , trad hij op twintigjai-igen

leeftijd als hervormer in de Nederlanden op. Twee jaren slechts heeft hij er

gewerkt, maar in die twee jaren heeft hij veel arbeid verrigt, en meer

moeijelijkheden getrotseerd en meer geestkracht ontwikkeld, dan menigeen in

een leven van langen duur. Als afgevaardigde van de Synode van Antwer-

pen naar de verbondene edelen van St. Truijen, die hij te vergeefs aan de

zaak van het Calvinisme zocht te verbinden , als onverschrokken prediker

wiens stem niet verzwakte, al schitterdon ook de vlammen der martelvuren,

die zijne geloofsgenooten verteerden , door de glasvensters van het vertrek

,

waar men bijeengekomen was, als apostel, die rondging van stad tot stad,

zonder het veld van zijn' arbeid te ontvlieden , toen hij van de puijen van

het raadhuis den verlokkenden prijs hoorde afkondigen, die op zijn hoofd

was gezet, als geleerde die den eervoUen last ontving een zamenstel tomaken

van bijbelplaatsen , die als het kort begrip van de leer der Gereformeerden

beschouwd konden worden, als herder der gemeente, die de behoeften ook der

meest eenvoudigen wist te peilen, en menig dweepzieke natuur door minzame ver-

maning tot gematigdheid te stemmen — in al zijne betrekkingen overwon hij het

vooroordeel, waarmee men hem om zijne afkomst aanzag , trok hij de harten van

aanzienlijken en geringen door zijn' vriendelijken geest, dwong hij eerbied en

bewondering af door zijn' ijver en zijne kundigheden. De vriend van Jan van Blois

van Treslong, van Marnix en zijnen broeder, Heer Jan van Toulouse, van Graaf

Lodewijk en vele andere edelen ook in den hoogeren zin des woords , was hij de

bijzondere gunsteling van Willem van Oranje, dien hij als veldprediker op zijn'

legertogt tegen Alva volgde, die zelfs begeerde hem te verheffen tot den eer-

vollen rang, die later door Taffin aan zijn hof werd bekleed, eene begeerte,

waaraan Junius zou hebben moeten voldoen , ware hij niet door eene ligte onge-

steldheid van den Prins verwijderd geraakt en zoo aan het hof van den keur-

vorst van den Paltz gekomen. Met eere bekleedde hij te Heidelberg het ambt

van hoogleeraar en bewerkte daar met Tremellius eene vertaling van het O.

Testament, die in twintig jaren twintig maal is herdrukt, wel een bewijs dat

de menigte dien arbeid op hoogen prijs stelde, al werd het werk ook door

sommige geleerden zeer scherp beoordeeld^en bitter veracht. Maar de naam

van Junius had te goeden klank om te lijden door de aanvallen eener onbillijke

kritiek. Dit bleek toen de hoogeschool te Leiden gesticht was en hare ver-

zorgers geene moeite onbeproefd lieten , om Junius aan die inrigting te ver-

binden. Een en andermaal weigerde hij hunne benoeming te volgen, eindelijk

gaf hij aan de dringende roepstem gehoor en trad in 1592 op als professor

pi'imarius , belast met het onderwijs in de uitlegging der bijbelboeken en in de

natuurlijke en leerstellige godgeleerdheid. Groote dingen waren geschied en be-

langrijke veranderingen hadden plaats gegrepen, sedert zijn eerste verblijf in de

Nederlanden. De Zuidelijke provinciën, de akker waarin hij weleer met onver-

II. 7
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moeide hand het goede zaad had uitgestrooid — hadden de zaak der vrijheid

sedert lang verlaten en zich bij de Unie van Atrecht verbonden , de Gatholieke

godsdienst te handhaven en den religievrede , dat ideaal van Oranje, te keeren. De

Noordelijke provinciën , daarentegen , hadden de wisselvallige kansen van den strijd

met zegen doorgestaan : door de eerste nationale synode van Dordrecht (1578) waren

de gemeenten, door de Unie van Utrecht (1579), waren de verschillende gewes-

ten duurzaam tot één geheel met elkander verbonden. Toch was het er verre

van verwijderd , dat de zegepraal der Reformatie de gewenschte rust in do Kerk

bragt. Zoolang een dringend en eendi'agtig verzet tegen de Spanjaarden noodig

was, gevoelden alle vrienden der Reformatie zich één tegenover den gemeen-

schappelijken vijand. Toen zijne magt gebroken of althans minder te duchten

was, bleek het, dat niet alle Onroomschen van hetzelfde beginsel waren uit-

gegaan of dezelfde rigting volgden. Ter eene zijde stonden de strenge Calvi-

nisten, die forsche, onwankelbare, ernstige mannen, wier geloof aan Gods

ondoorgrondelijke voorbeschikking zijner uitverkorenen tot zaligheid hen staalde

tot eene volhai'ding, die geene martelaarskroon vreesde, wier leus „liever Turksch

dan Paapsch" eiken gematigden zin tegenover andersdenkenden tegenhield,

wier doel, de Kerk te verheffen tot een hiërarchie die den Staat in zich

opnam , hen aanspoorde tot een krachtig verzet tegen elke inmenging van de

burgerlijke overheid in de aangelegenheden der Kerk. Tegenover deze partij

stond eene andere , kleiner in getal , zwakker van kracht , maar niet minder

uitmuntend door geleerdheid en adel van ziel. Het waren de mannen die, zoo

als Duifhuis en anderen, op dogmatisch gebied minder naar scherp geformu-

leerde stellingen dan naar bevrediging, zoowel van de behoeften van het hart

als van de eischen van het verstand zochten , de mannen die in de Kerk een-

heid des geestes boven eenheid der leer stelden , die in den Staat de souve-

reiniteit der regering over alle inwendige , dus ook in godsdienstige aange-

legenheden ten volle erkenden. Beide partijen stonden vaak in stedelijke en

kerkelijke raadsvergaderingen vijandig tegen elkander over : in eene menigte

van geschriften en pamfletten behandelden zij de geschilpunten van den dag

even hartstogtelijk als op den kansel en van den akademischen leerstoel. Junius

bekleedde den eersten leerstoel aan Leidens hoogeschool : men verwachtte dus

dat ook hij zijne stem in deze zou laten hooren. Hij deed het in een geschrift,

dat hij zelf hooger achtte dan een zijner wetenschappelijke werken , dat teregt

een afdruksel zijner persoonlijkheid wordt geroemd. „ Men mag" — zoo lezen

wij daar onder meer — „ niemand stoutweg veroordeelen , als of hij geheel van

God was afgevallen , eenig en alleen omdat hij van ons in gevoelen verschilt.

De zoodanigen zijn slechts andere dienaren van den Heer, die zoowel ons en

anderen als ook hen gekocht heeft met zijn kostbaar bloed: hetzij ze staan,

hetzij ze vallen , zij staan en vallen hunn' Heer. Hetzelfde oordeel dat men velt

over een lid, moet men ook over het ligchaam der Kerk vellen. Met de leden ,
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die zwak in geloof' zijn hebben wij medelijden en teregt, waarom dan ook

niet met het ligchaam dat ziek van zwakheid is ? Zoolang de ziel daarin ia , leeft

het; zoolang er eenig leven is, is de ziel er in. Ik zal er mij niet veel om

bekommeren of zij mij, of zij deze of gene Kerk erkennen, als zij maar Christus

erkennen, daar ik het voor zeker houd , dat zij , als zij maar allengs in Christus

bevestigd worden, steeds meer met de godsvereering der braven zullen over-

eenkomen. Wie van mij verschilt in zaken des geloofs, zal mij niet belcedigen

als hij dwaalt , maar den Heer. De Heer echter vergeeft het hem ; zou ik het

hem dan niet vergeven ? Wij mogen onze handen niet gebruiken om den

dwalende uit te stooten , maar liever om hem den weg te wijzen!"

In de dagen van Junius, zegt de geschiedschrijver, werd dit vermaarde,

gulden vredewoord te weinig gelezen en te weiniger nog betracht. Vinden

dergelijke stemmen dan beteren weerklank in onze dagen , zoo veelzins aan de

zijne gelijk? God geve het!

J. WlAKDA.



VIERDE TAFEREEL.

HOOFDLEIDERS DER HERVORMING.

{Vervolg.')

iJatheen , Modet en Tafjhi.

Zoo het ergens naar waarheid gezegd wordt , dat in de dagen , toen de

eerste grondslagen van onze staatkundige en godsdienstige vrijheid werden

gelegd , het Calvinisme de kracht van den opstand uitmaakte en dat de groote

Zwijger niets vermogt, voordat hij zich met de belangen zijner Hervormde

landgenooten had vereenzelvigd — het is niet minder waar , dat het Calvinisme

hem menig bitter uur verschafte, en menigen hinderpaal stelde op het pad, dat

zijn ruime blik zich had afgebakend. Wel mogt hij aan eenige Hervormde pre-

dikanten , die hem om nieuwe dwangmaatregelen tegen andersdenkenden ver-

zochten , de bittere klagt uiten : „ dat de discipels van Calvin hem alhaast oud

deden worden vóór zijnen tijd."

Waren zij 't niet geweest , die door hunne onverzettelijkheid van geene toe-

nadering tot hunne Luthersche geloofsgenooten hadden willen weten en daar-

door moedwillig zich van de hulp der Duitsche broederen hadden beroofd

;

die doldriftig hadden aangetast wat Rome heilig was, en, waar ze meesters

waren, datzelfde Rome in onverdraagzaamheid nastreefden; die later de oor-

zaak zouden worden van het verloren gaan der Zuidelijke gewesten voor

de Unie?

Zoo een Calvinist dier dagen , zoo een Datheen of Modet uit zijn graf kon

opstaan om die vragen te beantwoorden , hij zou zeker zonder aarzelen een

beroep doen op de H. Schrift, waarin zoo duidelijk te lezen staat, dat men

Gode meer gehoorzamen moet dan den menschen , en dat de „ grouwelijke Af-

„ goderije , door Godes sonderlinge genade uitgeroeid , nooit ofte immer weder

„ mogt of kon worden oj^gerecht."

Maar bovenal zouden ze op hunne daden kunnen wijzen. En wil men we-

ten wat dat woord beteekent , — wil men zich iets levendiger vertegenwoordi-

gen wat het in dezestiende eeuw zeide, een Calvinist te zijn— laat ons dan

een' blik werpen in het gedenkwaardig levensboek der drie mannen , wier na-

men aan het hoofd van dit Tafereel zijn geplaatst, en wier geschiedenis zoo
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uitnemend geschikt is ons de licht- en schaduwzijde van het Calvinisme der

zestiende eeuw te schilderen.

Onder de menigvuldige leeraars, die in het jaar 1566 naar de Nederlanden toe-

stroomden , uitgelokt door het toestaan der ojjenbare predikatiën — eene vergun-

ning , aan de bevende Landvoogdes onder den eersten indruli van den beeldstorm

ontwrongen — was er geen , die zoo zeer de aandacht trok en in zoo korten

tijd het geheele land met zijnen naam vervulde , dan Petrus Dathenus , of,

gelijk zijn naam eigenlijk luidde, Pieter Daeten. Hij was trouwens, in meer

dan één opzigt, een welbekende en hoogst welkome gast. Geboren in het

Vlaamsche dorpje Mont-Cassel, en reeds zeer vroeg door zijne ouders de

kloostermuren der Carmelieten binnengeleid , was ook diiv — men weet niet

hoe — het licht der Hervorming doorgedrongen. Het kloosterleven was voor

eene zoo krachtige, vurige persoonlijkheid weldra een ondragelijke dwang,

en reeds op negentienjarigen leeftijd waren monnikskap en misboek wegge-

worpen, en vinden wij verhaald van zijne prediking in Westvlaanderen. De

plakkaten van Keizer Karel cU'even echter ook hem , met zoo vele nijvere bewo-

ners, den lande uit. Hij zette zich, gelijk de meesten, in Engeland neder , waar

hij zich vooreerst „met de boekdrukkunst geneerde," en tevens onder zijne

talrijke geloofs- en landgenooten zijn aangevangen predikwerk kon voortzetten.

Toen echter de vervolging ook daar opstak , onder Maria, teregt „de bloedige"

genaamd, ving hij met zijne vrouw, eene gewezen Clarisser non, op nieuw

den langen zwerftogt aan , die niet voor zijnen dood zou eindigen. Na de einde-

looze moeijelijkheden, die aan de talrijke vlugtelingen , door de onverdraagzaam-

heid der Lutheranen, in Zweden en langs de kusten der Oostzee werden be-

rokkend, was Datheen eindelijk zoo gelukkig eene schuilplaats te vinden in

Frankfort, waar, zoowel aan de Waalsche als Vlaamsche Hervormden, naast

de Lutherschen door de Overheid een plaatsje was ingeruimd. De taak , aan

Dathcen opgedragen om den beroemden Maarten Micron op te volgen, werd

weldra nog verzwaard door de steeds toenemende aanvallen, die hij van de

Luthersche zijde had te ondergaan , waar de juist niet minzame "Westfalus

hemel en aarde tegen de Calvinisten te hulp riep. Datheen beklaagt

zich dan ook in zijne brieven naar het vaderland bitter over den al te

zwaren last hem op de schouderen gelegd, en roept dringend de hulp

van een' anderen leeraar in. Intusschen schijnt hij nog tijd gevonden te

heljben om tegen de Roomschen eenige niet onbelangrijke strijdschriften uit

te geven, waarin zijn bijtende spot, de bitterheid zijner ironie, en de gloed

van zijn bezielde, doch min gekuischte taal ons reeds den beroemden volks-

prediker voorspiegelen. Maar de hulp die hij gevraagd had, zou overbodig

zijn, want weinig tijds later zien wij hem met zijne gemeente Frankfort
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verlaten. Een deel had het onverstand, ter noodlottiger ure, naar het va-

derland terug te keeren, waar zij weldra in handen der geloofsregters ver-

vielen, en in den kerker konden vernemen, hoe Datheen met het overige

gedeelte , bestaande uit zestig huisgezinnen , naar Frankenthal in den Paltz was

getogen en diidr door den Keurvorst Frederik met open armen was ontvangen.

Het duurde niet lang , of Datheen mogt zich zoo zeer in het vertrouwen van

dezen Calvinistisch-gezinden vorst verheugen, dat hij niet alleen werd op-

genomen in den achtbaren kring van Hof-theologen, waarmede zich de Duit-

sche "Vorsten dier dagen plagten te omgeven, maar wij vinden hem zelfs aan

Frederlks zijde , waar deze herhaalde pogingen aanwendde om , bij monde

en geschrifte, de Lutheranen en Calvinisten te verzoenen. Dat Datheen

juist daarbij voorkomt, zal misschien den lezer verbazen, die gewoon is hem

als een' onverbeterlijken dwarsdrijver te hooren afschilderen, die van geen

verzoenen ooit heeft willen weten. De waarheid is, dat dezelfde op-

vatting der H. Schrift, die hem onverzoenlijk maakte tegen Kome, hem

evenzeer in de Luthersche kerk eene afdeeling der gezuiverde kerke deed

zien, aan wie hij nooit geaarzeld heeft, ook later, de broederband te reiken.

Maar toch was hij een te vurig en te eerzuchtig man , dan dat een zoo

rustige werkkring in den vreemde hem kon voldoen, terwijl in het vaderland

een geheel ander werk te doen viel , en een oneindig uitgebreider veld zich

aanbood voor zijne meer dan gewone bekwaamheid. Die innerlijke drang

werd niet weinig versterkt door de onderscheiding die hem te beurt viel,

toen Guido de Bres , onder de weinigen aan wie hij de Nederlandsche ge-

loofsbelijdenis ter beoordeeling toezond, ook Datheen verkoor, ten bewijze,

hoe de Kerk onder het kruis in Nederland zijner indachtig was. Metterdaad

wilde hij toonen dat ook hij haar niet vergat. Aanstonds is de pen opgegrepen

en het werk , zoo spoedig hem doenlijk was , voltooid , _ dat , met hoe goede

bedoeling geschreven , niet alleen 's mans letterkundige verdiensten , maar zijne

gehcele persoonlijkheid bij het nageslacht voor goed in een belagchelijk dag-

licht zou plaatsen: zijne volledige berijming der Psalmen. — Maar de „arme

schaepkens" die ieder' oogenblik konden verwachten, dat ze „met menigherley

„tormenten gemartelizeerd en weldra ter slachtinghe gebracht" konden worden

,

indien men hunne schuilplaats ontdekte, die daarom in hunnen eenvoud de

„Souter liedekens" van van Njenvelt gezongen hadden, op wereldsche wijzen

o-ezet, opdat men van buiten af het psalmgezang niet zou onderkennen —
dezen dachten er gansch anders over! Zij zagen zoozeer aan eene dringende

behoefte voldaan , dat te gelijk met de hagepreek en den beeldstorm , de psal-

men van Datheen zich in een' oogwenk over geheel Vlaanderen en Braband

verspreidden.

Toen het dus Datheen gelukte, naar aanleiding van eene zending naar de

kerken van Zwitserland en Holland, hem door Frederik opgedragen, aan de
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i'ocpstem van velen gehoor te geven en herwaarts te komen , was liet geen

wonder, dat hij oogenblikkelijk op den voorgrond trad, en in het bloedige

voorspel vóór den godsdienstkrijg, eene belangrijke rol vervullen moest. Onder

don toevloed van eene schare, die door Roomschgezinde schrijvers tot op vijf-

tienduizend toehoorders wordt geschat, predikte nu Datheen, en wist door

den gloed zijner taal, die de ruwe Vlamingen uit den mond van dien

Vlaamschen prediker bij uitnemendheid, zoo regt goed konden verstaan, —
het volk tot eene opgewondenheid en geestdi-ift te brengen, waarvan de be-

zorgde Overheid de soms ruwe uitwerking niet zonder hoofdschudden bespeurde.

In een' ongeloofelijk korten tijd inoet Datheen zijne zwerftogten hebbon vol-

bragt. Althans vinden wij in de bekentenissen van hen , die later het genot

van hem te hooren met den dood moesten bekoopen, de namen van Gent,

Antwerpen, Maastricht, Vlissingen, Middelburg, Zierikzee en zelfs Utrecht

genoemd, als waar de „Minister metten rosten baert" zijne gaven had doen

hooren. — Toch kan er niet veel langer dan eene maand verloopen zijn tus-

schen zijne komst in den lande , welke in het begin van September plaats vond,

en zijne vestiging te Gent , waar hij reeds in October als de „ principaalste

„minister der Calvinisten" bij de Overheid bekend staat.

Maar al mogt de Magistraat hem als zoodanig beschouwen , de man die hem

hier in de eerste plaats ter zijde stond , was eene niet minder krachtige figuur

en droeg een' naam bij de kerken onder 't kruis evenzeer in eere , hoewel, even

als hij , bestemd , om later in het warnet van politieke bemoeijingen naam en

rang te laten steken. Het was toch niemand anders dan de vermaarde Modet

(of de Strijker genaamd), dien wij hier naast Datheen aantroffen.

Herman Modet, van Zwolle geboortig, was, even als deze, voor den gees-

telijken stand reeds vroegtijdig bestemd , en naar de godgeleerde school te Keulen

gezonden. „Hier," zoo verhaalt hij zelf, „heeft et oock God believet door een

„ inwendich getuyghenisse ende uitwendige beroepinghe
,
gelyck de heylige Schrif-

„ tuere leert, naer de mate Zynder gaven, de welcke in my cleyne zyn, my

„ totten Dienst Zynder heylighe Gemeenten te roepen. Derhalven ick oock niet

„het pont, dat my uit genade tot woeckeren ghegeven is, by my hebbe niogten

„ laten begraven blyven , maer hebbe soo veel my moghelyk was het ver-

„ vallen Conincryc Christi helpen opregten . . in deze Nederlanden en met

„ dagelycksche overghevinge van onsen eygen leven bewaert , en in suyverheyt

„der conscientien tallen tyde, teghen alle aanstaanden noot ende periculen

„ uiten woorde Godes getroostet" enz. En \\aarlijk , deze woorden behelzen

geene grootspraak. Nadat hij , om zijne verlichte denkbeelden , Keulen vaarwel

zeggen moest, en uit een der voordeeligste vlcariën, aan de Domkerk verbon-

den , was ontzet , had hij te Koppenhagen bij Koning Christiaan eene schuilplaats

gevonden, maar was onder diens opvolger, hem minder gunstig, naar het va-

derland teruggekeerd, waar zijne vrijmoedige taal hem weldra in een ongun-
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stig geruchte bij de kettergerigten en daardoor in menig levensgevaar scliijnt

gebragt te hebben. Zoo had hij in het jaar 1559 de onvoorzigtigheid gehad,

om op de reis tegenover twee onbekende vrouwen, meer dan in die dagen

dienstig was, „ de abuizen des Pausdoms te taxeren." Door het verraad dezer

„ Jesuwyterische vrouwen" (gelijk Modet zich uitdrukt), was hij te Utrecht ge-

vangen geraakt, maar had liet geluk te ontkomen, tot groeten spijt ^zijner

vijanden , dien hij den niet onwaarschijnlijken lust toeschrijft „ om het Sacrifi-

cium met hem te spelen." Een ander maal was hij in handen gevallen van den

Graaf van Arembergh , die „ begheerde hem levendigh oft doot te hebben",

maar ook ditmaal had „ de Heere hem door wonderlicke middelen uitghehol-

pen." — Niettegenstaande deze en dergelijke ervaringen, wel geschikt om

een' minder vurigen ijver dan den zijnen te doen bekoelen, was de moed

van Modet eer geklommen door het gevaar, en zien wij hem het sein

geven tot eene daad van stoutmoedigheid, die het geheele land ver-

stomd doet staan van verbazing — de Hagepreek. Welk een' iudruk Mo-

det maakte zelfs op Eoomschgezinden , blijkt het best uit de woorden waar-

mede een Catholiek schrijver dier dagen hem beschrijft als een' „ die , welge-

„ maeckt van lichaem, stout en opgeblaezen van geest, trots van weezen,

„ uitnemende in welsprekendheit om het volk by de ooren te vangen, voorze-

„ ker waerdig was geweest, dat hy van der A'oorouderen godsdienstplechtig-

„ heeden niet waere afgeweken , zoo hij die ongemeene gaeven der natuere

„ niet door de alleroproerigste zeeden hadt bedorven" enz. Welk eene krachtige

getuigenis ligt er in die spijtige mengeling van blaam en lof, dat de man

wien zij geldt , met ongewone gaven moet zijn toegerust geweest

!

En voorwaar ! Modet was een buitengewoon man. Stouter dan de stoutmoe-

digste , en welsprekender en onverzettelijker. Wie anders dan hij zou het hebben

durven wagen om kort nadat aan alle straten een plakkaat was afgekondigd,

waarbij op de prediking de dood , en op het hoofd van eiken predikant hon-

derd ponden vlaamsch gesteld was , tot den president van den raad van Vlaan-

deren door te dringen met de woorden: „Ziet! Mijnheer, ik ben hier, wilt

„gij honderd ponden Vlaamsch winnen? ik ben hier." En toen de bevende

president, het ergste vreezende , zich zoo spoedig mogelijk trachtte te verwijde-

ren, werd hem nog eens door Modet vrij ruw herinnerd: „ Stel schelmen en

„dieven op geld, maar mij niet!"

Was het wonder , dat hij bij de Overheid geboekt stond als „ den snoodsten

„ der snooden , den alleroproerigsten Minister" als de beroeral , die telkens de

bedarende gemoederen weer gaande maakte ? Was het wonder , zoo de meeste

Koomschgezinden aan den man die een' zoo groeten invloed op zijne toehoorders

wist uit te oefenen, het bijkans onverklaarbare verschijnsel van den beeld-

storm toeschreven; en aan zijne opruijende woorden, herhaaldelijk tegen de

„ grouwelijcke Afgoderije en den geheelen Bras des Pausdoms" geslingerd,
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de schuld gaven , van wat inderdaad slechts het natuurlijke gevolg van de gemoeds-

stennning aller Hervormden was , toen zij , na al hun lijden , voor een' oogenblik

meenden, met één stouten greep de gezuiverde leere voor goed te kunnen

doen zegevieren. Minder vriendelijk was het, dat men Modet toedichtte , lieden

gehuurd en hun geld gegeven te hebben , opdat zij de kerksieraden niet alleen

vernielen maar ook stelen zouden. Tegen dit laatste komt Modet dan ook ten

krachtigste op. Eu zonder twijfel teregt ! Want behalve dat liij in een sermoen

,

den 22sten Augustus 1566 te Antwerpen gehouden, het volk ten sterkste aan-

beval alle goud, zilver en juweelen terug te brengen, was juist dit het

merkwaardige in de gansche zaak , dat de „ rabauwen" die de kerken plun-

derden, wel alles vernielden, maar zelfs het kostbaarste stillekens berus-

ten lieten. Maar wat het eerste punt van beschiildiging betreft — Modet

zelf verklaart: „Wel is warachtigh dat ick, dewyle de reyninghe van den

„ tempel des Heeren tot Zyne Heylighen dienste gheconsacreert , behoort

„ suyver ende reyn, naar de leere syns heylich woord, van alle Afgoderiën,

„ superstitiën en insettinghen van menschen
,
gesuyvert ende geheylicht te zyn

;

„ende als in deze zake, zowel in 't overblijfsel van de Afgoderiën als in

„ valsche ceremoniën , van menschen versiert , noch faute was , hebbe ik naer myne

„ officie uit de woorden en bevel Godes den Godzalighe en vrome Heere verma-

„ net, het werk Gods niet stuckwyse te doene."

Tegenover zulke mannen als Modet, was voor de Overheid niet anders te doen

dan toe te geven. Modet maakte van hare besluiteloosheid gebruik door , aan het

hoofd der zijnen , onmiddellijk van de „ gezuiverde" kerken bezit te nemen en

den zelfden 22sten Augustus treffen wij hem dan ook aan, „ met een groot ge-

„druisch, door de burgerwacht heen, de lieve Vrouwenkerk binnentredende,

„ gaende als over verslagen vijanden, en die (de kerk) als zegenpralende inne-

„ mende en bewerejide , dat die den zijnen toekwam." Waar de gewapende wacht

zoo weinig indruk maakte, besloot de Overheid, die eene Calvinistische pre-

dikatie in de Hoofdkerk lang niet wenschelijk achtte, den weg der zachtheid

in te slaan. Den alom geachten pensionaris van Wezenbeeke zond zij als

bemiddelaar zoowel tot de Vlaamsche als Waalsche gemeenten , in de hoop dat

zijn gezag de voorgenomen predikatie mogt beletten.

Toen deze kwam was liet echter te laat, want reeds op het kei'khof kwam

hem Jean Taffin, de predikant der Waalsche gemeente te Antwerpen, te

gemoet, die hem berigtte, dat de godsdienstoefening reeds aangevangen was >

en eene plotselinge stoornis slechte gevolgen kon hebben. Hij bood hem ech-

ter onmiddellijk zijne hulp aan om den last der Overheid zoo mogelijk gevolg

te doen hebben. Hij drong nu door het volk heen, en terwijl Wezenbeeke

aan den voet van den predikstoel bleef staan , beklom de Waalsche predikant

de trappen en verzocht Modet de prediking te staken. Deze beloofde wel eene

„ slechte en korte vermaning te doen" in plaats van een geregeld sermoen

,

n. 8
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maar niet alleen voegde hij er een nagebed aan toe dat „ al wat lang duurde ,"

maar wist aan ^t einde er in te laten vloeijen , dat er 's middags om twee

uren gelegenheid zijn zou om op nieuw „ gelavet te worden , nyet meer met

„ de stinkende wateren , die aan lyf ende siel doodden , maar vele meer met de

„ clare fonteyne des levendigen waters," te worden versterkt. Dit was intus-

schen volstrekt niet de bedoeling der Overheid geweest. Een nieuw verbod

volgde. Modet, om den Magistraat te believen en alle „ onderdanigheyt te be-

toonen ," beloofde 't volk aan de deur weg te zenden. Maar zijne pogingen leden

schipbreuk, het volk drong met geweld binnen en Modet achtte het, om den

wille der rust
,
geraden aan den wensch der menigte , waarschijnlijk niet al te

onwillig
, gehoor te geven ; wat de Overheid niet zonder bitterheid deed getui-

gen, dat Taffin, dien bet gelukt was de Walen zonder geestelijk voedsel naar

huis te krijgen
, „ dat Taffin dien dag tweemalen zijn woord beter gehouden

„ had dan Modet." —
De Overheid had ook waarlijk alle reden om met eene persoonlijkheid

als die van Taffin zich meer op haar gemak te gevoelen, dan wel met

de meeste Calvinistische predikanten het geval was. Jean Taffin was een

„ die niet als vele anderen uit de hef der gemeente was opgeborrelt

,

(gelijk de geschiedschrijver Brandt zich uitdrukt) ; maar een man
, „ van eer-

„ lijken huize , door aerdt en opvoeding tot zedigheid genegen ;" een man , die

,

bij groote geestkracht , de gave bezat van te geven en te nemen , te schikken

en te plooijen , en waarmede de Magistraat , die vóór alles tijd zocht te winnen

om van den eersten schrik, door den beeldstorm verwekt, te bekomen, onein-

dig verder komen kon dan met de onverzettelijkheid van Modet en Datheen.

Toch had hij een' beroemden naam in de Nederlandsehe kerk dier dagen

met niet minder opofferingen verkregen, dan zij. In Frankrijk geboren en

opgevoed , en reeds jong de Calvinistische leerbegrippen toegedaan , was hij

,

ongeveer dertig jaren oud, in de dienst der Kerk getreden. Eerst predikant

te Metz— „één der vier bisdommen, naebij Lotharingen, aen welke stadten

„ kerke de Nederlandsche Gereformeerden bijkans zoo groote verplichtinghe

„hebben als aan Embden" — was hij in het jaar 1564, toen de kerk aldaar

werd vernield en de geloovigen door geheel Duitschland verstrooid werden

,

naar Heidelberg gevlugt , en had behoord onder de talrijke scharen, die , nadat

de openbare prediking hier te lande was toegestaan , de kerken onder 't kruis

kwamen bijstaan. Schoon van aanzienlijken huize, en van nature tot rust en

kalmte geneigd, had hij toch niet geaarzeld om op te treden op het woelige

en gevaarvolle tooneel, dat ons vaderland in het driewerf gedenkwaardige

jaar 1566 opleverde, en had, trots plakkaten en executiën, aan de zijde van

Modet gestaan. Even geleerd als deze, en even vastberaden, schoon niet even

stoutmoedig welligt , bad hij zijne Waalsche kudde getrouwelijk bijgestaan , met

meerder bezadigdheid, en zeker met minder ergernissen dan door Modet en
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Datheen dagelijks aan de Eoomschgezinden werden gegeven. Wie nogtans in die

troebele tijden , tegenover de moorddadige politiek van liet Spaansche hof, aan

de opkomende Kerk betere diensten hebben bewezen — de bescheiden Taffins

of de onverzettelijke Modets, is niet zoo gemakkelijk te beslissen.

Voor den oogenblik waarop wij den draad van ons verhaal weder op-

vatten , scheen het alsof voor de Kerk , die zoolang onder 't kruis had ver-

keerd, de troebele tijden voorbij waren, en de Hervormde godsdienst in

de Nederlanden voortaan eene verzekerde toekomst te gemoet zoude gaan.

Het bekomen verlof om kerken te bouwen , had geld en arbeiders als met

een' tooverslag te voorschijn geroepen, en zoowel Taffin te Antwerpen, als

Modet te Gent, kouden hun dienstwerk in een behoorlijk bedehuis verrigten.

Die goede verwachtingen zouden echter spoedig in rook verdwijnen. Zoodra de

Landvoogdes zich sterk genoeg gevoelde om de Hervormden des noods met de

wapenen in de hand te bestrijden, werden hare vergunningen eerst beknib-

beld, en langzamerhand één voor één ingetrokken. De kronyken dier dagen

vloeijen over van de tallooze kwellingen , waaraan de predikanten bloot stonden

,

onophoudelijk genoodzaakt om tegenover de kwade trouw of de besluiteloosheid

der Overheden, de belangen hunner gemeenten te verdedigen. Dat daarbij

Datheen, Modet en Taffin in de eerste rijen stonden , laat zich denken. Maar

de omstandigheden zouden spoedig andere en krachtdadiger diensten van hen

vorderen. Sedert het verbond der Edelen was iiiteengeraakt , was toch de

toestand der Hervormden met eiken dag meer bekommerend geworden, en

de aangekondigde komst van Filips met een magtig leger, om de heilig-

schennis aan de kerken gepleegd te wreken, had het hart van Edelen en

burgers met schrik bevangen. Alleen van eene krachtige aaneensluiting van

alle hervormde consistoriën , van Calvinisten en Lutheranen, Vlamingen en

Walen , over geheel de Nederlanden , was heil te verwachten. Een verbond

der consistoriën kwam tot stand. Men bood den Koning een request aan

om zijnen toorn te weren, onder belofte van dertig tonnen gouds te zullen

opbrengen voor het gunstbetoon dat zij afsmeekten: vrijheid van Godsdienst.

Toen het met een' spotlach was afgewezen, toen van alle kanten vreemde

troepen werden geworven door de Landvoogdes, toen alle verdragen geschon-

den werden, der Hervormden pas opgerigte kerken verbroken en op nieuws

de vreeselijkste straffen tegen hen werden bedreigd — toen was de teerling

geworpen. Weinige dagen vóór kersmis van het jaar 1566 wordt op eene ver-

gadering der vereenigde consistoriën het schrikkelijk besluit genomen, zich

met de wapenen in de hand te verzetten, en de gelden, die men voor den

Koning had veil gehad, nu ter zelfverdediging aan te wenden. Een hop-

man wordt ter vergaderzale binnengeroepen , en ontvangt in last, troepen te

werven waar hij kan , en in alle dorpen van het Westkwartier van Vlaande-

ren de trom te doen roeren. Voor de benoodigde gelden moest hij zich tot
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Datlieen wenden, die zich met de leiding en het beheer der geldzaken be-

last had, en er zeker meer dan anderen voor berekend was, niet alleen om

zijne buitengewone bekwaamheid en den invloed van zijn' naam, maar boven-

dien verscheen hij hier te lande als afgezant van Frederik van den Paltz , wiens

hulp hij kwam aanbieden.

En nu ontwikkelt zich de kracht der Calvinisten voor het laatst in eene

uiterste, wanhopige poging. Datheen reist dorpen en steden rond en bepaalt

voor iedere gemeente de som die zij zal opbrengen. Dorpen als Nieuwkerke

zullen zeven tot twaalfhonderd , Yperen drieduizend gulden verschaffen. De be-

kende geuzenkoopman Marco Perez, te Antwerpen, schrijft voor vijfduizend

guldon in , — geld is er dus in overvloed. En waar Datheen , gevolgd van

zijn' reisbediende, stad of dorp verlaat, daar wordt ook spoedig de trom ge-

roerd , en het vendel van den geuzenhopman groeit al aan , tot het eindelijk

op marsch trekt om het benarde Valenciennes of het bedreigde Doornik te hel-

pen ontzetten. Ook als deze poging vruchteloos blijkt , en de troepen der Con-

sistoriën bij Waterloo zijn geslagen, weten Modet en Datheen den zinkenden

moed weer aan te wakkeren, en zien wij den laatsten nu tot den Prins van

Oranje, dan tot Brederode, naar Amsterdam, naar Vianen, naar Utrecht rei-

zen , of 't mogt gelukken een hoofd te vinden , die den strijd durfde aangaan

met de Spaansche troepen, eer het te laat was en het geduchte leger, dat

men wachtte, voet aan wal zou hebben gezet. Men weet dat de Prins te-

rugdeinsde voor eene taak , die hij onmogelijk achtte, en met hoe weinig goed

gevolg Bredei'ode's ijver die reuzentaak op zich nam.

Te vergeefs was het goud door de consistoriën opgebragt. Te vergeefs

had zoo menig wakker geuzenkind het vaandel ontrold, waarop als strijdleus

geschreven stond : „ Voor den koning en den Woorde Gods", als wilde men tot

zelfs in deze worsteling betuigen, dat alleen verdediging van het kostbaarst

pand , maar geene oproerigheid tegen den Souverein , de drijfveer was van hun

verzet. Vergeefs was "t, dat de dappere Thoulouse, Marnix'' broeder, eene

laatste poging deed om Walcheren te bezetten. Onder den rook van Antwer-

]ien werd hij met de zijnen door de troepen van Lannoy afgemaakt. En al

liep de geheele schare der Calvinisten , met Modet aan bet hoofd , te wapen

,

knarsetandend van spijt tegen Oranje , die de poorten gesloten hield , en

zelfs niet bewogen werd door Thoulouse's radelooze weduwe, die met loshan-

gende haren de stad doorliep, de Calvinisten tot hulp en wraak oproepende;

het doemvonnis over Nederland moest worden vervuld. De ai-me „ slacht-

schaepkens" moesten aan hun lot worden overgelaten. En de herders....?

Tegelijk met den Prins trokken de meesten , en daaronder ook de drie man-

nen aan wier nagedachtenis dit Tafereel gewijd is, den lande uit, gevolgd

door duizenden, wien het gelukken mogt, de naderende troepen van Alva te

ontloopen.
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Zoo de pogingen van mannen als Datheen, Modet en Taffin, beter waren

gesteund geworden door do Edelen ; zoo Li:theraan en Calvinist zich in dien

beslissenden oogenblik hadden kunnen verstaan ; zoo de Duitsche geloofsgenooten

een' oogenblik tijd hadden kunnen vinden om te handelen in plaats van te rede-

neren — voorwaar , die troepen van Alva zouden voor de geslotene steden van

Nederland een gansch ander onthaal hebben ontvangen, en menige druppel

Nederlandsch bloed ware gespaard gebleven.

Onder de achtbare rij der Nederlandsche vlugtelingen, die in het jaar 1568

te Wezel vergaderd waren , om op deze eerste synode der Nederlandsche ker-

ken onder 't kruis, de grondslagen te leggen der kerkregeling , vinden wij

voor 't eerst Datheen terug , wien de eere van den voorzittersstoel was te beurt

gevallen, en aan zijne zijde zijn' ouden ambtgenoot Modet, die uit Engeland

hier heen gekomen was, terwijl Datheen door zijn' trouwen beschermer, Frederik

van den Paltz, van wege de Frankendaalsche gemeente was afgevaardigd. —
Zonderlinge tegenstelling voorwaar ! De beide mannen , die nog zoo kort ge-

leden aan de spitse hadden gestaan van een' gewapenden opstand, te zien

voorzitten bij eene achtbare kerkvergadering ! Te zonderlinger , naarmate alles

wat van deze synode uitging een' vrijzinnigen en zachtmoedigeii geest ademde.

Was hun invloed dan welligt door dien van anderen opgewogen? of was er

over deze mannen van staal , na de opwinding van den strijd , de geest der

zachtmoedigheid gekomen ? Een blik op het leven van beiden zal ons het

beste antwoord geven.

Ja ! het was eene krachtige persoonlijkheid , deze Petrus Datheuus ; en wie

er ooit aan getwijfeld mogt hebben , of die kracht tot handelen , die hem

kenmerkte , tot groote dingen zoude kunnen voei'en , wanneer zij verstandig

werd geleid, zeker niet Oranje, die, nadat Datheen van het Paltzische hof naar

liet vaderland terugkeerde, hem onmiddellijk aan zich trachtte te verbinden.

Hij was het, aan wien de Prins, ten jare 1572 , den last opdroeg om in „ religions

„ ende anderen saeke goede ordeninge te stellen tot voordering van de eere

„ Gods , ruste ende welvaart in den Lande''; krachtens welken last de regeling

der kerkegoederen in de van Spanje afgevallen gewesten aan de handen van

Datlieen werd toevertrouwd. Hij was 't ook , die, als 's Prinsen gevolmagtigde,

bij verschillende Duitsche vorsten Oranje groote diensten bewees, en dan ook

in menigen blief in het vertrouwen zijner broeders werd aanbevolen. Toch

is het zeer te betwijfelen , of er tusschen dezen Calvinistischen prediker en

den staatkundigen Oranje, wel ooit eene andere verhouding zal hebben bestaan als

tusschen een' die volijverig dienende is , zoolang het de belangen der Kerk kan be-

vorderen , en den Meester die gebruik maakt van zijne talenten tot zijn doel. Maar

zoodra de Staatsman hem in den weg treedt bij het involgen van zijn' geloofsijver,
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is de verstandlioiicling eene gaiisch andere geworden. Waar het de belangen der

Kerk gold, naar zijne meening, boog Datheen voor geene wereldscbe magt,

zelfs niet voor den Prins. Al mogt de Magistraat te Utrecht hem den toe-

gang tot het ledigstaande klooster der Minderbroeders verbieden , Datheen weet

aan het hoofd zijner getrouwen het gebouw binnen te dringen, en doet, van

den preekstoel af, de soldaten afdruipen, gezonden om de vergadering uit een

te jagen. Al verbiedt de Prins hem uitdrukkelijk ten zelfden jare (1578) naar

Gent te vertrekken. Datheen acht den last der synode, die hem er heen zond

,

meer dan den wil van den Prins. Als het Oranje, natallooze moeijelijkheden,

gelukt, om Roomsch en Onroomsch tot een' godsdienstvrede te brengen, die

voor een' tijd de gezamenlijke krachten tegen den vijand zal kunnen doen

aanwenden , dan is het op nieuw Datheen , die zich op de heftigste wijze

daartegen aankant , en tegen den Prins geene hulp ongebruikt laat , zelfs niet

die van Hembijse , den geveinsden volksleider , die te Gent het gezag te dier tijde

in handen heeft. En als eindelijk — om de maat vol te meten , — de scherp-

ziende blik des Prinsen geene uitkomst ziet voor het benarde vaderland dan

in de hulp van Frankrijk, en den Hertog van Anjou tot Beschermheer dezer

gewesten weet te doen aannemen, dan is het nogmaals Datheen, die tegen-

over dezen een' anderen Beschermheer uit Duitscbland weet te lokken , den

onbeduidenden, doch streng Calvinistischen Casimir van den Paltz.

Was het wonder, dat de ziel van Oranje overvloeide van bitterheid tegen Da-

theen , die zulk een misbruik maakte van zijn' invloed op de ligt bewogen Vlaam-

sche bevolking ? Datheen begreep dan ook zelf zeer goed , dat het niet geraden

was den toorn des Prinsen af te wachten, maar vlugtte (13 Augustus 1579)

van Gent naar Duitscbland, waar hij, bij Casimir met open armen ontvangen

,

vertoeven bleef, zich met Hembijse over den Prins beklagende. Maar in het

jaar 1581, tegen Oranje's zin en last, op nieuw te Gent beroepen, kon hij

de roepstem van de gemeente zijner voorliefde niet langer weerstaan , en ver-

trok hij naar Gent , om het laatste bedrijf van het drama dat daar gaande was

te helpen afspelen.

Want de onzalige vruchten van Datlieens misplaatsten ijver waren niet

uitgebleven. De Roomschen, het dwangjuk der Calvinistische partij moede,

en getergd door eene treurige herhaling van den beeldstorm, hadden zich

tot eene niagtige bende vereenigd , die de benarde stad met niet minder

woede bestookte, dan de Spaansche krijgers onder den Hertog van Parma.

Bij de afgrijselijkheden van honger en pest, voegde zich nog de strijd tus-

schen de Roomschgezinde partij , die een' onvoorwaardelijken vrede met Parma

begeerde , en de Hervormden , die op uitredding bleven hopen , maar het eenige

hulpmiddel daartoe — bijstand van Frankrijk — hadden onmogelijk gemaakt.

De tegen zich zelf verdeelde veste moest eindelijk aan vredesvoorslagen be-

ginnen te denken , en bij de onderhandelingen daartoe , was het wederom
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Datheen , die , onder den invloed van Hembijse , de eerste was onder de „ pays-

makers." Ook viel , toen de stad zich overgaf en daarmede de Zuidelijke

gewesten voor ons verloren gingen, de eerste blaam op Datheen en Modet,

die hem getrouwelijk had bijgestaan. Eene meening die hun, bij hunne te-

rugkomst in het vaderland, dan ook een gansch niet aangenaam onthaal bereidde.

De oneenigheid tusschen Datheen en den Prins gerezen , had in de Neder-

landsche kerk eene algemeene ergernis en droefheid verwekt. Want Datheen

behoorde tot hare beroemdste mannen in die dagen. Hij had den zwaar-

sten strijd met de worstelende Kerk meêgestreden , was mede de grond-

legger geweest harer organisatie, was zelfs voorzitter bij verscheidene harer

belangrijkste synoden ; zijne hand had niet alleen de Kerk voorzien van eene

Psalmberijming , waaraan men nog gehecht was , maar ook van verscheidene

der meest geliefde Liturgische geschriften. De synode in 1579 te Brugge ge-

houden , had zich dan ook de zaak reeds aangetrokken en besloten „een lie-

„ felijken en smeekenden brief tot Domiuum Dathenum te zenden , opdat hij

„ zich een weynig zou laten gezeggen." Datheen beriep zich echter steeds op

zijne onschuld, als die der kei'k d. i. volgens zijne begrippen, Gode meer ge-

hoorzaamd had dan den menschen , en wenschte de zaak voor een' kerkdijken

regter te zien brengen. Maar noch de aandrang van den gemoedelijken

Johan van Nassau, noch de pogingen der synode te Middelburg, om dit

te verkrijgen, konden bij den Prins iets uitwerken, die van eene dergelijke

kerkelijke regtbank weinig goeds scheen te verwachten. De zaak bleef dus

hangen totdat Datheens laatste verblijf te Gent en zijne betrekking tot Hembijse

hem voor altijd bij tijdgenoot en nageslacht in slechten reuk zouden brengen.

Het was zeker hoogst onbeschoft als Datheen van den Prins verklaarde , dat

„ indien hij wiste ofte dagte dat zijn hembde iets van religie wiste of rieken

„ zoude, dat hij 't zelve zoude uittrekken ende in 't vier werpen ende vei'branden."

Maar wanneer hij zijne overtuiging uitsprak „dat het Artykel , om de Room-

„sche Eeligie toe te laeten goddeloos was, en de Prins van Staet en nut zijn'

„afgod maakte" — dan sprak hij de gezindheid uit van de meeste Vlaamsche

Calvinisten, en van velen in Holland en Zeeland, die 't ook niet nalieten

om dit zijne Hoogheid van tijd tot tijd te doen gevoelen. Had niet, bij voorbeeld,

de synode der Vlaamsche predikanten te Gent gehouden , eenen brief gezonden
,

onderteekend door „ de Dienaren des woordts ende ghedeputeerde aller ghe-

reformeerde kerken in Vlaanderen", en gerigt aan de Staten van Holland

en Zeeland , waarin de ellendige staat van zaken toegeschreven wordt daaraan

,

„dat men in zaken die Gods eere ende waerheyt aengaen, zo flaeuwelick han-

„delt, ende den vianden des vaderlands te veel gehoor geeft. Daarom" (gaan

zij voort) „ hebben wij Z. Ex. (Oranje) oitmoedelyck ghebeden dat het der-

„ zelver believe , haer opentlick voor Gods woordt te declareren , ende de za-

„ ken wat heter te leJiertigen clan 't selve totdat langlie geschiedt is" enz.
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Datheen stond dus geenszins alleen tegenover den Prins. En evenzoo heeft

een later onderzoek de onjuistheid geleerd der gewone voorstelling, alsof hij,

tegen den wil der andere predikanten te Gent, met Hembijse zou hebben geheuld

om de stad aan Parma in handen te spelen. De kerkeraad, integendeel, ver-

klaarde later uitdrukkelijk, dat Datheen op haren last tot Hembijse en bij de

vredesonderhandelingen gezonden was, om, bij een' mogelijk algemeenen vrede

der Unie met Spanje, de godsdienstige belangen te vertegenwoordigen. Een

afzonderlijk verdrag wilden noch zij , noch Datheen , die , door Hembijse mis-

leid , in diens verraderlijke plannen nooit geheel ingewijd schijnt geweest te zijn.

Dit alles verhinderde' echter niet, dat, zoodra Datheen in Holland kwam,

en te Gouda predikatiën hield, die niet van groote kieschheid tegenover den

vereerden , pas vermoorden Prins getuigden , hij gevangen genomen en te Utrecht

in het Slot Hazenberg opgesloten werd. Zóó fel was men op den voormaals

gevierden prediker gebeten, dat men zelfs vergif in zijne spijzen mengde,

hetgeen echter door hem ontdekt en door een tegengif schadeloos gemaakt werd.

Zijne kennis van de geneeskunde, die hem hier het leven redde, zou hem

spoedig maar al te zeer te stade komen. Want nadat hij , ten gevolge van

eene hoogst merkwaardige verantwoording, was ontslagen , verliet hij onmiddel-

lijk het land, de overtuiging met zich dragende, dat de Kerk die hij zoo

lang had gediend, voor goed voor hem gesloten was.

Het was het groote keerpunt van zijn leven. Het vreeselijkste overkwam

hem wat een' man als hij, die zich een geheel leven lang aan de letter der

Schrift had vastgeklemd, kon overkomen — de twijfel.

En toen hij met het schip , dat hem naar Sleeswijk voeren moest , van Am-

sterdam afstak , waar hij in betere dagen de man geweest was , die er met de

edelsten in den lande had aangezeten, waar de twee eerste predikanten door

hem waren ingezegend, — toen was er een storm in zijn gemoed, te groo-

ter naarmate hij de verantwoordelijkheid zijner rassche daden zwaarder begon

te voelen.

Tegen het einde der maand Julij van het jaar 1586 , stapten in het onaan-

zienlijke Staden , niet ver van Hamburg , drie mannen af, alle drie bekende

leeraren der Kerke , die een' afgedwaalden broeder kwamen zoeken , van wien

men zeide, dat hij zich hier ergens onder een' bedekten naam schuil hield.

Het waren Pezelius en Gerobulus, wien de synode van 1586, te 's Hage ge-

houden , den bijzonderen last had opgedragen , om in persoon een onderzoek

in te stellen naar den weleer zoo beroemden Petrus Dathenus. Het gerucht

wilde, dat hij van de zuivere leer afgeweken en tot de secte van David Joris

was overgegaan. Dit was voor de synode, die onder Leicester zamenkwam,

en waarin velen zijner oude ambtsbroeders (Modet bijv.) zitting hadden, te

veel! De ergernis voor de gemeente moest worden weggenomen, en tot de
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zending van twee afgevaardigden werd besloten. Op hunne reize had zich de

bekende predikant Mcnso Alting van Embden aan hen aangesloten. — Na

eenig zoeken gelukte het hun de schuilplaats van Datheen te ontdekken en

stond hun oude welbekende ambtgenoot voor hen. Ze konden hem niet

zonder deernis aanzien, zcjó verzwakt en kwijnend was hij geworden. Nadat

hij zijne vrouw en kinderen uit het vertrek verwijderd had, vingen de ge-

zanten aan liem met hunnen last bekend te maken, en eischten eene plegtige

verklaring omtrent de geruchten van zijnen afval. Het antwoord van Datheen

mogt eenigzins ontwijkend hecten en bevatte meer een beklag over alles wat

hij geleden had, dan eene verantwoording omtrent zijne gevoelens. „ God" zeide

hij echter, „had hem bij de leer bewaard, die hij zoo vele jaren had gepredikt, en

hem de genade geschonken sommige dingen nu en dan beter te begrijpen."

Dit was juist het groote vraagpunt wat men beslissen wilde, en Gerobulus

kwam nu met bewijsstukken voor den dag, waaruit bleek dat Datheen met

zekeren Davidiaan , Koenraad genaamd , „ over het afleeren van dingen die

hij vroeger anderen, naar de letter had onderwezen ," gesproken had. — Onder

het storten van tranen legde nu Datheen eene bekentenis af, die in zich zelve

reeds een klein treurspel bevat. Het was waar, bekende hij, dat de smaad,

hem na de gebeurtenissen te Gent aangedaan, zijn gemoed met eene grenzen-

looze bitterheid en ergernis vervuld had, en in zijne vertwijfeling was de

vraag bij hem opgerezen „ of het te verantwoorden ware , dat hij tot burger-

oorlog had aangespoord, vasthoudende aan de letter der Schrift, wijzende op

het voorbeeld van Gideon, Jozua en David? Dit kon toch niet de regte wijze

zijn tot voortplanting der Godsdienst; de apostelen, de martelaars hadden

anders gehandeld; had hij niet alle gewigt gehecht aan uiterlijke ceremoniën

en het voornaamste vergeten, aansporing des volks tot berouw des harten?"

Terwijl hij aldus aan de heftigste slingeringen was blootgesteld, was hij te

Husum met zekeren Koenraad in aanraking gekomen, die voorgaf sommige

natuurverborgenheden te weten.

Voor een' oogenblik had hij de hand uitgestrekt naar den gewaanden medi-

cijnmeester. Het wonderboek van David Joris vatte hij zelfs voor een' oogen-

blik gretig aan, in de hoop balsem te vinden voor zijn geschokt gemoed.

Toen ook dit „mengelmoes, waaraan alle merg en grond ontbrak ," hem geene

lafenis gaf, was hij vervallen in eene zware ziekte, waarin Koenraad hem
bleef bijstaan , ook toen hij om het pestaardige karakter der koorts , die hem
kwelde , naar Staden moest vervoerd worden , en — zoodra de kranke her-

stelde, wilde de dweeper zijn bekeeringswerk voortzetten. Maar ditmaal te

vergeefs. Datheen had in het aangezigt van den dood van zich geworpen „ al

„den twijfel die in hem was, te gelijk met alle gramstorigheid en ergernis,

„ en had door smeekiug en boete alle schuld bij God afgebeden , zijnde nu

„ verzekerd , dat God met hem verzoend was.'" „ Daarvan konden de afgezanten vast

U. 9
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overtuigd zijn, dat alle twijfel, alle weifeling nu overwonnen was; en schoon

hij veel moest afkeuren wat eene te letterlijke opvatting der Schrift hem vroe-

ger had doen verkondigen — ten opzigte der hoofdzaken, hoopte hij met

Gods hulp bij de ware leer te blijven volharden."

De synodale gezanten, hoewel overtuigd van de opregtheid dezer bekente-

nis, verlangden echter eene schriftelijke verklaring, behelzende niet alleen eene

herhaling van zijne biecht, maar tevens eene deugdelijke afkeuring en veroor-

deeling der Libertijnen en David-Joristen , eene verklaring , die Datheen hun den

volgenden morgen brengen kwam , en die den gezanten het hart goed deed. Aan

den maaltijd waartoe zij hem uitnoodigden , verhaalde hij hun , hoe hij na zijne

herstelling een raadslid te Staden gelukkig had genezen en tot geneesheer werd

aangesteld, eene betrekking, die hij niet had willen aanvaarden om een' jeug-

dig geneesheer, wien men de aanstelling had beloofd, niet in den weg te zijn.

Maar nu was hij reeds een jaar alhier gevestigd als stadsgeneesheer, tegen

een jaarlijksch inkomen van honderd-en-vijftig thaler. Den naam van Montanus had

hij naar zijne geboorteplaats aangenomen, uit vrees voor de felle Lutheranen.

Hij bemoeide zich echter alleen met zijne zaken, twistte met niemand , woonde

de godsdienst bij en nam het uiterlijke der tempels ten beste, aangezien de

leer der predikanten gezond en zuiver was. Mogt men in het vaderland nog

zijne dienst in de Kerk begeeren, hij verklaarde zich bereid daaraan te voldoen.

Hiervan echter schijnt nooit iets gekomen te zijn. En waarlijk. Datheen,

zoo als wij hem nu zagen, tot zich zelven gekomen en met zich zelven ver-

zoend, liefderijker en verdraagzamer dan voorheen, zou in de Kerk onder

Leycester zich welligt niet meer op zijne plaats hebben gevoeld. Bovendien,

in karakters als het zijne is eenzijdigheid , is dogmatisme de drijvende kracht,

die dikwijls groote daden weet te volbrengen en door geen' tegenstand te

overwinnen is. Maar als de twijfel eenmaal die veerkracht heeft verlamd —
is de oude kracht voor altijd verdwenen. Datheen kon nooit meer de gloei-

jende Calvinistische prediker van vroeger dagen worden , al hadde hij 't begeerd.

Een ruimer blik op het leven, een verzoend gemoed, een leven in vrede met

andersdenkenden, was het niet eene betere kroon voor dezen ouden strijder,

dan eene eereplaats onder de Calvinisten van het Leycestersche tijdvak?

Maar ook nu nog, toen de gezanten der synode Datheen verlieten, was

voor den banneling geene ruste aangebroken. Gedwongen , door den nijd der

Lutheranen, Staden te verlaten, wilde hij zich te Dantzig vestigen; maar de

Magistraat, door de Doopsgezinden aangezet, wilde hem zelfs niet één nacht

op het stadsgebied laten vertoeven. Zonderlinge vergelding voorwaar ! Datheen

,

altijd zoo onverdraagzaam tegen de Katholieken, had meer dan één' bewijs

gegeven van welwillendheid jegens de Lutherschen , dien hij in al zijne ge-

schriften, en na menig mondgesprek in Duitschland gehouden, de broeder-

hand had toegereikt. Ook de Wederdoopers hadden op het bekende gesprek te
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Frankentlial niet dan zijne gematigdheid kunnen roemen. En toch, zoowel in

den aanvang zijner loopbaan als nu op zijn' ouden dag, zijn het de Luther-

schen en Wederdoopers , die op hunne beurt van geene barmhartigheid willen

weten ! Eindelijk vond Datheen te Elbing eene veilige schuilplaats , en bleef

te dezer plaats tot aan zijnen dood (1590) als geneesheer werkzaam. De liefde

en achting die hij onder zijne medeburgers hier mogt genieten , openbaarden

zich niet alleen in de talrijke schare van aanzienlijken en geringen, die zijn

lijk naar de laatste rustplaats vergezelden, maar zij stichtten zelfs een ge-

denkteeken (zijn standbeeld in levensgrootte) op zijn graf.

Minder bekend en , waarschijnlijk , ook minder eervol was het einde van

den man, die in velerlei opzigt Datheen's tweelingbroeder heeten mogt, van

Herman Modet, dien wij aan zijne zijde het laatst op de synode te Embden

aantroffen

Sedert zijne terugkomst in het vaderland, in 1572, vervulde hij eene rol in

bijna al de kerkelijke en staatkundige twisten dier fel bewogene dagen.

Oranje mogt het veiliger achten hem als hofprediker in zijne onmiddellijke na-

bijheid en onder zijnen invloed te plaatsen, voor het hof was de „immodeste"

Modet
,

gelijk de Prinses van Oranje hem noemde , ten eenemale ongeschikt.

Een werkkring als die te Utrecht hem geopend werd, als kampvechter voor

het consistorie tegen Huibert Duifhuis en de zijnen, was een beter tooneel

voor dezen begaafden en eerzuchtigen Calvinist.

Maar even als Datheen , trok bovenal zijne oude Gentsche gemeente hem

aan , en op het woelig tooneel , dat die stad
,

gelijk wij zagen
, gedurende een

zestal jaren opleverde, gewagen de oude kronyken voortdurend van zijnen

naam, en verschilde de rol die hij er vervulde, alleen in zooverre van die,

welke er zijn roemruchtige ambtgenoot bekleedde, dat hij door dezen meer in

de schaduw geplaatst werd, en dus een kleiner deel der verantwoordelijkheid

voor de later gevolgde jammeren op zijne schouderen scheen te drukken. De
Staten van Holland beschouwden hem niettemin zoo geheel als Dathenus'

geestverwant en medepligtige , dat hij evenzeer bij openlijk plakkaat als scheur-

maker door geheel Holland werd gebrandmerkt. Deze grieve woog echter

zoo weinig in het oog zijner oude gemeente te Utrecht , dat wij hem daar in

1587 en 1588 weder aan het hoofd vinden der Leycestersche partij, en tot

over de ooren gewikkeld in staatkundige komplotten, waarmede de Calvinis-

tische predikanten dier dagen het allezins oirbaar achtten de zaak der ge-

zuiverde Godsdienst voor te staan.

Al moet ook de oude constitutie der stad verkracht worden, en de partij-

woede ontbranden , alleen de aanhangers der „ ware leer" erkent Modet als

wettige Overheid. En het volk hangt hem zóó zeer aan, dat, als eene za-

9*
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menspanning tegen Utrecht's gouverneur, den gi'aaf van Nieuwenaar, zijne

vrijheid in gevaar brengt, honderd gewapende armen onmiddellijk gereed zijn

om hem te beschermen.

Dat Modet tot de vurigste aanhangers van Leycester behoord heeft, laat

zich uit zijne geheele rigting en den toenmaligen stand der partijen volkomen

verklaren. Dat wij hem met Ratallier naar Engeland zien trekken om aan

Elizabetli te verzoeken de benaauwde Kerke ter hulpe te komen , door spoedig

weder den „liefelijken grave" van Leycester naar de Nederlanden te zenden,

was niet onnatuurlijk, en wordt door de instructie, hem van wege den kerke-

raad mede gegeven, allezins geregtvaardigd.

Maar dat Modet, na zijnen vrede met den graaf van Nieuwenaar gemaakt

te hebben , de hand leende om dezelfde Vlaamsche Calvinisten , die hij eerst

in het bestuur had geholpen op grond hunner regtzinnigheid, later weder

van het kussen te schuiven om den grave te believen, dit doet ons onwille-

keurig aan gansch andere beweegredenen denken als „zijn sonderlinghe ijver

voor de kercke Godts" waarvan hij zoo veel weet te verhalen. Een vermoeden

,

dat niet weinig versterkt wordt als wij liem , door Nieuwenaar verraden , die

zijne brieven aan den Magistraat vertoont, plotseling en voor goed uit Utrecht

zien verdwijnen.

Van dien tijd af aan leidde Modet een zwervend leven. Door de Staten

van Holland tot „ secrete diensten" gebruikt, schijnt hij, onder den naam van

Hendrik van Benthem, de rol van politiek agent in Duitschland vervuld te

hebben, en de heimelijke gemeenten der Hervormden in de stiften van Mun-

ster en Keulen, bij tijd en wijle te hebben bediend.

Maar toen de gagie der Staten „ geassigneert op het comptoir van den

„ ontfanger Reael tot Amsterdam" langzamerhand ophield , schijnt ook die

betrekking en daarmede de laatste band die hem aan de Nederlandsche kerk

bond , verbroken te zijn. Nog eenmaal wordt het donkere , dat over zijne geschie-

denis hangt , een' oogenblik verhelderd door de uitgave van zijn Grondig herifft

tegen de Wederdoopers , gedagteekend uit Middelburg in den jare 1603. Overi-

gens is van zijne laatste levensjaren en van zijnen dood, niets met eenige

zekerheid bekend.

In zulk een' nevel moest het leven eindigen van een' man, die, met zeld-

zame gaven toegerust, eenmaal de hoop, de roem der jeugdige Kerk ge-

weest was.

Datheen en Modet! Ziedaar het meest volkomen afbeeldsel van het oude

Calvinisme, dat zoo veel ligter wordt veroordeeld dan juist gewaardeerd.

Mannen, zonder wier krachtige geloofsovertuiging de Hervormde Kerk in

ons vaderland, welligt altijd eene kerk onder "t kruis en Nederland een

wingewest van het Oostenrijksche Huis ware gebleven; maar wier bekrom-

pene Schrift-opvatting — de bron hunner kracht en van hunne zwakheid —
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voor dat zelfde vaderland boeijen heeft gesmeed , waarvan de laatste liktee-

kenen nog niet zijn uitgewischt.

Waren 't allen mannen geweest als Taffin, de vrome, kalme, edele TafHn,

hoe geheel anders waren welligt de lotgevallen onzer Kerk geweest! Met eene

korte schets van zijn' verderen levensloop willen wij dit Tafereel besluiten.

Nadat ook Taffin in het jaar 1567 Nederland was ontvlngt, had hij te Heidel-

berg eene vriendelijke ontvangst gevonden, waar zijne „geleerdheit, vredelie-

vendheit en ervaerenis" hem gelijk overal de algemeene achting deden verwer-

ven. Zoodra echter de gunst der tijden het veroorloofde, keerde ook hij terug,

om aan de zijde van Oranje en Marnix, de Kerk met raad en daad te dienen.

Van dien tijd af vloeijen de brieven van Oranje over van bewijzen hoe

hoog deze den man schatte, wien hij bij de teederste familie-aangelegenheden

zoowel als de ingewikkeldste onderhandelingen met de Fransche Hugenoten,

als vriend en raadsman gebruikte. Bij 's Prinsen echtscheiding van Anna van

Saksen , is hij de man , aan wien de Prins zoowel als zijne doorluchtige gade

,

in eene zoo teedere zaak hun vol vertrouwen schenken ; en als het geldt aan de

vlugtelingen buiten 's lands eene schuilplaats te bezorgen , dan is hij het weder

,

die het rustige Delft en zijn' werkkring als hofprediker laat varen en onmid-

dellijk de verre reize aanvaardt , schoon zijne kalme natuur welligt het tegen-

deel mogt begeeren. Want hij was een rustig, een bedaard man bij uitne-

mendheid, die, schoon hij in de woelige staatkunde geene hoofdrol speelde,

toch , waar het de belangen der Kerk gold , de hulp der staatslieden geenszins

te versmaden achtte. Kenschetsend is de kleine trek door G. Brandt medege-

deeld: „Hij was 't," zegt hij, „die den Predicant Uitenbogaert vermaende dat

„ hij, in den Haag wonende, de gunst van den Advocaet van Holland Joan

„ van Oldenbarneveldt , ten dienste der Kerke zou trachten te winnen en on-

„ derhouden , seggende dat de predicanten zich voorhenen al te vremdt van

„ den Advocaet hadden gehouden , daer nochtans alles door zijn hand moest

„ gaen en hij de kercken veel goed kon doen."

En niet minder sterk spreken er kalmte en onderwerping uit zijne eigene

woorden , als hij aan Lodewijk van Nassau schrijft

:

„Wat mijnen broeder den Kaadsheer ') betreft, welke ik gehoord heb dat

„ met het zwaard in de hand is gevallen
,
(toen de Heer de Genlis verslagen

„ werd) hij is te meer gelukkig te prijzen , daar hij voor eene zoo goede zaak

„ is gestorven , en niet gezien heeft de afschuwelijkheden , welke op de neder-

laag zijn gevolgd door het verraad van Frankrijk." En dat deze onderwerping

uit eene goede bron, uit een vast en innig geloof voortsproot, daarvan getuigen

1) De Heer van Pré, agent der Staten bij den koning van Frankrijk.
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zoowel zijn lijden en strijden voor de zaak der Godsdienst, als de talrijke

schriften die de tijdsgelegenheid aan zijne pen ontlokte. En tocli kwamen

er in die geschriften somtijds uitvallen tegen andersdenkenden , tegen de Doopsge-

zinden voor, als men van zulk een^ man niet zou verwachte. „Vonken van de

hevigheid dier dagen" zegt Brandt ter vergoelijking. En te regt. Noch een

Marnix, noch een Taffin ontkwam aan die smetstof der onverdraagzaamheid,

welke in die dagen zich als aan den dampkring had medegedeeld. Om er

den staf over te breken , zouden wij eerst de geesteskracht moeten bezitten

,

die van de krachtige mannen dier tijden is uitgegaan , wier beoordee-

ling voor ons zoo zwaar, en zoo geheel afhankelijk is van het verschillend

standpunt dat ieder inneemt. Maar hoeveel verschil in godsdienstige meenin-

gen er ook onder onze lezers wel zal gevonden worden, niemand hunner

zal wel aarzelen de schoone leus te onderschrijven , die de levensleuze was

van Taffin

:

A Dieu ta vie , en Dieu ta fin. i)

H. TER Haar.

1) Aan God uw leven, in God uw eind.



VIJFDE TAFEREEL.

DE EERSTE KERKVERGADERINGEN

DE VESTIGING ONZER HERVORMDE KERK, EN DE STRIJD OM HAAR

ZELFSTANDIG BESTAAN.

1550—1618.

Viel het een' van Engeland's excentrieke zonen in met ligte, vlugge giek

de Noordzee overgestoken, den vorstelijken Rijnstroom langs heel zijne bed-

ding op te roeijen, ligt wees, als goede gids, de stroom zelf hem den weg,

zoo lang liij zicli door Duitschland's bergen kronkelt. Maar 'even ligt liep hij

gevaar, bij Waldshut te verdolen, zoo Murray's Guide hem niet vertelde,

hoe bij dat stedeke van Zwitserland de uitstrooming van Aar en Reuss en

Limmat door breeder bed en forscher stroom verre den dunnen Rijnader

overtreft, en dat dus linksom zich de weg daar kronkelt, die hem moet voe-

ren naar de bronnen van den Rijn.

Soortgelijk schouwspel biedt ook onze Hervormde Kerk aan voor hem , die

de eerste kiemen harer wording nasporende , opklimt tot het jaar harer eigen-

lijke vestiging, toen in 1572 de eerste vaste hoeksteen door Doi'drecht's synode

op vaderlandschen bodem werd gelegd. Zelve toen nog klein in omvang en zwak

van kracht, werd zij eerst geheel overschaduwd door de beide zijtakken, die

zich een weinig later in haar oplosten : de kerk der Walen en de ballingen-

kerken buiten af. Nog bestaan beiden als monumenten uit een vroeger ver-

leden, deze in Engeland's hoofdstad, gene in onze meeste vaderlandsche ste-

den, maar het „gij moet wassen, wij minder worden" riepen zij van den

beginne af om strijd aan hare jongere zuster toe. Om zich dus eene goede

voorstelling te maken van den tijd waarvan wij nu spreken , denke men zich

die wederzljdsche verhouding juist omgekeerd dan thans, en het zal ophouden

vreemd te schijnen, dat wij, waar het de stichting onzer Nederlandsche Kerk

geldt , beginnen met op de buitenlandsche kerken het oog te vestigen. De voor

elke kerkstichting toch zoo noodige vrijheid, die men zich in het vaderland

geweigerd, maar in den vreemde gegund zag, was oorzaak, dat eene geregelde kerk-
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vereeniging met eeredienst zich eei'der buiten af dan op eigen erve vestigen kon.

Londen is de plaats waar de eerste goedgeordende gemeente heeft bestaan.

Daar vinden wij in Junij 1550, ten huize van Utenhove , een' kring van , om

ium geloof, derwaarts gevlugte ballingen* bijeen , waaronder a Lasco , Microen

en Backereel al spoedig onze aandacht trekken. Het is eene ernstige zaak die

zij bespreken. De op eigen bodem vruchteloos met bloed en tranen afgebe-

dene gewetensvrijheid lachte hun blijde toe. Reeds was van de gezindheid van

Engeland's Koning , Eduard VI ,
genoeg uitgelekt , om zich een' goeden uit-

slag van de stappen die men wagen zou, te mogen voorspellen. Langer

dralen zou de vervulling hunner zoo vurig gekoesterde wenschen slechts ver-

schuiven. Zij begrijpen dit, de tijd van handelen is gekomen. Londen moet

hun een zijner vele bedehuizen openen , de aanvrage daartoe bij het Gouver-

nement worden ingediend en zóó , langs wettigen weg , de gastvrije bescher-

ming der hooge Overheid ingeroepen. Boven verwachting gunstig zagen zij

hun verzoek opgenomen. Bij koninklijk decreet werd hun onbelemmerde vrij-

heid van godsdienstoefening, het volle bezit der Jezus-kerk in Austin-friars

en onbeperkt regt van kerkelijke vergadering verleend, en, met de Waalsche

en Italiaansche vlugteliugen onder dezelfde superintendentuur vereenigd, vorm-

den zij dan ook weldra een geheel op zich zelf staand kerkgenootschap , met

eigen belijdenis, liturgie, kerkeraads- en coetuële vergaderingen. Inderdaad,

als met een' tooverslag scheen de vestiging onzer Kerk een voldongen feit

te zijn geworden.

De vervolging , waaraan zij zich bij de troonsbeklimming der dweepzieke

en wreede Maria, die in 1553 haren broeder Eduard VI opvolgde, zagen

blootgesteld , stoorde dien bloei slechts tijdelijk , en gaf zelfs ongezochte aan-

leiding, om ook op Duitschland's bodem de vele daar verstrooide Neder-

landers door meer vasten band te vereenigen. Van Engeland toch naar

Embden, Wezel, Aken, Frankfort en Frankenthal gevlugt, zochten zij ook

daar het eens verkregen regt te verwerven , en in de Duitsche staten van

Oost-Friesland en Kleef, maar vooral in het Paltzisch keurvorstendom ge-

lukte hun dit volkomen. AUerwege werden hun bedehuizen ingeruimd , tame-

lijk onbeperkte vrijheid van eeredienst toegestaan , en waar zij in hun mid-

den maar mannen van organiserend talent, zoo als Datheen en Microen,

hadden, bereikten zij spoedig eene mate van vastheid en innerlijke levenskracht,

die ook daar de gemeenten onzer Kerk als gevestigd kon doen beschouwen;—
wij mogen nog niet zeggen, de Kerk zelve, omdat onderlinge verbinding

en zamensmelting nog geheel ontbraken. Wel bleven zij door gestadige brief-

wisseling, wederzijdsche bezoeken, het ruilen en uitleenen van predikanten,

voortdurend in onderlinge betrekking; maar een kerkelijk verband, krachtig

genoeg om één kerkelijk geheel uit die verspreide groepen te vormen, had-

den onze ballingen nog niet.
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Door de afvalligen van Rome's kerk in de WaalscLe provinciën van België,

werd het eerst eene poging gewaagd, om zulk eene krachtige organisatie in

het leven te roepen. Het schijnt dat hunne verhuizing uit Walenland naar de

Vlaamsche provinciën , waar zij zich betrekkelijk vrijer bewogen , daartoe

moed en gelegenheid gaf. Het meer vurig en doortastend karakter der Walen

maakte hen van dralen wars , zoodra zij even adem konden halen , en de

bedekte verstandhouding met de Hervormden in Frankrijk en Genève moest

er dus van zelf toe leiden , om hen ook hier te doen navolgen , wat daar als

levensbehoefte gepredikt werd en met zoo uitstekend gevolg was beproefd gewor-

den. Dat later enkele Vlaamsche gemeenten zich aan die kerkvereeniging aanslo-

ten, mag in 't minst geene afbreuk doen aan de eer, die den Walen in dit

opzigt toekomt. Zij toch gaven den stoot; en de taal, hier het beslissende

kenteeken, is steeds die der Walen gebleven.

Nog onder 't kruis zuchtende, zonden zij echter bij openlijk optreden

meer schade dan bate gevonden hebben, en met slimme vinding, waarbij zij

zelfs aan de Nationale regering van Polen in vernuft niets toegaven , stelden zij

daarom een kunstig raderwerk te zamen , dat uitstekend doel trof, en toch voor

het oog van den niet ingewijde stipt verborgen bleef. Zoo zochten zij , om dit

ééne slechts te noemen , door eene gansche reeks van verzonnen namen eiken

spion het spoor bijster te maken. Zij spraken nimmer van Antwerpen, maar

van la Vigne ; Doornik heette la Palme ; la Rosé stelde Rijssel , Ie Bouton

Armentières voor; Valencijn had 1'Aigle tot devies, en zoo noemden zij elke

gemeente met een' geheimzinnigen naam , die tevens als hiëroglyf in het em-

bleem van haar zegel prijkte. Duchtte men gevaar, dan werd zelfs alle onder-

teekening vermeden , en gold dat zegel op zich zelf als waarmerk en herken-

ningsteeken voor de gemeente, aan welke hun schrijven was gerigt. Werd soms,

ten spijt van al die voorzorgen, hun zegel door verraad of toeval toch in han-

den der regering gespeeld , dan wisten zij ijlings het te duchten gevaar door

verandering van zegel af te wenden , zoo als wij dit bij de gemeente te Antwerpen

in het jaar 1573 zien gebeuren. Door dit incognito veilig, waagden afgezonde-

nen der verschillende gemeenten al spoedig eene bijeenkomst, waarin de ge-

meenten van -elke provincie bijeen gevoegd werden, om elk voor zich eene

provinciale synode te vormen , die uit haar midden dan weder gecommitteerden af-

zonden, om het synodaal gezag over de gansche kudde uit te oefenen.

Bijzonderheden zijn ons van die eerste zamenkomsten niet geboekt. Eerst op

16 April 1563 zien wij tegelijkertijd te Teurs (?), te Armentières en te

Doornik drie provinciale synoden vergaderen , die in een' zelfden geest en

blijkbaar met onderlinge verstandhouding over de belangen der gemeenten be-

sluiten. Van eene volledige kerkoi'de is echter in hare acten nog geen zweem; zij

geven slechts antwoord op de vele netelige vragen , die door de huiselijke be-

H. 10
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trekking der gemeenteleden tot de oiide Kerk , zich gedurig moesten voordoen

,

waarom dan ook de vraag over ketterdoop en huwelijk tot in 't kleine wordt

uitgeplozen. De Confessie van de Bres zou de band hunner vereeniging zijn.

De gemaakte bepalingen over verkiezingen en kerkbestuur zijn in zeer demo-

cratischen zin. De tucht wordt streng gehandhaafd, en zelfs de vrees qu'il

en apparui quelque persequulion (dat hierdoor gevaar van vervolging te duchten

ware), als de geëxcommuniceerde zich door verraad zocht te wreken, mogt

allerminst oorzaak van verslapping worden, — eene uitspraak, die van zede-

lijken ernst en geloofsmoed getuigt, en ons met den hoogsten eerbied voor

de leden dier synoden vervult.

Even loffelijk getuigenis, vooral ook van doorzigt, tact en kalme beza-

digdheid komt aan de uitgebreidere vergaderingen der nationale synoden toe.

Hoewel ook van deze juiste opgave ontbreekt , schijnen zij toch meer dan een-

maal 'sjaars gehouden te zijn. Antwerpen was hare geliefkoosde verzamelplaats,

zeker om de meei'dere vrijheid , door den Magistraat aldaar den Hervormden ge-

gund. Hare acten ademen reeds meer zelfvertrouwen, en vaste regeling van

het kerkwezen is haar duidelijk uitgesproken doel. Aan alles bespeurt men

dat hoop voor de toekomst die mannen bezielde , en dat de behoefte aan een-

heid in vorm en afbakening van grenzen tusschen zich en de secten zich

krachtig gevoelen deed. Sommige deelen van het kerkbestuur werden zelfs

reeds op vrij goeden voet geregeld en de gezamenlijke kerken aan het gezag

der generale synode onderworpen. Het presbyteriale element deed zich in al

hunne besluiten krachtig gelden en beginselen werden op den voorgrond gesteld

,

die de kiem eener deugdelijke kei-kregeling in zich droegen, en inderdaad

van wezenlijken invloed op de latere regeling onzer Nederduitsche Hervormde

Kerk zijn geweest.

Het is. op dien Nederduitschen tak onzer Hervormde Kerk , dat wij thans het

oog willen slaan. Merkbaar was zij tot dusverre bij de buitenlandsche en Waal-

sche kerken ten achter gebleven. Door de vrijwillige ballingschap van dui-

zenden uit haar midden duchtig gesmaldeeld en van hare beste elementen be-

roofd, genoot het achtergeblevene deel der gemeenten te veel vrijheid om
zich te ontbinden en te weinig om zich te ontwikkelen. De behoefte aan re-

geling deed zich wel gevoelen , maar de mannen ontbraken , die , talent aan

invloed parende, het initiatief durfden nemen. Alles bleef dus in voorloopigen

toestand, en in afwachtende houding hoopte men van de toekomst, wat men

door eigene krachtsinspanning zich niet verwerven kon. Naarmate intusschen

de houding van het Gouvernement weifelender werd door den krachtigeren poli-

tieken tegenstand die zich openbaarde, begonnen ook onze Hei'vormden moed

te vatten en zich tot handelen geroepen te gevoelen. In 1566 althans vinden wij

te Antwerpen enkelen uit de niet-gevlugte hoofden der onzen bijeen, die
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liet moedig besluit namen , om buiten de steden met eene openbare prediking

van het Evangelie voor den dag te komen , en in talrijke bijeenkomsten de

grondslagen bespraken , waarop de vereeniging en regeling der Vlaamsche en

Ilollandsclie gemeenten konden worden beproefd. En zeker zou bieruit iets goeds

voor onze kerken geboren zijn, zoo niet Alva's komst aan die vreedzame

pogingen op eens den bodem liad ingeslagen. Onder zijn schrikbewind kon

aan geene voortzetting der onderhandelingen worden gedacht. Men beraad-

slaagde niet meer, maar vlugtte, of trok zich geheel in het verborgen terug.

Hierdoor echter werd de massa onzer in Engeland en vooral over Duitsch-

land verstrooide ballingen zoo ontzettend groot, dat de scheiding tusschen bin-

nenlandsche en buitenlandsche gemeenten, van 1567 af, niet meer in vroegeren

zin mag worden opgevat. De eerste groep van vlugtelingen, die vooral Enge-

land tot wijkplaats had gekozen, was te gering in aantal geweest, om merk-

bai'cn invloed op de ontwikkeling der gansche Kerk te kunnen uitoefenen.

Het waren kerkjes in het klein, maar ook kerkjes geheel op zich zelve

gebleven. Nu echter woog het aantal der vlugtelingen, vooral aan gehalte,

zoo zeer tegen de achtergeblevenen op , dat men vragen moest waar de kerk

meer was, binnen of buiten de grenzen. Vooral de balHngskerken langs den

Rijn beschouwde men dan ook in 't minst niet als afgesneden leden onzer

Kerk, die nu voor goed in den vreemde gevestigd waren, maar als die

Kerk zelve , die hoe eer hoe beter weer naar de oude erve moest wor-

den teruggebragt
,

„als 't den Heere behagen zou hun de deure des

Lands te openen." Geen wonder dus, dat de ballingen veelvuldige ver-

standhouding met de achtergeblevenen onderhielden en van de gewenschte

vrijheid , die vreemde vorsten hun gunden
, gretig gebruik maakten , om nu

reeds door regeling en aaneensluiting meer vastheid aan het geheel te geven

,

vooral nu ze door verstrooijing over zulk een uitgestrekt gebied hun natio-

naal karakter meer en meer bedreigd zagen. Was dus het achtergebleven

deel der gemeente — de eigenlijke kruiskerk — door Alva's komst tot wer-

keloosheid gedoemd, de ballingskerk daarentegen was nu van zelve aangewe-

zen , om als partij van actie op te treden. Zij begreep die roeping , en reeds

in 1568 zien wij dan ook te Wezel eene vergadering openen van een veertigtal

der meest gevierde mannen, onder welke, behalve Datheen, als voorzitter,

de beroemde Modet, een der Jhrn. van Zuylen van Nyevelt en Filips van

Mariiix het meest onze aandacht trekken. Het was in deze bijeenkomst bepaald

op de organisatie onzer geheele Kerk toegelegd, al gevoelde de vergade-

ring zelve nog een te zwak mandaat te bezitten , om een meer dan voor-

loopig karakter aan hare besluiten te kunnen geven. Wat zij bedoelde, was

meer een ontwerp te maken, dat, aan de gemeenten aangeboden en met

hare goedkeuring bekrachtigd, de statuten der Kerk in hoofdzaken vooruit

vaststelde en op eene ordelijk beroepene synode nadere uitwerking en volledige

10»
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sanctie zou ontvaugen. Eene goede gedachte dier manneu was het, om vóór

alle dingen de opleiding der Evangeliedienaren ter hand te nemen. Zeer juist

zagen zij dit in. Men moest mannen hebben die, wetenschappelijk gevormd,

de toekomst der Hervormde Kerk konden verzekeren. En helaas! dat goede

waar schaarsch is, ondervond ook onze kerk toen maar al te zeer. Het was al

wel, als men in de voornaamste gemeenten een' enkelen kundigen leeraar be-

zat. In kleinere gemeenten waren het 6f meestal mannen, die wel het vuur

der geestdrift bezaten , maar niet de fakkel der kennis droegen , 6f , erger nog

,

renegaten uit Rome's geestelijkheid , wier vroeger radicaal zeer weinig waarborg

voor hun wetenschappelijk gehalte bood. De behoefte aan eene inrigting voor

hooger onderwijs , wier leeraren de synode zelve benoemen zou , werd daarom

luide uitgesproken , en met name ook het onderrigt in 't Hebreeuwsch , Grieksch

en Latijn als leervakken aangewezen. De indeeling der Kerk in klassen werd

in beginsel aangenomen, maar de verdeeling zelve tot latere beslissing voorbe-

houden , en in alle geschilpunten van minder overwegend belang de vrijheid der

afzonderlijke gemeenten ter voorkoming van scheuring gehandhaafd. Ter betere

regeling van de bediening des Woords bepaalde men, dat de predikanten, op

voordragt der consistorie-leden , door de gemeente uit dubbeltallen gekozen

zouden worden , na voorafgaand deugdelijk onderzoek , zoo naar wandel als leer.

Met ernst werd den prediker aanbevolen, eenvoudig en gemoedelijk, en

vooral kort in de vergaderingen te spreken. De gebeden zouden óf naar het

Geneefsche formulier , öf naar vrije inspraak gedaan , alleen Datheen's Psalmen

gezongen en het gezang zelf door zangonderwijs bevorderd worden. Het

godsdienstonderwijs der jeugd werd aan den Heidelbergschen, en voorde Wa-

len aan den Geneefsclien Katechismus gebonden. Opdat de leeraars zich meer

onverdeeld aan de dienst des "Woords zouden kunnen wijden
,
plaatste de synode

andere mannen als Doctoren naast hen, wien meer uitsluitend de handhaving

en de uitlegging der H. Schrift werd aanbevolen, terwijl de kundigste ge-

meenteleden , onder den naam van Profeten , een waakzaam oog zouden houden

op de zuiverheid der verkondigde leer. De herderlijke zorg moest hoofdzake-

lijk bij de Ouderlincjen berusten. In wijken ingedeeld , zou de gansche gemeente

wekelijks door hen worden bezocht en in geloof en liefde opgebouwd. Twee

soorten van Diakenen eindelijk zouden het kerkelijk geheel afronden, waarvan

de eene zich met de zorg voor de uitwendige belangen der gemeente (armen-

verpleging , eeredienst en onderhoud der predikanten) belast zag , terwijl de

andere de kranken en gevangen broeders met goeden raad en Evangelische

vertroosting zou bijstaan. Ten slotte werden omtrent de bediening der

sacramenten en de kerkelijke tucht algemeene regelen voorgeschreven , die uit

den aard der zaak slechts losse wenken bevatten en meerendeels aan de acten

der Waalsche synoden zijn ontleend. Maar hoe weifelend en los ook de beslui-

ten dezer vergadering schijnen mogen, het grootsche plan, om uit de Waal-



77

sche, Vlaamsche en Hollaiulsche gemeenten één gemeenschai^pelijk kerkge-

nootschap op te rigten, was door haar pogen toch eene mei'kehjke schrede

vooruitgebragt en ontworpen in een' geest, die op welslagen hoop mogt

geven.

Toch verliep er nog geruime tijd eer het tot verdere stappen kwam. Tal

van oorzaken deed het zoo goed begonnen werk twee volle jaren rusten, en

eerst in 1570 werd de zaak der te houden generale synode weder op het

tapijt gebragt. Op aansporing namelijk van Gaspar van der Heyden (toen pre-

dikant te Frankendaal) en Marnix , die destijds te Heidelberg vertoefde , werd

eene voorloopige bijeenkomst van invloedi-ijke mannen tegen de Frankforter mis

belegd, waarin men hoopte het omtrent plaats en dag der synode eens te

zullen worden. De grootere gemeenten werden bij circulaire tot het zenden van

afgevaardigden uitgenoodigd en met nadruk op de bestaande leemten in de

kerkregeling gewezen ^).

De vrucht dezer bijeenkomst was de synode, die tegen 5 October 1571

werd uitgeschreven en zich in het gastvrije Embden verzamelde. Die keuze

mogt gelukkig heeten. Van den aanvang der vervolging af, en vooral sinds

1567, was Embden de „herberg der ballingen" geweest, en had onverdroten

onzen vervolgden landgenooten eene liefde en deelnemende welwillendheid

betoond, die boven eiken roem verheven is. Door het zenden van geld en

geven van goeden raad, vooral ook door zijne vrije drukpers , had het aan onze

Kerk onschatbare diensten bewezen, en zoo goed of zoo kwaad het ging, had

Embden's Kerk zich beijverd , om in de opleiding der aanstaande Evangeliedie-

naren te voorzien. Aan zee gelegen , bood het bovendien de meest geschikte ge-

legenheid aan , om met de Londensche gemeente in betrekking te blijven. Schier

in elk opzigt had dus Embden's Kerk op die eere regt , al moest men zich ook van

uitwendig vertoon onthouden, om aan de stedelijke regering geene moeijelijkheden

van Spanje's zijde te berokkenen. Acht dagen heeft die Embdeusche synode ge-

duurd. In den breede werd door haar de vaste regeling der zoo zeer verstrooide

Kerk van alle zijden bezien en besproken, en eindelijk op 13 October 1571 een

aantal artikelen vastgesteld , die van nu af door ieder , die lid onzer Kerk wilde

blijven , moesten geëerbiedigd worden. Aansluiting aan de Hervormden in Frank-

rijk is een doorloopende trek dezer artikelen , die zich vooral sterk uitspreekt in

den last aan TafSn en Datheen gegeven , om namens onze Kerk de Confessie van

de Bres aan de Fransche synode ter mede-onderteekening aan te bieden, terwijl

zij van huiuie zijde door onderteekening der Fransche Confessie hunne instemming

met de Hervormden in dat koningrijk betuigden. De inrigting van het kerk-

bestuur wijst, met die van 1568 vergeleken, insgelijks op sterker neiging tot

1) Deze en andere bijzonderheden uit MS. in het Emd. Arch. waar onder anderen

genoemde circulaire nog voorhanden is. Zie ook Cat. Bibl. Tydemaii. P. V. N°. 502.
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vooral bij de verkiezingen sterk uitkomt. Zelfs zijn verscheidene bepalingen der

streng-Calvinistische synoden van Teurs en Armentières schier letterlijk over-

genomen. Zoo wordt ook het beginsel van volkomen gelijkheid dergenen , die

hun leven aan de dienst der Kerk wijden , onverholen en krachtig uitgesproken

,

waarin een zijdelingsch protest tegen de Superintendentuur der Loudensche

gemeente niet kan worden miskend. De groote stap intusschen , die door deze

synode ter bevestiging van onzen kerkdijken toestand gedaan werd, bestond in

de verdeeling van het wijd en zijd verspreide ligchaam in provinciën en klassen.

Drie provinciën zou onze Kerk tellen : Duitschland , Nederland en Engeland

,

vertegenwoordigd door even zoovele provinciale synoden , wier afgevaardigden

zich eens of tweemaal 'sjaars tot eene nationale synode moesten vereenigen , om

gemeenschappelijk den bloei en de onderlinge eenheid der Kerk te bevorderen.

Elke der drie provinciën werd wederom in klassen ingedeeld: de Dultsche in

vier (1. de Paltz, 2. Keulen-Gulik-Limburg , 3. Cleve, 4. Oost-Friesland met

de derwaarts gevlugten uit Groningen en Friesland) en de Nederlandsche

provincie of die der Kerk onder het kruis insgelijks in vier klassen (1. de

Waalsche landen, 2. Vlaanderen, 3. Braband en 4. Noord-Nederland) , terwijl

de indeeling der Engelsche provincie aan haar zelve werd overgelaten. De

voorziening in de behoefte aan Evangeliedienaren werd niet alleen van de

geldelijke zijde bevorderd, maar ook eene lijst van buiten dienst zijnde en nog

niet geordende predikanten opgemaakt , waaruit de vacante gemeenten zich , in

overleg met eene vaste commissie , te Embden en te Wezel konden voorzien.

Om het gevoel van onderlinge betrekking door de verstrooijing niet te doen

verslappen , werd voorts het stelsel van voortdurende correspondentie met na-

burige gemeenten ingevoerd, en tevens het plan ontworpen, om een blijvend

gedenkteeken voor het lijden en den geloofsnioed onzer vaderen te stichten,

door de lotgevallen der verschillende gemeenten met alle naauwkeurigheid te

boek te stellen. Marnix zou worden uitgenoodigd , de redactie van dit belang-

rijk werk op zich te nemen, en aan alle gemeenten werd gelast , volledige opgave

van het voorgevallene in eigen kring aan bepaalde commissarissen op te zen-

den , daartoe in de verschillende klassen benoemd. Bij deze besluiten voegde de

synode nog haar advies op eene reeks van vragen , door hare gedelegeerden ter

tafel gebragt , waarvan wij alleen nog aanstippen , dat ook de zaak eener nieuwe

bijbelvertaling wel besproken werd, maar met opzet uitgesteld tot de eerst-

volgende generale synode , die , zoo men hoopte , ook met medewerking der

ïlngelsche gemeenten, reeds het volgend jaar, of uiterlijk in 1573 zou gehouden

worden. Nadat eindelijk de tijdige bijeenroeping dezer synode aan de klasse

van de Paltz was opgedi'agen , sloot de voorzitter , Gaspar van der Heyden

,

deze eerste eigenlijke synode onzer Kerk, en keerde men van Embden huis-

waarts, zeker weinig vermoedende, dat eene geheel onverwachte gebeurtenis
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reeds het volgend jaar de met zooveel zorg ontworpen regeling der Kerk van

zelf zou doen vervallen.

Gelukkig was het ditmaal eene blijde gebeurtenis. Geen halfjaar toch,

nadat de Embdensche synode ontbonden was , zag ons vaderland uit de

Noordzee de zon der vrijheid dagen, toen op de muren van den Briel Holland's

driekleur geplant en kort daarop in Dordrecht's veste de eerste zelfstandige ver-

gadering van Holland's Staten gehouden werd. De daar afgekondigde gewe-

tensvrijheid , die dus op het onverwachtst de deure des Lands weder opende , gaf

natuurlijk het sein tot een algemeen opbreken onzer in Duitschland verstrooide

gemeenten, en van zelf werd hierdoor het zwaartepunt van de buitenlandsche

gemeenten, waar het dusver berust had, geheel naar de op vaderlandschen bodem

achtergeblevenen verlegd , en de natuurlijke ontwikkeling van het te Wezel en

Embden begonnen werk voor goed verbroken. Een geheel nieuwe toestand

werd binnenslands geboren. Vooreerst moet het overwigt , dat door de algemeene

vlugt in 1567 uit de handen der Walen in die der Vlaamsche en Brabandsche

gemeenten was overgegaan , van nu af geheel bij de Noord-Nederlandsche gemeen-

ten worden gezocht. En sprak het ten anderen reeds van zelf, dat een goed deel

der uit Vlaanderen en Braband gevlugten zich liever tijdelijk in het nu vrijge-

maakte Holland vestigde, dan naar het eigen gewest terug te keeren, waar

verbittering van Spanje's zijde den druk nog verzwaard had , — even natuurlijk

was het, dat in Holland's steden zelve een groot aantal Hervormden voor

den dag kwam, die, meerendeels uit vreeze , in schijn aan Rome getrouw wa-

ren gebleven. In dubbel opzigt werd dus in 1572 de toestand onzer Kerk ge-

wijzigd. Zij werd naar vaderlandschen bodem overgebragt, en verki'eeg onein-

dig meer dan tot dusverre een uitsluitend Noord-Nederlandsch karakter, door

het groote overwigt der Hollandsche gemeenten, die sterk in zielental toege-

nomen en spoedig in 't genot van onbelemmerde vrijheid gesteld, niet alleen

versterking van levenskracht ontvingen, maar tevens gelegenheid om die te

ontwikkelen. Laat ons zien hoe Holland's Kerk zich die gunstige omstandig-

heden ten nutte heeft gemaakt.

Dezelfde van der Heyden , dien wij reeds als prseses der Embdensche synode

leerden kennen, was ook nu de man die de hand aan het werk sloeg, om

door eendragt onze Kerk magtig te maken — en reeds in 1574 gelukte het

hem , met dat doel uit onze Hollandsche en Zeeuwsche gemeenten een klein ge-

tal afgevaardigden tot eene provinciale synode binnen Dordrecht te vereenigen.

Met een' van der Heyden aan het hoofd moest deze vergadering de Embden-

sche acten wel als uitgangspunt nemen. Op haar voetspoor werd door de be-

sluiten dezer synode Holland voor het eerst in veertien klassen gedeeld. Ook zij

nam de Confessie van de Brés als formulier van eenheid aan en bepaalde, dat

alleen de Heidelbergsche Katechismus in onze Kerk zou worden geduld. Toezigt
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werd verordend op de uït te geven scTiriften en op de huiselijke lectuur. Het

vasten werd zooveel doenlijk beperkt, de bevestiging door handoplegging afge-

schaft en de keuze der ouderlingen en diakenen uit dubbeltallen aan de gemeente

teruggegeven. Als onderwerp der predikatiën mogt , zonder uitdrukkelijke toe-

stemming des kerkeraads, zelfs het O. Testament niet gebezigd worden. De vrije

gebeden werden geheel afgeschaft en uitsluitend Datheen's liturgische gebeden

voorgeschreven. De in zwang zijnde avond-biduren riekten haar te veel naar de

Koomsche vesper. Lijkplegtigheden, orgelmuzljk, feestdagen, en wat meer aan

Rome's weidsche eeredienst deed denken , dit alles werd gestrengelijk afgekeurd

,

en op meer dan eene der vorige synoden de vrijheid der gemeenten aan ban-

den gelegd.

Volkomen autonomie tegenover het burgerlijke bestuur en krachtige eenheid

naar binnen in belijdenis, gebruiken en eeredienst, of wil men — de vrije Kerk

in den vrijen Staat; ziedaar het duidelijk uitgesproken manifest dier kloeke

mannen , die van stonde aan met vaste hand orde wilden scheppen in den ont-

redderden toestand. Juist dit streven naar zelfstandigheid echter deed hen de

goedkeuring van Holland's Staten derven , en hiermede openbaarden zich voor

het eerst die naijver en vijandige gezindheid tusschen Staat en Kerk, die

sedert uitsluitend de geschiedenis onzer Kerk beheerschten. Uitgaande van Cal-

vijn's beginselen , wilde de Kerk geheel uit eigen magtsbevoegdheid handelen

,

en slechts eershalve de bekrachtiging harer besluiten aan de Staten gunnen.

Van hunne zijde stelden de Staten daar tegenover , zoo scherp het kon , het be-

ginsel hunner onbeperkte souvereiniteit ook over de in haar gebied bestaande

gemeenten. Twee programma's had men dus, en de wederzijdsche beschou-

wingen bewogen zich in twee zoo geheel verschillende lijnen, dat elke veref-

fening onmogelijk zou geworden zijn , zoo wederkeerig belang niet in het einde

van belde kanten tot rekkelijkheid had genoopt. De Kerk toch zou met den

steun der Staten allen waarborg van innerlijke eenheid en uiterlijken bloei

verloren hebben , terwijl de Staten ten laatste wel met haar rekenen moesten

,

wegens den onbeperkten invloed, dien zij op het volk bezat. "Wij zullen dan ook

zien, hoe telkens van beide zijden eene kleine schrede tot toenadering ge-

schied is, die eiiadelijk in 1618 eene aanneembare schikking mogelijk maakte.

In den beginne echter stonden beide partijen schrap tegen over elkan-

der. Had de Kerk haar manifest in 1574 uitgevaardigd, reeds in 1576 poog-

den de Staten het hunne daartegen over te stellen , en lieten door vier ge-

committeerden eene kerkorde ontwerpen, die geen' twijfel omtrent hunne bedoe-

lingen overliet. De Kerk moest hunne dienaresse zijn, en kon alleen , op voor-

waarde van trouw en willig hunne wenken te volgen , eene goede behandeling

voor zich verwachten ; of, sterker gezegd , de Staten wilden het bestaan eener eigen-

lijke Kerk geheel tegengaan en slechts gemeentelijke godsdienstige vereenigingen
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onder de volkomene suprematie van den plaatselijken magistraat binnen luin

gebied dulden. Van eene geloofsbelijdenis als gemeenschapsband werd niet ge-

rept ; alle hoogere kerkvergaderingen werden stilzwijgend voorbijgegaan ; de

keuze van predikanten en ouderlingen werd schier geheel aan het bestuur

getrokken ; de benoeming der doctoren (of gelijk zij nu heetten professoren)

,

zou uitsluitend aan de Staten verblijven, en wat het ergst was, zij behiel-

den zich zelfs het regt voor, om in zaken van zuiver godsdienstigen aard

te beslissen.

Juist het radicale echter, dat zoowel het Dordsche ontwerp van 1574 , als dat

der Staten van 1576 aankleefde, was oorzaak, dat zoo min het een als het

ander tot uitvoering kwam. Het ontwerp der vier gecommitteerden zag zich zelfs

de eere der deliberatie niet ten deel vallen, en werd eerst jaren daarna bekend.

Was zoodoende de verhouding tusschen Kerk en Staat door de groote regts-

vraag reeds sterk gespannen, eene andere omstandigheid droeg er toe bij om

de verbittering nog te doen toenemen. De Prins namelijk, meeuende dat de

zuidelijke gewesten nog niet als onherroepelijk verloren mogten beschouwd

worden , waagde nog eene uiterste poging om eene verzoening tusschen Room-

schen en Hervormden tot stand te brengen , een pogen , waarin ter goeder ure

de wanordelijkheden der Spaansche benden hem krachtig steunden, en dat

door 'de Pacificatie van Gent en de laatste Brusselsche unie een oogenblik

scheen te zullen gelukken. Bij verzoening komt het intusschen op inscliikken

aan, en als altijd zoo meende ook nu elk der beide partijen dat men haar

verder op liet schuiven dan de andere. In Braband klaagden de Eoomschen,

de Hervormden bij ons. De scheiding tusschen roomsch en oni'oomsch werd

met den dag scherper , — en toen ook in de noordelijke provinciën de Her-

vormden allengs de overhand kregen , meende de Kerk nogmaals tot handelen

geroepen te zijn, en verzocht zij den Staten vrijheid om de zoo lang ge-

wenschte generale synode te mogen houden , die eene algemeene kerkorde ont-

werpen zou. Daar de pogingen tot pacificatie van het Zuiden toch ijdel ble-

ken, zagen de Staten hierin ditmaal geen bezwaar.

Tegen Junij 1578 kwam dan ook werkelijk te Dordrecht de eerste generale

synode bijeen, waarin behalve onze binnenlandsche Kerken, ook nog de

Kleefsche en Bovenlandsche (Paltsisclie) klassen waren vertegenwoordigd, en

het was zeker een nog sterk blijk van sympathie voor die buitenlandsche ge-

meenten , dat men zelfs een' harer afgevaardigden , den bekenden Datheen , in

den prsesidialen stoel plaats liet nemen. Reeds op deze synode heerschte een

veel minder vijandige geest tegen de Staten dan op de provinciale van 1574.

Men deed wat men van zijn standpunt meende te kunnen doen , en schikte

,

behoudens de volkomene autonomie der Kerk, menigen eiscli der Staten in,

waaronder het regt van approbatie der predikanten als hoofdzaak mag gere-

kend worden. Voor het overige was deze kerkorde geheel op de leest der

H. 11
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vorige geschoeid. Slechts in bijzaken en vormen week men van hare acten

af, om aan het geheel meer afronding te geven en den wel wat al te strengen

liturgischen band iets losser te maken. Voor de kerkelijke vergaderingen wer-

den vier trappen (kerkeraad , classikale vergaderingen
, particuliere en generale

synoden) aangenomen, en verordend dat hare bijeenkomsten ter onderhouding

van gemeenschappelijk leven geregeld moesten plaats hebben , — die der gene-

rale synode telkens om de drie jaar. De Waalsche Kerk werd door deze synode

,

volgens een' in 1577 door haar zelve uitgesproken wensch, tot eene afzonder-

lijke afdeeling der Hervormde Kerk gemaakt met eigen classikale vergaderin-

gen en synode. Van de professoren in de godgeleerdheid eischte men onder-

teekening van de geloofsbelijdenis. Over de feestdagen werd in ietwat milde-

ren zin beslist , maar daarentegen het gebruik der cantieken achter den psalm-

bundel geheel afgekeurd , en aan de orgels , nu zij toch voor niets meer dien-

den , zeker niet al te lieusch , zelfs hunne plaats in de kerkgebouwen opgezegd.

Deugdelijker was de bepaling om het reeds lang ontworpen plan ten uitvoer

te brengen, en Marnix de bouwstoffen te verschaffen voor zijne geschiedenis

der Nederlandsche Kerken, Bovendien besloot men een supplement aan het

martelaarsboek toe te voegen , en ook de vertaling van andere verdienstelijke

geschriften werd aanbevolen, vooral die van de Institutie van Calvijn. Einde-

lijk werd nog eene voorloopige indeeling der Kerk in klassen en particuliere

synoden gearresteerd, die beide de Duitsche en Waalsche Kerken, zoowel

van Zuid- en Noord-Nederland als van Engeland en Duitschland omvattende,

een kader van 24 particuliere synoden aanwees. Ten slotte werd nog de

volmagt ter beroeping der eerstvolgende nationale synode door haar aan Delft

en Antwerpen toevertrouwd.

En ditmaal werd die reeds zoo dikmaals gegevene volmagt ook inderdaad

gebruikt. Op den bepaalden tijd, den 29sten Mei 1581 , zag men te Middelburg

een acht-en-veertigtal gedeputeerden , behoorlijk van credentie-brieven voorzien,

tot het houden eener nationale synode bijeenkomen. Hooggaande twisten bin-

nen Leiden's muren tusschen kerkeraad en Magistraat ^) hadden hare bijeen-

roeping dubbel noodzakelijk gemaakt en de generale Staten bewogen , om , al

zonden zij geene commissarissen, toch het houden der synode goed te keuren.

Anioldus Cornelii , van Delft , die reeds vroeger als scriba der synode had ge-

fungeei'd , werd tot voorzitter gekozen , dewijl Datheen door zijne furie tegen

den Prins die eere geheel en al verbeurd had. Na afdoening van het groote

Leidsche geschil , waarin na rijp beraad eene milde beslissing werd genomen

,

ging men tot herziening der kerkorde over. Veranderingen van aanbelang

werden hierin echter niet gebragt , en meestal werd door haar in den zin en

geest der naast voorgaande synode besloten. Ook zij handhaafde voor de

predikanten althans de approbatie der gereformeerde overheid en schreef de-

1) Zie Casp. Coolhaas , hier beneden.
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zelfde reeks van kerkelijke vergaderingen voor. Het getal der particuliere syno-

den moest ten gevolge van den omkeer van zaken in het Zuiden aanmerkelijk

worden ingekrompen, terwijl daarentegen de indeeling in classen der zeven

provinciën sterke uitbreiding kreeg. De cristdag (kerstdag) en hemelvaartsdag

werden door haar als kerkelijke feestdagen erkend, de onderteekening der

geloofsbelijdenis tot alle betrekkingen , die met Kerk en school in verband

stonden, uitgebreid, en zelfs van de niet-godgeleerde faculteiten gewenscht.

De synode wees het ambt der diaconessen voor goed terug en beantwoordde

met eene stellige ontkenning de hier voor het eerst opgeworpene vraag, of

niet de superintendentuur ook in onze Kerk zou worden ingevoerd. Op het

voetspoor der synode van 1578 zocht ook zij, behoudens hare volkomene auto-

nomie, in alle staats-kerkregterlijke kwestiën den weg der gematigdheid te

bewandelen, dat echter haar zoo min als hare voorgangster de teleurstelling

der weigering spaarde, toen zij de approbatie harer besluiten van de over-

heid vroeg.

Toch gaf de aanbieding harer besluiten aan Holland's Staten aanleiding , ook

weer van Staten-zijde eene poging te wagen , om eene vaste regeling der ker-

kelijke belangen voor te bereiden. Daartoe werden de acten der Middelburg-

sche synode door hen in handen eener commissie gesteld, met last ze te

resumeren en op deze basis eene vaste „ ordre ecclésiastique en politiek" te

onderwerpen. Deze commissie, in den Haag, bijeengekomen nam het echter met

die resumtie niet zeer ernstig op, en ontwierp eene geheel nieuwe kerkorde,

die wel minder scherp dan die van 1576 geteekend was, maar toch veel te

eenzijdig het jus in sacra der Staten op den voorgrond stelde, om ooit op de

instemming der Kerk te kunnen hopen. Aan die vuurproeve werd het echter

niet eens onderworpen, daar verdeeldheid in den schoot der Staten zeiven

oorzaak was, dat alle beslissing in deze zaak eerst voorloopig, en toen voor

goed Averd uitgesteld. Zoo bleef dus alles bij het oude. Met uitzondering van

enkele steden, waar de Magistraat geweld gebruikte, werden de acten der

Middelburgsche synode bij gebrek aan beter als rigtsnoer gevolgd, en aller-

wege duurde de abnormale toestand onzer Kerk voort, waaraan eerst Ley-

cester's komst een einde maakte.

Door calvinistische sympathiën gedreven en behoefte aan den steun des

volks gevoelende, werd Elisabeth's vertrouweling van zelf aan de zijde der

kerkelijke partij gebragt , en het groote pleit tusschen Kerk en Staat had dus

door zijne komst een oogenblik opgehouden te bestaan. Al spoedig werd dan

ook, hier de overmoed der staatsche partij, elders weer die der sectarische

fractie in de Kerk zelve door zijn hoog gezag tot zwijgen gedwongen, en der

Hervormde Kerk inderdaad eene betere toekomst beloofd , toen hij zelf het

initiatief nam om eene generale synode te doen houden ter eindelijke beslech-

11*
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ting van het droevig geschil. Op den 2^^^ Junij 1585 kwam door zijne kracht-

dadige ondersteuning de particuliere synode van Zuid-Holland bijeen, om de

voorbereidende werkzaamheden daartoe ten uitvoer te leggen en de punten

van beschrijving" vast te stellen , en met zooveel spoed kweet zij zich van deze

taak, dat Leycester reeds den 2Usteii Junij zijne pogingen met een' gewensch-

ten uitslag bekroond zag, toen in 'sGravenhage de gedeputeerden van Z. Exc.

zich met de gedeputeerden der particuliere synode onder het prsesidium van

den beroemden Kimedoncius vereenigden. Vooraf van 's Landvoogds goedkeu-

ring verzekerd, togen de afgevaardigden met goeden moed aan den arbeid

en ontwierpen eene kerkorde, die geheel op die der Middelburgsche synode

gebaseerd was, ja, deze soms letterlijk volgde. In het groote vraagstuk der

souvereiniteit plaatsten zij zich natuurlijk geheel op kerkelijk standpunt; maar

minder wantrouwend jegens een gouvernement, aan welks hoofd hun mag-

tio-e beschermer stond, gaven zij in menig opzigt van zeer verzoenenden geest

blijk, zoo door de aanschrijving der synoden aan hoogere goedkeuring te on-

derwerpen, als door in alle kerkelijke vergaderingen politieke leden met ad-

viserende stem op te nemen en de approbatie der predikanten, zelfs in geval

de overheid niet de gereformeerde religie beleed , haar toch te blijven gunnen , —
een regt waaraan zelfs nog deze uitbreiding gegeven werd, dat nu ook het

vertrek der leeraren van hare toestemming afhankelijk zou zijn. Overigens

ademen hare besluiten een' minder gestrengen puriteinschen geest in het ri-

tuëele door de erkenning van paasch- en pinksterfeesten en de oj)heffing van

den banvloek, die op de onschuldige biduren rustte. Ouderlingen en diakenen

verschoonde zij van de onderteekening der confessie , liet aan de onderwijzers

voor het eerst tusschen haar of den Katechismus de vrije keus , drong op de

viering van het avondmaal op de H. feestdagen sterk aan, en maakte zich

vooral verdienstelijk door het lang verschoven plan eener nieuwe vertaling van

het O. V. weer op te vatten, waarvan de zorge eerst aan Marnix en later

aan Kimedoncius met andere godgeleerden werd opgedragen. Hare besluiten

zag zij reeds den 6^«i Augustus voorloopig door Leyoester's hooge goedkeuring

bekrachtigd, en dankte het aan diens aanhoudend dringen, dat eindelijk ook

de Staten van Holland met groote omzigtigheid en de noodige reserve ze

schoorvoetend approbeerden. Toen nu dit voorbeeld door vele andere provin-

ciën gevolgd was (al werd ook later in sommige provinciën , zooals in Utrecht

door de Staten in 1590 eene zeer staatschgezinde , en in Zeeland door eene

provinciale synode in 1591 eene ietwat gewijzigde kerkorde ingevoerd), mogt

dus de Nederlandsche Hervormde Kerk, die al meer binnen de grenzen des

vaderlands werd terug gedrongen, zich voor 't eerst, na bijna twintigjarig po-

gen , in een' wettigen toestand verheugen , en scheen althans voor 't oogenblik

het groote pleit tusschen haar en de op hunne autoriteit zoo naijverige Staten

beslecht.
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Meer dan schijn was dit intusschen niet. Al spoedig bleek , dat de uiterst ora-

zigtigc approbatie van Holland's Staten niets dan eene bedekte des approbatie was

geweest, en plaatselijke geschillen wakkerden spoedig het smeulend vuur

weer aan. Allengs werd men zelfs bitterder. Het groote beginsel van souvcreini-

teit bleef nog wel het groote struikelblok , maar den eindeloozen strijd daarover

moede, zocht men eene onzalige afleiding in allerlei persoonlijke veeten en

hatelijkheden. De predikanten werden, zeker niet geheel ten onregte, van

heerschzucht en aanmatiging, vooral van opruijende taal op den predikstoel

beschuldigd, waarvoor deze zich op hunne beurt schadeloos stelden, door

zelfs in eene ofSciële bijeenkomst den Staten hunne verregaande onkerkelijkheid

en onzuiverheid in den geloove voor de voeten te werpen. Zóó verliep dan

jaar aan jaar; telkens volgden botsingen, telkens vinnige uitvallen en kleingeestige

plagerijen van wederzijds, tot eindelijk de Staten nogmaals op eigen gezag

en nu met betere hoop op goed gevolg een einde aan dat eindeloos warren

poogden te maken. Onder de voorweeën der remonstrantsche twisten namelijk

had zich reeds eene kleine fractie onder de predikanten gevormd , die in menig op-

zigt de ideeën der Staatschen was toegedaan. Hiervan maakten de Staten ge-

bruik, om bij acte v-an 1 Februari) 1591 eene gemengde commissie van acht

politieken (waaronder de advocaat van den lande van Holland , Oldenbarnevelt)

en acht predikanten (waaronder Uijtenbogaert en Arminius) naar den Haag

te beschi'ijven ter ontwerping eener finale kerkorde. Ook deze echter bleek

den steen der wijzen niet gevonden te hebbeu. Na een' nutteloozen woor-

denstrijd over de groote regtskwestie , bragt zij een ontwerp voor den dag,

dat in hoofdzaak met dat van 1583 rijmde, een ontwerp dat, uit de pen van

Oldenbarnevelt gevloeid, wel uitmuntte door goede reglementaire bepalingen

en eenheid van gedachten, maar geen' drop kerkelijk water mengde in den

staatschen wijn, en zelfs het patronaat-regt der ambachtsheeren als nieuw strui-

kelblok opwierp. De tegenstand der kerkelijken tegen dit ontwerp was dus na-

tuurlijk. Zij bleven den Staten het regt betwisten, om heerschappij over de

Kerk te voeren en op eigen gezag haar wetten voor te schrijven.

ïoch ware van die zijde de tegenstand misschien niet zonder hoop op goed

gevolg te bestrijden geweest , daar de vurige zucht naar eindelijke ontwarring

en verlossing uit den onhoudbaren toestand menigen vriend des vredes tot

rekkelijkheid drong. Ditmaal echter vonden de Staten tegenstand, waar ze

dien 't minst hadden gewacht, — in eigen boezem. Halstarrig weigerden en-

kele steden uit Zuid-Holland en 't Noorder-kwartier, die de weinige con-

cessien aan de kerkelijke partij als enornimiteiten beschouwden, hare stem

aan dit ontwerp te geven, en het was op hare onverzettelijke stijfhoofdig-

heid, dat na jaren lang vruchteloos onderhandelen de geheele poging der

Staten schipbreuk leed. De al sterker zich openbarende strijd der „Ke-

monstrautic" maakte dezen ontredderden toestand der Kerk in klimmende
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mate bedenkelijk. Een noodschot, door de Staten nog in 1612 gewaagd, om

het afgekeurde ontwerp op eigen gezag verbindend te verklaren in die plaatsen

waar de overheid het aanvaarden wilde , deed de verwarring ten top stijgen.

Zelfs de schijn van welwillendheid , tot dusverre nog door beide partijen eenigzins

in acht genomen, week geheel. De onderlinge verhouding, zoowel «w de Kerk

als tusschen Kerk en Staat, werd allengs volstrekt onhoudbaar, en het was

dan ook juist het steeds dieper gevoelde besef van dezen hagchelijken toestand,

dat eindelijk het denkbeeld eener nationale synode weer deed opvatten, als

het eenig redmiddel, waarvan men zich iets goeds beloven mogt. Zij werd

bijeengeroepen en het verhaal dier Synode — de beroemde van 1618 — zal

ons leeren in hoeverre zij aan de hooggespannen verwachting voldeed.

A. KuYPER.



ZESDE TAFEREEL.

DE EEREDIENST DER HERVORMDE KERK EN DE ZAMENSTELLING VAN

HAAR KERKBOEK.

Toen onder de regering van Ricliard II Engeland's dorpsbewoners, door

uitmergeling en vertrapping hunner regten tot het uiterste gedreven , onder Wat

Tyler op 12 Junij 1381 Londen's straten binnentrokken, greep in Engeland's

hoofdstad een tooneel van moord en plundering plaats , waarbij wraak en heb-

zucht hare woede zochten te koelen in het bloed van Londen's nijvere burgers.

De rijke handelaars uit Vlaanderen vooral , verdacht van mede aan 's konings

afpersing schuldig te zijn, werden door Wat Tyler's bende met vei'beten woe-

de in Southwark, Vintry en andere wijken van Londen opgezocht, en zelfs

in de kerk van Austin Friars , waar zij zich eene vrijplaats gekocht hadden

,

van voor het altaar weggesleurd. „ Bread and Cheese" ^) klonk het met woest

geschreeuw als shibholeth in 't rond, en in verblinde woede werd meedogen-

loos elke Vlaming neêrgehouwen , die ter kwader ure den klank van „ Brot an

Cowse" met diedschen tongval hooren deed. Zöd stroomde dus voor een vijf-

tal eeuwen op de blaauwe zerken van Austin Friars' bedehuis te Londen het

bloed van menig kloeken Vlaming, dien handelsgeest naar Groot-Brittanje's

hoofdstad gedreven had.

Naar diezelfde kerk begeven wij ons ook thans , nu ruim een tweetal

eeuwen later , nog eens een tal van Vlaanderen's zonen , maar nu om der

religie wil , de Noorder-zee is ovei'gestoken , en even als hunne landgenooten

in vroeger dagen de wijk van Southwark zich ter woonplaats gekozen heeft.

Eene speling van het toeval wilde , dat door de milde vrijgevigheid van Enge-

land's jeugdigen koning (Eduard VI) juist diezelfde kerk in Austin-Friars

,

als ware het ten zoen aan de schimmen der eens daar verslagenen, aan

de Vlaamsche ballingen ten geschenke werd afgestaan. Het was een lang-

werpig vierkant gebouw, met zijne smalle zijde als front naar Austin Friars

gekeerd. Vier afgeknotte steenen pijlers spraken vau vroegeren luister en de

drie gothisch gewelfde vensters , die zich ter weerszijde van den ingang en boven

het portaal vertoonden, zoudon aan het geheel nog een eerwaardig aanzien heb-

ben gegeven, zoo de naauwe ingang en het mismaakte klokkentorentje, juist

1) Brood en kaas.



in den nok van den voorgevel geplaatst, dien indruk niette zeer gebroken hadden.

Het is Zondagmorgen en wij willen in dien bonten stroom van kerk-

gangers ons mengen, om van nabij te zien, hoe daar het eerst in onze Her-

vormde Kerk de eeredienst gevierd wordt. Bij het overschrijden van den

drempel valt het spreekgestoelte ons van zelf in het oog, en daarom zien

wij in ietwat verhevener banken de breede schaar van ouderlingen en diake-

nen gezeten, aan wier zijde een tweetal der leeraren heeft plaats genomen,

terwijl de derde, wien ditmaal de leiding der godsdienstoefening is opge-

dragen , ter bestemder ure , met toga en barret gekleed , het eenvoudig spreek-

gestoelte beklimt. Zonder eenig voorafgaand votum noodigt hij de gemeente

uit, om zich in den gebede tot God te vereenigen. Dit korte formuliergebed,

waarmede de dienst geopend wordt, besluit hij met het „Onze Vader," welks

„Amen" de gemeente afwisselt met het ook nu nog niet vergeten lied: „O,
God ! die onse Vader bist , In Jesum Christ" enz. , welks toonen , zonder

orgelbegeleiding door de gansche gemeente aangeheven en uiterst lang gerekt,

ons wel wat aan het kerkgezang op menig dorp herinneren, dat zich op

weinig melodieuzen klank beroemen mag. Naauwelijks is dit lied afgezongen,

of aller oog wendt zich naar den dienaar des Woords , die , Liesveld's Bijbel

openslaande, de lezing der H. Schrift vervolgt, waar die een vorig maal ge-

bleven was. Uitlegging van dien breeden tekst, op homiletische wijs met

vermaningen doorvlochten, schijnt hoofddoel zijner prediking. Drie vierde uur

wordt daar geheel aan gewijd en hiermede tevens het eerste deel der godsdienst-

oefening ten einde gebragt. De tweede helft van de dienst wordt insgelijks

met een kort formuliergebed geopend , waarop de lezing der tien geboden

plaats grijpt, om de gemeente zich zelve als in een' spiegel te doen aanschou-

wen. De verootmoediging hierdoor gewekt, vindt in de bede om schuldverge-

ving haar evangelisch refrein, en op plegtigen toon wordt belijdenis en bede

naar vasten vorm ten hemel opgezonden. De verhooring dier bede wordt af-

gebeeld in de vrijspraak van schuld om Jezus' wil , die de voorganger krach-

tens de sleutelen des hemelrijks daarop volgen laat , en als nieuwe levensuiting

van den door Christus verloste vindt de lezing der geloofsartikelen hier hare

geheel eigenaardige plaats. Nu eerst vereenigt de gemeente zich tot wat -wij

noemen zouden het groote gebed, dat insgelijks aan formulier gebonden in

het „ Onze Vader" uitloopt. Daarop zien wij allen de kleine psalmboekjes van

ütenhoven voor den dag halen. Een klein daartoe aangewezen koor heft lang-

zaam aan en de gemeente valt in. Zóó wordt een tweetal psalmverzen af-

gezongen. Dat alles ten einde spoedt, zien wij reeds aan de diakenen , die zich

naar de kerkdeuren begeven , om ddar de liefdegaven der gemeente in te zame-

len. Een kort woord van den kansel dringt nog tot milde giften, en nadat

allen plegtig zijn opgestaan , ontvangen zij ten slotte deze opmerkelijke zegen-

bede : „ God ontferme Hem uwer ende seghene u. Hij late verschijnen het
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liclit sijns aanschijns ter glorie sijns heilighen naems en beware u in sijne

lieilighe ende gotlsalighe vrede." Amen.

In het oogloopend is de afwijking van dezen ritus , zoo wij dien met den on-

zen vergelijken. Het echte element van eeredienst is er veel meer in behou-

den , en de preek veel minder dan bij ons hoofdzaak. De gebondenheid der

prediking aan vervolgteksten maakt haar eerst in regten zin tot eene bediening

des "Woords, waarbij de Schrift op den voorgrond treedt, en zij hare waarde

slechts aan die Schrift ontleent. Het weglaten van het votum in dezen rijken ritus

is zeker vreemd, maar wordt ruimschoots vergoed door het geheele tweede

deel van de eeredienst , dat der „ gemeine gheheden" genoemd , waarin werke-

lijk goede zamenhang is, veelheid van stof en rijke deelneming van de zijde der

gemeente zelve. Is het geheel misschien wat al te overladen, toch geeft het

juist door die breede opzetting en zijne vaste formuliergebeden wat wij juist

missen, eene eigenlijke liturgie.

Meestal volgde in de voormiddagdienst nog een derde deel , zoo vaak een

der beide sacramenten moest worden toegediend, een huwelijk ingezegend

werd of eene begrafenis plaats had, waarvan het een of ander bij eené ge-

meente van 4000 zielen wel haast nooit zal ontbroken hebben. Ook deze pleg-

tigheden werden volgens vaste liturgische orde bediend , aan de hand van een

uitmuntend stel formulieren, die onder het voortreffelijkste behooren , dat de

Hervorming in dit opzigt tegen Rome over kan stellen. In de namiddagdien-

sten werd de bijbellezing ter helfte bekort , en de zoo gewonnen tijd gebezigd

tot korte en bondige uitlegging van a Lasco's Katechismus , waaruit men de

kinderen openlijk ondervroeg. Voegen wij hierbij de tweeledige instelling der

dusgenaamde profetie (de ééne eene vergadering van predikanten en leden der

gemeente om de gehoudene leerredenen te bespreken , de andere meer een theolo-

gisch gezelschap der predikanten ter onderlinge oefening) — denken wij vooral aan

het tot in de fijnste schakeringen uitgeplozen stelsel van kerkelijke tucht met zijn tal

van formulieren, vergeten wij eindelijk de plegtige wijze niet, waarop insgelijks

volgens liturgische voorschriften onder vasten en gebeden het wigtig werk der

verkiezing van kerkeraadsleden door de gemeente , en hunner bevestiging door den

kcrkeraad plaats greep , —> dan zal het wel niet gewaagd zijn te beweren , dat

onze Kerk liturgisch minder bij anderen achter zou staan, zoo zij van Lon-

den uit de regeling van hare eeredienst had overgenomen i). De loop der ge-

beurtenissen hield echter de Londensche gemeente bijna geheel buiten den

stroom onzer kerkelijke beweging, die, gelijk wij in het vorige Tafereel zagen,

zich in gansch andere rigting bewoog.

1) De liturg, bundel der Lond. gemeente is nog overig in eene zeer uitvoerige lat. uit-

gave van 1555, en eene kortere nederd. van 1554. a Lasco ontwierp hiertoe eene zeer

uitvoerige schets in het latijn, die door hem met behulp van Jlicroen (insgelijks in

het latijn) in korter redactie gebragt, en eindelijk door Utenhove vertaald werd.

n. 12
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Toen in Junij 1566 onze vaderen het kloek besluit namen, om openlijk

in 't veld met liunne predikatiën op te treden, waren die „ haghepreêken" natuur-

lijk , zoo min als de vroegere oefeningen binnenshuis , in staat eenigen liturgi-

sclien rijkdom te ontwikkelen. De toespraak moest van zelf hoofdbestanddeel

worden en het telkens wisselend terrein, de weinige zamenhang tussclien de

predikers onderling, vooral ook het improvisorisch karakter dier bijeenkom-

sten, moest den gang der godsdienstoefening schier geheel van ieders keuze,

de vormen van sacramentsbediening zoowel als der gebeden van vrije inspraak

des harten doen afliangen. Een enkel formuliergebed na de prediking is dan

ook het eenig spoor van rituelen vorm , dat wij bij die velddiensten ontdek-

ken kminen. Zelfs de verstrooide bepalingen der synoden van Wezel en Emb-

den zijn nog te los en te weinig afgerond om als vaste liturgie beschouwd

te worden, en het was eerst de synode van Dordrecht in 1574, die, onder

gunstiger omstandigheden bijeengekomen, den liturgischen gang van onze

eeredienst op afdoende wijze geregeld heeft. Het is dus uit hare acten dat wij

onze voorstelling van den ten onzent gevolgden ritus moeten vormen. Wat

vind?n wij daar? Geopend met het Roomsche votum: „Onze hulp staat in den

naam des Heeren, die hemel en aarde geschapen heeft," werd de godsdienst-

oefening begonnen met het voorlezen van een of twee hoofdstukken der H.

Schrift, onmiddellijk gevolgd door het zingen van een der Datheeusche psal-

men. De door gebed voorafgegane preek bestond ook bij hen in 't behandelen

van vervolgteksten en mogt niet over het uur worden gerekt. Daarna volgde

de algemeene voorbidding, dan psalmgezang en eindelijk werd de geheele

dienst met de bekende zegenbede uit Num. VI besloten, 's Middags werden

de tien geboden, 's morgens de geloofsartikelen, onmiddellijk voor de preek

door den dienstdoenden leeraar voorgelezen. Gebed, sacramentsbediening en

huwelijksinzegening was in alles aan schier letterlijk voorschrift gebonden,

terwijl spoedig , in gelijken zin als te Londen , eene namiddag-godsdienstoefening

voor -den Heidelbergschen Katechismus werd afgezonderd.

Hoe sober deze ritus , dien wij vooral van de Paltsische Kerk overnamen , ook

zijn mogt , hij droeg toch het echt liturgische karakter , en had ligt door lang-

zame vervorming meer en meer uitbreiding, eenheid en afronding kunnen

krijgen. Maar het sterk doctrinaire element in onze Hervormde godsdienst,

gesteund door de weinige liefde , die het volk uit antipathie tegen Rome voor

allen ritus blijken deed, hield elke ontwikkeling tegen en ontnam zelfs alle

levenskracht aan het weinige, dat nog bestond. Wij zagen reeds hoe de biduren

en lijkgebeden door de eerste synoden stelselmatig vervolgd werden. De vaste

formuliergebeden konden zich ter naauwernood tot het laatst der 17^^ eeuw

handhaven en bezweken spoedig onder de slagen, door Koelman, a Brakel en

anderen hun toegebragt. Sedert de tweede helft der 18'J*' eeuw geraakten ook

de doop- en avondmaalsformulieren allengs door verkorting, tusschenvoeging
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en willekeurige verandering in geheel ontredderden toestand , tot eindelijk de

synode van 1817 door hare onware voorstelling van den oorsprong der for-

mulieren en haar gemis aan liturgischen zin, ze geheel prijs gaf, en zoo in

niet geringe mate die droevige anarchie in 't rituele bevorderde , waaraan

onze Kerk thans ten prooi is.

Wij kunnen echter met dit algemeene overzigt van den gang der gods-

dienstoefeningen niet volstaan. Had de Hervorming, na het grootsch gebouw

van Eome's weidsche eeredienst te hebbeu afgebroken , ons niets anders dan dat

schraal geraamte van weinig bezielende vormen geschonken , zij zou getoond

hebben ten eenenmale verstoken te zijn van die scheppende kracht, die

alleen regt tot afbreken geeft, omdat zij ook zelve kan bouwen. De geschie-

denis van een drietal eeuwen bewijst echter genoegzaam , dat aan de Hervorming

die eere toekomt. Zij heeft een' nieuwen kerkvorm naast dien van Rome geplaatst

,

en een geheel nieuw kerkelijk leven dankt haar zijn ontstaan. Zij bouwde

daartoe minder hoog, maar groef hare fondamenten dieper. Zij zocht niet met

Rome naar de oplossing van het moeijelijk probleem , om wat wij denken en ge-

voelen in de meest zuivere vormen af te beelden, maar riep den mensch

juist geheel van die zinnelijke vormen naar het binnenst heiligdom van zijn eigen

wezen terug. Het gevoel , dat juist de vormen behoeft om zich te uiten , moest

dus wel schade lijden , en met eene eenzijdigheid , waar kracht in lag, de peinzende

,

ernstige zijde van onzen geest op den voorgrond treden. Toch behoefde ook

de Hervorming iets uitwendigs, een tastbaar symbool, een zigtbaar palla-

dium, dat bij de telkens wisselende geslachten van hare bestendigheid getui-

gen zou. Met gelukkigen tact wees zij hare volgelingen daartoe op haren

kerkdijken bundel, — een' bundel, die geheel van gewijden inhoud, voorwerp

der teederste vereering worden kon, zonder vreeze te baren voor bijgeloof ,

—

een' bundel, die in aller handen, den leek zelven tot priester wijdde en hem

ruimschoots aandeel schonk in de bediening der godsdienst , — een' bundel ein-

delijk, die in aller huizen welkom geheeten, op gelukkige wijze de gaping

aanvulde, die de afval van Rome's Kerk vooral in het huiselijk leven liet.

Reden te over voor ons om dien kerkdijken bundel wat van naderbij te be-

zien, en aan de geschiedenis te vragen, hoe allengs zijne afzonderlijke geschrif-

ten ontstaan zijn en bijeengevoegd.

Wij willen daartoe een' gewonen kwarto-kerkbijbel nemen, zooals wij ons

voorstellen, dat die in den aanvang der IT^e eeuw op de lezenaar onzer kerk-

banken zal hebben gerust, en achtereenvolgens de geschriften opslaan, die

wij daar in deze vaste orde bijeengebonden vinden: den Bijbel van Deuxaes,

Datheen's psalmen , den Heidelbergschen Katcchismus , de geloofsbelijdenis , het

Korte Onderzoek en de liturgische geschriften.

Het eerst rust ons oog dus op

12*
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A. DEN Bijbel,

of, om juister te spreken , op de overzetting die voor ons ligt. Aan onze Sta-

tenvertaling hapert al zooveel, en de Deus aes is nog zooveel ouder, wat

gebrekkig werk I denkt gij misschien, — en toch , hoeveel moest er niet ge-

beuren , eer ons volk ook dien Deux aes nog maar bezat ! Wat had het goede

Vlaamsche volk in de middeneeuwen meer dan zijn getijden- en devotieboek,

de Zondags-Evangeliën, die hij in 't bedehuis hoorde, en Comestor's historiën,

waarin gewijd en ongewijd op 't koddigst was dooreengehutst. Eigenlijk was

het voor het volk zoo goed, of er geen Bijbel bestond. De naam van Bijbel

zelfs was onbekend, of werd uitsluitend aan het Oude Testament gegeven, en

in een' stillen kloosterhoek verborgen, onttrok de H. Schrift zich aan elks oog.

Toch zag ook ons middeneeuwsch volk reeds mannen uit zijn midden opstaan

,

die hunne hand naar de verboden vrucht dorsten uit te steken. Maerlant ging

vooraan met zijne hobbelige kreupelrijmen. Veel gaf hij nog wel niet, want

als kind van zijn' tijd kon hij de scholastieke historie van Comestornog niet

loslaten, en sierde naar ouden trant met menig meer dan apocryf verhaal

zijn' leekenbijbel op. Maar toch Maerlant's rijmbijbel was eene eerste schrede

op den goeden weg, en wil soms zijne poëtische ader niet genoeg vloeijen , in

zijne dagen las men zulk stroef gerijmei met vreugde.

Gelukkig dat reeds zijn eerste navolger het rijmen maar varen liet. De man

voor wien deze zijn' Bijbel maakte, heette Jan Tay, en muntte uit door zijne

verlichte denkbeelden, want wat hij verlangde, was werkelijk den Bijbel zelf

in eigen taal te lezen, zoodat wij hier de eerste ernstige proeve van Bijbel-

vertaling voor ons hebben. Dat „ werck van grooter pine ende arbeydt," zoo

als de overzetter het noemde— en
, ja ! het was een reuzenwerk voor die dagen—

werd in het begin der 14<ie eeuw ondernomen. Aan de grondtaal werd natuur-

lijk niet gedacht, en verder dan tot de vulgaat wist het oog in "t verleden nog

niet door te dringen. Maar ook al houden wij dat in het oog, nog zien wij vreemd

op van den wonderlijken vorm , waarin die eerste Hollandsche Bijbel gegoten werd.

Van het N. T. geen spoor, de Psalmen zoekt gij vruchteloos , uit de profetiën biedt

men u alleen aan wat juist geene profetie was , maar historische bijdragen. Men

kon zien, geschiedenis van het O. T. was hoofdzaak, en al wat daarop betrekking

had, werd dan ook naauwkeurig „ verdiedscht" (vertaald) maar helaas! in eene

vt)lgorde, die van de vulgaat zelfs sterk afweek, en geheel geschoeid was op

de leest van den ouden Comestor, wiens wonderlijk amalgama van verklaringen,

tot overmaat van ramp , nog trouw door den Bijbeltekst werd heengeweven. Het

is soms kluchtig, te zien hoe vrij de goede man omspringt met het boek,

waaraan hij een goed deel van zijn leven wijdde. Zóó slaat hij, om niet meer

te noemen, de wat idyllische taal uit Lev. 20 eenvoudig over, en scheept

den nieuwsgierigen vrager af met een „ Van dit caput slae ick een deel ouer

;

so wie 't lesen wil die soecke het in den latinschen bibel." Maar hoe gebrek-
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kig ook, het was toch eene vertaling. De stoot was gegeven, en daarmee een

denkbeeld uitgesproken en ten deele reeds verwezenlijkt, dat van onbereken-

bare gevolgen voor de toekomst zijn zou.

Reeds spoedig toch stonden er anderen op, die het aan zijn werk nog ont-

brekende zochten aan te vullen. De Souter (het boek der Psalmen) vond het

eerst een' tolk, en één had zelfs moed om ook het N. T. in diedsche tale

te laten spreken. Het is zoo, ook hun werk liet veel te wenschen over; de

Souter werd, in bijna twee honderd liederen verdeeld, met de lofzangen van

Jesaia, Zacliarias enz. tot één geheel verbonden, en zelfs het N. T. week in

volgorde veel van het onze af, maar toch , hoe gebrekkig in vorm , onjuist in

de overzetting en plomp in woordenkeus deze proeven ook zijn mogten, bij

kleine gedeelten A-erkreeg men zoodoende dan toch een' geheelen diedschen

Bijbel, en rijke leeken ten minste konden zich naar hartelust verkwikken aan

de lezing der Schrift. Kijke leeken zeg ik, want met zulk een handschrift

was 't geen gekscheren. De kronijk zegt, dat men meer dan 400 kroonen

moest neerleggen, voor één deugdelijk pergamijnen exemplaar, — eene voor

die dagen ontzettende som!

Vooreerst bleef het daarbij. Diezelfde Bijbel werd af- en weer eens af-

geschreven, en de boekerij van menig vrouwen-klooster, de lezenaar van

menig poorter kon allengs bogen op zijn bezit. Maar toch, het boek der

boeken kon zijn' zegen in wijder kringen eerst brengen , toen Haarlem's

Koster vleugelen aan zijne bladen bond , en de vlugge drukpers de trage hand

des afschrijvers verdrong. Een geleidelijk overzigt van al die bijbeldruk-

ken te geven gedoogt ons bestek niet. Ware verontschuldiging noodig, wij

zouden alleen wijzen op het feit, dat er vóór de Statenoverzetting (1637),

groot en klein bijeengenomen, meer dan vijf honderd editiën van complete of

gedeelten van bijbels het licht zagen. Wij zullen dus het best doen met die

gansche massa in groepen te sorteren, en van elke groep slechts het merk-

waardigst exemplaar wat van naderbij te bezien. Lang toch niet alle editiën

zijn afzonderlijke drukken, laat staan oorspronkelijke vertalingen. Ja, zelfs

bij ietwat naauwkeurige schifting, zijn er eigenlijk slechts twaalf of dertien

stam-editiën , waarvan al de overige óf eenvoudige nadrukken, öf overdruk-

ken met verandering van spelling en aanteekeningen zijn.

De Delftsche Bijbel heeft onder die stam-editiën de oudste brieven en gaat

dus vooraan. Hij was „ gemaect in 1477 te Delft in Hollant mit hulpe Gods

ende bij ons Jacob Jacobssoen en Mauritius Yemantsoen van Middelborch ende

ward voleijndt den tienden dach der maent Januarius." Die Delftsche uitgave

was echter volstrekt geene nieuwe vertaling, maar eenvoudig een druk van

den Bijbel, die in 1300 voor Jan Tay gemaakt was, met bijvoeging der Pro-

feten en van een enkel historisch boek , dat daarin nog gemist werd , dus

zonder de Psalmen en zonder een Nieuw Testament , — maar wat eene groote
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verbetering was, Comestor trok met zijne lastige interludia af. De uitvoering

was voor dien tijd keurig en in navolging van de vroegere handschriften met

in kleur geteekende initialen versierd, misschien wel met de heimelijke be-

doeling, om er bij den onnoozelen poorter nog den ouden manuscriptprijs voor

te bedingen. Niet lang daarna maakte insgelijks het oude Delft zich verdien-

stelijk met ook de Evangeliën en Epistelen ter perse te leggen , die , spoedig

door den Souter gevolgd, met de uitgave van 1477 dus vrij wel den gehee-

leu prosa-Bijbel voor het publiek toegankelijk maakten.

Slechts enkele jaren later zien wij naast de Delftsche uitgave hare Keul-

sche zuster als mededingster optreden. De toen nog sterker overeenkomst

in taal verklaart gereedelijk hare ietwat vreemd schijnende geboorteplaats,

die zich in haren min zuiveren tongval nog telkens verraadt. Daarentegen

won zij het van den Delftschen Bijbel verre in volledigheid, en gaf op eens,

wat Delft eerst van lieverlede zijner drukpers verlaten zag , den bijna volledi-

gen inhoud der Schrift, al liet zij uit naief gevoel Salomo's Hooglied in zijn

Latijnsch gewaad verborgen. Johannes KoelhofF— zoo heette de drukker— had

waarlijk geene kosten aan de uitgave gespaard. De druk was royaal aangelegd,

de gansche tekst met tal van houtsneê-prenten versierd , en voor de initialen

had men ook in deze uitgaaf de kunst van het penseel beproefd.

In twee editiën, of zoo men wil in drie (want ook de Lübecksche Bijbel

van 1493 werd hier veel gelezen) had dus ons volk nu reeds voor eene goede

veertig kroonen de gansche Schrift in zijn bereik , en allengs begon dan ook haar

voor Rome nadeelige invloed zich zóó sterk te openbaren , dat de geestelijkheid

nog in allerijl eene poging waagde om het dreigend gevaar af te wenden. On-

gelukkig voor hare zaak deed zij het zoo onhandig het maar kon. Nog eens

werd namelijk de scholastieke historie van Comestor op uiterst vrije wijze en

zooveel mogelijk met bijbelsche uitdrukkingen overgezet, zoo goed zoo kwaad

het ging in hoofdstukken ingedeeld, en dit knoeiwerk het eerst in Frankrijk

onder den titel van: „ sV?? suyt la Bihle en frangais" in 't licht gezonden, dus

zonder Psalmen, zonder Profeten en zelfs zonder eene enkele sj'llabe van het

N. T. „ Poi(,r les simples gens qai n'e7iteiukni pas latin" werd er bij gezet, en

voorwaar dat mogt er ook wel bijstaan, want men moest al sterk op de simpel-

heid zijner Fransche lezers vertrouwen kunnen , om zulk een plagiaat te dur-

ven begaan. Intusschen scheen Claes de Grave van de onnoozelheid van Holland's

en Vlaanderen's poorters toch niet veel minderen dunk te hebben, daar hij in

1513 er eene Hollandsche overzetting van gaf, maar die hij toch wat voor-

zigtiger betitelde als: De Bihle in H corte, wt den WalscJie ende latine r/etrans-

lateert. Zonder eenige indeeling in boeken vindt men daar in 251 capittels

pèle mële of te hooi en te gras alles dooreen, met de vreemdsoortigste opmer-

kingen er tusschen in gelascht. Zoo wordt bij de bekende Noachitische scène,

als reden van Noach's handelwijze opgegeven : „ zvant in dien tide was 't nog
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ffeen maniere dat men lesloten ofte ghenestelcïe consen droeg.'''' Op de vraag waarom

de duivel Lotli's wijf ook niet had doen omkomen , luidt het antwoord : „ dat

Jiij dat dede om den wille, dat hem meer pinicMe stjn's wijfs qualijc spreken, dan

alle die andere tormenten, die hij te lijden hadde.'"" Men ziet hoe stichtelijk alles

werd verklaard.

Toch vond dat boek nog koopers. Het was ook zooveel kleiner en gold dus

een' minderen prijs. Ten minste in 1516 verscheen er reeds een tweede druk

van; en toen in 1518 zelfs eene derde uitgave werd aangezocht, maakte het

goed geluk onzen Claes de Grave overmoedig, en zette hij op den titel stout-

weg: „Be Bible getranslateert ende vermeerdert, vervolgende alle die boecken als

in den Laline ," en bleven de woorden in 't corte stillekens weg. Het moest

dus eene Diedsche vulgaat heeten , — anders kon niemand het opvatten. En

ja , slaat men dien B'tbel open , dan vindt men indeeling in boeken en hoofd-

stukken ; begint men te lezen , dan zou men werkelijk meenen den Delftschen

Bijbel van 1477 voor zich te hebben; maar al spoedig is het de oude Claes

de Grave weder en zijn -wij weer verpligt naar al zijne ongezouten (dwaashe-

den te luisteren. Naar een N. T. laat hij u ook ditmaal vruchteloos zoeken,

maar om toch iets te geven, biedt liij u de Handelingen en Openbaring aan.

Eind goed al goed, dacht de sluwe man zeker. Met Genesis voorop en door

de Openbaring besloten, zou het wel voor den Bijbel doorgaan.

Waarlijk het werd tijd , dat er tegenwigt kwam van meer ernstig en dege-

lijk gehalte dan de Delftsche en Keulsche Bijbel aanboden. Erasmus' Latijnsche

vertaling van het N. T. baande daartoe ter goeder uur den weg, en weer in

Delft moeten wij den ondernemenden drukker zoeken, die in 1524 eene plat-Duit-

sche uitgave van Erasmus' Bijbel ondernemen dorst. Met ongeloofelijke zorg was de

vertaling bewerkt en er mag wel eerbied in onzen lach zijn , als wij ons vrolijk

maken met het heirleger van „ Halvemaenkens," „Haekskens," „ Cruys-

kens," „ Scrabbekens" en „ Pimtkens" waarvan zijn tekst krioelt. Misschien

lag wel hierin juist de reden, waarom zijne editie het volk minder beviel.

Althans in tal van drukken lag zijne uitgave vei-re achter bij die van Hans

van Roemondt , een' van Antwerpen's verlichte drukkers , die op het goede denk-

beeld kwam, om Luther's pas verschenen vertaling van het N. T. voor zijne

landgenooten toegankelijk te maken. In 1525 voegde hij daaraan nog het

O. T. in vier deeltjes sedecimo toe, insgelijks naar Luther's overzetting , voor

zoover die verschenen was, terwijl het overige uit de vulgaat werd aange-

vuld. Toch was ook de roem dezer uitgave nog luttel, met den heiligen

nimbus vergeleken, die om Liesveld's Bijbel zweeft. De eerste uitgave van

dezen Bijbel zag in 1526 te Antwerpen in twee statige folio-deeleu het licht.

Betere spelling, gewijder schrijftrant, deftiger formaat, goede registers, serie

van gelijkluidende plaatsen, menigte van tekstplaten, juister volgorde, ster-

ker oplaag, en vooral de martelaarskroon, die Liesveld zich in 1546 omzijn'
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Bijbel op het hoofd zag drukken , was oorzaak , dat zijne Bljbeluitgave eene lange

reeks van jaren de eereplaats onder alle HoUandsche Bijbeldrukken behield.

Vooral de uitgave van 1542, de laatste door hem zelven bewerkt, was bij 't

evangelisch volk in den lande boven elke andere geliefd. Die Bijbel is het

over wiens bladen onze vaderen hunne tranen geweend, hunne bange zuchten

geslaakt hebben; hij was de schuw verscholen vriend hunner eenzame uren,

het gouden kleinood, waarvoor goed en bloed werd veil geboden, en dat die

wondere kracht wist in te storten, die het sterven van den martelaarsdood met

fleren moed braveren deed. En werkelijk voor dien tijd stond die uitgave hoog.

Zóó eerbiedwaardig klinkt het reeds: In den beginne schiep God hemel en aerde

ende dye aerde was woest en leech ende het was doncker op den afgront ende Gods

geest dreef op de wateren. Ende God sprack het worde licht ende het wardt licht.

Bij vergelijking zou men zien kunnen, dat het Luther's tekst was, hier nog

gebrekkig en ten deele slechts weergegeven, maar die in de volgende uitga-

ven steeds vollediger wordt aangetroffen. Slechts hier en daar had men den

tekst uif den Keulschen Bijbel aangevuld en met kundige hand op meer dan

eene plaats verbeterd.

Het was of Rome's geestelijkheid zelve inzag , dat er eene jwging moest

worden aangewend om dien magtigen invloed van Liesveld's Bijbels te keeren.

Kort daarna toch zien wij haar nogmaals in het strijdperk treden, en nu met

betere wapenrusting. Wederom een Gi'ave , maar lang de looze plompe Claes van

vroeger niet, gaf namelijk te Leuven in 1548 een' Bijbel uit, die onder toe-

zigt van Nicolaes van Wingen en andere Leuvensche theologasters geheel op

nieuw uit de vulgaat was vertaald. Tegen zulk een' Bijbel viel den hervormden

drukkers de mededinging zwaar. Immers, het was een Bijbel met Rome's con-

sent ter perse gelegd, en die dus gedrukt, gevent en gelezen kon worden,

zonder uitgever of lezer in het minst met de ongenade der plakkaten te bedrei-

gen. Van daar dat de Protestanten , van den nood eene deugd makende , zelven

de verspreiding van deze vertaling in de hand werkten , en zelfs de protestant-

sche drukkers in het eind niet beter wisten te doen, dan eenvoudig dezen

bijbel op hunne pers te leggen ; eene onvergeeflijke zwakheid , waartoe ein-

delijk zelfs Liesveld's weduwe verviel, en die haar uit zucht naar gewin de

werkplaats van den vromen martelaar deed ontheiligen.

Vooreerst kon dus in het land zelf aan geene nieuwe uitgave van de zijde

der Hervormden woi'den gedacht. Ondervinding maakten Spanje's spionnen ten

laatste spoorwijs, en al moeijelijker viel het den uitgever zijne drukpers voor

hun valkenoog te vei'bergen. Met zoovele onzer geloofsgenooten zagen daar-

door ook onze drukkers zich tot vrijwillige ballingschap genoodzaakt, en voor

langen tijd werd hiermede onze bijbeldrukpers geheel naar het buitenland en

vooral naar Embden verplaatst Vier hoofd-editiën zagen daar achtereenvolgens

het licht: die van Myerdmann en Biestkens, en de beide gereformeerde van
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Galjart en Deux aes. Wij willen hiervan de laatste in tijdsorde het eerst

bezien, en de zuiver-gereformeerde uitgaven straks mede bespreken.

Myerdmann , van Antwerpen geboortig , had reeds in zijne vaderstad menigen

bijbeldruk van mindere waarde in het licht gezonden. Omstreeks 1550 naar

Engeland gevlugt, leende hij ook déar zijne pers aan de kerkboeken onzer daar

pas gestichte gemeente en volgde uit vrije keus haar noodlot, toen zij bij Ma-

ria's troonsbestijging werd uitgedreven, om zich met vele harer leden binnen

Embden neer te zetten. Galjart was zijn kundige vennoot, door wiens eigene

hand denkelijk de vertaling des Bijbels werd geschreven , die in 1558

Myerdniann's pers verliet, en onder al onze hervormde overzettingen zich

beroemen kon, het eerst geheel uit één stuk en volgens slechts één' door-

loopenden tekst bewerkt te zijn. Zij volgde eenvoudig dien van Luther, naar

de Nedersaksische vertaling in 1554 te Maagdenburg uitgekomen , die

wederom letterlijk uit de meest gezochte Hoogduitsche uitgave van Witten-

berg was overgezet. Door de vrijheid die de drukkers te Embden genoten,

kon natuurlijk aan de uitvoering alle noodige zorg worden besteed, en groot

was de bijval, waarin deze arbeid zich mogt verheugen. Het is deze

uitgave, die (later door Visscher verbeterd) vooral door onze Luthersche

gemeenten in eere werd gehouden , en , onder Biestken's naam ingeleid , ook de

volle sympathie der Doopsgezinden won. De algemeen bekende Biestkens-Bijbel

toch (l^'f! druk 1560 te Embden) schijnt wel op 't oog eene geheel nieuwe

uitgave te zijn , door het gewijzigd formaat , het weglaten van opschriften , aan-

halingen en kantteekeningen , vooral ook door de dusver onbekende indeeling

in verzen, die hier voor het eerst de vroeger gebruikelijke indeeling van elk

hoofdstuk in a, h, c verving; doch wel bezien, is het toch niets dan een vrij

naauwkeurige afdruk van Myerdmann's Bijbel, slechts op enkele plaatsen met

leerstellige bedoeling gewijzigd. En toch verkreeg Biestken's Bijbel , daar hij

zelf Mennoniet was, bij onze Doopsgezinden al spoedig een' zoo goeden

naam, dat de latere drukkers ter aanbeveling van hunne uitgave er ti'ouw bij-

schreven , dat zij „ nae de copye van Biestkens" vervaardigd was. Bijzondere

vermaardheid onder deze Biestkens-Bijbels bekwam vooral die van „ Lenart der

Kinderen" (1563), wijl het gerucht liep, dat hij in een schip op de Noordzee

met zilveren letterstel gedrukt was, — een sprookje, eenvoudig daaruit voort-

gekomen , dat het uithangbord der drukkerij „ 't Schip in de Nordsee" tot

opschrift voerde.

Eindelijk komen wij dan tot den echt-gereformeerden Bijbel, die vóér de

Statenoverzetting hier te lande algemeen gebruikt werd, en dien wij ons dus

in den toenmaligen kerkbundel denken moeten. Ook het plan tot zijne uitgave

werd te Embden beraamd , en dezelfde Embdensche drukker , Galjart, dien wij

reeds leerden kennen , legde ook aan deze onderneming de eerste hand. Hij toch

waagde reeds in 1566 eene poging, om onze overzetting naauwer aan die der

II. 13
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Gereformeerde Zürichsche godgeleerden aan te sluiten. Wel bewoog eerbied

voor Luther's uitgave bem nog, voor de eerste boeken van Genesis tot Job

den beroemden Antwerpschen tekst slechts bier en daar te wijzigen, maar

alle overige boeken, die in de eerste Liesveldsche uitgave nog de vulgaat

volgden, ligtte bij er uit, om er eene woordelijke vertaling der Züricbscbe

editie van 1548 voor in de plaats te geven. En zeker zou dit streven om

ook aan onze bijbelvertaling eene sterker Gereformeerde kleur te geven, Gal-

jart's uitgave eene goede toekomst beloofd hebben, zoo niet reeds in de-

zelfde - stad eene veel grootscbere onderneming op touw was gezet , die de zijne

schier alle beteekenis ontnam.

Een zijner confrères toch, de beroemde Gellius Ctematius (Gilles van der

Erve), had voor het eerst het grootsche plan opgevat, om eene oorspronke-

lijke vertaling uit den grondtekst zelven te beproeven. De gelegenheid was hem

daartoe bij uitstek gunstig, daar Embden juist toen een Utenhove, k Lasco,

Godfried van Wingen en Microen , wier kunde met hunnen ijver om den eere-

palm dong, binnen zijne muren vereenigd zag. Met het Nieuwe Testament

zou men beginnen, en de Grieksche editie van R. Etienne (Parijs 1550)

werd daarbij ten grondslag gelegd. Utenhove, die zich meer dan één hunner

op gekuischte taal verstond , nam de eigenlijke vertaling op zich , — en

a Lasco zoowel als Microen dienden hem van goeden raad, en hielpen met

W. en P. Delenus deze inderdaad belangrijke onderneming tot stand brengen.

Ongelukkiger wijze werd door het daarop gevolgd vertrek naar Polen van

Utenhove, a Lasco en van Wingen het verdere plan, om op gelijke wijze

ook het Oude Testament over te zetten, geheel verijdeld. Toch was de

ijverige drukker te volhardend van aard, om deswege zijne gansche onder-

neming schipbreuk te laten lijden, en reeds in 1562 kwam hij met eene

volledige Gereformeerde uitgave van den Bijbel voor den dag , de zoo be-

roemde „Deux aes." Het Nieuwe Testament was hierin natuurlijk dat van

Utenhove gebleven, en voor het Oude Testament vindt men een' met veel

zorg uit de beste vertalingen gefiltreerden tekst. Wat echter opmerkelijk

is, de Zürichsche sympatliiën zijn in dien tusschentijd reeds verflaauwd,

en niet Zürich maar Genève zien wij ditmaal op den voorgrond treden. Wel

was Luther's overzetting nog inderdaad als basis genomen, maar bij elke

noemenswaardige afwijking werd toch aan Genève's meening met slecht ver-

holen voorliefde het woord gegund. De ooi-sprong van den naam „Deux aes" is

bijna te bekend om nog vermeld te worden. Ctematius had namelijk uit overdre-

ven zucht naar volledigheid, ook de soms wel wat te triviale aanteekeningen

van Luther en Bugenhagen op den kant geplaatst. Zóó toekende hij bij Ps. 74: 9

aan : „ Hei grondsop hlijft den godloozen ," op Spr. 12: 11: „ Veertien liandwerc-

ken en vijftien ongelucken ," bij Syr. 6 : 7 : „ Vrienden in den nood, die gaen er

p een loot," en zóó is de gansche uitgave van dergelijke plat-
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lieden vol. Slaat men nu Neh. 3: 5 op dan komt den lezer dit stichtelijk

deun onder de oogen: „De armen moeten liet cruyce dragen, de rijcJcen en geven

niet. Deux aes en, heeft niet, six cinque en geeft niet, quatre dry die helpen vrij
"

en het is aan dezen kwinkslag, die boven anderen de aandacht trok, dat

Ctematius' Bijbel zijn' vreemd klinkenden naam van Deux Aes te danken heeft.

Deze Bijbel nu was het, die spoedig als Gereformeerde kerkbijbel alomme

werd ingevoerd. En waarlijk als wij hem vergelijken met wat voorafging, is

het ons geen raadsel meer, hoe hij in tal van drukken, van soms meer dan

duizend exemplaren, in groot en klein formaat , met en zonder formulieren , bin-

nen- en buitenslands uitgegeven , altijd gretige koopers en trouwe lezers vond.

Vooral waren het de uitstekende drukken van Jan Canin (1578) met de even

voortreffelijke Delftsche (1579) en Dordsche (1580) Bijbels, die zelfs een'

Liesveld en Galjart, een' Myerdmann en Biestken uit de liefde van het Ge-

reformeerde volk verdrongen. Wij zouden echter dwalen, zoo wij meenden, dat

het oog van den tijd blind was voor de vele vlekken, die ook dezen Bijbel

nog ontsierden. Bij het licht van degelijke taaistudie kwam spoedig veel ge-

brekkigs aan den dag. Vruchteloos zelfs poogden Hackius , Dorselaer en Amama
nog door gedeeltelijke tekstzuivering de eer der oude uitgave te redden, en

toen eens Baudart van Zutphen de behoefte aan eene geheel nieuwe bijbel-

vertaling zonneklaar bewezen had, vond zijne stem in steeds wijderen kring

weergalm en drong eindelijk zelfs tot het liooge kerkbestuur in de synode

van 1618 door.

B. DE Psalmen.

In het schitterend praalgraf, dat Rome met hare vormenweolde voor de

godsdienst gesticht had , bedong aesthetisch gevoel ook voor David's harpe aan

hare trotsche zuilen eene plaats, en zelfs bij den statigen offerritus der

mis kon dat pronkjuweel van Oostersche dichting , dat wij in onze Psalmen

bezitten, zijne ki'achtige toonen nog langs de welving van Rome's bedehuizen

doen weergalmen. Zóó vervi'eemd, als van den Bijbel zelven , was dus ons volk

in de middeleeuwen van den gewijden Psalmbundel niet, en reeds kon het den

proza-Souter gedeeltelijk als een' ouden vriend begroeten , toen deze omstreeks

1 300 hier te lande verscheen. Maar toch zoo min die proza-Souter op pergamijn

geschreven, als de Delftsche druk, waardoor hij op het eind der 15'^'= eeuw

meer algemeen verkrijgbaar werd, kon den Psalmbundel die hooge beteekenis

geven, die hij zich eerlang voor het godsdienstig leven van ons volk zou ver

werven. Neen! Eerst toen in ernstiger tijden met den verhoogden polsslag

van 't hart de behoefte aan gewijde lyriek zich weer krachtiger gevoelen deed

,

word die trouwe vriendschap onzer vaderen aan het psalmboek gezworen

,

waarvan nog de herinnering loeft. Natuurlijk was het lot vanden proza-Souter

13*
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daarmee van zelf beslist. Want hoe prozaïsch ons volk zijn mogt, toch vroeg

zijn gevoel om maatgezang voor die heilige toonen, zoodra dieper behoefte

van het hart tot luisteren naar die nooit volprezen hymnen dwong. Jammer,

dat toen geen enkel zanger uit het midden des volks is opgestaan , die op eenig-

zins aesthetische wijze aan die diep gevoelde behoefte voldeed. Maar, telaas!

de middeleeuwsche gloed en fantastische rijkdom van taal waren te veel ge-

weken , de natuur-zin, die de vroegere poëzij door kinderlijke naïviteit zoo aan-

trekkelijk maakte, was reeds lang door kouden handelsgeest verdrongen , en het

liefhebberen der Khetorijken was te arm aan verheveii zin, dan dat zelfs eene

zoo krachtige opwekking van den tijdgeest , als de dagen der Hervorming be-

leefden , een' echt dichterlijken tolk voor den Psalmist onder de zonen van

ons volk verwekken kon. De oogst der psalmberijmingen onder ons in het tijd-

perk der Hervorming is dan ook noch rein noch rijk, en heeft wemig wat

zich ook maar even boven het middelmatige verheft.

Reeds in volle mate geldt dit van de zoogenaamde Souier-liedekens , die in

tijdsorde het eerst onze aandacht trekken. Men weet genoeg wat die Souter-

liedekens zijn: gewone berijmde psalmen, maar die op de triviale wijzen onzer

toenmalige volksdeunen gedicht, bestemd waren om vlug en luchtig gezon-

gen te worden. Frankrijk was ons in die smakelooze Vermenging van gewijd

en ongewijd reeds voorgegaan , en de ongeloofelijke opgang , daar aan die

psalmliedjes, zoowel ten hove als in de hutten der armen ten deel gevallen,

toonde maar al te zeer, hoe goed de tijdgeest zich in dien wansmaak wist te

vinden. Ter verklaring van dit verschijnsel kunnen wij dan ook veilig het

oude sprookje missen, alsof men opzettelijk die wereldsche zangwijzen zou

hebben uitgekozen, om te midden der vervolging naar hartelust psalmen te

kunnen zingen, zonder vreeze van verraden te worden door zijne eigene stem.

Och neen ! het was niets dan een natuurlijk gevolg van de sterke afscheiding

,

die Rome zelf in den zang tusschen zich en de wereld gemaakt had. De

Cantus firmus in al zijne wijzigingen, was uitsluitend kerk-muzijk, en mogt

alleen langs de Gothische gewelven statig rollen , terwijl het volk nooit anders

zang, dan zijn boertig lied op vlugge wijze. Zoo lang men de psalmen dus al-

leen voor tafelzang en huislied bezigde , zong men ook de psalmen op diezelfde

wijzen , waarop men steeds aan tafel en in huiselijken kring zijn boertig lied

gezongen had. Eerst toen eene nieuwe eeredienst naast Rome verrees , die het

volk zelf tot zingen binnen zijne tempelwanden uitnoodigde, kon er dus aan

dï invoering van statiger zangwijzen voor onzen psalmbundel worden gedacht.

Jhr. van Zuylen van Nyevelt van Bergambacht (f 1543) was de man, die in

1539 ons zijne Souter-liedekens aanbood, al kan de eere der berijming hem zeker

niet uitsluitend worden toegekend. Wat wij in de voorrede lezen , boezemt ons

al weinig vertrouwen in omtrent het dichterlijk gehalte vau zijn buudelken.
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Ziehier toch wat hij letterlijk schrijft: „ De woorden der text zijn zoo nage-

volcht, als men op 't aldernaeste om des rijmen wil heeft mogJien bibringhen," en

iets verder verzoekt hij den lezer zelfs zich daar niet aan te stooten, dat „ die

„ scherpe letterlijcke uitlegginghe ende die rhetorische coleuren so naauw niet

„ geobserveert en zijn." Meer werk echter was van de vertaling zelve ge-

maakt, waarbij naar zijn zeggen althans , ook de vulgaat en zelfs 't Hebreeuwsch,

met en benevens Augustinus, Plilarius en Ambrosius gebruikt waren. Geheel

in navolging van den ouden proza-Souter was ook aan het eind de bekende

verzameling van cantieken er bij opgenomen, waaronder opmerkelijk genoeg

zelfs een „ Ave Maria" naast het „ Pater noster" nog zijne plaats wist te

vinden ^).

Eigenlijke psalmberijmingen, voor kerkelijk gebruik bestemd, kreeg ons

volk eerst in het jaar 1566, — eenjaar in de geschiedenis van ons psalmge-

zang dubbel merkwaardig, omdat de beide berijmingen van Utenhove en

Datheen toen eerst en juist beiden te Londen het licht zagen. Toch is Uten-

hove's verzenmakerij (want hooger mag zijn gerijmei niet aangeslagen zijn)

van veel ouder dagteekening. Reeds in 1551 gaf hij ten behoeve der Londen-

sche gemeente zijn eerste bundelken van 25 psalmen uit, waaraan van tijd

tot tijd weer bij kleine gedeelten andere verzamelingen werden toegevoetrd,

tot eindelijk eerst na zijn' dood in 1566 de volledige bundel door Godfried van

Wingen ter perse kon worden gelegd. Werkelijk is aan die uitgave alle

denkbare zorg besteed en werd zij blijkbaar ondernomen met het doel, om haar

voor kerkelijk gebruik in te voeren. Elke psalm wordt door eene inhoudsopgave

voorafgegaan en met een gebed , uit de stof van den psalm genomen , besloten.

1) Ps. 42: 3 kan ons van berijming en zaugwijs eenig denkbeeld geven.

Myn sicl waerom wilt ghi truerich weseu,

Wat port u dus seer te stooren 't hcrte myn?

Ü hoep laet syn tot den Hcere geresen,

Syn naem is wonderlyck en crachtig;

Myn God en myn Vader is hi warachtich.

Het werd gezongen op de wijs van het oude liedje: ii Tyrannisch werck vol archs ge-

dronghen" Slechts zelden echter waren die deuntjes nog van zoo stemmig allooi , en

door de zucht om voor eiken psalm een verschillend air te geven , zag van Ziiylen zich

zelfs genoopt, deuntjes onder zijne psalmmelodien op te nemen als: n Ter eemn van allen

joiigelinghen. Die gaerne in venus armkem zijn" of ri Lyuken sou backen, Mlijnheer zou

kneden;'''' of eindelijk nik heb een wijf getroid , Ood weet hoe H mi berout"
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Een lied van eigen dichting over „ de drij hooftstucken onser salicJieyi" en

het nog bekende
y^
gebed voor de predicacy" is aan de eigenUjke psalmen toe-

gevoegd. Uitvoerige registers staan achteraan gedrukt, en de formulieren der

Londensche gemeente zijn er bij gebonden. De melodiën , op heele en halve

nooten gezet, waren voor een derde deel aan de Fransche van Goudimel,

Bourgeois en Lejeune , en voor 't overige aan Duitsche zangwijzen ontleend ,
—

en dat vperkelijk bij al het gebrekkige der berijming gewijde toon en statige gang

niet ontbraken, toont ons het bekende psalmvers (47 : 7), dat bij hem dusluidt:

Myn siel waerom bist du verslaglien,

"Wat bewegster dy in my.

Verhoop op God, want met behagen

Sal ick hem noch dancken vry.

Midden in der Gemeynte reyn

Voor groot en kleyn

Sal ick hem lofsangh toedragen

Voor de groote weldaden siju.

Eer wij over Datheen's psalmen spreken, maken wij nog met een enkel

woord van Lucas de Heere's berijming gewag, die zelfs nog iets vroeger

(1565) te Gent werd uitgegeven. Lucas de Heere, Utenhove's stadgenoot,

werd bepaald door afkeer tegen de Souter-liedekens aan het rijmen gebragt.

Zelf ffeeft hij dit als reden zijner uitgave op, waar hij zegt: „dat eenighe

van d' oude Psalmen gemaeckt zijn op lichtvaerdighe wijzen, daarbij 't hey-

lig woord Gods dickmael is misbruickt geweest in dansse en andere wulpsch-

heden. Al welcke fouten dezen Autheur hem heeft gepooget te beteren,

nemende de voyzen van Marot's psalmen, die deghelic ende gestadelic zijn,

volo-hende dat de materie heyscht." Ongelukkigerwijze heeft hij het niet ver-

der dan tot een 37tal psalmen en enkele cantieken gebragt, en zag hij reeds

daardoor aan zijne berijming geheel den pas afgesneden, om ooit in kerkelijk

o-ebruik te komen. Neen! Utenhove's geduchte vijand was dan ook niet de

Heere, maar de groote volksman Datheen.

Datheen, destijds predikant bij onze ballingskerk te Frankendaal , was be-

o-aafd met dien zeldzamen tact om welsprekend voor het volk te zijn. Vurig

van aard stond hij steeds op den voorgrond, eer hij 't zelf bemerkte, en

de bij uitstek gunstige positie, die hij aan zijne gemeente te Frankendaal

had weten te bezorgen ^ droeg er niet weinig toe bij, om den roem van zijn'

naam te verhoogen. Toch zag hij, haast meer nog dan door zijn persoonlijk

talent, de toekomst zijner psalmberijming verzekerd door de sterke sympa-

thie voor Calvljn, die hij met zijn volk deelde. In het Waalsche gedeelte

van Zuid-Nederland toch had verwantschap van taal de banden met Genève

sterk aangetrokken. Door tusschenkomst der Fransche kerk vooral, stond der

Walen kruisgemeente met haar in gedurige briefwisseling, en Beza's en

Marot's psalmen waren reeds jaren lang het lievelingsgezang der zanglustige
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Walen geworden. Was het -wonder dat het zwijgen onzen wakkeren Vlamin-

gen zwaar begon te vallen, als zij hunne Waalsche broederen zoo verheffend,

zoo bezielend zingen hoorden? En toch, wat zouden zij gezongen hebben, nu

de luchtige Souter-liedekens reeds lang bestorven waren op hunne van ernst

verbleekte lippen ? Hoe kon het anders of de diepe , volle toonen der Fransche

melody, die hen reeds zoo krachtig aangrepen , al verstonden zij de woorden

niet , moesten een onweerstaanbaar verlangen bij Vlaanderen's volk wekken

,

om op zulke wijzen David's Psalmen in eigen taal te kunnen meezingen. Met

zijn volk had Datheen dat gevoeld
,
getuige wat hij in zijne voorrede zegt

:

„ dewyle dat wy met den Evangelischen kercken in Francryck in de leere

„ en de Ceremoniën eendrachtigh syn , so hebbe ick van herte begheert

„dat wy in de Sanch der Psalmen hen oock mochten gelyck syn." Het plan

der berijming was dus vooruit zoo goed als gegeven , en zij werd wat zij om

voldoening aan de behoefte des volks te schenken , worden moest — eene woor-

delijke overzetting der berijming van Marot en Eeza: slechts hier en daar is zij

ietwat naar de Duitsche van Lobwasser gewijzigd. Ook zijne uitgave was even-

zeer als die van Utenhove geheel voor kerkelijk gebruik ingerigt, met in-

houdsopgaven
,
gebeden en registers voorzien , en had op hare mededingster

zelfs nog dit voor, dat de proza-psalraen aan den kant er bij stonden, eene

aanwijzing van den gemoedstoestand, waarvoor hij 't meest paste, bij meni-

gen psalm was gevoegd, en de gebeden werkelijk rijker waren in afwisseling

en verheffing van gevoel. In taal en spelling, door melodiën en gebeden,

in geest en bezieling vooral, den waarborg der zegepraal in zich dragende,

trad dus Datheen met zijne berijming naast die van Utenhove op, en de

kerkelijke sanctie sints 1568 haar door zoo menige synode geschonken, was

slechts uiting en gevolg, en geenszins oorzaak van den ongeloofelijken opgang

,

dien dit psalmboek van stonden aan bij ons Christenvolk maakte. Geve het-

zelfde psalmvers , dat wij reeds bij van Zuylen en Utenhove beluistei'den , ons

ook van zijne psalmberijming eene proef:

Waerom -wilt gliy U so queUen

Eude beroert syn, o siel myn!

Wilt gantsch U hop op Godt steUen.

Van ü sal hy gedanckt syn

Als hy door zyn aenschyn claer

Sal wechnemen U cruys swaer.

Dies Godt van my niet en wycket,

Want myn hert my gantsch beswycket.

Toch waagde Marnix van St. Aldegonde het in 1588 , eene lans met zoo

geduchten tegenstander te breken, en in één opzigt trad hij werkelijk met

beslist overwigt in het kreit, — hij kende Hebreeuwsch , en als berijming uit

het oorspronkelijke komt dus aan zijn' psalmbundel stellig de eerste plaats toe.

Bovendien erkende Datheen zelf, dat zijne berijming hem te midden van over-
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stelpende ambtsbezigheden in overgroote haast als eene „ ontijdige glieboorte"

was afgeperst. Marnix daarentegen had vlijt noch tijd gespaard, om in elk

opzigt aan zijne psalmen den vollen eisch te geven, en zoo exegetisch als lin-

guïstisch de feilen zijner voorgangers te verbeteren. Toch was zijn duidelijk uit-

gesproken toeleg , om Datheen te verdringen , te zeer eene miskenning van den

volksgeest en van die taaije gehechtheid , waarmee het volk een eenmaal geijkt

godsdienstig gebruik vasthoudt, dan dat het had kunnen gelukken. Trots de

ongeloofelijke inspanning , die Marnix zelf zich getroost had, en de krachtige on-

dersteuning, die hij in staatkundige en geletterde kringen vond, bleef het volk

hem verwerpen. Wat vroeg dat volk ook, of een enkel vers min juist het

oorspronkelijke weergaf, of een slepend stopwoord wat sleurig achteraan kwam

hinken, of niet elke taalvorm op onbesmette zuiverheid bogen kon ! — Het was

immers hun psalmboek , dat boek dat zij met doodsangst soms voor het bespie-

dend oog verborgen hadden , dat hen gesterkt had in de ure des gevaars , en van

welks bladen zij iets van Gods geest hadden opgevangen ,
— en ddt boek wilde

men hun rooven, op dat heilig boek was het gemunt! Inderdaad de predi-

kanten waren slechts tolken van den volksgeest, toen zij als een eenig man

riepen : „ dat nooit !" Alleen om die omstandigheden dus , en voor het minst

niet om hare innerlijke gehalte lag Marnix' berijming zoover bij die van Datheen

achter. Op zich zelve beschouwd was zijne berijming zelfs eene groote schrede

vooruit, al moet het zijn' tegenstander worden toegegeven, dat bij Marnix de

bijbelsche kleur wel wat veel verwaterd was. Wilt ge een enkel vers tot

proeve zijner berijming, hooren wij dan hoe hij Ps. 130: 1, 2 weergeeft:

Uit 't diepste mijns herten,

Versoncken in den grondt

Van anxt end bitter smerten,

Schreyt tot dy mijne mont.

O ! Heer wü mij verhooren

End' op myn stemme let

!

Neyg dyn ghenadighe ooren

Tot myn bedruckt ghebet.

Met verhoogd gezag trad Datheen's berijming dus uit den strijd te voor-

schijn en ook de latere pogingen, na Marnix' dood nog door zijne vrien-

den aangewend, droegen er eer toe bij om het volk in zijn halstarrig ver-

zet te stijven, dan dat het Marnix baten kon. Zou Datheen vallen, dan

moest het aesthetisch gevoel bij het volk eerst sterk genoeg worden, om de

zoo natuurlijke godsdienstige gehechtheid aan zijne psalmen te breken, — en

die tijd was nog verre. Veeleer zette onze Hervormde Kerk zich juist in deze

periode nog stijver vast in haar' afkeer van al wat naar schoone kunst riekte.

Het langzame half-gillend , half-huilend zingen werd al meer en meer regel , om

den kerkganger, door maat en stembuiging minder afgeti'okken, door gerektheid

en gedemptheid van toon meer onverdeeld te kunnen doen letten op de woorden,
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die hij uitgalmde. Voor vrije dichting werd de kerkdeur geheel digt gesloten , en

alleen berijmde bijbeltaal mogt in de van allen glans beroofde tempels worden

vernomen. Eene poging tot verbetering in dit opzigt, te Utrecht gewaagd , liep

van zelf in het niet, en zelfs het eenige vrije lied, dat men dan nog had, dat

„ voor de predicatie" moest in die ongenade deelen en werd ten slotte geheel

geweerd.

Zelfs het voorbeeld der zusterkerken baatte niet. En toch , men had zich

dat ten nutte kunnen maken, want reeds in 1700 ging de Waalsche Kerk

een' beteren weg op, en voerde in 1709 de herziene Geneefsche berijming van

Conrad en de la Bastide in. Ook onze Luthersche landgenooten , wier psalm-

berijming reeds achtereenvolgens door v. d. Haecht en Duisberg gezuiverd

was, mogten zich reeds op het laatst der 16^^ eeuw in het bezit van een

vrij aanzienlijk liederenboek verheugen. Min zangerig echter dan hare weinig

getelde zusteren
,
ging de Staatskerk voort zich al meer en meer aan Datheen's

berijming vast te klampen, tot eindelijk de Dordsclie vaderen den IS^en Mei

1619 voor goed elk ander lied voor kerkelijk gebruik met hun anathema troffen.

Voor de eeredienst was de zaak dus beslist, en welke pogingen ook in

sommige dassen van Noord -Holland, Overijssel, Drenthe en Friesland werden

aangewendom aan Datheen's despotiek gezag te tornen, het bleef even vruchte-

loos. In het hart des volks was Datheen's kerklied nog levenskrachtig genoeg

,

om binnen de wandeu der kerk zelve die zijdelingsche aanvallen zelfs zonder

vreeze voor gevaar af te wachten.

Buiten de kerk echter, waar het kunstgevoel ruimer ademde , bleef Datheen's

gezag minder onbetwist , en van lieverlede zag men op dat vrije veld eene me-

nigte poëten en poëtasters opdagen , die hunne krachten beproeven wilden , hetzij

om den stroeven Datheen in gladder, vloeijender voi'm te gieten, hetzij om

zelven geheel op nieuw David's zangen den landzaat voor te zingen. Revius van

Heule, Bruno van Hoorn, Trommius en van Belle waren de dilettanten, die

met min of meer geluk het onmogelijke beproefden om het luipaard van zijne

vlekken te reinigen , en Datheen's psalmen te verlossen van die onnoodige

uitwassen , ziellooze stopwoorden
,
geradbraakte taalvormen en stootende zonden

tegen den eersten eisch van rijm en rythmus. Veel grooter echter was het aan-

tal der nieuwe dichters. En waarlijk, het laat zich zoo begrijpen, dat wie

eenig poëtisch gevoel bezat, liever zelf op nieuw aan 't tokkelen ging, dan

zich stomp te suffen op zulk een' ondankbaren arbeid als het verbeteren van

Datheen's gei-ijm. Camphuyzen's en Westerbaen's proeven waren niet de minst

gelukkige. Gelddorp waagde ter kwader ure af te wijken van de rijke me-

lodiën van Goudimel. Cornelis Boey werd door de Statenvertaling opgewekt

eene berijming naar haren tekst te beproeven, terwijl de Brune het juk, om
op het eind van eiken regel met 't rijm te moeten tobben , eenvoudig afwierp.

Maar hoeveel goeds er in hunne pogingen ook reeds zijn mogt, toch werden

H. 14
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zij allen verre overvleugeld door den Prins onzer dichteren , Vondel , die op

geheel andere mnat, naar den tekst der latijnsche editie en zonder vers-ver-

deeling, eene keurige, echt lyrische berijming van onzen psalmbundel gaf,

onder den titel van „ 's Konings Davids Harpzangen." Eene enkele proeve

toone, hoezeer zijne strophen op iedere bladzijde de meesterhand verraden:

Men ziet de musschen-vleugels roeijen,

Een rustplaats boeken om te broeijen

,

De tortel vindt in 't einde een nest

En bergt haar jongen in die woning.

Maar ik, o Almagt! God, mijn Koning!

Zoek rust van ijver aangeprest.

En vind ze alleen op uw altaren

,

O , Heer der Hemelsche heerscharen

!

Ook na hem echter ging men met rijmen voort. Zelfs Amsterdam's beroemde

burgemeester Six van Chandelier achtte het niet beneden zich , zijn' tijd daartoe

af te zonderen. In verkorting zocht Pierson zijn heil; Oudaen stelde zijne psal-

men op nieuwe melodiën, door Schrijver gecomponeerd. Van Buma zocht

weer aan ligter , vlugger zangwijzen ingang te verschaffen , waarop Roldanus

antwoordde met een' Souter in statige hexameters, om op zijne beurt een'

tegenvoeter te vinden in van Eeke, die weer vrije zangen, in den trant der

Soviter-liedekens, in eere bragt, terwijl Gargon eindelijk door dramatische in-

deeling den psalmen meer leven zocht bij te zetten.

Maar wat in veel hooger mate onze opmerkzaamheid verdient , is de poging

van den Amsterdamschen goudsmid en voorzanger Ghijsen, die, op 't voet-

spoor der Doopsgezinde gemeente, het denkbeeld verwezenlijkte, om het puike

uit verschillende berijmingen in éénen bundel zaam te lezen. Uit zeventien berij-

mingen toog hij met niet ongelukkigen tact de stof voor zijn „ Honingraat,"

en wees daarmee tevens den weg aan , waarop onze vaderlandsche Kerk eens

haren uitstekenden bundel vinden zou. Want al was aan geene dier tallooze

berijmingen eene andere waarde dan die van litterarisch product toegekend,

die altijd nieuwe lust tot rijmen miste toch zijne uitwerking niet geheel.

Van lieverlede daalde de ontevredenheid met Datheen's berijming in al lager'

en dus wijder kring af. Met eiken dag dunde de i"ij zijner trouwe vrienden en

won de tegenstand in kracht , vooral toen ook bij het volk geliefde voorgangers

hunne stem tegen Datheen deden hooren. Meer kunstgevoel ontwaakte. Hier en

ginds voelde het orgel weer lucht in zijne metalen longen blazen. Eene nieuwe

psalmberijming werd volkszaak, en toen zich zelfs genoootschappen, als het be-

kende „ Lans Deo" met dat doel vormden , brak welhaast de tijd aan , voor den

een' om met weemoed , voor den ander' om met schamperen glimlach te schei-

den van een liederenboek , dat te lang geleefd had , om voor den tijdgenoot

met eere te sterven, maar toch te krachtig had gebloeid, om geen' waarborg

van blijvende herinnering voor de toekomst te bezitten.
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Op het psalmboek volgt in onzen kerkelijken bundel

:

C. DE HEIDELBERGSCHE KATECHISMUS,

waarvan wij ter loops slechts aanstippen, dat hij in 1563 op last van den

Paltsischen keurvorst door Ursinus is opgesteld. Wat hem in ons Vaderland

reeds zoo spoedig ingang verschafte en binnen weinige jaren tot onbetwiste

heerschappij bragt, was de spoedige vertaling, die er (de Embdensche van

1563 niet medegerekend) reeds in 1566 door Datheen achter zijne psalmbe-

rijming van werd gegeven , en hem juist in het gevolg dier psalmen in zeer

korten tijd aller woning binnenleidde. Wel waren de Katechismus der Londensche

gemeente van ^ Lasco's hand en de Kinderonderwijzing, door Microen daaruit

getrokken , reeds hier en daar ingevoerd , maar even als Utenhove met zijne

psalmberijming, moesten ook nu met opzigt tot den Katechismns die beide

andere hoofden onzer Londensche gemeente de vlag strijken voor Datheen.

Reeds de synode van Wezel (1568) gaf hem boven eiken anderen de voor-

keur, en de beide Dordsche synoden van 1574 en 1578 bepaalden uitdrukke-

lijk zijne invoering, waarin zij door die van Middelburg (1581) en van den

Haag (1586) gevolgd werden, tot eindelijk de groote Dordsche synode van

1618 slechts had te constateren, dat Heidelberg's Katechismus de Katechis-

mus onzer Kerk was.

Om de breede schaal, waarop hij was aangelegd, bleek echter de Heidel-

bergsche Katechismus toch voor menig minder talent-vol katechumeen nog

te diepzinnig en uitvoerig. Aan de behoefte derzulken zocht men daarom te

gemoet te komen door

B. DE KOKTE ONDERSOECKINGE DES GELOOFS,

eene soort van vraagboekje, zoo men wil, dat eigenlijk aan het formulier des

avondmaals onmiddellijk voorafging. Het was een oorspronkelijk Latijnsch

opstel van a Lasco, door Microen ietwat verkort, vertaald door Utenhove , en

bestemd voor degenen, die zich tot het nachtmaal wenschten te begeven. Het

dankte zijne invoering bij ons aan Datheen, die het in zijn' liturgischeu bundel

had overgenomen, en bleef in zwang ook toen Marnix en later Faukelius er

een katechisatieboekje van eigen maaksel naast stelden. Eerst de synode vau

1618 maakte aan haar rijk een einde door aan Gomarus, Faukelius , Poliander

en eenige andere godgeleerden de vervaardiging van een' anderen meer Cal-

vinistischen Katechismus-in-het-klein op te dragen, die in de 177ste sessie met

hare goedkeuring bekrachtigd, onder den geijkten naam van „kort begrip,"

nog door velen wordt in eere gehouden. En nu volgt een geschrift, dat van

veel grooter belang voor onze Kerk is geweest.

14»
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E. DE GELOOFSBELIJDENIS

van Guido de Brés. Vóór wij echter deze confessie meer van nabij bezien,

mogen wij de oudere geloofsbelijdenis niet vergeten, die onze Londenscbe ge-

meente van a Lasco ontving. Reeds den l^ten Januarij van 't jaar 1551 ver-

scheen de eerste uitgave van deze confessie te Londen. Zij was in het Latijn

geschreven en aan Eduard VI, Engeland's koning, opgedragen. Nog in het-

zelfde jaar werd zij in de Vlaamsche taal overgezet en zoo voor de gemeente

zelve toegankelijk gemaakt. A Lasco's geloofsbelijdenis was in het minst geen

partij schrift. Aan Luther noch Melanchton , Zwingli noch Calvijn sluit zij

zich aan , en zelfs behoudt zij zich in het groote geschilpunt dier dagen , den

sacramentstrijd , latere beslissing voor. Verkeerd zou men echter doen haar

daarom als geheel kleurloos te beschouwen. Misschien staat zij zelfs onder

onze Protestantsche confessiën geheel aan de uiterste linkerzij. Maar van

meet af stelde zij zich een gansch ander doel voor oogen dan het versterken

van eene der strijdende fractiën. Zelfstandig
,
geheel afgaande op eigen instinct

,

streefde zij alleen naar volkomene zuivering harer gemeente van Kome's zuur-

deeg. Klein van omvang, maar duidelijk gesteld, munt zij door geregelden

gang en doorzigtige klaarheid boven menige andere confessie uit. Meer irenisch

dan polemisch van aard, behoefde zij zich minder te verdiepen in de beuzel-

achtige haarkloverijen der scholastische godgeleerdheid. Eene gemeente te ver-

zamelen naar het model der apostolische Kerk is haar hoofddoel. Hiermede

overeenkomstig is dan ook de leer der Kerk haar uitgangspunt , en alle overige

vraagstukken beschouwt zij met dien practischen blik, die zulk een begin haar

moest geven. Daartoe worden de kenmerken der ware Kerk met nadruk voorop

gezet, en al 't overige tot die kenteekenen der „ gemeinte Christi" terugge-

bragt, te weten „haar oorsprong, haar geloof en des geloofsbelijdenisse." Hoe-

veel voortreffelijks deze belijdenis echter in zich mogt dragen, zij was ge-

heel ongeschikt om door onze Hervormde Kerk hier te lande als grondslag

harer eenheid te worden aangenomen. Daartoe droeg zij eene veel te lokale

kleur , was vooral op 't punt der sacramenten te onvolledig , en kon alleen

hun uit 't hart gesproken zijn, die zich reeds in volkomene gewetensvrijlieid

verheugden. De Londensche geloofsbelijdenis is meer een juichtoon van den

Christen aan het einde van vervolging en druk. Wat onze kruiskerken daaren-

tegen behoefden , was eene omzigtige belijdenis , die in den strijd sterken en

van laster zuiveren kon. Voeg daarbij , dat destijds bij onze kruiskerken de

leidende teugel nog in de handen onzer Waalsche broeders was, door wie

eene Nederduitsche confessie naauwelijks werd opgemerkt , en die toch te sterk

tot het strenge Calvinisme overhelden om door h, Lasco's belijdenis zich bevre-

digd te gevoelen , — en het is ons volkomen duidelijk waarom onze Hervormde

Kerk h. Lasco's belijdenis niet tot de hare heeft gemaakt.
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Guiclo de Brés daarentegen, zelf nog onder het kruis zuchtende, Waal van

afkomst en van nabij met Genëve's Kerk bekend, was de man die juist alles

in zich vereenigde, wat vereischt werd, om taal en klank aan het geloof

onzer verdrukte vaderen te geven. Waarschijnlijk op aanzoek van eene der

provinciale synoden onder het kruis zette hij zich tot het schrijven van eene

geloofsbelijdenis voor onze Kerk neder, en was reeds in het laatst van 1559

(volgens anderen 1555) met zijnen arbeid gereed. Saravia, Modet, van Win-

gen en andere hoofden der Hervorming schonken deze belijdenis, reeds na

voorloopige inzage, onverdeelden bijval. Vddr zij echter aan kerkelijke goed-

keuring werd onderworpen , vond men geraden , ook Calvijn's oordeel in te

winnen, wel wetende dat zij, door hem geijkt, gereeder ingang bij de ge-

meente zou vinden, — en juist deze stap hield hare invoering een' tijd lang

tegen. Calvijn toch keurde wel den inhoud dezer belijdenis onberispelijk,

maar vreezende, dat versnippering van krachten de Hervormden al te zeer

verzwakken zou, gaf hij hun den raad, zich liever aan de confessie der

Fransche Kerk aan te sluiten. Hiertegen bestonden echter bezwaren, en toen

de loop der gebeurtenissen al meer en meer tot eene spoedige beslissing

drong , zoclit men te Embden het placet , dat men te Genève niet gevonden

had, en ging in 1561 toch tot de uitgave over. Er bestaat reden om te denken,

dat zij reeds in datzelfde of het daarop volgende jaar door de provinciale

Waalsche synode als formulier van eenheid zal zijn aangenomen. Stellig we-

ten wij dit intusschen eerst van de provinciale synode, die au Bouton (te

Armentières) in 1563 bijeenkwam, en voor de geheele Waalsche Kerk werd

zij eerst in 1565 verbindend vei'klaard, toen de generale synode van la Vigne

(Antwerpen) ze met hare goedkeuring bekrachtigde.

Niet echter aan de Waalsche Kerk maar aan hare Nederlandsche zuster zou

de toekomst behooren , en van oneindig grooter belang was dus de poging , die

werd aangewend , om haar ook bij het Vlaamsch gedeelte van ons volk ingang

te verschaffen. Door eene in 1562 uitgekomene Hollandsche vertaling , was de

weg hiertoe reeds gebaand. Zij werd verspreid
,
gelezen en won de harten meer

en meer. Reeds toen behoefde men geen profeet te zijn , om te voorspellen , dat

zij eens de confessie onzer Kerk worden zou, en het bekende convent van

hoofden der Hervorming , dat in 1566 te Antwerpen gehouden werd, gaf daartoe

werkelijk den stoot. Innners het daar genomen besluit ter organisatie van onze

Kerk , moest van zelf de behoefte aan eene éénvormige belijdenis ki'achtig doen

uitkomen. In de eerste dagen van Mei was daartoe de belijdenis van de Bres

reeds ter tafel gebragt. Met zorge doorgezien , werd zij hier en daar wat om-

slagtig van taal , op andere plaatsen weer al te gedrongen gekeurd , en na rijp

overleg werden de noodige wijzigingen, vooral in het 16''^ artikel, aangebragt.

Alvorens men haar echter voor goed als belijdenis onzer Kerk invoerde, wenschte

incn Oük dit gewijzigd ontwerp aan Calvijn's oordeel te onderwerpen , en Ju-



110

nius werd met de toezending van het Fransche exemplaar aan den Geneef-

schen Hervormer belast. Ziende dat aan eene invoering der Fransche confes-

sie ten onzent toch niet te denken viel, en langer dralen de goede zaak

ligt schaden kon , onthield Calvijn haar dan ook niet langer zijne toestemming

,

en gaf haar, ten blijke zijner ingenomenheid, zelf iii de plaats zijner woning nog

datzelfde jaar bij Crispin in het licht. De Hollandsche uitgave van dit gewij-

zigd ontwerp , spoedig daarop in het licht vei'schenen , ontmoette bijna nergens

tegenstand , en zoo zeer was de confessie van de Brés naar den geest van ons

volk, dat reeds de synode van Wezel (1568) hare invoering als voldongen

feit kon beschouwen. Eindelijk gaf de Embdensche synode (1571) haar de

kerkelijke sanctie, die zij zich door alle volgende synoden bestendigd zag.

En toen dus onze belijdenis, in 1572 ook door de Staten erkend, in 1583

nog door het gezag der Fransche synode van Vitry gerugsteund werd , bragt

zij in 1618 reeds te goede brieven ter synodale tafel mede, om zich niet met

goede hope aan de keuring der Dordsche vaderen te kunnen onderwerpen.

Klein van omvang is zij, maar ernstig van geest en in bezadigden toon ge-

schreven. Meestal blijft zij haren naam van eenvoudige belijdenis getrouw , en

slechts enkele malen verliest zij zich in betoog van het beledene. Oinzigtig

en toch zonder verberging van eigene meening , roert zij de groote geschilpun-

ten dier dagen aan. Van sectarische gevoelens zoekt zij zich met nadruk vrij

te pleiten en onverholen dingt zij naar de achting , die zij voor hare belijders

boven de dweepzieke anabaptisten meent te kunnen eischen. De gang toont

duidelijk, dat de geest van den grooten Calvijn haar bij den teugel geleid

heeft. Met God beginnende , haast zij zich haar gevoelen uit te spreken over

de H. Schrift, als eenige bron der ware Godskennis, en het eeuwige mysterie

der Drievuldigheid, dat zij in die Schrift vindt geopenbaard. Door de leer

der SchepjDing en der Voorzienigheid vormt zij den geleidelijken overgang

van dit metaphysisch Godsbegrip tot den mensch, wiens onbezoedelde schep-

ping en bezoedeling door den zondeval , als uitgangspunten van elke Christelijke

anthropologie met klem ook door haar worden gehandhaafd. Dan opent zich van

zelf voor haar oog de toegang tot het binnenste heiligdom onzer godsdienst , het

groote werk der Verlossing door Gods Zoon als betooning van Gods vrije ge-

nade. Als vrucht dier Verlossing wordt op onze regtvaardiging en heiligma-

king gewezen, en de door Christus verloste met de vrijheid van alle wetten

en ceremoniën gekroond. Eindelijk biedt zich de Kerk den alzoo wedergebo-

ren mensch aan als eene plante Gods, die door prediking des Woords

en bediening der sacramenten den Christen het levenssap moet blijven toevoe-

ren, en zelve door strenge tuchtoefening voor innerlijke vervalsching moet wor-

den bewaard. Dus voor Gods aangezigt levende, in de burgerlijke maatschappij

der overheid , zelfs tot het kruis onderworpen , bci-oept zich de Christen bij die

hem verachten, verdrukkenen vervolgen, blijmoedig op den dag des Oordeels,
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die eens gewisselijk komt, en waarop een regtvaardig God zijne hateren verdel-

gen zal , en zijne uitverkorenen in eeuwige vreugde zal doen juichen om zijn' troon.

Maar genoeg reeds over onze geloofsbelijdenis ; ook de liturgische bundel

onzer gebeden en formulieren heeft nog een oogenblik regt op onze aandacht.

Nemen wij de eigenlijke gezegde

F. FORMÜLIEUEN
,

als het gewigtigste deel van dien bundel het eerst in beschouwing. Reeds bij vlug

-

tlge inzage bespeurt men , dat het'Jvrmidier van den doop , waarmee de rij geopend

wordt , tweeledig van inhoud is. Het eerste deel bevat eene dogmatische beschou-

wing over den oorsprong en de beteekenis des doops; het tweede is zuiver

ritueel. Beiden zijn echter niet uit de zelfde bron gevloeid. Het grootere

dogmatische stuk is geheel navolging van het Paltsische formulier, terwijl het

ritueel (gebeden , vragen en dankzegging), behoudens enkele wijzigingen , uit ^

Lasco's en Microen's liturgiën is overgenomen. Duidelijk komt dit vooral uit bij de

tweede vraag, waar de uitdrukking, „die alhier geleerd wordt," beteekenis had

voor de Londensche gemeente, die tot eene enkele stad beperkt was , maar een'

verdachten klank kreeg voor eene Kerk, die, over tal van steden en dorpen

verspreid
,

geen „ alhier" in hare leer kon dulden. Oorspronkelijk was het

dogmatische stuk nog langer dan nu : veel te lang dus om bij elke doopbe-

diening geheel te worden voorgelezen , waarom men het werkelijk eene verbe-

tering mogt noemen , toen de synode van Dordrecht besloot het door verkor-

ting bruikbaarder (1574) te maken. Vroeger werd doop- en avondmaals-

formulier gescheiden door de „ korte ondersoeckinge des geloofs." Nu vinden

wij in stede daarvan „ een formulier voor den doop aan lejaarden ," — een formu-

lier te kort van omvang en te weinig gebruikt om ooit een levend bestand-

deel onzer liturgie te kunnen worden. Ofschoon zich reeds vóór 1618 sporen

van zijn bestaan vertoonden, werd het echter eerst door de synode van dat

jaar geijkt en in onzen kerkelijken bundel opgenomen.

Het avondmaalsformulier , dat wij dan vinden, is nog meer dan het doops-

formulier strenge navolging der Paltsische liturgie en slechts hier en daar zijn

enkele stukken uit de Londensche van Microen , de Geneefsche van Calvijn

en de Wurtembergscte van Brenz overgenomen. Voor den oorsprong van het

rituele zoowel als van het dogmatische gedeelte is dus hier slechts ééne bron

aan te wijzen. De afwijkende gevoelens over het avondmaal in de Londensche

liturgie beletten Datheen van zelf om bij dit formulier met haren meerderen

rituelen rijkdom voordeel te doen. Schijnt menige uitdrukking toch op ver-

wantschap met de Londensche liturgie te wijzen , men vergete daarbij niet

,

dat de auteurs der Paltsische formulieren , behalve de Geneefsche en Wui'tem-

bergsche liturgiën, zeer zeker ook die van Londen gebruikt hadden.
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De beide formulieren voor de openlijke uitoefening der herhelijhe tucht, die

„ der afsnijding van de gemeente Christi," en „ van de loederopneminge der afgesnedene,"

zijn even als het formulier voor den bejaarden-doop van duisteren oorsprong.

Niet dan zeer langzaam heeft zich het ritueel der tucht in onze Kerk ont-

wikkeld. De eerste synode gaf in dit opzigt slechts algemeene wenken , en die

van Embden stelde alleen de graden der discipline vast. In 1578 werd

te Dordrecht wel de wederopneming als kerkelijke acte erkend, maar ook in

de acten dier synode vindt men van een formulier in eigenlijken zin

nog niet het minste spoor. Eerst de Middelburgsche synode van 1581 heeft

het formulier der afsnijding gekend, gewijzigd en aangenomen, gelijk dat der

wederopneming vijf jaren later door de Leycestersche synode (Haag 1586)

als vast bestanddeel in onze liturgie werd ingelascht. Verwantschap met de

Londensche formulieren is ook hier, hoewel zwak, toch niet te miskennen,

maar wie de man was die Microen's formulieren verkort, verbeterd en om-

gewerkt heeft, bleef dusver steeds een geheim.

Een even schemerachtig licht wei'pt de geschiedenis over 't klaverblad der

hevestigingsformulieren. Behoefte aan eenheid in vorm deed zich hier eerst van

lieverlede gevoelen. Het goede voorbeeld der Londensche liturgie oefende weinig

invloed, en bleef zonder navolging. De Wezelsche synode (1568) gaf slechts een

vrij sober tal van vragen en schreef handoplegging voor. Te Embden (1571) liet

men het daarbij rusten, en eerst bij de Dordsche synode (1574) ontdekken wij

van ons formulier eenig spoor. Daar althans wei'd een nieuw stel vragen ont-

worpen, dat in hoofdzaak door de auteurs onzer formulieren is overgenomen.' De

handoplegging daarentegen vond bij deze synode minder genade. Zij werd af-

geschaft en eerst door de volgende kerkvergadering weer in eere hersteld, of

door het geven der regterhand vervangen. Niet lang daarna moeten de for-

mulieren zelven zijn opgesteld. Ten minste de Haagsche synode van 1586 maakt

er reeds gewag van en citeert ze als algemeen bekend. Zij zijn even als de

formulieren van ban en afsnijding van Nederlandschen oorsprong en vrij naar

de Londensche liturgie gevolgd. Ja, bij deze formulieren greep zelfs het om-

gekeerde plaats , van hetgeen wij bij onze overige formulieren zagen. Anders boot-

sten wij na, hier deed men het ons. Niet alleen toch onze Waalsche zuster-

kerk, maar zelfs de Paltsische nam eene vertaling van deze formulieren in

haren bundel op.

Het formulier dat onzen bundel besluit, dat der Huwelijksimegening wint

het verre in ouderdom van de vooi'gaande. Het behoorde reeds onder de eerste

formulieren, door Datheen aan zijne psalmuitgave toegevoegd, en was eene

bijna letterlijke vertaling van het formulier, waaronder men in de Paltz ten

huwelijk ging, slechts in enkele uitdrukkingen naar de Londensche liturgie

gewijzigd. En nu keeren wij ten slotte tot het begin van onzen liturgischen

bundel terug, de
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G. FORMULIERGEBEDEN.

Een vijftiental gebeden staan daar voor de godsdienstoefeningen , kerkeraadfs-

liandelingen en huiselijk gebruik bijeengevoegd. Twaalf dier gebeden vinden

wij reeds in den Hturgischen bundel, achter Datheen's psalmen van 1566 ge-

drukt , met nog een gebed dat sints verdween , het van h. Lasco overgenomene

^eiecl èij legrafenissen. Nog tot 1590 kon het zich achter enkele bljbeldrukken

handhaven, maar werd sedert toen op last der synode geweerd. De overige gebeden

had Datheen met veel tact uit de Geneefsche , Londensche en Paltsische litur-

giën zaamgeweven. Zijne gebeden bevatten een' deugdelijken kern , en de gewijde

toon die er in heerscht, kan niet hoog genoeg gei'oemd worden. De Dordsche

synode van 1574 bragt slechts voor korten tijd eene kleine wijziging in onze

serie van gebeden , door het wat al te lange gebed voor „ den algemeinen noodt

der Christenheydt ," in een' korteren vorm, naast het algemeen gebruikelijke

in den bundel te doen opnemen. Het uitvoerige was echter door het gebruik

reeds te zeer geijkt, om zich zoo ligt te laten verdringen, en spoedig is dat

kortere gebed dan ook weer spoorloos verdwenen. Slechts drie gebeden zijn sedert

dien tijd nog aan de oude toegevoegd door de Dordsche synode van 1618, De

meer plegtig gewordene kerkelijke vergaderingen schenen haar toe insgelijks

aan rituele gebeden behoefte te hebben, en het zijn de drie gebeden voor

kerkcraadsv'ergaderiugen en de bijeenkomsten der diakenen , die wij aan hare

zorge danken.

En nu, daar hij toch achter onzen bundel staat, nog een' vlugtigen blik in

den Siechentrood geslagen ! „ Die Sieckentroost" is een oorspronkelijk opstel van

Cornelis van der Hille, later predikant te Rotterdam. Met verdienden bijval

werd zijn boekske door het volk ontvangen , vooral nadat de auteur er zelf een

uittreksel van maakte , dat onder den naam van „ Cleynen sieckentroost" reeds

vóór 1578 in het licht kwam. Van dat jaar af althans vinden wij dit innig vrome

stukje steeds achter onze liturgie gebonden , en de latere synoden hebben het

stilzwijgend dat eens genomen burgerregt gegund. En goed ook dat zij dien „ Siec-

kentroost" met de „Spreukenverzameling" voor stervenden ma,ar staan lieten. Op
zoo waardige wijze sluit hij een" kerkelijken bundel, opgesteld doormannen,

die slechts de ervaring van hun eigen leven uitspraken , toen zij met zoo diep

gevoel ter neder schreven, ,^dat ons leven op aarde met dan een gedurig

uterven is."

A. KUYPER.

II. 15



ZEVENDE TAFEREEL.

DE STICHTING DER I.EIDSCHE HOOGESCHOOL.

Zondag, de Slst^ Maart 1574, was voor Leiden's burgerij een geheel on-

verwachte vreugdedag. Ruim vier maanden lang hadden Spaansche benden,

onder aanvoering van Francisco Valdez, de omliggende dorpen verwoest of

bezet, met oogmerk, om door het afsnijden van toevoer van levens- en ver-

dedigingsmiddelen, de telkens naauwer ingesloten stad tot overgave te dwin-

gen. De toestand was liagchelijk. Reeds zag Leiden zich met een gelijk lot

bedreigd, als het ongelukkige Haarlem, toen men plotseling, op genoemden

dag , de Spaansche magt zag terug trekken , het beleg opbreken , rust en

schijnbare veiligheid over het omliggend land terugkeeren. En geen wonder!

De aantogt van strijdbenden uit Duitschland, onder geleide van graaf Lode-

wijk van Nassau , had den vijand onverhoeds gedwongen zijne aandacht naar

elders te wenden. Dien gevaarlijken strijder moest hij trachten uit Holland

verwijderd te houden. Algemeen vras de meening, de vijand zou niet we-

der verschijnen. De magt toch, die hem tegemoet toog, was groot genoeg om

zijn tegenwoordig oogmerk genoegzaam te verijdelen. Misschien kon zij hem

wel geheel verslaan , en alzoo voor dit gewest de Spaansche overheersching

voor goed doen eindigen. IJdele waan ! Aan den gezigtseinder daagden weldra

de voorteekenen op van nieuwe onheilspellende omkeering. Oranje's krijgs-

benden worden verslagen. De twee dappere broeders van prins Willem verdwijnen

van het oorlogsveld. Hunne volkomene nederlaag op de Mokerheide in April

1574 voorziet den Spanjaard met nieuwe kracht. Zij geeft hem nu algeheele,

onbelemmerde beschikking over zijne angstwekkende magt. Thans was het te

verwachten , dat hij , aangemoedigd door het onvoorzien behaalde voordeel , al-

lereerst met hervatting van het gestaakte voornemen, zou trachten de weer-

spannige Hollandsche steden onder 's meesters beheer terug te voeren en

voor baren euvelmoed strengelijk straffen. Gelukkig voor Leiden's ingezete-

nen, zoo zij den tijd van verademing tot vermeerdering of bevestiging van

middelen tot tegenweer , hebben weten te besteden. Maar neen ! „ Een won-
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„ derlijck ding ," zegt hierop de geschiedschrijver Hooft , „ daar de stomme

„ dieren , die -wij voor onvernuftig en redeloos schelden , zich weten te hoe-

„ den voor 'tgeen hun eens euvel bekomen is , dat de menschelijke voorzig-

„ tigheid zich niet hoedt van meermaals eener zelfde klip op het lijf te zei-

„ len. De Leijenaars , niettegenstaande de versheid der smart , daar zij ook

„ te over verwittigd en gewaarschuwd waren , hoe 't hun wederom gelden

„wilde, versloften niet alleen zich van nooddruft te verzorgen, maar zelfs

„ het slechten van de schansen , door Valdez tegen de stad aangelegd." Vaar-

dig daai'entegen was de terugkeer der Spanjaarden. Nog meende men hen

in het verre zuiden , en zie , in den nacht van den 26^^"^ Mei verschijnen

zij eensklaps voor Leiderdorp. Meer andere versche benden versterken hunne

magt; allen rukken met versnelden togt tegen de stad op, en thans wordt

het merkwaardig beleg geopend , dat geen' Nederlander onbekend is gebleven,

het beleg, dat, met meer andere treffende gebeurtenissen uit der voorouderen

strijd tegen overheersching en dwingelandij, onze Nederlandsche jaarboeken, in

tegenstelling met de geschiedenis van zoovele andere volken , mag verheffen tot

eene algemeen bruikbare, overvloeijende leerbron van burgerdeugden en tot

eene plegtige herinnering van de magt , uit vromen zin en vaderlandsliefde zelfs

den zwakkeren geschonken. De uitkomst, waaraan men wanhoopte, beloonde

den bewonderenswaardigen moed , de onbezweken volharding der belegerden. Te-

gen aller berekening werd de rustdag van o October 1574 getuige van nog

grooter volksvreugde voor Leiden's burgerij , dan die vroegere van 21 Maart.

Immers thans was het niet vrees voor aanval van legerbenden uit den vreem-

de, die den overmoedigon Spanjaard aan het wijken had gebragt; zwakke,

door honger en gebrek uitgeteerde, ongeoefende, ja schijnbaar geheel weêr-

looze burgers waren tegen Valdez opgestaan. Zij waren het, die door hard-

nekkigen tegenstand de wereldberoemde krijgsscharen van Filips
, geheel ont-

moedigd , op wanliopige vlugt dreven. Valdez en de zijnen deinsden in wanor-

de terug. Zij verlieten voor immer de landstreek , tot dusver aan dweepzieke

overmagt ten prooije. Het was niet slechts het bloot opbreken van een beleg.

Het was eene beslissende overwinning , voor Filip's benden eene onherstelbare

nederlaag, voor de belegerden meer dan bloot tijdelijke verademing. In het

oog van de landgenooten der laatsten, van geheel Nederland, van Europa's

vorsten daagde thans in Holland eene onverwinbare magt op , die algemeene

achting afdwong. Nu erkende men in de mannen van den opstand krachtige,

eerbiedwaardige vrijheidsvrienden , mannen, die op het voorbeeld van de strij-

ders uit Griekenland en Italië's heldeneeuw met onversaagden moed een-

dragtig streden tot verbreking van ondragelijk geworden vreemde dwingelandij.

De volharding, de zelfverloochening van hunne aanvoeders, hun beleid, in-

zonderheid dat van Willem I , wekten alom de bewondering , waarop zedelijke

moed aanspraak geeft.

15*



116

Ja! dat het voorbeeld van de tirannen-bestrijders uit de oudheid zijn' in-

vloed op de zoogenaamde Nederlandsche muiters deed gelden, blijkt nu en

dan uit de staatsstukken van dien tijd. Tot in de apologie van prins Wil-

lem I worden herinneringen uit Sparta's geschiedenis bijgebragt tot veront-

schuldiging van den begonnen wederstand tegen overheersching en dwinge-

landij. Ook komen onder de hoofdaauvoerders van den opstand mannen voor,

aan wie de nakomelingschap nog op dit oogenblik den roem toekent van bui-

tengewone geoefendheid op klassisch gebied, zooals, om enkelen te noemen:

Marnix van St. Aldegonde, Leoninus, en vooral den opperbevelhebber van Lei-

den bij het einde van het beleg, den heldhaftigen Joan van der Does. Het

Tafereel, ons ter behandeling voorgelegd, stelt zelfs ten jjligt hier een

oogenblik bij het beeld van den laatsten te blijven vertoeven.

Uit een aanzienlijk geslacht geboren te Noordwijk , 6 December 1 545, op vijf-

jarigen leeftijd van ouders beroofd, had Joan van der Does, dank zij de zorg

van geletterde aanverwanten, zich vroegtijdig op het aanleeren van de eerste

gronden van kennis toegelegd , al werd hij spoedig gedwongen buiten den kring

van het huiselijk leven te treden. Eerst te Lier, en daarna te Delft opgevoed

,

had hij zich later naar Leuven, Douay en Parijs met wetenschappelijk doel

moeten begeven , en toen in ruime mate de bezwaren ondervonden van

den staat van oorlog, waarin Frankrijk evenzeer als Nederland gewikkeld

bleef. Hoe moeijelijk, hoe gevaarlijk was het hem geweest de zetels van echte

wetenschap te bereiken , en in het genot van het aldaar opengesteld onderwijs

blijvend te deelen. Dan met geen' minderen moed, als in den strijd tegen

dweepzieke overheersching , volhardde hij in rusteloos streven naar wetenschap-

pelijke ontwikkeling. Bij vriend en vijand vestigde zich zijn roem als klassiek

geleerde , als Latijnsch dichter vooral. De oude letteren ! Zij toch droegen nog

bij het einde van de 16^^ eeuw het meest vruchtdragend voedsel voor den

geest; bij haar lag vergoeding voor gemis aan meer beschaafde eigen volks-

literatuur. Nog was deze laatste, in onze gewesten althans, niet tot zoodaui-

gen bloei ontloken, dat zij den meer ontwikkelden onder het opkomend ge-

slacht tot voldoening en genot kon strekken. Daarenboven, naar heerschend

begrip lag langs geen' anderen weg, dan over Latium's velden, de toegang

open tot het verkrijgen van de kennis, oiTbntbeerlijk voor aanstaande godge-

leerden, regtsgeleerden of geneeskundigen. Geen wensch levendiger bij van

der Does, zooals bij de meeste andere verlichte Nederlanders, dan gelegen-

heid te vinden, om in onze gewesten voor de jongelingschap een' geschikten

kweekhof van wetenschap te mogen openen. Eeeds eeuigejai-en vóór Leiden's ontzet

„ was over het oprigten eeuer publieke School en Universiteit binnen den

„lande van Holland goede wil gerezen en eenig concept gemaakt," zóó leest

men in 'sLands besluiten; maar onder het oorlogsrumoer bleef de verwezen-

lijking van dei-gelijk voornemen blijkbaar onmogelijk. Nu stortte de blijde
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omkeer in Leiden's lot nieuw zedelijk leven in aller gemoed. Men keerde terug

tot de voornemens, die men vroeger als te vermetel had moeten vaarwel

zeggen. Ook de Hoogeschool werd niet vergeten. Op den 225'*° December

1574 leverde de regering van Gouda het verzoek bij de Staten van Holland

in, om binnen hare stad de gewenschte wetenschappelijke stichting te vestigen.

Zij had daartoe veil opofferingen, van minder welvarende steden onmogelijk

te verkrijgen. Welligt had Gouda haar doel bereikt. Immers aan Leiden was

,

gedurende de twee belegeringen niet alleen vrijdom van lasten toegezegd, maar ook

eene vrije jaarmarkt ; en hoe groot belang hare regering in de telkens vertraagde

vervulling dier belofte bleef stellen, hoe ongegrond daarbij de meening van

sommigen is, dat Leiden's ingezetenen de waarde eener Hoogeschool boven

vrijdom van belastingen stelden, blijkt uit de bijzonderheid, dat nog in 1577

en dus, na het stichten der Universiteit, de burgers klagten bij de Staten

inbragten over het achterblijven van vrijdom en jaarmarkt. Toen echter werden

deze laatste voorregten verleend.

's Lands Staten niogten Leiden's belangen voor eene wijl achteruitzetten j zoo

niet prins Willem I. Hij toch had in de eerste dagen na het opbreken van

het beleg den Leidenai'en openlijk verklaard: aan hen, aan hunne kinderen en

kindskinderen ten allen tijde te zullen gedenken. Hij hield zijn woord gestand.

Misschien verhaastten de prins en zijne raadslieden, daaronder ook van der

Does , de uitvoering van vroeger voornemen , in het vooruitzigt van de aange-

knoopte onderhandelingen met Louis de Requesens. Mogten die met den door de

Spaanschen vooral gewenschten uitslag bekroond worden, dan vras de hoop

op het bekomen van eene eigen Universiteit op Holland's grondgebied voor

altijd afgesneden ; dan zouden de inkomsten uit de geestelijke verbeurdver-

klaarde goederen voor geen wetenschappelijk doel beschikbaar blijven; dan

bleef de gemeenschap met Leuven en andere zuidelijk gelegene leerscholen,

hoe eenzijdig het daar gegeven onderwijs ook mogt heeten, voor de Neder-

landsche jeugd toegankelijk; en op dadelijke behoefte van nieuwe leerinstellin-

gen kon niet worden gewezen.

Alzoo wat Filips niet verhinderen , misschien niet vermoeden kon , een

nieuw schier onoverwinnelijk , zedelijk bolwerk tegen zijne magt en die van

bijgeloof en dweepzucht in liet algemeen , werd in datzelfde , onlangs schier

geheel weerloos, ontvolkt en afgestreden Leiden, voor het verbaasd oog van

Europa's beschaafden , met krachtige hand door het beleid van prins Willem I op-

gerigt. Op den G^^u Jauuarij 1574 (d. i. volgens nieuwen stijl 1575) verscheen

te Delfl op naam van Filips II —• immers als stadhouder had Willem I nog

bevoegdheid om op zijn gezag te spreken — het octrooi, waarbij binnen Lei-

den eene vrije openbare School en Universiteit werd opgerigt, niet zooals de

meeste kweekhoven van wetenschap van dien tijd , slechts voor enkele vakken

van kennis, maar ten dienste van al de voornaamste vertakkingen van men-
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schelijke geestontwikkeling: „de scientiën der Godtheyt, der Rechten ende

„Medicinen, mitsgaders der Philosophiën ende alle andere vrije consten, ook

„der talen, Latijn, Greke ende Hebraicke" met regt aan de aldaar aan te

stellen leeraren tot het verleenen van den titel van Doctoren en Meesters aan

des verdienende discipelen. Hoeveel moeite en bezwaar het ook in had om

binnen een kort tijdsbestek mannen te vinden, bekwaam om als leeraren op te

treden in zoovele onderscheidene wetenschappen : toch voor den wetenschap-

pelijken ijver van Donza, van Jan van Houten , den secretaris van Leiden en

van andere vrienden van vaderland en letteren weken de meest gewigtige

zwarigheden. Op hun aanzoek verklaarden enkele geleerde mannen zich bereid,

om, al was het bloot voor een' tijd, hunne diensten aan het onderwijs te

wijden. De mogelijkheid ontstond , om zonder vei'wijl uitvoering te geven aan

's prinsen octrooi. Op den 8s's° Februarij 1575, en dus naauwelijks na vier

weken uitstel, werden Leiden's wallen getuigen van geheel ander dan krijgs-

haftig vertoon. Een rijk gecostumeerde stoet, naar geliefkoosd gebruik des

tijds, de voorgenomene staatshandeling in symbolischen vorm voorstellende, trok

langs de voornaamste straten en grachten. Eerst eene koets, waarin eene in

het wit gedoschte vrouw , de H. Schrift vertoonende, met de 4 Evangelie-schrij-

vers naast haar; voorts Justitia te paard met vier hoogvermaarde regtsge-

leerden. Dan Medicina, mede te paard , omstuwd met hare trawanten Hippo-

crates, Galenus, Dioscorides en Theophrastus. Eindelijk Minerva, rijdende

geharnast tusschen Aristoteles, Plato, Cicero en Virgilius, gevolgd door een'

onafzienbaren stoet van belangstellende staatslieden, krijgsoversten en hoog-

aanzicnlijken met de geleerden , voorloopig tot het hoogleeraarsambt uitgekozen.

Op het Rapenburg vei'scheen een schip met lauwerki'oon en oranje-appelen

versierd, waarin Apollo met de negen zanggodinnen en Neptunus aan het

roer, bestemd om door gezang en toonkunst de plegtigheid te veraangenamen.

Ernstig en meer in overeenstemming met Noord-Nederlandsche zeden was de

godsdienstige toespraak en het plegtig gebed, eerst in den vroegen morgen in

de Pieterskerk uitgesproken door Gaspar Coolhaes , en des middags hervat in

het nieuw ingestelde akademie-gebouw , waarbij de Hoogeschool onder aanroe-

ping van des Allerhoogsten bescherming
,
plegtstatig werd ingewijd. Alzoo nam

de instelling een' aanvang , waarop alras Europa's geleerden met eerbied staarden

:

de kweekschool , nu reeds gedurende bijna drie eeuwen met hooge eer onder de Pro-

testantsche Universiteiten bekend en gevierd. Van hare lotgevallen , invloed en

bloei zij het mij vergund, slechts eene korte en in vele opzigten zeer opper-

vlakkige schets hier weder te geven.

Voorzeker hadden Willem en zijne raadslieden op het oog, te voorzien in

de behoeften van het Protestantsch geworden deel der Nederlandsche bevol-

king. In de nieuwe instelling lag het middel tot aankweeking van geschikte

leeraars voor de telkens nieuw ontstaande Gereformeerde gemeenten. Echter
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in een octrooi , o]> naam van Filips , kon de vermelding van dit bijzonder doel

bezwaarlijk plaats innemen. Het uitgevaardigd staatsstuk gewaagt dus alleen

van de noodzakelijkheid „ om te voorkomen gebrek van goet onderwijs , leringe,

„ discipline en oefFeninge der Jongeren van Hollant en Zeelant — waardoor

„ alle zediclieyt, scientie ende geleertheyt vergaan en te niet comen soude."

Noch godsdienstleeraars, noch godgeleerden ziet men onder de eigenlijke

stichters der nieuwe School optreden ; bij voorkeur vrienden van de toen meest

alom hoog gevierde wetenschap, de kennis der oude talen; het zijn hunne

vermaard geworden beoefenaars, die, óf zelven zich aan het hoofd der onder-

wijzenden stellen , óf op de kennis der leeraars invloed uitoefenen. Eene

,

zooals zij thans zou heeten , vrijzinnige rigting is onmiskenbaar bij de vroeg-

ste benoeming van hoogleeraren, zelfs toeleg om iets aan Eoomsch-Katholieke

rigting of denkwijze toe te geven. Men oordeele. De eerste rector was

Petrus Tiara, hoogleeraar in de Grieksche taal, met lof op openbaar

gezag te Leuven en te Douay, alzoo onder de vanen der Roomschgezinden

,

tot dusver werkzaam. Van Bonaventura Vulcanius, zijn' opvolger, geeft

de beroemde Scaliger een zeer ongunstig getuigenis ten aanzien van gods-

dienstigen zin en geloofsbelijdenis. Aan onzekerheid ten aanzien van geloofs-

belijdenis lijdt desgelijks de levensgeschiedenis van de eerste hoogleeraren in

de regten en in de Hebreeuwsche taal. Bertius, de eerste hoogleeraar

in de zedekunde, eindigt zijn leven in een carmeliter-klooster te Parijs!

en welke de voor het minste zeer onstandvastige geloofsovertuiging van den

vermaarden Justus Lipsius geweest is , kan zijne nog in den laatsten tijd

aan het licht gebragte briefwisseling met Nederlandsche staatslieden genoeg-

zaam getuigen. Ja, zelfs nog in midden der IT^e eeuw heeft de beroem-

de bisschop van Ayranches, P. D. Huet, niet geschroomd met openhartige

aanduiding voor den dag te komen van de pogingen , aangewend om hem

tot het aanvaarden van een hoogleeraarambt te Leiden te bewegen , des noods

,

onder vergunning voor hem om het Roomsch-Katholieke genootschap te

blijven aankleven. Op minderen bloei voor de godgeleerde studiën is men

daarbij reeds dadelijk voorbereid , wanneer men verneemt , dat de zes eerste

theologische hoogleeraren telkens zeer kort te Leiden vertoeven, één enkele

slechts weinige maanden. Spoedig verlaten zij hminen post en even spoedig

worden zij door anderen vervangen. Of de stad Leiden zelve een begeerlijk,

rustig verblijf voor vreemdelingen kon aanbieden, lijdt bij mij aan eenigen

twijfel. Zonder veel gewigt te hechten aan de klagten , door Junius aange-

heven over de windvlagen en de scherpe koude , waaraan hij zich te Leiden bloot-

gesteld voelt , merken wij op , dat de publieke veiligheid nog al te wenschen over-

liet. Men lette, bij voorbeeld, op den stoutmoedigen diefstal, bijDouza ten jare 1591

gepleegd, toen men hem onder andere kostbare bezittingen, den sleutel der

akademische boekerij , al zijne klecderen , ook laarzen en muilen ontroofde.
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Eene hevige pestziekte — althans dien naam droeg de aanstekende koorts

van 1602 — strekte hare verwoestingen over leeraren en studerenden uit, of dreef

die uit Leiden weg. Eenige jaren later ontstaat een brand , die het akademie-

gebouw grootendeels vernielt , eene gebeurtenis , die men reden vindt te moe-

ten toeschrijven minder aan onvoorzigtigheid dan wel aan ontrouw , en die het

besluit ten gevolge heeft om de beroemde Lodewijk en Matthias Elzevier van

hun ambt als akademiedrukkers af te zetten. En toch , in weerwil van die rampen,

gevoegd bij onrustige bewegingen onder de studenten zelven, met moeite door

de overheid bedwongen , wordt de bekommering van verlichte voorstanders van

zuivere godsdienstkennis beschaamd. De Leidsche akademie neemt als theo-

logische kweekschool allengs een' hoogen eerrang in de geschiedenis der Her-

vormde Kerk in. Onmiskenbaar waren tot vestiging van dezen roem , de vele

verdiensten van Lucas Trelcatius en van Franciscus Junius , beiden uit Frankrijk

overgekomen. Mogten hun afkeer van schoolsche vormen, de opgeklaarde

denkwijze , de duidelijke en aangename voordragt , gewoonlijk hunnen landgenoo-

ten eigen, gepaard met veelzijdige kennis, de jeugd tot bijwoning hunner lessen

uitlokken; niet weinig droeg daarjpe ook bij de oprigting in 1592 van het zoo-

genaamd Staten-coUegie , waarin aan 31 jongelingen van goeden aanleg, doch

van weinig bemiddelde ouders , huisvesting en opleiding tot het evangelisch

leeraarsambt werden verzekerd. Op den 273'en Januarij 1593 niogt de eerst

verkozen regent van het huis , Joannes Cuchlinus , reeds zijne toespraak rigten

tot 23 jongelieden, door de steden en de ridderschap van Holland tot kwee-

kelingen aangewezen. Zij waren meest allen Noord-Nederlanders van geboorte

,

behalve één uit Yperen en vier uit steden aan den Rijn, raeerendeels zeer

jonge menschen. Wij vinden daaronder twee van veertien jaren. Hun ver-

pligt verblijf aan de nieuwe stichting werd op zes jaren bepaald. De oefenin-

gen zijn naauwkeurig omschreven , daaronder treft men maanclelijkscJie repetitiën

aan van de gehoudene lessen in de mathesis. Gymnastische oefeningen hebben

plaats des Woensdags, des Zaturdags en zelfs op de Zondagen na de gods-

dienstoefeningen, met dagelijksche wandelingen van één half uur na eiken

middagmaaltijd. JMinder vrijzinnig is de eed, waarmede de Bursalen, gelijk zij

genoemd worden, zich moesten verbinden om alleen in Holland en West-Fries-

land als dienstdoende leeraars op te treden. De leiding der studiën onder den

eersten regent Joannes Cuchlinus , leeraar te Amsterdam en tijdelijk ten dienste

van het Staten-collegie afgestaan , deed goede vruchten van de nieuwe instelling

verwachten ; maar, gelijk een tijdgenoot het naief uitdrukt , de duivel stak eene

spaak in het wiel ! De Amsterdamsche regering gedoogde voor Cuchlinus geen

onafgebroken verblijf te Leiden. Li het Staten-collegie moest hij tijdelijk worden bij-

gestaan door zijn' schoonzoon Petrus Bertius , een' onberaden , gestreng man , wiens

driftige ijver de inrigting met algeheelen ondergang bedreigde. Om zijne kastijding

te ontgaan , ontvlieden de kostgangers het gebouw , mishandelen leeraars en
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wachters en dooden zelfs den apparitor (pedel?). Met groote moeite werd de rust

door het terugroepen van Cuchlinus hersteld, Bertius verwijderd, en voor be-

tere toekomst van de inrigting gezorgd. Nu zag men onder voorzigtiger leiding

het getal kweekelingen telkens aangroeijen, zelfs in het begin van de IT^e

eeuw tot 60 vermeerderen. Allengs verwierf het coUegie het aanzien van eene

nieuwe kleine akademie. Geene Nederlanders alleen, ook jongelingen uit Hon-

garije, Polen, Lithauwen en Silezië, vonden aldaar gelegenheid tot oplei-

ding voor de predikdienst. Oogluikend, zoo niet uitdrukkelijk, werd, in de

IS''" eeuw vooral, de beperkende eed, waarvan wij hierboven gewaagden , als

ongedaan beschouwd. Ook buiten Holland mogt men in de vruchten van der

Staten milde beginselen deelen.

Waren wij niet gehouden ons binnen de grenzen van een kort tafereel te

bepalen , wij zouden hier eene breede lijst ophangen van uitstekende geleerden

,

die der Hervormde Kerk tot eer, binnen en buiten het vaderland gewigtige

diensten bewezen hebben aan de voortplanting van wetenschap en verlich-

ting, en dankbaar de hulp erkennen, hun door het beschi'even collegie over-

vloedig bewezen. Tot in 1797 bleef het in stand. Toen werden de fondsen

tot stichting van zoogenaamde Landsbeurzen aangewend met vernietiging van

aloude instelling en doel.

Kortstondig , zeiden wij , was het onderwijs der zes eerste theologische

hoogleeraren , en toch , zij grondden den roem der nieuw ontloken theologi-

sche faculteit van Leiden op hechte grondslagen. Guillaume Feuguerai, uit

Rouaan overgekomen , opende dadelijk zoogenaamde dispuut-coUegies , waai'in

hij de geschilpunten met de Roomsch-Katholieken in bezadigden zin liet behande-

len en de disputatiën bestuurde. Hij ontzag tijd noch moeite tot vermenigvuldi-

ging van dergelijke oefeningen. Zij lokten de opkomst van vele kweekelin-

gen uit den vreemde. Zij openden de baan voor het milde onderrigt van

de twee Trclcatiussen en vooral van Fr. Junius, een' echt leerling en na-

volger van Melanthon; den man, die in 1592! de leer durfde verkondigen,

dat men in de Roomsche Kerk kon zalig worden, haar noemende een le-

vend ligchaam , al was zij krank en vol zweeren ! — denzelfden Junius

,

die, in twistgesprek, den regtsgeleerden hoogleeraar Donellus bij de verdedi-

ging eener voor regtzinnig gehouden stelling over Gods straffende geregtig-

heid, durfde toe te voegen: „Gij maakt God tot een' tjran en beul. Niemand

mag dit
!"

Eigenlijk mogt de afval van Rorae's hiërarchie het gevolg heeten van ver-

zet tegen autoriteits -geloof. Als pligtgevoel was bij de Hervormers en hunne

volgelingen de neiging ontwaakt om bovenal aan het geweten te gehoorzamen,

en aan zedelijk gevoel hooger gezag toe te kennen dan aan de uitspraken van

feilbare kerkgezanten. Maar zie! welke partij is onveranderlijk getrouw aan

eigen beginsel? Waar is het systeem, staatkundig of kerkelijk, waarin men

n. 16
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bij de praktijk geene afwijking ontmoet ? De tlieologisclie wereld aan beide zij-

den bleef met den ouden zuurdeesem doortrokken. Ook bij de Hervormden kon

men er niet toe besluiten, om ééne enkele godsdienstige stelling, welke ook,

voor waar aan te nemen, zoo men baar niet geijkt zag door het getuigenis

van eenig beroemd godgeleerde, wijsgeer, of kerkvader! Hoe vreemd ook, de

wijsbegeerte van een' heiden, bij voorkeur die van Aristoteles , werd de scheids-

vrouw der twistende godgeleerden , zoowel in hunnen krijg tegen de Koomsch-

gezinden, als bij eigene onderlinge verschilpunten. Wel mogt men in de 16^"

eeuw nog bogen op bepaalden toeleg om geen ander gezag dan dat van bijbel-

ixitspraken tot rigtsnoer te nemen: met de overkomst uit Brugge van Goma-

rus (1594—1611) vangt het ontstaan, ook te Leiden, aan van eene geheel

andere rio-ting, het streven naar schoolsche theologische wijsheid, kenmerk,

zoo men meende, van diepzinnige denkkracht, maar treurige bron van jam-

merlijk geschil op godsdienstig gebied, van een onuitbluschbaar twistvuur,

onvereenigbaar met echt evangelischen liefdegloed. Te regt, al was het zonder

gewenscht gevolg, mogt de dichter aan Gomarus toeroepen:

Vermaarde balling van het ijvrig Vlaauderland,

Vlieg niet te lioog in 't licht met uw geleerd verstand

;

De nutste waarheid is de klaarste en Uchtst te vaeten (vatten)

,

Die om het duister twist, zal 't noodigste verlaten.

Dan mist men 't beste; en als de hevige afkeer groeit,

Vergaat de liefde, en 't zaad der vree wordt uitgeroeit.

Ja! de zucht om den naam van hoogleeraar eer aan te doen, en alzoo

meeningen te uiten boven het gewoon begrip der menschen gelegen, of althans

bloot verstaanbaar voor geoefende geleerden, ziedaar! zoo ik mij niet geheel

bedrieg, het bijkomend beginsel van de waarde aan vele spitsvondige vraag-

stukken van dezen tijd toegekend, vraagstukken, waaronder er zoovelen

zijn, die wij, heden ten dage, met medelijdenden grimlach aanhooren, bij

voorb. of de oorspronkelijke verdorvenheid der menschen zelfstandig oï toevallig

is? Of de goede werken noodzaJceUjk dan of ze nadeelig ter zaligheid zijn? enz. Over-

magtig was daarbij de invloed van staatkundige twisten. Men achtte enkele

godsdienstige geschilpunten in naauw verband te staan tot de heerschende

staatspartijen. De inmenging van koning Jakobus I van Engeland in de

geschillen, zijn geleerdheidsvertoon , nog heden zigtbaar in den foliant door

hem over den waren aard van het kerkbestuur in het licht gegeven, zijne

deelneming aan de j)ogingen om van Leiden's leerstoel Conrad Vorstlus ver-

wijderd te houden, dit alles verbitterde den strijd en dwong vaak den waar-

lieidszin het stilzwijgen af. Men kent den uitslag van het bij de Dordrechtsche

kerkvergadering gehouden twistgeding. Als gevolg van de daar gevallen be-

sluiten had men de verwijdering van Leiden's Hoogeschool te betreuren van
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meer dan één' beroemd geleerde , met name onder de godgeleerde hoogleeraren

,

van den opvolger van den wijzen Polyander, Junlus' leerling, den man wiens

levensregel ten zinspreuk luidde : pie et prudenier (vroom en voorzigtig), van Simon

Episcopius, een' in vele opzigten voortreflijk geleerde. Wel had de onberaden

ijver van den Leidschen predikant, Festus Hommius, later een' der secretarissen

van de Dordsclie synode , Episcojjius in vele twisten gewikkeld en liet besluit

verhaast , waarbij hij met den vermaarden Vossius , den regent van het Staten-

collegie , en met Casper van Baerle, ambtgenoot van den laatsten, van zijn' post

werd ontzet. En toch, de verwachting of de hoop van hen, die aan de Hoogescliool

voortaan alleen mannen van eenzijdige regtzinnigheid wenschten te verbinden

,

werd voor een deel teleurgesteld. Aan eenzijdige drijvers kon het onderwerp,

dat Andreas Eivetus , voorheen predikant te Thouars in Frankrijk , opvolger van

Episcopius, voor zijne inwijdingsrede koos, gering genoegen geven. Hij sprak over

de waarde van vrede en eendragt in de Kerk (de hono pacis et concordiae in

Ecclesia)-, en gelukkig voor de Leidsche Hoogescliool, voor de beoefening der

godgeleerde wetenschap, voor de bijbelsche uitlegkunde vooral, begon men

het oog te wenden naar eene nieuwe bron van kennis , waardiger voorwerp van

oefening voor aanstaande godgeleerden dan de Arminiaansche spitsvondig-

heden, waarvan zelfs een Hugo de Groot ten jare 1619 zich gedwongen

zag te verklaren, dat hij een goed deel niet begreep! Hooger aanwinst be-

loofde de Oostersche letterkunde. Hare kennis, onontbeerlijk tot gezonde uit-

legkunde, inzonderheid van het O. V., mogt hier op elders onbekende aanmoe-

diging en alom geëerbiedigde voorstanders wijzen. De hoogleeraren Erpenius

enJ.Golius, leerling en opvolger van den laatsten, stichtten eene in waarheid

toen in Europa eenige school voor de kennis der Oostersche talen. Neder-

landsche handelsijver verschafte hierbij hulp. Door dezen bijgestaan, vonden

de verzorgers der Hoogeschool middel om aan de akademische boekerij allengs

een' rijken schat van Oostersche handschriften toe te voegen , eene nog op dit

oogenblik onuitgeputte mijn voor de onderzoekers. Nu zagen de studerenden in

de godgeleerdheid zich een oefeningsperk ontsloten, niet noodzakelijk met school-

sche twisten verbonden en toch geschikt om tot hoogere bijbelkennis te leiden.

Gaarne namen zij deel aan oefeningen , waarin roem te behalen was , zonder

gevaar van verdenking voor regtzinnigheid in de leer. Die soort van studie

lokte ter deelneming een aantal kweekelingen uit het buitenland. Leiden werd

van toen af schier voor het middelpunt van vrijzinnige geleerdheid gehouden.

Althans de studerenden genoten hier eene vrijheid en van de zijde der hoog-

leeraren eene welwillendheid, waarvan de schriften van dien tijd den roem

aloni verbreidden.

Omtrent het midden van de IV^e eeuw verscheen intusschen in de nabij-

heid van Leiden een man , wiens geestesrigting in Friesland vooral , maar toch

ook in Leiden, een' eigenaardigen , hoewel niet geheel vreedzamen Invloed

16*
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uitoefende op den gang der godgeleerde studiën. Ik bedoel den bekenden René

des Cartes (Renatus Cartesins). Geboren in Frankrijk (1596), heeft hij van het jaar

1616 tot 1649, aldus 33 jaren, of het grootst gedeelte van zijn leven (hij bereikte

den ouderdom van 53 jaren), binnen ons vaderland doorgebragt. Wel zag Frankrijk

hem nu en dan , doch telkens voor korten tijd terug. Wij vinden hem te Am-

sterdam , te Deventer , later in Friesland , eindelijk ook te Egmond bij Leiden

,

en in zijne briefwisseling roemt hij telkens de vrijheid, die hij hier te lande geniet.

Amsterdam staat, naar zijne meening, in dit en andere opzigten , in aangenaam

verkeer, veiligheid en uiterlijke welvaart ver boven Parijs. Hij sliep er rus-

tiger dan in een klooster '). Aan den omgang met Nederlanders , met Metius
,

Deusing, Heereboort, Kegius en anderen hecht hij veel waarde. Hij schrijft

hun een deel van het welslagen zijner oefeningen toe. Door in de Fransche

taal nu en dan te schrijven, mogt hij zijn' volksaard niet geheel verloochenen

;

door zin en oefening raag hij in vele opzigten onze landgenoot heeten. Hoo-

gen prijs stelde hij op de vrijheid , die het verblijf te Egmond en te Franeker

hem tot oefening van eerdienst opleverde. Immers hij was en bleef naauw-

gezet aan de Roomsch-Katholieke belijdenis. „Wij zijn verpligt," schreef hij aan

een' vriend (Epistel. II. 275, 327), „toe te zien, dat redeneringen ons nimmer

„afbrengen van hetgeen God oplegt te gelooven; ik voor mij geloof niet,

„ dat Evangelie en wijsbegeerte dezelfde stellingen voor waar verklaren !" Weinig

nam zijne wijsbegeerte van de ouden over. Voor overlevering toonde zij geringen

eerbied. Hij trachtte reconstructie van begi-ippen uit eigene inzigten voor te

bereiden zonder zich aan de methode of aan den weg te binden, doorvroegere

wijsgeeren ingeslagen. Des Cartes poogde eene zelfstandige wijsbegeerte te

gronden, in het oog van velen eene hoogmoedige, onchristelijke onderne-

mig: naar het oordeel van anderen een gezegend verschijnsel, voorbode van

weldadige hervorming in de heerschende natuur- en zielsbegrippen.

Van den verbazenden opgang van Cartesiaansche begrippen bij enkelen,

getuigt het schrijven van den Leidschen hoogleeraar in de wijsbegeerte en on-

derregent van het Staten-collegie, Adr. Heereboort, aan Gonst. Huygens, waarin

hij (24 Julij 1644) God dank zegt zulk een bewonderenswaardig licht

in het leven geroepen en daarmede schier eene tweede zon over het Heelal

te hebben doen opgaan! „Dank zij Cartesius," vervolgt Heereboort, „blijft

er in de gansche natuur geen raadsel over. Bij hem vergeleken, staan alle

vroegere wijsgeeren in zwart duisteren nacht!"

Aan zulk een' overdreven lof zag men wrange vruchten verbonden : eene groote

mate van ijdelheid bij de aanhangers, van het Cartesianisme ; eene niet minder

hevige afgunst bij de bestrijders dier geruchtmakende leer. Leiden's Hooge-

school kon niet vreemd blijven aan den storm eensklaps in den wijsgeerigen atmos-

1) Schrijver dezes heeft enkele hiertoe betrekkelijke bijzonderheden medegedeeld in

Be Navorscher, Peel IV, blz. 137.
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feer gerezen. In weerwil van de afmaning van curatoren en van 's Lands Staten

namen de godgeleerde hoogleeraren alom daaraan een voor den rustigen voortgang

van theologische studiën gevaarlijk deel. Het onderwijs van den beroemden

hoogleeraar Jo. Coccejus maakte grooten opgang. Ook deze trachtte op het

voetspoor van Cartesius het godgeleerd onderwijs vrij te maken van oude

schoolsche vormen, hierin geholpen door zijn' ambtgenoot Abraham Heydanus.

Dit was genoeg om beiden als verklaarde vrienden van de nieuwigheidsleer

alom aan te klagen. Coccejus' leer omtrent den aard van het Nieuwe Verbond

en omtrent de typische waarde van het O. T. mogt boven het begrip van

gewone gemeenteleden stijgen , dit was het geval niet met hetgeen Heydanus

en Coccejus voordroegen over den Sabbat. Volgens hen kon men nergens

aantoonen, dat den Christenen een gebod gegeven was om den Sabbat te

vieren, maar kon onze rustdag alleen voor een oud kerkgebruik gelden.

Het bevel door God den Israëlieten opgelegd om den Sabbat te houden,

moest niet gerekend worden onder de zedelijke geboden van God. Derge-

lijke stelling druischte duidelijk tegen het heerschende gevoelen in : vooral toen

Coccejus daarbij durfde voegen, dat „de Sabbat ons in het geheel niet raakte,

die , door het bloed van Christus van het juk der Israëlitische kerkpleg-

tigheden ontheven, ons over het genot van eene bestendige rust en het hou-

den van den geestelijken Sabbat mogten verheugen." Hevig ontbrandde het

twistvuur, vooral toen de Utrechtsche hoogleeraar Gijsbert Voetius zich daarin

mengde; en — ook in de 17'^^ eeuw verstond men de kunst om staatkundige

met godgeleerde twistvragen in verband te brengen, en dit verband tot

wapen te gebruiken bij de bestrijding van eikanders meening ! De Coccejanen

toonden hoogen eerbied voor de landsregering , namelijk voor het gezag der

Staten; hunne tegenstanders daarentegen wilden voor uitstekende vrienden van

het huis van Oranje worden gehouden. De Praciësen , Praciësislen of Naauwge-

zellen
, gelijk men hen noemde, wreven den Coccejanen de blaam aan van tot

de Loevesteinsche factie , tot de tegenstanders van het huis van Oranje te be-

hooren. Dan tegenover de lagere volksklasse en oök tegenover de hovelingen, of

hen, die zich ouder 's prinsen naaste omgeving schaarden , liet de middenstand

zich meer bijzonder gelden, als behoorende tot den nieuweren meer vrijzinnigen

aanhang. Partijzaak, geene overtuiging, was bij velen beginsel van goed- of

afkeuring der Coccejaansche leer. Waarlijk geen ongewoon verschijnsel. Vroe-

gere geschiedenis is wel eens meer de spiegel van den tegenwooi digen tijd!

De grenzen van ons Tafereel laten niet toe de lotgevallen van den Coc-

ccjaanschen strijd in bijzonderheden voor te stellen. Genoeg zij het te

vernemen, dat de Leidsche theologische faculteit bij afwisseling voorstan-

ders van elke rigting in haar midden mogt tellen , en daaronder aan beide

zijden mannen van milde denkwijze. Onder deze mag men den naam niet

voorbijgaan van Herman Witsius, vroeger hoogleeraar te Franeker en te
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Utrecht. Zijne intreê-redevoering beschreef het karakter en de waarde van

den zedigen godgeleerde. Tjx^ strekte niet weinig om ambtgenooten en leerlingen

tot bezadigden , verdraagzamen zin te stemmen , en hun de ijdelheid van de

vele twistvragen te doen opmerken, die in geen onmiddellijk verband staan met

heiliging of verbetering des harten , en alzoo niet met de ware zaligheid der ziel.

Het begin van de IS'l^ eeuw zag te Leiden een' man verschijnen uit

wiens pen schriften zijn voortgevloeid , wier onzedelijke strekking te regt den

afkeer van elk vroom gemoed verdienen , en echter door de tegenspraak zelve

,

die zij verwekten, eene voor de beoefening der godgeleerde wetenschap gun-

stige beweging deden ontstaan. Ik bedoel den beroemden Voltaire. In 1737

te 's Gravenhage in het gevolg van den Franschen gezant vertoevende , ves-

tigde hij tijdelijk zijn verblijf te Leiden , met oogmerk om den leercursus

van 's Gravesande, den hoogleeraar in de wijsbegeerte, te volgen. Hij noemt

hem in zijne nog voorhanden briefwisseling son aimable et respectable philosopJie

,

tot wien liefde voor de waarheid en zucht om haar te leeren hem gevoerd had-

den, en van wiens onderwijs hij noode kon scheiden. Voltaire heeft , in Frank-

rijk teruggekeerd , niet opgehouden de verdiensten van zijn' wijsgeerigen leermees-

ter hoogelijk te roemen; zelfs riep hij zijne voorspraak en gunstige getuigenis

in bij den aartsbisschop van Parijs, toen tegen hem de beschuldiging van vol-

slagen ongodisterij was ingebragt. Aan Voltaire's eerbied voor 's Gravesande,

aan zijne onvoorwaardelijke aanprijzing van diens geschriften heeft men te dan-

ken, naar ik vermoeden mag, de nog in de laatste tijden in Frankrijk heer-

schende voorliefde voor de Inlroductio ad philosophiam door 's Gravesande voor

het eerst in 1736 uitgegeven, en wederom in 1852 als leerbron voor de R. K.

geestelijke kweekelingen officieel aangeprezen ^).

Van hooger belang voor ons doel is de oprigting omtrent dezen tijd van

een' nieuwen leerstoel voor de godgeleerde wetenschappen , waarvan het gemis

tot dusver, ofschoon naar het schijnt niet opgemerkt, van eene aanmerke-

lijke leemte in het onderwijs getuigt. Wel droeg men zorg om de aanko-

mende kerkleeraars, zoo mogelijk, tot godgeleerden te vormen; minder om in

hen de gaven te ontwikkelen, onmisbaar bij aanstaande volksredenaars en on-

derwijzers. Vermoedelijk hebben de in dezen tijd sierlijke en zelfs in vele

opzigten uitmuntende redenaarsgaven van de leeraars uit den vreemde, van

mannen als Banage , Du Bosc , Claude en Saurin een' allezins geoorloofden naijver

bij onze inboorlingen opgewekt. De wensch ontstond om hen na te streven.

Immers van 1722 dagteekent het bestaan van den eersten leerstoel voor kerke-

lijke welsprekendheid. Fr. Fabricius sedert 1705 aan de Hoogeschool, als ge-

1) L'Introiuction a la PJdlosopJde vau G. J. 's Gravesande maakt een deel uit van de

£iMiotk?qite pJiilosophique de la Jeuiiesse piéliee par mie socic'te' de professeurs et approuve'e

par Mgr. Varchevêque de Paris, 1852. Verg. wat sclirijver dezes hierover heeft doen aan-

teekenen in Be Navorschei- , Deel IX, blz. 191.
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woon hoogleeraar in de godgeleerdheid verbonden, opende in dat jaar zijne

lessen in de predikkunde met eene oratie over den Kerkredenaar. Zijne rede

getuigt van voor die dagen , onder geleerden vooral , zeldzame gematigdheid

en onvervalschten godsdienstigen zin. Van nu af aan ondervindt dit deel der

godgeleerde opleiding te Leiden blijvende aanmoediging. De zorg van de hoog-

leeraren Joh. Wesselius en T. J. van den Honert voor verbetering der homiletiek

was lofwaardig. De eerste prees in 1 738 voorziglige eenvoudigheid aan als hoofdver-

eiscfUe bij den geivijden redenaar ; de laatste sprak in 1746 over de wijsheid en kunst van

den kerkelijken redenaar. Voor zoo ver ik echter oordeelen mag , droeg hun on-

derwijs niet al de vruchten , die te wenschen waren. De rigting van de meest

uitstekende leerlingen der godgeleerde faculteit bleef meer waarde hechten

aan zwier in stijl en beelden, aan geleerdheidsvertoon , uitvloeisel van al te

eenzijdigen eerbied voor de taal der geleerden , minder daarentegen voor den klas-

sieken vorm zelven. Op uitstekende beoefenaars der gewijde welsprekendheid

onder de Hervormden mag hare geschiedenis zich in dat tijdvak schaars be-

roemen , evenmin op geschikte gidsen of modellen, tot aan de komst van Ewaldus

Hollebeek (1762—1796). Geen godgeleerde is regizinnig, tenzij hij tevens vroom zij •

dit was het onderwerp zijner inaugurele oratie. Zij wekte groot opzien, zelfs

veel tegenspraak. Niet minder vreemd klonken in veler ooren zijne onverpoosde

aansporingen tot vlijtige beoefening van de Nederduitsche taal , tot eenvoudigheid

in stijl en uiterlijke voordragt , en tot vermijding van smakelooze tot in het on-

eindige uitgerekte verdeelingen en onderverdeelingen. Ambtgenooten als Joan.

Alberti en Joh. Jac. Schultens stonden hem wakker bij in het voorbereiden

van op gezonde uitlegkunde gegronde predikwijze. Jammer dat de vrijzinnige

denkbeelden van den laatsten niet altijd ingang en voortplanting mogten erlangen.

Vooringenomenheid tegen bepaalde regtzinnige vormen
, gepaard aan vrees voor

toenemende ligtzinnige aanranding der H. Schrift, bragt stilstand van onder-

zoek voort zelfs bij vele welgezinde waarheidsvrienden. Onmiskenbaar komen de

sporen dier vrees mij voor in de rigting der apologetiek, toen en later door de

Leidsche theologische hoogleeraren bij voorkeur aangeprezen. Het is zoo; tegenover

onwaardige spotternijen van Voltaire en van zijne navolgers uit de Fransche

school had men tot andere wapenen toevlugt te nemen, dan tot bloote vol-

harding bij het gewoon streng regtzinnig stelsel, waarin Sal. van ïil (f 1713),

Joh. aMarck (1689—1731), Bernhardinus de Moor (1749— 1778) en anderen

voorgangers waren. Men trachtte de overtuiging van het gezag, dat aan de

openbaringsoorkonden toekomt, te verbinden aan vroeger geheel ongebruikt

gebleven sesthetlsche beschouwingen. Eerbied voor den Bijbel, voor het O. T.

vooral, zocht men af te dwingen , door op de verhevenheid van vorm en inhoud

te wijzen, de schoonheid van taal, beelden en bijbelsche spreekwijzen te verhef-

fen , als regt geschikt om, behalve tot heiliging van het gemoed, ook tot ver-

edeling van den smaak en tot voldoening van het gevoel voor het edele en
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verhevene te leiden. Zoo spreekt de hoogleeraar Herm. Scholten (1765—1783)

over de regtvaardiging van deu zondigen mensch dXseleganüssime a Bos depicta;

de hoogleeraar Carolus Boers (1779— 1814) over de godsdienst als het meest

uitmuntend middel tot helioud van de gezondheid. In eene rigting, die wij thans

meer billijken, beschrijft Broerius Broes (1784—1792) de voornaamste schoon-

heden der welsprekendheid van Jezus; S. F. J. Rau (1788— 1807) de

voortreffelijkheid der Hebreeuwsche Foëzy loven de Arabische , een bewijs zoo van

de waarheid , als van de Goddelijke Majesteit der godsdienst in het O. V. medege-

deeld ; later, in 1799 de drie koofddichters , Job, Homerus en Ossian.

Het was inzonderheid op de predikwijze, dat de aangeduide rigting een' in

vele opzigten weldadigen invloed oefende, dank zij de medehulp door Henr.

Alb. Schultens (1779—1793) bij de hier boven reeds vermelde leerwijze van

Ew. Hollebeek toegebragt. Voortzetting of liever vernieuwde hoogere ontwik-

keling van denzelfden prediktrant treft men aan bij Rau en bij zijnen op-

volger , onzen beroemden J. H. van der Palm. Zeer zeker komt aan de Leidsche

Hoogeschool de eer toe van een' algeheelen verbeterden omkeer in de Ne-

derlandsche kanselwelsprekendheid te hebben helpen voorbereiden.

Minder aanmerkelijk was de wijziging , die men in de voorstelling der stel-

selmatige godgeleerdheid mogt opmerken. Van Aegidius Gillissen (1765— 1789)

tot Joannes van Voorst (1799— 1825) en Joannes Clarisse (1815), wordt

voorliefde voor zoogenaamde bijbelsche theologie heerschend. Aan confessionele

naauwkeurigheid begint men minder waarde te hechten. Van daar bloei en

voortgaande ontwikkeling van exegetische studiën , ook van de tekstkritiek des

N. T. naar aanleiding van Griesbach's arbeid, doch zonder nog veel op het

gebied van de hoogere kritiek te vertoeven. Van Voorst streefde er naar om

zijne leerlingen tot navolgers te vormen van de methode door H. Grotius,

en later in Duitschland door J. A. Ernesti, aangeprezen. Zij vorderde naauw-

keurige kennis van de schriften der ouden, en vond als zoodanig hulp en

aanmoediging in de door geheel Europa vermaarde philologische school te Lei-

den , eerst door Hemsterhuis gesticht en later door mannen als Alberti , Valc-

kenaer, Ruhnkenius en Wyttenbach roemrijk voortgezet.

Het onderwijs van van Voorst verwierf in Nederland groot aanzien. Het

onderscheidde zich door naauwkeurigheid en ernst. Veel droeg het bij —
te veel jnisschien — tot aanprijzing van den theologischen arbeid van Duitsche

geleerden. Het was toch aan van Voorst eigen om op elk theologisch voort-

brengsel van Germaanschen oorsprong de aandacht zijner hoorders te vestigen,

hen tot vlijtig gebruik daarvan aan te manen, en zijne lessen met aanhalingen

uit de telkei;s aanwassende Hoogduitsche literatuur kwistig aan te vullen,

zonder altijd uitsluitend de innerlijke gehalte dier talloos uitkomende voort-

brengselen tot maatstaf te nemen van de aandacht, die hij daarop gevestigd

wilde hebben. Al vond dat telkens raadplegen met mannen uit den vreemde
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voorzeker geene aanmoediging bij allen , bij name niet bij den geleerden

J. W. te AVater, lioogleeraar in de kerkgeschiedenis en dogmatiek, tocli

heerschte merkwaardige eensgezindheid onder de godgeleerde leidslieden van

dien tijd. Bedachtzaamheid tegenover de toen reeds ontkiemende nieuwere denk-

beelden kenmerkte de Leidsche School. Zij bleek onder anderen in de wijze

,

waarop hare godgeleerden zich bij elke voegzame gelegenheid verklaarden

tegen de vrijzinnige, tijdens de uitgave daarvan ongewone, godgeleerde

beschouwingen van den Franeker hoogleeraar, J. H. Regenbogen, later

(1811—1814) aan de Leidsche Hoogeschool als hoogleeraar in de geschie-

denis verbonden.

Een tal van kundige, zelfs van wijdvermaarde, mannen strekte der Leidsche

Hoogeschool in meest alle vakken tot hoogen roem bij het einde der 18 ''o en

bij het begin der 19'''* eeuw, alzoo bij het slot van onze beschouwing. Het

was de bloeitijd van J. Luzac, Kluit, Wyttenbach, van der Palm, Brug-

mans, Sandifort, Kemper, Borger, Siegenbeek en anderen. En toch , onvermij-

delijke kwijning tastte de inrigting aan. Hoe kon het voor leeraars en kwee-

kelingen mogelijk zijn , zich met geheel vrijen blik op wetenschappelijk gebied

te bewegen ? Diepe vernedering woog op Nederland. Vrees voor de Fransche

heerschappij , of gevoel van hare jammerlijke gevolgen drukte elk gezin neder.

Zonder vreugde en vrijheid — en in beiden werd Nederland's studerende jonge-

lingschap telkens bedreigd — is vruchtdragend akademieleven ondenkbaar.

IJdelen uitwendigen luister zette de gunst bij , waarin de kortstondige regering

van koning Lodewijk Napoleon de Hoogeschool deed deelen , haar met den titel

van Koninklijke Universiteit vereerende. Wel onderging het getal der stude-

renden in de godgeleerdheid, tijdens Nederland's inlijving in het groote Eijk,

geene merkbare vermindering, zelfs schijnbare toeneming, daar toch velen zich

aan die studie, om der conscriptie wille, alzoo om die te ontgaan, tot levens-

behoud meer dan tot levensdoel wilden toewijden. Aan degelijke studie werd

niettemin groote stoornis toegebragt. De reorganisatie, in Franschen zin door

keizer Napoleon bevolen en op den 3'^'=° November 1812 met vrij wat onneder-

landsch praalvertoon ingevoerd, gaf geringen waarborg, wel treurige verwachting

voor de toekomst. En echter, hoe kortzigtig blijft menschelijke berekening!

Op dienzelfden 3'i<'° November 1812, wiens viering schrijver dezes zich herin-

nert als oud akademie-burger met treurigen weemoed te hebben bijgewoond , had

reeds , zonder dat wij Nederlanders het konden vermoeden , op Rusland's velden

het uur van Europa's , van Neêrland's bevrijding geslagen. Ruim deelde Leiden's

Hoogeschool in de daarop gevolgde verademing. Onder vreemd bestuur had

het Leidsch Atlieen de inkorting te gemoet gezien , ook nu en dan zelfs

droevig ondervonden, van het meest kostbaar voorregt, dat haar gedurende

een bijna twee-honderd-vijftigjarig bestaan was verzekerd gebleven, ik bedoel

algeheele vrijheid van spreken en onderwijzen voor hare leeraars. Met uit-

U. 17
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zondering alleen van hetgeen geschiedde tijdens het betreurenswaardig tijdperk

van theologiscben twist in het begin der ITiJ" eeuw, hadden de verschillende

faculteiten der Hoogeschool van de zijde van hooger bestuur onafgebroken

mogen staan onder de bescherming van onschendbaren eerbied voor weten-

schap en licht. Nimmer werd de waarheidszin van hare geleerde voorgangers

aan banden gelegd. Ongestoord mogt liefde voor waarheid tot éénig rigtsnoer

gelden voor de oefeningen van leeraars en kweekelingen. Die aloude leer-

vrijheid, door geene censuurwetten belemmerd , mogt uu Aveder herrijzen. Elders

in de meest vermogende, misschien wel in al de Europesche staten, zien wij

diezelfde leervrijheid nog telkens bedreigd of beperkt, Niet alzoo in Nederland.

Geene kostbare akademiegebouwen
,

geene prachtvolle aula's mogen hier als

gedenkteekenen prijken van der ingezetenen hoogen zin voor geestelijke be-

schaving. Voor dien zin is hechter waarborg weggelegd in den geheel onbe-

lemmerden gang, waarmede Nederland's geleerden zich op het veld van

intellectuelen arbeid bewegen. Zoo lang elke faculteit zich op zulk voorregt

mag beroemen, zal de Leidsche Hoogeschool, de ware humaniteit ten zegen,

de milde bedoelingen van hare grondleggers, van Willem I vooral, ongeschon-

den doen herleven. Mogt die zin ook hare godgeleerde faculteit onafgebroken

blijven onderscheiden; mogt zij getrouw aan de eenige wetten, welke op

het gebied van keunis gelden
,

geene andere banden voor de wetenschap

,

ook voor de theologie, bij voortduring gedoogen, dan die hunnen oorsprong

vinden in liefde voor Avaarheid en in gemoedelijken ijver, om eeniglijk haar

rijk en nimmer dat van bloot autoriteitsgeloof te vei-breiden; dan zal het

late nageslacht nog dankbaar hare verdiensten herdenken en haar beeld in de

rij der tafereelen voor de geschiedenis der Nederlandsclie Hervormde Kei'k

eene eervolle plaats onveranderlijk worden toegewezen.

G. H. M. Delpkat.



ACHTSTE TAFEREEL.

DE STICHTIKG DER HOOGESCHOOL TE FRANEKER.

BLIK OP HARE GESCHIEDENIS EN LATERE LOTGEVALLEN.

Vroeg , en vroegtr dan men gewoonlijk aanneemt , hebben de bewoners van de

noord-oostelijke deelen van ons vaderland zich ondersclieiden door merkwaar-

digen zin voor wetenschap en beschaving. Van het naburige Westfalen mogt

Aeneas Sylvius (later paus Pius II), vreemd genoeg, getuigen, dat gebrek aan

zedelijke ontwikkeling aldaar minder zeldzaam was, dan onwetendheid of kortzig-

tigheid ; ^) van Friesland gaat omtrent denzelfden tijd duidelijker roep van bescha-

ving uit. „ Friesland in de 15'''' eeuw," leest men bij J. Eusch , een' tijdgenoot,

„vloeit over van kundige regtsgeleerden!" En in waarheid de vroegste leeraars

van nieuw opgerigte Iloogescholen , zoo als te Rostock , Praag , Keulen , Bourges

en D61e , zijn Nederlanders. De hersteller der Parijsche Hoogeschool
,
gelijk de

Fransche geschiedschrijver, J. A. du Thou, hem noemt, was de Groninger

Johan Wessel Gansfort (1416). In 1472 leeft te Groningen een jongeling van

10 jaren , Andreas Cauter. Van zijne uitstekende kunde in het kanonieke regt

en in hetgeen men toen de vrije kunsten heette, is de faam dermate verbreid, dat

keizer Frederik UI hem, gelijk blijkt uit eene nog voorhanden oorkonde van

24 Januai'ij 1472, de gouden doctorale eereteekens overzendt , en daarbij op zijne

overkomst naar Weenen aandringt, „tot leering en troost voor 's vorsten ouden

dag," hem te gelijk de eereplaats toezeggende aan 's keizers hof. Bekend is het,

dat de vijf eerste assessoren aan het door keizer Karel V in 1549 opgerigte

hammer-gerïcht in de Bourgondische kreits allen Friesche geleerden waren.

Hoog moge men opgeven van den ijver voor humanistische studiën bij de

Broeders van het gemeeue leven ; maar nog vóór dat de invloed hunner in-

stellingen kenbaar wordt, treft men in de abdij van Adewerd en elders in

het noorden van Nederland sporen aan van eene wetenschappelijke ontwik-

keling, waarvan de eigenlijke uitgangspunten in het duistere liggen, althans

op duidelijker aanwijzing wachten, dan de geschiedschrijvers van onze letter-

kundige beschaving die tot nog toe hebben mogen leveren. Zeker is het intus-

l) Aene.ns Sylvius, Be Europa, cap. ^7.

17*
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sclien, dat de algelieele omkeer in den kerkelijken en maatschappelijken toe-

stand der aangeduide landstreek in de 1&^^ eeuw, wel den lust tot kennis,

inzonderheid tot de studie der ouden, voor een' tijd afleiden, maar niet uit-

delgen kon. Gemeenschap van Nederland , van Friesland vooral, met het ove-

rig deel jran het beschaafd Europa was door het oorlogsvuur nagenoeg geheel

afgebroken. Ontoegankelijk voor onze jeugd waren thans de gewone oefen-

plaatsen van geleerdheid, buiten het vaderland gelegen; en toch volhardde

men hier in begeerte, om den aiouden Frieschen roem in de geregtszalen

gevestigd te houden ; toch liet wetenschappelijke behoefte zich met kracht

gelden. Alom verhoogden de meer en meer nieuw opkomende Hervormde ge-

meenten het verlangen naar geschikte, goed onderwezen leeraars. Gretig zag

men naar middelen tot hunne opleiding uit. De provincie Holland mogt op

het bezit van eene Hoogeschool roem dragen, maar wat zij te Leiden wor-

den zou, was nog onzeker; minder misschien eene bekwg|>Te oefenplaats voor

godsdienst-leeraars, dan wel eene met bloot humanistisch doel ingestelde phi-

lologische leerschool. In Friesland verlevendigden volkstaal, volkskarakter,

gevoegd bij lioogst gebrekkige middelen van verkeer met andere provinciën,

den algemeenen wensch naar het bezit van een' eigen inderdaad nationalen we-

tenschappelijken kweekhof. Tot onderhoud van leeraren en kweekelingen wa-

ren genoegzame middelen aanwezig. Verlaten klooster- en kerkgoederen boden

die overvloedig aan. Misschien achtte de naauwgezette Friesche volksgeest zich

ten aanzien van het gebruik dier inkomsten verantwoord en tegen de blaam van

roofzucht gevrijwaard, zoo vrij geworden kerkschat tot kerkelijke doeleinden

aangewend bleef. Hoe het ook zij, Friesland's stadhouder, graaf Willem Lode-

wijk Frederik van Nassau, draalde niet, om, op het voetspoor van AVillem I
,

de belangen van wetenschap en godsdienstige verlichting met krachtige hand voor

te staan. De pacificatie van Gent was gelukkig, zoo men meende, gesloten (1576),

Zij gaf aan de noordelijke gewesten van Nederland het aanzien van een' afzon-

derlijken, schier onafhankelijken staat. Waarom zich dus in Friesland niet als

zoodanig gedragen ? Waarom niet hier nieuwe leer-instellingen in het leven ge-

roepen, krachtens de bevoegdheid van een thans tot zelfstandigheid geroepen gezag?

Tot het oprigten van eene Friesche universiteit werd in het begin van

1585 bej)aaldelijk het besluit genomen; maar, met te groote voorbarigheid!

Immers datzelfde jaar werd gekenmerkt door een' voorbeeldeloos strengen winter.

Onverwacht vertoonde het gewest aan alle zijden eene stijf bevroren opper-

vlakte. Opgeheven was hierdoor de staat van weerbaarheid tegen de uit Gro-

ningen en Overijssel aandringende Spaansche legerbenden ; ongenoegzaam waren

de kunstig aaugebragte overstroomingen. Niets kon den vijand beletten uit

het platte land tot de sttden door te dringen, en het nog geheel wankel-

staande Friesche vrijheidsgebouw aan volslagen vernietiging pi'ijs te geven. Dan

het dralen van den vijand
,
gevoegd bij het invallen van een' spoedigen dooi

,
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braort onverwachte verademing. Men liet haar niet ongebruikt voorbij-

gaan. Met de keuze eeuer geschikte plaats tot vestiging van de begeerde

instelling was men in het eerst niet spoedig gereed. Vermoedelijk zou Leeu-

warden , hoofdplaats der provincie en zetel tevens van het stadhouderlijk hof,

daartoe zijn aangewezen. Dan , naauwelijks was dadelijke vrees voor 's vijands

onderneming tegen Friesland's onafhankelijk bestaan eenigermate geweken, of,

zooals meermalen in fel bewogen tijden bij het ontstaan van onverwachte rust,

spoedig hernamen hartstogten van verschillenden aard, belangzucht, naijver of

partijhaat , hunnen invloed. Burgertwisten herrezen met vernieuwde kracht.

Leeuwarden verloor het aanzien van eene rustige oefeningsplaats. Binnen hare

muren vonden zelfs 's Lands Staten zich voor een deel onveilig. Zij weken naar

Franeker , de stad , die boven andere Friesche gemeenten , bij tijdgenooten in

goeden roep stond wegens gezonde ligging en aangename omringende vrucht-

bare beemden. Binnen hare stille wallen zal de jeugdige instelling gunstigen

wasdom te gemoet streven. En zie ! met minder moeite en met meer spoed dan

tien jaren vroeger in Leiden, verzekert men zich in Franeker de hulp van kundige

leeraars. Immers dadelijk, wat Leiden niet had mogen bekomen, verkreeg men voor

de godgeleerde en aanverwante wetenschappen een genoegzaam aantal geletterde

mannen, bekwaam om eene eigenlijk gezegde godgeleerde faculteit te vormen.

Te Leiden slechts één godgeleerde hoogleeraar, hier vier in hun vak ver-

dienstelijke, zelfs uitstekende geleerden : Sybrand Lubbertus , Martinus Lydius

,

Hcnr. Antonides van der Linden of Nardenus (naar zijne geboorteplaats

Naarden) en Joannes Drusius of van den Driessche, de laatste uit de rij der

Leidsche professoren overgekomen.

Op den 29steu Julij 1585 wordt de Friesche Hoogeschool plegtig ingewijd,

in tegenwoordigheid van graaf Lodewijk , zonder praalvertoon , doch onder

groeten toevloed van belangstellenden, te groot, naar de getuigenis der aan-

wezigen, voor de beschikbare ruimte in het daarvoor ingeruimd kerkgebouw

der voormalige Franeker Kruisheeren. Geene symbolische voorstellingen noch

optogten hadden daarbij plaats. Het is , alsof het meer ernstige Friesche

volkskai'akter zich hier gelden liet. Aan uitwendig sierlijk aanzien hecht het

weinig. Vormen en plegtigheden brengen het niet in beweging ; in de schatting

van sommigen stroef, prozaïsch, terughoudend, onderscheidt het zich minder

door geestdrift, liever door waarheidszin en vasten degelijken wil. En voorzeker

aan dezen — aan volhardenden wil — heeft het op den gezegden , nog lang

daarna berucht gebleven heeten Julij-dag bij de inwijding niet mogen ont-

breken. Er is toch taaije moed noodig geweest, om zich tot het aanhooren te voegen

van de twee lange Latijnsclie inwijdings-redevoeriugen , die van Abel Franckena,

gehouden op last van G edeputeerde Staten, en die van den nieuwen lioogleeraar van

der Linden. Bij gebrek aan een' bekwamen Franeker drukker kon de plegtige

rede van den laatstcn eerst acht-en-twintig jaren later in het licht verschijnen. Zij
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beslaat meer dan vijftig kwarto-bladzijden! De spreker vergelijkt daarin de

stichting der Hoogeschool bij de herstelling van .Jeruzalem onder Ezra. Evenals

toen , bestond nu bij de Friezen reden tot groote vreugde en tot groote vrees. Ja

!

de hoogleeraar mag het niet ontveinzen : men voorspelt der akademie geene

groote duurzaamheid. Stemmen laten zich hooren , die haar een' tempel of eene

school noemen ,
gesticht ten dienste van de Jezuïten , en waarover deze weldra

ongehinderd gezag zullen oefenen ! Al verzwijgt van der Linden deze booze

geruchten niet, hij verklaart zich daarboven verheven, en met grond. Immers

zonder verwijl moedigt een onverwachte toevloed van leergierigen , zelfs uit verre

landen , den ijver der leeraren aan , wier roem , door Friesche vrijgevigheid bijge-

staan, de overkomst van studerenden blijft uitlokken. De Staten hadden dagelijks

open tafel ingesteld, óf geheel kosteloos voor een bepaald getal, óf voor zeer matigen

prijs ten behoeve van alle des begeerende studenten , zonder daarbij
,
gelijk in vele

streken van Duitschland, met name te Wittenberg , het gebruik was, zonen van

boeren of landlieden van dergelijk voordeel uit te sluiten. Wie de eerste studenten

waren en uit welke landstreken zij overkwamen, is thans moeijelijk op te geven.

De twee mij medegedeelde naamlijsten of albums der ingeschrevenen , beginnen

eerst met Junij 1676 ! Vóór mij ligt echter de zeer zeldzaam geworden afdruk van

de godgeleerde twistredenen of vei'handelingen , onder den reeds genoemden ijve-

rigen van der Linden gehouden. Daaruit ontwaart men, dat van 1597 tot 1613

niet minder dan negentig jonge geleerden hunne zoogenaamde godgeleerde dis-

puten in het licht gaven, wel meest Friezen, Gelderschen of Utrechtenaren, ook een

enkele Amsterdammer ; maar de overigen uit Noorwegen , Westfalen , Oost-Fries-

land , de Paltz , la Eochelle en andere verre oorden. De voorafspraken, aan de dis-

sertatiën toegevoegd, geven nu en dan berigt van den toestand der akademie. Niko-

laas Houwening uit Gorinchem weidt in zijne opdragt van 4 Maart 1597 uit over

het verwonderlijk aantal {mirandus numerns) telkens nieuw aankomende leer-

lingen uit alle landen van Europa, maar tevens over de booze lagen van den

satan, die de Franeker universiteit te gronde wenscht te rigten. Wie die

satan is, meldt hij niet. Vele dissertatiën prijken achteraan met Latijnsche en

Grieksche verzen, ook wel enkele met een Ilebreeuwsch dichtstuk. Onmiskenbaar

is in deze laatstgemelde bijzonderheid de invloed van den beroemden Janus

Drusius, de stichter van de Oostersche School , die aan de Franeker akademie

haren oorspi'ong te danken heeft; de school, waaruit Sixt. Amama, Joan

Coccejus, C. Vitringa, J. Rhenferd, Albert Schultens , allen in het vak van

Oostersche letterkunde algemeen vermaard geworden geleerden, aanleiding

namen om studiën voor te staan van onberekenbaar heilzamen invloed op het

gebruik en regt verstand van de schriften des Ouden Verbonds.

En nu de onderwerpen door de aankomende Franeker jonge godgeleer-

den gekozen tot onderlinge oefening, of om van verkregene wetenschap te

getuigen , welke waren zij ? Leveren zij reeds blijken van den onvruchtbaren
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strijdlust, die weldra de Nederlandsche Hervormde Kerk in zware beroering zal

storten? Voor zoo ver ik zien kan, dragen de meeste verhandelingen, vóór

IGIO, onderwerpen ten opschrift, met de latere Arminiaansche twistvragen

weinig of niet in verband , zoo als : de waarde van de Heilige Schrift, Gods bestaan

,

Zijne beeldtenis in den mensch, de Schepping, de Voorzienigheid, de leer der

onsterfelijkheid, het bestaan der Engelen, de Sacramenten, enz. enz., onder-

werpen, meest allen getuigende van praktischen zin, kenmerk van het onder-

wijs toen in cere bij de meerderheid der leden van de godgeleerde faculteit, de

hoogleeraren van der Linden en Mart. Lydius. Deze laatste onderscheidde

zich door grondige geleei'dheid en gematigde denkwijze. Van hem getuigt de

geschiedschrijver G. Brandt: „hij was een man, zeer belezen in alle soorten

van schriften, en zoo vredelievend, dat hij zich geen' arbeid omtrent het

beslissen van kerkelijke geschillen ontzag."

Wel vonden zij in hunnen ambtgenoot Sybrand Lubbertus (1585— 1625) geens-

zins gelijken vredelievenden zin , veeleer groeten ijver voor handhaving van akade-

mische tucht onder de studenten en voor behoud van hetgeen bij hem voor godge-

leerde regtzinnigheid gold. Al spoedig achtte Hugo de Groot zich verpligt tegen hem

de pen te voeren. Bij het leven echter van van der Linden en van Mart. Lydius had

het akademisch onderwijs minder van zijn' strijdlust te lijden. Destijds vinden wij

hem in briefwisseling met verlichte en verdraagzame mannen , met Marnis van

St. Aldegonde, Theod. Beza, Duplessis Mornay, Is. Casaubonus en anderen.

Dan na het verdwijnen van de eerste leeraars ontstond te Franeker eene

treurige wending in de godgeleerde studie. Toen kon Lubbertus zich in zijn'

ijver tegen de in zijn oog verfoeijelijke leerstellingen van Arminius en van

Episcopius ongehinderd toegeven. Wat erger was, aan zijne zijde trad nog

grooter vooi'stander van de zoogenaamde schoolgeleerdheid op, een vreemdeling,

Johannes Makowski, meer bekend onder den naam van Johannes Maccovius,

een scherpzinnig redetwister, gewoon te vertoeven in het dor en doornig woud

der schoolgeleerdheid, zicli minder bekommerende om door de resultaten van

zijn' betoogtrant waarheid en licht te verspreiden , dan om bewijs te leveren van

vaardigheid in het redetwisten , en dat wel soms over nietige, geheel onvruchtbare

strijdvragen , zooals : over de voortteling der zielen , over het welbehagen van

God in de zonde als door zijn' wil vei'ordend, over hare noodzakelijkheid

en waarde als steun en bron van Gods liefde ! — over de algenoegzaamheid

van ééne enkele beleedigiug, Christus aangedaan {mius colaphus), om voor geheel

het menschdom de zondenstraf te voldoen, enz. enz. Streng voorstander der

Dordrechtsche prsedestinatie-leer, bragt Maccovius niettemin hare vrienden

zelve in verlegenheid door onbescheiden ijver in de naakte ontwikkeling van

al de gevolgtrekkingen, ook der meest ongerijmde, waartoe de leer van

verkiezing en verwerping aanleiding kon geven. Zijn ambtgenoot Lubbertus

zag zich weldra gedwongen eene aanklagt tegen hem in te brengen bij Gedeputeerde
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Staten van Friesland. Al was het niet te ontkennen, dat gezond verstand en

geweten, alzoo ook de duidelijke strekking van de leer der Heilige Schrift , met

zijne zoogenaamde wijsgeerige leerbegrippen in strijd stonden , bepaalde onregtzin-

nigheid, volgens de toen heerschende begrippen, kon men hem moeijelijk ten

laste leggen. De ingeroepen Friesche regters, waaronder vier bezorgers der

akademie, verklaarden zich buiten staat, het tusschen hem en zijne ambtgenooten

ontstane geschil te beslechten. Men besloot de hulp aan te vragen van de toen

nog vergaderde Nationale Synode te Dordrecht. Aan Maccovius werden twee

honderd gulden toegezegd tot goedmaking van reiskosten derwaarts. Ofschoon

in den eigenlijken zin geen tegenstander, eerder een overdrijver der toen

aangenomene regtzinnigheid , werd hij voor de hooge vergadering ingedaagd

,

ondervraagd en aan het netelig onderzoek een einde gemaakt door de verkla-

ring, dat Maccovius geheel ten onregte van ketterij was beschuldigd, doch

dat hij in zijne akademische lessen die eenvoudigheid van leerwijze en klaar-

heid van uitdrukking niet gebruikt had, die zoo zeer te prijzen zijn in een'

openbaren leeraar van de Christelijke godsdienst, weshalve hij vermaand werd

,

zich voortaan van een meer schriftmatig onderwijs te bedienen.

Zeer gepast was de aanmaning, maar volstrekt ongenoegzaam hare uit-

werking. Franeker kon nog geene uitzondering maken op de algemeene

leerwijze, toen aan de meeste protestantsclie akademiën in zwang. Het doel

toch, tot welks bereiking theologisch onderwijs leiden moest, lag bij velen

in het duister. Vaardigheid in het redetwisten zocht men bij den jeugdigen

godsdienstleeraar aan te kweekeu ; over zijne geschiktheid om in de zedelijke

behoeften van het christengemoed te voorzien bekommerde men zich weinig

of niet. Een van Maccovius' ambtgenooten, Gulielmus Amesius (1622—1633),

hief luide klagten aan over de onverschilligheid , waarmede bij het akademisch

onderwijs de belangen van de edelste gave der menschheid, het geweten,

werden voorbijgezien. Aanvankelijke toegevendheid voor Maccovius' spitsvon-

dige schoolgeleerdheid , waarmede Amesius zijne vriendschap had pogen te

winnen, bleek zonder vrucht. Onmagtig om in het heerschend stelsel verbe-

tering aan te brengen, ontmoedigd door het ongunstig onthaal, dat zijne

meer redelijke inzigten in Friesland ervaren, neemt hij het voorstel aan, om

zich in Rotterdam te vestigen als hoogleeraar van eene nieuwe godgeleerde

kweekschool op vrijzinnigen grondslag. Welligt was hier eene voor Franeker's

theologie gevaarlijke mededinging ontstaan, zoo door een plotseling toeval het

leven en de onbaatzuchtige werkzaamheid van den wakkeren Brit niet

onverwacht waren afgebroken. ')

En toch, het vertrek van Amesius, hoe nadeelig in schijn voor de ont-

1) Amesius overleed te Rotterdam aan de gevolgen van schrik en koorts, te weeg

gebragt door een' ongemeen hoogen vloed van de rivier de Maas, die in zijn studeer-

vertrek was doorgedrongen.
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wikkeling van gezonde godgeleerde studiën, werd eerlang vergoed door den

invloed der geheel nieuwe leerwijze , die wij te Leiden omtrent dezen tijd een' aan-

vang zagen nemen , en waaraan de overkomst van des Cartes (Renatus Cartesius)

onberekenbare dienst bewees. Ook, gelijk wij herinnerden, in Friesland vertoefde

de wijsgeer voor eenigen tijd, eerst te Franeker (1629) en later te Leeuwarden

(1635—1637). Het verblijf te Franeker was hem aangenaam, behalve door

dagelijksch verkeer met den wiskundigen Adrianus Metius en andere bekwame

mannen , ook door de gelegenheid hem aldaar, even als te Egmond, geschonken

,

om de Roomsche misviering ongehinderd in een nabijgelegen slot of state te

kunnen bijwonen. Uit zijne briefwisseling blijkt genoegzaam, hoe gretig hij

werd aangelioord, en hoe gaarne hij mededeelde. Al mogen zijne wijsgeerige

stellingen ook in Franeker geen' onverdeelden bijval hebben ondervonden , de

vorm , waarin hij die voordroeg , de waarheidszin , dien men gedwongen was

daarin te eerbiedigen , wekten bij hoogleeraren en bij studenten belangstelling

en lust tot onderzoek. Het wantrouwen op bloot ti'aditiouele wijsheid nam

toe, tot aanwinst voor het gezag van den Bijbel. Naarmate men zich in

overeenstemming met de Cartesiaansche leerwijze meer onttrok aan het juk

der schoolsche wijsbegeerte, was men te spoediger gereed om de uitspraken

van de Openbaring als hoogeren toets van waarheid te eerbiedigen, en uit-

legkundige studiën den aankomenden godgeleerde bij voorkeur aan te prijzen.

Maccovius had in Franeker ijverige, zelfs zeer geleerde geestverwanten of

volgelingen in Joannes Acronius (1617—1619), Nicolaas Vedelius (1639—1642)

en Joannes Cloppenburg (1643—1652). Maar hoe zeer— de laatste vooral —
door tijdgenoóten gevierd , aller glans werd eerlang verdoofd bij het optreden

van den leeraar, nog tegenwoordig door enkelen in Duitschland versierd met den bij-

naam van Nederlandschen Schleiermacher; wij bedoelen Johan Koek, meest bekend

onder den naam van Coccejus (geb. te Bremen 1603, hoogleeraar te Franeker

1636—1650), een' man van uitstekenden godsdienstzin, daarbij doorgeleerd,

scherpzinnig en van eene bewonderenswaardige werkzaamheid
, getuigen , wat

het laatste betreft, de Hen folio-deelen van zijne nagelaten werken , onder

anderen bevattende een werk van uitnemende waarde, tot tweemalen in

Duitschland herdrukt, de vrucht van de meest afschrikwekkende werkzaam-

heid , waarmede een levendige met uitstekende denkkracht begaafde geest zich

onledig kan houden : een uitvoerig Hebreeuwsch woordenboek ! nog in onze

dagen als bij uitstek verdienstelijk en nuttig aangeduid door een' bevoegd

regter, den Utrechtschen hoogleeraar Jod. Heringa.

Door Coccejus' verdienstelijke werkzaamheid te Franeker in bijzonderheden

aan te wijzen, zouden wij in herhaling moeten treden van veel, dat het

vorig Tafereel reeds voorstelde. Tot aanvulling van onze vroegere schets zij het

genoeg hierbij te voegen , dat hij in Friesland op meer onverdeelden bijval

en rust mogt bogen , dan hem wel later in Leiden ten deel viel. Zijne gevoelens

n. 18
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over de huishouding der verbonden ontmoetten allereerst minder tegenstand dan

later zijne zoogenaamde sabbatsleer, in liet vorig Tafereel omschreven. De

sabbatsleer stuitte ontegenzeggelijk tegen bestaande volksgewoonten en volks-

vooroordeelen. Daarentegen had hij bloot met geleerden, en alzoo met eene

betrekkelijke minderheid, te kampen, toen hij leerde, dat God met Adam

een ^oerJcverhond , en na het verbreken daarvan een genadeverbond \\Ai\. opgerigt,

waarvan de wet der tien geboden de hernieuwde afkondiging mogt heeten.

Dit was het Oude Testament, zooals het in den Bijbel voorkomt, waarbij

Coccejus Mozes als middelaar aanmerkt, en welk verbond hij beweerde van

denzelfden aard te zijn als het nieuwe verbond, door het middelaarschap van

Jezus opgerigt. Uit kracht van dit Testament waren den Israëlieten geene

andere dan tijdelijke weldaden toegevloeid, onderpand, proef en afbeelding

van de hoogere goederen , hun onder de nieuwe huishouding toegelegd. Deze

zegeningen had Gods goedheid hun bloot bij voorraad geschonken. Zij toch

hadden zich te beschouwen, niet zoo zeer als kinderen Gods, meer als slaven,

die staag, in vreeze zijn. Op eene gansch andere wijze werden dus de geloovigen,

onder het oude licht levende, geregtvaardigd, dan die welke aan het nieuwe

deel namen. Als gevolg van de kunstmatige beschouwing, welke Coccejus op

de gansche geschiedenis der menschheid meende te mogen toepassen , verdeelde

hij de geschiedenis der Nieuwe of Christelijke Kerk in zeven tijdperken of

zoogenaamde pei'ioden , overeenkomende met de zeven brieven , de zeven

bazuinen, de zeven fiolen en de zeven zegelen in het Boek der Openbaring

en met de zeven gelijkenissen uit het Evangelie van Mattheus.

Misschien zullen velen onzer lezers deze voorstelling van de Coccejaansche

leer- en denkwijze wel wat uitvoerig, ook wel vermoeijend, zoo niet vervelend

vinden ; maar te beroemd is het Coccejaansche stelsel in Nederland
, ja , door

gansch het hervormd Europa, en ook van te merkwaardigen invloed geweest

op de verdere ontwikkeling der theologische wetenschap , vooral bij de Franeker

universiteit, dan dat wij met de bloote naamsaanduiding van Coccejus zouden

hebben mogen volstaan , zonder korte aanwijzing tevens van zijne theologische

hoofdgedachte.

De grondregel intusschen van het Coccejaansche stelsel was bij dit alles

,

dat de bijbelwoorden alles leteeJcenden wat zij maar met mogelijkheid bekekenen

konden. Hieraan knoopten Coccejus en zijne volgeren vele voor ons gevoel

vaak buitensporige, zelfs schijnbaar ongerijmde, typische aanduidingen; maar

hieruit vloeide tevens hoogere eerbied voor den grondtekst, met meer opgewek-

ten lust voor de beoefening der oude talen. Alzoo na Coccejus, of onder den in-

vloed van den leertrant zijnen discipelen eigen , merkt men te Franeker eene

merkwaardige verlevendiging op in de studie van Oostersche letterkunde en

taal. En die verlevendiging was noodlg en heilzaam. Aan bekwame , aan be-

roemde onderwijzers in dit vak ontbrak het bij onze akademie niet, maar
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jvel aan studenten, die zich daarmede wilden onledig houden. Te vergeefs

had in 1624 de hoogleeraar S. Amama een smeekschrift (/Jöm^wem «mjo^j^ê:») tot de

Friesche synode , toen te Harlingen vergaderd , ingezonden , met verzoek om

toch van de aankomende godsdienstleeraars bij hun examen, een'ige, al was

het eene zeer matige kennis van den grondtekst des Bijbels af te eischen.

Allereerst baatte het weinig; doch toen het bleek dat men Coccejus' sclmft-

uitlegging niet beoefenen, niet verstaan kon zonder de vermelde taalkennis,

toen herleefde zij met nieuwe kracht, en het nu te Franeker op nieuw bloeijend

godgeleerd onderwijs verwierf groeten naam, Uit alle oorden van het gerefor-

meerd Europa vloeiden derwaarts leerlingen heen. Innners te Franeker genoot

men eene elders onbekende leervrijheid. In de Friesche universiteit werd men

door geene censuurwetten noch in het voordragen , noch in het uitgeven van

geleerd onderzoek, belemmerd. Hier vond men geene inspecteren of visita-

toren , naar wier willekeur docenten en studenten zich hadden te regelen.

Daarbij kwam een genoegzaam , soms zeer ruim inkomen den hoogleeraren

toegelegd, zoodat zij niet genoodzaakt waren, om, gelijk te Wittenberg , te

Jena, te Tübingen, te Rostock en elders, als middel van bestaan bierbrouwe-

rijen, wijnkelders of zelfs apotheken aan hunne woningen toe te voegen. Tot

aan 1774 stond voor ƒ 45 in het jaar dagelijks te Franeker voor zestig stu-

denten open tafel gereed. Eens in het jaar, bij de verandering van het recto-

raat , werden de hoogleeraren met hunne vrouwen op landskosten op een gast-

maal onthaald. Voor toeneming van eene weivoorziene openbare bibliotheek

bestond zorg, ofschoon in de 17'''^ eeuw de boeken aan ketens waren ge-

klonken , maar op eene wijze , die (het luidt vreemd) voor het gebruik als

gemakkelijk, en voor het uitwendig aanzien als regt dienstig wordt beschre-

ven. 1) Voor aanstaande godsdienstleeraars was het onderwijs of de dienst

van scherm- en dansmeester , van onderwijzer in de schilderkunst , van een'

lector voor de Italiaansche en Engelsche taal- en letterkunde , van een' hoog-

leeraar eindelijk in de Fransche taal — een leerstoel , die bij geene en-

kele andere Nederlandsche Hoogeschool werd gevonden , — wel niet volstrekt

onontbeerlijk; maar bewijs genoeg, zoowel van de liberaliteit van Friesland's

Staten voor hunne instelling, als van het goed regt, dat zij bekwam op den

naam van VniversUeit.

Van de belofte te Leiden afgevergd van elk , die in zijne studiën eenige

ondersteuning van 's Lands Staten had genoten , om zich aan de predikdienst

van gemeenten uitsluitend in Holland en West-Friesland gelegen , te bepalen

,

vind ik in Friesland geene navolging. De gebeneficiëerden met beurzen of

1 ) Merkwaardig is de lastgeving , te lezen in de Handelingen van den Senaat

onder 19 Pebruarij 1623, waarbij overgave van de naamlijst bevolen wordt der

boeken , vroeger te Harlingen aan de Jezu'iten behoord hebbende en nu , zooals de

Acta verzekeren , bij de Akademie overgebragt.

.18*
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vrije tafel behielden vrijheid om zich later te vestigen, waar zij wilden. Van

daar vermoedelijk het groot aantal vreemdelingen, uit Hongarije, Polen, Li-

thauen, Silezië, ook uit Frankrijk, — vooral na de herroeping van het

edict van Nantes. De laatsten werden dadelijk van inschrijvingsgelden vrij-

gesteld. Tien Hongaren ontvingen wekelijks y 2.80 ieder, met vrijdom van

collegiegeld. Voor hen en voor andere vreemde studenten was eene afzonderlijke

godsdienstoefening ingesteld , en wel in de Latijnsche taal. Nog in het laatst

der vorige eeuw nam de beroemde Hermannus Venema deze dienst waar. Aan

Hongaarsche toehoorders kon het bij de vele hun toegekende voordeden niet

ontbreken. Nieuw ingeschrevenen van dien landaard verschijnen in het album

nog tot in 1794.

Vertoonden de verzorgers der Franeke'r Hoogeschool zich mild en,onbekrom-

pen in materiëlen zin, niet minder in de poging om de intellectuele kracht

van hunne instelling telkens uit te breiden, zonder zich aan partijzucht te

storen , of aan den gewonen , ook vooral in Friesland niet onbekenden naij-

ver toe te geven , door met voorbijgang van geleerden uit den vreemde , bij

voorkeur inboorlingen tot leeraars aan te nemen. Zoogenaamde private voor-

lezingen of leercursussen , voor te dragen door anderen dan door professoren

,

worden bij uitzondering van alle andere Nederlandsche akademiën op de Frie-

sche toegelaten. Broekman, later als bisschop bij de Lutheranen in Dene-

marken in groot aanzien, houdt twee jaren lang akademische voorlezingen te

Franeker over de oude talen en de wijsbegeerte. Wat meer is , om den

vrijen geest , die hier heerschte , te kenschetsen , is het genoeg te wijzen op het

beroep, den vermaarden , maar voor godgeleerden schijnbaar weinig aanbevelings-

waardigen, Pierre Bayle tot hoogleeraar in de wijsbegeerte aangeboden in 1701,

alsmede op dat van den bekenden Wolfiaanschen wijsgeer H. W. Bernsau

tot hoogleeraar in de godgeleerdheid.

Wanneer wij de opeenvolgende reeks der tlieologische professoren te Franeker

in overweging nemen , valt het duidelijk in het oog , dat men telkens

trachtte de faculteit tegen eenzijdigheid te vrijwaren, door naast elkander in

dienst te stellen mannen van uiteenloopende rigting, zooals naast Macco-

vius den meer vrijzinnigen Amesius met zijne vrienden S. Amama en Mei-

nard Scliotanus; naast J. Coccejus en Joann. Cloppenburg, twee warme te-

genstanders van het Cartesianisme , Christ. Schotanus a Sterringa (1639—1671)

en Nicolaas Vedellus (1639—1642) ; bij den landgenoot en leerling van

Maccovius den om zijne regtzinnlgbeid met roem bekenden Nicolaas Arnoldi

(1651—1680), een' Coccejaan , Joh. van der Waaijen (1677-1701) enz.

Terwijl ons de pligt is opgelegd een zoo beknopt mogelijk tafereel te leveren

van den gang der theologische studiën bij de Friesche akademle, blijft het ons

ontzegd in de ontwikkeling te treden van de eigenaardige verdiensten van

eiken theologischen leeraar in het bijzonder. Genoeg zij het aan te merken,
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dat als gevolg van de strijdige regeringsiiizigten tusschen prins Hendrik

Kasimir, stadhouder van Friesland, en Willem III, de Franeker aka-

demie in dit tijdperk soms haar voordeel mogt doen met in haar mid-

den mannen op te nemen , elders wegens staatkundige denkwijze van den

leerstoel uitgesloten , zooals enkele Coccejanen , en met name den reeds-

genoemden Joh. van der "Waaijen , vroeger leeraar te Middelburg, door in-

vloed van Willem III in 1676 van zijn' post ontzet, met last om de stad

en geheel Zeeland te ontruimen. Desniettemin zag men dezen later bevorderd

tot geheimraad van den Frieschen stadhouder, tot geschiedschrijver van Fries-

land en tot hoogleeraar in de godgeleerdheid te Franeker. Hier wachtte hem

onverdeelde bijval , zelfs het ongedacht genoegen van eene verzoening tusschen

den Frieschen stadhouder en Willem III te bewerken. Even vereerend voor

van der Waaijen als voor Willem III is het schrijven van den laatste , waarin

de vorst belooft
,
„het gebeurde te Middelburg niet alleen te zullen vergeten , maar

van der Waaijen en zijne kinderen er aangename voldoening voor te zul-

len verschaffen." Voor de Kerk mogt van der Waaijen's werkzaamheid al-

lezins vruchtbaar heeten. Hem was het te doen om het gezag van menschen

in geloofszaken krachtig te bestrijden , en geene andere godgeleerdheid , dan

die alleen en bij uitsluiting op den Bijbel gegrond was , voor echt te erkennen.

Treffelijk werd hij in die rigting bijgestaan door zijn' uit den vreemde over-

gekomen ambtgenoot, Nikolaas Gurtler (geb. te Bazel 1654 f 1711), een' der

meest uitstekende godgeleerden van Friesland's Hoogeschool, zooals de waar-

lijk ten gunste van het redegezag geenszins bevooroordeelde hoogleeraar J. W. te

Water gewoon was hem aan te duiden. Van der Waaijen en Gurtler hoorde

men in hunne lessen beweren, wat in onze dagen schier voor eene laffe ge-

meenplaats, maar in het begin der IS^^ eeuw voor eene bedenkelijke stel-

ling mogt gelden, „dat het doel van godgeleerd onderwijs daarin bestaat,

om niet te leeren redetwisten , maar veeleer om godzaliglijk te leven en ons

en anderen te vertroosten."

Toen echter zou men dergelijke leer hebben blijven aanzien voor het uit-

vloeisel van oppervlakkige kennis, van onwijsgeerige theologie, van gevaar-

lijk Cartesianisme. De booze smet van moderne theologie zou men daaraan

hebben toegekend , bijaldien niet als verdedigers van vrijere godsvrucht twee

andere voortreffelijke geleerden tot Friesland's Hoogeschool waren toegetreden

,

mannen , wier namen ten allen tijde in hooge eer bij de nakomelingschap mogen

staan, wij bedoelen Herman Witsius (1675—1680) en zijn' opvolger Campegius

Vitringa met zijn' zoon (1680— 1722). Geen' lioogen dunk had de scherpzin-

nige Witsius van den theologischen toestand zijner eeuw. Nu moge men

reden hebben tot ontevredenheid, bekommering of klagt, niet minder ander-

halve eeuw vroeger (1698), toen Witsius zich geregtigd vond in de rede,

waarin hij onderzoek deed naar den gelukkigen of ongelukkigen toestand van
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de geleerdheid in zijnen tijd, luide te verklaren, dat de gansclie toen be-

staande maatschappij gelijk was aan een kostbaar schip , dat van alle zijden

door de woedende golven aangerand, geslingerd en aan dreigend gevaar van

stranden is blootgesteld , terwijl de stuurlieden het berooven of verlaten !

Witsius bleef aan Franeker verbonden van 1(375—1698 ; veel langer genot

van zijn onderwijs mogt Campegius Vitringa der Hoogeschool verleenen

(1680— 1722.) Wel had Vitringa een beroep als hoogleeraar te Utrecht in

1 698 aangenomen , dan hij mogt zich aldaar niet vestigen. Hij gold bij velen

voor een volbloed Coccejaan. Een' zoodanigen wilde Willem III , toen koning

van Groot-Brittannië, aan de Utrechtsche Hoogeschool niet gedoogen, Frane-

ker mogt zich dus In het bezit van haren waarheidlievenden geleerde blijven

verheugen. Even als Witsius had Vitringa den roep van tot de Coccejanen

te behooren , maar dat hij , onafhankelijk van zin , in sektenamen geen beha-

gen vond, kan ten overvloede de uitroep getuigen, ontleend aan de voor-

rede (vóór de tweede Nederduitsche uitgave van zijne Aphorismi): „Zullen wij

durven verschijnen , benoemd met namen van nienschen , vóór den regterstoel

van den Heer Jezus ? Zullen wij ons daaronder kunnen dekken voor zijn

alziend en scherpziend oog, dat niet zal zoeken dan naar waarlieid in het lin-

iienslc? Zullen wij, als geestelijke krijgsknechten, met een ander veldteeken,

dan dat van zijne banier vóór Hem verschijnende, gekend en bemind worden
?"

Bijkans twee-en-veertig jaren heeft Vitringa het hoogleeraarsambt waargeno-

men en wel met zulk eene wijdklinkende toejuiching van leerlingen , als ooit

eenig hoogleeraar vóór of na hem mogt verwerven. Daarin bragten de ge-

breken van den ouden dag noch telkens toenemende hardhoorigheid eenige

verandering. De vrij ruime kollegiekamer bleek soms voor de toevloeijende

menigte ongenoegzaam. Uit Hongarije , Polen , Frankrijk , Schotland , Duitsch-

land en geheel Nederland schoolde de bloem der studieminnende jongeling-

schap bij hem zamen. Aan zijn menschkundig onderwijs had men ook , ten

aanzien van de praktijk der godsdienst , de verspreiding te danken van opgeklaarde

denkbeelden van onbedenkelijk weldadigen invloed op de algemeene geloofs-

meening. Aan de beide Vitringa's , vader en zoon , knoopt zich de bloeitijd

der Franeker Hoogeschool. Toen of kort daarop telde zij onder hare leer-

aars mannen, als Alb. Schultens, Lamb. Bos, Tib. Hemsterhuis, J. Heinec-

cius, Ulr. en Zach. Huber, P. Wesseling en zoovele merkwaardige voor-

gangers op wetenschappelijk gebied ook in de overige faculteiten. De vorsten uit

het huis van Oranje, in Friesland gevestigd, droegen meer dan bloot in naam

den eertitel van Curatores magnificentissimi , hun in 1653 voot het eerst toe-

gekend. Aan hunne verlichte belangstelling en aan dat van curatoren , als

Sicco van Goslinga, O. Z. van Haren, E. S. van Burmania en andere van

Neêrland's letterroem onafscheidelijke voorstanders, had Franeker nu en

dan de overkomst of het aanblijven te danken van verdienstelijke leeraai's.
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De giften van Friesche staatspersonen tot aankoop van boekwerken voor de

akademische boekerij waren vaak aanzienlijk. Men behoeft slechts den ge-

drukten catalogus in te zien, om zich te overtuigen van de rijke aanwinst,

vooral van zeldzame bijbeldrukken , of kostbare uitgaven uit de patristiek,

of tot kerkhistorische verzamelingen behoorende, door leden uit voorname Frie-

sche geslachten aan de boekerij geschonken. Men zal schaars bij andere ge-

lijksoortige instellingen voorbeelden van dezelfde onbekrompene mildheid

aantreffen.

Dan vergeten wij het hoofddoel niet van ons Tafereel. De eigenlijke ge-

schiedenis der Franeker Hoogeschool heeft men van ons niet te verwachten

,

'wel in de allereerste plaats de voorstelling van de hoofdtrekken , waarin hare

werkzaamheid zich ten aanzien van de godgeleerde wetenschap heeft mogen

onderscheiden. Bij de vermelding van de hulpmiddelen , over welke zij te be-

schikken had, past dus mede die van de hinderpalen, waartegen zij te strij-

den had. Tot deze behoort grove en zware aantijging van ongeneeslijke on-

regtzinnigheid
,

gevolg van veronderstelde voorliefde voor Coccejaansche

leerbeginselen. Vooral gaf hiertoe aanleiding de twist, ontstaan uit het leer-

boek van een der aan het vorstelijk huf hoog aangeschreven hoogleeraren

,

Hendrik Alexander Eoëll, met de hofpredikdienst belast bij Albertina,

weduwe van Friesland's stadhouder Willem Frederik. Scherpzinnige godge-

leerden ontdekten gevaarlijke strekking in Koëll's voor dien tijd ongewone

voorstelling van eene zoogenaamde natuurlijke godgeleerdheid, waarin men

hem hoorde beweren, dat de goddelijke oorsprong des Bijbels, ja alle ge-

loofswaarheden uit de rede betoogd konden worden, zoodra zij haar uit de

Heilige Schrift bekend werden. Nog heviger beweging bragt onder de ker-

kdijken Roëll's tamelijk onduidelijk en tocli misschien daarom met des te

meer felheid bestreden begrip omtrent de eeuwige generatie des Zoons van God, en

den tijdelyken dood der geloovigen, als genoegzame vergeving aanhrengende zon-

densirof. Roëll leefde in tijden , toen de overheid vrij algemeen gewoon was per-

sonen en begrippen aan elkander te verbinden. Omtrent Koëll, den gunsteling van

het hof, en aan vele aanzienlijken naauw verwant , schreven de Staten van Fries-

land aan alle hoogleeraren en predikanten een bevel uit (28 April 1691) van

diep stilzwijgen over de betwiste punten. Een einde aan de bestaande verwar-

ring scheen zijne verplaatsing als hoogleeraar naar Utrecht (in 1704) te voor-

spellen , en toch bleef de blaam van onregtzinnigheid op onze akademie kle-

ven. Hierbij oefende het vertrek of het overlijden van beroemde mannen,

als Lamb. Bos, Schultens, Hemsterhuis en andere een' nadeeli'^en invloed

uit , zoodat het getal der ingeschrevene studenten sedert 1727 aanmerke-

lijk verminderde. In de godgeleerdheid behield echter de instelling onver-

anderlijk het aanzien, dat de beide Vitringa's, vader en zoon, haar had-

den helpen verzekeren. Veel bragt hiertoe bij de invloed van prins Willem
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Karel Hendrik Friso, leerling van den hoogleeraar in de godgeleerdheid

A. W. Melchior. Wij vinden in het album des vorsten eigenhandige inschrijving op

20 Mei 1726 met bijgevoegd motto: „Gepaste naijver geeft kracht." [Fires

dahit aemula virtus.) Toen mogt de theologische faculteit vier hoogleeraren aan-

wijzen, en daaronder den boven allen uitstekenden Hermannus Venema

(1722— 1782). Met eerbied begroeten wij in hem den geleerde, die meer

dan eene halve eeuw aan de Friesche akademie de school van zijnen meester

Vitringa voortzette en deed bloeijen. In 's mans talrijke schriften straalt

de bedoeling door, om de Christelijke leer van alle noodelooze omkleed-

selen te ontdoen en haar zooveel mogelijk met het onderwijs van haren Stich-

ter in volledige overeenstemming te brengen. Een redelijk , een , zoo als wij zou-

den meenen , eiken onbevooroordeelden Christen welgevallig streven! En toch

wij bedriegen ons. Ongaarne belijden zij, die aan het uitziften en nasporen van

schoolsche begrippen tijd en ijver hebben ten koste gelegd, het nuttelooze

van hun moeijelijk pogen. Geene geringe inspanning kostte het zamenhang te

vinden in de geijkte meeningen omtrent het verbond der werken, hetwelk

God met den eersten mensch vóór den val had opgerigt, omtrent de onmid-

dellijke toerekening van Adam's zonde aan zijne nakomelingen en andere

destijds heerschende begrippen. Maar ontmoedigend , onverdragelijk voor velen

was het, te moeten erkennen, dat een onverbasterd evangelie van dit alles

eigenlijk weinig of niets bevat. Van hier hevige tegenstand tegen Venema

vooral , die , in den hooggaanden twist over de leer van zekeren Zwolschen

kerkleeraar J. van der Os, zich voor de meening had verklaard, dat stellin-

gen, die met de praktijk des Christendoms in geen onmiddellijk verband

staan, ook geen' grond tot aanklagt van ouregtzinnigheid mogen opleveren.

Dan eerlang werd Venema geroepen tot het geven van hooger doorslaand

bewijs van vrijen onafhankelijken zin en van de opregtheid zijner bedoelin-

gen, om aan Friesland's Hoogeschool met deai roem van grondige wetenschap

dien van verdraagzaamheid en verlichte vrijzinnigheid blijvend te verbinden.

Groot was de opspraak in Friesland, ten jare 1741 opgewekt door de uit-

gave van Fïjf prediialién over de natmir en gesteldheid van Christus' koningrijk,

onderdanen, kerk en godsdienst. De steller, Johannes Stinstra, predikant bij de

Doopsgezinden te Harlingen , zag zich dadelijk allerwegen in Nederland onder

verdenking gebragt van tot sociniaansche gevoelens (toen en later het schrikbeeld

van vele vromen !) te zijn vervallen. „ Ieder partikulier ," zegt het dertiende arti-

kel van de Unie van Utrecht, „zal in zijne religie vrij mogen blijven, en

men zal niemand ter oorzake van de religie mogen achterhalen of onderzoe-

ken." Alzoo was de veronderstelling gepast, dat, mogten bijzondere perso-

nen zich geërgerd achten , 's Lands overheid zich tot het uiten van vonnis of

meening in godsdienstzaken onbevoegd zoude hebben verklaard. Daarenboven

,

doopsgezinde gemeenten stonden niet onder haar beheer, noch werden door haar
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ondersteund. Maar neen! de Friesclie Staten sloegen den weg in, welken

de Utreclitsclie Unie afsloot. Zij waanden zicli tot beoordeeling geroepen,

tot verdediging vooral van de regtziunige leer tegen sociniaansclien aanval.

Stlnstra's werk werd tot onderzoek aan de Friesclie kerkklassen rondgezonden
,

ook aan de theologische faculteiten der vijf Nederlandsche akademiën.

Allen, op ééue na, vonden de beschuldiging gegrond; en die ééne afwijkende

stem werd uitgebragt door den Franeker hoogleeraar Hermannus Venema!

Hij verdedigt in een uitvoerig advies, op mannelijke wijze, den aangevallen

leeraar, op het gevaar af van zware verdenking van socinianerij op zich te

laden. Voor die vrees was grond. Bij het aanhooren van Venema^s advies,

durfde een lid der Staten den hoogleeraar voor een' snooden ketter schelden

,

zijner akademischo bediening onwaardig! Maar getrouw aan de onafhankelijke

rigting, welke hij als navolger van Witsius, Coccejus, de Vitringa's en van

der Waaijen aan de Friesche Hoogeschool duurzaam poogde te bestendigen

,

liet Venema zich bij die gelegenheid, even als bij het berucht proces omtrent

de regtzinnigheid van den Zwolschen leeraar Anthonie van der Os (1748), te

midden van de hooggaande geloofstwisten dier fel bewogen tijden , niet afbren-

gen van zijne op gemoedelijke gronden rustende liefderijke verdraagzaamheid

omtrent elke oprögt gemeende uiting van het christelijk gevoel.

De Franeker akademie volhardde in dien geest. Uitstekende godgeleerden

stonden Venema bij, of streefden hem op zijde na het eindigen van zijne langdurige

loopbaan. De onrustige dagen van 1787 en van 1795 berokkenden der aka-

demie nu en dan groote schade; maar in het bezit van het onderwijs van

mannen als Petrus Conradi, Aegidius Gillissen en Sam. Hendrik Manger,

bleef de Franeker godgeleerde faculteit een aangenaam licht verspreiden over

de Nederlandsche Hervormde Kerk. Uit hare school kwamen leeraars voort,

op wier oordeelkundig, wetenschappelijk en zelfstandig onderwijs nog enkelen onzer

tijdgenooten gaarne dankbaar terug zien. Te Franeker leeraarden en onderwezen

Joannes van Voorst, J. H. Verschuur, E. J. Greve, namen die wij niet

zonder eerbied uitspreken; ook J. H. Regenbogen, wel bij den aanvang dezer

eeuw als de eerste moderne theologische professor fel aangevallen , maar wegens

exegetische afwijkingen, begrippen of leerstellingen (b. v. die over de en-

gelen en de eeuwige straffen), voor wier overweging thans in het godgeleerd

systema naauwelijks plaats overschiet.

Tenjare 1810 werd Nederland in het Fransche keizerrijk ingelijfd, In den be-

ginne was Nederlandsche geleerdheid bij de overheerschers in eere. Schijnbaar

werd door hen voor hare belangen goede zorg gedragen. Den toestand der in-

stellingen van onderwijs bij ons, zeiden zij naauwkeurig te willen leeren kennen.

Twee Fransche geleerden , G. Cuvier en F. Noël, bezochten ook Friesland met

dat oogmerk. Bij den curator der Hoogeschool , den schranderen , en in Frank-

rijk zelfs niet onvermaarden A. G. Camper, vonden zij inlichting en raad.

n. 19
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Van hun bezoek trok Franeker echter weinig voordeel. De akademie werd verval-

len verklaard. Later, na de herleving van Nederland's onafhankelijkheid, hernam

de aloude instelling een' schijn van leven, of liever, neen! hare theologische

faculteit mogt in het nieuw gesticht Athenseum de aloude eereplaats hernemen.

De Vitringa's, de Schultensen, de Mangers zouden mannen als W. A. van

Hengel, H. A. Hamaker, J. H. Scholtpn en P. J. Veth als hunne opvolgers

met zelfvoldoening hebben zien optreden. Dan ook die laatste schijn verdween!

Ten jare 1785 vierde de Franeker akademie met luister haar tweehon-

derdjarig bestaan. Onder de redenaars beklom de hoogleeraar Joh. Schrader

het spreekgestoelte. Hij droeg een Latijusch gedicht voor, waarin hij,

ijverende voor het behoud der instelling (ook toen werd zij bedreigd met maatre-

gelen van bezuiniging), haren val als ondenkbaar beschrijft. Neen ! in weerwil

van de afgunst, haar door andere akademiën toegedragen, nimmer, zoo luidt

de dichterlijke voorspelling, — nimmer zal de statige Muzentempel afgebroken,

nimmer het plaveisel, waarop de woelige studerende jeugd zich thans blijde

beweegt, met gras of onkruid overtogen worden! Des dichters verbeelding

kon voor de geliefde stichting geene onwaardiger toekomst uitdenken. Helaas!

hot voormalige kruisheerengebouw , met de zalen , waai'heen de mannen van

de wetenschap uit gansch Europa ijverig toesnelden, en op wier wanden de

geleerde Niebühr met eerbied staarde , als de afbeeldingen vertoonende van de

ware Heroën der beschaving , — dat alles is thans in een provinciaal krankzin-

nigen-gesticht herschapen! Het Athenaeum werd in 1844 vervallen verklaard.

In zekere lijkrede, uitgesproken bij het overlijden van den hoogleeraar

N. Gurtler (1723), durfde zijn ambtgenoot J. van der Waaijen beweren, dat

bijaldien alle kennis, alle wetenschap, -alle beschaving eensklajjs uit de wereld

mogten komen te verdwijnen, de Franeker akademie behouden blijvende, zij

alleen tot herstel van kennis, tot herbouw van den tempel der wetenschap ge-

noegzame hulpmiddelen zou opleveren. Eene stoute, eene dichterlijke stelling!

Gelukkig, dat volledige bewijsvoering haar ontbreekt; maar ontegenzeggelijk

zeker is het, dat ook bij het verdwijnen van dergelijk lichtpunt de invloed

van zijn bestaan onverdelgbaar voortduurt; al vergaat de vorm, de geest is

onvergankelijk. Op den grondslag , door de Franeker godgeleerden in het wezen

geroepen, zal het der Nederlandsche Christelijke kerk wel nimmer aan be-

kwame, vroomgezinde , waarheidlievende voorstanders en gidsen ontbreken,

noch bij dezen het tweehonderdvijftig jarig bestaan van Friesland's voormalige

Hoogeschool eener dankbare herinnering immer onwaardig worden geacht.

G. H. M. Delprat.



NEGENDE TAFEREEL.

DE EERSTE TWISTEN IN DE NEDERLANDSCHE PROTESTANTSCHE KEUK.

Zoo was dan de Nederlandsche Protestantsche Kerk gegrondvest. Uit de

voorafgaande Tafereelen is ons gebleken welk een' eigenaardigen loop de Her-

vorming hier genomen had. Eerst onder den invloed van Luther en Zwingli,

had zij daarna geheel het karakter aangenomen van het strenge calvinisme.

Het waren de leerlingen van den Geneefschen hervormer, die, na de bange

jaren van 1567 tot 1572, de leiding der gemeente op zich namen, en met

ijver de handen aan het werk sloegen om de Hervormde Kerk in Nederland

op hechte grondslagen te vestigen. Nevens deze traden echter mannen op

,

die niet in de school van Calvijn gevormd waren, of die zich meer aange-

trokken gevoelden door den milderen geest van andere hervormers , zoowel in

het leerstellige als in zaken van kerkbestuur, mannen , die op de schouders

stonden van Duifhuis en zijne geestverwanten. Weldi'a bleek het, dat er eene

klove bestond tusschen deze en de aanhangei's van Calvijn, eene klove, die

te grooter werd, naarmate de laatsten moediger voortgingen op het afgeba-

kend spoor der kerkinrigting. Zóó ontstonden de eerste twisten in de Ne-

derlandsche Kerk , die hoofdzakelijk liepen over Gods voorbeschikking en het

regt der overheden in kerkelijke zaken. Alle vraagstukken van leerstelligen

aard losten zich op in het vraagstuk der prasdestinatie , waarin de beide

rigtingen het meest uiteen liepen. En terwijl het strenge calvinisme de vol-

strekte heerschappij der Kerk eischte, weigerde de andere partij zich aan

zulk een gezag te onderwerpen, in haar verzet gesteund door de wereldlijke

overheid. De volgende levensschetsen zullen ons hiervan de bevestiging geven.

Dirk Volkertz, Coornkert,

Geen vreemdeling, geen Nederlander bezoekt de stad Gouda, of hij riet

zijne schreden naar de St. Janskerk, een der schoonste en grootste kerkge-

bouwen van ons vaderland, om er de prachtige glasschilderingen te bewon-

deren. Wie was niet opgetogen, wanneer hij juist midden tusschen de boide

19*
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kruispanden stond, en links liet laatste avondmaal aanschouwde, een kunst-

werk van Dirk Crabeth, in gloed van kleuren en zuiverheid van teekening

zeker nog niet overtroffen , en door welks schenking de zoon van Karel V
aan Nederland toch ééne weldaad bewees, waarvoor het nageslacht hem dank-

baar is? Wie werd niet in verrukking gebragt door dat tafereel regts, de

straf van den tempelroover Heliodorus voorstellende, het werk van Dirk's

broeder Wouter , waarmede de schenker , hertog Erik van Brunswijk , openlijk

protest aanteekende tegen den beeldenstorm? Maar weinigen hebben vermoed

dat zij juist daar op het graf stonden van een' man , wiens nagedachtenis ver-

dient in eere te blijven; een' man, die de kerkplundering van 1566 door

woord en houding sterker veroordeeld heeft, dan de Duitsche rijksvorst door

zijn kerkglasj een' man, die om het groote beginsel, waarvoor hij onafgebroken

leefde ,
gevaarlijker was voor een' Filips II dan menig edelman , wiens

hoofd op 't schavot moest vallen ; een' man , die Protestant was in merg en

been , en toch het wagen durfde voor zijne Roomsche stadgenooten vrijheid

van godsdienst te vragen ; een' strijder voor de waarheid , een' verdediger van

de vrijheid der conscientie , een' prediker der verdraagzaamheid, van— Coorn-

hert, „ wiens strijdt voor seden , schrift en vrijheid is geweest," zooals Hooft

van hem zong.

Reeds in zijne vroegste jeugd openbaarde zich zijn afkeer van alle ge-

loofsvervolging, toen hij, de jongste zoon van den Amsterdamschen lakenkooper

Volkert, voor de zaken zijns vaders eene reis naar Spanje deed. Daar woedde

de inquisitie. Sedert hij met eigen oogen had gezien tot welke uitersten men

komen kan , wanneer men eenmaal heeft opgehouden het goed regt van iedere

godsdienstige overtuiging te erkennen, ijverde hij later des te krachtiger tegen

eene kerkelijke partij , die het beginsel der Hervorming door hare heersch-

zuchtige onverdraagzaamheid verloochende. Onder velerlei harde ervaringen

en bittere beproevingen vormde zich zijn zelfstandig karakter. Op negentien-

jarigen leeftijd (1540) trad hij, tegen den wil zijner ouders, in het huwelijk.

Cornelia Symons had geen vermogen, en dat hare zuster Anna de bijzit was

van graaf Reinoud van Brederode, was de eere van een' deftig Amsterdarasch

poorter te na. Coornhert was te edel en te fier om zich door vooroordeelen te

laten terughouden, al kostte hem dit ook zijn ouderlijk erfdeel. Een' tijd lang was

hij onder 't gevolg van graaf Reinoud. Maar hij had zijne vrijheid en de

opregtheid te lief, om lang in zulk een' atmospheer te kunnen leven. Daarom

vestigde hij zich te Haarlem, waar hij eerst door plaatsnijden en etsen in

zijn ouderhoud voorzag, terwijl hij later tot notaris en secretaris werd be-

noemd. Maar in die jaren begon hij reeds op schrift te stellen wat er in zijn

helder hoofd omging , in eene taal even gespierd en kernachtig , als de gedachten,

die hij er door uitdrukte, verheven en diepzinnig waren. Hij had 't er voor

over om op zijn vijf-en-dertigste jaar nog Latijn en Grieksch te leeren, ten
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einde de schriften der oudheid te kunnen bestuderen. Het was door deze

studie dat hij zich vormde tot eersten oorspronkelijk Nederlandschen wijsgeer.

Maar wij hebben hier minder met den wijsgeer of met den dichter, dan

wel met den man te doen, die zoo naar waarheid een voorlooper derKemon-

stranten wordt genoemd; die, terwijl men eene geloofsbelijdenis aannam , waar-

door het onderzoek over zoovele duistere en onbegrijpelijke uitspraken der

Schrift was afgesloten , durfde verkondigen : „ Het wél twijfelen is het begin

van wél leeren;" die in het aangezigt van zoovelen, die zeiden, dat de spits-

vondigste leerstellingen hun duidelijk waren, maar weinig om de zedelijkheid

gaven , den moed had het uit te spreken : „ Verstaan zonder doen is hongeren

zonder eten, zien zonder kennen en begeeren zonder hebben." Wie hij was

en wat hij wilde, bleek genoeg toen Hendrik van Brederode in de noorde-

lijke gewesten en ook in Haarlem kwam, om de burgers op te wekken tot

liet teekenen van het smeekschrift der edelen, en toen kort daarop Jan

Arents de eerste hagepreek buiten Haarlem hield. De eerste zocht bij Coorn-

liert vruchteloos ondersteuning , de laatste ondervond zelfs zijne tegenwerking.

Hij wilde geen' opstand. Hij vreesde voor uitersten. Hij verlangde burgerlijke

en godsdienstige vrijheid voor elke partij, voor ieder individu, doch niet te

verkrijgen door geweld. Door zijn' invloed nam de magistraat te Haarlem wijze

maatregelen om den beeldenstorm te voorkomen. En toen het volk desniettemin

zamenrotte om het St. Cecilia-convent , nevens zijne eigene woning, te plun-

deren, verborg hij de kostbare sieraden en beelden in zijn huis en troostte

de beangstigde zusters.

Met het jaar 1566 brak er voor Coornhert een donker tijdperk aan. Hij

was gewikkeld geworden in de handelingen van Willem van Oranje en andere

edelen, en zae; zich gedrongen te vlugten. In het vaderland terug-

gekeerd werd hij te 's Gravenhage gekerkerd. Gelukkig dat eene oogenblik-

kelijke vrijstelling, onder zekere voorwaarde, hem in staat stelde om het drei-

gend gevaar te ontkomen. Want wat hem boven 't hoofd had gehangen bleek ,

toen hij in 1568 door den bloedraad werd gebannen, toen zijn naam in

]574 zelfs nog voorkwam op de lijst der vier-en-twintig , die door Eequesuns van

de algemeene amnestie werden uitgesloten. Dat was Spauje's dank voor zijne

gematigdheid. Hij zwierf rond en verdiende zijn brood met de kunst. In 't

belang van zijn vaderland volbragt hij menige moeijelijke zending. De balling-

schap viel hom hard, maar hij erkende:

'T criiys moet gliedraglien siju

In droefheyd of in pijn,

Eu lijdsaam of gheduldigh.

Na de pacificatie van Gent (1576) zette Coornhert zich weder als notaris

te Haarlem neder. Er was intusschen ontzaggelijk veel veranderd. Zoo hij zich al
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een oogenblik mogt gevleid hebben met de hoop, dat de verdraagzaamheid zovi wor-

den gehuldigd, het regt van de vrijheid der conscientie zou worden erkend

en het protestantisme in de noordelijke gewesten had gezegepraald, dan zal

hij zich bitter teleurgesteld hebben gezien. Het meerendeel der predikanten

was doordrongen van den strengen geest van Calvijn. Er werd geijverd voor

het verbindend gezag van confessie en katechismus. Er werd getwist over

de leer der voorbeschikking en andere punten. Er werd gesproken over het

ketterdooden. Coornhert kon niet zwijgen. Zijne gansche ziel kwam op tegen

zulk eene verloochening van het beginsel der Hervorming, die vrijheid van

geloof had geëischt. Hij verklaarde zich tegen elke geloofsbelijdenis, en wilde

dat men zich bij de Schrift zou houden. Zij moest het eenige rigtsnoer zijn

van geloof en leven. Niet op eene verstandelijke overtuiging, maar op de

praktijk der godsdienst wilde hij allen nadruk gelegd hebben. „ lek moet be-

kennen" — schreef hij eens aan een^ zijner vrienden — „ dat ick te kleyn

ben om die groote sake te verstaen, ja oock dat ick niet en mach arbeyden

na 't verstant van dien, so lange men my niet en doet blijcken, datniemant

een christen mach wesen, sonder grontlyck te verstaen den rechten onder-

scheyt van de persoonen in der h. Godtheyt. Daer en tusschen arbeyde ick

in den Heere omme 'tgene ick nu al ontwyfelyck versta goet te weten , dade-

lyck te leeren doen, om niet een onnutte hoorder, maer een dienstbare doender

des woorts te worden , ende met myn kleyn pondeken ghetrouwelyck in nedere

ootmoet te woeckeren. Het volbrenghen van de wille Godts is ons nutter ende

noodigher dan het ondersoecken van de h. ende hoogh-waerdighe Drievuldigheydt."

Geen wonder dat Coornhert zich haat en vervolging moest getroosten. Men

hield hem voor een' vijand der Gereformeerde Kerk, een' libertijn, een'

ketter. In tallooze geschriften werd hij verguisd en de Delftsche regering sloot

voor hem de poorten harer stad. Zijns ondanks werd hij in allerlei godgeleerde

twisten gewikkeld , met den hoogleeraar Saravia van Leiden en met de predi-

kanten Donteclock en Cornelissen van Delft. Hoewel hij verklaren kon : „ Twist

soeck ick niet, maer vrede, vruntschap ende liefde met allen menschen, nut

wil ick sijn daer ick can ende niemandt schadelyck ; ende ick bearbeyde in den

Heere niet hooghers dan myn quaedtheydt ende Godes goetheyt in der waerheyt

te kennen." Wat al geschriften stelde hij in zijne laatste levensjaren op, die

alle ten doel hadden om zoo mogelijk den stroom nog tegen te houden, die

het godsdienstig leven, dat pas zoo krachtig was ontwaakt, met een' wissen

dood bedreigde! Want even rusteloos als zijn geest was ook zijne pen. Waar

hij de vrijheid der conscientie aanranden , de kerkdijken hunne magt misbrui-

ken zag , daar snelde hij ter hulp , zooals dit het geval was in de Leidsche twis-

ten met Coolhaes. Wij begrijpen dat hem in de hitte van den strijd meermalen

een bitter woord ontviel.

Zóó stond hij pal voor de vrijheid der godsdienstige overtuiging, tot hij
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den 29st«" Octobor 1590 te Gouda ontsliep. De gebeurtenissen waarvan hij

nog getuige was geweest, hadden liem doen zien, dat zijn tijd nog niet rijp was

voor de toepassing van zijne edele beginselen. Hij profeteerde van eene toe-

komst, die komen zou na de dagen van twist en tweedragt en vervolging,

die nu aanbraken. Toch had hij vrede in de overtuiging, dat hij naar zijn

geweten had gehandeld ; toch mogt hij zingen

:

Zaligh leeft hy by de meusclien,

Die met herten God betrouwt,

Diens verkiesen, wil noch wenschen,

Niet en soeckt dat na berouwt.

Decs lijt en mijdt,

Hy lijt Gods daad en mijdt het quaed,

Dan magh hem hier sheen onrust deeren.

Caspar Coolhaes en zijne geestverwanten.

Coornhert is de eerste ketter der Nederlandsche Hervormde Kerk geweest.

Zijne maatschappelijke positie was oorzaak , dat de kerkdijken minder vat op

hem hadden. Nog bij zijn leven stonden er onder de predikanten mannen op,

die door hun krachtig verzet tegen kerkelijke heerschappij en geloofsdwang

,

den strijd weer in den boezem der Kerk overbragten. Zij waren de eersten die

om hunne gevoelens werden vervolgd en uit de Kerk gebannen.

In 1580 gaf een Leidsch predikant eene Apologie in het licht van zijn gedrag

in de oneenigheden met zijn' ambtgenoot, waarbij hij door de stedelijke rege-

ring krachtig werd gesteund. Hij handelde in dat geschrift over de magt

eener Christelijke overheid in kerkelijke zaken , en kende haar de bevoegdheid

toe om de valsche godsdienst uit te roeijen en de ware in hare bescherming

te nemen. Coornhert schreef dezen predikant een tweetal brieven naar aan-

leiding dezer bewering. „De waarheidsliefde, die u heeft doen schrijven," — zegt

hij — „doet mij spreken. Ik oordeel dat de overheid de magt niet heeft om

eene godsdienst te gebieden of te verbieden, Zijt gij van een ander gevoelen

,

dan moet gij toegeven , dat wij , Gereformeerde Nederlanders , rebellen zijn

,

omdat wij eene godsdienst onderhouden, die ons door den graaf van Hol-

land, onzen wettigen landsheer, werd verboden. Zou het een' huisvader wel

vrijstaan om zijn gezin voor te schrijven , wat ieder gelooven of niet gelooven

moet? Voorts is mij tot heden niet duidelijk gebleken, welke van alle over-

heden in Europa nu de Christelijke is. Ook heeft geene van alle Kerken, die

men evangelische noemt, nog het bewijs geleverd, dat zij alleen de ware

is en alle andere Kerken en religiën valsch zijn. Ik zou dus nieenen, dat

uwe stelling moet leiden om den conscientie-dwang op nieuw te wettigen." Cool-
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haes — want hij is de predikant van wien wij spreken — liet zich door

zijn' -vriend teregtwijzen. En sedert sprak hij in zijne volksgeschriften die vrij-

zinnige denkbeelden omtrent godsdienstvrijheid uit, waarvoor hij zoo zwaar

heeft moeten boeten.

Te Keulen geboren (1536) en in de Roomsche Kerk opgevoed, omhelsde

Coolbaes het protestantisme , toen de Hervorming in Keulen , volgens de ge-

matigde beginselen van Melanchton en Bucer werd ingevoerd. Aan diezelfde

beginselen bleef hij zijn leven lang getrouw , en het kan ons dus niet bevreem-

den, dat hij zich later niet vereenigen kon met de leerstellige en hiërarchische

denkbeelden van ambtgenooten uit de school van Genève. Hij werd voor ons

vaderland belangrijk, toen men hem in 1566 te Deventer beriep. De gebeur-

tenissen van de eerstvolgende jaren drongen hem de wijk te nemen naar den

Palts, doch naauwelijks had Holland de wapenen tegen de Spanjaarden op-

gevat, of Coolbaes kwam terug op de roepstem der gemeente van Gorinchem.

Hier vertoefde hij slechts kort, Aan den avond van den 3^ea October 1574,

den dag van Leiden's ontzet , betrad hij voor 't eerst den kansel in de St. Pie-

terskerk. Sedert bleef hij aan de Leidsche gemeente verbonden , totdat hij in

1582 van zijne bediening ontzet werd.

In dat achttal jaren was er vrij wat geschied. Het lust ons niet de ge-

schillen tusschen Coolbaes en zijn' heftigen ambtgenoot Cornelisz. , tusschen

de regering en den kerkeraad op den voet te volgen. De twist liep hoofd-

zakelijk over de magt der overheid in kerkelijke zaken. De Leidsche rege-

ring, die een' steun vond in Coolbaes, en hem later wederkeerig steunde,

toen hij in openbaar verzet kwam tegen de Kerk , ging in hare eischen te

ver. Zij veroorloofde zich maatregelen te nemen , waarmede zij hare bevoegd-

heid te buiten ging, en die door Coolbaes werden verdedigd. De middelen

tot verzoening der beide partijen mogten niet baten. Coolbaes , die zich tegen

de invoering der besluiten van vroegere synoden had verklaard— die door woord

en geschrift niet onduidelijk had doen blijken, hoe weinig bij zich vereenigen

kon met den inhoud der Nederlandsche geloofsbelijdenis , hoe streng hij het

tegenwoordig kerkbestuur afkeurde, — werd voor de Middelburgsche synode

ter verantwoording geroepen. Zijne weifelende houding maakte de zaak niet

beter. Hij weigerde ook op eene vergadering van gecommitteerden uit de

Staten en predikanten te 's Hage schuld te bekennen, en zijne excommuni-

catie was hiervan het onvermijdelijk gevolg.

Hetzelfde lot trof weinige jaren later den Hoornschen predikant Wiggertsz.

Ook deze wilde zich niet onderwerpen aan het oordeel van synoden. Hier liep

de twist meer over de leer. Doch Wiggertsz. ontzeide aan anderen het regt

om hem van onregtzinnigheid te beschuldigen , en verlangde de meest onbe-

perkte vrijheid van overtuiging. Ook hij werd door de stedelijke regering in be-

scherming genomen , ofschoon zij niet bij magte was zijne afzetting te verhin-
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deren, toen het gebleken was, dat niets hem bewegen kon zijne gevoelens te

verloochenen. Anderen lieten zich hiertoe wel bewegen, 't zij uit vrees voor

uitersten , 't zij omdat zij , althans voor het oogenblik , meenden te moeten

toegeven. De predikanten Herberts te Gouda en Sybrants te Utrecht en later

te INIedemblik , voorkwamen daardoor het kerkelijk vonnis , dat zij anders zeker

niet zouden hebben ontgaan , daar zij aangaande de betwiste punten in de

leer en in het kerkbestuur even vrijzinnig als Coolhaes dachten.

Keeren wij weder tot den laatste. Na zijne excommunicatie boezemt hij ons

de meeste belangstelling in. Hij transigeert niet met zijn geweten, maar nu

hem het spreken van den kansel is ontzegd, belijdt hij des te krachtiger

zijne overtuiging in allerlei kleine geschriften, die, in de taal des volks op-

gesteld , gretig alom worden gelezen. „ Wij zien tegenwoordig duidelijk" —
zoo spreekt hij — „ dat men ons , die pas van het juk bevrijd zijn , weder

onder nieuwe wetten wil brengen. Het is ontegenzeggelijk, dat men de ge-

loovigen op nieuw aan zekere commentariën en catechismen wil binden, dat

men de in Christus' naam gedoopten in stukken gaat deelen, afzondei-lijke

gemeenten gaat oprigten , waarvan ieder roept: ziet, hier is de Christus! dit

is de Kerk Gods! aldus moet men gelooven! wie aldus niet gelooft kan niet

zalig -worden! die is een ketter, een vrijgeest, een libertijn , een ongeloovige

!

Ieder zou wel willen, dat zijne tegenpartij werd uitgeroeid en hij gehouden

werd de waarheid te bezitten. Zullen wij , dit wetende , dan door de vingers

zien en onze naasten in hunne dwaling versterken ? Het is waar , zoo wij spreken,

kunnen wij den laster van een vrijgeest te zijn niet ontgaan
,
ja loopen zelfs

gevaar van gebannen te worden. Maar wij moeten nogtans om eene bete broods

geen' vrede prediken , waar geen vrede is." Coolhaes ging dus voort met te

getuigen tegen den geest der onverdraagzaamheid, en de vrijheid van geweten

te verdedigen. Voor ieder, die om zijne overtuiging werd gelasterd , sprong hij

in de bres, en tegen elke geloofsvervolging verhief hij zijne stem. Het regt,

dat de Gereformeerden zich door 't zwaard hadden verworven , verlangde hij

nu ook voor Koomschen en Lutherschen , voor Doopsgezinden en Remonstran-

ten, ja ook voor de volgers van Sebastiaan Franck en David Joris. Plet ge-

schrift van Beza over het ketterdooden wekte zijne edele verontwaardiging op

,

toen het door de predikanten van Sneek werd vertaald en aanbevolen, en de

klove tusschen de beide Leidsche hoogleerai'en drong hem beiden de vraag voor

te leggen, of het twisten over zulke ondoorgrondelijke leerstellingen wel tot

stichting der gemeente diende. „ Dat wij naar ons beste weten" — had hij

jaren te voren reeds geschreven — „ en naar de gaven ons door God gegeven

,

de plaatsen, die in de Schrift duister schijnen, verklaren en die eenvoudig

uitleggen, is zeer wel gedaan en wordt door God zeiven en all.' ouden aanbe-

volen. Maar iemand aan eigene of eens anders uitlegging en gevoelen te bin-

den is niet billijk, en wij hebben geene getuigenis van God, dat wij de Schrift

H. 20
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overal regt verstaan, en onze uitlegging de ware zin des Heiligen Geestes is.

En daar wij geroepen zijn om vrede te prediken, de mensclien tot eendragt

en liefde op te wekken , de verdraagzaamheid te bevorderen , den dwalende

teregt te wijzen, den een' des anderen lasten te leeren dragen, en de zon-

daars met den geest der zachtmoedigheid te onderwijzen, zoo mogen wij geene

scheuring brengen onder hen, die in Christus gedoopt zijn, noch eene Kerk

stichten op onze eigene hand , noch naar eigen goeddunken vergaderen."

Coolhaes oogstte bij zijne tijdgenooten weinig dank in voor hetgeen hij in

het belang van de regten der conscientie had gedaan. Hij had zich aangegord

tot een' edelen kamp en volhard zoo lang zijne hand de pen voeren kon.

Toen hij in den ouderdom van negen-en-zeventig jaar te Amsterdam ont-

sliep, mogt hij heengaan met den troost, dat de zaak, waarvoor hij zijne

levensrust gewillig had opgeofferd , reeds beter en krachtiger voorstanders had

gevonden , dan hij had kunnen zijn. Terwijl de groote woordvoerders van

de Remonstranten geheel in het voetspoor van Coolhaes traden, erkende een

man als Uytenbogaert toch gaarne den afgezetten Leidschen prediker als

zijn' voorganger, die reeds in 1584 de schoone bladzijde schreef, waarmede

wij deze schets willen besluiten

:

„ Sommigen zeggen , dat zij onderscheid maken tusschen de Heilige Schrift

en de leer der menschen. Maar iedere partij wil zich zelve zoowel geloofd

hebben als de apostelen. De Roomschen zeggen : de woorden van Christus ,
„dit

is mijn ligchaam," moeten verstaan worden, dit brood verandert in mijn lig-

chaam , zoodat het Christus zelf is. En dit moet ieder gelooven , alsof Petrus

,

ja Christus zelf dit zoo gezegd hadde. Luther en de zijnen zeggen : in , bij

,

rnet, onder het brood is mijn ligchaam, en dit staat zoo vast, alsof Paulus,

ja God zelf het uit den hemel gesproken had. Calvijn en de zijnen zeggen:

overal waar men in de Schrift leest, „ God wil dat alle menschen zalig wor-

den," moet het woordje „alle" in „sommige" veranderd worden. Wie daar-

aan twijfelt, wordt gehouden, alsof hij aan het woord van God en Christus niet

gelooft. Zoo leiden Menno en de Herdoopers uit de uitspraken der Schrift

af, dat men geene kinderen doopen en niet zweren mag. En bleef het nog

maar bij het uitspreken en op schrift stellen van zijne gevoelens, doch thans

verkettert men ook, terwijl Paulus zelf niemand in zijn gevoelen wilde bin-

den. Maar hoe zullen wij dan ooit tot het regt verstaan van de Schrift

komen, indien wij van niemand de verzekering kunnen erlangen, dat ons

gevoelen goed is? Ik antwoord: al wat een mensch voor zijne zaligheid

noodig heeft te weten , is zoo duidelijk in de Schrift voorgesteld , dat het

geene uitlegging behoeft. En dit bestaat hierin, dat wij berouw over onze

zonden gevoelen , ons van ganscher harte tot God bekeeren en Hem ge-

hoorzaam zijn. Wat goed en kwaad is staat duidelijk in de Schrift uitge-

drukt. De Bijbel is een a-b-c-boek in de school des Heiligen Geestes , waarin
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wij dag en nacht moeten studeren, tot dat wij van die lessen niet alleen de

scientle, maar ook de praxis hebben, en dan zal het ons niet moeijelijk te

verstaan zijn, wat God verder in de Schrift van ons verstaan wil hebben.

Maar vliegen willen eer men vederen heeft, lezen willen eer men spellen

kan, de Schrift verstaan willen eer men zich bekeerd heeft, dat is altemaal

verloren arbeid."

Jacohiia Jrminius en Franciscus Gomariis.

De tegenkanting, de haat, die Coornhert ondervond, de afzetting van

Coolhaes en Wiggertsz , de twisten met Herberts en Sybrants — dit alles was

nog slechts een voorspel geweest van de scheuring en de verdeeldheid, die

in de Kerk zou ontstaan , wanneer beide partijen , vertegenwoordigd door

mannen als Arminius en Gomarus , aan Leiden^s Hoogéschool met elkander

in het strijdperk zouden treden.

Jacob Hermansz. , zoo als hij eigenlijk heette, was te Oudewater uit ge-

i'inge ouders geboren (1560). Reeds vroeg verloor hij zijn' vader. De jonge

knaap vond in een' gewezen priester een' edelmoedig beschermei'. Theodorus

Aemilius liet hem te Utrecht onderwijzen. Hij gaf Arminius die innig

godsdienstige rigting, waardoor zijn geheele leven zich onderscheidde. Reeds

op vijftienjarigen leeftijd verloor hij dezen vaderlijken vriend, doch in Ru-

dolphus Snellius vond hij een' tweeden beschermer , die hem met zich nam

naar Marburg. Het was een zware slag voor den knaap , toen daar de tijding

tot hem kwam van den gruwel door de Spanjaarden te Oudewater gepleegd.

Hij vond de ouderlijke woning in puin en al zijne bloedverwanten vermoord.

De predikanten Bertius en Taffinus trokken zich het lot van den wees aan.

De eerste nam hem in zijn huis en zond hem weldra naar de Hoogéschool te

Leiden. Nadat hij hier zes jaren had doorgebragt, liet de Amsterdamsche rege-

ring, als een blijk van de gunstige verwachting, die zij van den jongeling

koesterde , hem naar Genève vertrekken. Daar hoorde hij niet alleen de lessen

van Beza, maar leerde hij ook den echt vrijzinnigen , innig godsdienstigen predi-

kant Perrot kennen. Daar werd de grondslag gelegd tot dat schoone vx-iend-

schapsverbond tusschen hem en üytenbogaert , waaraan wij zoo menigen merk-

waardigen brief te danken hebben. Eene reis naar Italië berokkende hem veel

verdriet. De laster verspreidde, dat hij de voeten van den paus gekust en

overeenkomsten gesloten had met den kardinaal Bellarminus. De Amsterdam-

sche regering riep hem ter verantwoording. In 1587 keerde hij terug en

ontzenuwde deze aanklagt , vooral door het uitnemend getuigschrift van Beza.

Een jaar later werd hij tot leeraar der Amstei-damsche gemeente aangesteld.

Hier namen de godgeleerde twisten, die zijn gansche leven hebben verbit-

terd, reeds een' aanvang. Ter kwader ure werd hem door den kerkeraad op-

20*
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gedragen sommige geschriften van Coornhert te weerleggen , waarin deze zich

zeer duidelijk tegen den katechismus en eenige gewigtlge leerstukken had

verklaard. Dit 'onderzoek was voor Arminius van beslissende gevolgen. Hij

kwam tot de ontdekking , dat hij het in den grond eens was met eene

denkwijze, die door de groote meerderheid werd veroordeeld. Men merkte

dit niet , voordat hij eene reeks van leerredenen hield over den Brief aan de

Komeinen. Zijn vinnige ambtgenoot Plancius trad tegen hem op , en de twist

zou zeker tot een uiterste gekomen zijn, had de Amsterdamsche regering,

geholpen door Uytenbogaert en Taffinus, de moeijelijkheden niet met wijs

beleid uit den weg geruimd.

Dit was voorafgegaan, toen Arminius in 1603 als hoogleeraar in de god-

geleerdheid naar Leiden werd geroepen, en zich tegenover een' man zag ge-

plaatst, die in eene andere leerschool was opgegroeid.

Gomarus had, ruim twee jaren na Arminius, te Brugge het levenslicht ge-

zien. De vervolging der Protestanten in de zuidelijke Nederlanden had zijne

ouders gedrongen met hunnen zoon naar den Paltz te vlugten. Te Straatsburg

ontving de jeugdige Franciscus zijne eerste ojileiding vanSturmius, een' aan-

hanger van Calvijn. Daarna zette hij te Neustadt zijne studiën voort onder

Olevianus enUrsinus, die toen uit Heidelberg waren gebannen. In Engeland

hoorde hij de lessen van Whitaker. Voeg hierbij nog de namen van Pareus

en Tossanus, die op Gomarus meer of minder invloed hadden geoefend, en

het zal ons duidelijk zijn, waarom hij geheel doordrongen was van den streng

leerstelligen geest van Calvijn. Bovendien was Gomarus' verstand meer ont-

wikkeld dan zijn gemoedsleven, en had hij de ervaringen niet opgedaan, die

Arminius juist meer en meer overtuigd hadden van hetgeen er in de leer van

den Geneefschen hervormer onhoudbaar , zelfs gevaarlijk was. Terwijl de laatste

de Amsterdamsche gemeente met zijne gaven diende, predikte de eerste voor

de protestantsche uitgewekenen te Frankfort. Maar beide gemeenten verschilden

veel, en' terwijl Gomarus aan den Main slechts calvinistische geestverwanten

vond, leerde Arminius bij zijne herderlijke werkzaamheden , vooral gedurende

eene ernstige pestziekte, behoeften kennen van het menschelijk hart, die de

dogmatische begrippen uit de school van Genève niet bevredigen konden.

Het moest wel spoedig blijken , dat beide mannen zeer in rigting ver-

schilden, toen zij onmiddellijk met elkander in aanraking kwamen Goma-

rus, die reeds sedert 1594 hoogleeraar te Leiden was, noodzaakte zijn'

nieuwen ambtgenoot zich aanstonds omtrent zijne gevoelens te verklaren. Een

mondgesprek scheen beiden bevredigd te hebben. Maar het twistvuur smeulde

om eerlang des te feller te ontbranden. Gomarus trad openlijk tegen zijn'

ambtgenoot op, toen deze zijne stellingen over de prsedestinatie onbewimpeld

had verdedigd. Het bleek dat zij ook ten aanzien van het verbindend gezag

van confessie en katechismus, en in zaken van kerkbestuur zeer verschillend
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dachten. De studenten begonnen partij te kiezen. Predikanten behandelden de

geschilpunten op de kansels. Er werden van beide zijden aUerlei pamfletten

onder het volk verspreid. En de Staten van Holland achtten het hunne roe-

ping zich deze zaak aan te trekken. Eene bijeenkomst, in 1606 te ''s Hage

gehouden , leidde tot niets. De Staten verklaarden dat zij , na het hoeren van

beide geleerden, niet hadden kunnen ontdekken dat er verschil bestond over

eenig geloofsartikel, waaraan 's menschen zaligheid hing. Toch bleef Gomarus

volhouden , dat liij met het gevoelen van Arminius niet voor Gods regterstoel

durfde verschijnen. De eerste werd van dag tot dag onverdraagzamer , en de

laatste was de man niet om eene dierbare overtuiging prijs te geven , al

klaagde hij in brieven aan zijne vrienden ook zijn bitter leed over deze

oneonigheid, die voor de éénheid der Kerk, voor den vrede van den Staat

allerverderfelijkst dreigde te worden. Hij had gehoopt dat het tot iets goeds

zou leiden, toen hij in 1608 andermaal zijn gevoelen voor de Staten uiteen-

zette; doch drie maanden later kreeg Gomarus gehoor en bragt de hevigste

beschuldigingen tegen hem in. Nog éénmaal wilde men een mondgesprek

beproeven. Maar eer de dag daartoe aanbrak was Arminius niet meer. Hij

kwijnde reeds sedert de laatste maanden. Den ld<^^^ October 1609 ontsliep

hij, diep betreurd door zijne trouwe gade, Elizabeth Reaal, zijne zeven zo-

nen, zijn tweetal dochters en zijne vele warme vrienden. Meer waarde nog

dan de lof van deze laatsten , had voor zijne geestverwanten de getuigenis van

een' Duitsch godgeleerde , Martinius , die , ofschoon hij niet eenstemmig met

Arminius dacht, verklaarde niet te hebben kunnen ontdekken, waarin hij

eigenlijk had gedwaald.

Had zijn dood slechts een einde gemaakt aan dat heilloos twisten! Doch

daartoe was het reeds te ver gekomen. Voor eene volledige toepassing van

het vrijheidsbeginsel der Hervorming was de protestautsche Kerk nog niet rijp,

weshalve het op eene scheuring moest uitloopen. Gomarus bleef aan den strijd

een werkzaam aandeel nemen tot zijn' dood (1641), eerst nog te Leiden,

waar hij vruchteloos beproefde de benoeming van Vorstius te weren, en later

als hoogleeraar te Groningen. Hem moge de roem eener groote geleerdheid

niet ontzegd kunnen worden , in zijne houding tegenover Arminius en de Re-

monstranten, inzonderheid op de Dordsche synode, deed zijn zedelijk karak-

ter zich van eene hoogst ongunstige zijde kennen. En Brandt mogt naar

waarheid onder zijne beeldtenis schrijven:

Vermaerde balling van het yvrig Vlaenderlandt,

Vlieg niet te hoog in 't licht, met uw geleerdt verstandt.

De nutste waerheit is de klaerste en lichtst te vaeten.

Die om het duister twist, sal 't noodigste verlaeten,

Dan mist men
'J.

beste, en als de hevige afkeer groeit,

Yergaet de liefde, en 't saedt der vree wordt uitseroeit.
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Johannes TJytenlogaert en de Remonstranten.

Wij treden op een' der Julij-zondagen van 1612 de Domkerk te Utrecht

binnen. Zoo als liet majestueus gothisch gebouw , eens aan St. Maarten gewijd

,

zich toen op het Oud-Munster-kerkhof verhief, zag het er gansch anders uit

dan heden ten dage. De storm van 1614 had het grootste gedeelte nog niet

doen instorten. Wij kunnen ons naauwelijks den indruk voorstellen van die

trotsche , hooggewelfde ruimte , door de fraai beschilderde glazen met tallooze

kleurschakeringen verlicht, en nu opgevuld met honderde aandachtigen. De

prediker , die den kansel heeft beklommen , zal van deze gemeente , waaraan

hij voor eenigen tijd was afgestaan, voor altijd scheiden. In de laatste maan-

den was hij in Utrecht getuige geweest van allerlei beroeringen. De twisten

over de leer bragten er niet weinig toe bij om de gemoederen nog meer te

verdeden. Hij acht het dus noodig een woord des vredes te spreken. „ Ik

vermaan u tot eenigheid!" zegt hij. „De godzaligheid, ik beken het, is het

noodigst en het profijtelijkst , want zij heeft de beloften van dit en het

toekomende leven. Gij weet ook dat al mijne predikatiën , voor u gedu-

rende eenige weken gedaan , alleen hebben gestrekt om die godzaligheid in

uwe harten te planten en te vermeerderen. Maar hoe zal dat geschieden, waar

geene eenigheid is? Het goede zaad, dat in de aarde geworpen is, wordt,

vrees ik, door het oni'ustig gewoel uwer gemoederen, weder uitgeschud. De

onstuimige stormen van tweedragt doen het verwarren , de twistzieke vogelen

nemen het weg, de wandelaars vertreden het, de beslommeringen dezer we-

reld verstikken het , de groote hitte van partijschap doet het zijne sappen en

vochtigheid verliezen en verdorren. Ziedaar de oorzaak, ik zou bijkans dur-

ven zeggen de eenige oorzaak, waarom gedurende al de jaren dat God zijn

Evangelie onder ons heeft laten lichten, dat Evangelie bij ons zoo schaars

is aangenomen of althans zoo weinig vruchten der boetvaardigheid heeft voort-

gebragt onder hen , die het hadden aangenomen. Verstaat mij wel , ik spreek

niet van vruchten, bestaande in het doorgaans, met meer ijver als voorheen, en

in groeten getale naar de kerk stroomen om het sermoen te hooren, maar

ik spreek van vruchten , van ware opregte godvreezendheid , voortspruitende

uit een geloof, dat krachtig is door de liefde."

Ruim vljf-en-vijftig zomers waren reeds heengegaan over het hoofd van

den man , die daar op den kansel stond , en nog waren geene sporen van ouder-

dom op zijn gelaat te ontdekken. Hij, die jaren later op de opmerking: „dat

hij nogh so recht gingh," met gevatheid antwoorden kon: „ so hebbe ick alle-

tyt gedaen ," vertoonde zich thans in al de kracht van een' gezonden mannelij-

ken leeftijd. De levendige opslag van zijn helder oog sprak van opregtheid en

goede trouw , en in de uitdrukking van zijn gelaat waren evenmin de ernst en

de liefde te miskennen , die zich ook in al zijn spreken en handelen openbaarden.
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Johannes Uytenbogaert — want deze was het , dien wij daar zagen en lioor-

den — was te Utrecht geboren , en had in deze zelfde stad zijne eerste oplei-

ding genoten. Hoewel hij in de Roomsche Kerk opgevoed was, hadden de za-

den der Hervorming al spoedig in het jongelingshart diepe wortelen geschoten.

Onden van dagen konden zich nog herinneren, hoe hij heimelijk in de

St. Jacobskerk sloop, om er aan Duifhuis' lippen te hangen. Anderen konden

verhalen, hoe hij, als notarisklerk, gedurende eene hevige pestziekte, zijne

zelfopofferende liefde had getoond. Openlijk tot de Hervormde Kerk overge-

gaan, was hij in 1580 naar Genève vertrokken, om daar zijne studiën te

voltooijen. Wij weten hoe hij daar Arminius vond, en hij zelf verklaarde later

,

hoezeer een man als Perrot hem aantrok. Toen hij na vier jaren terugkeerde,

trad hij in zijne vaderstad als leeraar op. Hij verscheen als een vredestich-

ter onder de verdeelde en gescheurde Protestanten, en het mogt hem ge-

lukken eene toenadering te weeg te brengen tusschen de consistorialen en de

gemeente van St. Jacob. Was het wonder, dat hij later in de kerkelijke ge-

schillen van Wiggertsz en anderen bij herhaling tot scheidsman werd gekozen?

In 1590 moest hij Utrecht verlaten, hoewel hij altijd nog aan deze gemeente

verbonden bleef. Nu vestigde hij zich te 's Gravenhage. De edele Louise de

Coligny begeerde hem tot haren hofprediker, en prins Maurits riep hem tot zich

bij het leger. Het was Uytenbogaert die, na den gedenkwaardigen slag bij

Nieuwpoort, op het slagveld eene dankrede hield. Om zijne voortreffelijke ziels-

hoedanigheden algemeen bemind, als prediker alom gevierd, doorleefde Uyten-

bogaert gelukkige jaren, die maar al te sjioedig door jaren van zware be-

proeving en bitter lijden werden gevolgd.

Een man als Uytenbogaert moest in de bestaande kerkelijke oneenigheden

partij kiezen, en aan welke der beide zijden hij zich scharen zou, kon niet

twijfelachtig zijn. Hij had al zijn' invloed gebruikt om Arminius tot hoog-

leeraar te Leiden te doen benoemen , en hem onbeschroomd ter zijde gestaan

in zijne bijeenkomst met Gomarus. Hij was in de bres gesprongen voor de be-

noeming van Vorstius, dien men voor een' Sociniaan hield. Hij had de re-

monstrantie onderteekend en was de groote woordvoerder der Remonstranten

geweest op de bijeenkomsten, die er tusschen de Remonstrantsclie en Contra-

Remonstrantsche afgevaardigdigden te 's Gravenhage en Delft hadden plaats

gehad. Hij had een boek geschreven om het gezag der overheid in kerkelijke

zaken te verdedigen. Ziedaar zoovele grieven tegen den Haagschen prediker, die

door zijne vijanden breed werden uitgemeten. Onwillekeurig was hij het hoofd

der Remonstranten geworden. Zoo werd hij het mikpunt der tegenpartij. Be-

kend was zijne vriendschap met Oldenbarneveld , en de laster, die allerlei

geruchten omtrent den laatste verspreidde, spaarde ook den eerste niet.

Zóó naderde het jaar 1618, dat het onweder ook over het hoofd van Uyten-

boffaert deed losbreken.
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De twisten over de leer waren reeds zóó hoog geklommen , dat de Contra-

Remonstranten , daar waar zij zich niet vereenigen konden met de prediking

hunner leeraars, zich openlijk begonnen af te scheiden. Ginds en elders kwa-

men zij te zamen in schuren. En ware 't slechts mogelijk geweest eene vreed-

zame scheiding tot stand te brengen! Maar de Staten van Holland vaardig-

den tegen dat schuur-prediken plakkaten uit, en weigerden in het beleggen van

eene algemeeue synode toe te stemmen. De verbittering nam van dag tot

dag toe. Wij behoeven niet te herinneren, hoe staatkundige partijschappen

zich met godsdienstige vermengden. De verwijdering tusschen Maurits en

Oldenbarneveld vervulde de Remonstranten met groote bezorgdheid en steunde

de Contra-Remonstranten in hun verzet. In 's Gravenhage was de Contra-

Remonstrantsche ambtgenoot van Uytenbogaert, Rosaeus
,

geschorst op bevel

dor Staten. Hij waagde het in 1617 in de Gasthuis-kerk op te treden, en

de prins kwam onder zijn gehoor. Uytenbogaert voorzag wat hiervan het ge-

volg moest zijn. Hij vroeg zijn ontslag, maar dit werd hem geweigerd. Op

denzejfden 29sten j^ugustus 1618, waarop de advocaat in hechtenis werd geno-

men , verliet hij , op raad zijner vrienden , heimelijk 's Gravenhage.

Nadat Uytenbogaert vruchteloos getracht had in het vaderland te blijven,

vertrok hij naar Antwerpen. Ddar begon hij zijne veelomvattende , moeije-

lijke werkzaamheden voor de zaak der Remonstranten. Zij, die verbannen

werden of vrijwillig het vaderland hadden verlaten, schaarden zich om hem.

Hij werd het hoofd , de ziel der Reinonstrantsche partij , en met gematigd-

heid en voorzigtigheid begon hij de zaken te leiden. Met Episcopius en Gre-

vinchoven zorgde hij voor het uitzenden van leeraars naar de herderlooze ge-

meenten. Zijne hand werd niet moede van het schrijven van grootere en klei-

nere geschriften, die slechts dienen konden ter verdediging en regtvaardiging

van de zaak der Remonstranten. Na het einde van het twaalQarig bestand

vertrok hij naar Rouaan , want aan een terugkeeren in de noordelijke ge-

westen viel niet te denken. De Zuid-Hollandsche synode had hem afgezet.

Na tweemalen bij klokslag te zijn ingedaagd, had men hem voor altijd geban-

nen en zijne goederen verbeurd verklaard. Men was op hem meer dan op

eenig ander gebeten , en lasteraars ontzagen zich niet hem zelfs van een ver-

raderlijk heulen met de Spanjaarden te beschuldigen.

Nogtans verscheen hij in 1626 weder in Rotterdam. De gemoederen waren

een weinig bedaard. Frederik Hendrik was zijn' broeder als stadhouder opge-

volgd. Uytenbogaert was diens leermeester geweest. Men liet hem dus ooglui-

kend toe. Zelfs waagde hij het in 1632 te 's Gravenhage in de Remonstrantsche

gemeente den kansel te beklimmen. Zoo mogt hij zich dus nog vóór zijn' dood

verblijden in de aanvankelijke erkenning dier milde begrippen , die hij in 't

godsdienstige verlangde toegepast te zien. Zijne leuze was : „ lek arbeyde te

heelen , dat andere ghewondt hebben ; ick soecke te stillen dat andere beroerdt
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hebben ende noch soecken te beroeren." Innig vroom van gemoed, had hij

tegelijk .een' afkeer van dat onzalig redeneren over duistere godgeleerde

kwestiën, die 't hoofd wel verhitten, maar 't hart niet verwannen. „Behoeft

de theologie" — zóó schreef hij in een zijner vele geschriften— „ also swaer

om te oordeelen te sijn als men die niaeckt? Souden de theologanten niet

wel dickwils onnoodige questiën moveren, en daarmede meer verwarren als

stichten ? Ist oock nodich dat do theologie so subtyl ghemaeckt wordt als

Veneetsch glas, 't welck een luster heeft, maar bycans breeckt so haest als

men het raeckt? Can het wel t'samen staeu dat de theologie so claer is,

dat ooc de allerslechtste daer uyt verstaen can dat hem ter salicheyt nodich

is, en dat se evenwel met so veele intricate disputen verwerret is?"

Voor de Remonstranten bleef hij arbeiden tot aan zijn' dood. In de jaren

zijner ballingschap had hij de Confessie, die met veel geleerdheid door Epis-

copius in 't Latijn was opgesteld, aanstonds in 't Nederduitsch overgebragt.

Later schreef hij eene Onderwijsinghe in de cJtristelijcJce religie tot onderrigt der

jeugd, geheel alleen op de Schrift gegrond. „ Men kan 't Woort Godts,"— zóó

oordeelde hij — „ uytgesproken door de propheten en apostelen, nimmermeer

genoech achten, maer men kan sich in 't stuck van de leere der salicheydt

wel te veel op de ordinaire leeraars vertrouwen." Voorts schonk hij aan zijn

kerkgenootschap eene eerste kerkordening, die naar de behoeften van vol-

gende tijden gewijzigd kon worden. „De al te groote achtinghe der kercke-

lijcken en decreten der kercke was," zijns inziens , „de godsalicheydt al veel

meer in den wege geweest dan de verachtinghe derselver ; beyde is quaet" —
voegde hij er bij — „de middelwech houden is best."

Ruim een jaar nadat hij aan het graf van Episcopius bad gestaan, werd

de onvemnoeide strijder, op zeven-en-tachtigjarigen leeftijd van zijn' post

geroepen. Met stervende lippen sprak hij tot zijne vrienden, die in droef-

heid zijne sponde omringden : „ dat hij in goede conscientie voor God zijn

dienstwerk had vervuld; dat hij nooit iets anders had voorgehad dan de be-

vordering van de goddelijke waarheid en de betrtichting van vrede en een-

dragt onder de Christenen, als ook van een opregt christelijk leven in

godzaligheid, tot zaligheid van allen."

H. C. Rogge.

II. 21



TIENDE TAFEREEL.

Be Synode Ie Dordrecht.

Den 17'l™ October des jaars 1618 had in de onderscheidene lierkgeLouwen

van ons vaderland, waar de Gereformeerden zamen kwamen, eene bijzondere

plegtigheid plaats. De gemeente, ongetwijfeld in grooteu getale opgekomen,

volgde met meer dan gewone belangstelling de toespraken der predikers , welke

allen in verband stonden met gewigtige gebeurtenissen , die , sinds geruimen

tijd, alle overige min of meer belangrijke zaken bijna geheel op den achter-

grond hadden gedrongen. Maar zeker was de aandacht der schare niet het

minst gespannen , toen de voorgangers in het gebed den Heiligen Geest en

de genade Gods afsmeekten over de eerlang te houden synode, „ten einde

alle zaken daar mogten afgehandeld worden in Gods heilige vreeze, tot Zijne

eer en tot behoud der ware , christelijke , Gereformeerde religie , mitsgaders

tot bevordering van de rust, den vrede en de eenheid van de Kerken dezer

landen in het algemeen, en van elke provincie, van alle steden en gemeente-

leden in het bijzonder, opdat de oude gemeenschap, vriendschap en onderlinge

eenheid mogten worden hersteld." Onze lezers vermoeden reeds, dat deze

vast- en bededag door de Staten-Generaal was uitgeschreven met het oog op

die merkwaardige kerkvergadering, te Dordrecht gehouden, waar de felle

twisten tusschen Remonstranten en Contra-Remonstranten, naar men hoopte,

voor goed zouden worden beslecht.

Het was inderdaad zóó ver gekomen, dat men, uitgaande van het denk-

beeld, dat werkelijk door middel eener kerkvergadering de vrede en eensgezind-

heid zouden kunnen worden tot stand gebragt , met zeker ongeduldig verlangen

naar zulk een redmiddel moest uitzien. Aan beide zijden was de spanning

hoog gestegen. Minnelijke schikking scheen niet meer mogelijk te zijn , vooral

niet, nadat de partij der Contra-Remonstranten, door de openlijke toetreding

van prins Maurits , — men heeft reeds van een „ coup d'état" gesproken , om

's prinsen handelwijze in dezen aan te duiden— krachtig was versterkt. Staat-

kundige partijschap mengde zich alzoo mede in den strijd , die zich in den aan-

vang om vraagpunten van zuiver godsdieustigen, of liever van zuiver theologi-

schen aard had bewogen. De gevangenneming van Oldenbarneveld , de Groot
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en Hogerbeets ; de vlugt dei' Remonstrantschgezinde predikanten Uytenbogaert

on Tanrinns ; de verandering der vroedschappen in onderscheidene steden , op

last van den prins bewerkt, zij waren voor de Remonstranten even zoovele

ongunstige voorteekenen. De uitkomst van den strijd kon niet twijfelachtig

zijn. De groote menigte , ook toen gehecht aan al, wat door zijn' ouderdom als

met een' stralenkrans van heiligheid scheen getooid, en de gevoelens der Re-

monstranten beschouwende als eene gevaarlijke, moderne leer, trok natuurlijk

voor de aanhangers der strengere begrippen partij. De gisting was algemeen.

Het was , zooals een tijdgenoot schreef: „ Die tot nog toe gezwegen hadden

,

spraken nu met luider stem. Elk schreef en wreef om 't zeerst. Op alle

markten en straten zong men liederen, tot schande en verwijt der gevange-

nen , inzonderheid van Oldenbarneveld ; elk vervloekte , verwees en verdoemde

hem met de zijnen." Onder zulke omstandigheden kon, meende men, het

houden eener nationale synode, aan wier einduitspraak de beslissing der ge-

schillen moest woi'den overgelaten , niet anders dan eene heilzame en weldadige

afleiding aan de geschokte gemoederen te weeg brengen.

Den 13'3'^n November 1618 had de plegtige opening der synode plaats.

Op den morgen van dien dag werden , ter inleiding der werkzaamheden

,

twee kerkelijke toespraken gehouden , eene in het Nederduitsch , door Bal-

thasar Lydius
,
predikant te Dordrecht , de andere in het Fransch , door Je-

remias de Pours
,
predikant bij de Waalsche gemeente te Middelbui'g. Daarna

begaven zich de afgevaardigden naar de Stads- of Kloveniersdoelen , waar zij

door twee gemagtigden der algemeene Staten , de heeren Martinus Gregorii

en Hugo Muys van Holy, werden welkom geheeten en zich tevens de voor

hen bestemde zitplaatsen zagen aangewezen. Ofschoon op den IS'^"" Novem-

ber nog niet alle afgevaardigden tegenwoordig waren , mogt het toch reeds

eene aanzienlijke vergadering heeten, welke uit verschillende oorden van

ons vaderland en uit vele buitenlandsche gewesten was bijeen gekomen. In

waardige bewoordingen werd ook in de vergaderzaal weder door Lydius een

gebed uitgesproken. Thans werd de Latijnsche taal gebezigd, waarin, ten

gevalle der uitlandsche godgeleerden, alle handelingen der synode zouden

plaats vinden. Krachtig deed hij het uitkomen, dat allen evenzeer behoefte

hadden aan de verlichting des Heiligen Geestes, opdat zij de waarheid met

standvastig geloof mogten verdedigen ; dat een strijd , die ons met God veree-

nigt, beter is dan een vrede, die ons verwijdert van Hem; dat de vrede

niet kan worden gevonden , tenzij men ook zijne tweelingzuster , de waarheid

,

Hefhebbe; dat, in hetgeen menschen ongeloofelijk schijnt, waarheid kan we-

zen, en in hetgeen waarschijnlijk is, logen; en dat in het afleggen van dwa-

lingen de grootste overwinning wordt behaald.

Onder de eerste voorbereidende werkzaamheden der synode behoorde , zoo-

als van zelf spi'eckt, het verkiezen van een' voorzitter. Omtrent deze zaak

21*
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werd door den Zeeuwschen ouderling, Josias Vosbergen, een wenk gegeven,

die, bedriegen wij ons niet, van groote wijslieid en onpartijdigheid getuigt.

Hij gaf namelijk in overweging, of het niet geraden zou zijn, een' voorzitter te

kiezen uit eene van die provinciën , welke minder dan andere in de kerkelijke

twisten waren betrokken , en onder de assessoren en scriba's een' Remonstrant

te benoemen. Ilad de vergadei'ing zich met dat voorstel kunnen vereenigen,

de uitslag der beraadslagingen zou wel dezelfde geweest zijn, doch ligtelijk

ware der geschiedenis de treurige taak bespaard, van meer dan ééne gebeur-

tenis te moeten gewagen , die , helaas ! maar al te zeer de droevige uitwerk-

selen van partijschap kennen doet. Aan de andere zijde was ook de president

der staatsgemagtigden volkomen in zijn regt, toen hij verklaarde, dat het

niet geoorloofd was, de keuze der leden, die geheel vrij moest zijn, door

beperkende bepalingen aan banden te leggen. Spoedig bleek het, dat tot

voorzitter was benoemd Johannes Bogerman
,
predikant te Leeuwarden ; tot

assessoren Jacobus Rolandus, predikant te Amsterdam, en Hermannus Fau-

kelius
, predikant te Middelburg ; tot scriba's of secretarissen Sebastiaan Dam-

man, predikant te Zutphen, en Festus Hommius, predikant te Leiden. Was
het vreemd, dat de Remonstranten deze benoemingen als een onheilspellend

begin der handelingen beschouwden? De gezindheid dier mannen liet zich

gemakkelijk genoeg vermoeden , en het was inzonderheid Bogerman , wiens

heftig karakter bekend was, en die, daar hij mede de hand had in het ver-

talen van Beza's boekske over het straffen van ketters, voldoende had doen

blijken van welken geest hij was, wiens benoeming voor de Remonstranten

eene oorzaak van bekommering en teleui'stelling moet geweest zijn.

De geloofsbrieven der onderscheidene afgevaardigden waren onderzocht.

De eerste vraag was nu deze : op welke wijze de vijf geschilpunten behan-

deld en de Remonstranten tot de synode zouden geroepen worden. Goma-

rus meende: men diende vooraf te weten, of de Remonstranten wel het gezag

der Staten-Generaal als wettig erkenden , en sprak van geruchten , die daarom-

trent twijfel te kennen gaven. Toen evenwel de voorzitter der politieken de

opmerking maakte, dat de vraag nopens dat gezag niet behoorde opgeworpen

te worden, schijnt hij daarin te hebben berust. Eerst besloot men het ge-

heele ligchaam der Remonstranten aan te schrijven , om eenigen uit hun mid-

den, minstens drie uit iedere provincie, te zenden. Vreesden sommigen, dat

door de tenuitvoerlegging van dat besluit de partij der Remonstranten te veel

de overhand zoude bekomen? Het schijnt zoo. Althans van Bogerman wordt

verhaald, dat hij door zijn' invloed verandering in dat besluit wist te be-

werken; en ten laatste kwam men dddrin overeen, dat dertien Remonstrant-

sche leeraai's zouden gedagvaard worden, om voor de hooge kerkvergadering

te verschijnen.

Onder die gedaagden behoorde ook de Leidsche hoogleeraar Episcopius. Dit
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wekte de verwondering der Utrechtsche Remonstrantsch-gezinde afgevaardig-

den. Hoe! was hij niet met zijn' ambtgenoot Polyander door de Staten van

Holland, in zijne betrekking van lioogleeraar, tot de synode afgevaardigd, en

zou hij nu onder de gedaagden verschijnen ? „ Dit mag zijn zooals het wil
,"

was het eenigzins hooghartig antwoord van Bogerman, „maar de staatsge-

magtigden hebben het nu eenmaal zód goedgevonden; en gij" — voegde hij

op bestraffenden toon er bij , — „ gij moest niet zooveel lust tot tegenspreken

toonen \"

Dergelijke kleine geschillen konden als het voorspel beschouwd worden van

den te wachten strijd. Dit hadden ongetwijfeld ook de Remonstranten gevoeld

,

en daarom den Uden November ecne bijeenkomst te Lelden gehouden, waarin

zij elkander tot onderlinge trouw en standvastigheid opwekten. De gedaagden

ontvingen nu eene aanschrijving, om binnen veertien dagen voor de synode

te verschijnen. Tot zoolang zou met de behandeling hunner zaak worden gewacht.

De bepaalde termijn was versti-eken , en de gedaagden' waren nog niet aan-

wezig. Den volgenden morgen evenwel — het was de 6^*= December —
zonden zij vier uit hun midden naar den voorzitter der staatsgemagtigden , en

\ ervolgens naar Bogerman , om hunne aankomst bekend te maken , en tevens

,

om in overweging te geven, of hun niet, tot schikking hunner zaken, een

paar dagen uitstel kon worden verleend. Bogerman bragt nog dienzelfden

morgen hun verzoek ter vergadering, en het oordeel der synode was, dat de

gedaagden zouden verschijnen, om zeiven hunne belangen voor te dragen. Spoe-

dig kwamen zij dan ook , en werden aan de voor hen bestemde tafel geplaatst.

De voorzitter , hen begroetende als „ eerwaardige , vermaarde en voortreffe-

lijke broeders in Christus," verklaarde hun, dat zij niet op den gezetten tijd

waren verschenen, en -nu zeiven hun verzoek om uitstel der vergadering moes-

ten voorleggen. Toen nam Episcopius het woord, en, na de wereldlijke en

kerkelijke leden plegtig te hebben begroet, wees hij er op, dat zij niet te

laat waren gekomen , aangezien de gestelde veertien dagen voor sommigen

,

die den citatie-brief later dan anderen hadden ontvangen, nog niet waren

voorbijgegaan. Hun voorstel of verzoek, dat hun een paar dagen ter voorbe-

reiding zou gegeven worden, kwam hem allezins billijk voor; doch mogt

men besluiten, dat zij terstond met de synode in conferentie zouden treden,

zij zouden er in moeten berusten.

Naauwelijks had men de Remonstranten buiten doen staan, en aanvankelijk

besloten om den volgenden morgen de werkzaamheden aan te vangen, of

Polyander maakte de vergadering opmerkzaam op het door Episcopius gebe-

zigde woord conferentie. Men moest, meende hij, den Remonstranten doen ge-

voelen, dat het hier niet te doen was, om eene conferentie te houden, maar
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dat de synode over de door lien vooi'gedragen meeningen liet oordeel zou

uitspreken. De synode zou regter zijn, en geene partij. Dit gevoelen vond

ingang, en werd aan de Remonstranten , toen zij weder waren binnengeroe-

pen , bekend gemaakt. „Welnu," antwoordde Episcopius, „wij willen dat

woord niet in zijne strengste beteekenis opvatten; trouwens, het zal tijds ge-

noeg wezen, om over de wijze van behandeling te spreken, als wij tot de

zaak zelve zullen gekomen zijn,"

Zoowel de door Episcopius gebezigde uitdrukking , als de daartegen door

de synode ingebragte bezwaren , wijzen op een verschil van opvatting aan-

gaande den aard en de bevoegdheid dier kerkelijke vergadering, dat vroe-

ger of later tot eene beslissende uitbarsting leiden moest. De synode wilde als

regter zitting nemen en uitspraak doen. Maar dan moesten ook die weinige

leden, die de remonstrantsche gevoelens waren toegedaan, uit haar midden

worden geweerd en onder de gedaagden zich plaatsen. Nu hadden de Utrecht-

sche Remonstrantschgezinde afgevaardigden de lastgeving ontvangen, om de

zaak der Remonstranten te verdedigen. En ofschoon zij met alle kracht hun

regt, om als zelfstandige leden der synode werkzaam te zijn, bleven hand-

haven, wist men toch eindelijk hen tot toegeven te dringen. Den 10^^'^ De-

cember gaven zij , tegen wil en dank , den voorzitter kennis , dat zij zich on-

der de geciteerden zouden scharen.

Maar vóórdat dit laatste punt was beslist, had reeds Episcopius door eene

merkwaardige redevoei'ing het vuur van den strijd doen ontbranden. Toen

hij den T^eu December de vrijheid had ontvangen, om het woord te voeren,

sprak hij meer dan een uur, met heldere stem en in levendige bezielde taal,

tot regtvaardiging van het standpunt, door hem en de zijnen gekozen. Hij

verklaarde, dat zij zich steeds beijverd hadden, ten aanzien van de prsedes-

tinatie mildere stellingen voor te dragen, dan andere leeraars der Kerk;

dat zij de scheuring uit dat verschil van denkbeelden ontstaan ten hoog-

ste misprezen ; dat zij de onderlinge verdraagzaamheid steeds hadden voor-

gestaan , en zich ook niet vereenigen konden met een zoo hoog opgeven van

het gezag der geestelijkheid in liet bestuur der Kerk, hetwelk, naar hun

oordeel , aan de magt der burgerlijke overheid onderworpen was. Aan het

slot zijner rede bezigde hij de volgende schoone taal : „ Wij zijn hier geko-

men, bereid, zoowel om overwonnen te worden , als om te overwinnen. Welk

van beiden ook gebeure, het zal niet zonder vrucht geschieden. Want MJ

schaamt zich niet, overwonnen te worden, die voor het prijsgeven eener dwa-

ling de waarheid zoekt te winnen , en niets anders voorheeft , dan door het

verkrijgen der waarheid zijn geweten tot rust te brengen. Wie hier niet komt

met zulk eene gezindheid, dat hij zou kunnen vrijspreken, wien hij niet zeer

genegen is , en dien hij groote liefde toedraagt, zou kunnen veroordeelen , die is

voorwaar niet waardig , in deze vergadering zijn advies en zijne stem te doen
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hooren. Wij mogen jegens sommige vermaarde leeraars en jegens de synode

zelve gunstige ingenomenheid koesteren, maar de waarheid behoort ons boven

alles lief en dierbaar te zijn. Amicns Socrates, amicus Plato , amica sjnodus,

sed magis amica veriias!"

Deze rede maakte op vriend en vijand een' verbazenden indruk. Sommigen

wist zij tranen te ontlokken, terwijl zij anderen tot verontwaardiging stemde.

De Leidsche hoogleeraar Gaspar van Baerle, die te Dordrecht was gekomen,

om zijne Remonstrantsche vrienden te ondersteunen, verklaarde, dat het hem

— zóó was zijne aandacht gespannen! — onmogelijk was geweest, ook maar

iets van het gehoorde op te teekenen. Men heeft Episcopius verweten, dat

het kennelijk zijn streven is geweest, om de buitenlandsche godgeleerden

voor de zaak der Remonstranten te winnen; en dat hij dit inderdaad heeft

bedoeld , valt moeijelijk te ontkennen. Maar is het der zwakkere partij euvel te

duiden , dat zij , wetende bij de inlandsche leden der synode geene gunstige

beoordeeling te kunnen verwachten, bij de uitheemschen steun zocht?

Eene wijdere strekking nog dan de redevoering van Episcopius had een ge-

schrift, dat op de voormiddag-vergadering van den 10''^" December namens

de Remonstranten door Bernardus Dwinglo, predikant te Leiden, werd voor-

gelezen. Men zou eindelijk tot de behandeling der geschillen overgaan, en

reeds was de synodale eed afgelegd , waarbij men betuigde Gods Woord al-

leen voor een zekeren en onfeilbaren regel des geloofs te zullen gebruiken,

en niets te zullen voor hebben dan de eerc Gods , de rust der kerk en de

zuiverheid der leer. In dat geschrift nu werd zoo mogelijk nog duidelijker

dan te voren de stelling ontwikkeld, dat, en waarom de Remonstranten de

synode niet voor hun' regter konden erkennen: omdat zij namelijk, met

uitzondering van de uitheemschen, alleen uit de zoodanigen bestond, die als

hunne bepaalde tegenpartij konden worden aangemerkt. Meer dan twee uren

duurde de voorlezing, die door de meesten niet zonder ongeduld en ercrernis

werd aangehoord. De voorzitter verweet hun dan ook , dat zij zooveel van het

geduld der synode hadden gevergd, en vooral, dat zij een' anderen vorm van

synode begeerden, dan die door 's lands hooge overheid was verordend. De

Remonstranten bleven evenwel bij hunne meening omtrent de incompetentie der

regters volharden, en drongen op wederlegging hunner redenen aan. „Neen!"

antwoordde Bogerman, „ die eisch is ongepast. Gij moogt over de synode denken

zooals gij wilt, gij kunt niet ontkennen, dat zij eene wettige vergaderino- is.

Gij zult met ons moeten handelen. Christus en de Apostelen hebben wel met

de Farizeën en den Joodschen raad gehandeld. Valt ons oordeel uit naar uw'

wensch
, gij zult stof tot blijdschap hebben , en zoo niet

,
gij zult u met ge-

duld moeten onderwerpen." — „Wij erkennen ," bragt hierop Carolus Niëllius,

predikant der Waalsche gemeente te Utrecht, in het midden, „wij erkennen

het gezag der Staten, en willen de synode in hare waarde laten; doch waarom
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zouden wij niet met hetzelfde regt het gezag van deze synode mogen be-

twisten , als vele kerkvaders dat van andere conciliën hebben gewraakt , en

onze voorouders dat van Trente?" — Steeds warmer en levendiger werd de

discussie, die eindelijk door Bogerman werd afgebroken met het woord:

„ Het is genoeg ! Wij zullen tot iets anders overgaan." Doch Episcopius kon

nog niet zwijgen. „Indien gij, mijnheer de president, in onze plaats waart,

en wij in de uwe, zoudt gij u aan ons oordeel onderwerpen?" — «Wij

zouden ," was het antwoord van Bogerman
, „ indien het zoo ware uitgeval-

len, het moeten dulden; en, nu de overheid het anders heeft goedgevonden,

moet gijlieden het geduldig dragen," — „ Dat is de vraag niet," hervatte

Episcopius, „maar of gij ons als regters zoudt erkennen? W'^j zullen ódk

verdragen, maar niets zal ons dwingen, de regterlijke bevoegdheid dezer

synode te erkennen."

Niet minder onstuimig was de avond-vergadering , waarin het verwijt tegen

de Remonstranten werd ingebragt , dat zij de synode van scheurmakerij hadden

beschuldigd, en daardoor tevens de eer hadden aangerand van de Staten-Ge-

neraal , den Prins van Oranje , en de overheid des lands. De redewisseling

nam gedurig meer het karakter van bitterheid en hartstogtelijkheid aan,

zoodat Bogerman zich zelfs de scherpe woorden liet ontvallen : „ Het komt

niet te pas, dat gij het oordeel van zoovele voortreffelijke mannen met jeug-

dige dartelheid wraakt. Bedenkt, dat gij gedaagden zijt! Uwe zaken staan

niet als voorheen. De kans is gekeerd. Gij behoort u in de omstandigheden

te schikken en demoedig te zijn." Deze uitval werd met waardigheid door

Niëllius beantwoord, die vooral hierover zijn ongenoegen te kennen gaf, dat

hij en de zijnen voor een' troep jeugdige loshoofden werden uitgemaakt. Wat

ook van Contra-Remonstrantsche zijde werd in het midden gebragt, om de

reo-tsbevoegdheid der synode te bewijzen , altijd bleef het onverzettelijk ant-

woord der gedaagden , dat zij tot de behandeling der geschillen niet konden

of mogten overgaan, voordat eerst hunne exceptie van de incompetentie der

regters was afgedaan.

Ook in de volgende vergaderingen was de gedachtenwisseling niet minder

bitter en scherp; en de eenige uitkomst, waartoe negen achtereenvolgende

zittingen leiden moesten, was geene andere dan deze, dat, ja, de synode,

door de staatsgemagtigden ondersteund , hare wettige bevoegdheid staande hield

,

maar evenzeer de Remonstranten, ook waar zij ten laatste zich bereid vei*-

klaarden, hun gevoelen over de bekende vijf artikelen schriftelijk in te leve-

ren, onwrikbaar volhardden bij hun protest. Een geacht schrijver van on-

zen tijd 1), laat zich over deze zaak aldus uit: „De synodale vaders konden

niet anders handelen. Het opgeven van hunne regterlijke bevoegdheid zou het

opgeven van hunne taak geweest zijn. Eene conferentie lag niet langer in den

1) Glasius, Geschied, der nationcde Synode. Dl. II, bl. 11 i.



1G9

geest van 's lands liooge regering en zou ook tot geene beslissing hebben ge-

voerd. De breuke was te wijd, om eene verzoening mogelijk te doen acliten.

Maar ook de Remonstranten konden niet anders. Zij konden er niet aan twijfe-

len , of de uitspraak der aldus zamengestelde kerkvergadering moest hun nadee-

lig zijn. Erkenden zij hare regterlijke bevoegdheid, dan verzekerden zij zeiven

aan die uitspraak het gezag van wettig regt." Wij zijn geneigd , dit onpartijdig

oordeel te onderschrijven; maar springt het dan niet in het oog, dat het

houden van dergelijke synoden tot het beëindigen en beslissen van godsdienst-

geschillen ten eenenmale nutteloos is? De dwaling, die men meent te ver-

oordeelen en krachteloos te maken, blijft bestaan, omdat zij aan het geweten

van den veroordeelde niet als dwaling wordt openbaar gemaakt. Neen, dan

had de Amsterdamsche predikant Trigland, wien niemand van ingenomenheid

met de Remonstranten verdenken zal, het beter begrepen, die, in een' tijd,

toen deze laatsten nog de overhand hadden , en — de onpartijdigheid gebiedt

ons dit er bij te voegen — niet altijd de verdraagzaamheid betrachtten, die

zij later van anderen verlangden , zijne begeerte aan den prins had te kennen

gegeven , dat vrije uitoefening der religie mogt worden toegestaan : „ dan had-

den zij nog wel moed d'Arrainianen dood te preêken." Het beginsel, in die

woorden uitgedrukt, komt ons voor, het ware te zijn. Geen ander — wij

zeggen niet : geen beter , maar , geen ander — middel , om de dwaling te

vernietigen, dan de prediking, de onbelemmerde getuigenis van wat zich als

waarheid aan rede en geweten doet kennen.

Ofschoon de boven medegedeelde bijzonderheden een' langen duur der be-

raadslagingen deden verwachten, was toch het nu voorgevallene reeds het be-

gin van het einde geweest. Ook over de wijze van behandeling der geschil-

punten konden beide partijen het niet met elkander eens worden. Wel hadden

de Remonstranten er ten laatste in bewilligd, hun gevoelen schriftelijk over

te leveren , — ofschoon zij aan eene broederlijke onderhandeling bij monde de

voorkeur gaven , — maar naauwelijks hadden zij den 13<'<=" December schrif-

telijk hun gevoelen doen kennen aangaande het eerste punt: over de verkiezing

en verwerping, of velen hadden reeds aanstonds dit in hen te berispen, dat

zij zich de vrijheid veroorloofd hadden, het gevoelen der tegenpartij te be-

strijden. Nogtans gingen zij voort, met op dezelfde wijze ook de overige

artikelen te behandelen. Wat men ook aanmerken mogt, dat het beter was

van de verkiezing dan van de verwerping te spreken, dat het niet aan hen

stond , de orde van behandeling te bepalen , dat het der synode minder te

doen was , om aan de conscientie der Remonstranten te voldoen , dan om de

resolutiën der Staten na te komen; dat zij, de geciteerden, alleen hadden te

gehoorzamen, niet te onderzoeken, — zij bleven niettemin volharden, zelfs

II. 22
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toen zij met kerkelijke en burgerlijke straf werden bedreigd. De eene on-

stuimige zitting volgde op de andere, en Bogerman had in het leiden der ver-

gaderingen inderdaad eene zeer moeijelijke en hagchelijke taak. Geen wonder,

dat ook het publiek met de grootste belangstelling den gang der beraadsla-

gingen volgde , en eene talrijke schare van hoorders , — waaronder niet zelden

de aanzienlijkste vrouwen, — eiken dag de zittingen kwam bijwonen. Maar

ook buiten den Kloveniersdoelen
,

ja, in ons gansche vaderland was de zaak

der „ Arminianen^' in de gewone gesprekken aan de orde van den dag, om-

dat zij eene eerste plaats in aller gemoederen innam. De ongunstige stemming

der mindere klasse tegen de Remonstranten openbaarde zich menigmaal op

zeer naïeve wijze. Was reeds vroeger Episcopius in Leiden achtervolgd gewor-

den door een' smid, die eene ijzeren stang als een geducht wapen in de hand

zwaaide, en hem voor een' Arminiaan , een' beroerder der Kerk schold, terwijl

zijne vrouw uitriep: „Zulke lui moest men ophangen!" — nog vddr de opening

der synode, den 22sten October, verhaalde een der afgevaardigden, Alting,

toenmaals hoogleeraar te Heidelberg, de volgende byzonderheid aan eenige

mede-afgevaardigden, die te Dordrecht in een logement bijeen waren. Te

Amsterdam had een voerman met een paard door de stad gereden. Op eens

bleef het dier staan en weigerde te trekken. Daar riep de voerman in veront-

waardiging uit: „Ik zie wel, wat u schort. Gij zijt ook een Arminiaan, en

wilt uw' vrijen wil gebruiken, maar ik zal u dien wil er wel uitslaan!" en op

onbarmhartige wijze was toen het dier door hem geteisterd geworden. Is het

vreemd, wanneer zulke gevallen reeds vóór den aanvang der synode plaats

hadden , dat , nd de opening dier vergadering, de Eemonstranten van de zijde

van het publiek te Dordrecht meer dan eenmaal aan schimp en beleediging

bloot stonden? l)

De omstandigheid, dat juist in die dagen zich eene prachtige komeet aan

het hemelgewelf vertoonde , was weinig geschikt de gemoederen tot kalmte te

brengen. Zagen de onkundigen in dat verschijnsel een' voorbode van te duchten

onheilen en straffen Gods, anderen vreesden, dat de staartster eene afbeelding

van de synode zou zijn, voor zoover namelijk ook van deze vergadering een

droevige nasleep van onheilen en gevaren te wachten was. Onder niet zeer

verblijdende omstandigheden eindigde alzoo het jaar 1618. De vrede der kerk

was nog niet hersteld; integendeel, de breuk was zoo mogelijk nog wijder,

de wond nog pijnlijker geworden. Misschien was het juist het gevoel van be-

hoefte aan vrede en rust, dat Polyander bewoog, om de woorden: „Hoe

lieflijk zijn op de bergen de voeten dergenen , die het goede boodschappen en

den vrede verkondigen" ^), tot tekst te kiezen voor de latijnsche kerk-

1) Dat bet vau de andere zijde ook aan demonstraties tegen de synode niet ont-

brak, laat zich gemakkelijk vermoeden.

2) Jes. 53 VS. 7.
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rede, waarmede hij den Sleten December de synodale zittingen van dat jaar

plegtig besloot. Het was hetzelfde verlangen, dezelfde behoefte, die zich

uitsjirak in een gedicht, dat door Jacob Cats, naar aanleiding van het ver-

schijnen der komeet werd uitgegeven , en waarin deze regels voorkwamen

:

— — — Di'ijf, lieve God, drijf verre,

Drijf uit ons Nederland dien vreeraden tuimelgeest

,

Die overal het hart der vromen maakt bevreesd.

Kom , ware Vredevorst , en stel toch in de stede

Van deze lange twist uw goddelijke vrede:

Geef, dat der menschen hart, verhard gelijk een steen,

Door uwen zachteu geest mag weder worden een

!

Eene enkele maal kunnen zij, die een''kalmen en vreedzamen afloop der beraad-

slagingen wenschten
,
gehoopt hebben , dat zij hunne begeerte vervuld zouden

zien. Het was op den ll<len Januarij 1619. Bogerraan had verklaard, dat de

hoofdzaak, waarover men twistte, gelegen was in een verschil van meening

over de orde van behandeling, daar de Eemonstranten beginnen wilden met

de uiteenzetting van huu gevoelen , terwijl de synode verlangde , dat zij eerst

op de voorgestelde vragen zouden antwoorden. Toen nam Episcopius het woord.

„Wij willen," sprak hij , „ over de orde niet twisten. Indien men ons de

begeerde vrijheid wil toestaan , men geve ons de vraagpunten op , wij zullen

antwoorden; te meer, omdat de voorzitter nu belooft, wat te voren nooit ge-

zegd is, dat wij in onze verklaring buiten de voorgestelde vragen mogen

gaan , en daaraan vrijelijk mogen toevoegen , hetgeen ons voorkomen zal , er

aan te ontbreken." Naauwelijks had hij dit gezegd, of hij stak zijne hand naar

Bogerman uit. De geheele vergadering was in gespannen verwachting, wat

gebeuren zou. Velen , inzonderheid onder de buitenlandsche leden , stonden

op, en wenkten den voorzitter met de hand, dat hij hem de vraagpunten zou

overgeven. Men had zich met eene ijdele hoop gevleid. De toegestoken hand

werd niet aangenomen ; het verzoenend woord , dat velen van den voorzitter

wenschten, werd niet gesproken. De eenige verklaring, die men van Boger-

man hoorde, was, dat het in regten niet gebruikelijk was, aan gedaagden

de vragen in geschrift over te geven. Bij die raeening bleef hij volharden,

en het einde der langdurige discussie was, dat de geciteerden uit de zaal

werden verwijderd.

Alles deed vooruitzien, dat de droevige ontknooping niet lang meer kon

uitblijven. Zij had plaats op den Hdcn Januarij. De stemming der vergade-

ring was dien dag, ten opzigte der Remonstranten , ongunstiger dan ooit, de-

wijl men in hunne jongste handelingen tegenspraak meende te zien met vroeger

afgelegde verklaringen van meer toegefelijken aard. Voor de laatste maal wei'd

hun gevraagd, of zij gezind ware^, om het besluit der Staten- Generaal en

der synode onvoorwaardelijk te gehoorzamen, en zonder verdere uitvlugton

22*
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tot de behandeling der zaak over te gaan. Voor de laatste maal antwoordden

zij in een daartoe ingeleverd geschrift, dat hun geweten niet toeliet, te ge-

hoorzamen. Daar wendde , nadat allen die verklaring onderteekend hadden , de

voorzitter zich tot hen, en geheel zijne houding en zijn gelaat deden hun het ergste

vermoeden.— Bogerman was ontegenzeggelijk een man van een indrukwekkend

voorkomen. Dat hooggewelfde voorhoofd, die sprekende trekken, dat vonke-

lend oog, die fraaije, rosachtig blonde, tot op de borst afdalende baard, die

schoone, krachtvolle stem, die treffende gebaren, waardoor de magt der

overreding, die hij in zoo groote mate bezat, nog werd versterkt, — dat

alles, en zooveel meer nog, waai'door de voorzitter eener vergadering zoo

gewigtigen invloed kan uitoefenen , miste ook hier zijne uitwerking niet.

Jammer, dat die schoone stem bij wijlen van onedele gramschap trillen kon!

Jammer, dat bij wijlen uit dat oog stralen schoten van onheilig vuur! Zoo

was het in die merkwaardige 57s'e zitting van den lA*^^^ Januarij. Hij wendde

zich dan tot de gedaagden , en , terwijl zijn vonkelend oog en geheel zijne

houding van de heftige gemoedsbewegingen getuigden , die daar binnen woel-

den, riep hij met eene stem, die donderend door het gewelf weergalmde:

„ Gij beroemt u in uwe laatste geschriften , dat vele uitlandsche godgeleerden

uw verzoek niet ten eenenmale hebben verworpen. Maar hunne gematigdheid

ten uwen opzigte sproot voort uit een misverstand. Zij erkennen nu , door u

bedrogen te zijn. Zij verklaren u onwaardig, langer in de synode gehoord

te worden. Gij moogt voorwenden wat gij wilt , de voornaamste oorzaak uwer

hardnekkigheid is, dat gij de synode houdt voor partij, en u op gelijke lijn

met haar plaatst . . . Hierdoor hebt gij ons langen tijd opgehouden . , . De

synode heeft met alle zachtheid, vriendelijkheid, verdraagzaamheid, lang-

moedigheid, rond, opregt, eenvoudig, edelmoedig en welwillend met u ge-

handeld , maar gij hebt daartegenover niets dan looze streken , bedrog en

logens gesteld . . . Vertrekt , zooals gij gekomen zijt ! Met logen hebt gij

aangevangen, met logen eindigt gij... Gij zijt altijd vol bedrog en dubbel-

zinnigheid geweest. Gij zijt niet waardig, dat de synode verder met u lian-

dele . . . Gij wordt ontslagen en heengezonden. Mogt de vergadering u

noodig hebben, dan zal zij het u bekend maken." Eu toen, met uitgespreide

armen vóór hen staande, terwijl de beide geopende handen tot hen waren

gekeerd : „ ik geef u ," eindigde hij
, „ uit naam der heeren gecommitteerden

en der kerkvergadering uw afscheid. Men ontslaat u. Gaat heen
!"

„ Gaat heen !" Toen Bogerman met deze gebiedende woorden zijne rede be-

sloten had, werd in de vergaderzaal een gemompel van verbazing en afkeuring

vernomen. Bogerman was in zijne drift te ver gegaan. Ook de hevigste Con-

tra-Remonstranten schudden bedenkelijk het hoofd. Afgezien nog van de

hevigheid, waarmede hij gesproken had, was hij, in de verwijdering van de

Remonstranten , zijne bevoegdheid te buiten gegaan , daar het gevoelen der
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inlandsche leden omtrent die zaak niet was gevraagd. Men zegt, dat Boger-

raan zelf onder zijne vrienden de bekentenis heeft afgelegd , dat hij zich al te

zeer door zijne drift heeft laten niedeslepen , doch dit was geschied „ uit ijver

voor de dienst der synode." Deze laatste opmerking zal zeker voor velen eene

voldoende verontschuldiging zijn geweest.

„Gaat heen," had men tot de gedaagden gezegd. Zij gingen, maarniet zonder

inwendig verzet, niet zonder vooraf een afscheidswoord tot de vergadering te

hebben gerigt. „Ik zal," sprak Episcopius, „met mijn' Zaligmaker, Jezus

Christus, op dat alles zwijgen , en God zal oordeelen tusschen ons en de synode

over de listen, bedriegerijen en logens, die men ons ten laste legt." — „Gij

hebt genoeg gesproken!" viel Bogeruian daarop in; hetgeen Niëllius niet

weerhield er bij te voegen : „ Ik beroep mij van deze ongeregtigheid en on-

billijkheid der synode op den troon van Christus." Ook Naeranus beriep zich

op Christus' regterstoel. „Dadr," sprak hij, „zullen zij, die hier als regters

zitten, ook staan, om zelven geoordeeld te worden." En, toen de weggezon-

denen, bij het verlaten der zaal, tot digt aan den ingang genaderd waren,

ter plaatse , waar de toehoorders zich bevonden , hoorde men Hollingerus 1)

zeggen tot degenen , die vóór hem waren : „ Gaat uit de vergadering der

goddeloozen
!"

Wat was dan de uitslag, waartoe zoovele en zóó langdurige beraadslagingen

hadden geleid? Geen andere, dan het besluit, om de geciteerden uit de syn-

odale vergaderingen te verwijderen , en hunne leer uit hunne geschriften te

beoordeelen. Wel is er alle reden om zich te beklagen, „dat een tijd, dien

de afgevaardigden zelven aan iets anders hadden kunnen toewijden, en die,

ook in stoffelijken zin, kostbaar geacht mogt worden, geene andere vrucht

leverde, dan dat resultaat."

De synode draalde niet, eene commissie naar 'sGravenhage te zenden,

om aan de Staten-Generaal mededeeling te doen van al, wat in de laatste

dagen in de synode was voorgevallen. Men wil, dat zelfs de prins van Oranje

zijne afkeuring heeft te kennen gegeven over de hardheid, waarmede door

sommige leden der commissie -gesproken werd ; hetgeen evenwel niet verhin-

derde, dat hunne Hoog-Mogenden ten volle goedkeurden het besluit, om de

geciteerden uit de vergadering te verwijderen, en tevens bepaalden, dat deze

Dordrecht niet mogten verlaten , totdat hun door de kerkvergadering of de

politieken anders zou worden gelast. Met het onderzoek en de beoordeeling

van de gevoelens der Remonstranten uit hunne geschriften werd spoedig op

de synode een aanvang gemaakt. Het is er verre van , dat de beraadsla-

gingen altijd door een' geest van eensgezindheid en verdraagzaamheid geken-

merkt zijn geweest; en het waren vooral eenige buitenlandsche godgeleerden

1) Volgens andereu Dominicus Sapma.
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(wij denken in de eerste plaats aan die van Breinen), die zich meer dan

eenmaal over de hardheid en onbescheidenheid van een' Gomarus of Boger-

man ernstig hebben beklaagd. Hoeveel invloed en gezag deze laatste ook

mogt bezitten, toen het bleek, dat hij alleen zich wilde belasten met het

ontwei'pen der canones of besluiten, waarin de betwiste leerpunten zouden

veroordeeld worden , openbaarde zich toch bij velen een geest van krachtigen

tegenstand; en hij moest het verdragen, dat, tot het zamenstellen dier

canones, eene commissie werd benoemd, die, behalve den voorzitter en zijne

beide assessoren, uit nog zes in- en uitlandsche leden bestond. Door deze

commissie werden dan ook de leerregels vastgesteld, die, even als de artike-

len der Remonstranten vijf in getal waren, en handelden, de eerste over

de goddelijke verkiezing en verwerping, de tweede over den dood van Chris-

tus en de daardoor bewerkte verlossing der menschen , de derde en vierde

over 's menschen verdorvenheid en bekeering tot God en de wijze der bekee-

ring, en de vijfde over de volharding der heiligen. Opmerkelijk is het tot

kenschetsing der synodale vergadering, dat de meerderheid harer leden niets

vpilde weten van de streng calvinistische of zoogenaamde supralapsariscJie opvat-

ting der verkiezing , volgens welke ook de val van Adam, als eene noodwendige

schakel in Gods eeuwig wereldplan, moet worden aangemerkt, eene opvatting

,

die toch door mannen als Bogerman, Festus Hommius , Trigland , Lubberti

en Gomarus met alle kracht werd voorgestaan. Blijkbaar wilde men liever,

door den val van Adam te beschouwen als een gewrocht van diens vrijen wil,

de beschuldiging van inconsequentie op zich laden , liever des noods zich ver-

zetten tegen hen , die geacht werden zuilen te zijn , dan de meening voor-

dragen, dat het ontstaan der zonde en het verlorengaan van velen niet aan

den mensch moet worden toegeschreven, maar aan God. Men moge dit eene

gelukkige inconsequentie noemen, er was toch eenige aanleiding voor de

Eemonstranten , om aan sommige leden der synode te verwijten , dat zij , door

het mede- onderteekenen der canones, niet altijd met hunne overtuiging waren

te rade gegaan.

Het is hier de plaats, om met een enkel woord te gewagen van de maat-

regelen door de synode genomen, tot handhaving van de nu vastgestelde

regtzinnige leer. Daartoe werden zekere formulieren ontworpen, in de eerste

plaats voor de predikanten , waarin de onderteekenaars verklaarden : „ al de

artikelen en stukken der leer, in de confessie en den katecliismus der Neder-

landsche Gereformeerde kerken begrepen, mitsgaders de verklaring over eenige

punten der voorzegde leer in de Nationale Si/node, anno 1619 te Bordrecid gesteld,"

te gelooven, als „ in alles met Gods woord overeenkomende," en zich daaraan

getrouwelijk te willen houden. Eene gelijke verbindtenis werd ook vervolgens

van de hoogleeraren in de godgeleerdheid , de regenten en onder-regenten der

theologische collegiën en van alle onderwijzers in hoogere en lagere scholen
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gevraagd. Evenwel, de Leidsche lioogleeraren en curatoren konden zich niet

geheel met het hun voorgelegde formulier van onderteekeuing vereenigen;

niet omdat zij eenig bezwaar hadden tegen de leer, in de confessie, den

katechismus en de Dordsche leerregels uitgedrukt, maar omdat zij niet konden

besluiten tot „ belofte van onderwerping aan de provinciale synode," waarvan

in dat formulier werd gesproken. Het is voorts opmerkelijk, en welligt eene

niet onbelangrijke bijdrage tot de kennis van het karakter der Friezen, dat

in hunne provincie de genoemde leerregels nooit algemeen zijn geteekend,

wederom niet , omdat men met den inhoud daarvan niet instemmen kon , maar

eenvoudig en alleen, omdat de Staten dier provincie de onderteekening verboden.

Verboden .... waarom ? Omdat zij, in het door de synode aangenomen begin-

sel van geheele onafhankelijkheid der Kerk van den Staat, miskenning meenden

te zien van het wereldlijk gezag l). üe Staten der overige gewesten daaren-

tegen keurden niet alleen het tegen de Remonstranten uitgesproken vonnis,

dat wij straks zullen mededeelen, maar ook den inhoud der canones ten volle

goed, en de veroordeelden hebben dit op eene allergevoeligste wijze onder-

vonden. Met weinig mindere gestrengheid ging men te hunnen aanzien te

werk, dan waarmede in de zestiende eeuw de Hervormden waren vervolgd

geworden. Het was, of andermaal de inquisitie, — maar nu in de Protes-

tantsche Kerk ! — het hoofd begon op te steken , en , schoon ook geene brand-

stapels werden opgerigt en ontstoken , maanden achtereen in een* vunzigen en

duisteren kerker te moeten doorbrengen , — veler lot in die dagen ! — is

dók eene foltering, niet minder pijnlijk, dan die, waaronder de levenskracht,

na hevige maar kortstondige smarten, bezwijkt. Ongelukkige Kerk, die zoo

ontrouw kan zijn aan haar eigen beginsel, of, waar zij zelve aan die maat-

regelen van vervolging geene schuld heeft, een zoo jammerlijk slagtoffer der

staatkunde wordt! Maar eere dan ook den vorsten, die in deze kommervolle

tijden den vervolgden eene veilige wijkplaats hebben aangeboden. Eere ook

aan prins Maurits, die meermalen zijn' ongeveinsden afkeer van de handelin-

gen zijner partij onverholen heeft te kennen gegeven. Zelfs een schrijver van

onze dagen en uit ons volk, wiens sympathie voor de Dordsche synode alge-

meen bekend is, en die dus in dezen niet van partijdigheid kan beschuldigd

worden 2), kan niet nalaten , het te betreuren , dat de vergaderingen der Kemon-

stranten, in de huizen of op het open veld gehouden, met geweld werden

verstoord. „Waarom niet," vraagt hij, „buiten de Hervormde Kerk, nu men

de Arminianen dood prediJ-en kon, vrijheid van godsdienstoefening verleend?"

Wij vragen op onze beurt ; Verraadt men niet door dat drijven en dwingen

,

1) Meu verg. hier het bekende werk van den hoogleeraar J. H. Scholten: Be kei-

der JJerv. Kerk, enz. dl. I. (•i<= nitg.) bl. 52—54.

2) Mr. G. Groen van Prinsterer: Handb. der gescJded. van het Vadert. 1<= ged. (3« dr.},

bl. 217.
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dat te baat nemen van uiterlijk geweld, dat verbannen en onschadelijk

maken der tegenpartij , een uiterst klein vertrouwen op de deugdelijkheid en

de zegepraal zijner eigene zaak? Genoeg , er was voor de lijdende partij in die

dagen alle aanleiding, om klagende te zingen:

O droeviglie tyden, o droevighen staiidt

Van ons wel lieve vaderlandt!

Daer men nu gaet vervolghen

Den Eemonstranten aen elcken kant,

Met herten seer verbolghen.

Men slet er nu weer Consciency-dwangh

,

Placcaten en Inquisicy strangh,

Het vanghen ende bannen

En te wercke legghen seer harden drangh

Aen vrouwen ende mannen.

Wie hadde dit oyt in een vry landt

Verwacht? En daer men in den vyandt

Sulcx eertijts heeft mispresen?

En daer men soo grooten thegenstandt

Hem hierom heeft bewesen?

Wie hadde van 't volck gereformeert

Verwacht manieren soo verkeert?

En dat men dus dengheenen,

Die haer vree hebben gepresenteert

Doen suchten soud' en weenen?

Maer merckt nu Calvinisten haer aerdt

:

Sy synder wel van dees dwangh vervaerdt,

Soo lang als 't haer wil gelden,

Maer als se sijn meester, geUjck men ervaert,

Soo gaen s' haer anders melden ').

Doch wij zijn reeds de geschiedenis vooruitgesneld. Wij keeren tot de synode

terug. ^__________

Op Maandag den 6'^"^ Mei 1619 was de Groote Kerk te Dordrecht met

eene overgroote schare van nieuwsgierigen en belangstellenden gevuld, die uit

alle oorden was zamengevloeid. Geen wonder! Het was de dag, waarop de

vastgestelde canones en de sententie over de Remonstranten openlijk en plegtig

zouden worden voorgelezen. Na het gebed, door Bogerman uitgesproken , werd

met die voorlezing een aanvang gemaakt. Laat ons hooren , welk vonnis de

Remonstranten trof! „ Alzoo eenigen , die uit ons zijn uitgegaan, onder den

naam van Remonstranten bestaan hebben, de leere zwaarlijk en peryke-

loozelijk te beroeren en schadelijke dwalingen, zoowel oude te voorschijn te

brengen , als nieuwe te smeden — — — , zoo is 't , dat de synode

1) Overgenomen uit Paschier de Fijne, door Dr. J. van Vloten, Aant. bl. 10 (Amst.

G. D. Bom).
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verklaart en oordeelt, dat de kerkdienaren, die zich in de gemeente hebbon

gedragen als hoofden der factiën en leeraars der dwalingen, schuldig en

overtuigd zijn, de religie te hebben geschonden, de eenigheid der kerken

gescheurd en zeer zware ergernis te hebben gegeven ; en wat aangaat degenen

,

die tot deze synode zijn geciteerd, dat deze daarenboven schuldig zijn aan

onlijdelijke wederspannigheid tegen de bevelen der hooge overheid, in deze

synode gepubliceerd, en tegen deze eerwaardige synode zelve. Om welke

oorzaken de synode vooreerst de voorsz. geciteerden van hunne ambten ontzet

,

ook tot het waarnemen van alle academische diensten hen onwaardig oordeelt,

tot den tijd toe, dat zij door ernstige bekeering — — de gemeente zullen

voldaan hebben. Doch de anderen, welker kennis nog tot deze synode

nationaal niet gekomen is , beveelt zij aan de provinciale synoden , dassen

en kerkeraden , — — die met alle naarstigheid zullen zorgen , dat de ge-

meente geeue schade, noch voor het tegenwoordige lijde, noch voor het toe-

komende te vreezen hebbe ; dat zij de aanhangers der dwalingen onderscheiden

door den geest der voorzigtigheid , dat zij de hardnekkigen , de luidroepers

en factieuse beroerders met den eersten van hunne kerkelijke en scholastieke

bedieningen — — ontzetten ; — — dat zij diegenen , die uit zwakheid en

door der tijden boosheid zijn gevallen of verrukt met alle zachtmoedig-

heid — — tot de ware en volmaakte eenigheid met de Kerk zoeken te

brengen. — — Daarbenevens vermaant deze eerwaardige synode ernstiglijk

alle kerkelijke vergaderingen , dat zij naarstig waken over de kudden , die haar

vertrouwd zijn; dat zij tijdelijk alle nieuwigheid, in de kerk uitspruitende,

tegengaan , en dezelve als onkruid uit des Heeren akker ultroeijen ; dat zij

acht hebben op de scholen en regenten , opdat niet door de bijzondere gevoelens

en opiniën, der jonge jeugd ingescherpt zijnde, naderhand de gemeente en

het vaderland eenige groote schade lijden." Nadat men voorts aan de Staten-

Generaal voor hunne bemoeijingen in het bijeenroepen der synode eei'biediglijk

dank gezegd , en de bescherming der ware leer hun aanbevolen had , werd

door den voorzitter het dankgebed uitgesproken ; de toegevloeide menigte ver-

spreidde zich weldra in alle rigtingen buiten het kerkgebouw, en de pleg-

tigheid was afgeloopen.

Den 9'l'='i Mei had de laatste bijeenkomst met de buitenlandsche leden plaats.

Zij ontvingen bij die gelegenheid van den raadsheer Gregorii den dank der

Staten voor de door hen betoonde hulp, en namen plegtig hun afscheid.

Daarop reikte men elkander de broederband
, „ met een groot gedommel en

gewoel door elkander." En toen — verlieten de uitheemschen de stad Dord-

recht, om spoedig naar hunne haardsteden terug te keeren? Nog niet terstond.

De onzen landaard eigene gewoonte van elke eenigzins gewigtige vergadering

met een' maaltijd te besluiten, deed zich ook hier gelden. Ook de Dordrechtsche

nationale synode moest een „ blij-eindend treurspel" zijn. Aan den avond van

II. 23



178

clienzelfden dag vereenigden zich allen aan een „ magnifyck banquet," dat

door de regering der stad was aangerigt. Men fieeft van Remonstrantsche

zijde zich hevig over dezen maaltijd beklaagd , waartoe „ verscheidene mucisyns

uit de omliggende steden waren ontboden, ook vrouwen, die achter de gor-

dijnen zongen;" men heeft zich te heviger beklaagd, omdat dit festijn op He-

melvaartsdag werd gevierd. Men heeft beweerd
, „ dat de synodale vaders op

deze wijze de zwarigheid, die zij mogten geschept hebben uit het afzetten

van zooveel j^redikanten , met Rhijnwijn afspoelden , en met muziek verdreven

,

en zich zóó lieten toeven, dat verscheidene van de uitheemschen, zelfs die de

deftigsten wilden zijn, des avonds al zwierende naar huis gingen." AVij ge-

looven , dat die aanmerkingen en beschuldigingen overdreven zijn. Trouwens,

van mannen, die als leden eener synode bij de Staten-Generaal zeer ernstig

hebben aangedrongen op het weren van „ die gruwelijke , menigvuldige pro-

fanatiën van den Sabbath" en van „ die grove en menigvuldige abuizen , waar-

door de menschen van de ware godzaligheid worden afgeleid tot de ijdelheden

en dartelheden dezer wereld ," — van zulke mannen zou het meer dan onge-

past zijn geweest , indien zij zelven van ontheiliging eens kerkdijken feestdags

een jammerlijk voorbeeld hadden gegeven. Maar ontkennen kunnen wij niet,

dat toch die feestvreugde, zij moge dan de geoorloofde perken niet over-

schreden hebben , — wij laten dat in het midden — na al hetgeen was

voorafgegaan een weinig passend besluit der vergadering lieeten mogt. Zouden

sommigen , die dadr waren aangezeten , ook met weemoed hebben gedacht aan

het beklagenswaardig lot , waarmede , ten gevolge der gevallen besluiten , vele

huisgezinnen werden bedreigd? Indien wij dit mogten aannemen, zouden wij

wel regt hebben , hen aan te klagen van overdreven sentimentaliteit ?

Den IS^en Mei waren de buitenlandsche godgeleerden te 's Gravenhage

getuigen van eene treurige plegtigheid. Daiir viel op het schavot het hoofd

van een' grijsaard , die in de notulen der Staten van Holland wordt genoemd

„een man van grooten bedrijve, besoigne, memorie en directie, ja singulier

in alles." De lezer weet reeds , dat wij Oldenbarnevelt bedoelen. Het was

een voor de Remonstranten ongunstig teeken , dat deze strafoefenlng onmid-

dellijk volgde op het einde der synodale handelingen. Er was geen twijfel

aan, men zou met gestrengheid tegen hen te werk gaan. Wij zagen reeds

boven , dat die vrees is vervuld geworden. Maar tevens werd door ditzelfde bloe-

dige schouwspel de ruwe en bittere woordspeling vervuld van Deodati, hoog-

leeraar te Genève, een der hevigste anti-Remonstrantsche leden der vergade-

ring : „ dat de canons van Dordrecht Barnevelt het hoofd hebben afgeschoten."

Wij zijn aan het einde gekomen van ons verhaal. Zeker zou men der

Dordschc sjaiode onregt doen, indien men haar enkel wilde beschouwen in

hare handelingen tegenover de Remonstranten. Daar zijn besluiten van haar
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uitgegaan, die van hoog belang waren voor de Nederlandsche Hervormde

Kerk (wij denken o. a. aan het werk der bijbelvertaling, dat, ofschoon voor

onze tijden niet meer voldoende, toch een in vele opzigten verdienstelijke

arbeid mag heeten). Ook in hare gedragingen ten opzigte der tegenpartij

mogen wij niet nalaten, haar te beoordeelen met dien geest van echte ver-

draagzaamheid, die het verschil van tijden en toestanden niet wil voorbijzien

,

die eerbied heeft ook voor het gevoelen van andersdenkenden, en, alle blij-

ken van partijhaat en hartstogtelijkheid afkeurende, zelf zich tracht te hoe-

den tegen wat men in anderen niet dulden zou. Wel ligt de vraag voor de

hand, of de synode inderdaad nut heeft gesticht in evenredigheid van de

schatten gelds, die zij heeft gekost? Zij heeft de in haar oog dwalenden af-

gezet, ten lande uitgejaagd, tot een kommerlijk leven gedoemd: heeft zij ook

de divaling overwonnen en vernietigd ? Neen, godsdienstige overtuigingen laten

zich niet dooden door een veroordeelend vonnis, door het zwaard der over-

heid. Mogt meer en meer aller leuze worden , waar verscliillende partijen

in het godsdienstige tegenover elkander staan, het wijze woord van Gamaliël:

„Laat hen begaan, laat hen vrij zich ontwikkelen!" Is hunne leer of hun

werk uit menschen, van onzuivere beginselen uitgegaan, op dwaling en logen

gegrond , het zal vernietigd worden , ook zonder uitwendigen tegenstand. Is

het uit God, zoo zal het allen tegenstand te magtig blijken; men breekt

het niet.

J. M. AssiNK Calkoen.

23^



ELFDE TAFEREEL.

DE HOOGESCHOOL TE GRONINGEN.

In de geschiedenis eener evangelische Kerk behoort ook op de Hoogescho-

len een belangstellende blik geslagen te worden. Zij zijn aan de Christelijke

Kerk eigen. Zij kwamen in haar oj), toen in de middeleeuwen de wetenschap-

pen tot onderzoek én aanbeveling van het evangelie begonnen aangewend te

worden. Zij werden de aanleiding en het krachtig bevorderingsmiddel tot de

hervorming der Kerk in de zestiende eeuw. Waar die hervorming begon

stand te grijpen, werden nieuwe Hoogescholen opgerigt, ten einde haar te

bevestigen, uit te breiden en te handhaven.

Dit is zeer natuurlijk. In de heidensche landen is er vijandschap tusschen

de vrije wetenschaj^ en de overgeleverde godsdienst ; de bloei der wijsbegeerte

werd in Athene en Rome de vei'kwijning der volksgodsdienst. Maar onder

christelijke volken behoeft men geene wetenschap te vreezen. Dadr weet men,

dat men Hem volgt, die het licht der wereld is, die klaarheid verspreidt

over elke wetenschap, en van elke wetenschap , zoo zij vrij en grondig wordt

beoefend , hulde en eere ontvangt. Dadr verlangt de Kerk , hoe meer Christe-

lijk zij is, des te vuriger de vi'ije en naauwgezette beoefening van alle weten-

schappen.

Deze overtuiging deed in de middeleeuwen reeds ééne algemeene Hoogeschool

voor Nederland, te Leuven, verrijzen; en toen de Hervorming in de zestiende eeuw

was doorgebroken , deed zij vooral in de vrijgevochten gewesten de eene inrigting

van hooger onderwijs na de andere verrijzen. Er was daarin een wedstrijd onder

de provinciën. Holland stichtte haren zetel van vrije en alomvattende weten-

schap te Leiden, Friesland te Franeker, Groningen en Utrecht in de hoofdste-

den , Gelderland te Haitlerwijk. Ja, men zag daarin ook een' wedstrijd ontstaan tus-

schen verscheidene grootei-e en zelfs kleinere steden. Amsterdam , Rotterdam, Mid-

delburg, 's Hertogenbosch-, Maastricht , Nijmegen en Deventer rigtten Atbensea

of Illustre scholen op , wier leeraren ook den eeretitel van professoren droegen.

In al deze inrigtingen was de godgeleerdheid het voornaamste, in enkele

het eenig vak van onderwijs. Vooral om het dierbaar kleinood der vrije en
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reine evangelieverkondiging te verkrijgen en te behouden , en de Kerk van be-

kwame en vrome predikers te voorzien, bad men ze gesticht. Lieten de geld-

middelen het toe, dan voegde men er gaarne andere wetenschappen bij; doch

in elk geval moest de theologie woi'den beoefend.

Onder deze stichtingen bekleedt ook de Groninger Hoogeschool eene niet

onwaardige plaats. Nu ik hare geschiedenis, in zoo verre deze tot de Her-

vormde Kerk in betrekking staat, zal schetsen, heeft zij (in 1614 geopend)

in het afgeloopen jaar juist 250 jaren bestaan. Die te Leiden (in 1575 gesticht)

is 39 jaar ouder, te Utrecht (in 1636 opgerigt) 22 jaar jonger. De Franeker

Hoogeschool (in 1585 gesticht) zou, bestond zij nog, 29 jaar ouder, en die te

Harderwijk (in 1648 ontstaan) 34 jaar jonger zijn.

Om de geschiedenis der Groninger Hoogeschool gemakkelijk te overzien,

vestig ik den blik op enkele hoofdzaken.

Be voorbereiding en het ontstaan.

Eenige uitwendige omstandigheden hadden aan de aloude inwoners van de

stad en de provincie Groningen, vroeger dan elders, het genot van vrijheid en

welvaart geschonken. Deze streek was in een' afgelegen hoek verscliolen.

Naar de stad leidde maar één in alle jaargetijden bruikbare weg , die, aan de

zuidzijde, over den Hondsrug, door het dorp Haren. De stad had eene geluk-

kige ligging voor den handel. Het geest en welvaart drukkend juk van

het leenstelsel werd in de provincie nooit gedragen. De veerkracht van den

hier wonenden Frieschen volksstam kon zich hier meer onbelemmerd dan elders

ontwikkelen. Zóó ontstonden in de vijftiende eeuw hier reeds verscheidene

bloeijende scholen : buiten de stad de zoogenoemde Eoodeschool te Bedum en

die in het klooster te Adewerd; binnen de stad de school der St. Maartenskerk

en die der Broeders des gemeenen levens. Vele geleerden bloeiden toen hier.

Van hen zijn twee zelfs wereldberoemd geworden : de godgeleerde Johannes

Wessel Gansfoort en de letterkundige Rudolph Agricola. Later leefde

hier een gemeenzaam vriend van hen, die ook met Erasmus briefwisse-

ling hield, Willem Frederiks, hoofd der geestelijkheid in deze stad. En na

hem verkreeg de rector der Groninger St. Maartensschool , Regnerus Praedinius

("j- 1559), zulk een' roem, dat zelfs jongelieden uit Spanje, Italië en Polen

hier zijn onderrigt kwamen genieten.

De akker , door al deze mannen bewerkt , bleek spoedig geschikt te zijn voor

het zaad der Hervorming, 't welk, hier eens uitgestrooid, welig ontkiemde.

Maar weldra werden de opschietende halmen gewelddadig vertreden door het

Spaansch geweld , waaronder de stad veertien bange jaren (1580—1594) moest

zuchten. Eindelijk sloeg de blijde ure der verlossing. In 1594 werd de stad

door de dappere vorsten van Nassau , Maurits en Willem Lodewijk , herno-
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men en aan de Unie weder toegevoegd. Een der artikelen van het verdrag

bij de overgave bepaalde, dat de geestelijke goederen tot vrome doeleinden,

als het oprigten van scholen, zouden gebezigd worden.

Al spoedig werd hier nu als rector van de St. Maartensschool bei-oepen Ubbo

Emmius , een man , die tot eeuwige eer voor Groningen zal strekken. Hij was

van geboorte een Oost-Fries, had aan de Hoogeschool te Eostock gestudeerd

onder David Chytraeus, een' leerling van onzen Praedinius , en werd in 1579 te

Norden, in 1588 te Leer rector der Latijnsche school. Hier werd hij bekend met

vele aanzienlijke en geleerde Groningers, die , om Spanje's geweld (1580—1594)

te ontkomen, zich te Leer ophielden. In 1594 naar hun vaderland teruggekeerd

en in hooge betrekkingen gesteld, bewerkten zij, dat Emmius voor Groningen

werd gewonnen. Was hij eene rijke aanwinst wegens zijne geleerdheid , welke wij

nu nog uit zijne letter- en geschiedkundige schriften kennen en hoog waardereu,

hij was dit ook tevens, omdat hij had, 't geen groote geleerden zelden bezitten,

een organiserend hoofd. Hij kwam, bragt de Latijnsche school in bloei , ontwierp

al spoedig het plan voor eene Hoogeschool , stelde hare wetten en reglementen

op, wees de mannen aan, die men als hoogleeraren moest beroepen, werd

haar eerste rector magnificus en grootste sieraad , en beschreef den oorsprong

en de bedoeling dier instelling. In de meeste gedrukte stukken , betrekkelijk den

oorsprong van onze Hoogeschool, herkent men zijn' keurigeu stijl , en de onge-

drukte, in onze archieven bewaard, zijn doorgaans door zijne nette hand geschreven.

Welke de bedoeling was van deze stichting, bleek vooral uit het wapen

haar gegeven. Het is het wapen van Stad en Lande van Groningen, doch

in het midden voor een deel bedekt met een opengeslagen Bijbel, waarop de

woorden staan: Verbum Domini lucerna pedibus noslris, „Het Woord des Hee-

ren is eene lamp voor onzen voet." Dit Woord zou dus als het licht der wereld

hier worden beoefend, zijne stralen doen schieten over alle wetenschap en

letterkunde , en het zoeken naar en het begrijpen van dit licht door de godge-

leerdheid zou van elke andere menschelijke kennis hulp en onderstand erlangen.

Den 23sten Augustus 1614 had de inwijding plaats met leerrede en gebed

in de Groote Kerk en daarna in de godgeleerde gehoorzaal, die zeker wel

niet bij toeval grooter was dan de overigen.

Er waren eerst niet meer dan zes professoren: een godgeleerde, Hei'man

Ravensperger , een regtsgeleerde , een regtsgeleerde en zedeleeraar, een wis-

en geneeskundige, een voor de geschiedenis en het Grieksch, Ubbo Emmius, en

een in de wijsbegeerte. Het wereldburgerlijke van de school kwam reeds uit

in de benoeming van dit zestal. Immers onder hen was maar één Groninger

en voorts één Hollander; de overige vier waren allen uit vreemde landen,

uit Oost-Friesland , Nassau , Vlaanderen en Schotland. Naast Emmius is de be-

roemdste van hen geworden Nicolaas Mulerius, die de genees- en wiskunde on-

derwees. Hij muntte niet alleen uit in deze twee vakken, maar ook in het
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Hebreeuwsch , waarin hem de leerstoel te Franeker was aangeboden , in het

Grieksch en Latijn , waarin hij als rector te Leeuwarden onderwijs had gegeven,

en in de tijdrekenkunde, waarvoor hij belangrijke bijdragen leverde. Opmerkelijk

is nog , om z1jn' vrijzinnigen wetenschappelijken geest te leeren kennen , dat

hij de toen nog door velen verketterde sterrekunde van Copernicus niet alleen

aanhing, maar door eene nieuwe uitgave van Copernicus' Astronomia instau-

rata, met aanteekeningen in 1617 in 't licht gezonden, algemeen aanbeval.

Strijd van overlevering en Schrifl,

1614—1679.

Slaan wij , uit een kerkelijk oogpunt , eenen blik op de eerste vijf-en-zestig

jaren van deze Hoogeschool , dan vinden wij daarin twee rigtingen , die langen

tijd de Kerk zouden beroeren en verdeelen, al dadelijk sterk tegen elkander

ojjkomen ten strijde. De eene houdt zich liefst aan de menschelijke overlevering

,

de andere aan de goddelijke Schrift. De twee voornaamste voorstanders van die

overleveringen zijn in die eeuw de beroemde Gomarus en de ook niet onbe-

kende Maresius.

Franciscus Gomarus, een Vlaming, die, toen hij te Leiden van 1594 tot

1611 hoogleeraar was, door zijne twisten met Jacobus Arminius eene voor-

name aanleiding is geworden van de Remonstrantsche scheuiing, was hier

van 1618 tot 1641 hoogleeraar in de godgeleerdheid, en werd van hier naar

de Dordsche synode afgevaardigd. Hij openbaarde in deze kerkvergadering op

nieuw zeer duidelijk zijn' hevigen aard , die overal , ook hier te Groningen

,

aan 't licht kwam. Immers de handelingen van onzen senaat toonen, dat hij

gedurig processen met zijn' eigen zoon had, ofschoon hij andei's om zijn stil

en afgezonderd leven te dezer plaatse wordt geprezen. Hij was een doorkun-

dig man, met name ook in de Hebreeuwsche taal, weshalve hij met regt

tot de medewerking aan de Staten-ovei'zetting is geroepen. Over het Nieuwe

Verbond hield hij uitlegkundige lessen, die, hoe hoog toen geschat, nu laag

worden gesteld, dewijl zij veel meer de onregtzinnig geachte verklaringen

pogen te weerleggen, dan de Schrift zelve uit te leggen. De kerkleer, met

name die over de voorverordening , beheerschte alles bij hem.

De andere , nog meer dan Gomarus in de overgeleverde kerkleer bevangen

,

was Samuel Maresius, een Franschman, die hier van 1643 tot 1673 den

leerstoel bekleedde. Zijn eerbied voor 't geen de Hervormde Kerk leerde en

gaf, was zoo groot, dat hij zijn' ambtgenoot, Jacob Alting, als ketter be-

schouwde en aanklaagde, dewijl deze aan de kantteekeningen , op de Staten-

vertaling des Bijbels , niet meer gezag dan aan andere schriftverklaringen

toekende. Behalve in ketterjagen muntte hij ook in iets beters uit, in wel-

sprekendheid. Ook daarin verloochende hij zijne Fi-ansche afkomst niet. Ge-

lijk doorgaans zijne landgenooten , was ook hij een uitnemend stilist, zoodat hij
,
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als prediker, door sommigen de onvergelijkelijke werd genoemd, en zeker onder

de grootste redenaars moet geteld worden, die ooit in Groningen bloeiden.

Tegenover deze twee mannen , voorstanders der overlevering, staan twee

anderen, voorstandei's der Sclirift, Hendrik en Jacob Alting, vader en zoon.

Hendrik Alting , een Embdenaar van geboorte , was hier hoogleeraar van 1627

tot 1644, en dus omtrent veertien jaren de ambtgenoot van Gomarus. Hij geeft

in zijne schriften, wat naar zijn inzien bijbelleer is , zonder anderen te weerleggen

of zelfs van hunne gevoelens te gewagen. De uitspraken der wijsbegeerte

toetst hij aan die der Heilige Schrift. Stervende sprak hij het voorgevoel

uit, dat de scholastieke theologie weder boven de bijbelsche het hoofd zou

opsteken.

Nog meer bijbelsch theoloog betoonde zich zijn zoon Jacob Alting , die

van 1667 tot 1679, omtrent zes jaar met Maresius, hier onderwijs gaf. Over

't geheel is deze man een der grootste godgeleerden , die immer te Gronin-

gen onderwezen. Zijne werken , door zijn' uitstekenden leerling, Balthasar Bekker,

in 't licht gegeven, schenken overvloedige stof ter bewondering van zijne

vlijt
,

geleerdheid , scherpzinnigheid , waarheidsliefde en vroomheid. Voor de

Oostersche talen was hij een ijsbreker, door de uitgave van dikwijls her-

drukte spraakkunsten. Voor de godgeleerdheid sloot hij zich aan zijn' vader,

doch had een' vrijer en ruimer blik, en drong er bij zijne leerlingen nog

sterker op aan, om uit de Heilige Schrift de kennis der waarheid op te del-

ven. Deze was eene onuitputtelijke goudmijn , maar lang niet genoeg ge-

bruikt, daar men reeds zuchtte „onder de dwingelandij der overlevering."

De hervormers waren mannen geweest van gelijke bewegingen als wij. Op

het navolgen van Christus en de praktijk des christendoms wees hij telkens

weder. Van de middeleeuwsche Kerk zeide hij , dat zij veel deed , maar de

oogen miste; van de Hervormde, dat zij veel zag, maar weinig deed. Zelf zag

en deed hij onbegrijpelijk veel, ook als katecheet en prediker, en als ijverig

aanprijzer en beoefenaar des gebeds. Hij stierf kalm en zalig onder het bid-

dend zingen van een Duitsch kerklied : „ Ich ruf zu dir , Herr Jesu Clirist."

Met hem, die in 1679 stierf, eindigen wij het eerste tijdperk. In den strijd

van overlevering en Schrift, en in 't algemeen in elk ander opzigt, waren

deze vier mannen, gedurende de jeugd der Groninger Hoogeschool, in de god-

geleerdheid de hoofdpersonen. Opmerkelijk is het , dat de twee twistzieke verde-

digers der overlevering vreemdelingen waren , de beide vredelievende aanhangers

der Schrift, hoewel niet in Nederland geboren, echter van afkomst tot ons

volk behoorden. Maar er is nog meer onderscheid. Gomarus en Maresius

streden voor kerkelijk begrip en stelsel , de Altings ijverden voor vrij en

zelfstandig onderzoek der waarheid en voor de praktijk des christendoms.

Gomarus verklaart geen woord der Schrift, of hij gaat er aanstonds over

redeneren en dan rondzien , wie dat woord anders heeft opgevat, en dus moet



185

worden tegengesproken; Hendrik Alting gaat stil zijnen weg en opent de

schatten des Bijbels voor zijne leerlingen, gelijk hij die verstaat. Maresiiis

beweert, nog veel erger dan Gomarus, dat de Schi-ift reeds genoeg is uit-

gelegd, en men zich aan vertaling en kantteekening moet houden; Jacob

Alting zegt, dat de Schrift diep is als de zee, waaruit telkens nieuwe paar-

len zijn op te visschen. Maresius zwoer bij de Dordgche vaders ; Alting be-

riep zich op art. VII der Nederlandsche Geloofsbelijdenis 1).

Voetianen en Coccejanen.

1080-175-:'.

De strijd tusschen overlevering en Schrift werd ook in de volgende zeventig

jaren voortgezet; doch nu onder andere namen. De vrienden der overlevering

sloten zich aan Gijsbertus Voetius, hoogleeraar te Utrecht, een' ijverig voor-

stander der kerkelijke regtzinnigheid , die nog wel den Bijbel verklaarde,

maar naar de regtzinnigheid te Dordrecht geijkt. De vrienden der Schrift

volgden veelal Johannes Coccejus , hoogleeraar te Leiden , die wel op gekun-

stelde wijze den Bijbel uitlegde, maar toch veel vrijer en geestvoller was dan

zijn Utrcchtsche ambtgenoot. Onder de Voetianen, die, gelijk van zelve

spreekt, de scholastiek liefhadden en haar uit de middeleeuwen in de Her-

vormde Kerk overplantten , behoorden hier te Groningen vier min of meer

beroemde mannen, Johannes i\ Marck, Hulsius, Verbrugge en van Velzen;

en onder de Coccejanen, die de wijsbegeerte, en wel liefst die van Cartesius

,

tegenover de scholastiek stelden, zien wij ook vier bekende geleerden, Braun,

Driessen, Voget en Gerdes.

Veel zal ik van deze mannen niet zeggen ; want over 't geheel was 't een

dorre en geestelooze tijd. Braun, de leerling van Coccejus, was hier van

1680 tot 1708, een doorgeleerd kenner des Ouden Verbonds, wiens schrif-

ten toen veel werden getrokken en ten deele nog op prijs worden gesteld.

Hij -was de leermeester van den nog meer beroemden Albertus Schultens, die

het Hehrecuwsch, door middel van de verwante Oostersche talen, veel geluk-

kiger dan vroeger leerde beoefenen , en deze uitgebreide taaistudie had aan-

gevangen op raad van zijn' leermeester. De geleerde en vrijzinnige Coccejaan

werd hevig aangevallen door den ook geleerden, maar tevens meer be-

krompen Voetiaan, Johannes a Marck, die hier van 1682 tot 1689 denleer-

1) Zie de geestvolle vergelijking tusschen deze vier geleerden onderling , door

/. B. F. Heerspink , De godgeleerdheid en hare beoefenaars aan de Hoogescliool te Groningen

,

bl. 49—51, GroD. 1864. — Vau Heerspink, om dit hier nog te melden, lieb ik de

verdeeling der vier tijdvakken overgenomen. Het is voor miju opstel een gemis , dat van

dit uitmuntend werk nog maar het eerste gedeelte is uitgegeven.

U. 24



186

stoel bekleedde , en een compendium der- dogmatiek uitgaf, 't welk langen

tijd zeer algemeen gebruikt -werd.

Van de Voetianen, Hulsius en Verbrugge , zal ik maar niet spreken , evenmin

als van de Coccejanen , Driessen en Voget , om nog iets te kunnen zeggen van

de beide laatsten uit dit tijdperk , namelijk van van Velzen en Gerdes. Cornelius

van Velzen was bier van 1726 tot 1752 hoogleeraar. Hij is de eerste Groninger

godgeleerde , die eene kerkgeschiedenis heeft uitgegeven. Ook andere schriften

kwamen uit zijne pen. Doch hoe dor en droog zijne schrijf- en spreekwijze was,

ja hoe weinig evangelisch, blijke uit dit ééne voorbeeld. Er bestaat onder

zijne kanseh'edenen eene, in 1744 gehouden, op het honderdvijftigjarig feest

van Groningen's bevrijding uit de Spaansche magt. De naam van onzen Heer

Jezus Christus wordt er niet in gevonden; het evangelie niet in verkondigd.

Voor regtziunigheid wordt zoo sterk geijverd, dat men er zelfs in leest:

„ Geene inwendige godsvrucht kan wezenlijk of Gode welbehagelijk zijn , zon-

der regtziunigheid in de leer." Het slot geeft een begrip van het smaak-

volle en gepaste der geheele rede. Het luidt : „ De Heere gedenke uwer aller

spijsofFeren en make uwe brandofferen tot assche , Sela!"

Een geheel ander man was de Coccejaan Daniel Gerdes , die negen-en-twintig ja-

ren (1736—1765) een der grootste sieraden onzer Hoogeschool geweest is. Ook hij

was, even als van Velzen, bovenal geschiedkundige. Maar welk een! Zijne ge-

schiedenis der Kerkhervorming en zijne Scrinium antiquarium zijn vol van zeld-

zame oorspronkelijke stukken, welke door hem overal zijn opgezocht en voor

den ondergang bewaard ; 't zijn nog onmisbare werken , die dagelijks ter

hand worden genomen door den kerkgeschiedschrijver. Ook als uitlegger der

Schrift en als dogmaticus, gelijk mede als kenner der klassieke oudheid , maakte

hij zich beroemd. En nog eervoller is het voor hem, dat hij een vijand was

van alle ketterjagerij , en „ ontijdigen ijver lager schatte dan het oordeel der

liefde , zelfs al was dit laatste ook een dwalend oordeel." Hij drukte waardig

het voetspoor der Altings.

Tegen het einde van dit tijdperk was de hevigheid der twisten aanmerke-

lijk bedaard. Men had van elkander geleerd. Gerdes vroeg in 1750: „Wie

zal van een' godvruchtigen leeraar eischen , dat hij , om ergens beroepbaar te

zijn, zich eerst Coccejaan of Voetiaan noeme? Wie zal er over oordeelen?"—
Evenwel blijkt ook nu nog het verschil van beide rigtingen. De stijve Voe-

tiaan, van Velzen, verhaalt liefst allerlei godgeleerde geschillen ; de levendige

Coccejaan, Gerdes, schildert bij voorkeur groote persoonlijkheden. — In tegen-

stelling met het slot mijner opmerking, aan het einde van het eerste tijdperk

gedaan , moet ik nu aanteekenen , dat de verdraagzaamheid thans aan de zijde

der vreemdelingen was. Braun en Gerdes waren geene Nederlanders , doch

zij waren ook geene heet gebakerde Belgen of Franschen
,
gelijk Gomarus en

Maresiusj zij wai'en bezadigde en gemoedelijke Duitschers.
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Nog moet ik melden, dat in dezen tijd (1717— 1744) hier ook een Fransch-

man , Johannes Barbeyrac , als hoogleeraar in de regten bloeide , die in zijn

voortreifelijk , nog altijd zeer lezenswaardig Traite de la morale des pères de

l'église, den godgeleerden zocht aan te toonen, hoe men de kerkvaders moet

verstaan en beoordeelen.

Geschied- en taaVkimdige studie.

1752—1828.

Dertien jaren (1752—1765) leefde nog in dit tijdperk de uitnemendste kerkge-

schiedschrijver , dien Groningen tot nu toe immer bezat, Daniel Gerdcs. Zijne

voetstappen werden door anderen gevolgd. Maar ook zag men op onzen Braun

en zijn' leerling Albertus Schultens, die in Leiden over het Hebreenwsch

een nieuw licht deed opgaan , alsmede op een' ander uitstekend Leidsch hoog-

leeraar, Tiberius Hemsterhuis, die de Grieksche taal- en letterkunde in eene

nieuwe baan bragt. Schultens en Hemsterhuis waren beiden te Groningen ge-

boren en opgevoed , en niet alleen tijdgenooten , maar ook van jongsaf vrien-

den. Op den voorgang van deze allen ontstond er dan ook aan onze Hoogeschool

eene ijverige studie van vele godgeleerden in de geschiedenis en in de voor

bijbeluitlegging onontbeerlijke taalkunde van het Hebreeuwsch en Grieksch.

Eene bepaalde rigting tot deze of gene uitkomsten had deze studie niet. Zij

was blijkbaar over 't geheel meer voorbereidend, dan voltooijend. Zij beproefde

deze en die leerstellingen naar den Bijbel te zuiveren , zonder een nieuw

stelsel van godgeleerdheid op te bouwen, maar den opbouw hiervan hielp zij

toch krachtig voorbereiden. Mijne mededeelingen over dit tijdperk zullen zich

dus tot eenige blikken op sommigen van die uitstekende personen bepalen.

Juist in 't midden der vorige eeuw zag het er met het hooger onderwijs te

Groningen treurig uit; er was jaren lang gebrek aan leeraren. Daarin kwam

herstel door het beroepen van zeven geleerde mannen in één jaar (1752), die

van den 7<l^n tot den 12'^'^" September allen hunne intreêredenen hielden

,

welke weldra in één' bundel het licht zagen. Onder hen, Michaël Bertling,

Ewald HoUebeek, Paulus Chevallier, Joachim Johannes Schwartz, Johan

Gerard Christiaan Rücker, Dionysius van de Wijuperse en Johannes .Daniël

van Lennep, waren de drie eerstgenoemden godgeleerden. Van hen is Ewal-

dus HoUebeek als uitnemend verbeteraar der preêkmethode zeer beroemd ge-

worden; doch niet zoo zeer te Groningen, waar hij maar tien jaren vertoefde,

als wel te Leiden , waar hij
,
juist in tegenovergestelden geest, als wij straks

in van "Velzen zagen, in 1762 den katheder beklom met eene rede: Ocer de

onmogelijkheid voor den godgeleerde , om regtzinnig te zijn, zoo hij niet godvruchtig

is, en tot 1779 met groeten zegen werkzaam bleef. Van de Hoogeschool te

Groningen bleef Paulus Chevallier vier-en-veertig jaren lang (1752—1796) een

24*



sieraad. In alle vakken der godgeleerdheid muntte deze man uit. Preêkmethode

,

zedeleer, hermeneutiek, apologetiek werden even grondig en aangenaam door

hem behandeld , als de dogmatiek en de kerkgeschiedenis. Hiertoe hielpen hem

niet alleen zijn sterk geheugen en groote scherpzinnigheid, maar ook zijne

Fransche levendigheid en geestigheid , waarvan ik uit den mond van tijd-

genooten wel eens aardige proeven heb vernomen.

Tegelijk met Chevallier was hier meer dan twintig en na hem nog zestien jaar

Petrus Abresch hoogleeraar (1774—1812), die vooral als uitlegkundige een'

grooten naam heeft erlangd. Hij stond het beginsel voor van Ernesti en zijne

school, dat de christelijke godgeleerdheid alleen uit de Heilige Schrift moest

geput worden. Hierdoor nu werd wel de kerkelijke regtzinnigheid vrij wat

verzwakt , maar ook de bijbelsche godgeleerdheid en de godgeleerdheid , welke

wij thans behoeven, onderling verward ; ook werd op het verschil van Oud en

Nieuw Verbond weinig gelet en het christelijk leerstelsel zoowel uit Mozes als

uit Paulus afgeleid. Abresch heeft groote verdiensten, dat hij de methode van

Ernesti hier invoerde; want zij was beter dan 't geen men had; maar vol-

komen helder en consequent was zij niet.

Beroemder dan Abresch werd Herman Muntinghe, die hier het vierde

eener eeuw (1799—1824), als geleerde en mensch even hoog geacht was. In

hem vereenigde zich meer dan in iemand anders , 't geen ik het kenmerkende

van dit tijdperk noemde, de geschied- en taalkundige studie, tot één schoon

geheel. Met de taaistudie ving hij aan , en wel met de Oostei'sche , waarin

N. W. Scbroeder (sti'aks te vermelden) zijn leermeester was. Maar ook in

de Grieksche taal- en letterkunde was hij zoo bedreven, dat hij nog in zijn'

ouderdom Sophocles of een' ander Grieksch dichter gaarne tot uitspanning

,

tusschen zwaarder werk , plag te lezen. Zijne vertaling en opheldering der

Psalmen hebben het ijs gebroken voor eene smaakvolle behandeling van deze

kostelijke liederen, als uitstortingen des godsdienstigen gevoels. Van zijne

taalkundige studiën ging hij over tot de geschiedkundige, om ook hierin

vruchtbaar werkzaam te zijn. Immers zijne GescMedenis der menscliheid naar

den Bijhei is eene eerste en zeer gelukkig geslaagde proeve, om de langzaam

voortgaande ontwikkeling des menschdoms, onder de leidende hand van God,

naar de bijbelsche oorkonden in het licht te stellen. Vlug of geestvol was Mun-

tinghe niet. Zijne tijdgenooten aan de Hoogeschool , gelijk ik van enkelen hun-

ner vernam, verwachtten geen bijzonder uitstekend mensch van hem. Maar

wat hem in aanleg, bij sommige anderen vergeleken, ontbrak, vergoedde hij

door vlijt en naauwgezetheid , zoodat hij een aanmoedigend voorbeeld is voor

allen, die zich, te regt of te onregt, minder begaafd gevoelen dan anderen.

Aan zijne schriften en zijne openbare en bijzondere lessen heeft ook de schrijver

van dit opstel veel te danken.

Met Muntinghe was hier eenige jaren hoogleeraar Annaeus Ypeij (1813— 1837),
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ook wel een taaikenner, maar van liet Nederlandsch , en ook wel een geschied-

schrijver, maar vooral van de Nederlandsche Hervormde Kerk. Bewoog

zich Muntiughe liefst in 't verre en oude Oosten, Ypeij bleef meer in

de nabijheid, wat plaats en tijd betreft. In oorspronkelijkheid, diepzinnig-

heid en smaak moest hij verre voor Muntinghe onderdoen. Zijne schriften

zijn langwijlig en omhalig. Ook waren zijne collegies droog en vervelend;

maar hij was onvermoeid in het zamenbrengen van allerlei bijzonderheden,

en gaf werken in het licht , die nog lang als vlijtige compilatiën zullen

worden geraadpleegd.

Nog zou men hier over Theodorus Adrianus Clarisse kunnen spreken, die

vijfjaren (1823—1828) scheen als eene brandende kaars, in wier licht Gro-

ningen en Nederland zich verheugden. Doch beter wordt over hem in het

volgende tijdperk gehandeld.

Maar iets moet hier gezegd worden van een' ander hoogleeraar, die, hoewel

zelf niet tot de godgeleerden behoorende , op hen een grooten invloed heeft ge-

had. Ik bedoel Nicolaas Wilhelm Schroeder, die eene halve eeuw (1748—1798)

hier de Oostersche talen onderwees. Hij is een voorbeeld van een' vroeg rijpend

geleerde. Hij was de zoon van een' hoogleeraar te Marburg, en had drie

broeders, die ook allen den katheder hebbeu beklommen. De prijs, waarmede

die geleerdheid gekocht werd, was echter ook niet klein ! Van een oud lid zij-

ner fiimilie hoorde ik in mijne jeugd daarover vele bijzonderheden. Zomer en

winter moesten de knapen om vier uur het bed uit, om met den informator

(huisonderwijzer) aan 't werk te gaan. Van uitspanning en spelen kwam niets;

altijd leeren. Prijzen mag men dit niet. Het was der natuur geweld aandoen. Op

meer dan zeventigjarigen ouderdom stond Schroeder hier eens lang te kijken naar

het vrolijk spel van knapen. Een ambtgenoot vroeg hem : „Hoe ziet gij zoo naar

die jongens?" Zuchtend antwoordde de grijsaard: „Ik— heb— nooit— gespeeld."

De onnatuurlijke inspanning had hem evenwel niet verlamd. Negen jaar oud

was hij reeds rijp voor de akademie, doch zijn vader had toch de dwaasheid

niet, dat hij hem er nu reeds liet heengaan. Dertien jaar oud, werd hij stu-

dent. Te Groningen maakte hij als hoogleeraar vooral veel werk van de uit-

legging des Ouden Yerbonds. Zijne dictaten daarover werden door een gedeelte

van Europa in handschrift verspreid, en zijn voor velen de bronnen geweest,

^^'aaruit zij in uitgegeven werken verklaringen van bijbelboeken hebbeu geput.

In zijn eigen handschrift berusten zij in de bibliotheek onzer hoogeschool.

Ofschoon hij zelf eenige werken in 't licht zond, was hij toch te nederig, om
veel te laten drukken. Ook deed er wel iets toe, dat hij verketteringen vreesde. Al-

thans toen hij Jesaja verklarende. Hoofdstuk VII vs. 14: „Zie , eene maagd zal

zwanger worden ," had uitgelegd : „ Zie , eene jonge vrouw zal zwanger worden,"

en aldus toonde Mattheus' opvatting (1 : 23) niet goed te keuren , ondervond

hij daarover onaangenaamheden, die hem deden besluiten, Jesaja niet weder
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te behandelen. Intusschen blijkt ook uit deze bijzonderheid, hoe zelfstandig

de vredelievende man den Bijbel verklaarde , alleen naar den eisch der weten-

schap. Ik heb nog een groot getal jjredikanten gekend, die Schroeder met

diepen eerbied en innige liefde aanhingen , en in hunne gezonde opvatting des

Ouden Verbonds toonden , dat hij niet te vergeefs aan hunne opleiding had

gearbeid. Vele dissertaties zijner leerlingen bewijzen dit aan ieder 1).

Nog moet hier melding gemaakt worden van een' ander niet-godgeleerdeu

hoogleeraar, doch die, op de allerongenaamste wijze, de magt der godgeleerde

bekrompenheid en vervolgzucht heeft ondervonden. Frederik Adolfvan der Marck

had hier sedert 1753 het hoogleei'aarsambt in de regten met uitstekend groeten

bijval waargenomen, toen hij in 1770, door den predikant Theodorus Bruns-

veld de Blau , in eene leerrede van onregtzinuigheid werd beschuldigd. Nadat

kerkeraad en classis er zich mede hadden bemoeid, kwam de zaak bij den

senatus amplissimus (bestaande uit curatoren en professoren), die ten laatste

(18 Dec. 1772) met negen tegen zeven stemmen verklaarde, dat drie stellingen

,

met van der Marck's goedvinden achter eene regtsgeleerde dissertatie geplaatst

,

„ onbestaanbaar zijn met en direct aanloopen tegen de leere van de Hervorm-

de Kerke in Nederland," waarop hij door curatoren van zijn ambt werd

ontzet. De geleerde en brave man, die, door zijne opregtheid en onvoor-

zigtigheid, aan zijne vijanden vat op zich had gegeven, verliet de stad en

Nederland, doch werd, na den ommekeer der zaken in 1795, in zijn profes-

soraat hier hersteld, en beklom, zes-en-zeventig jaar oud, den katheder op

nieuw, dien hij nog vijfjaren, tot 1800, bleef bekleeden.

De omwenteling van 1795 , die de Hervormde Kerk als hcerscheude af-

schafte, en de hervorming van 'thooger onderwijs in 1816 maken zulke schan-

dalen gelukkig voor de toekomst onmogelijk.

'Evangelische rigting.

1829—1864.

De laatste zes-en-dertig jaar van Groningèu's Hoogeschool te kenschetsen,

is voor mij niet aangenaam. Immers ik moet daarin over mijne vrienden en

over mij zelveu spreken ; en welk bescheiden menscli doet dit gaarne ? Stellig zou

ik mij dan ook hierom van het bewerken van dit Tafereel hebben verontschuldigd,

indien ik niet voor eenige jaren , toen ik de gedachtenis van mijne vijfentwin-

tigjarige ambtsbediening vierde, reeds genoodzaakt ware geweest, deze zaak in het

licht te stellen. Daarom kunnen nu de trekken aan die schets ontleend worden 2).

1) Zij zijn ten deele verzameld iu de Sylloge dissertationum sub praeddio A. Sckul-

teiis, J. J. Schultens et N. G. Schroeder defensarnm. Leiden en Leeuwarden 1773 en 1775,

twee deelen, waarin ten minste acht onder Schroeder geschrevene verhandelingen voorkomen

en ééne redevoering van hem zeiven.

2) De Groninger godgeleerden in himne eigenaardigheid, Groningen 1855.
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Om den oorsprong der evangelisclie rigting van de Groninger godgeleerden

inde laatste jaren te vinden, moeten wij eerst naar Utrecht gaan. Toen Philip

Willem van Heusde, de prEeceptor Hollandioe, gelijk Lücke hem noemt, te

Utrecht bloeide , zag men aan de Hoogeschool aldaar een eigenaardig leven, 't welk

vooral uit zijn Socratisch onderwijs ontkiemde. Van het jaar 1816, waarin

de regeling van het hooger onderwijs door den Koning plaats had, tot 1830

on later (van Heusde stierf in 1839), was er te Utrecht een vriendenkring

van studenten, die, vooral door van Heusde gewekt, met lust en ijver zich

op de kennis der christelijke waarheid toelegden. Zij zochten de Grieksche en

Komeinsche oudheid te doorgronden , bijzonder Plato , waarbij van Heusde zelf

hun beste gids was. Behalve toch dat geheel zijne rigting Platonisch was,

las hij ook iü een avondgezelschap , met een aantal uitgelezen leerlingen

,

eenige voorname schriften van Plato, vanwaar dit collegie het Platonicum

heette. Zij zochten de Hebreeuwsche oudheid en den geest der Oostersche

volken te doorgronden , waarbij , behalve J. H. Pareau , de Hoogleeraar voor de

Oostersche talen, hun ook van Heusde behulpzaam was, als wijsgeerig be-

schouwer der geschiedenis en der volkenkunde. Vooral ook het Nieuwe

Testament trachtten zij naauwkeurig te doorzoeken, waartoe de voortreffelijke

uitlegkundige collegies van J. Heringa hen op den besten weg hielpen. En

dit alles poogden zij wijsgeerig, juist en zedelijk diep te doen, waarvoor hun

het onderwijs van den diepzinnigen en streng zedelijken wijsgeer J. F. L.

Schroeder, die zijn' eigen weg ging, doch althans niet minder dan Kant,

een echt zedelijk en een alle harten voor de deugd ontvonkende leermeester,

tot degelijke opleiding verstrekte.

Bij dit alles werd vooral ook het oog geslagen op het eigenaardig Neder-

landsche in de beoefening van letteren en godgeleerdheid. Van Heusde poogde

elk volk en elke eeuw uit de oorspronkelijke daden en gedenkstukken zuiver

te doen kennen,, en zoo wees hij vaak, om de Nederlandsche natie te ken-

merken, op hare eigenaardige ontwikkeling, op de oudste Nederlandsche

scholen, die der Broeders van 't Gemeen e Leven, op de ons eigene genoot-

schappen , gelijk de Maatschappij : Tot Nut van 't Algemeen , op onze geleerden

,

Erasmus en Hugo de Groot , op onzen Nederlandschen wijsgeer , Frans Hem-

sterhuis , den nog te veel verzuimden , diepen , ooi'spronkelijken , veelzijdigen

denker l).

Intusschen hadden de Uti'echtsche vrienden aan deze leermeesters nog niet

genoeg voor hunne godgeleerde vorming. Nu werden zij door deze, dan door

gene ontmoetingen , of door 't vinden van belangrijke boeken verder geholpen.

Onder de Nederlandsche schrijvers maakten H. Muntinghe, hoogleeraar te

1) In 1829 deed hij dit ook schriftelijk in zijne onovertroffen Brieven over den aard

en de strekking tian Hooger Onderwijs.
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Groningen, door zijne GescJdedenis der mensc7i.7i.eid naar den Bijiel, en J. H. van

der Palm, hoogleeraar te Leiden, door zijne bijbelvertaling en verklaring

en zijne smaakvolle preken , redevoeringen en verhandelingen , op hen
,
gelijk

op alle Nederlanders, diepen indruk. In den tijd, dat de tegenwoordige Gro-

ninger hoogleeraar, L. G, Pareau, te Utrecht student en een ijverig lid

van dien vriendenkring was (1817—1827), maakten zij bovendien met

eenige andere boeken kennis , die grooten invloed op hen hadden. Een er van

was J. J. Hess, Verhandeling over Gods Koningrijlc, of hesc7iomt)ing van Jiet ont-

v)erp der goddelijTce inrigtingen en openbaringen , 't welk hun het christendom

als eene inrigting, als eene Kerk deed kennen, en het geheel des Bijbels op

zinvolle en tevens naauwkeurige wijze leerde beschouwen. Een ander dier boe-

ken was het werk van denzelfden schrijver: Zeer, daden en lotgevallen van onzen

Heer, waaruit zij het leven van Jezus uit eenige zeer belangrijke oogpunten leer-

den nagaan. Een derde geschrift werd gevonden door S. Koorders, die het in

in een' boekwinkel had gezien, er in gebladerd had en het nu vertoonde: Spit-

ier''s Kirchengesc7nc7ite , een boek, 't welk, hoe vele gebreken het bezit , daar het

in een' wereldschen toon en geest ook het heiligste behandelt , hun evenwel

,

die vóór de komst van Eoyaards, als hoogleeraar in de kerkgeschiedenis (1823),

geen begrip van kerkhistorie hadden, nu lust tot haar deed krijgen, en hen

opwekte, haar pragmatisc7i o( genetiscA te leeren kennen. Een vierde werk,

door Heringa aanbevolen , was het Grieksche Nieuwe Testament , met verschil-

lende lezingen en vele gelijkluidende plaatsen voorzien, van Gerard van Maes-

tricht, met de voorletters G. D. T. M. D. (Gerardus de Trajecto Mosae Doc-

tor), in 1711 en 1735 te Amsterdam uitgegeven. Om de vele, keurig uitge-

zochte , gelijkluidende plaatsen , daarin meer dan in eenige andere uitgave voorko-

mende, werd dit Nieuwe Testament, als het eens op verkoopingen voorkwam,

door de leden van den Utrechtschen studentenkring aangekocht en ook wel

aan elkander ten geschenke gegeven ; want zij achtten dit een der beste hulpmid-

delen , om de Schrift uit de Schrift te begrijpen. Nog werd door hen een ander

belangrijk geschrift veel gelezen en bestudeerd: F. A. KrummacTier , Véber Geist

iind Form der evangelisclien Gesc7iiclite , een werk , 't welk hun voor het eenvoudig-

menschelijke en diepzinnig- goddelijke der evangelische Schriften de oogen opende.

Immers wat van Heusde hen in 't algemeen leerde, elke eeuw en natie

uit hare eigene gedenkstukken te verstaan, pasten deze zijne discipelen

vooral ook op het christendom toe. Altijd onderzochten zij 't evangelie, en

altijd weder, en al weder uit andere en meest verschillende oogpunten. Om-

trent elk belangrijk leerstuk was het : Wat leert het evangelie ? of wel : Wat

Jezus, wat Paulus daarover? Eens kreeg Pareau de vraag te beantwoor-

den, vanwadr men in de christelijke dogmatiek, volgens Jezus, moest be-

ginnen? Hij vond: Niet van God, niet van den mensch, maar van Jezus

Christus zelven ; van zich zelven toch was Jezus altijd aangevangen. Toeu



193

hij dit had gevonden, stond hij stil, verbaasd en verwonderd; want wilde

men dit voorbeeld volgen, hoe geheel anders moest dan de dogmatiek worden!

Gewis, noch van Heusdc, noch Heringa, noch Hess zouden deze vrien-

den zoo ver gebragt hebben, als zij in heldere en zelfstandige kennis des

christendoms gekomen zijn , zoo niet het evangelie aldus door hen ware on-

derzocht, en telkens weder onderzocht, en zij, wel verre van elkander te

bewonderen , niet hunne voortbrengselen onderling aan eene zeer strenge critiek

hadden onderworpen, ten einde de waarheid (van Heusde's streven) zvxiver

en klaar te leeren kennen.

ïot die vrienden behoorden , behalve N. C. Kist , later hoogleeraar te

Leiden, H. J. Koyaards, later hoogleeraar te Utrecht, H. N. van Teutem,

later predikant te Rotterdam, ook drie jongelingen, die vervolgens te Gro-

ningen hoogleeraren werden , J. F. van Oordt Jwz. , L. G. Pareau en

W. Muurling.

Te Groningen waren de theologische studenten minder gelukkig. Toen ik

er studeerde (1819—1826), hadden wij aan onze professoren, met uitzonde-

ring van Muntinghe en (in de laatste drie jaren) van Clarisse, niet genoeg

voor onze behoeften. Maar wij leerden Herder, Benjamin Constant en Frans

Hemsterhuis kennen. Met den laatste werden wij bekend door van Heusde,

van wien Utrechtsche studenten ons verhaalden of schreven, zoodat wij zijne

toen nog maar weinige geschriften, de excerpten uit zijne coUegiën en de

onder zijne leiding opgestelde dissertaties
,
gretig opzochten , lazen en bespraken.

Hij leidde ons ook tot de studie van Plato, waarop wij te zamen in een

letterkundig gezelschap, of ieder voor ons zelven alleen, ons zeer bevlijtigden.

In dien tijd kwam Theodorus Adrianus Clarisse hier als hoogleeraar, om

ons in de uitlegging van het Oude Verbond en de kerkgeschiedenis te on-

derwijzen. Hij was hier niet langer dan vijfjaar (1823^1828), doch stichtte

groot nut. Hij was geheel in van Heusde's geest ingewijd. Wel was hij geen

leerling van van Heusde, maar zijn vriend, van Oordt, in wiens nabijheid hij

als predikant te Doorn had geleefd, toen deze te Neêrlangbroek stond, had

hem geheel en al in die geestesrigting ingeleid, zoodat hij als een volkomen

Heusdiaan te Gi'oningeu onderwees.

Zóó ontstond er een studentenkring te Groningen, aan dien te Utrecht in

vele opzigten verwant, en in vereering van van Heusde gelijk. Er waren

ook toevallige overeenkomsten ; maar de grootste was wel , nevens de gemeen-

schappelijke vereering van van Heusde, de ijver, om uit het Nieuwe Verbond

het christendom te leeren kennen. Toen wij studenten waren , werd veel van

de oude Hervormde dogmatiek afgebroken, stuk voor stuk. Wat de eene

lioogleeraar liet staan , werd door den anderen neergeworpen ; wat allen wilden

behouden , werd door Duitschers bestreden , die wij dikwijls gelijk moesten

geven ; wat dezen verdedigden , werd door sommigen onzer aangevallen. Wij

n. 25
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waren onzeker, zagen, dat een nieuwe opbouw noodig was, en besloten, nu

eens vol moed, dan met schroom: zeiven moeten wij aan 't werk , het Nieuwe

'Testament moeten wij onderzoeken ! Tot het onderzoek des Nieuwen Verbonds

waren velen onzer, behalve door de studie der Hebreeuwsche oudheid, ook

door ijverige beoefening der Grieksche letterkunde veelzijdig voorbereid. In

zeer vele vriendschappelijke zamenkomsten zochten wij in het Nieuwe Verbond

diep door te dringen; en om ook zelf meer bekend te worden met eene een-

voudige en gezonde uitlegging des Nieuwen Verbonds , door studie der ouden ver-

kregen, begon ik, nog als student, in 1826 de Annotaties van Hugo de Groot

op het Nieuwe Verbond uit te geven. Onder de nieuwere schrijvers werd ons

Usteri, Paulinischer LeJirlegriff, in 1824 uitgekomen, een licht en eene hulp.

Wij zagen er uit , hoe Paulus eene geheel andere grondaanschouwing van het

christendom had bezeten, dan onze Hervormde dogmatiek kende.

Doch hoe nuttig voor ons elk in het bijzonder te Utrecht en te Groningen

al deze oefeningen waren, eene krachtige werking naar buiten zoude er wel

niet uit voortgekomen zijn, indien het Hem, die alle dingen bestuurt, niet

hadde behaagd, eenige leden der Utrechtsche en Groninger vriendenkringen

later zamen te brengen, opdat zij het, door hen als studenten begonnen,

zelfstandig onderzoek gezamenlijk mogten voortzetten.

Die vrienden werden al vroeg in de stad Groningen bijeengebragt. De

eerste van hen was Joan Frederik van Oordt Jwz. , die van 1829 tot 1839, toen hij

naar Leiden vertrok, hier met eere den godgeleerden katheder beklom. Hij

was een man van zeldzame schranderheid en gevatheid, die het leven en de

menschen door en door kende. Zijne lessen over de uitlegging des Nieuwen Ver-

bonds en over de dogmatiek waren voortreffelijk , en bovenal die over de prac-

tische godgeleerdheid , welke hij , door een' schat van voorbeelden uit eigene

ondervinding en uit die van anderen , levendig en leerzaam wist te maken.

Toen van Oordt in Febx'uarij 1829 hier was gekomen, volgde ik, in Clarisse's

plaats , hem in Mei van dat jaar. Eerst heb ik uitlegkundige lessen over het Oude

,

later over het Nieuwe Verbond gehouden ; voorts altijd over de kerkgeschiedenis

,

verder over de theologia naturalis, en sedert 1840, bij afwisseling met Pareau

,

het eene jaar over de dogmatiek en apologetiek, het andere over de encyclopsedie.

Louis Gerlach Pareau kwam in November 1831 bij ons en onderwees van

den beginne af de christelijke moraal, de uitlegkunde des Bijbels, de uitleg-

ging des Ouden Verbonds, en voorts, in beurtwisseling met mij, de dog-

matiek en encyclopedie.

Des Vrijdags avonds kwamen wij drieën geregeld zamen , vooral om het

Nieuwe Verbond te lezen en te bespreken, en verder elkander raad en

licht te vragen over moeijelijkheden, welke ons bij de voorbereiding voor het

coUegiehouden of voor het prediken of bij andere studie waren voorgekomen.

Later in 1835 kwam een theologisch gezelschap, uit omstreeks twaalf leden
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bestaande, tot stand, waarvan in 1837 een godgeleerd tijdschrift voor be-

schaafde christenen , Waarheid in Liefde , uitging , 't welk nii zijn' dertigsten

jaargang intreedt. Sedert dien tijd is men voel beginnen te spreken van Gro-

ninger godgeleerdheid en Groninger school , hoewel wij zelven die namen

altijd hebben zoeken af te weren. Wij meenen, dat onze rigting veel meer

oene Nederlandsch-evangelische moet heeten. Het evangelie is bij ons alles.

Maar welk prediker van Christus streeft er niet 'naar, dat hem dit evangelie

alles worde? En hoeveel verschil toch in de opvatting er van! Nu, onze

opvatting is dan eene NederlandseJie ; niet alleen in dien zin , dat zij uit het

onderwijs van Muntinghe, van der Palm, Heringa en verreAveg het meeste

uit de opleiding van van Heusde is ontstaan, en vreemdelingen daartoe veel

minder hebben bijgedragen; maar ook in dezen zin, dat wij ons met de

Nederlandsche godgeleerden , vooral met Wessel en Erasmus , en met hunnen

eenvoudigen, bepaalden, practischen en gemoedelijken geest, veel meer ver-

want gevoelen , dan met Luther , Calvijn , Schleiermacher , of wien ook , die

elders te huis behoort , en met hunnen meer bespiegelenden , regtsgeleer-

den, wijsgeerigen en vaak z;wevenden trant, van de godgeleerdheid te be-

handelen.

„ De Groninger school ," schreef een man van naam ,
i)

„ heeft noch hare

wijsbegeerte, noch hare beginselen van opleiding, noch hare terminologie,

noch haar plan en aanleg van vreemden geborgd, het is alles oorspronkelijk

Nederlandsch ; niet in dien verkeerden zin , als had zij versmaad van de na-

buren te leeren, als bleef zij gesloten voor hetgeen er goeds en groots is in

den algomeenen geest des tijds ; maar in den waren , echten zin van oor-

spronkelijkheid en nationaliteit, heeft zij hare grondslagen gelegd in de ge-

schiedenis van ons volk, en haren bouw ingerigt naar het karakter van ons

volk, en overeenkomstig de behoeften van ons volk verkondigt zij de weten-

schap van het geloof."

De eenheid, niet dezer school — in den zin van gesloten stelsel of partij

heeft er nooit eene Gi'oninger school bestaan, — maar dezer rigting, kwam

sterk uit, toen de hoogleeraren een zevental handboeken over de hoofdvak-

ken der godgeleerdheid voor hunne lessen in éénen geest uitgaven 2).

Mij past geen oordeel over deze handboeken en de daarin zich open-

barende rigting ; maar dit mag ik toch opmerken : van zulk eene eenstemmig-

1) A. des Jmorie tan der Hoeven Jr., Proza en Poëzij, bl. 65.

2) Dat geschiedde aldus : een eerste deel is de Eiicyclopeedia Theologi CJinstiani van

Hofstede de Groot en Pareau, daarna eeu tweede, Hermeneidica C'odicis Sacri van

Pareau, dan Hidoria Ecclesia Chrisiiana; van Hofstede de Groot, Initia institiiüonis

Ckristiana moralis van Pareau, Practische godgeleerdheid van W. Huurling (die in 1840

de opvolger van den naar Leiden vertrokken van Oordt was geworden), Instilidiones

Theologia natnralis van Hofstede de Groot, en eindelijk Bogmatica et Apologetica Chris-

iiana van Pareau en Hofstede de Groot.

25*
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heicl in de behandeling der godgeleerdheid bestaat, zoo lang er Hooge-

scholen zijn, geen ander voorbeeld.

Het alles beheerschende denkbeeld in deze rigting is, dat er eene vol-

maakte openbaring en opleiding door God aan de menschen is gegeven in

Jezus Christus , om ons Gode steeds meer gelijkvormig te maken. Nieuw is

dit denkbeeld niet; maar in de geschriften dezer rigting is het voor het

eerst helder en zamenhangend naar alle zijden uiteengezet. Zoo wordt, om

b.v. dit eene te noemen, de dogmatiek verdeeld in christologie, theologie,

anthropologie en soteriologie. De christologie gaat vooraan, want in Christus

is én God én de mensch én de weg des heils geopenbaard, zoodat, als in de

eerste plaats Christus is voorgesteld , wordt aangetoond , hoe wij ten tweede

in Hem God zien , en ten derde in Hem zien , wat de mensch is naar zijn' aanleg

en zijne bestemming, en in de tegenstelling van Hem met ons, hoe treurig

onze toestand is door de zonde, en eindelijk ten vierde in Hem zien, wat de

regte betrekking tusschen den mensch en God of de volkomene godsdienst is.

Die deze rigting voorstaan, zijn zich bewust, dat er veel gebrekkigs in

hun werk is , doch zij weten ook , dat zij volstrekt niet verdienden , als onge-

loovigen aangevallen te worden, gelijk door eenige regtsgeleerde anti-revolu-

tionairen geschiedde, toen deze in 1842 hen bij de synode aanklaagden en,

na het mislukken dezer poging, in 1843 de gemeente bij een hevig gesteld

adres aanspoorden, om de hoogleeraren zonder vorm van proces weg te ja-

gen , zooals het landvolk van Zurich de overheid had gedwongen , de beroeping

van Strauss in te trekken. Zij weten, dat zij staan op den bodem der Christe-

lijke en der Hervormde Kerk, en dat er iets van hunnen arbeid zal overblijven

,

ware het alleen dit, dat Jezus Christus veel meer het middelpunt zal wor-

den des christendoms in de stelsels der godgeleerden en in het leven der

gemeente, en met name dan ook, dat, op het voorbeeld door hen gegeven,

de christologie eenmaal de grondslag zal worden der christelijke dogmatiek.

Daarbij worde dan gaandeweg hun naam meer vergeten, indien maar telkens

meer wordt geroemd de eenige naam, waardoor de menschheid zalig kan worden.

De geheele hoogeschool vierde met opgewekten geest in dit laatste tijdperk

twee belangrijke feesten. Het eerste vond plaats den 24'*''" September 1850 ter

inwijding van een nieuw akademiegebouw , het tweede van den 1 3''"' tot den

IG""™ September 1864 ter herdenking van het tweehonderd-vijftigjarig bestaan

der Hoogeschool. Beiden werden begonnen met godsdienstige toespraken.

TenglUh op de geschiedenis der Groninger Hoogeschool.

Wanneer wij nu nog eens een' algemeenen blik over de Groninger akademie

gedurende haar tweehonderd-vijftigjarig bestaan laten weiden , vooral als godge-
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leerden of christenen, dan vinden -vvij veel, dat onze opmerkzaamheid trekt.

Zoo valt het dadelijk in het oog , dat zij een wereldburgerlijk karakter heeft,

in zooverre zij hoogleeraren uitnoodigde en studenten lokte uit verschillende

landen. Er is onlangs uitvoerig op gewezen, hoevele studenten, behalve uit

Nederland, uit verschillende oorden, vooral uit noordelijk Duitschland, hier

zamen vloeiden ^). Bijzonder kwamen hier vele Oostfriezen en Bentheimers

,

daar in een zeer groot deel van deze twee landschappen de Nederduitsche taal

die der school en kerk was. Nog voor een dertig jaren had men hier tegelijk

twintig tot vijf-en-twintig studenten in de godgeleerdheid uit deze grensgewes-

ten. Sedert evenwel de Hanoversche regering de Hoogduitsche taal daar als

volkstaal poogt in te voeren, en dus de predikanten verpligt in deze taal te

prediken, gaan de godgeleerde studenten vandaar de akademiën in Duitsch-

land bezoeken , ten einde er het Hoogduitsch goed aan te leeren. En andere

vreemdelingen zien wij thans niet meer. Er zijn dan ook in andere landen

tegenwoordig even goede en wel betere Hoogescholen te vinden dan in Ne-

derland, 't geen in vroegere tijden niet het geval was.

Ook onder de hoogleeraren zijn gaandeweg minder vreemdelingen geweest;

in de laatste vijftig jaren niet één 2).

Het algemeene of universele karakter onzer Hoogeschool blijkt mede uit

deze zamenvloeijing van personen uit allerlei volken, 't zij om onderwijs te

ontvangen, 't zij om te geven. Ook vertoonde zich dit karakter in het veelvul-

dig gebruik bij de lessen van handboeken, die elders, vooral in Duitschland,

waren uitgegeven, welk gebruik men reeds van de oudste tijden hier aan-

treft. Verder behield deze Hoogeschool, gelijk de beide andere in ons vader-

land, dus verre hare theologische faculteit. Zal dit blijven? Zal de Staat,

die zijn christelijk karakter hoe langer zoo meer laat varen, het wenschelijk

achten , dat de Kerk voor de opleiding harer leeraren zorgt , en dus de theo-

logie niet langer laten onderwijzen aan zijne scholen? Zal onze Kerk, die het

materialisme en het ongeloof meer en meer in lager , middelbaar en hooger

onderwijs ziet toenemen, afzonderlijke kweekscholen voor hare toekomstige

evangeliepredikers gaan oprigten , zooals de Roomsche kerk reeds lang deed ?

Onze voorouders dachten er anders over. Daar zij zich, vooral uit gods-

dienstige geestdrift, hadden vi-ijgevochten van Spanje's juk, wilden zij hunne

vrijheid door den godsdienstigen geest der natie handhaven, Aan verkondigers

van het vrije evangelie was dus behoefte, en, om hierin te voorzien, wenschten

1) Jonckiloet, Gedettkboek der hoogescJiool te Groningen,

2) In 't geheel wareu hier in 250 jaren 168 professoren en van deze 115 Neder-
landers, als: uit Hollaud 36, Groniugeu 31, Friesland 17, Gelderland 8, Zeeland 8,

Utrecht 4, Drenthe 4, Overijssel 3, Noord-Brabaud 2, Limburg 2. Voorts waren on-

der hen 53 vreemdelingen, en wel uit Duitschland 40 (deze waren meest uit noord-

westelijk Duitschland en uit de Paltz), Frankrijk 6, België 3, Zwitserland 3,
Schotland 1,
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•zij de godgeleerde wetenschap aan te kweeken. Maar de echte godgeleerd-

lieid, meenden zij, kon niet bloeijen zonder innig verbonden te zijn met

alle andere wetenschap. En deze had wederom, ten einde tot kracht en

vruchtbaarheid te komen, het koesterend licht des evangelies noodig. Zij

wenschten dus: eene godgeleerdheid, die haar voordeel deed met allerlei we-

tenschap, en allerlei wetenschap — wijsbegeerte, letterkunde en regt, natuur-

kennis en geneeskunde ,— die door christelijke beginselen werd bezield. Een

ongeluk ware het voor alle vakken van wetenschap en voor den Staat en de

Kerk, zoo er nu eene scheiding tot stand kwame. De godgeleerdheid moet

niet worden beoefend, van de overige wetenschappen afgescheiden; zij heeft

ze noodig. Maar deze kunnen, zullen zij bloeijen, ook haar niet missen.

Kwam er scheiding, dan verbasterde de godgeleerdheid ligt tot blinde

dweeperij, en elke andere wetenschap tot lage stofvergoding. Moet de theo-

logie het licht van lettei'kunde , geschiedenis, wijsbegeerte, natuurkennis en

elke andere wetenschap gretig opvangen, om zelve vooruit te gaan op de

haar aangewezen baan: al die andere vakken verkrijgen eene hoogere wijding

en bestemming, en blijken grond en doel te hebben, als zij van de theologie

zoeken te leeren, wat deze hun aanbiedt. In ons menschen zelven heeft God

geest en stof op het naauwste vereenigd, zoodat wij beiden, én wat de Kerk

én wat de Staat geeft , volstrekt behoeven , beiden , én wat tot den geest be-

trekking heeft én wat het ligchaam eischt, niet kunnen missen. En wat nu

God heeft vereenigd, schelde de mensch niet^). Dusverre waren onze Hooge-

scholen de palladia der beschaving. Zouden zij het blijven, zoo de theologie

wegging? Dusverre bloeide onze Staat. Zal hij bloei en leven en vrijheid en

bestaan behouden , zoo hij het christendom en de Hervorming , waaruit hij werd

geboren, verloochent? Dusverre was de Hervormde Kerk krachtig en moedig,

vol licht en geloof, vol leven en liefde. Zal zij hare levensbron ook stoppen,

zoo zij de vrije wetenschap gaat schuwen?

Dat verbetering mogelijk is, ontken ik niet. Zoo letterkunde, geschiede-

nis en wijsbegeerte, en misschien de theologie zelve in een' aan het evangelie

vijandigen geest wierden onderwezen, ware het wenschelijk, dat de Kerk hulp

kon verkrijgen: doch hierom moet het beginsel niet worden verworpen.

Blijve in 't bijzonder te Groningen het van menschelijken dwang vrije ge-

loof in Jezus Christus bloeijen! Naar 't licht van zijn' tijd bezat dit reeds de

vrije Fries, Ludger, de apostel van Groningerland. In latere eeuwen brak dit

steeds helderder door , met name in Wessel Gansfort en Kegnerus Praedinius.

Vooral aan deze Hoogeschool bloeide het steeds. Onafhankelijkheid van men-

1) Ik heb deze denkbeelden ontwikkeld in mijne leerrede ter opening van het feest

van het 250jarig bestaan onzer akademie, 13 September 1864: Het CJirisiendom , de

heeeJeer der humaniteit , waarin ik eerst heb aangetoond , dat het christendom de be-

staande humaniteit bevordert, en daarna, dat het haar tot diviniteit veredelt.
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schen, onderwerping aan God — dat komt geheel overeen met het hier oor-

spronkelijk Friesche volkskarakter , 't welk vrij wil zijn van menschen , maar

niet van God! Neen, aan God onderworpen, en, om geloovig zich alleen aan

God te kunnen aansluiten, wil het vrij zijn van menschen. De eerste hoog-

leeraar in de godgeleerdheid, Herman Kavensperger , opende in 1614 zijne

lessen met de behandeling van Jezus' woord : „ Ik ben de weg , de waar-

heid en het leven." Zelfs Gomarus leidde zijne leerlingen tot het onderzoek

der Schrift. Jacob Alting was een door en door bijbelsch godgeleerde.

Braun, Chevallier, Muntlnghe en vele anderen drukten dat spoor. In het laat-

ste tijdperk is nog meer bepaald het evangelie in den Bijbel, als hoofdzaak

voor den christelijken godgeleerde in 't licht gesteld, en Jezus Christus

wetenschappelijk aangewezen , als het middelpunt van Gods leidingen met

het menschdom, als de persoon, voor wiens verschijning de menschheid in

de oudheid werd voorbereid, en door wiens geest de menschheid sedert zijne

verschijning steeds meer wordt bezield. Hij worde te Groningen, en overal in

steeds wijdere kringen , de lust , de liefde , de kracht , het leven en de zalig-

heid der menschen

!

P. Hofstede de Gkoot.



TWAALFDE TAFEREEL.

DE DOORLUCHTIGE SCHOOI. TE AMSTERDAM.

In zekere woning op de Heerengracht te Amsterdam, in de •wandeling „het

witte paard" genoemd, werd in de laatste dagen van 1631 en de eerste van

1632 menig belangrijk gesprek gevoerd door drie mannen, wier namen, des-

tijds reeds wijd vermaard, nog heden ten dage in de gansche geleerde wereld

bekend zijn en wel nooit zullen worden vergeten. Reeds terstond noemen wij

twee van hen : Gerardus Joannes Vossius en Gaspar Barlaeus. Beiden waren

te Leiden als hoogleeraren werkzaam geweest, doch in 1619 wegens hunne

Reraonstrantsche gevoelens afgezet. Vossius had twee jaren later op nieuw een

lecrgestoelte aan 's lands akademie ontvangen; Barlaeus was naar Frank-

rijk gegaan, had zich daar het doctoraat in de geneeskunde verworven, en

was toen naar Leiden teruggekeerd, ora er j^i'ivate lezingen over de wijsbe-

geerte te houden. Thans echter hadden beide mannen , de een zijn hoogleeraars-

ambt, de ander zijn docentschap verlaten, en waren reeds in Mei 1631 naar

de hoofdstad gekomen, om zich daar met der woon te vestigen. Een nieuwe

werkkring had zich voor hen ontsloten : zij zouden optreden als eerste lioog-

leeraren aan de pas gestichte Doorluchtige School te Amsterdam.

De derde geleerde , van wien wij spraken , had niet minder dan zij

,

ja veel meer, van de ellendige kerkkrakeelen dier dagen te lijden ge-

had. Dat hij, na tien jaren uitlandig te zijn geweest, gewaagd had in het

vaderland terug te keeren, was voor zijne vijanden eene oorzaak tot nieuwe

en hevige aanvallen tegen hem. Rotterdam, op welks toegevendheid hij nog

het meest scheen te mogen vertrouwen, had hij bij tijds verlaten. Thans was hij

te Amsterdam, maar in het geheim. Zoowel om zijnen gastheer als om zijns

zelfs wil, mogten alleen de bloedverwanten en vrienden het weten, dat hij zich

op de Heerengracht in „het witte paard" bevond. Slechts des avonds waagde

hij het, zich op straat te begeven en zijne vrienden te bezoeken. In het huis,

waar hij zich ophield, werd hij met een valschen naam „ neef van der Linde"

genoemd. Weldra zouden de Staten van Holland eene belooning van twee
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duizend gulden uitloven aan een' iegelijk, die hem uitleveren, en cene boete

van vijfhonderd gulden bepalen voor een' ieder , die hem eene schuilplaats

verleenen zou. En toch was hij niemand anders dan „het Delftsch orakel,"

„ het wonder zijner eeuw" — Huig de Groot.

Dat wij in dit Tafereel zoo bepaaldelijk van hem melding maken, heeft

zijne reden. Bij de oprigting van het Athenaeum Illustre of de Doorluchtige

School te Amsterdam werd zeer veel over hem gesproken. Zijne vrienden en

bewonderaars hadden bij de keuze van de eerste hoogleeraars het oog vooral

ook op hem. Hoe gaarne hadden zij den roem zijner geleerdheid met de

nieuwe stichting, en zijn' grooten naam met dien van Amsterdam verbonden

gezien! Doch de staatkundige en kerkelijke geschillen lieten het niet toe.

Hadden deze het gedoogd, dan zou het hoogleeraarsambt hem — of laat ons

liever zeggen, dan zou hij aan het hoogleeraarsambt niet zijn ontgaan. Het

was vooral ook de invloedrijke dichter Pieter Corneliszoon Hooft, die bij de

regering der stad op zijne benoeming aandrong. Hij deed het in verschillende

brieven ; hij deed het ook in een gedicht op de aanstelling van Vossius en

Barlaeus. Met het oog op Huig de Groot, die toen juist het Fransche hof

had verlaten, zong hij het „ hooggerezen Amsterdam" toe:

Ken dan uw kans, eer dat ze draait.

en zinspelende op de kroon boven het wapen der stad , vervolgde hij

:

Een aardekloot versiert en drukt

Het spansel uwer kroone. Eukt

Die blaauwe parel van haar top,

En zet er 't oog der wijsheid op

:

Den overgrooten Huig de Groot

,

Apollo's dierbaarste kleinood ^).

Reeds in het jaar 1406 moet op den Oudezijds-Achterburgwal te Amsterdam,

tegenover den ingang van het nog altijd zoogenaamde Oud-manhuis , een vrou-

wenklooster hebben gestaan, aan de heilige Agnes gewijd. De tegenwoordige

Agnietenstraat heeft daarnaar nog haren naam. Dit klooster, ten gevolge der

1) Huig de Groot was niet de eenige wereldberoemde geleerde, wiens uitstekende

bekwaamheden voor het Athenaeum verloren gingen. Ook op GaKleï sloeg men te ver-

geefs het oog. In het jaar 1635 werd hij , vooral wegens de bemoeijingen van Grotius

en Vossius, door de invloedrijkste mannen in de hoofdstad ernstig begeerd. Galileï's

vrienden hadden hem , den vervolgde door de inquisitie , HoUand als veilige schuilplaats

aanbevolen; hij zelf had zijn plan kenbaar gemaakt, om den Hollanders de ware \vijze

voor het bepalen van de lengte der plaatsen te leeren. Dit een en ander, gepaard

met den wensch om den beroemden man aan Amsterdam te verbinden , had tot offici-

euse onderhandelingen aanleiding gegeven. Doch Gaüleï — hij was reeds 7 2 jaar oud —
wenschte de weinige jaren, die hem nog restten, in zijn vaderland te slijten.

n. 26
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Reformatie opgeheven, is nooit geheel weggebroken. Wel werden de verschil-

lende kloosterhuizen in burgerwoningen veranderd, en zal men thans waar-

schijnlijk te vergeefs naar eenig overblijfsel daarvan zoeken , maar de kloos-

terkerk of kapel bleef bestaan , ofschoon zij tot andere doeleinden
,
ja gedeel-

telijk zelfs tot een pakhuis gebruikt werd. Het was deze kapel, die door den

raad der stad werd bestemd, om als gebouw voor de Doorluchtige School te

dienen. Het gedeelte naar de zijde van den Voorburgwal werd tot groote, het

andere tot kleine gehoorzaal ingerigt. De gewone spreek- en eergestoelten

en de noodige banken werden aangebragt, en op den 8^''^'^ Januarij 1632

liield aldaar , onder een' overgrooten toevloed van geleerde en geletterde man-

nen, de beroemde Vossius eene inwijdingsrede over het niit der geschiedenis.

Men meene echter niet , dat de nieuwe stichting zonder slag of stoot het

aanzijn had ontvangen. Integendeel, van meer dan ééne zijde had zij hevige

tegenkanting ontmoet. De stad Leiden , niet zonder reden beducht , dat hare

akademie door het Athenaeum zou woi'den benadeeld, verklaarde er zich zóó

sterk tegen, dat zij hare toestemming tot den voorgeslagen tweehonderdsten

penning weigerde, indien men Amsterdam met de oprigting liet voortgaan.

De zaak werd door de Staten in handen van twee geregtshoven gesteld , en

deze beslisten ten voordeele van Amsterdam. Ja zelfs de Hoogescholen en ker-

ken in Zwitserland zonden een' brief herwaarts , die terstond in druk verscheen
,

en waarin zij hare ernstige vrees te kennen gaven , dat de Doorluchtige School

de moeder zou worden , eerst van allerlei arminiaansche , daarna van allerlei

sociniaansche, en eindelijk van de meest gedrochtelijke gevoelens, die men

zich tot dusverre nog geschaamd had openlijk uit te spreken! Deze ijver voor

de regtzinnige leer was echter hoogstwaarschijnlijk een dekmantel voor bezwa-

ren van geheel anderen aard. Immers sinds langen tijd trokken jaarlijks, ook

uit Amsterdam , vele jongelingen naar de Zwitsei'sche Hoogescholen , om daar

hunne wetenschappelijke opleiding te ontvangen.

's Daags nadat Vossius de nieuwe stichting had ingewijd , hield ook Barlaeus

zijne intreê-rede „ over den wijzen koopman." Dit onderwerp was met opzet

gekozen; het beantwoordde aan het doel, dat de spreker zich voorstelde met

de betrekking, die hij had aanvaard. Hij wilde namelijk eene poging doen,

om den Amsterdamschen kooplieden wat meer liefde voor de wetenschap in te

boezemen. Hij zelf gaf dit doel te kennen in een' brief aan Constantyn Huy-

gens, waarin hij onder anderen het volgende schreef: „Nadat het geschil

door het Hof was beslecht , zijn wij , niet zonder pracht en praal , voor het

eerst in het openbaar opgetreden. De inwijdingsredenen zijn naar de gewoon-

te der scholen gehouden. Vossius sprak regt deftig en geleerd over het uut

der historie; ik over den wijzen koopman of over de vereeniging van de be-

oefening des handels met die der wijsbegeerte. Wij hebben gesproken in eene

vergadering van zeer beroemde mannen en onder een' groeten toevloed van
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menschen, daar het in deze stad iets geheel nieuws is, over iets anders te

redeneren dan over geld en de kansen van winst en verlies. En ik heb óók

wel over geld gesproken , maar over eene meer gematigde begeerte daarnaar ....

Ons streven is, den kooplieden smaak in te boezemen en liefde in hen op te

wekken voor die studiën , waaraan zij tot heden toe vreemd zijn. Het begin

beantwoordt aan onzen wensch, doch ik vrees dat het niet lang zal duren."

In ieder geval was nu het oorspronkelijk doel met de stichting van het

Athenaeum Illustre bereikt. Dat doel was eenvoudig , te Amsterdam zelf eene

gelegenheid te openen tot wetenschappelijke vorming van de zonen der in-

gezetenen, opdat zij niet, zoo zij zich verder wilden bekwamen, terstond na

het verlaten van de Latijnsche school naar eene of andere akademiestad be-

hoefden te vertrekken. Ku konden zij ten minste nog een paar jaren onder

het opzigt hunner ouders blijven en de studiën volbrengen, die men gewoon

is de propaedeutische te noemen. Het begeerlijke van zulk eene inrigting valt

te gemakkelijker in het oog, wanneer men bedenkt, dat de dubbele Latijn-

sche school der stad dikwijls meer dan twaalfhonderd leerlingen telde , en dat

dus jaarlijks een groot aantal jongelingen voor het hooger onderwijs bekwaam

werd geacht.

Ware het ons doel , eene korte geschiedenis van de Amsterdamsche lUusti'e-

school te schrijven , wij zouden dan eene schets moeten geven van hare lot-

gevallen in den loop van de meer dan tweehonderd-dertig jaren vau haar

bestaan. Wij zouden dan%moeten stilstaan bij hare tijden van meerderen en

minderen bloei , van uitbreiding en inkrimping , van veelbelovende verheffing

en dreigend verval. Wij zouden dan niet mogen zwijgen van de vrees voor

hare verandering in eene Ecole Secondaire onder Napoleon, Wij zouden dan

moeten gewagen van de twee eeuwfeesten, in 1732 en 1832 door haar ge-

vierd, en van de feestredenaars d'Orville en van Lennep ^). ^Vij zouden dan

vooral moeten wijzen op de beroen^de mannen in allerlei vakken van weten-

schap , die het Athenaeum tot sieraad , en der studerende jongelingschap ten

zegen waren. Wij zouden dan, om van de levenden niet te spreken, langer

moeten vertoeven bij letterkundigen als Hemsterhuis en Burmann den jongere,

Wyttenbach en van Lennep; bij regtsgeleerden als Cras, Kemper en den

1) Bij het tweede eeuwgetijde hield Davdd Jaeobus van Lennep, hoogleeraar inde

klassieke talen en de geschiedenis, de eigenlijk gezegde feestrede in het Latijn op den

10''"' Januarij 1832 in de Oude Luthersche kerk; twee dagen daarna hield Gysber-

tus Johanues Eooyens, hoogleeraar in de godgeleerdheid, eene godsdienstige rede in

de Nienwe kerk in 't Nederduitsch. Beide redevoeringen bestaan in druk. Van licunep

heeft bij de zijne een' afdi'uk vau de Latijnsche feestrede van d'Orville (1732) gevoegd

en beiden van zeer belangrijke aanteekeningen voorzien.

26*
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Tex; bij geneeskundigen als Camper, Bonn en G. Vrolik; bij wiskundigen als

Hortensius, van Swinden en Nieuwland 1). Doch onze taak is eene andere.

"Wij hebben de Doorluchtige School te beschouwen in verband met de ge-

schiedenis onzer vaderlandsche Kerk, en moeten dus den blik vestigen op

den invloed, dien zij, deels door hare hoogleeraren in de godgeleerdheid en

de Oostersche talen, deels door hare eigenaardige betrekking tot de semi-

nariën van verschillende kerkgenootschappen , zoowel op de godgeleerde we-

tenschap als op de kerkelijke verdraagzaamheid heeft uitgeoefend.

Het zal den lezer welligt verwondereu , maar de tegenwoordige hoogleer-

aar in de godgeleerdheid aan het Athenaeum is eerst de zesde, die aldaar

deze waardigheid bekleedt. Toch werd de eerste, Gerbrand van Leeuwen,

die zich door een paar voor zijnen tijd niet onbelangrijke exegetische geschrif-

ten heeft bekend gemaakt, reeds in 1686 aangesteld. Doch toen hij, wegens

gevorderden leeftijd, in 1712 van de verpligting om openbare lessen te hou-

den werd ontslagen, was zijn naaste opvolger nog niet eens geboren. De

theologische leerstoel bleef namelijk meer dan veertig jaren onbezet. Daarna

werd hij weder bekleed door Petrus Curteuius (1754—1789), die enkele meer

practische dan geleerde werken van uitlegkundigen aard heeft uitgegeven,

en van wien na zijnen dood „ Leerredenen over den Heidelbergschen Cate-

chismus" in het licht zijn verschenen. Nog bij zijn leven werd hem een jon-

ger ambtgenoot ter zijde gesteld, Jacob van Nuys Klinkenberg (1784—1817),

een hoogst achtingswaardig en buitengewoon werkzaam man , maar wiens tal-

rijke geschriften , waaronder eene populaire bijbelverklaring van niet minder

dan zeven-en-twintig deelen, veel meer blijken ^-agen van practischen zin

dan van diepe geleerdheid. Na zijnen dood viel de keus der stedelijke rege-

ring op den Franeker hoogleeraar Wessel Albertus van Hengel (1818—1827),

den bekenden uitlegkundige , van wien de kieschheid ons beveelt te zwij-

gen , maar wiens verdiensten , op meer dan één gebied , ons den wensch

doen uitspreken, dat hij bewaard blijve bij de zeldzame helderheid van geest,

die hem op zijn' hooggeklommen leeftijd nog steeds eigen is. Hem volgde,

bij zijn vertrek naar Leiden, Gysbertus Johannes Rooyens op (1827— 1846),

een man, wiens meer dan gewone scherpzimiigheid en veelomvattende geleerd-

heid, wiens echte liberaliteit en onvermoeide ijver, door allen die hem ge-

kend hebben, als om strijd worden geroemd, maar dien eene overdrevene

bescheidenheid schijnt weerhouden te hebben, om op wetenschappelijk gebied

veel van zich te doen hooren. Diezelfde bescheidenheid zal wel hebben me-

1) Pieter Nieuwlaud, de geniale dichter vau den //Orion," was evenwel niet hoog-

leeraar , maar lector in de \i'is- en sterrekunde aan het Athenaeum te Amsterdam. Na
vier jaren in die betrekking te zijn werkzaam geweest, aanvaardde hij het hoogleeraars-

ambt aan de akademie te Leiden. Doch reeds in het volgende jaar (1794) stierf hij

aldaar op slechts dertigjarigen leeftijd.
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degewerkt, om hem voor de aangeboden professoraten te Groningen en Lei-

den te doen bedanken. Zijn opvolger is de reeds genoemde tegenwoordige

hoogleeraar Willem MoU, die, even als hij, in 1860 te vergeefs door Leiden

werd begeerd, en met wien de exegetische rigting, die tot dusverre aan het

Amsterdamsche Athenaeum bij voorkeur was vertegenwoordigd geworden , door

de historische (hoewel zonder de minste eenzijdigheid) is vervangen.

De beoefening der Oostersche talen is met die der theologie, vooral in

een tijdperk toen men den Bijbel als eenig rigtsnoer voor geloof en wan-

del beschouwde , te naauw verbonden , dan dat wij ook van haar niet een

enkel woord zouden spreken. Wij doen het te gereeder , wijl de hoogleeraren

in dit vak aan het Athenaeum over het algemeen loffelijk bekend staan.

Reeds in 1686, dus gelijktijdig met den eersten professor in de theologie,

werd Etienne Morin, die als réfugié was herwaarts gekomen, tot eersten

hoogleeraar in het Oostersch benoemd. Twee jaren later beriep men hem ook

als predikant bij de Waalsche gemeente. Doch reeds in 1699 werd hij wegens

ligchaamszwakte uit zijne beide betrekkingen ontslagen. Hij had ze met eere

bekleed , en liet stervende den roem van innige vroomheid en grondige geleerd-

heid achter. Niet minder lofwaardig, en zeker meer algemeen bekend, is

zijn opvolger Willem Surenhuis (1704—1729), die in den Talmud zeer was

bedreven, en wiens twee voornaamste werken nog altijd waarde behouden.

Na Surenhuis' dood bleef de Oostersche leerstoel zes jaren onbezet, totdat

een jeugdig geleerde — hij kan niet ouder dan vijf-en-twintig jaar zijn ge-

weest — dien weder betrad. Deze nieuwe hoogleeraar was Cornelis Hugo

Vonk (1735—1753). Reeds als leerling van Surenhuis te Amsterdam en van

Albert Schultens te Leiden , had hij een' meer dan gewonen naam verworven.

Doch niettegenstaande zijne geleerdheid beantwoordde hij niet aan de groote

verwachtingen, die men van hem gekoesterd had. De oorzaak lag in eene

scliier onverklaarbare onachtzaamheid aangaande zijne tijdelijke zaken. Zoo

verhaalt men van hem, dat hij eens vergat dat hij moest verhuizen, en dat

hij liet zich eerst herinnerde, toen de nieuwe bewoner reeds met zolderschuit

en inboedel voor zijne deur lag. Deze verregaande zorgeloosheid bragt hem

in zóó groote ongelegenheid, dat hij de algemeene achting verloor en zich

eindelijk genoodzaakt zag, zijn ontslag als hoogleeraar te vragen. De raad

der stad schonk zijne moeder jaarlijks vierhonderd gulden, om hem te onder-

houden ! Over zijn' opvolger Willem Koolhaas (1754— 1773), die, even als

de hoogleerareu in de theologie , zijn professoraat met eene halve predikants-

dienst verbond , kunnen wij kort zijn. Na hem kwam de groote Hendrik Al-

bert Schultens (1773—1779), de derde van dat beroemd geslacht , door welks

genialiteit en grondige geleerdheid de studie der Semietische talen een ge-

heel nieuw tijdperk is ingetreden. Het is ons niet vergund, uit te weiden

over zijn beminnelijk karakter, zijne uitgebreide kennis, zijn' tact in het



206

onderwijzen, zijne smaakvolle behandeling der wetenschap. Evenmin mogen

wij opsommen de vele werken , door hem geleverd. Doch verwonderen kan het

ons niet , dat Leiden hem na zes jaren begeerde , opdat hij nieuwen luister

zou bijzetten aan het leergestoelte , dat reeds gedurende eene halve eeuw door

zijn' grootvader en vader zoo roemrijk was bekleed. Minder lof verwierf zich

zijn overigens bekwame opvolger. Dirk Adriaan Walraven (1779—1804), die

niet slechts als hoogleeraar maar tevens als Athenaeum-prediker optrad. Deze

werd vervangen door Joanues Willmet (1804— 1835), den doorkneeden oos-

terling, die niet slechts door zijn woordenboek op den Koran, maar vooral

ook door het vormen van hoogst bekwame leerlingen, van welke het genoeg

is den beroemden Hamaker te noemen, op de beoefening der Oostersche

letteren bepaalden invloed heeft uitgeoefend. Nog bij zijn leven werd hem,

wegens zijn' vergevorderden ouderdom, een jong geleerde als buitengewoon

hoogleeraar ter zijde gesteld (1828). Het was de zoowel wijsgeerig ontwik-

kelde als voor taaistudie geboren Taco Koorda, die zich later (1843), als

hoogleeraar aan de Koninklijke Akademie te Delft, meer bepaald aan de-

beoefening van het Maleisch en het Javaansch heeft gewijd , en thans den

goeden naam der Indische school te Leiden helpt vestigen. Eene dergelijke we-

tenschappelijke loopbaan had zijn opvolger Petrus Joannes Veth (1843— 1864),

wiens grondige en veelomvattende geleerdheid achtereenvolgens aan de Mili-

taire Akademie te Breda, aan het Athenaeum te Franeker, aan de Door-

luchtige School te Amsterdam, en nu onlangs aan de rijksinstelling voor on-

derwijs in de taal-, land- en volkenkunde van Neêrlandsch-Indië te Leiden

ten goede is gekomen. Bij zijn vertrek (1864) werd hij vervangen door den

tegenwoordigen hoogleeraar in de Oostersche talen en wijsbegeerte, Joannes

Petrus Nicolaus Land.

Overzien wij nog eenmaal de lijst der mannen , die nu gedurende honderd-

tachtig jaren als hoogleeraren in de godgeleerdheid en de Oostersche talen

aan het Athenaeum Illustre zijn opgetreden , dan blijkt ons , dat tot het be-

gin dezer eeuw de godgeleerden in bekwaamheid en roem voor de oosterlin-

gen hebben moeten wijken; dat de oosterlingen zich althans niet minder op

het Arabisch dan op het Hebreeuwsch hebben toegelegd, en dat, tot op den

thans levenden hoogleeraar in de theologie, de uitlegkunde met de meeste

voorliefde is behandeld geworden.

Kunnen wij uit het gezegde eenigzins de wetenschappelijke rigting opmaken,

die de Amsterdamsche Doorluchtige School vermoedelijk aan de door haar

gevormde predikanten heeft gegeven, — niet minder moet de zijdelingsche

invloed iai aanmerking komen , dien zij , uit den aard der omstandigheden

,
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op de kerkelijke verdraagzaamheid heeft gehad. Deze invloed was het nood-

zakelijk gevolg van de verhouding, waarin zij tot de seminariën van ver-

schillende kerkgenootschappen kwam te staan. Keeds bij hare oprigting,

hoewel er van theologisch onderwijs toen nog geene sprake was, werd het

Remonstrantisme, de groote ketterij dier dagen, sterk in haar midden verte-

genwoordigd. Vossius en Barlaeus toch stonden wegens hunne Remoustrant-

sche gevoelens genoeg bekend. Dat men de Amsterdamsche studerende jon-

gelingschap , zij het ook in de geschiedenis en de wijsbegeerte , aan hunne

leiding overgaf, ging uit van en leidde tot kerkelijke liberaliteit. Deze werd

niet weinig aangemoedigd , toen in 1634 binnen de muren derzelfde stad eene

Kweekschool voor de Remonstranten verrees. Het kon niet anders, of de

studenten der beide inrigtingen voor hooger onderwijs moesten met elkander

kennis maken, omgang hebben, van gedachten wisselen. Deze overeenstem-

ming moest te meer toenemen , wanneer de leerlingen der Remonstrantsche

Kweekschool— gelijk dit in den aanvang geschiedde en sedert 1796 geregeld

heeft plaats gehad — hunne literarische en philosophische opleiding aan het

Atlienaeum ontvingen. Studenten, die met elkander dezelfde collegiën be-

zoeken, hechten niet veel aan de verschilpunten, waardoor hunne kerkge-

nootschappen onderling zijn verdeeld. Zij mogen er met elkander over rede-

twisten, maar zij beschouwen het als een spiegelgevecht ter oefening, niet

als een' strijd op leven en dood. En al doet de opgewondenheid , die hun' leef-

tijd eigen is , hen aan deze discussiën soms een gewigt hechten , alsof het

heil der wereld daaraan hing, — de ridderlijkheid, die hen niet minder be-

zielt, bewaart hen voor haat; na den afloop geven zij elkander de hand,

en gevoelen zich broeders gelijk te voren. Mogt het in dit opzigt in de the-

ologische wereld nooit anders dan in de studenten-wereld zijn gegaan! En

tocht heeft de laatste ongetwijfeld nog groeten invloed op de eerste gehad.

"Want waar in de jongelingsjaren echte vriendschapsbanden zijn aangeknoopt,

daar worden zij ook later , zelfs bij verschil van gevoelen , meestal onderhou-

den ; en in ieder geval blijft er uit dit loyale tijdperk alligt iets over van

die echte liberaliteit, die het goede ook in andersdenkenden erkent. Deze al-

gemeeno opmerking moet vooral worden toegepast op den bijzonderen toe-

stand , waarin de studenten van het Amsterdamsche Athenaeum en die van

het Remonstrantsche Seminarie zich ten opzigte van elkander bevonden. Toen

daarenboven ook de Doopsgezinden, na vroegere maatregelen tot wetenschap-

pelijke opleiding hunner predikanten (1680), in 1735 eene Kweekschool te

Amsterdam hadden opgerigt , mogten de lessen aldaar door een iegelijk ,, zon-

der onderscheid van gezindheid" worden bijgewoond. Tusschen dit seminarie

en dat der Remonstranten bestond eene zóó groote verbroedering , dat bei-

der kweekelingen wederkeerig elkanders collegiën bezochten en onder voor-

zitting van elkanders professoren preekten. En nadat in het jaar 1811 de al-
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gemeene sociëteit der Doopsgezinden was ontstaan, hoorden hare studenten

evenzeer de lessen aan het Athenaeum als die der Doopsgezinde en Remon-

strantsche hoogleeraren. Ook de Lutherschen , die hunne toekomstige her-

ders en leeraars weleer in Duitschland ter schele hadden gezonden, kregen

in 1816 een seminarie te Amsterdam, en ook hunne kweekelingen ontvin-

gen aan het Athenaeum hunne opleiding in verschillende vakken. Zoo waren

dan nu de aanstaande leidslieden van vier of vijf verschillende kerkgenoot-

schappen — men rekene er namelijk ook de Hersteld-Lutherschen bij —
schier dagelijks in de gehoorzalen der theologiae professores in de hoofdstad

bijéén , en de invloed op de algemeene verdraagzaamheid der christenen kon

er slechts te ki'achtiger door wezen. Tot den huldigen dag bezoeken zij over

en weer elkanders collegiën. Ja, wat meer zegt, de ineensmelting is, voor

zooverre deze tijden het gedoogen , volkomen geworden , sinds dat de zes ver-

schillende hoogleeraren in de godgeleerdheid den arbeid onderling zóó hebben

verdeeld, dat zij te zamen slechts ééne theologische faculteit schijnen te vor-

men. Wel wordt nog van wege ieder kerkgenootschap in het bijzonder de

dogmatiek gedoceerd, maar wij vertrouwen, dat zelfs dit laatste overblijfsel

van vroegere verdeeldheid eenmaal — zij het eerlang! — zal wijken voor

de overtuiging, dat de verschilpunten te gering zijn, om daarvoor zooveel

moeite te maken, dat de waarlijk wetenschappelijke man te eerlijk is, om de

waarheid niet te erkennen, wddr hij haar ook vindt, en dat alle eigenlijk

gezegde kerkelijke dogmatiek zich zal moeten oplossen in eene geschiedenis

dier dogmatiek, die even goed door één' als door vier menschen kan worden

gegeven. Hoe het zij , wij herhalen de woorden van een' der welsprekendste

mannen onzer eeuw, wiens naam ten naauwste met de geschiedenis der ver-

draagzaamheid in Nederland zal verbonden blijven : „ Wie aan de vereeniging

der jammerlijk verdeelde Christenheid mogt wanhopen , hij trede de Godge-

leerde Scholen dezer wereldstad binnen , en vinde er de leergierige schaar van

aanstaande Evangeliedienaars bij de verschillende Kerkgenootschappen in ons

Vaderland broederlijk verzameld , en — hope op het heil des Heeren !"

De man , die zoo sprak , was de Remonstrantsche hoogleeraar Abraham des

Amorie van der Hoeven. In het volgend Tafereel zullen wij meer van hem

zeggen, maar nu reeds zij te zijner eere getuigd, dat niemand den wensch

naar de algemeene zamensmelting der afzonderlijke kerkgenootschappen krach-

tiger kan hebben uitgesproken dan hij. En wat hij van preek- en leerstoel

,

in openbare geschriften en private gesprekken anderen trachtte in te prenten

,

dat heeft zijn dichterlijke leerling, de vroeg gestorven P. A. de Génestet,

op geestige wijze uitgesproken in een zijner beste gedichten. Wie kent niet

zijn meesterlijk „Schotjen"?

Wie het nog niet kent , make er kennis mede. Wie er de geschiedenis niet

van weet, kan haar vinden in de inhoudsopgave van 's mans „ Eerste gedich-
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ten." En wijl die geschiedenis in regtstrceksch verband staat met de Door-

luchtige School , waai'op wij in dit Tafereel den blik hebben gevestigd , mogen

althans wel een paar coupletten liior worden afgeschreven:

O schotjen, aaklig overschot

Van lang gestorven veten,

Van broedertwist, van broederliaat

,

Vervolging van 't geweten!

Het staat, het scheidt en scheurt, ten schand

Van waarheid en verlichting

!

Dat schotjen is — een formulier,

Dat schotjen is — een rirhtina'

!

Het heeft een kop, het heeft een ziel,

Staat , vrinden , niet verwonderd !

Ja , in dat schotjen huist een ziel

,

Do geest van zestienhonderd !

Nu, dat scheidingmakend schotje is gevallen. Zoo vallen van lieverlede alle

scheidsmuren weg. Hoe meer eenheid onder de godgeleerden , hoe meer een-

heid in de Kerk.

Wie te veel wil bewijzen, bewijst niets. Indien wij wilden betoogen , dat

het handeldrljvend Amsterdam te allen tijde ook een letterlievend Amster-

dam is geweest, zouden wij ons zeker belagchelijk maken; en wie met de

geschiedenis van het Athenaeum een weinig bekend is , zou ons wijzen op

het kleine gebouw, op het schamele tweetal professoren ten tijde der oprig-

ting, op de vroedschaps-vergadering van 1679, waarin besloten werd de zes

"hoogleeraren tot op drie te laten uitsterven, op het eeuwfeest van 1732, toen

de feestredenaar d'Orville slechts één' werkelijken ambtgenoot noemen kon , op

de geringe bezoldiging der professoren, op den armoedigen staat, waarin de

met het Athenaeum verbonden bibliotheek zich bij gebrek aan geld twee eeu-

wen lang heeft bevonden, en op de beruchte discussiën, die nog vóór wei-

nige jaren in den stedeljjken raad over het al of niet reorganiseren der oude

instelling zijn gevoerd. Hier staat evenwel tegenover, dat de Doorluchtige

School, na haar eerste eeuwfeest, voortdurend in aantal hoogleeraars is toege-

nomen, dat de bibliotheek, na hare verplaatsing uit het vochtig lokaal boven

het Athenaeum (1838) , van jaar tot jaar in omvang en belangrijkheid heeft

gewonnen, en dat het Athenaeum zelf, al heeft het vrij wat moeite gekost,

naar een rulmer en meer doelmatig gebouw is vei'plaatst (1861). Zóó is het

Amsterdam der negentiende eeuw, hoeveel er aan ontbreke om het den naam

van wetenschap-bevorderend waardig te maken, even als dat der zeven-

tiende teruggekeerd tot den geest, die er in de vijftiende begon te ontluiken.

n. 27
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Immers reeds in het begin der vijftiende eeuw hadden Willem en Jan Eg-

gert, Heeren van Purmerende, in de Oude kerk te Amsterdam een zooge-

naamd collegie opgerigt , St. Nicolaas-collegie genaamd, dat weldra door andere

leden van Inin geslacht aanmerkelijk werd begiftigd (1450) onder den uitdruk-

kelijken last, dat de rector van het collegie voor de overige leden theolo-

gische en philosophische lessen houden zou. Het schijnt tevens de bedoeling

te zijn geweest, dat ook anderen die lessen zouden kunnen bijwonen. Deze

aloude inrigting voor hooger onderwijs, naar den geest dier tijden, legt eene

merkwaardige getuigenis af aangaande de belangstelling, die men te Amster-

dam reeds vroeg voor de wetenschappen betoond heeft. Jammer maar, dat

wij er moeten bijvoegen, dat Eggert's collegie na eenige jaren weer is te niet

gegaan. Het is echter waarschijnlijk , dat de kleine bibliotheek , die er toe

behoorde, later — men weet niet hoe — in die van het Athenaeum is op-

genomen. Daar werden de boeken, naar de gewoonte van vroegere eeuwen,

met kettingen aan de banken gehecht.

Op denzelfden zolder, waar weleer geleerden hunnen geest oefenden door

het lezen van die geketende boeken , oefenen thans „ HoUandsche jongens"

hunne ledematen door de bewegingen der gymnastiek. En in de twee zalen

daar beneden, waar Vossius en de achtbare rij van getabberde mannen na

hem, hunne oratiën hebben gehouden en hunne lessen gegeven, zitten thans

schalksche knapen op de schoolbanken geschaard. De eentoonigheid der witte

muren, tot vóór weinige jaren met de portretten van beroemde mannen be-

dekt, wordt slechts verbroken door landkaart en bord. Het onberispelijk of

soms ook berispelijk Latijn, dat zich hier bij plegtige gelegenheden deed

hooren, is door het onderwijs in levende talen vervangen. Zou onder die

„HoUandsche jongens" ook een enkele wezen, wiens verbeelding de groote

mannen ,van voorheen soms in die zalen terugroept, en wiens eerzucht wordt

geprikkeld door den roem hunner namen? 't Kon althans zijn. Welnu, die

groote mannen hebben óók eenmaal op schoolbanken gezeten; en wie zal ons

zeo-gen, wat er groeijen kan uit de jeugd, die, van levenslust tintelend , door

dat kleine steenen poortje gaat, waardoor zoovele hoogleeraars vaak met deftig

gelaat zijn getreden ? Schuilen er aanstaande kooplieden onder ? Mogen zij dan

niet al te ongelijk zijn aan „den wijzen koopman" van Barlaeus! Of toe-

komstige geleerden? Mogen zij dan, gelijk de groote mannen van weleer , den

roem van ons Nederland handhaven! Of latere leden van den achtbaren raad

der stad? Mogen zij dan medewerken, om bij de parelen aan hare kroon ook

deze te voegen: onbekrompen liefde voor de wetenschap en ruime onder-

steuning der kunst

!

J. G. R. AcQUOY.



DERTIENDE TAFEREEL.

DE STICHTING DEK UTKECHTSCHE HOOGESCHOOL.

/'Hoe noemt rneu Utrecht dan? Een paradijs van weelde."

Zoo zong voor twee eeuwen de vorst onzer dichteren , en menigeen , die na

hem zijne opgetogen bewondering wijdde aan het natuurschoon van het vrien-

deHjiv Sticht, heeft bij den aanblik van de omstreken der aloude Bisschops-

stad dat woord van ganscher harte herhaald. De tijdgenoot des dichters

evenwel, die den 26sten Maart (nieuwe stijl) van het jaar 1636 de hoofdstad

van dat Sticht bezocht, en zijne schreden naar de beroemde Domkerk ge-

rigt had , zou er getuige hebben kunnen zijn eener feestviering , die hem

dadelijk zou hebben getoond, dat in het Utreclitsche „ Paradijs" althans „ de

boom der kennis" in geenen deele eene verboden of onbegeerlijke vrucht werd

gerekend. Hij zou al spoedig vernomen hebben, dat drie dagen vroeger, op

den dag des Heeren, de lioogleeraar Gijsbertus Voetius in datzelfde heilig-

dom had uitgesproken een passend „ Sermoen van de nuttigheid der Aca-

demiën en schooien , mitsgaders der weetenschappen en konsten , die in dezelve

geleert worden," naar aanleiding van wat bij Lucas, H. 2 vs. 46, aangaande

het oponthoud van den twaalfjai'igen Jezus in het midden der leeraren zijner

dagen geschreven staat. Hij zou thans, in diezelfde kerk, eene vergadering

van Edelen, Wijzen en Grooten in den lande aanschouwd hebben , waarop zijn

oog met eerbiedige bewondering rusten mogt , met een' Jacobus van Ascli van

Wijck, benevens de beide burgemeesteren Gijsbert van der Hoolck en Dirk

van Velthuysen aan het hoofd, omgeven door de kern' van landzaat en

vreemden, onder welke laatsten men de drie paltzgraven, zonen van den ge-

wezen koning van Bohème , en den paltzgraaf van Tweebruggen telde. Nog

boven de verschillende staats- en regtscollegiën zou een betrekkelijk klein

getal van nieuw benoemde hoogleeraren , in hun ambtsgewaad uitgedoscht

,

zijne opmerkzaamheid hebben gewekt en verdiend, en weldra zou hij er ge-

tuige van geweest zijn, hoe één hunner, pas tot rector magnificus aange-

steld, Bernardus Schotanus, na eene korte aanspraak, het wettig octrooi tot

27*
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oprigting dezer provinciale universiteit aan de vergaderde schare deed hooren,

straks vervangen door zijn' ambtgenoot, den hoogleeraar Aemilius, die den

last, hem van regeringswege opgedragen, volbrengt en de inwijdingsrede der

nieuwe inrigting uitspreekt. En had het onzen -vreemdeling mogen gebeuren

eene i:ilaats te vinden aan den maaltijd , op den middag van denzelfden dag door

den stedelijken raad in het Sint Agnietenklooster aan meer dan honderd gasten

bereid , hij had moeten instemmen met menigen feestdronk , van hooge ingeno-

menheid met déze gebeurtenis tuigende : de Doorluchtige School, sedert weinige

jaren in de stad Utrecht gevestigd , tot eene gewestelijke akademie verheven

!

De vestiging eener nieuwe Hoogeschool! Er is inderdaad iets treffends —
en dat maar al te gunstig afsteekt bij den geest van latere tijden — in den

ijver en de naauwgezetheid , waarmede onze vaderen, nog niet eenmaal vrij-

gestreden, de stichting van inrigtingen voor dusgenaamd hooger onderwijs

in verschillende steden hebben ter hand en ter harte genomen. Het was in

geenen deele ijdele roemzucht, veelmin onedele naijver alleen, die de hoogst-

geplaatsten in Kerk en Staat niet deed rusten , voor het ook in het Sticht ten

laatste zoover gekomen was. Een edeler beginsel spoorde ook op dit gebied

tot noeste werkzaamheid aan; men hoore slechts de taal, door den beroemden

Drakenborch bij gelegenheid van het eerste eeuwfeest der zoo geliefde stich-

ting gevoerd. „ De regering dezer stad meende aan ondankbaarheid jegens

God, die het gezag van onzen Staat bevestigd had, zich schuldig te maken,

zoo zij niet een gedeelte harer schatten besteedde, ter inwijding van een'

tempel, waar de jongelingschap in Goddelijke en menschelijke wetenschappen

onderwezen mogt worden"'). Geen wonder dan ook, dat reeds in den aan-

vang der zeventiende eeuw de oprigting eener Stichtsche school gewenscht werd

en voorbereid, die, ofschoon als Hoogeschool de jongste harer tegenwoordige

Nederlandsche zusteren, in geenen deele bestemd was de minste te blijven. Was
er aanvankelijk strijd, of Utrecht dan wel Amersfoort de zetel zou zijn van

den nieuwen tempel der zanggodinnen , weldra zag de eerstgenoemde stad het

pleit te harer gunste beslist , en kort daarna vond de zaal , waarin de Unie

gesloten was, de eerste leerlingen der stedelijke Doorluchtige School binnen

hare wanden vereenigd. Het was het jaar des Heeren 1633, drie jaren voor

den feestdag , zoo even vermeld. Het stedelijk wapen , omgeven met eene zon

en de zinrijke spreuk: „Sol justitiae , illustra «oi" werd haar blazoen , en tevens

de profetie harer toekomstige grootheid.

Het was er intusschen ver van verwijderd, dat die zon, bij het oprij-

zen met zooveel vreugde begroet, ter middaghoogte zou stijgen, zonder nu

en dan met donkere wolken te kampen. Wel scheen het in den aanvang,

alsof de uitkomst de verwachting nog ver te boven zou gaan. Reeds in de

eerste jaren — om alleen van de godgeleerdheid te spreken — zag Voetius,

1) Zie zijne Orat, Faneg, in uatales secul. Acadein. Traject. Traj. 1736, p. 24, 25.
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uithoofde vau het toenemend getal leerlingen, zich twee andere godgeleer-

den ter zijde gesteld, Bernardus Schotanus van Franeker en Cornelis de

Maats , en naauwelijks was de helft der eerste eeuw van het bestaan der aka-

demie voorbijgespoed , of het getal der bij "haar gepromoveerden ging dat van

duizend te boven. Doch de jaren 1672 en 1G73 waren niet slechts voor de

stad , maar ook voor de Hoogeschool van Utrecht in menig opzigt noodlottig. De
Fransche heerschappij, onder den veertienden Lodewijk, bedreigde haar met

nieuwe vernedermg, en de ie Beuni's, in de door Kome heroverde Domkerk

ter eere zijner triomfen gezongen, klonken bijna als een lijklied voor de nog

jeugdige inrigting van openbaar onderwijs in hare digte nabijheid. Minerva

moest zwichten voor Mars; de gehoorzalen der wetenschap werden in paar-

denstallen veranderd; het krijgsgewoel maakte het geregeld voortzetten der

lessen onmogelijk. „ De studerende jongelingschap is verstrooid ; de stem der

Muzen moet zwijgen voor het wapengekletter." Dus moesten een Burnian en

Grevius klagen. Er was een geloof als van Voetius noodig , om in zulke om-

standigheden te blijven spreken: „'t is slechts een wolkske, 't zal overtrek-

ken" (Nuiicula est, transilit).

Nogtans, alzoo geschiedde het, en toen het eerste halve eeuwfeest gevierd

werd (1686) , kon de feestredenaar Grevius een' toon vau blijden dank niet

alleen, maar ook van welgegronde hope doen hooren. De herstelde vrede,

de toenemende beschaving, de vermenigvuldigde gemeenschap met andere lan-

den , 't werkte alles mede om de Stichtsche zon het oubeneveld hoofd in hooger

glans te doen opbeuren. Het tweede vijftigtal jaren zag het aantal dergenen,

die tot dusver bij haar licht den doctoralen lauwer ontvingen, verdubbeld,

en reeds begon de bloeijeade school hare moedcrarmen uit te strekken tot

over de grenzen des vaderlands. Weldadige stichtingen, ten behoeve van ge-

loofsgenooten in Hongarije en Zevenbergen, vermeerderden den toevloed van

vreemdelingen , en de roem van enkele hoogleeraren werkte krachtig mede om
steeds grooter scharen aan hiunie lippen te boeijen. „ Voor geene andere" —
't kon naar waarheid bij gelegenheid van haar eerste eeuwfeest gezegd wor-

den ^) — „ voor geene andere akademie in de Vereenigde Nederlanden be-

hoeft deze te zwichten. Zij heeft hoe langer hoe meer toeloop van studenten

gekregen, bestaande in Duitschers, Zwitsers, Bohemers, Hongaren, Engel-

schen, Schotten, Frauschen, Italianen, Denen, Zweden en andere vreemde

natiën , onder welke zich meermalen hertogen , graven en voorname edellieden

bevinden." Gewis , wie op dien oogenblik had durven spreken van dreigend ge-

vaar, voor de stichting van voorvaderlijke wijsheid en vroomheid te duchten , hij

zou door ver de meesten zijn afgewezen als een ziener vau ijdele schrikbeelden.

En toch , maar al te spoedig zouden de oogenblikken naderen , waarin men

naauwelijks zou durven hopen een tweede eeuwfeest te vieren. Eeeds de eerste

1) Isaac lu Long.
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helft der tweede eeuw was minder glansrijk en schoon dan , naar evenredigheid

,

de eerste tijdkring geweest was. De schaduwzijden der achttiende eeuw , verge-

leken met de gespierde en krachtvolle zeventiende, begonnen zich ook op

het gebied van het akademisch onderwijs met kracht te vej'toonen. De oude

geestdrift voor noeste geleerdheid verzwakte , en de middelmatigheid dong hier

en daar naar de kroon. Ook de toevloed van vreemden nam, ten gevolge

van verschillende oorzaken, af, en daarmede de weldadige invloed, door de

Hoogeschool weleer ver buiten hare naaste grenzen geoefend. Staatkundige

partijschappen en verdeeldlieden deden onderscheidene akademieburgers minder

naar de boeken dan naar de wapenen grijpen, en het doordringen van de

denkbeelden der Fransche en andere deïsten kon niet nalaten nadeelig te

werken op het aantal en de gezindheid, met name ook van de aanstaande

dienaars der Kerk. Wel bleef ten gezetten tijde (1786) het derde halve eeuw-

feest niet achter, maar reeds waren de zaden der jammerlijkste tweedragt

gestrooid , die weldra het licht der Hoogeschool zou doen tanen
, ja , had

God het niet verhoed, geheel in duisternis zou uitgebluscht hebben. Ten

gevolge van den binnenlandschen tweespalt zien wij den rustigen gang der

studie belemmerd , nu hoogleei'aren van hunnen leerstoel verwijderd , dan hen

zelven of hunne leerlingen medegevoerd in den maalstroom der revolutiebe-

grippen. Niettemiia sleept de Hoogeschool in den aanvang dezer eeuw haar kwij-

nend aanzijn nog voort: daar treft haar het doodvonnis (1811) van den man

des gewelds , die , door eene willekeurige beschikking , haar tot den rang van

école secondaire vernedert, aan de Leidsche akademie stelselmatig onderge-

schikt. „ Nu moest gij" — wel mogt het later gezegd worden ^) — „ Utrecht's

higezeteneia ! vreezen, dat na weinige jaren slechts eenige vervallen gebou-

wen , eenige verbleekte opschriften alleen u het heiligdom der waarheid herin-

neren zouden , dat uwe muren bevat hadden ! Ja ,
gij zelfs , standvastige

Heringa, wiens kloekmoedigheid allen bezielde, wiens voorzigtigheid allen

voorlichtte, wist naauwelijks meer, welk een' naam te geven aan de diep

vernederde stichting, aan welker hoofd gij stondt, die u eenmaal naast God

haren redder zou noemen
!"

Maar God verandert tijden en stonden , en waar des avonds het geween als

ongebeden gast zijn' intrek genomen heeft , ontwaakt het blij gejuich in den mor-

gen. Wanneer is het schooner gebleken , dan bij Nederland's , dan bepaaldelijk

ook bij Utrecht's verlossing van het juk der Fransche overheersching , tenjare

achttienhonderd-dertien , waarbij ook de Hoogeschool aan den rand des af-

gronds onttogcn werd? De val van Napoleon bragt haar een' nieuwen mor-

gen der opstanding , en te weinig was het , dat zij nu voortaan hersteld werd

in vroegeren luister : haar rang en invloed zouden klimmen. De volharding

1) ])oor den hoogleeraar H. Bouman, in zijne Godsd. Eede bij het tweede Eeuw-

feest, 1836.



215

ontvangt haar regtmatig loon; de provinciale akademie, die zij had helpen

bewaren , werd verheven tot landsuniversiteit ,
georganiseerd op geheel nieuwen

,

in vele opzigten beteren voet. Het aantal der hoogleeraren , de regeling van

het ondei'wijs, de wetenschappelijke inrigtingen van verschillenden aard, 't

werd alles zooveel mogelijk uitgebreid naar de eischen des tijds, en schier

ieder jaar bragt grooter welvaart en nieuwe verbetering aan. Had onder de

Fransche dwingelandij het aantal der kweekelingen ter naauwernood honderd

bedragen , meestal aanstaande godgeleerden , die op deze wijze eene toevlugt

tegen den conscriptie-dwang zochten, in 1836 was het tot 518 gestegen. Het

ligt niet op onzen weg dien aanwas in bijzonderheden gade te slaan, en even

weinig , de kweekelingen der Hoogeschool ook zelfs van verre te volgen , waar

zij , op de vorstelijke roepstem , bij herhaling te wapen snelden om de vaderland-

sche grenzen te bewaken en te verdedigen tevens. Genoeg , toen in het laatst ge-

noemde jaartal het blijde feestgejuich alom den volke verkondigde , dat ook de

tweede eeuwkring gesloten was, was het meer dan dichterlijke grootspraak,

wat een grijze Bard aan het jubelend zangkoor had op de lippen gelegd

:

De tijd vergaat: Gods gunst kent geen vei'ouden!

Ja schoon, Stichtsche Pallas

!

Verheft zich het Heden,

En sluit zich met luister

Aan 't zalig Verleen! ^)

En vraagt men nu : waartoe dit vlugtig overzigt van de geschiedenis eener

vaderlandsche Hoogeschool, dat evenmin op nieuwheid als op volledigheid

aanspraak maakt , in Tafereelen aan de geschiedenis der Christelijke Kerk in

Nederland toegewijd? Het antwoord op die vraag is gereed. Die Hoogeschool

heeft op die Kerk sinds meer dan twee eeuwen een' zoo veelzijdigeu en be-

langrijken invloed geoefend, dat de geschiedenis der eerste te gelijk eene

merkwaardige bladzijde in die der andere uitmaakt. Het bewijs voor die stel-

ling knoopt zich van zelf aan de vermelding, althans van eenige der meest

beroemde godgeleerden, wier licht te Utrecht geschenen heeft. Laat ons be-

stek niet toe van allen te spreken, en evenmin van hen, die wij vermelden,

het leven te schetsen of de verdiensten naar waarde te huldigen , wij moeten

althans iets zeggen van den invloed, door hen op Kerk en wetenschap uit-

geoefend, al kunnen wij ten deele ook slechts herhalen, wat reeds op eene

andere plaats van dezen gemeenschappelijken arbeid aangaande sommigen

hunner is in het midden gebragt ^).

1) Woorden uit de Kantate van Mr. M. C. van Hall , ter gelegenheid van het tweede

Eeuwfeest der Utrechtsche Hoogeschool.

2) Zie Gesch. der Chr. Kerk in Tafereelen. D. V, bl. 188 en verv.
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En van wien zouden wij dan minder kunnen zwijgen dan van den man,

die reeds bij de inwijding der Hoogescbool zijne stem met nadruk verhief, en

haar gedurende meer dan twee -en-veertig jaren tot steun en sieraad verstrekte ?

Wel is het geen bijzonder beminnelijk beeld, dat zich voor onze oogen plaatst,

als wij aan Gijsbertus Voetius denken; de tegenstelling van dien naam met

Cartesius klinkt in ons oor evenmin welluidend , als die tegen zijnen Leidschen

collega Coccejus; maar toch , iets van de partijschap zijner dagen zou nog

in ons moeten leven en werken , indien wij konden ontkennen , dat de invloed

van Voetius een gi'oote, in menig opzigt zelfs, een gezegende was. De

studie van het Hebreeuwsch, Arabisch en Syrisch, voor de regte opvatting

van het Oude Testament zoo onmisbaar, vond in hem een' krachtigen voor-

stander. Als prediker oefende hij geen' minderen invloed, en genoot hij tot

in hoogen ouderdom eene zeldzame mate van vertrouwen. Doch het was in-

zonderheid op het gebied der leerstellige godgeleerdheid , dat Voetius werkte

,

en aan geheel eene rigting den stempel zijner magtige persoonlijkheid in-

drukte. Uit volle overtuiging aan de dogmatische beginselen van Gomarus

toegedaan, uit wiens hand hij weleer te Groningen den doctoralen hoed had

ontvangen, was hij een steunpilaar van het kalvinisme, die voor geene enkele

zijner consequentiën terugdeinsde, en even daarom ook ieder, die met de

strenge praedestinatieleer geen' vrede kon hebben, als zijn' persoonlijken te-

genstander beschouwde. Niet slechts de Eoomsche kerkleer, maar ook de

Remonstrantsclie partij in den lande werd uit dien hoofde door hem met de

scherpste wapens bestreden, ja zelfs de meer gematigde zwingliaansch-gezin-

den in den boezem zijner eigene Kerk schenen hem slechts halve vrienden

der waarheid. Daar hij deze zijne streng-kalvinistische denkbeelden ook op

het vraagstuk der betrekking tusschen Kerk en Staat wilde toepassen, kon

hij kwalijk op den duur den naam van paus van Utrecht ontgaan. Moeije-

lijk zou het trouwens ontkend kunnen worden , dat Voetius op het hem aan-

vertrouwd gebied wilde heerschen , nu en dan met een' ijzeren scepter. De

schriftverklaring was hem niet zoozeer het middel om onpartijdig en zelf-

standig te onderzoeken , wat christelijke waarheid mogt heeten , als wel om

zoo goed mogelijk te verdedigen, wat reeds als waarheid wds aangenomen,

en tot élken prijs vastgehouden moest worden. Geheel zijn theologisch sys-

teem werd door de scholastieke wijsbegeerte van zijnen tijd overheersclit

,

die kennelijk behagen schiep in het haarfijn uitspinnen der meest afgetrok-

ken , niet zelden zelfs der beuzelachtigste vragen. Hij , die ze oppert en beant-

woordt als Voetius , vertoont zich aan ons oog als een krijgsknecht van het hoofd

tot de voeten in een ijzeren harnas gedoscht, die zich evenmin vrij bewegen,

als van het eenmaal ingenomen standpunt zelfs eene enkele schrede terugwij-

ken kan. Zijne geheele verschijning draagt een polemisch karakter, en de

toon van zijn spreken en schrijven verraadt dikwijls meer zelfgevoel en bit-
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terlieid clan , naar onze opvatting althans , zich mot christelijke bezadigdheid

en bescheidenheid vereenigen laat.

Van de andere zijde echter mag niet onopgemerkt blijven, dat, indien

Voetius gedwaald heeft, hij het ongetwijfeld ter goeder trouw heeft gedaan.

Zoo hem strijdlust bezielde , ook deze werd aangewakkerd door diep gevoel van

overtuiging en pligt, en was hij streng jegens anderen, niemand zal beweren,

dat hij toegefelijk jegens zich zelven geweest is. Van den vroegen morgen af

tot in hoogen ouderdom bezig met ingespannen en veelomvattende studie —
„ boekenverslinder," gelijk hij door vriend en vijand genoemd werd, — wien

schier niets ontging, zonder dat hij het zijner belangstelling waardig achtte;

christen bovenal , niet minder dan godgeleerde , en even naauwgezet in wan-

del als in leer, dwingt Voetius nog na twee eeuwen aan een jonger en in

menig opzigt ver van hem geweken geslacht eerbied en bewondering af. De

redevoei'ing over „ het naauw verband tusschen de godzaligheid en de we-

tenschappen ," waarmede hij in 1(334 zijne waardigheid als hoogleeraar aan-

vaardde, was niet slechts de uitdrukking eener zeer bepaalde overtuiging,

maar te gelijk ook het programma van des redenaars eigen akademisch

leven en werken. Het was zijn ijverig streven, niet slechts geleerde, maar

gemoedelijke en vrome voorgangers in de dienst der Kerke te kweeken,

en zeker mag het opmerkelijk lieeten, dat hij, hoezeer streng scholasticus,

in geenen deele verzuimd had bij de edelste mystici van vroeger' tijd ter

schole te gaan. De leerling van Aristoteles gevoelde zich tevens getrokken

tot de „ navolging van Christus ," gewoonlijk toegekend aan Thomas van Kem-

pen, of tot de preeken van Tauler. In een tal van ascetische schriften prees

hij zoowel aan de studerende jongelingschap, als aan de gemeente des Hee-

ren de beoefening der christelijke godzaligheid aan. Niemand kon zich ern-

stiger dan hij over zooveel zedebederf en teruggang bekommeren, als men,

ook bij regtzinnigheid der belijdenis, inzonderheid in dit opzigt zag toenemen.

Van daar dan ook , dat eene Anna Maria van Schurman in hem niet slechts

een' hooggewaardeerden gids op den weg van kennis en wetenschap, maar

ook een' geestelijken leidsman op den weg ten hemel eerbiedigde, dien zij

slechts verliet, toen het bleek hoezeer beiden in de waardering van de La-

badie en de zijnen verschilden. Ten einde toe getrouw aan zijn eenmaal in-

genomen kerkelijk standpunt, zien wij Voetius nog op hooggeklommen leeftijd

zich afwenden van hen , die hij , bij alle erkenning hunner godsvrucht en

gaven, niet anders dan als jammerlijke scheurmakers veroordeelen kon. Her-

vorming van de Kerk in de Kerk was zijn rusteloos streven, maar altijd

met behoud der uitwendige eenheid en met eerbiediging der stevige grond-

slagen, naar zijne meening onverbeterlijk te Genève en Dordrecht gelegd.

De voetiaansche theologie zou echter aan de Utrechtsche Hoogeschool in

geenen deele uitsluitend de heerschende blijven. Reeds bij het leven van haar

n. 28
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hoofd en leider was een der katheders door een' godgeleerde hestegen, die,

ofschoon met minder strijdlust bezield, echter de coccejaansche banier in de

onmiddellijke nabijheid der voetiaansche zou planten. Zij werd gedragen door

de vaste hand van Burman, een naam, tot driemalen toe met eere schitte-

rende in de gedenkrollen der universiteit van het Sticht, Wij spreken van

Franciscus Burman, in 1628 te Leiden geboren, in 1G64 tot hoogleeraar

in de theologie te Utrecht geroepen , en aldaar in 1679 gestorven. Wij leeren

in hem een' theoloog kennen van groote geleerdheid, maar tevens van onbe-

krompen geest, ofschoon onverzettelijk vastklevende aan wat hij eenmaal als

waarheid had aangenomen. Even gunstig gestemd voor de cartesiaansche rig-

ting, als zijn grijze ambtgenoot zich daarvan afkeerig betoond had, gaf

hij nog bij diens leven een dogmatisch systeem in het licht , geheel op de

coccejaansche onderscheiding gebouwd van het werk- en genadeverbond, en

van verschillende zijden met onderscheiding ontvangen. Men zou intusschen

den ouderen Burman geen regt doen, wanneer men hem als een' slaafschen

navolger der methode van Coccejus beschouwde. Veeleer zocht hij het sofis-

tische en schoolsche te vermijden, dat de voorstelling van den laatstgenoem-

de niet minder dan die van zijnen Stichtschen tegenpartijder ontsierde, en

tot meerderen bijbelschen eenvoud terug te keeren. Met nadruk waarschuwde

hij tegen alle overdrijving bij het zoeken naar den typischen zin der schrif-

tuurwoorden, en zocht hij zijne toehoorders, uit alle oorden van Europa

te zamen gevloeid, tot juister opvatting der profetische orakels te leiden.

Werd hij nog in de kracht zijner jaren door den dood aan wetenschap en

Kerk ontrukt, die hij alzoo loffelijk diende, zijn voetspoor werd weldra na-

getreden door zijnen rijkbegaafden zoon , Franciscus , die wel is waar eerst

vijf-en-twiutig jaren later den akademischen leerstoel beklom en dien slechts

gedurende vier en een half jaar mogt bekleeden , daar hij door een' vroeg-

tijdigen dood werd getroffen, maar niettemin rusteloos streefde om het ideaal

van een' volmaakt theoloog te verwezenlijken, dat hij bij zijne optreding

schetste. Aanhanger der coccejaansche rigting, gelijk zijn beroemde vader

het was, bekleedde hij onder de schriftverklaarders van zijnen tijd eene eer-

volle plaats, en legde zich tevens met niet ongunstig gevolg op de beoefe-

ning der kerkelijke geschiedenis toe. Wat wonder, dat zijn naam ook na zijn

vroegtijdig, diep betreurd sterven te Utrecht in eere bleef, en dat, wederom

na het vierde eener eeuw ongeveer, zijn zoon en naamgenoot, Franciscus,

zich het professoraat aan de Utrechtsche akademie zag opgedragen , dat hij,

gedurende meer dan veertig jaren , met noesten ijver bekleedde. Maar dien der-

den naam mogen wij nog veel minder onvoorwaardelijk op de lijst der cocce-

jaansche theologen aan de Hoogeschool van Voetlus plaatsen. Bij het leven

van den laatsten Burman liad de tegenstelling, waarop deze laatste benaming

doelt, reeds veel van hare scherpte verloren. De systematische theologie had
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gelukkig van lieverlede eene meer bijbelsche en evangelische rigting gekregen.

En dat was inzonderheid te danken aan een' man, die wel is waar, niet

uitsluitend, maar toch ook mede aan de Utrechtsche Hoogeschool heeft ge-

werkt en gestreden. Wij moeten van den beroemden Witsius spreken.

Herman Wits, in 1636 te Enkhiiizen geboren, en aan de Utrechtsche

akademie tot de evangeliebediening gevormd, trad aldaar in 1680 als hoog-

leeraar en Gvangelieprediker op. Gedurende achttien jaar mogt hij die betrek-

king bekleeden. In 1698 zien wij hem Utrecht voor Leiden verlaten; maar

de jaren , ter eerstgenoemder plaatse gesleten , waren zijne krachtigste en beste

geweest. Immers, zij waren niet alleen aan de moedige handhaving der

waarheid, maar ook aan de bevordering van den zoo diep geschokteu kerke-

lijken vrede gewijd. Beiden zocht Witsius voor te staan op eene wijze , die te

meer onze bewondering wekt, naarmate die door zijne tijdgeuooten minder

werd verstaan en geschat. Hij zocht namelijk de waarheid evenmin uitslui-

tend aan de zijde van deze als van gene partij, maar was veeleer tegenover

beiden eclectisch en irenisch van rigting. Evenmin volbloed coccejaan als

onvoorwaardelijk voetiaan, erkende hij het goede van beiden, maar ontzag

zich evenmin van belden af te wijken , waar hij dit noodzakelijk achtte. De

vaak gebezigde spreuk: „eenheid in het noodige, vrijheid in het twijfelach-

tige, in alles de liefde," was niet slechts meermalen op zijne lippen,

maar diep in zijn hart geschreven. Hij had te gelijk een' onafhankelijken en

een' zachtmoedigen geest, en ontzeide hij aan de wijsbegeerte alle gezag in

zake van godsdienst, het was om dit te onbepaalder toe te kennen aan de

Heilige Schrift des Ouden en Nieuwen Verbonds , die hem de zuivere kenbron

en de onfeilbare toetssteen der waarheid tot zaligheid was. Wat wonder, dat

zulk een man, in menig opzigt zijn' tijd vooruit, door sommige bekrompen

ijveraars zijner dagen beschuldigd werd van zonde tegen den H. Geest! De

onpartijdige geschiedenis van later dagen heeft eene tegenovergestelde mee-

ning geuit, en Witsius, althans als akademisch godgeleerde, geplaatst onder

de meest uitnemende discipelen van Hem, die zachtmoedig en nederig van

harte mogt heeten. Moet men ongetwijfeld betreuren , dat zijn invloed als man

des vredes gedurende zijn leven niet groot was , toch heeft het zaad , door hem

gestrooid, daarom zijne vrucht niet gemist, ofschoon hij onophoudelijk werd

tegengewerkt. Zijn geest herleefde in zijn' beroemden leerling Campegius

Vitringa, die, met gelijken ijver en beteren uitslag dan hij, aan de onder-

mijning van den groeten scheidsmuur in de Hervormde Kerk van zijnen

tijd heeft gearbeid, en die, hoezeer hij zijn licht uitsluitend te Fraueker

schijnen liet, echter eenigermate nevens de Utrechtsche theologen mag

genoemd woi'den, omdat hij niet slechts geestverwant van Witsius was,

maar ook bij hei-haling tot hoogleeraar in het Sticht begeerd werd, hoezeer

beide malen vergeefs. Meer misschien nog dan zijn beminnelijke leermees-

28*
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ter , verdient Vitringa den naam van bijbelsch theoloog bij uitnemendheid.

Wel kon, toen eenmaal de beoefening der leerstellige theologie deze rig-

ting genomen had, het gevaar niet altijd ontweken worden, dat men op de

klip van wezenlijke of denkbeeldige onregtzinnigheid schipbreuk leed en

stellingen in bescherming nam, waarover een vroeger geslacht het banvonnis

zou hebben uitgesproken. Het bleek ook in den hoogleeraar Eoëll, die van

1704—1718 te Utrecht de leerstellige theologie onderwees, en wiens gevoe-

len over „ de eeuwige generatie van Gods Zoon ," van de kerkelijke voor-

stelling afwijkende, maar al te veel aanleiding tot tweespalt en verwijde-

ring gaf. Nog heviger dan eenige jaren te voren te Franeker, zag de ge-

leerde, scherpzinnige man in de Bisschopsstad zijn leven vergald. Maar ook

die strijd der meeningen lokte nader onderzoek en vernieuwde handhaving

der heilswaarheid uit. Over het geheel vertoont de Utrechtsche theologie ook

in en na dit tijdperk een kennelijk streven om de belijdenis der Kerk vast

te houden en te handhaven , later ook te zuiveren door handhaving van haren

bijbelschen grondslag. Ten voorbeelde noemen wij den geleerden en godvruch-

tigen Gijsbertus Bonnet, hoogleeraar van 1760— 1804, die ongetwijfeld de

aangenomen kerkleer verdedigde langs philosophisch-theologischen weg, maar

tevens van hare wezenlijke instemming met de leer des Ouden en Nieuwen

Verbonds voor zich zelven vast overtuigd was , en zich aan de formulieren

van eenigheid vastklemde, omdat zij in zijne schatting de beste uitdrukking

waren van wat hij in den Bijbel geleerd vond. Niet minder Hermannus Roy-

aards, hoogleeraar van 1788—1823, wiens onverdachte regtzinnigheid ge-

heel op uitlegkundigen grondslag gebouwd was , en die zijnen discipelen leerde

hunne dogmatische kennis uit de zuivere bron der Heilige Schrift zelve op

den weg van kritiek en exegese te putten. Maar inzonderheid schrijven wij

in dit verband met vrijmoedigheid den naam van een' man , die , in den aan-

vang zijner loopbaan door de beide laatstgenoemde ambtgenooten verdacht

en bestreden , levenslang heeft getoond , hoe het hem , niet in de eerste

plaats om de leer der Kerk , maar om die des Bijbels te doen was , en liever

niet den Heer en zijne apostelen veel onbepaald wilde laten , wat boven het

bereik lag der rede , dan bij kerkelijke leerbepalingen zweren , waarvan de

zwakkere zijde hém allerminst verborgen kon blijven. Wie deze regelen leest,

vermoedt reeds, dat wij van Jodocus Heringa Elizaszoon spreken (1794-1840).

Gedurende eene reeks van jaren, in de eerste helft dezer eeuw, zag de-

zelfde woning, waarin eenmaal Voetius was ontslapen, eene schare van leer-

gierige jongelingen vereenigd rondom den leerstoel van een' man , die onder

de vaderlandsche godgeleerden zich een' eersten rang had verworven. Ons

bestek laat niet toe, zijne levensgeschiedenis en zijn karakter uitvoerig te

schetsen. Maar wat zijne werkzaamheid betreft, wij gelooven niet te sterk te

spreken, wanneer wij beweren, dat welligt na Voetius niet één der Uti'echt-
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sche hoogleeraren een' zoo uitgebreiden en langdurigen invloed heeft geoe-

fend als Heringa, die, door velen bemind en bewonderd, door anderen verdacht

en gewantrouwd, te midden der hagchelijkste omstandigheden, aan het hoofd

niet slechts der godgeleerde faculteit, maar van geheel de Hoogeschool heeft

gestaan. Niets is gemakkelijker, dan thans, bij het licht van later ontwikke-

ling, met zekere minachting neder te zien op wat voor ongeveer vijftig,

veertig, dertig jaren nog als vrucht van diepe wijsheid, raenschen- en evange-

liekenuis toegejuicht werd. Maar niets zou tevens onbillijker zijn dan aan den

godgeleerde, die zijnen tijd niet slechts begrepen heeft, maar ook in menig

opzigt geleid, den naam van een' uitstekend man te onthouden, omdat hij zich

op een geheel ander standpunt bevond, dan waarop de wetenschap van later^ tijd

zich verplaatste. Moeijelijk kan een jonger geslacht zich thans nog eene voor-

stelling vormen van tte gehechtheid, waarmede niet weinigen der uitnemend-

ste discipelen uit Heringa's school hunnen leermeester aanhingen j van de

ingenomenheid , waarmede zij nog jaren daarna aan zijne lessen gedachten

;

van de piëteit, waarmede zij ook na zijnen uitgang zijne nagedachtenis ble-

ven vereeren. En toch laat niets zich ligter verklaren, wanneer wij slechts

van den allernieuwsten tijd eene schrede terug tot eenen vroegeren keeren.

Immers de persoonlijkheid van den schranderen Fries — Heringa was aan

de Gorredijk in Friesland geboren — was die van een' Nederlandschen theoloog

bij uitnemendlieid. ilet uitgebreide geleerdheid, die in geen enkel deel vaa

de godgeleerde wetenschap geheel en al vreemdeling bleef en in onderscheidene

uitmuntte, paarde hij, wat in geenen deele het eigendom van alle geleerden

is, eene echt practische levenswijsheid. Zocht men in hem de gaven ver-

geefs, die het eigenlijk gezegd theologisch genie — men denke aan Borger

bij voorbeeld — zoo schitterend en te gelijk zoo aantrekkelijk maken: aan

scherpzinnigheid, naauwkeurigheid , bedachtzaam overleg, onvermoeiden ijver

en onbezweken geduld ontbrak het weinigen minder dan hem. Sprekend voor-

beeld van zelfbeheersching , kon het hem niet moeijelijk vallen ook den kring,

waarin hij zich bewoog , zijn overwigt te doen gevoelen op vaak onmisken-

bare, maar zelden drukkende wijze. Altijd denkende vóór hij sprak en uiterst

langzaam sprekende, versprak hij zich niunuer; vriend zijner leerlingen, def-

tig en vriendelijk , bleef hij ten allen tijde hun meerdere en in menig opzigt

hun voorbeeld , zoo achtingswaardig, dat het de navolging ten volle ver-

diende, en toch weder niet zoo exceptioneel, dat men heimelijk wanhopen

moest, het immer, ook slechts van verre, nabij te komen. Zijne geheele in-

stitutie had, wederom echt nationaal, eene bepaald practische strekking, zoo-

dat hij , ook in het oog van hen , die hem op verderen afstand aanschouwden,

nog ruim zooveel de „wijze," als wel de „geleerde" Heringa bleef, hoezeer

hij ook den laatstgenoemden naam in de ruimste mate verdiende. Nederig,

matig , ingetogen , onbaatzuchtig en uiterst behoedzaam in spreken en zwij-
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gen , mogt hij iu gedrag en wandel een model voor den aanstaanden evangelie-

verkondiger heeten. Als zoodanig was hij dan ook, met het hoogste regt, in laatst-

genoemde betrekking in Utrecht geacht en geliefd. Er was iets van den geest

van „ vader" Hinlojjen in hem overgegaan. Van niemand kouden zijne discipelen

beter afzien, wat het was, eenvoudig, bijbelsch, practikaal, naar de vatbaar-

heid en behoefte der menschen , met vaderlijken ernst en broederlijke liefde te

prediken. Als uitlegger der gewijde oorkonde ging hij hen voor in bedacht-

zaam
,

grondig , kritisch onderzoek van den gewijden tekst , maar wees hun

tevens door woord en voorbeeld den weg dier populaire bijbelverklaring , dié

hen in waarheid geschikt kon maken tot stichting der gemeente. Als leer-

stellig godgeleerde, zocht hij zijn onderwijs geheel vrij te hquden van al

het spitsvondige en scholastieke , dat de dogmatische lessen zijner meeste voor-

gangers kenmerkte. Zoo naauw mogelijk zich aansluitende aan de bijbelsche

voorstelling, was hij, door het voorbeeld van vroeger dagen geleerd, uiterst

huiverig in het bepalen van wat hij meende, dat de Heilige Schrift onbepaald

had gelaten. De theoloog was, naar zijne meening, minder geroepen om de ver-

borgenheden des geloofs te verklaren, dan om nederig te berusten in wat

profeten en apostelen, inzonderheid de Heiland zelf, hadden verkondigd van

den weg der behoudenis. Bleef men welligt iu deze school op menig punt

onbevredigd , men zag zich te gelijk behoed voor het gevaar van te ver te gaan.

Inzonderheid vond men in Heringa een' uitnemenden gids op het tot dusver

maar al te vaak verwaarloosd gebied der practische theologie. Had de leer-

meester als homileet, bij hoogst belangrijke lessen, eeia navolgenswaardig en

tevens navolgbaar voorbeeld gegeven, als katecheet inzonderheid was hij

onovertrefbaar. Niet ligt kon eeue kleinigheid hem ontgaan , waar zijne kwee-

kelingen zich onder zijn oog iu het geven van godsdienstig onderwijs oefen-

den. De aanstaande herder en leeraar zag zich tijdig en wijsselijk voorge-

licht voor schier alle denkbare gevallen, die hem later anders zijnen weg

zouden kunnen bemoeijelijken. En wat inzonderheid niet mag voorbij gezien

worden, zoowel in zijne opvatting der belangrijkste theologische vraag-

stukken, als in de practijk zijner akademische werkzaamheden bleef Heringa,

van den aanvang tot het einde, zich zelven gelijk. Hij was, ook als theoloog

,

een man uit één stuk , bij wien de leus : „ niet voor de school , maar voor het

leven" ten allen tijde vooraan stond. Met onbekrompen vertrouwen, inzonder-

heid in de tweede helft zijns levens, vereerd, achtte hij geene insimnning te

groot, om het zich iu ieder opzigt waardig te toonen. Bijbelsch en practisch

theoloog, als hij was, kon hij het dan ook met kalmte verdragen, dat hij

bij den aanvang zijner loopbaan beschouwd werd als slechts ten halve regt-

zinnig; aan het einde integendeel, toen velen zijner leerlingen hem vooruit-

en voorbijgestreefd waren op de lijn der emancipatie, als lang niet vrijzinnig

genoeg. Zijne eerste, zoowel als zijne laatste discipelen trouwens konden in de



223

erkentenis zamen stemmen, dat zij van Heringa inzonderheid hadden geleerd,

don hoofdinhoud van het evangelie helder op te vatten, bondig te verkla-

ren, practisch te verkondigen, en bovenal door een' echt christelijken wandel

aan te bevelen.

Men wane intusschen niet, dat, waar het theologisch onderwijs te Utrecht

,

onder Heringa's leiding vooral, een meer bijbelsch en practisch karakter ver-

kreeg, aan de wijsbegeerte voorts alle belangrijke invloed op de vorming der

aanstaande dienaren van het evangelie ontzegd werd. Wij hebben slechts den

naam van van Heusde te noemen, die zoovele toekomstige godgeleerden aan

zijne voeten zag , om het tegendeel terstond te doen opmerken. Zocht men in

Heringa zelven naar een eigenlijk gezegd philosophisch element te vergeefs

:

reeds zijn leerling en opvolger, Henr. Egb. Vinke, die in 1836 den nog onvermoeid

werkzamen grijsaard ter zijde trad en verving, stelde er regtmatigen prijs op,

discipel niet slechts van Heringa, maar ook van van Heusde te wezen. Van

Vinke kan gezegd worden, dat hij onder de bijbelsche, practische, irenische

theologen van zijnen tijd eenc plaats der eere bekleedde, en er onvermoeid

naar streefde, om in gelijken geest te arbeiden, als zijn geëerbiedigde voor-

ganger het zeker niet minder dan deze getoond heeft te verstaan, wat hij

bij het aanvaarden zijner ambtsbediening verklaarde, dat „de ware wijsgeer

tevens de beste godgeleerde" mogt heeten. Ook de man, aan wien de chris-

telijke, inzonderheid de vaderlandsche kerkgeschiedenis zoo dure verpligting

heeft , de jongere Royaards , toonde het bij zijne geheele opvatting en behande-

ling der historie, dat hij niet vruchteloos door de hand van van Heusde ge-

leid was in de school van Polybius 1). Of achtte iemand het mogelijk minder

verkiesselijk , dat de wijsgeerige beginselen , waarmede de jonge theologen door-

trokken werden, zoo bepaaldelijk de platonische waren? Maar mogt er ooit

gevaar van eenzijdigheid zijn , het ontbrak ook hier niet aan tegenwigt. Om
van vroegei'en te zwijgen, de hoogst achtingswaardige hoogleeraar der iihilo-

sophie, J. F. L. Schröder, leerde hen de bronnen en grondslagen der men-

schelijke kennis beschouwen met zelfstandigen, maar tevens bedachtzamen blik,

en verkondigde eene wijsgeerige moraal, die, zonder dwang of geweld, met

de christelijke in een zusterlijk verbond was getreden. En om met een' naam

te besluiten , die veertig jaren achtereen onder de theologen in het Sticht

met geen minder eei'e heeft uitgeblonken : de even geleerde als onvermoeid

werkzame Hermannus Bouman heeft zijne discipelen nimmer tot eene andere

wijsgeei'ige beschouwing van God en goddelijke zaken geleid, dan die naast

het ongenoegzame der bloot natuurlijke, het volstrekt onmisbare eener bij-

zondere Gods-openbaring op het helderst deed uitkomen.

Voegen wij nu aan al het gezegde nog toe , dat bepaaldelijk uit Utrecht , van

den reeds vermelden hoogleeraar Gijsbertus Bonnet, die verbeterde predikwijze

1) Verg. de Geschied, der CLv. Kerk in Tafereelen. D. V, bl. 595.
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is uitgegaan , die , later door Heringa en zijne school nog meer beschaafd en

ontwikkeld , voor zoo ontelbaar velen in de Nederlandsche Kerk tot eene bron

van onsehatbaren zegen geworden is, dan gelooven wij, dat het ook met het

oog op deze laatste door den feestredenaar bij haar tweede eeuwfeest (1836) vrij-

moedig aangaande de Stichtsche school mogt gezegd worden : „ In ruime mate

deed de Allerhoogste haar de grootste eere, die eener menschelijke inrigting

ten deel kan vallen
,
genieten : de eere namelijk , dat zij , als zijne nederige

dienares , der uitvoering van zijne verhevene en weldadige oogmerken mogt

bevorderlijk wezen." Nog is de tijd niet rijp, om over hetgeen zij ook na

dien tijd voor de Christelijke Kerk in Nederland was , een onpartijdig berigt

te geven, een afdoend oordeel te vellen. Zoowel op wijsgeerig als op theo-

logisch gebied wordt ook aan de Utrechtsche Hoogeschool in onze dagen de

strijd van beginselen en rigtingen vertegenwoordigd en dóórgestreden , die

zoovelen verdeelt en ontrust , en waarvan de eindelijke uitkomst zich nog door

geene menschelijke wijsheid laat spellen. Maar zeker is het de wensch van

allen , die voor het tegenwoordige in hare schaduw leven en arbeiden , dat

eenmaal , wanneer een derde eeuwkring zich gesloten zal hebben , en ook hun

naam eene plaats in de geschiedenis inneemt, geene mindere lofspraak dan

deze met het volste regt moge kunnen gegeven worden aan leeraars en kwee-

kelingen: „Zij waren Medearbeiders Gods aan het nog onvoltooide gebouw

der Christelijke Kerk, dat op het onveranderlijk fundament der profeten en

apostelen rust." Wat dan ook de toekomst aan de Hoogeschool van het Sticht

moge brengen of rooven, de bede tot God zal niet onverhoord blijven, door

een' harer dichterlijke zonen aan een jonger geslacht op de lippen gelegd l)

:

Bewaar oud Neêrland , dit gewest

,

De aloude stad, der godsvrucht zetel,

Twee eeuwen in haar muur gevest!

Dat Grieksch vernuft, oud Korne's wijsheid,

Het oostorlicht van d' ouden tijd,

De lust der jeugd, de troost der grijsheid,

Hier eeuwig zij uw eer gewijd!

De Stichtsche Pallas, u geheiligd,

Blijv' kweekeres van 't goede en schoon

!

En door Oranje's staf beveiligd.

Een reine parel aan zijn kroon

!

J. J. VAN OOSTERZEE.

1) Feestkantate 1836.



VEERTIENDE TAFEREEL.

DE KWEEKSCHOOL DER REMONSTRANTEN.

Als men acht geeft op den tegenstand , dien de Remonstranten in den aan-

vang hadden te verduren, op de veroordeeling hunner gevoelens door de

synode te Dordrecht , op de schorsing , verbanning en gevangenschap van vele

hunner hoofden, op de vijandige houding der stedelijke regeringen, den haat

der Contra-Remonstrantsche predikanten, den tegenzin der burgerij en de

aanvallen van het woest gemeen , dan moet men zich waarlijk verwonderen

,

dat zij reeds omstreeks 1630 in verschillende plaatsen begonnen geduld te

worden. In datzelfde Amsterdam bijvoorbeeld, waar in 1617 eene volksme-

nigte van de laagste soort hunne godsdienstoefeningen verhinderd en de wo-

ning van een hunner aanzienlijkste leden geplunderd had ; waar de vroed-

schap hunne bijeenkomsten voortaan uitdrukkelijk had verboden en de kerke-

raad aan sommigen hunner het avondmaal had ontzegd; waar zij twee jaren

later , wegens de strenge plakkaten , des avonds laat , bij de matte schemering

eener kaars in den schoorsteen, heimelijk vergaderden; waar wederom twee

jaren later één hunner predikanten in de pijnkamer werd ondervraagd en

meerderen in het tuchthuis gevangen werden gehouden , — in datzelfde Am-

sterdam had op den S^ten September 1630 de eerste godsdienstoefening plaats

in de nieuw gebouwde kerk op de Keizersgi'acht. Niet slechts de dood van

prins IMaurits en het milder bestuur van zijn' broeder Frederlk Hendrik hadden

tot deze gelukkige wending van zaken geleid, maar ook het voortzetten van

den oorlog met Spanje. Zoo lang toch het twaalfjarig bestand duurde, had men

zich aan de binnenlandsche twisten over het geloof kunnen wijden , maar toen

de strijd werd hervat, had de regering nog wel aan iets anders dan aan dog-

matische verschilpunten te denken. Ook namen het kerkelijk drijven en de staat-

kundige heftigheid der Contra-Remonstranten menig gemoed tegen hen in; de

tijd wischte van lieverlede bij de betergezinden de oude partijschappen uit ; de

stedelijke overheden , vooral die van Rotterdam , lieten de bijeenkomsten oog-

luikend toe, en toen de Remonstranten zich in Julij 1628 tot de Staten van

U. 29
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Holland wendden met verzoek om vrije uitoefening hunner godsdienst , werden

zij naar hunne respectieve magistraten verwezen. Zoo mogten zij dan voortaan

alles goeds verwachten , als de vi-oedschap ter plaatse hunner inwoning hun maar

niet vijandig was. Op het- sterk aanhouden der Zuid-Hollandsche synode kwa-

men de Staten wel spoedig op dit besluit tevng en gelastten nieuwe uitvoe-

ring der plakkaten, maar de geest des tijds was reeds te veel veranderd , dan

dat het hun, op de meeste plaatsen althans, ernstig schaden kon.

De man, die in het nieuwe kei-kgebouw te Amsterdam de eerste preek

hield, was de beroemde Episcopius, dien de lezer reeds in het negende en

tiende Tafereel als den krachtigsten woordvoerder zijner partij heeft zien op-

treden. Te Amsterdam geboren (1583), aan de Hoogeschool te Leiden de

meest geliefde leerling van Arminius, later predikant te Bleiswijk, daarna

opvolger van Gomarus als professor in de godgeleerdheid, was hij op de

synode te Dordrecht als afgevaardigde verschenen en als gedaagde behandeld.

Uit het vaderland gebannen, had hij zich achtereenvolgens opgehouden te

Waalwijk, Antwerpen, Kouaan, maar was in 1626 naar Holland terugge-

komen. Daar vestigde hij zich te Rotterdam , en nam er bij de Remonstran-

ten de predikdienst waar.

Doch weldra zou Episcopius of Simon Bisschop ,
gelijk hij eigenlijk heette

,

tot gewigtiger arbeid worden geroepen. Reeds in 1627 namelijk was de Re-

monstrantsche Sociëteit bedacht geweest op het stichten eener Kweekschool

voor hare toekomstige predikanten. Zij had het hoog belang der zaak inge-

zien en een' aanvang gemaakt met het verzamelen van de noodige gelden.

En toen nu het Athenaeum Illustre te Amsterdam was opgerigt met mannen

als Vossius en Barlaeus aan het hoofd, scheen geene stad meer geschikt dan

deze, om er de Kweekschool te vestigen. Rottei'dam kwam er wel krachtig

tegen op en bleef ook later meei'malen aandringen op verplaatsing binnen

zijne muren, maar te vergeefs. In 1634 kwam de gewenschte inrigting te

Amsterdam tot stand, en op den 28^*^° October van dat jaar werden de les-

sen in de godgeleerdheid door Episcopius als eersten hoogleeraar geopend.

Wel had het naijverig Rotterdam hem noode aan de Kweekschool afgestaan;

wel bleef het later op zijne terugkomst aandringen ; wel was het moeijelijk

te bewegen om dezen eisch te laten varen, maar het belang van ééne ge-

meente bleef toch zwichten voor dat der geheele Broederschap. Episcopius

gaf zijne lessen eerst in zijne eigene woning, later in een der vertrekken

van de kerk. De regering der stad zag het oogluikend aan, hoewel zij, door

de tegenpartij bemoeijelijkt , den nieuwen hoogleeraar de meest mogelijke be-

scheidenheid bleef aanbevelen. Over de diepte, de degelijkheid, de practische

en vredelievende rigting van zijn onderwijs kan men het best oordeelen uit

zijn onvoltooid werk „ Institutiones theologicae ," dat uit zijne lezingen voor

de studenten ontstaan en na zijnen dood is uitgegeven. Hij stierf na nog geen
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negen jaren het professoraat te hebben bekleed (1643), maar met roem be-

hiden en diep betreurd door de Broederschap , wier kracht en wier kroone

hij was. Kloekmoedigheid en verdraagzaamheid, milddadigheid en vroomheid

waren de sieraden van zijn hart; diepzinnigheid en scherpzinnigheid, geleerd-

heid en wijsheid de kenmerken van zijn hoofd. Zelfs zijne grootste vijanden

hebben hulde gedaan aan zijne uitstekende gaven. En zijne vrienden?

Johannes Uytenbogaert, zijn lotgenoot in de veroordeeling, zijn togtgenoot in

de ballingscliap , heeft meer dan eens getuigd , dat hij met zeer vele geleerden

had gesproken, maar dat hij nooit een' theologant had ontmoet, die in ken-

nis van de Schrift en van godsdienstige zaken met Episcopius was te verge-

lijken. Daags vóór de begrafenis kwam de zeven-en-tachtigjarige grijsaard uit

's Gravenhage aan , om zijn' ouden vriend de laatste eer te bewijzen. Hij trad

het sterfhuis binnen, naderde de doodkist, legde de hand op het hoofd van

het lijk, en zeide met eene van aandoening trillende stem: „O hoofd, wat

is er eene wijsheid in u verborgen geweest!" l)

Zoo spoedig mogelijk werd thans eene algemeene vergadering der Broeder-

schap belegd, ten einde een' nieuwen hoogleeraar in plaats van Episcopius

te benoemen. De man , op wien de keuze viel , was Etienne de Courcelles

of Stephanus Curcellaeus (1643— 1659). Reeds zijn naam duidt zijne Fran-

sche afkomst aan. Hij was uit een oud adellijk geslaclit gesproten en te Ge-

nève geboren (1586). Als student in zijne vaderstad woonde hij niet slechts

de openbare lessen van Beza bij , maar ontving daarenboven van dien be-

roemden geleerde afzonderlijk onderwijs in het Grieksch. Na zijne studiën

volbragt te hebben, werd hij te Fontainebleau aangesteld als predikant, en

had aldaar eene uiterst kleine gemeente , maar meestal een hoogst aanzien-

lijk gehoor. Zijne gemeente namelijk bestond uit niet meer dan vier of A"ijf

huisgezinnen, maar de hofstoet en de omgeving van Lodewijk XHI vulden

zijne kerken. In die dagen werd hij onder anderen ook aan het ziekbed

geroepen van Louise de Colligny, de weduwe van prins Willem I, die, om

de beleedigingen van het Hollandsch gemeen wegens hare Kemonstrantsche

gevoelens te ontgaan, naar haar vaderland Frankrijk was teruggekeerd. Eens,

terwijl hij aan de ééne zijde van haar ledekant, en eene Hervormde vorstin

aan den anderen kant was gezeten, kwam de kardinaal de Kichelieu van

wege de koningin binnen. „Mevrouw," zoo sprak hij de kranke toe, „ dz'aa"'

zorg voor uwe ziel , want er zitten twee duivels aan uwe zijde." Waarlijk een

even onhandig als onwellevend woord! Maar wij keeren tot Curcellaeus te-

rug. De groote bijval , dien de Dordsche leerstellingen ook in Frankrijk von-

den , werd oorzaak , dat hij , hoewel meer toegevende dau hij later meende

1) Episcopius is 'm de Westerkerk te Amsterdam bij zijue echtgenoot begraven. La-

ter werden in datzelfde graf de lijken van twee andere Eemonstrantsclie hoogleer-

aren, van Limborch en Drieberge, bijgezet.

29*
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te hebben mogen doen , afstand deed van zijne evangeliebediening en zich

naar Holland begaf om zich bij de Remonstranten aan te sluiten , in wier ge-

voelen hij eerst niet had gedeeld , maar wier veroordeeling hij niet had kunnen

verdragen. Eens , toen hij de collegiekamer in de Remonstrantsche kerk te Ara-

sterdam binnentrad , was Episcopius juist bezig met de leiding van een dispuut.

Dadelijk stond de hoogleeraar op, en bood Curcellaeus zijne plaats aan, opdat

deze de leiding overnemen zou. Intusschen leefde de achtingswaardige man

niet zonder huiselijke zorgen. Het vertaal- , correctie- en ander drukwerk , dat

hij op zich nam , zal wel tevens een middel zijn geweest , om in zijne kleine

woning in de Rozendwarsstraat zijn gezin te onderhouden. Hoe het zij, zijne

benoeming tot professor bij de Remonstranten was hem van meer dan ééne

zijde welkom, en hij heeft het leergestoelte van Episcopius geene oneer aan-

gedaan , maar daaraan nieuwen luister gegeven 1). Als innige vriend van den

Fransclien wijsgeer Descartes, betoonde hij zich een ijverig voorstander van

diens plillosophie. Als leerling van Beza en op diens voetspoor, was hij in

zijnen tijd de eenige beoefenaar van de tekstkritiek des Nieuwen Verbonds.

Zijne theologie muntte uit door grondigheid en klaarheid , en van het prac-

tische gedeelte maakte hij veel werk. De regering van Amsterdam stelde hem

dan ook op zóó hoogen prijs, dat zij hem onverwacht en viit eigen beweging

het burgerregt der stad aanbood. Toen Curcellaeus aan een' der burgemees-

teren vroeg, waarom hem deze onderscheiding werd geschonken, kreeg hij

het vleijend en bij de nog altijd voortdurende spanning geruststellend ant-

woord : „ Omdat wij in alle dingen en op alle beschuldigingen zelve uwe

regters willen ziju."

Het licft geheel buiten ons bestek, afzonderlijk te vertoeven bij elk der

hooffleeraren , die aan het hoofd der Remonstrantsche Kweekschool hebben ge-

staan. Wel is er naauwelijks een enkele onder hen, die zich niet in een

of ander opzigt gunstig heeft onderscheiden, maar de ruimte gedoogt niet

dat wij hen allen bespreken. In deze rij van merkwaardige mannen bepalen

wij ons tot de meest merkwaardige , d. i. tot diegenen , over wie het niet ge-

oorloofd zou ziju te zwijgen. En dan komt na Curcellaeus het eerst in aan-

merking Philippus van Liuiborch (1667— 1712), een der grootste godgeleer-

1) Tegelijk met Curcellaeus (1643) werden door de Broederschap uog drie andere

mannen met het onderwijs der studenten belast, maar onder voorwaarde, dat zij tevens

het leeraarambt te Amsterdam zouden waarnemen of blijven waarnemen. Deze drie wa-

ren: Niëllius, die acht jaren op Loevenstein gevangen had gezeten, maar zich met zijne

zes lotgenooten des nachts van den wal had afgelaten en in een schuitje naar Kotterdam

\\ as ontvlugt ; voorts Praevostius en Iluttenus. Doch deze nieuwe maatregel duurde niet

lang. Niëllius nam in 1649 wegens hoogen leeftijd zijn ontslag. Praevostius verloor kort

na zijne benoeming het gezigt en moest daarom zijn onderwijs staken, hoewel hij het

herder- en leeraarambt te Amsterdam nog meer dan twintig jaar waarnam, en Ilutte-

nus nam in 1649 het beroep naar zijne vaderstad Nijmegen aan
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den van zijnen tijd. Amsterdammer van geboorte (1633), woonde hij zoowel

de lessen van Vossius en Barlaeus aan het Athenaeum, als die van Curcel-

laeus aan het Seminarium bij, en vertrok vervolgens naar Utrecht, om er

nog twee jaren den beroemden Voetius en andere hoogleeraren van de tegen-

partij te hooren. Tien jaren was hij als predikant te Gouda werkzaam ge-

weest, toen hij naar Amsterdam werd beroepen; en slechts weinige maan-

den had hij in laatstgenoemde stad de gemeente gediend, toen de Broeder-

schap hem, eerst vooidoopig en daarna voor goed, het hoogleeraarambt op-

droeg. Van Limborch muntte op het gebied der godgeleerdheid in meer dan

één vak uit. Niet slechts schreef hij een voor zijnen tijd hoogst verdienste-

lijk en in menig opzigt eigenaardig werk over de dogmatiek , maar hij betoon-

de zich tevens een gelukkig beoefenaar en bevorderaar der geschiedenis. Het

leven van zijn' oudoom Episcopius kennen wij voornamelijk door hem ; eene

uiterst belangrijke verzameling brieven van Arminius, üytenbogaert , Grotius

en anderen gaf hij in het licht, en over de geschiedenis der Inquisitie schreef

hij een werk, dat door de authentieke stukken, die het bevat, eene blijvende

waarde bezit. Daarenboven was hij in allerlei kerkelijke aangelegenheden een

ijverig en naauwgezet raadsman, en onderhield hij eene uitgebreide briefwis-

seling met vele der aanzienlijkste en geleerdste mannen in Engeland en el-

ders. De beroemde wijsgeer Locke, de vader der empirische j^hilosophie , was

een zijner innigste vrienden. Eene bijzondere omstandigheid had de beide

mannen met elkander in kennis gebragt. In Januarij 1684 namelijk was door

de strenge koude te Amsterdam eene leeuwin gestorven. Zekere doctor in

de geneeskunde zou haar openen , en noodigde van Limborch uit om daarbij

tegenwoordig te zijn. Onder de overige toeschouwers bevond zich ook Locke,

die eenige maanden vroeger naar Holland was gekomen. Zoodra Locke ver-

nam , dat van Limborch hoogleeraar bij de Remonstranten was , sprak hij hem

aan, onderhield zich met hem over godsdienstige zaken, erkende dat hij tot

dusverre een geheel verkeerd begrip van de leer der Remonstranten had ge-

had , en stond er zelf van verbaasd , dat hij in vele opzigten eenstemmig met

hen dacht. Deze eerste ontmoeting legde den grond tot eene blijvende vriend-

schap. Toen Jacobus II van Engeland in 1685 Locke's uitlevering eisclite,

was het van Limborch, die hem uit naam van een' zijner vrienden eene vei-

lige schuilplaats in diens woning kwam aanbieden, die hem persoonlijk der-

waarts geleidde , hem dikwijls bezocht en alle brieven voor hem ontving. Toen

dü vrees voor vervolging was geweken, kwam de wijsgeer weer uit zijne

schuilplaats te voorschijn ; en hoewel hij zich naar Rotterdam begaf en van

daar naar Engeland vertrok , bleef nogtans de innigste vriendschap tusschen

hem en van Limborch bestaan. De bibliotheek der Remonstranten te Ara-

sterdam, zoo rijk aan handschriften, bezit nog eene merkwaardige verzame-

ling brieven, door de beide beroemde mannen aan elkander serigt.



230

In hetzelfde jaar 1684, dat van Limborch met Locke in kennis bragt,

werd door de Broederschap aan zijne zijde een man geplaatst, die niet minder

dan hij de geleerde wereld van zich heeft doen gewagen. Die man was Jean

Ie Clerc, of, gelijk zijn naam meer algemeen bekend is, Johaunes Clericus.

Genève was de stad, waar hij het leven ontving (1657). Keeds was hij tot

de predikdienst toegelaten, toen hij het eerst kennis maakte met de werken

van zijn' oudoom Curcellaeus en spoedig daarna ook met die van Episcopius.

Een nieuw licht ging hierdoor voor hem op. Zijn van nature vrijzinnig hart

vond in deze geschriften de uitdrukking van hetgeen hij zelf wel eens duister

had gevoeld en weifelend gedacht. Van toen af trok eene geheime zucht hem

naar Holland, naar de Remonstranten heen, en op den lO'^'^i Augustus 1681 —
de brief bestaat nog — stortte hij zijn hart voor den met roem bekenden van

Limborch uit. „ O , zoo het mij vergund ware ," aldus besloot hij
, „ tot u

over te komen, — hoe aangenaam, hoe nuttig zou het voor mij wezen, u,

den o,pvolger van Curcellaeus , te hooren , met u te raadplegen , uw oordeel

over onze pogingen te vragen , en met u vrij te spreken over zaken , waar-

van men hier zelfs niet reppen mag ! Geloof mij , om dat genot , om die vrij-

heid te smaken , zou ik alles willen doen." Van Limborch zond hem weldra een

allervriendelijkst schrijven terug. De in merg en bloed verdraagzame man ver-

langde zelf, den vier-en-twintigjarigen jongeling vrijer te doen ademen en

hem in Holland geplaatst te zien. In het voorjaar van 1683 kwam Clericus

te Amsterdam, en reeds in het volgende jaar hield hij niet slechts gedu-

rende bijna drie maanden eiken vrijdagavond eene Fransche leerrede in de

Eemonstrantsche kerk aldaar, maar werd ook door de Broederschap tot hoog-

leeraar in de letteren en wijsbegeerte beroepen.

Om onze lezers voor verwarring van denkbeelden te bewaren , moeten wij

hier herinneren wat wij reeds met een enkel woord in een vorig Tafereel

hebben gezegd, namelijk, dat de studenten van het Remonstrantsche Semina-

rie in den beginne hunne literarische en pliilosophische opleiding aan het Athe-

naeum lUustre ontvingen. Zoo lang Barlaeus leefde, ging dit geregeld voort,

doch nadat deze in 1648 was gestorven, werden de jongelieden niet bij zijne

overigens zeer bekwame opvolgers gezonden , maar droegen de curatoren het

onderrigt in de wijsbegeerte van tijd tot tijd aan predikanten op. Nog later

stelden zij een' afzonderlijken rector met een' conrector aan, om hen in de

oude talen, de wijsbegeerte en de geschiedenis te oefenen, totdat zij de les-

sen van den hoogleeraar in de theologie met vrucht konden volgen. Thans

evenwel beriepen zij Clericus als professor in de Hebreeuwsche en Grieksche

talen en de wijsbegeerte. Voortaan bezat het Seminarie gedurende meer dan

eene eeuw (1684—1796) twee hoogleeraren, éénen in de godgeleerdheid, en

éénen in de oude talen en de philosophie i).

1) Slechts twee kleiue tijdperken makeu hierop eene uitzondering. Hel eerste is dat
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Clericus is een van die mannen , over wie men reeds verwonderd staat , zoodra

men de lijst hunner werken overziet. Hij schreef boeken van allerlei aard, theo-

logische, historische, philosophisclie, kritische. Hij verklaarde de Schriften des

Ouden Verbonds en vertaalde die des Nieuwen. Zoowel aan de aardrijkskunde

van het heilige land als aan de geschiedenis van de twee eerste eeuwen der

Christelijke Kerk wijdde hij zijne kracht. De apostolische vaderen werden niet

minder gelukkig door hem behandeld dan de kerkvaders Hiëronymus , Augus-

tinus en Clemens Alexandrinus. Over de geschiedenis der Vereenigde Pro-

vinciën gaf hij een belangrijk werk in het licht ; van den kardinaal de Ri-

chelieu beschreef hij het leven ; de algemeene geschiedenis stelde hij in korte

trekken te boek. Zijne wijsgeerige verhandelingen vullen vier deelen. In een

zijner hoofdwerken behandelde hij de kunst der kritiek. Maar bovenal werd

zijn naam onder zijne tijdgenooten verspreid door eene onafzienbare rij van

recensiën. Hij gaf ze achtereenvolgens uit onder den titel van „ Bibliothèque

universelle" in zes-en-twintig deelen, „Bibliothèque choisie" in acht-en-twin-

tig , en „ Bibliothèque ancienne et moderne" in negen-en-twintig of dertig

deelen. En nu hebben wij nog maar het allervoornaamste genoemd. Hij vond

daarenboven den tijd, om niet slechts de werken van verschillende klassieke

schrijvers met aanteekeningen in het licht te zenden en de beste uitgave van

Erasmus te bezorgen, maar tevens eene uitgebreide briefwisseling met aller-

lei geleerde en aanzienlijke mannen te houden. In één woord , men weet

naauwelijks , wat te denken van den omvang zijner werkzaamheid en van den

rijkdom zijner kennis op zoo menig gebied. Om zich bij zwaarderen arbeid te

verpoozen, nam hij gewoonlijk een' ligteren ter hand. Het kan ons dan ook

niet verwonderen, dat zijne vele geschriften niet allen even diep noch ook

altijd even naauwkeurig zijn. Ook hebben zijne talrijke recensiën, hoe kalm en

onpartijdig zij meestal waren gesteld, hem de hatelijkste aanvallen op denhals

gehaald. Ten laatste wreekte zich zijn ligchaam over de rustelooze werkzaam-

heid van zijn' geest. Dat hooge, breede voorhoofd werd beneveld; diegroote,

heldere oogen werden dof , en de man , die Europa over zijne alles omvattende

kennis had doen verbaasd staan, zat de laatste jaren zijns levens in volslagen we-

zenloosheid neder. Zelfs de dood zijner uitstekende gade , met wie hij drie-en-veertig

jaren door een hoogst gelukkig huwelijk was verbonden geweest, deed hem nietaan.

van 1767—1771, waarin Abraham Areut van der Meersch, die bij den dood van zijn'

ambtgenoot Jacobus Krighout bet boogleeraarambt in de letteren en wijsbegeerte met

het professoraat in de theologie verwisselde , de beide betrekkingen vier jaren alleen

waarnam. Het tweede is dat van 1779— 1790, toen de benoeming van den hoogleeraar

Daniël Wyttenbach als professor aan het Athenaeum , de curatoren besluiten deed , de

leerlingen den meester te doen volgen. In 1790 stelde men nog eenmaal den kanti-

aanschen wijsgeer Paulus van Hemert als eigen hoogleeraar in de letteren en de philo-

sophie aan , maar toen deze zes jaren later zijn ontslag had genomen , bleef het voort-

aan altijd bij den éénen professor in de theologie.
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Eindelijk stierf hij in den oitderdom van bijna negen-en-zeventig jaren (1736).

Toen Clericus door herhaalde aanvallen van beroerte voor zijnen arbeid on-

geschikt was geworden, werd hij door de Broederschap met behoud zijner

volle jaarwedde emeritus verklaard, en een ander buitenlandsch geleerde in

zijne plaats benoemd. Het was Johann Jakob Wettstein (1731—1754), wiens

naam in de geschiedenis van de kritiek en exegese des Nieuwen Testaments

onsterfelijk is. En hij had zijnen roem niet, gelijk Clericus, te danken aan

het velerlei, maar aan het vele dat hij heeft gedaan. Hij wierp zich niet op

verschillende vakken van geleerdheid, maar bepaalde zich bij één; doch voor

dat ééne leefde hij ook geheel; daaraan besteedde hij al zijnen tijd, al zijne

kracht. Hij behoorde tot die menschen , die reeds in hunne jongelingsjaren op

het wijde veld der wetenschap eene keuze weten te doen. Wanneer dit ge-

paard gaat met onbekrompen waardering van het wetenschappelijk streven op

ieder ander gebied, dan aarzelen wij niet, zulke menschen gelukkige men-

schen te noemen , want men ziet hen , zelfs bij middelmatige gaven
,
gewoonlijk

meer tot stand brengen dan andere, die misschien met grooter talenten zijn

toegerust, maar die, door hun streven naar universele kennis, in geen en-

kel opzigt vakmannen zijn , en door hun pogen om alles bij te houden
,
geen'

tijd kunnen vinden om iets degelijks te leveren op eenig bijzonder gebied.

Wie ^en Clericus kan zijn , moet wenschen een Wettstein te wezen ; indien

geen man van genie, dan een man van talent; indien geen polyhistor, dan

eene specialiteit. Want wij schromen niet, Wettstein eene specialiteit te noe-

men. Reeds als jongeling zat hij op de openbare boekerij zijner vaderstad

Bazel handschriften met elkander te vergelijken, en zijne eerste dissertatie

handelde over de verschillende lezingen van het Nieuwe Testament. Weldra

ondernam hij wetenschappelijke reizen naar Genève , Ljon , Parijs en zelfs

naar Engeland. Overal bezocht hij de bibliotheken, en zoo maakte hij reeds

vroeg kennis met de voornaamste handschriften van het Nieuwe Verbond en

met mannen als Montfaucon te Parijs en Bentley te Londen. Ofschoon hij

daarna bij een Zwitsersch regiment in Hollandsche dienst als veldprediker o]y-

trad, bleef hij zich toch in zijne ledige uren aan zijne lievelingsstudie wij-

den. Naar Bazel teruggekeerd , werd hij de hulpprediker van zijn' vader, die

aldaar het evangelie bediende , maar hield ook lezingen voor de studenten en

bragt zijn' overigen tijd alweder in de bibliotheek met het vergelijken van

handschriften door. Doch juist hier kwam hij in strijd met zijne vroegere

professoi'en. Deze beweerden , dat een zeker Bazelsch handschrift ouder was

dan Wettstein wilde toegeven. Odium theologicum, odium diabolicum I . . . 1)

De hooggeleerde mannen beschuldigden hun' oud-leerling van ariaansche en

sociniaansche gevoelens. Er werd een kerkelijk onderzoek naar zijn geloof in-

gesteld, en het einde was, dat hij van het predikambt werd ontzet. Zijne

1) Godgeleerde haat, duivelsche haat.
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bloedverwanten en naamgenooten te Amsterdam, de vermaarde uitgevers van

zoovele voortreffelijke werken, noodigden hem hierop uit, om tot hen te ko-

men, en uaauwelijks had hij eenige maanden bij hen doorgebragt, toen de

Remonstrantsche Broederschap hem tot plaatsvervanger van Clericus verkoos.

Te lang zou het ons ophouden, de moeijelijkheden te schetsen, waarmede

Wettstein ook nu weer had te kampen. Het gerucht van zijne ketterijen was

te Amstcrdana verspreid , en de Remonstranten zeiven achtten het noodig , dat

hij zich te Bazel van de blaam zijner onregtzinnigheid zuiveren zou. En

naauwelijks was hij , in eere hersteld , uit zijne vaderstad teruggekomen , of

de regering van Amsterdam trachtte hem eerst het onderwijs in het Grieksch

en Latijn te beletten, wijl dit tot schade kon zijn voor de lUustre School,

en vervolgens stelde zij hena belemmerende voorwaarden, wijl zij moest wa-

ken voor de zuiverheid der leer! Onder die voorwaarden behoorde ook deze,

dat hij zijne voorgenomen kritische uitgave van het Nieuwe Testament in het

Grieksch niet zou doen j^laats hebben. Intusschen is die uitgave achttien ja-

ren later toch verschenen (1751, 1752), en wel iu datzelfde Amsterdam,

waar men er eerst zoo hevig tegen had geijverd. Het moet voor den schrij-

ver eene eigenaardige vreugde zijn geweest, de twee folio-banden te aanschou-

wen, die den arbeid van geheel zijn leven bevatten. Vlijtiger dan één zijner voor-

gangers had hij veertig handschriften gecollationeerd, de verschillende lezingen

opgegeven en die, welke hem het meest verkieslijk schenen, onder den tekst

in noten medegedeeld. Daarenboven had hij , op de wijze van Grotius, maar op

breedere schaal, tah'ijke overeenkomstige plaatsen uit de klassieke schrijvers,

de kerkvaders en de rabbijnen bijeengebragt en vele oudheidkundige opmer-

kingen tot verklaring geschreven, zoodat zijn werk niet slechts voor de kri-

tiek, maar ook voor de ultlegkunde des Nieuwen Verbonds eene blijvende

waarde bezit. Wettstein zelf overleefde de uitgave van zijn boek slechts kort.

Hij stierf, zonder ooit getrouwd te zijn geweest, In 1754, In den ouderdom

van een-en-zestlg jaren. De Nieuwe kerk te Amsterdam ontving zijn gebeente;

de bibliotheek der Remonstrantsche kerk werd met de meeste zijner boeken

en handschriften verrijkt.

Doch de ruimte, die ons Is toegestaan, dwingt tot bekorting. Ook heb-

ben wij de twee meest beroemde hoogleeraren in de wijsbegeerte en de

letteren aan de Kweekschool der Remonstranten besproken, en onder de pro-

fessoren in de godgeleerdheid, hoe verdienstelijk zij ook waren, trad na van

Limborch geen man van Europesche vermaardheid meer op. En toch moet

hier minstens nog één naam worden genoemd, één leven geschetst, ééne na-

gedachtenis gehuldigd. Het is de naam , het leven , de nagedachtenis van Abi-aham

des Amorle van der Hoeven, den groeten Nederlandschen kanseircdenaar uit

de eerste helft dezer eeuw. Menig lezer zal zich nog met ons herinneren die

vorstelijke houding, die indrukwekkende kalmte, die diepe buigzame stem,

n. 30
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die gepaste gebaarmaking , dien natuurlijken en toch zoo waardigen toon. En

dan die eerbiedige stilte bij het optreden des sprekers , die onafgebroken aan-

dacht gedurende zijne prediking, die plegtige indruk van zijn onnavolgbaar

„ amen !" Men zou kunnen vragen of het mogelijk is , door uitwendige voordragt

meer te tooveren dan van der Hoeven dit heeft gedaan. Maar in die voordragt

lag dan ook zijne eigenlijke kracht. Hij beheerschte zijne hoorders niet door

hetgeen hij zeide, maar door de wijze waarop hij het sprak. Want wat hij zeide,

was meestal zeer eenvoudig. Het boeide niet door nieuwe gedachten ; het

schitterde niet door vernuftige grepen; het maakte niet eens door gelukkig

gekozen beelden de betrekkelijke armoede aan denkbeelden goed. Wat dan was

het geheim van 's hoogleeraars welsprekendheid , waardoor hij nienschen van

allerlei stand en van de meest verschillende trappen van ontwikkeling aan

zijne lippen deed hangen? De man van smaak werd gestreeld door de mees-

terlijke keuze der woorden, de rijke afwisseling der klanken, den afgeron-

den bouw der perioden. De eenvoudige werd gewonnen, doordien de spreker

meer op zijne verbeelding werkte, dan zijn hoofd tot nadenken dwong, Wien

het om stichting te doen was, werd geroerd door den ernst en de vroom-

heid, die hem tegenademden uit lederen volzin, uit ieder woord. Maar allen

te zamen stonden onder den invloed van de majestueuse gestalte, de melo-

dieuse stem , de plastische gebaarmaking des sprekers en de mysterieuse

stilte, die in het kerkgebouw heerschte zoo lang hij sprak. Zóó hebben wij,

zóó hebben velen met ons de prediking van van der Hoeven gekend.

Dat hij, even als van der Palm, te Rotterdam werd geboren (1798); dat

hij de gemeente zijner vadei'stad zeven jaren als herder en leeraar gediend

en daarna te Amsterdam het hoogleeraarambt bekleed heeft (1827 — 1855);

dat hij , eerst door den dood van zijn' voortreffelijken zoon Abraham , en daarna

door het afsterven zijner geliefde dochter Maria diep geschokt en geknakt,

gedurende de drie laatste jaren zijns levens langzaam verkwijnde ; dat hij zich

tot herstel zijner gezondheid naar zuidelijker oorden begaf, maar weldra met

verminderde krachten terugkeerde en in den avond van den 29st<ïn Juhj 1855

in het afgehuurde paviljoen van de stoomboot „ Stolzenfels" naauwelijks merk-

baar den doodslaap is ingesluimerd, — dit alles is te algemeen bekend, om

uitvoerig te worden beschreven. Ook is het niet noodig te herhalen, hoe hij,

even als Wettstein, het geluk heeft gehad van reeds als jongeling, ja als

knaap te gevoelen , waarin zijne kracht eenmaal zou bestaan ; hoe hij , met

die bewustheid gewapend, de wijsheid heeft bezeten, op dat ééne punt al

zijne vermogens te rigten ; hoe hij met zijn talent heeft gewoekerd tot stich-

ting van velen , en niet slechts op zijne Remonstrantsche studenten , maar op

een' veel wijdei'en kring van jongelingen, die zijne collegiën over de wel-

sprekendheid wekelijks bijwoonden , den krachtigsten invloed heeft gehad

;

hoe hij honderden voor den preêktoon heeft bewaard, en duizenden gevoel
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vooi" waarheid en natuurlijkheid heeft gegeven. Maar wat misschien nog wel

eens mag worden herinnerd, is dit, dat van der Hoeven als een echt Re-

monstrant, in een tijdperk toen zijne geloofsgenooten tot het oppervlakkigste

rationalisme dreigden te vervallen, meteene bijbelsche prediking is opgetreden

,

en dat hij , wederom als een echt Remonstrant , aan de verdraagzaamheid der

christenen en de verbroedering der protestantsche kerkgenootschajjpen met

ijver en niet zonder vrucht heeft gearbeid. Doch dit voert ons als van zelf

tot het tweede deel onzer beschouwing, waarin wij in enkele hoofdtrekken

willen schetsen, welke geest de Remonstranten in het algemeen en hunne

hoogleeraren in het bijzonder heeft gekenmerkt , en welken invloed dus ver-

moedelijk zoowel de Broederschap als hare Kweekschool in ruimeren kring zul-

len hebben gehad.

De Remonstrantsche Broederschap is van den aanvang af een merkwaardig

verschijnsel geweest. Ons althans is onder de kleinere kerkgenootschappen geen

tweede bekend , dat zoovele voortreffelijke hoedanigheden in zich heeft ver-

eenigd, en onder alle kerkgenootschappen geen tweede, dat, naar gelang

van zijn zielental, zoovele uitstekende mannen in verschillende vakken heeft

voortgebragt.

Waar sprake is van wetenschappelijk streven, daar moeten de Remonstran-

ten met onderscheiding worden genoemd. In het oog vallend is de hooge

prijs, dien zij niet slechts op de godgeleerde, maar ook op de letterkun-

dige en wijsgeerige vorming van hunne toekomstige predikanten hebben ge-

steld. Zij achtten dit, gelijk het meermalen in hunnen kring is uitgedrukt,

den koninklijken weg. En aan het hoofd hunner Kweekschool stonden in

de eerste eeuw van haar bestaan bijna niet anders dan mannen van Euro-

pesche vermaardheid : Episcopius , Curcellaeus , van Limborch , Clericus

,

Wettstein. En die né. hen kwamen , waren óók meestal mannen van blij-

venden naam : Cattenburch en van der Meersch , Wyttenbach en van He-

mert. Het kon niet anders, of de wetenschappelijke geest, die hen bezielde,

moest zich aan hunne studenten doen gelden. En inderdaad, wat zien wij?

Deels waren de opvolgers in het hoogleeraarambt door hunne voorgangers

zelven gevormd; anderdeels getuigden de werken van vele predikanten voor

de degelijkheid van het onderwijs en voor het wetenschapj)elijk streven , dat

in deze kleine Broederschap werd gevonden. Wij onthouden ons van vele na-

men, maar wijzen toch op een' Hartsoeker en Gerard Brandt, Martinus Stuart

en Stolker, Weiland en den jongen van der Hoeven. Het verwondert ons

dan ook niet , dat in onze eeuw bij monde van velen de grootste lof aan

dit kleine kerkgenootschap is gegeven , en dat zoowel buiten- als binnen-

landsche geleerden den invloed hebben erkend, dien het op wetenschappelijk

30*



* 236

gebied wijd om zich lienei) heeft uitgeoefend. Gemakkelijk zou het zijn, uit

Fransche , Engelsche en Duitsche schrijvers zulke eervolle getuigenissen te ver-

zamelen. Eén enkel moge hier gelden voor alle ! "Wij ontleenen het aan den

geschiedschrijver Spittler. „Wie zou," zoo zegt hij, „in den mond van een'

Lutheraan de belijdenis laken, dat wij het grootste deel onzer meer naauw-

keurige theologische kennis aan de Arminianen hebben te danken ? Hoe lang

heeft het geduurd , eer wij den uitlegkundige Grotius leerden gebruiken ! Hoe

ver zijn de dogmatici Episcopius en van Limborch hunnen tijdgenooten Ger-

hard en Calovius vooruit! En Clericus had, wat den ganschen omvang van

vrijzinnige geleerdheid betreft , onder al de toenmalige Gereformeerde en

Luthersche theologen zijn gelijke niet. Wettstein moet zonder twijfel ook

door ons ten hoogste worden geacht , ofschoon Bengel , die zijn voorganger

was, nog grooter roem verdient. Eene godsdienstige partij, die achtereenvol-

gens zoovele helderdenkende
,
groote mannen bezat , sleepte schier onweerstaan-

baar ook het overige deel der godgeleerde wereld in hare grondstellingen

mede, en de meer en meer heerschend geworden afkeer van al het positifeve

in de godsdienst, hoewel meerdere oorzaken daartoe hebben zamengewerkt

,

is niettemin voornamelijk ook door de schriften der Arminianen onder ons

verbreid."

En aan dat wetenschappelijk streven paai'de zich een fijnere smaak. Van

den aanvang af was er iets beschaafds in de Broederschap der Remonstran-

ten. Reeds lang vóór ons is het opgemerkt geworden, dat die Broederschap

was zamengesteld uit menschen van den fatsoenlijken stand, en men behoeft

ook nu nog slechts het gezang in hare kerken te hooren , om reeds te weten

,

dat de mindere klassen der maatschappij er niet zoo sterk als b. v. in de

Hervormde Kerk zijn vertegenwoordigd. Die hoogere trap van beschaving

blijkt dan ook reeds uit de schriften der vroegere Remonstranten. Er is daarin

een waardiger toon, een edeler vorm, een meer humane geest dan in de

meeste schriften hunner tijdgenooten. Men vindt er weinig of niets van dat

schelden en razen , van die lompheid en plompheid , die bij de Contra-Remon-

stranten langen tijd gebruikelijk waren. Zonder twijfel hebben mannen van

zoo fijne beschaving als Episcopius en Curcellaeus , van Limborch en Clericus,

van der Meersch en van Hemert , en nog in onze eeuw van der Hoeven

,

weldadigen invloed op hunne leerlingen, en door hunne leerlingen op de ge-

meente gehad. En indien de Remonstrantsche predikers meestal als kanselre-

denaars hebben uitgemunt en sommigen hunner hierin hunnen tijdgenooten

vooruit waren, dan hadden zij ook dit zeker voor een goed deel aan liiuuie

meerdere beschaafdheid te danken. In een' tijd , toen men nog zondag aan zon-

dag allerlei Hebi-eeuwsclie woorden , Grieksche spreuken en Latijnsche volzinnen

van den kansel kon hooren , prentte van Limborch zijnen studenten homileti-

sche stellingen in als deze: „Men moet voor de ongeletterde menigte geene
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Hebreeuwsche en Grieksche woorden aanhalen, die zij volstrekt niet begrijpt

en over wier eigenlijke beteekenis zij niet oordeelen kan." Terwijl de predi-

katiën der Contra-Remonstranten meestal met platte woorden, onwelvoegelijke

uitdrukkingen, dwaze allegoriën, walgelijke beelden en ruwe uitvallen waren

gevuld, spraken de drie gebroeders Brandt eene meer gekuisclite en waar-

dige taal. Toen de scholastieke geest der Gereformeerden zich nog wekelijks

in allerlei verdeelingen, onderverdeelingen en onderverdeelingen van onder-

verdeelingen lucht gaf, hielden de Remonstrantsche leeraars reeds toespra-

ken volgens een meer eenvoudig en geleidelijk plan. En terwijl zelfs nog

mannen als Borger en van der Palm het onderwerp en de deelen hunner

rede met overstelpende veelheid van woorden omschreven , trad Martinus

Stiiart reeds op met iets dat naar den hedendaagschen discours-vorm geleek,

en gaven van der Hoeven en de mannen uit zijne school het onderwerp en

de verdeeling op in enkele, gemakkelijk te onthouden woorden. Doch over

de prediking der Remonstranten vreezen wij reeds te veel te hebben gezegd,

wijl een der volgende Tafereelen uitsluitend aan de geschiedenis der kansel

-

welsprekendheid in ons vaderland zal gewijd worden. Alleen dit voegen wij

er nog bij, dat die prediking, in gunstige tegenstelling met de streng dog-

matiserende rigting der Gereformeerden
, gewoonlijk eene meer bijbelsche

was. Dit voert ons tot een' derden karaktertrek van de Broederschap en van

het onderwijs harer hoogleeraars.

Van den aanvang af hebben de Remonstranten het formele beginsel der Her-

vorming , de erkenning der Heilige Schrift als eenige kenbron en rigtsnoer

van geloof en wandel , met liefde omhelsd en , waar het noodig was , krachtio'

gehandhaafd. Reeds hunne eerste Kerkorde (1633) bevat dienaangaande de vol-

gende verklaring: „Daarom blijft de Broederschap der Remonstranten , door

des Heeren genade, vast en onbewegelijk geresolveerd, om zich aan de H.

Schriftuur onveranderlijk te houden, en dienvolgens aan de Christelijke gemeen-

ten niets voor te dragen, te leeren of te prediken, dan hetgeen derzelve

Heilige Schriftuur , volgens hare beste wetenschap
,
geheel en al gelijkvor-

mig is." En hoewel men zich hield aan de Belijdenis, door Ej^iscopius ge-

schreven, verzuimde men toch niet in de genoemde Kerkorde het volgende te

plaatsen : „ Als de Broederschap verklaart , dat zij bij deze Belijdenis blijft

,

zoo is hare meening niet, dat zij dezelve houdt of gehouden wil hebben voor

eenen regel des geloofs (eersten of tweeden, gelijk men spreekt), want zij

kent geen' regel des geloofs buiten de H. Schriftuur, bijzonder des Nieuwen

Testaments." Zoo wist men dan terstond, wat men wilde, en men bleef aan

het gestelde beginsel getrouw. Noch katechismus , . noch belijdenisschrift, noch

formulier had eenig gezag; men kende geen' anderen wetgever dan den Bij-

bel. "Wat niet op den Bijbel was gegrond , dat nam men niet aan ; wat met

den Bijbel streed, dat verwierp men geheel. Liever dan hierover uit te wei-
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den, willen wij ten voorbeelde een feit bespreken, dat wij door Remonstran-

ten zelven wel eens verkeerd hebben hooren beoordeelen en dat de zaak ten

duidelijkste doet uitkomen. Toen in het laatst der vorige en het begin van

deze eeuw het vulgair rationalisme zich ook in ons vaderland begon te ver-

heffen, vond het bij vele Remonstranten een gunstig onthaal. En toch was

het rationalisme in beginsel onremonstrantscli , wijl het niet den Bijbel , maar

de menschelijke rede tot eenige kenbron en rigtsnoer verhief. Het was in de

dagen, toen men van geopenbaarde godsdiensten niets wilde hooren; toen

men zich krachtig verzette tegen de aanduiding van den Bijbel als het Woord

van God ; toen men door zoogenaamde natuurlijke , maar meestal zeer onna-

tuurlijke verklaringen, de bijbelsche wonderen wegredeneerde ; toen men Jezus

niet liet wandelen op de zee , maar aan het strand van de zee ; toen men hem

bij de verheerlijking op den berg niet tusschen Mozes en Elia, maar tus-

schen twee glinsterende rotsblokken plaatste; toen men hem door den geur

der specerijen en de koelte van het graf ten derden dage uit zijn' schijndood

ontwaken deed ; toen men in de gelijkenis van den verloren zoon niets anders

zag dan een familietafereel, waaruit vaders moesten leeren, hoe met hunne

afgedwaalde kinderen te handelen , en toen men , naar aanleiding van de

kribbe te Bethlehem, op het kerstfeest over de beste wijze van veevoedering

,

en naar aanleiding van de Emmaus-gangers , op het paaschfeest over het

nut van eene wandeling sprak 1). In die dagen nu studeerde des Amorie van

der Hoeven onder den rationalistischen hoogleeraar Konijnenburg. Hoewel hij

voor 's mans groote belezenheid veel achting had, gevoelde hij zich toch af-

gestooten door zijne schriftverklaring. Eens kwam het op het collegie tus-

schen den leerling en den meester tot openbaren strijd. Ook later, toen

hij reeds als evangeliedienaar was opgetreden , nam zijn bijbelsch standpunt

menigen ambtsbroeder en menig gemeentelid tegen hem in. Doch hij hield

vol, overtuigd van zijn goed regt. Inderdaad, dat regt kon hem volgens het

beginsel van zijn kerkgenootschap niet worden betwist. Al kwam de toepas-

sing van dat beginsel niet zelden in strijd met eene diepere kennis van de

natuur, eene ruimere wereldbeschouwing en eene hoogere waardering van het

maatschappelijk streven, dan op vele plaatsen van den Bijbel wordt gevon-

den ,
— het beginsel zelf was en bleef Remonstrantsch. En al getuigde het

niet van de zucht om met den geest des tijds mede te gaan, het pleitte toch

voor de zucht tot handhaving van de Wetten der Broederschap, dat van der

Hoeven zich zoo streng aan den Bijbel bleef binden. In menig oor klonken

zijne woorden, vooral omdat een Remonstrantsch hoogleeraar ze sprak, veel

te Gereformeerd. Men bedroog zich; zij waren bijbelsch en dus ook Renion-

1) Het zal wel met uoodig zijn, liier bij te voegen, dat wij het goede, door het ra-

tionalisme voortgebragt , volstrekt niet ontkennen, en dat het niet aan allen aanleiding

gaf tot zulke uitersten, als waarvan wij er een paar hebbeu genoemd.
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strantsch. Maar de tijden waren veranderd ; daarom konden velen er zicli

niet meer in vinden.

Daar kwam ook nog iets anders bij , de herinnering namelijk van de vrij-

zinnigheid, die de Broederschap altijd had bezield. Vrijzinnigheid was een

der voornaamste trekken van haar karakter. Uit vrijzinnigheid was zij gebo-

ren ; vrijzinnigheid had zij steeds lief. En vrijzinnig kon zij te gemakkelijker

blijven, wijl hare leden bijna uitsluitend behoorden tot den degelijken, wei-

ontwikkelden, hoogeren burgerstand, die zooveel minder vooroordeelen heeft,

en zijne vooroordeelen zooveel gemakkelijker overwint dan de lagere klassen

der maatschappij. Onze lezers zullen misschien reeds daar straks, in die aan-

haling uit hare Kerkorde , de veelbeteekenende woorden hebben opgemerkt

,

waarbij zij verklaarde niets te willen leeren of prediken, dan hetgeen vol-

gens hare beste wetenschap met de Heilige Schrift overeenkomstig zou

wezen. Volgens hare beste wetenschap ! Maar die wetenschap kon met de tijden

vooruitgaan. Volgens hare beste wetenschap! Maar dat sloot voortdurend on-

derzoek in zich. Volgens hare beste wetenschap ! Maar dat gaf ruimte voor vrij-

zinniger opvatting, als ook maar deze zich uit den Bijbel bewijzen liet. Juist

hierin , dat de Remonstranten zich in geen enkel of)zigt aan eenige synode of

andere regtbank in zaken des geloofs hadden onderworpen
; juist hierin , dat zij

zich niet in het minste keurslijf van kerkelijke belijdenis hadden gekneld, juist

hierin lag de grond van hunne vrijzinnigheid. Zij hadden zich den pas niet af-

gesneden , om met hun' tijd meê te gaan , voor zooverre zij althans niet in tegen-

spraak met den Bijbel, bepaaldelijk met de Schriften des Nieuwen Verbonds

,

zouden komen. En hoe meer die Schriften werden onderzocht , en hoe meer zij

werden teruggebragt tot haren oorspronkelijken staat, des te beter konden zij

bevorderlijk zijn aan het doel en het streven des genootschaps. Daarom kon

Curcellaeus het Nieuwe Testament met verschillende lezingen uitgeven in een'

tijd , toen de Contra-Remonstranten , uit dogmatisch vooroordeel , zelfs de pun-

ten en stippen des Bijbels beschouwden als geschreven door den Heiligen Geest.

Daarom kon Clericus zijne algemeens grondstellingen van kritiek en herme-

neutiek met vrijmoedigheid ook op de Heilige Schrift toepassen , terwijl de

Contra-Remonstranten zouden gemeend hebben God te beleedigen door zulk

eene gelijkstelling van zijn Woord met de schriften van menschen. Daarom

konden diezelfde Clericus en Hartsoeker zulke korte en klare aanteekenin-

gen op den Bijbel schrijven , vrij van den dogmatischen zuurdeesem , die de

exegetische werken der Contra-Remonstranten doortrok. Daarom behoefde

Wettstein in navolging van Grotius niet te schromen, zoovele gelijkluidende

plaatsen uit de werken der klassieken , der kerkvaders en der rabbijnen in ver-

band te brengen met de woorden der Schrift. En dat diezelfde Wettstein eerst

door de stedelijke regering van Amsterdam jaren lang werd belemmerd om
zijn Nieuw Testament met varianten uit te geven, en dat hij het later niet
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zóó kon uitgeven als hij had gewenscht en geUjk het overeenkomstig zijne

eigene stelregels had moeten zijn , dat toonde genoegzaam , hoe ver hij als

Remonstrant de Contra-Remonstranten in vrijere opvatting van den Bijbel

vooruit was.

Maar nog eene andere eigenaardige rigting, zoowel van de godgeleerdheid

als van de prediking der Remonstranten, moet liier in enkele trekken worden

geschetst. Ook die rigting was een gevolg van hunne beginselen. Zij geloof-

den namelijk aan 's menschen vrijen wil. Dat geloof lag reeds op den bodem

van de bekende vijf artikelen der Remonstrantie van 1610, en werd later

openlijk en bij herhaling door hen uitgesproken. Zoo schreef Episcopius : „ De

vrije wil bestaat hierin, dat de meusch, wanneer al de vereischten tot han-

delen aanwezig zijn , handelen of niet handelen kan ," en van Limborch volgde

hem hierin bijna woordelijk na. Wij hebben thans niet te onderzoeken, of

deze opvatting wijsgeerig of onwijsgeerig , consequent of inconsequent, diep-

zinnig of oppervlakkig is , of zij van een verheven godsbegrip uitgaat of

Gods almagt buitensluit. Wij constateren alleen het feit, maar aarzelen niet

er bij te voegen , dat de leer van 's menschen vrijheid meer practisch dan

die van 's menschen lijdelijkheid en onvermogen is. Ook bij de Remonstran-

ten heeft zij gunstig gewerkt. Aan de Gereformeerde akademiën doceerde men

dogmatiek; op de Gereformeerde kansels preekte men dogmatiek; in de Ge-

reformeerde bijeenkomsten sprak men dogmatiek, maar de zedeleer werd, op

enkele uitzonderingen na, tot schade der menschheid vergeten^). Ja, men

wilde er zóó weinig van hooren , dat de Middelburgsche leeraar Willem Tee-

linck (gest. 1629) door zijne Contra-Remonstrantsche geloofsgenooten met een

achterdochtig oog werd beschouwd, wijl hij in zijne predikatiën en openbare

geschriften op pligtsbetrachting en deugdbetoon aandrong ! Men ijverde zoo-

zeer voor het geloof, dat men vreesde daaraan te kort te doen door te ver-

manen tot fle werken , en handhaafde zóó streng Gods vrije genade , dat men

meende daarop inbreuk te maken door zelf iets te doen. De regtvaardige

zou immers leven uit het geloof alleen , en had de pottenbakker geene magt

over het leem , om uit denzelfden klomp te maken het ééne een vat ter eere

en het andere ter oneere? Intusschen volgden de Remonstranten hunne

meer practische rigting, en hun leven heeft er zeker geene schade bij gehad.

Hunne hoogleeraren legden zich op de wetenschappelijke beoefening der ze-

deleer toe. Zoo luidde bijv. de titel van van Limborch's voornaamste werk:

„ Christelijke godgeleerdheid , uitsluitend gerigt op de beoefening der vroom-

heid en de bevordering van den Christelijken vrede," en Cattenburgh aan-

1) Op enkele uitzonderingen na. En de man, die de grootste uitzondering maakte,

was juist degene, van wien men het 't minst zou hebben verwacht; wij bedoelen Voe-

tius. Hij verzuimde geene gelegenheid, om het lezen van Teelinck's geschriften aan te

bevelen, en krachtig aan te dringen op de beoefening der godzaligheid.
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vaardde het professoraat met eene „ redevoering tot lof der ethica." Maar

ook de predikers gingen de gemeente met zedekundige vermaningen voor.

Wil men eene enkele proeve? Ik ontleen haar aan eene leerrede van

G. Brandt den jonge (gest. 1683), waarin hij tegen het uitstellen der bekee-

ring waarschuwt. Na de kinderen en de volwassenen te hebben toegesproken,

rigt hij zich tot de ouden van dagen en zegt : „ Uw kostelijke tijd is haast

voorbij. Ongelukkig zijt gij , zoo uw werk nog ongedaan is. De aangename

tijd, de dag der zaligheid, zal voor u zeker haast ten einde loopen. Uwe

zon is reeds aan het ondergaan. Uwe grijze haren, het verzwakken van uw

ligchaam vermanen u, dat het haast tijd zal zijn van scheiden. Uw uurglas

is haast verloopen. Uwe kaars brandt in de pijpe. Uwe poortklok luidt. Gij

zult haast gereed moeten wezen om te sterven. Wee uwer hebt ge nog niet

begonnen wel te leven ! 't Is de goddelijke genade evenwel , die u nog leven

en gezondheid geeft , die u het evangelie laat prediken , die , zoo lang als het

duurt, u nog tijd geeft van bekeering. Hebt dan ook deze genade niet ver-

geefs ontvangen !". . . . Waarlijk , het zou in een' Gereformeerd predikant van

die dagen niet zijn opgekomen, de mogelijkheid der bekeering zóó te stellen

in de hand van den mensch. Maar zou de prediking van Brandt en der

overige Remonstranten er niet te nuttiger door zijn geweest?

Doch welke uitstekende hoedanigheden de Remonstranten overigens hebben

gehad , en welken invloed zij daardoor in ruimeren kring , ook buiten hun

kerkgenootschap, mogen hebben uitgeoefend, — alles wordt overtroffen

door den geest van verdraagzaamheid, die zich nergens zóó vroeg, die zich

nergens zóó edel als bij hen heeft vertoond. Die verdraagzaamheid is hun

karaktertrek bij uitnemendheid; reeds Uytenbogaert heeft haar als hun éénig

onderscheidend kenmerk vooï'gesteld , en hoe zeldzamer zij weleer gevonden

werd , hoe eervoller zij voor hen is. Het zou gemakkelijk zijn , eene bloem-

lezing te maken van uitspraken der voornaamste Remonstranten aangaande de

verdraagzaamheid. Zoo schreef Episcopius: „Eén van beiden, of men moet

de oude paapsche schoenen weder aantrekken 1), en zich zeiven tot een' paus

maken over anderen, en niemand vrijheid vergunnen dan dien het ons goed-

dunkt; 6f men moet een' iegelijk Christen dezelfde vrijheid toelaten, die wij

elk voor ons zelven begeeren, dat ons hoofd voor hoofd gegeven worde." En

van Limborch getuigde: „Openlijk leer ik mijne gemeente, dat de zaligheid

niet aan ons kerkgenootschap moet verbonden worden
;
ja zelfs, dat ik eigenlijk

niet hém voor een' Remonstrant houd, die met ons de zoogenaamde vijf ar-

tikelen aanneemt , maar die niemand van een ander gevoelen veroordeelt

,

hoewel hij niet in alle opzigten met mij overeenstemt, ja al zou hij naar

1) Niemand meene dat iu deze pleitrede voor de verdraagzaamheid het woord

//paapsche" van onverdraagzaamheid zou getuigen. Het was in die dagen volstrekt geeu

schimpwoord, maar werd gebruikt waar wij // Eoomsch" zouden zeggen.

II. 31
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mijne overtuiging in vele punten dwalen." Men ziet, dat liet beginsel der

subjectiviteit op het gebied der godsdienst — dat beerlijk beginsel , waarvan

duizende christenen en zelfs duizende protestanten tot den huidigen dag nog

niets begrijpen — reeds van den aanvang af door de Remonstranten is uit-

gesproken, en dat zij het regt daarvan krachtig hebben erkend. Op dit punt

oordeelde Curcellaeus niet anders dan Episcopius, Poelenburg niet anders dan

van Limborch. En ook de latere hoogleeraren der Kweekschool zijn allen van

denzelfden geest doortrokken geweest, Drieberge niet minder dan Cattenburgh,

van der Meersch niet minder dan Krighout. Zou deze milde opvatting , door de

tegenpartij zoo dikwijls, maar zoo onverdiend, aan onverschilligheid toegeschre-

ven, zonder invloed naar buiten zijn geweest? Laat het zich denken, dat er

niets , waarlijk niets van zou zijn overgevloeid in de harten van hen , die

geene leden der Broederschap waren?... Er zijn beginselen, die in kleinen

kring lang verborgen blijven, maar ein'delijk breken zij toch naar alle kanten

uit. En wederom : er zijn beginselen, wier gang door de menschheid zich niet

als met den vinger laat aanwijzen, maar zij vinden toch hun' weg, en oefe-

nen heinde en ver hunne hervormende kracht. Zoo is het ook met het Eemon-

strantsch beginsel der algemeene verdraagzaamheid, of wil men liever der

algemeene waardering, gegaan. Eerst in onze eeuw, d. i. eerst tweehonderd

jaren nadat het werd uitgesproken, is het meer algemeen erkend, maar nu

zal het ook wel verder komen. Toen de Remoustrantsche Broederschap in hare

groote vergadering van 1796, onder voorzitterschap van den Rotterdamschen

predikant Stolker, een' brief aan alle leeraren en opzieners der protestantsche

gemeenten in Nederland uitvaardigde , waarin voorslagen tot broederlijke

vereeniging dier gemeenten werden gedaan, toen bleek het, dat de tijd voor

dat christelijk denkbeeld nog niet rijp was. Maar in 1817 nam de synode

der Hervormde Kerk toch reeds het besluit, dat leden van andere protes-

tantsche kerkgenootschappen, die dit begeeren mogten, aan het avondmaal

konden worden toegelaten. Eene nog sterker toenadering had in de jongste

tijden tusschen de Lutherschen en de Hersteld-Lutherschen plaats. Ook is

het sinds eenige jaren niet meer vreemd, dat de leeraars van verschillende

gemeenten elkanders kansels betreden 1). O, indien de Remoustrantsche Broe-

derschap, aan hare eervolle roeping in de vaderlandsche Kerk getrouw, het

voorstel van 1796 thans eens herhaalde, wie weet welk eene vrucht zij van

hare vernieuwde poging aanschouwen zou! AVant waarlijk de tijd schijnt te

komen, en misschien is hij reeds nu, dat niet meer de belijdenisschriften,

1) In 1829 was de zaak nog niet zoo ver gevorderd. Toen was er groot gerucht

over het optreden van van der Hoeven in de Domkerk te Utrecht. Doch andere Her-

vormde gemeenten , zooals die te Leeuwarden , Groningen en Arnhem , waren in

dienzelfden tijd toch reeds van milderen geest en heten hem zonder tegenstand

preêken.
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maar de creklkisten de eenige scheidsmuren zijn; en waarom zou men niet

ieder in liet bezit kunnen laten van zijn eigen geld en goed? Om elkanders

predikanten geregeld voor zich te doen optreden , behoeft men elkanders ar-

men niet geregeld te verzorgen, en om te zamen communie te houden, be-

hoeft men geene communisten te zijn.

Reeds dikwijls hebben wij in dit Tafereel den naam genoemd van des Amo-

rie van der Hoeven. Wij vragen daar geene verschooning voor, al ware het

alléén omdat hij zou kunnen dienen als de type van een' Remonstrant. In-

derdaad , wetenschaplievend en beschaafd , den Bijbel hoog waarderende maar

in vrijzinnigen geest, op zedelijkheid aandringende en verdraagzaam was hij.

Ja ook verdraagzaam, en in de hoogste mate. Wij herhalen, wat wij in het

twaalfde Tafereel reeds hebben gezegd , dat niemand den wensch naar de al-

gemeene zamensmelting der afzonderlijke kerkgenootschappen krachtiger kan

hebben uitgesproken dan hij. Wij hadden daarbij het oog op menig woord,

dat hij met dit doel op zijne collegiën sprak, op vele zijner leerredenen,

waarin hij tot verbroedering der christenen aanspoorde, op zijne keurige

voorlezing over de oude spreuk: „Eenheid in het noodige, vrijheid in het

twijfelachtige, in alles de liefde," op de verschillende toespraken, door hem

op de Noordhollandsche predikantenvereenigingen gehouden, en vooral ook

op dat aangrijpend slot van zijne feestrede bij het tweehonderdjarig bestaan

van de Kweekschool, aan wier hoofd hij was geplaatst.

Het was de 28ste October 1834. Uit verschillende oorden des lands waren

aanzienlijke en geleerde mannen naar de hoofdstad zamengevloeid, om het

tweede eeuwfeest van het Seminarie der Remonstranten te vieren. Zij kwa-

men bijeen in hetzelfde kerkgebouw, waar Episcopius weleer de eerste preek

had gehouden. Yan der Hoeven, in de volle kracht zijner jaren en zijner

welsprekendheid, trad als i-edenaar op. In breede trekken schetste hij de

lotgevallen, de vruchten en de uitzigten der instelling, wier tweehonderd-

jarig bestaan men herdacht. Het was eenvoudige, hoewel meestei'lijke taal

die hij sprak. Doch juist hierdoor kwam het einde zijner rede te krachtiger

uit en te meer tot zijn regt. Het kan niet anders dan de hoorders hebben

aangegrepen en geroerd en geschokt , te meer wijl het geene oratorische wen-

ding was , maar de diep gevoelde wensch van 's redenaars hart. „ Ik zie mij

aan het slot mijner rede gekomen," zoo sprak hij. „En hier, Geëerde Hoor-

ders ! bevind ik mij in een' zonderlingen en volstrekt ongewonen toestand.

Geen Redenaar, die, bij eene plegtigheld als deze het woord voerende, zijne

taak niet besluit met feestelijk ontboezemde wenschen voor den bestendigen

bloei der jubelende Instelling, en de vurig opgezonden bede, dat het vol-

gend eeuwgetijde nog blijder en luisterrijker door het nageslacht worde ge-

vierd! Mij blijft, aan het slot mijner rede, slechts de wensch overig, dat

geen derde jubeldag voor deze Kweekschool aanlichte ! Ontstaan ten gevolge

31*
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eener lieillooze scheuring , is hare instandhouding aan de voortduring dier

verdeeldheid verbonden , welke noch met onze wenschen, noch met onze ver-

wachtingen strookt. Neen , Mijne Hoorders ! wij vieren het tweede eeuwfeest

onzer Stichting, dankbaar aan de Voorzienigheid, die in kommerlijke tijden

voor haar waakte, die haar zulke schoone vruchten deed dragen, die zoo-

veel goeds en groots door haar gewrocht heeft; — maar ik zou den naam

mijner vaderen schandvlekken, en hunne schimmen zouden tegen mij opstaan

,

zoo de wensch naar het derde eeuwgetijde mijne lippen bezoedelde ! . . . . Wat

mij betreft, — ik laat mij het denkbeeld niet ontrukken, dat de toestand

der Christelijke Kerk, in ons vaderland zoowel als in de overige deelen van

Europa, in de eerste helft der twintigste eeuw veel schooner en heerlijker

dan hare tegenwoordige gesteldheid wezen zal. Ik zal dan rusten in het stof,

mijn naam en werk ligt reeds vergeten zijn ; maar zoo men mijner mogt ge-

denken, ik heb geen zorg, dat de uitkomst mijne woorden zal logenstraffen.

Reeds kleurt het morgenrood van een' nieuwen beteren tijd de kimmen. Het

verhoogd Godsdienstig gevoel, het opgewekt wetenschappelijk leven zal ge-

wis niet zonder zegen blijven. Jaren van stilstand kunnen nog komen, van

teruggang zelfs; maar geen menschelijke magt zal de verloopene dagen doen

wederkeeren , noch de Christelijke Kerk terugvoeren tot het standpunt , waarop

zij vóór twee eeuwen was geplaatst. Zelfs uit den hervatten strijd zal de

waarheid slechts te spoediger in zegepraal te voorschijn treden. En de dag

zal komen , waarop de Evangelische Christenheid , rondom het Woord van God

geschaard , en door dat Woord verbonden en verbroederd , geen' anderen naam

dan dien van Christus dragen zal."

Zóó sprak hij. Zal zijn wensch worden vervuld? Dat is het geheim der

toekomst. Maar hetzij de Broederschap der Remonstranten blijve, of zich op-

losse in de ééne algemeene protestantsche Kerk , — zij zal niet te vergeefs heb-

ben bestaan ; en hetzij hare Kweekschool haar derde eeuwfeest viere of vóór

dien tijd worde opgeheven , — zij zal in de geschiedenis der vaderlandsche

Kerk en der Europesche godgeleerdheid steeds met eere worden genoemd om

de croote mannen, wier namen onafscheidelijk met haren naam zijn verbon-

den, om de uitstekende leerlingen, die zij heeft gevormd, om den geest van

wetenschappelijkheid , vrijzinnigheid en verdraagzaamheid , dien zij heeft

gekweekt.

J. G. R. AcQuoy.



VIJFTIENDE TAFEREEL.

HET KERKGENOOTSCHAP DEK LUTHEKSCHEN.

Hoe bezielend Luther's magtige geest ook in ons vaderland had gewerkt,

sedert de vliegende vonken, door zijne schriften verspreid, in de gemoederen

van duizenden een vuur hadden ontstoken, dat de Spaansche dwingelandij niet

heeft kunnen uitdooven: waar zijne leer van die der Zwitsersche Hervor-

mers verschilde, vond zij geen' of weinig weerklank bij hen, die het werk

der Kerkhervorming bestuurden; eu de Augsburgsche Geloofsbelijdenis, wier

aanneming prins Willem I aanbeval, om ondersteuning te vinden bij de Duit-

sche vorsten , werd alleen als leuze van vereeniging erkend , in zoo verre hare

verklaring, door Melanchton in zijn' brief aan den Paltzgi-aaf, het onderscheid

tusschen de Luthersche en Kalvinistische avondmaalsleer scheen weg te nemen.

Onder het volk waren er echter, die op dit onderscheid konden wijzen, en

toen zij hunne stemmen verhieven, scheen het plan van hen te zullen mis-

lukken, die, met den naam der Augsburgsche Geloofsbelijdenis op de lippen, de

Zwitsersche of Gereformeerde rigting der Hervorming wilden invoeren. Zóó

ten minste meenen wij te moeten oordeelen over het gebeurde te Amsterdam

en elders , waardoor niet de Luthersche , maar de Gereformeerde Kerk uit den

chaotischen toestand is ontstaan , waarin de vrienden der Hervorming zich be-

vonden. Wij denken aan den plegtigen dag van den 15''"=° December 1566,

toen voor de eerstemaal door de Hervormden te Amsterdam avondmaal gevierd

werd. Jan Arentz., wegens zijn vroeger beroep de mandenmaker geheeten , be-

diende het in de Minderbroederskerk voor omstreeks duizend personen. Aan

elke tafel zaten twintig, die het gebroken brood ontvingen, met de woorden:

Neemt en eet, en gelooft dat het lïgchaam Jesu Christi aan de galge des kruises

gegeven is voor uwe zonden, en onder wie daarna de beker rondging , terwijl de

dienaar sprak: Neemt, drinkt en gelooft dat het bloed Jesu Christi vergoten is tot

vergeving moer zonden. Maar deze avondmaalsviering was voorafgegaan door

de openlijke verklaring van den leeraar, na de voorlezing van het X« eu
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XIII« artikel der Augsburgsche Geloofsbelijdenis : „ dat hij niets leerde wat

met deze punten streed," waarmede de schijn van Lutherschgezindheid was

behouden en de beschuldiging van de zijde der Lutherschen : „ dat de Kalvi-

nisten in 't stuk van 't Avondmaal kwalijk leerden en hun gevoelen streed

tegen de belijdenis van Augsburg," hare kracht bij het volk verloor, en de

weigering van hun verzoek om de St, Olofskapel tot het houden van gods-

dienstoefening gewettigd scheen.

Gelijk dubbelzinnigheid doorgaans aan beide partijen mishaagt, hadden de

Gereformeerden van Antwerpen , waar de Lutherschen reeds eene eigene ge-

meente tegenover hen vormden , door afgevaardigden hun protest bij den kerke-

raad ingediend, en de Lutherschen, „ Leggers" genoemd, zijnde vreemdelingen,

hier getrouwd en ter koopmanschap vertoevende, hunne ontevredenheid dui-

delijk kenbaar gemaakt : want de woorden waren bij de avondmaalsviering

niet uitgesproken gelijk Jezus ze gezegd had en waarin bij hen het wezen

des avondmaals bestond. Zekere herbergier, Adriaan Paauw, verklaarde dan

ook voor de burgemeesters , „ dat hij van zulk eene wijze van Avondmaal

houden nooit gehoord had, schoon hij wel over twintig jaren in zijn eigen

huis veel had gehoord van de Augsburgsche Geloofsbelijdenis, alzoo zijne

dagelijksche gasten Duitschers en Oosterlingen waren, en hij zelf ook veel

in de Oostersche landen verkeerd had."

Met denzelfden geest van dubbelzinnigheid handelde de prins door de wei-

gering van de gevraagde kapel in Januarij 1567 te bevestigen, en later

handelden de Staten op gelijksoortige wijze, bij de zegepraal der Hervorming

in 1578, waardoor dan ook vele Lutherschen in de Hervormde Kerk zijn

opgelost met uitzondering van Woerden, waar de regering, Luthersch zijnde

,

zich bij het verbond tegen Alva alleen had aangesloten op voorwaarde van

vrije oefening der godsdienst volgens de Augsburgsche Confessie. Plet duurde

echter niet lang, of het bleek, dat ook hier eene bedriegelijke rol gespeeld

en de gemeente, onder den naam van Luthersch en Augsburgsche Geloofs-

belijdenis, langzamerhand tot de Hervormde Kerk was overgebragt ; die

daarmede niet instemden, konden zich afzonderlijk houden met een' door hen

zelven te onderhouden predikant in eene schuur , de koekerk geheeten , ter

plaatse waar later de Luthersche kerk gebouwd is. De laatsten deelden sedert

de scheiding in de vervolging, waardoor men de Lutherschen zocht te dwin-

gen , hun afzonderlijk kerkelijk bestaan te vernietigen en zich bij de Her-

vormde Kerk te voegen.

Vruchteloos waren in het zuiden de pogingen tot vereeniging geweest,

zoodat in Brabant tegenover de Gereformeerde Luthersche gemeenten beston-

den , van welke de Antwerpsche als de moedergemeente beschouwd is.

Deze was gelijktijdig met die der Gereformeerden ontstaan, en had met haar

om den voorrang gewedijverd, toen Matthijs in 1566 tegenover de kalvinisten
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in 't open veld predikte 1) ; maar zij was eerst onder een behoorlijk bestuur

gebragt door Matthias Flacius , met de Mansfeldsche godgeleerden op verzoek

der oudsten overgekomen, om met hunne predikanten eene Geloofsbelijdenis

en kerkelijke ordonnantie te ontwerpen. Naauwelijks gevestigd, deelde zij in

1567 in het lot der Gereformeerden, tegen wie de Lutherschen, gehoorzaam

aan de wettige overheid, van 13 tot 15 Maart op de Meire aan de zijde der

Ivoomschen gestaan hadden, waarvan de prins hun eene schriftelijke getuigenis

op perkament heeft medegegeven toen zij de stad moesten verlaten. Na het

herstel van het gezag der Staten te Antwerpen in 1578 keerden de protes-

tanten derwaarts terug, en de Luthersche gemeente genoot gedurende zeven

jaren een' steeds toenemenden bloei. Zij werd door vijf Nederduitsche en twee

Fransche leeraars in drie vergaderplaatsen, twee kerken en eene schuur, be-

diend , terwijl het opkomend geslacht op haar eigen gymnasium , onder den

bejaarden rector Florinus , werd opgeleid, en zij eene eigene Geloofsbelijdenis

en kerkelijke ordonnantie volgde , en een eigen gezangboek tot hare stichting

gebruikte. Sedert de stad in 1585 door Parnia ingenomen en de magt van

Spanje in de zuidelijke Nederlanden hersteld was, hadden de protestanten de

keus tusschen het terugkeeren tot de Roomsche Kerk en het verlaten van het

land binnen den tijd van vier jaren. De aanzienlijkste leden van de Luthersche

gemeente weken toen naar Hamburg, Aken en Frankfort aan den Main,

maar een ander gedeelte vestigde zich in ons vaderland , deels te Amsterdam

,

Middelburg en Leiden, deels te Haarlem, Rotterdam, Dordrecht en Gouda.

In de drie eerstgenoemde steden waren de leden terstond talrijk genoeg om

gemeenten te vestigen, waartoe de geldelijke hulp van de naar Duitschland

uitgeweken broeders niet ontbrak, maar hunne vergaderingen werden door de

stedelijke regeringen verboden en verhinderd
; ja zelfs , toen zij op haren last tot

het overleggen van hunne schriftelijke Geloofsbelijdenis , de Augsburgsche Ge-

loofsbelijdenis met de Apologie hadden ingezonden , ontvingen zij in ] 588 ten

antwoord, dat 't geen in de kerken aldaar gepredikt werd met die belijdenis over-

eenkwam, en als men „zich wilde vermeten met Gods Woord te bewijzen dat

de religie hier openlijk geleerd met de Heilige Schrift in eenige punten niet

zou overeenkomen," de beslissing aan de Heeren Staten stond. Op hun adres aan

deze , die verklaarden zich wegens vele andere bezigheden nog niet met.hunne

zaak te kunnen beinoeijen, maar der regering te zullen schrijven „ hen tot nadere

gelegenheid in hunne huizen ongemolesteerd te laten ,^' genoten zij aanvankelijk

de noodige rust, totdat de stedelijke regering in 1591 hunne huiskerk op straf

1 ) Zóó verbetere mcu op bladz. 17 van mijne Genc/decknis dtr Amderdamsclie Luthersche

yemeeuie, dat wde bekende Flacius te Antwerpen predikte,"' en op bladz. 7 bet berigt

van het prediken van Matthias Flacius, dat uit eene geschiedenis van Antwerpen ont-

leend was, waarin Matthijs en Matthias voor dezelfden zijn gehouden. Maar deze laatste

was er eerst in het najaar van 1566 gekomen en heelt er zelis niet gepredikt.
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van bannissement verbood, „omdat bij de Generale Staten besloten was geene

religionsexereitie toe te laten dan de eenige religie, de confessie van Augs-

burg , en hunne zamenkomst suspect was onder 't deksel van religie tot onrust

en seditieusigheid te tenderen."

Daartegen dienden zij bij de Staten protest in , en vorderden met de

Gereformeerden „ in verhoor en examen genomen te worden ," opdat blijken

zou wie de genoemde belijdenis waarlijk volgden. Aan dit verzoek werd echter

toen niet voldaan , maar daar hunne gemeenten zeer toenamen sedert zij leeraars

hadden aangesteld, stookten die der Gereformeerden de regeringen tegen hen

op, zoodat zij gedurende vele jaren bij afwisseling het kruis der vervolging

te dragen hadden. Het was hun gelukt predikanten aan te stellen , te Leiden

Bernard Aernoldi of Muykens, die vroeger carmelieter monnik was geweest

en daarna leeraar te Brussel, doch in 1591 naar Woerden beroepen; te

Middelburg Johan Kersseler, en te Amsterdam in Mei 1588 Andries Nes-

scher en nevens hem in 1590 Joost van den Populiei-e , een man van zeven-

tig jaren. Beiden schijnen de tot het ambt noodige opleiding gemist te heb-

ben , en de laatste was
,
gelijk hij zelf getuigde , „ een idioot of ongeleerde

,

doch van God door zijne christenen in hun' grooten nood tot het predikambt

beroepen en als bij de hairen, alzoo te zeggen, daartoe getrokken, als Amos

van de koeijen , Heliseus van den ploeg en Mozes van de schapen." Hij

was de Flaciaansche leer betreffende de erfzonde toegedaan, die hij echter

niet begreep , bewerende „ dat de erfzonde 's menschen natuurlijke toestand

is ," terwijl hij weigerde toe te stemmen dat zij „ geene sulstantie (zelfstan-

digheid), maar een accidens (later bijgekomen) is." Zijn ambtgenoot Nesscher

hield zich aan de symbolische boeken, en daar ieder zijne partij in de ge-

meente had, werd deze gescheurd, toen Populiere was afgezet en met het

hem getrouw gebleven gedeelte afzonderlijk vergaderde. De kerkeraad be-

greep teregt een' man van godgeleerde kennis noodig te hebben tot beslis-

sing en beriep daarom Adolf Fischer, die vroeger te Antwerpen predikant

was geweest en nu hofprediker van graaf Edzard te KeinbroU in Oost-Fries-

land. In 1594 herwaarts overgekomen, dempte hij den twist, hereenigde de

gescheidenen na den dood van hun' leidsman, en bragt den toestand der

gemeente op een' vasten voet, door de kerkelijke ordonnantie van Antwerpen

te wijzigen en tot rigtsnoer te doen aannemen. In de voorrede voor die

ordonnantie stond op den voorgrond
, „ dat men den almagtigen God nimmer

genoeg kan danken voor de afscheiding van de Papisten , Kalvinisten , weder-

doopers, Mennisten, en andere rotten en secten." De narede herinnert de

woorden van Luther : „ daer is nog noyt eene gemeente , oft toch niet lange

wel geregeert, daer veel wetten geweest sijn." De ordonnantie zelve verpligtte

de leeraars tot het prediken van het evangelie in overeenstemming met de

Augsburgsche Confessie en de andere symbolische schriften der Luthersche
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Kerk , eu verbood hun zelfs het invoeren of gebruiken van „ andere uieuwe

spreekwijzen die daarin niet gevonden werden." Ook verordende zij dat de

Antwerpsche katechismus voor de gemeente verklaard en bij de bediening

der sacramenten de Antwerpsche agenda gebruikt zoude worden , dat „ om

der vijanden wil" het zingen zou worden vervangen door het voorlezen uit

den Bijbel , en dat de kinderen , wegens de vervolging in de huizen gedoopt,

„ in de vergadering zouden gebragt worden om voor hen te bidden ;" maar

zij verbood den leden getuigen te zijn bij den „ kalvinistischen en papisti-

schen kinderdoop als tegen de Heilige Schrift." Hoe gaarne Fischer ook de

privaatbiecht zou hebben ingevoeixl, de herinnering van den tegenstand, dien

deze te Antwerpen ondervonden had, was genoeg om de verklaring te wet-

tigen
, „ dat dit hier te lande bedenkelijk werd geacht." De openbare biecht

na de voorbereidingsrede bleef echter niet achter, en bij de avondmaalsviering

moest de eene predikant aan de eene zijde van de tafel „ des Heeren ligchaam"

(den oblaat), en de andere aan de andere zijde „ des Heeren bloed" (den beker

met wijn) aanbieden , maar zoo , dat de communicanten geknield bediend wer-

den, de oblaat hun op de tong gelegd werd, en zij den beker niet aanraakten.

Dat was geheel in overeenstemming met de mystieke avondmaalsleer der Lu-

thersche Kerk , waarin het verschil met de Gereformeerden bestond , en die

den Lutherschen zóó dierbaar was , dat zij er goed en bloed voor wilden offe-

ren , terwijl de regering oordeelde de ineensmelting van hunne gemeente met

de bestaande Gereformeerde door dwang te kunnen en te moeten bevorderen.

Het bleek echter spoedig, dat de belijders van de onveranderde Augsbui'g-

sche Geloofsbelijdenis evenmin te winnen waren als Luther te Marburg om

de hand van Zwingli aan te nemen; want, toen de Gereformeerde leeraar Plan-

cius te Amsterdam op Hemelvaartsdag van 1603 in de Oude kerk tegen

hen gepredikt had, als loochenden zij de hemelvaart van Christus, een' plaat-

selijken hemel en hel en andere artikelen van het apostolisch gtloof, en hen

Vbiquilisien en Flacianen had genoemd , wel te onderscheiden van „ de Marti-

nisten of die der Augsburgsche Confessie van Duitschland , wier leer met die

der Gereformeerde Kerk overeenkwam," toen begaven zich twee ouderlingen

tot hem en eischten met de drift van Luther zelven, dat hij zou bewijzen

wat hij verkondigd had. Hij gaf hun afschrift van het gepredikte met bij-

lagen, waarin onder anderen te lezen staat als Luthersche leer, „dat van

het eerste stip der ontvangenis van Christus geene plaats kan getoond wor-

den
, in welke de Zoon Gods niet zij , dat daar niet ook en zij de Zoon des

menschen;" waaruit dan als een onwedersprekelijk gevolg is afgeleid, „ dat

van den eersten stip der ontvangenis Christi en van den eersten oogenblik

zijner heilige menschwording zijn heilig ligchaam niet alleen geweest is in den

buik van Pilati en Herodis huisvrouwen, maar ook van alle eerlijke en oneer-

lijke vrouwen der gansche wereld."

II. 32
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Ten hoogste verontwaardigd levei'den de Lutherschen tegenover dergelijke

voorstellingen bij de regering eene Geloofsbelijdenis in, die zij tevens door

den druk algemeen bekend maakten. Aan den Hamburgschen predikant Ni-

colai zonden zij een afschrift van het gepredikte , en deze stelde een tegen-

schrift, dat gedrukt en in vele exemplaren werd ovei'gezonden. Op aanhou-

den van Plancius bij de regering werden zij terstond door den stadsschout

in beslag genomen en op het stadhuis geborgen. Maar nu bereikte de vervol-

ging ook hare hoogte. Gedurende bijna drie maanden was het den Lutherschen

onmogelijk zamenkomsten te houden wegens het verbod der regering en de

waakzaamheid van de politie , nadat eerst de ouderlingen en daarna de pre-

dikanten op het stadhuis waren ontboden en met martelaarsmoed en apos-

tolische kracht daartegen geprotesteerd hadden 1). Toen zij later een adres

aanboden met eene aanbeveling van den koning van Denemarken, ontvingen

zij zelfs van den president-burgemeester ten antwoord : „ De koning schrijft

dat de religie van de Augsburgsche Confessie voor zeven-en-dertig jaren hier

te lande is aangenomen. Dat mag te Antwerpen geschied zijn , daarmede heb-

ben die van Amsterdam niets te doen."

Langzamerhand echter schenen de vervolgers in slaap geraakt en hadden

de Lutherschen gelegenheid om hunne kerken te bouwen of in te rigten , te

Leiden in 1618 opeen gedeelte van het Gerrit Lams of St. Pancraats bagijnhof,

te Rotterdam in 't Quaeckernaeck , te Middelburg in 1617 achter de zooge-

naamde St. Christoffel, en te Amsterdam sedert 1620, toen zij het pakhuis de

Tot op het Spui, waarin zij ruim dertig jaren gewoon waren te vergaderen, met

de nevensstaanden kochten en vergrootten. Daarna braken zij ze echter af en

bouwden op dezelfde plaats de Oude kerk, bij wier inwijding, op den eersten

Kersdag 1633, de waardige leeraar Casparus Pfeiffer teregt herinnerde: „Wij

worden genoemd Martinisten of LuiJierschen ; het huis waarin wij onze gods-

dienst oefenen, wordt in de wandeling genoemd de Martinische oi Luthersche

kerk. Maar is dan ter eere van Martinus Lutherus deze tempel opgerigt?

Geenszins. Wel is waar dat wij Lutherus houden voor een' getrouwen dienst-

knecht Gods, dat wij ons ook niet schamen naar Lutherus genoemd te wor-

den, maar evenwel weten wij dit, dat wij op Lutherus niet gedoopt zijn,

dat Lutherus geen verlosser of zaligmaker, dat Lutherus onze God niet is;

Luthero hebben wij geene kerk gesticht."

De vrijgevigheid der regering was mede het gevolg der twisten in de Her-

vormde Kerk, die door de beruchte synode van Dordrecht in 1618 beslist zijn,

en waardoor de aandacht deels van de Lutherschen werd afgetrokken , deels

op hen gevestigd als de partij , waarbij de Remonstranten zich konden voe-

gen: want te Rotterdam, waar de regering in 1608 de in aanbouw zijnde

1) Waarvan het verhaal voorkomt in liet TVe Deel van de Gesc/dedenis der Christe-

lijke Kerk in Tafereeleu, bladz. 3 50— 356.
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kerk had laten afbreken, lieten deze bij hen de kinderen doopen; en te

'sHage, waar de Lutliersciien in 1620 uit de opbrengst eener collecte in

Duitschland, Denemarken en Zweden een erf op de Sustei'sloot gekocht hadden

en eene kerk bouwden , heette het „ dat zij van arminiaansch geld timmer-

den, als zelveu te gering en onvermogend." De vergunning om in haar te

prediken verkreeg men echter eerst op „ aanhouden van den hertog Johan

Ernst van Saxen Weimar en zijnen neef graaf Maurits van Nassau bij de

Staten van Holland," gelijk ook de Lutherschen te Utrecht hunne voorspraak

genoten. Ja, zelfs was de tegenstand der stedelijke regeringen door den ijver

der Hervormde predikanten nog later zoo groot , dat Pieter van Aengelen uit

Husein in Holstein, meesterknecht bij een' zijdereeder te Amsterdam , die op

aanmoediging der Amsterdamsche predikanten in 1636 de Lutherschen te

Monnickendam , Edam en Purmerende vergadei'de, waartoe hij deze steden

des zondags te voet bezocht, en in de eene des morgens, in de andere des

middags en in de derde des avonds predikte, met bedreiging van uitzetting

en vervolging beloond werd; en toen hij in 1640 te Alkmaar de gemeente

stichtte , werd hij daarin niet alleen door geweld verhinderd , maar op den

16<lcn April 1641 werd „door de stadswerklieden, metselaars en timmerlieden,

's morgens ten twee ure de Luthersche vergaderplaats gelijkerhand omvergehaald

met houweelen, bijlen, brandladders en ander gereedschap, blijvende echter de

muur ter hoogte van tien of twaalf voeten staan. De soldaten op stoepwacht

,

die met stille trom rondom de plaats bezet hadden, sloten na het omhalen

der kerk eindelijk los, en keerden met slaande trommel naar 't stadhuis,

waar zij met eenige tonnen bier lustig vrolijk waren." Zoo werd ook te Zaan-

dam en in andere plaatsen het vestigen van gemeenten bemoeijelijkt , waar-

van het gevolg was, dat de Lutherschen te afkeeriger van de Gereformeer-

den en te vaster gehecht werden aan hunne kerkgemeenschap. Daarvoor heb-

ben zij dan ook niet alleen geleden en gewerkt, maar ook veel bijgedragen,

voor zooven e de bloeijende handel hen er toe in staat stelde : want het grootste

deel behoorde tot de handwerkslieden en arbeiders in fabrieken, gelijk bijv.

die te Leiden, waar de gemeente in de laatste helft der 171= eeuw wel drie

duizend zielen zal bedi'agen hebben.

Sedert dien tijd, en vooral in de IS" eeuw , genoten zij vrijheid tot het

bouwen van kerken aan de straat, soms zelfs met een' toren. Toen zijn ook

de meeste gemeenten gesticht door den toevloed van vreemdelingen, en in de

vestingen door de bezettingen , uit Duitschers bestaande met een' Lutherschen

commandant, dikwerf een vorst van minderen rang, die een' garnizoenspre-

diker had medegebragt en vergunde, dat de Luthersche stedelingen van zijne

dienst gebruik maakten. Naauwelijks kan men zich in onzen tijd zulk een'

sterken aanwas eener gemeente voorstellen als der Amsterdamsche, Rotter-

damsche en Haagsche. Men bedenke slechts dat de eerste in 1591 niet meer

32*
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dan 40, in 1601 reeds 86, in 1611 wel 251 en in 1621 zelfs 604 doope-

lingen had, welk getal na den bouw der Oude kerk tot 821, in 1644 tot

1226 en in 1785 tot 1756 geklommen is. De laatste telde in 1625 slechts

5, in 1650 reeds 69, in 1750 zelfs 138 doopelingen; eene eeuw later was

dit getal tot 85 gedaald, een gevolg der gebeurtenissen van 1787—1795.

Maar sedert dien tijd is het kerkgenootschap der Lutherschen in ons vader-

land , zoo al niet verminderd in aantal en kracht , zeker noch in het een

noch in de andere toegenomen. Het schijnt zelfs dat het ophouden der regt-

streeksche of zijdelingsche achterstelling en onderdrukking voor den bloei van

een kerkgenootscliap nadeelig is, en het genot van de vrijheid een' verlam-

nienden invloed oefent.

Maar keeren wij naar het begin der 17« eeuw terug, eere gevende aan

den goeden geest der Lutherschen in onderdanigheid aan de overheid , als

zij het geweten niet zocht te dwingen. Hoe ontweken zij ook daarom elke

aanleiding tot twist over de geloofspunten , bij de overtuiging „ dat hunne

belijdenis of de Augsburgsche Confessie, die zij niet wisten disputabel te

maken , der geheele christenheid bekend was ," en dat vele godzalige leeraars

teregt gezegd hadden : „ de waarheid gaat niet door onderwijzen , maar door

redetwisten verloren," en eindelijk „ dat het avondmaal ons van Christus niet

is nagelaten om daarover te disputeren, maar opdat wij zijn woord gelooven

en den dood des Heeren verkondigen." Zij wenschten dan ook niet te heer-

schen , maar met hunne vrouwen en kinderen „ onder de bescherming van

den Magistraat God den Heere tot alle zaligheid te dienen, waarmede,"

zeiden zij
, „ God in den hemel en de Heeren van den lande beter gediend

zullen zijn dan met onordelijke particuliere disputatiën." Gaarne ei'kenden zij

„meer eerlijke dan rijke christenen, wel vele comparanten, maar weinige

contribuanten" te tellen en dus de hulp der rijker bedeelde broeders in andere

landen noodig te hebben. En welken invloed de prediking had, om de oplos-

sing in de Gereformeerde Kerk te voorkomen, is af te leiden uit het berigt,

dat Adolf Fischer den 14<J<^n April 1613 in zijne laatste predikbeurt zijne

tweede predikatie tegen de ketterijen der kalvinisten gehouden en het avond-

maal voor 280 personen bediend had. Weinige dagen later stierf hij , diep

betreurd als verdediger van de Luthersche leer, handhaver van hare regten

en grondlegger van het kerkgenootschap. Den laatsten titel moeten wij hem

toekennen , omdat hij de eerste geweest is, die den wensch heeft geuit naar

„eenheid in ceremoniën bij de Nederlandsche gemeenten." En dit brengt

ons van zelf tot de beschouwing van den oorsprong en de ontwikkeling van

het kerkgenootschap, dat later de onderscheidene gemeenten uitmaakte.

Reeds in 1596 had Fischer den wensch naar die eenheid uitgesproken ; doch

eerst na het bedaren van de vervolgingswoede in 1605 deed hij den Amster-
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(lanischen kerkeraad besluiten tot het liouden van eene generaalsynode ,
gelijk

men de vergadering heeft genoemd door zeven predikanten , de drie Amster-

damsche, den Kotterdamschen , Leidschen, Woerdenschen en den beroepen

Middelburgschen, op den SO^ten Augustus en de twee volgende dagen gehou-

den, waarin zij zich verbonden tot „ eenheid in leer en ceremoniën ," en be-

loofden de kerkelijke ordonnantie en de agenda der Amsterdamsche gemeente te

zullen volgen, gelijk zij ook deden , met uitzondering van de gemeente te Woer-

den, die haar eigen gezangboek, het Antwerpsche van 1579, en den zoogenaam-

den Biestkensbijbel gebruikte. Tot de broederschap behoorden ook de Lu-

therschen van Utrecht, die in 1608 hun' eersten leeraar beriepen in Joh.

Cremerius, sedert 1605 predikant te Amsterdam, die van Haarlem met hun'

bejaarden leeraar Wiering , verdreven predikant van Aken , en die van üelft

en 'sHage, uitmakende ééne gemeente, daar zij te zamen in 1611 Daniel

Fett tot leeraar hadden beroepen, den eerste hier te lande, die door de

Amsterdamsche predikanten is onderzocht en geordend. Zoo vormden de ver-

schillende gemeenten dan nu eene Kerk of een kerkgenootschap met dezelfde

grondwet, waarvan het slot de belangrijke verklaring behelsde: „ Wij beken-

nen , dat wij alleen aan Gods ordonnantie en Woord verbonden zijn; en waar

Gods Woord regt gepredikt , en de Sacramenten naar Christi bevel uitgedeeld

worden, daar zal men andere ceremoniën en ordonnantiën der kerken niet

hooger achten , dan zooverre zij tot opbouwing en goede ordonnantie dien-

stig zijn."

De Amsterdamsche kerkeraad oefende reeds terstond, even als vroeger de

Antwerpsche, een vaderlijk toezigt en bestuur over de andere gemeenten , ge-

lijk blijkt uit de ordening, waarop wij reeds wezen, uit de vergunning tot het

herdrukken van het Antwerpsche gezangboek te Leiden en het afraden tot

het uitgeven van een nieuw psalmboek aan die te Woerden; maar hij be-

merkte spoedig, hoe noodzakelijk een genootschappelijk bestuur was, en noodigde

daarom afgevaardigden der onderscheidene kerkeraden tot eene zamenkomst op

den sopten September 1614, in de huiskerk op het pakhuis de Po<. Daar versche-

nen de drie predikanten van Amsterdam met vier , die van Utrecht, Leiden en

Haarlem, ieder met twee ouderlingen, die van Middelburg en Antwerpen, ieder

met één' , van Rotterdam twee ouderlingen zonder predikant , de bejaarde

Wiering, als „een oud ervaren leeraar" genoodigd, benevens den secretaris

Petrus Meesterman , in 't geheel vier-en-twintig personen, 's Hage en Delft,

Bodegraven en Woerden waren niet vertegenwoordigd ten gevolge van in-

wendige oneenigheid , een' toestand , die het afvaardigen onmogelijk had ge-

maakt. De laatste gemeente onthield zich opzettelijk van deelneming om on-

afhankelijk te blijven. Daar deze vergadering uit predikanten en ouderlingen

bestond en op bepaalde punten belioorlijk beschreven was, is zij als de eerste

synode te beschouwen. Zij verordende een behoorlijk kerkelijk bestuur door
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de instelling van een algemeen connstormm , bestaande uit drie predikanten

en drie politieken , dat jaarlijks zou vergaderen en liet regt hebben tot het

beschrijven van eene synode en tot vereffening van alle loopende zaken en

geschillen. Verder liield deze synode zich bezig met de herziening der kerkelijke

ordonnantie , in 1605 aangenomen , en bepaalde ,, dat niemand onder onze Chris-

tenen iets zou mogen laten drukken zonder consent van het algemeen consisto-

rium," waarschijnlijk wegens een twistschrift van Fett tegen de kalvinisten.

De handelingen van deze driedaagsche vergadering werden medegedeeld

aan de afwezige kerkeraden, die dan ook de ordonnantie onderteekenden , met

uitzondering van dien te Woerden , in zijn' geest van onafhankelijkheid weige-

rende tot de broederschap [Fralerniteii) te behooren. Daar de Amstei-damsche

gemeente door talrijkheid en geldelijke kracht de anderen ver overtrof en

eigenlijk de zorgende moeder was tot ondersteuning,' ging de magt van het

algemeen consistorium langzamerhand tot den Amsterdamschen kerkeraad over

,

die dan ook, als praesidiale gemeente, na 1646 met twee of drie naastbij lig-

gende het regt van onderzoek en beslissing bij verschillen had, onder appèl

op de synode , om de vijf jaren te houden en bestaande uit afgevaardigden

van alle gemeenten. Eén der Amsterdamsche predikanten praesideerde , want

de Amsterdamsche kerkeraad beschreef haar en droeg de kosten, waardoor

zij eene overmagt had, waarvan de noodlottige gevolgen niet achterbleven,

zoodra de naijver zich krachtig openbaarde en de heerschzucht zich ten toon

stelde door een' dwangmaatregel van uitsluiting, waarin niet allen konden

toestemmen. Het was eene onstuimige synode, de laatste gewone door de

Fraterniteit in 1696 gehouden, gelijk reeds beide vorige, die van 1686 en

1691, zich gekenmerkt hadden door hevige twisten , zoodat er reden bestond tot

vrees voor ontbinding.

Het genootschap telde nu acht-en-dertig gemeenten , waarvan echter vijf voor-

loopig in den ban waren gedaan, en daar zij zich niet wilden onderwerpen,

voor altijd stonden uitgesloten te worden. Die van Leiden en Rotterdam

waren verdeeld , zoodat een aanzienlijk getal leden der eerste te Valkenburg

in eene afzonderlijke vergaderplaats godsdienstoefening hield, en in de laat-

ste twee predikanten wedijverden om het oppergezag. Te Amsterdam ston-

den de beide partijen , die der kerkelijk orthodoxen en die der bijbelsch vrij-

zinnigen , mede tegenover elkander. De Hollandsche rigting , vi-oeger de Hop-

peaansche factie genoemd , naar Conradus Hoppe — den leeraar , die op ver-

zoek van den kerkeraad jongelieden tot het predikambt opleidde en dit als

leerling van den Helmstadschen hoogleeraar Calixtus in den geest van dezen

deed — nam steeds in kracht toe tegenover de Hoogduitsche leeraars of de Wit-

tenbergsche partij, die den streng kerkelijken geest voorstonden. Keeds vroe-

ger in 1653 hadden zij het prediken over de ai'tikelen der Augsburgsche

Geloofsbelijdenis ingevoerd, en later het oefenen van de kerkelijke tucht, als
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een regl van het Ministerium , zonder ouderlingen zoeken te handhaven

,

maar vruchteloos , zoodat Johannes Colerus daarom een beroep naar 's Gra-

venhage aannam. De beide Rotterdamsche predikanten waren ieder met twee

van hunne partij door deze ter synode afgevaardigd. In de vergadering werd den

eersten , Johannes Boeken , een leerling van den regtzinnigen en met dui-

vel en hel di-eigenden Amsterdamschen predikant H. Vos, het innemen van

zijne wettige zitplaats geweigerd , als waren hij en zijne partij beschuldigden

,

omdat zij der synode alle bemoeijing met de oneenigheid in hunne gemeente

hadden ontzegd , en werden hem met zijne beide ouderlingen drie stoelen voor

de tafel aangewezen. Daar hij hiertegen protesteerde en zich het zwijgen niet

liet opleggen, noch wilde gehoorzamen aan den last om zich te verwijderen,

ontstond er een verward geroep : „ Lijd dat niet langer
,

president ! Waar

zijn de suppoosten ? Zet hem buiten de kerk ! Suppoosten , waar zijt gij ?"

Van alle kanten stonden de afgevaardigden op , hier om hem te verdedigen

,

dilar om op hem aan te dringen. Te midden van het onstuimig geroep

traden de suppoosten binnen, en op het bevel: „Pakt ze aan, en zet

ze ter kerke uit ," slechts een oogenblik terugdeinzende voor de klagt : „ Zoo

mag men met geen' predikant handelen!" en de waarschuwing: „Slaat

de handen niet aan den gezalfde!" grepen zij Boeken aan. Door een' stoot

op de borst achterover geworpen, viel hij op een' stoel en vervolgens op den

grond, terwijl zijn hoed onder den voet raakte. Men sleepte hem ruggelings

naar de deur, stiet hem in de diakoniekamer en sloot deze. Een jaar later

stierf Boeken aan eene borstkwaal , volgens het oordeel der geneeskundigen

het gevolg van den stoot , die hem in de synode was toegebragt. Daar de

hooge vergadering de uitsluiting der vijf gemeenten bij meerderheid bepaalde,

onttrok zich de minderheid en vereenigde zich deze met de uitgeslotene ge-

meenten, onder den naam van Haagscke Unie, op den 17'ïen September 1698 te

's Gravenhage gesticht. Daartoe behoorden die van Rotterdam, 's Gravenhage

,

Zaandam, Enkhuizen, Bodegraven, Hoorn, Gouda, Kampen, Alkmaar en Monnic-

kendam, waai'bij later zich die van Bergen op Zoom voegde, terwijl die van

Utrecht, zich ook aan de synode onttrekkende, hare onzijdigheid bewaarde.

Dat de meeste gemeenten synodaal bleven, had waarschijnlijk haren grond in

het ten jare 1686 opgerigte liefdefonds en in de ondersteuning, die zij van

den Amsterdamschen kerkeraad voor de predikantstrakteraenten genoten. Toen

dat fonds in 1741 was opgeheven en zijne verpligtingen waren overgenomen

door het Amsterdamsche, in het volgend jaar gesticht en daarna krachtig ge-

voed, bleef hare getrouwheid niet onvergolden, ofschoon sedert 1767 met

verlies der vrijheid van nomineren en dus ook van beroepen. Het houden van

synoden werd echter niet herhaald, en de Unie, die om de drie jaren verga-

deren zou, heeft hare laatste bijeenkomst in 1713 gehouden, nadat de Haag-

sche kerkeraad haar had berigt „ niets meer met haar te doen te hebben
,
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noch zich verder met zaken van andere gemeenten te willen bemoeijen."

Maar al vergaderde er geene synode meer, de Amsterdamsche kerkeraad

droeg , als praesidiale , zorg voor de belangen der Lutherschen in de ver-

strooijing, zoodat door zijn' bijstand in den loop der 18<= eeuw nog tien ge-

meenten zijn gesticht, en waar het noodig was eene commissie, volgens de in 1644

en 1682 herziene en gewijzigde ordonnantie en synodale bepalingen, deed wat

tot bevordering van rust en orde noodig scheen, gelijk bijv. bij de afzetting

van den Haarlemschen predikant J. H. Manné bleek, die echter door de

regering ondersteund, tot 1724 leeraar bleef van een zich afscheidend ge-

deelte der gemeente; in 1735 bij de afzetting van den Groningschen predikant

A. Dreas, die echter door de stedelijke regering tot Hoogduitsch leeraar bij

de Gereformeerden werd aangesteld; en in 1753 bij de afzetting van den

Leeuwardschen predikant P. L. Statius Muller, den als schrijver van Teel

hoofden veel zinnen. — in 1794 nog voor de vierdemaal herdrukt, nadat er reeds

3000 exemplaren verspreid waren — en andere werken teregt beroemden wijs-

geer. Maar door de Staten van Friesland gehandhaafd, bleef hij in zijn ambt

tot zijn vertrek als hoogleeraar te Erlangen in 1756. Uit deze voorbeelden

blijkt, hoe magteloos het synodaal bestuur was bij gemis van medewerking

der hooge regering. Maar zorgende voor anderen vergat de praesidiale ker-

keraad het onkruid op eigen akker op te merken ; dit woekerde dan ook voort

totdat het uitroeijen onmogelijk was geworden. Zoo bleek het gemis van een

onpartijdig kerkelijk bestuur , inzonderheid toen in de Amsterdamsche gemeente

de twist heerschte, dien wij elders herinnerd hebben l)
, en die de scheuring

ten gevolge heeft gehad, waardoor de Plersteld Luthersche Kerk is ontstaan.

Het was in October 1786 dat de drie jongste predikanten bij den kerkeraad

werden aangeklaagd, als loochenden zij de hoofdwaarheden der Luthersche be-

lijdenis : de drieëenheid en de godheid van Christus en wat daarmede zamenhangt.

In zijne eigene zaak kan men geen regter zijn, en door geen' anderen dan zich

zelven te erkennen, heeft men er geen'. Zoo ging het dan ook bij deze beschul-

diging. Zonder wedei'legging werd zij tegengesproken , en daar de kerkeraad

niet handelde , omdat hij zelf verdeeld was , werden de beschuldigden door

de groote vergadering met diakenen zonder behoorlijk onderzoek bij acclama-

tie vrijgesproken. Maar na vier jaren bleek het, hoe magtig gewetens-

bezwaren zijn , en hoe krachtig eene godsdienstige overtuiging zich met opofiè-

ring weet te handhaven. Een derde gedeelte der Amsterdamsche gemeente,

door de stadsregering ondersteund , zonderde zich af, bouwde eene kerk

,

beriep vier predikanten en onder hare zorg stelden zich andere gemeen-

ten. Die van Hoorn , Enkhuizen, Medemblik, Zwolle en Harlingen , later

Gorkum en de Helder maken met de Amsterdamsche het Hersteld Luthersch

kerkgenootschap uit. Deze derde scheuring is dus niet geheeld, gelijk de

1) Vc Deel der Kerk. Geselt, in Ta/er. bladz. 122 en rolg.
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eerste die in 1591, en de tweede die in 169(5 in de Nederlandsclie Lnther-

sche Kerk ontstaan was

!

De overmagt van den Amsterdamsclien iierkeraad verminderde door de tijds-

omstandigheden , toen de leus: „vrijheid, gelijkheid en broederschap!" in ons

land de zegepraal behaalde , waardoor de Gereformeerde Kerk hare voorreg-

ten verloor, en de andere, zoo Roomsche als protestantsche , Kerken zich den

weg gebaand zagen tot volkomen gelijkstelling. Maar inzonderheid verloor

liij zijne kracht, toen Napoleon, ons vaderland bij Frankrijk inlijvende,

de staatsschuld tot een derde verminderde , waardoor de kerkelijke fondsen

niet meer konden voorzien in de behoeften, terwijl de armoede, door stilstand

en achteruitgang van handel en nijverheid, steeds toenam. Het vooruitzigt

,

onder koning Lodewijk den Lutherschen geopend, op geldelijke ondersteu-

ning van staatswege en eene inrigting van bestuur overeenkomstig de uitbrei-

ding der Kerk, sedert Oost-Friesland tot het koningrijk Holland behoorde,

ja zelfs op eene theologische faculteit aan de Groninger Hoogeschool tot op-

leiding van leeraars, — dit vooi'uitzigt was naauwelijks geopend geweest , toen

het met koning Lodewijk verdween. Maar spoedig na het herstel der vrijheid

en van Oranje op Neêrland's troon bleek bet, dat en hoe de vruchten der

revolutie genoten zouden worden. In 1816 ontving de Hervormde Kerk hare

organisatie, en in 1818 de Luthersche met een gelijksoortig reglement en

een synodaal bestuur, waaraan echter de Herstelde gemeente weigerde deel

te nemen. Reeds vroeger was te Amsterdam van staatswege , bij besluit van

5 December 1816, een seminarium gesticht tot vorming van leei'aars voor

de Luthersche Kerk, doch ondergeschikt aan de Hoogeschool te Leiden.

Eerst in Januarij 1819 werd het geopend, toen Dr. J. G. Plüschke, nit

Leipzig beroepen, als gewoon hoogleei'aar , en de Amsterdamsche predikant

C H. Ebersbach , als bviitengewoon hoogleeraar, hunne lessen aanvingen,

waarbij in 1825 ook de predikant G. F. Sartorius, met gelijken rang, de zijne

voegde. De eerstgenoemde was een grondig geleerde, uitmuntende in kennis

der oostersche talen en van de wijsbegeerte. Gedurende zeven-en-twintig jaren

heeft hij de aanstaande leeraars wetenschappelijk gevormd, terwijl de beide

laatsten, als mannen van rijke ambtservaring in de behoefte aan practische

opleiding voorzagen. Zij konden bij do vereeniging van twee drukke ambten

minder voor de wetenschappen leven dan zij zullen gewensclit hebben , en

daarom zijn beiden na hun emeritaat en overlijden door één gewoon hoog-

leeraar vervangen. Het was zeker een voorregt, dat de aanstaande leeraars

gelegenheid hadden hier te lande te studeren : want vroeger waren zij verpligt

eene Luthersche akademie te bezoeken na eene voorloopige opleiding bij een'

predikant. Deze geschiedde niet zelden in eene onzer akademiesteden en dan met

het genot der lessen van de hoogleeraren , daar reeds in den aanvang der

18'' eeuw getuigschriften der Gereformeerde hoogleeraren bij de proponentsexa-

n. 33
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mens werden erkend met de onbekrompenheid, die een' wetenschappelijken

geest kenmerkt. Maar dit voorregt streed toch in zooverre met de ware vrij-

heid, als het de studenten verpligtte om gekeurd te worden door of in ge-

meenschap met eene Gereformeerde faculteit. Het niet bezoeken van eene

Hoogeschool in een Luthersch land heeft echter het gemis van den Luthersch-

kerkelijken geest ten gevolge gehad , zoodat de Luthersche Kerk, geheel Neder-

landsch geworden, met geen' enkelen band meer aan de Duitsche gehecht is.

Bij de instelling van het synodaal bestuur werd ook de geldelijke toestand

der gemeenten verbeterd door de toelagen van een gedeelte der predikantstrak-

tementen uit 's lands kas , doorgaans een derde. En mogt de regering , wegens

de vereeniging van beide kerkgenootschappen in Pruisen bij gelijksoortige

inrigting, gerekend hebben op eene toekomstige zamensmelting van Luther-

schen en Gereformeerden, door hare ondersteuning heeft zij het zelfstandig be-

staan der Luthersche Kerk bevorderd, zoodat er zelfs in onze eeuw nog vijf

of zes gemeenten zijn gesticht. Ook is dat zelfstandig bestaan gewaarborgd door

de mogelijkheid der verandering van haar bestuur overeenkomstig den heer-

schenden geest en hare vroegere inrigting , toen een algemeen conshtorhim

of synodale commissie, gelijk nu, de zorg van beheer had, en de synode,

om de vijf jaren vergaderende , bestond uit afgevaardigden van alle gemeenten

,

die er vertegenwoordigd wilden zijn. In dien toestand van mondigheid be-

vindt zich de Kerk sedert hare scheiding van den Staat, waardoor zij na

1848 verpligt en gedrongen is geworden tot eene herziening der reglementen

overeenkomstig het beginsel van vrijheid, dat de gemoederen beheerscht.

Of en in hoeverre daarvan te verwachten is , wat de vaderen bedoelden , die

tegenover de Gereformeerde Kerk de Luthersche noodzakelijk geacht, ge-

sticht, gehandhaafd, verdedigd en uitgebreid hebben, moet blijken als wij nu

het oog vestigen op hare inwendige ontwikkeling.

Daar de onveranderde Augsburgsche Confessie in haar X^^ artikel tegen de

zwinglianen gerigt was, waarom Melanchthon het in de uitgave van 1540 wij-

zigde, hadden de Lutherschen zich niet met de Gereformeerden kunnen

vereenigen , zelfs niet bij de poging van Kalvijn om hen te winnen door de

voorstelling
, „ dat brood en wijn teekenen of zinnebeelden van Christus' lig-

chaam en bloed zijn ; dat bij het gebruik tevens genoten worden het verheer-

lijkte (natuurlijke) ligchaam en het eigen bloed van Christus, 7iiet met den

mond des ligchaams , maar geestelijk en met den, mond des geloofs , en alleen door

de geloovigen, aan wie niet door, maar bij het gebruik eene bijzondere ge-

nade wordt medegedeeld." Deze leer der Gereformeerde Kerk , in hare belij-

denisschriften en het avondmaalsformulier uitgedrukt, verschilt toch geheel

van de Luthersche in de Formula Coneordiae, op last der evangelische vor-

sten in 1577 opgesteld en in 1580 uitgegeven: „dat in, met en onder de

zelfstandigheid van brood en wijn ook het eigen ligchaam en bloed van
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Christus in 't Avondmaal tegenwoordig zijn , en met den mond des Ugcltaams

op eene bovennatuurlijke en geestelijke wijze gegeten en gedronken worden

,

niet alleen door de geloovigen , maar ook door de ongeloovigen , terwijl ech-

ter Gods genade alleen aan de geloovigen wordt medegedeeld." Wegens dit

onderscheid wilden de Lutherschen door de Gereformeerden zelfs niet als

broeders beschouwd worden, daar zij hen hielden voor „rotten en secten, die

de Schrift naar de uitspraken der menschelijke rede verdraaijen ," en de po-

gingen tot vereeniging beproefd, in het einde der 16'' en het begin der 17'=

eeuw door de synode van Gorkum en Woerden met medewerking van

Hendrik graaf van Brederode , moesten dus mislukken , al kregen de Luther-

schen ook daarom den naam van koppig. Het gold de overtuiging of het ge-

loof des harten , en daarvoor koppig te heeten , mag wel een eeretitel genoemd

worden. Ook wilden zij daarover niet redetwisten, „omdat," schreef een

ouderling van Amsterdam aan zijn' ambtgenoot te Rotterdam
, „ de Gerefor-

meerden hunne rede in het stuk van de praedestinatie te weinig, en in het

stuk van het Avondmaal te veel gebruiken."

Maar niet alleen wilde men alle zamensprekingen over het avondmaal ver-

meden hebben , men zocht zelfs te verhinderen wat den schijn had van

eenigzins de Gereformeerde Kerk te naderen. Zoo verzette zich de Amster-

damsche kerkeraad tegen den Rotterdamschen predikant Hirnius, die, uit-

gaande van het beginsel der Luthersclie Kerk , dat het gebruik van ouwel of

brood bij de bediening tot de „ middeldingen" behoort, om de Remonstran-

ten, die bij hem de godsdienstoefeningen bijwoonden , te voldoen, in 1624 gewoon

spijsbrood in de plaats van ouwels had doen invoeren. Ofschoon de gemeente

hare ingenomenheid met die verandering bewees, dreef Amsterdam de afzet-

ting van Hirnius door, die echter door de stadsregering in zijne bediening

werd gehandhaafd. En waarom anders moest de oblaat behouden blijven, dan

omdat men gevoelde daardoor de kerkelijke avondmaalsleer tegenover de Gere-

formeerden gemakkelijker te kunnen handhaven? En hoe vreesden de Duitsche

predikanten voor het verlies van den Duitschen invloed, toen Luther's Hoog-

dnitsche vertaling van den Bijbel in 1648 door Adolf Visscher, den zoon, in

liet Nederduitsch ^) uitgegeven was, zoodat zij niet alleen het prediken over de

Augsburgschc Confessie invoerden , maar tegen elke afwijking van het vastge-

stelde ceremonieel door HoUandsche predikanten waakten en zelfs geene andere

dan de kerkelijke gebeden uitgesproken mogten worden ! En hoe wisten zij

de beroepbaarheid in de hoofdgemeente afhankelijk te houden van het al of

niet gestudeerd hebben aan eene regtzinnige Duitsche Hoogeschool, dat ech-

1) Eene vergelijking van Visscher's vertaling met den Biestkenshijbel weerspreekt

het berigt op bladz. 97, dat hij den laatste heeft verbeterd, en bewijst zijn regt om
op den titel te plaatsen : // Nu van nieuws uit D. M. Luthers Hoogduytschen Bibel in

onse Nederlandsche tale getrouwelyck overgeset" enz.

33*
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ter bij het beroep van Hoppe's voortrefFelijksten leerling, Volkard Visscher,

in 1670 mislukte!

Soms moest men wel toegeven, om niet alles te verliezen. Dat bleek te

's Gravenliage, waar vóór de komst van den predikant Matthiae in 1640, bij

het voorlezen van het voorbereidings- en avondmaalsformulier het woord wezeni-

lijh niet werd uitgesproken. Toen hij dit invoerde, ontstond er zoowel bij zijn'

ambtgenoot Glaserus als bij de gemeente een groot misnoegen, en de helle-

bardiers met den kapitein van de garde dienden bij den kerkeraad een adres

in tot beklag over de „ nieuwe insetting , 't welk nooit voor dezen bij

den voorgaanden zielzoi'ger Hibbaeus Magnus godzaliger is geleerd gewor-

den, namentlijk het woord wezenüijh in de leeringe des Heiligen Avond-

maals, 't welk bij meesten deel onzer gemeente niet kan begrepen noch ver-

staan worden, 't welk van velen tot ergernis wordt aangenomen, houdende 't

daarvoor, dat het woord wezentlijk is legrijpelijk , tasklijk en gevoelig, zoodat

ons onnoodig dunkt te wezen, anders te verklaren als ons de mond der waar-

heid heeft verklaard en uitgedrukt , als ook bij de Evangelisten ons is opge-

teekend en in 't licht gebragt ," waarbij zij zelfs voegden, dat zij door Gere-

formeerden bespot werden, zeggende : „ het is nu met ulieden op het hoogst

:

die en die is u afgevallen, omdat zij het wezentlijke ligchaam Christi niet

hebben willen eten," en eindelijk dat, als het gebruik van het woordje wezent-

lijk niet kon belet worden , zij met anderen besloten hadden „ niet meer te

contribueren tot den tijd dat alles tot goed effekt en welstand wederom ge-

komen is." Geen wonder dat de Amsterdamsche kerkeraad inconsequent werd

en aanraadde „ het woordje wezeniVjk ter voorkoming van ergernis niet te ge-

bruiken , maar de woorden te zeggen gelijk altijd in de gemeente gewoonte

was." Niet minder inconsequent vei-gunde hij in 1776 aan de gemeente te Groede,

op haar verzoek, bij het avondmaal gewoon brood te gebruiken, „ om daardoor

het schimpen van andere gezindten te voorkomen, die haar voorwierpen dat zij

den Roomschen gelijk waren, omdat zij ouwelen in plaats van brood in 't Avond-

maal gebruikten," alsof de Gereformeerden in Zwitserland niet hetzelfde doen

!

Ook voorkwam het studeren in Duitschland de afwijking van de Luthersche

avondmaalsleer niet ; want de predikant te Deventer, Abraham Beller, die vier

jaren aan de Hoogescholen te Wittenberg en Leipzig had doorgebragt, was nog

geene drie jaren in het ambt, toen hij in 1690 door zijn' kerkeraad werd aan-

geklaagd „ de privaatbiecht te willen invoeren en de ligchamelijke tegenwoor-

digheid Christi in het Avondmaal te ontkennen." De uitslag der ernstige en

uitvoerig beschreven procedure was zijne afzetting, die door de synode van

1691 werd bekrachtigd. Ja zelfs in het midden der vorige eeuw handhaafde

de Luthersche Kerk hare avondmaalsleer, door den reeds genoemden Gronin-

ger leeraar Anton Godfried Dreas in 1736 te ontslaan ook wegens Calvinis-

terij , en toen hij, bij de Gereformeerden beroepen, de aanzienlijkste leden
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dur Luthersclie gemeente tot lieii deed overgaan, werd eene collecte in alle

gemeenten voor die van Groningen uitgeschreven tot het bekostigen van een'

anderen tweeden predikant. Zij bragt 7000 gulden op , en Amsterdam beloofde

het ontbrekende te zullen aanvullen tot een traktement van f 500. Maar

sedert dien tijd is de geest langzamerhand ook in de hoofdgemeente veranderd,

zoodat liare predikanten in 1779 niet aarzelden, te verklaren, dat de uitdruk-

king van den jeugdigen leeraar C. P. Sander te Woerden : „ dat de commu-

nicanten in het Heilige Avondmaal ontvangen het verklaarde ligchaam van

onzen Heer Jezus Christus," niet strijdig was met Gods Woord en de sym-

bolische boeken, maar het voorzigtiger bleef het wooixl verklaard niet te ge-

bruiken. Die verandering nam vooral toe, sedert uit Duitschland proponenten

waren ontboden ter voorziening in de vakaturen bij gebrek aan Nederlandsche :

Johan Diederich Deiinan , een leoi-ling van J. S. Semler te Halle , en Johan

Christiaan Baum, mannen van grondige kennis, die een' groeten invloed in

hun' kring geoefend hebben. De eerstgenoemde begon in 1778 door zijne

Kalechelisc/ie Aanleiding tol de kennis der Christelijke leer de uitvoerige katechi-

seerboeken , uit het Hoogduitsch vertaald en van eene streng kerkelijke rig-

ting , te verdringen. Ofschoon hij daarin de Luthersclie opvatting der woorden

van de instelling des avondmaals , volgens 1 Kor. X: 16, boven de andere

stelde , verwees hij haar toch tot de eigenlijke godgeleerdheid en leerde, „ dat

het niet zoozeer daarop aankome, hoe men die woorden begrijpe, dan veel

meer, of en hoe men het bevel van Jezus volbrenge : doet dit tot mijne gedach-

tenis.''^ Sedert dien tijd kan men zeggen dat in de Nederlandsche Luthersche

kerk de avondmaalsleer is veranderd overeenkomstig de resultaten van man-

nen, als de hoogleeraars Heuman te Göttingen en D. Schultz te Breslauj en

nu is er zeker onder de Nederlandsche leeraars uaauwelijks één , die de ker-

kelijke avondmaalsleer verdedigt, ofschoon zij zoowel het kalvijnsche avond-

maalsbegrip als dat der praedestinatie verwerpen.

Heeft de Nederlandsche Luthersche kerk het uitsluitend karakter verloren,

dat haar in den beginne kenmerkte, zij openbaarde dit in hare eerste synode

bij hare tegenwoordige inrigting , door de Herstelde gemeenten uit te noodigen

tot eene „wijdere ofnaauwere vereeniging ," opdat, die zich hadden afgeschei-

den , tot haar terug zouden keeren , wat de synode der Hervormde Kerk niet

eens heeft gedaan jegens de vroeger uitgeworpen Remonstranten. Wel was

die uitnoodiging vruchteloos, maar de Herstelde Kerk heeft later zich zelve

ontwikkeld en sedert 1854 eene verbroedering gezocht, die door de synode

wordt gewaardeerd, zoodat beide afdeelingen der Nederlandsche Luthersche

Kerk reeds geestelijk zijn hereenigd , elkanders attestatiën eerbiedigen en de

slagboomen wegnemen, waardoor het prediken in elkanders gemeenten wordt

verhinderd. Ja zelfs heeft de Herstelde Kerk vóór het beroepen van een



262

predikant der Evangelische , de onderteekening van hare geloofsbelijdenis van

1792 afgeschaft, zoodat de leeraars alleen belooven „ Gods Woord in de

Heilige Schriften des Ouden en Nieuwen Verbonds als den eenigen regel

van christelijk geloof en leven , zonder eenige voorbehouding aan te nemen

en hartelijk te gelooven, en in te stemmen met de opvatting der goddelijke

waarheid, naar de leer der Luthersche Kerk, vervat in hare symbolische boe-

ken," eene belofte zakelijk overeenkomende met die in de Evangelische Kerk.

En hoe is de betrekking der Luthersche met de Gereformeerde Kerk ver-

anderd , sedert de synode in 1819 het gebruik van brood in de plaats van

ouwel heeft aanbevolen en dit bijna in alle gemeenten is aangenomen ; sedert

beiden de avondmaalstafel voor elkanders leden hebben opengesteld en sedert

zij op vele plaatsen het prediken voor elkanders gemeenten vergunnen en be-

gunstigen ! De zonde der vaderen , die vervolgden , is alzoo bedekt door de

liefde der kinderen! Daarvan is in 1822 na den brand der Luthersche Nieuwe

kerk te Amsterdam reeds op eene treffende wijze bewijs gegeven, toen

de Hervormde kerkeraad aan de Liithersche gemeente het gebruik van de

Noorderkerk niet alleen heeft toegestaan , maar welwillend aangeboden ! Twee-

honderd jaren vroeger werd den Lutherschen het bouwen van eene eigen

kerk uit eigen middelen betwist, en nu staat men elkander helpend terzijde!

Ziilk een vooruitgang is zeker de schoonste aanbeveling van den geest, die

in onze dagen heerscht. Moge hij altijd dankbaar erkend en gewaardeerd

worden , gelijk geschied is met de volgende woorden, door den welsprekenden

J. M. L. EoU bij de inwijding van die Nieuwe kerk in 1826 :

„ Zien wij op dit oogenblik niet in ons midden leden van alle protestant-

sche kerkgenootschappen hier ter stede, welke wij van onze zijde met erken-

telijkheid en broederliefde herwaarts noodigden , en die deze uitnoodiging met

dezelfde liefde aannamen? Dit intusschen is grooter heerlijkheid van eenen

christelijken tempel , dan de schitterendste glans , die het oog kluistert , immer

zijn kan. Het eerste en laatste gebod van het christendom is immers liefde;

en waar deze niet is, daar mag de naam van Christus weergalmen en stra-

lende pracht heerschen, maar Christus zelf en zijn Evangelie worden er voor-

waar niet gevonden. En dit verschijnsel, hetwelk niet weinig tot eer voor

onze eeuw verstrekt, dat niet alleen door ons allen toegejuicht is, maar ook,

zoo ik geloove, elk onzer menigwerf zal geroerd hebben ; neen, de tijd , waarin

men de eerste grondslagen van dit gebouw legde, was er geen getuige van!

Die geest van broederlijke verdraagzaamheid, die zijne eigene overtuiging in

eere houdt , maar aan allen hunne christelijke vrijheid laat , en allen als kin-

deren van denzelfden Vader en verlosten door denzelfden Heiland liefheeft,

deze beminnelijke geest had zich toen nog minder ontwikkeld. Li onze dagen

echter levert hij zijne schoone vruchten."

F. J. DüMELA NiEUWENHUIS.



ZESTIENDE TAFEREEL.

DE HROEDERSCHAP DER DOOPSGEZINDEN.

Bij groepen van vier of van vijf of van minder verliet in Augustus 1536

een dertigtal mannen liet Westfaalsche stadje Boekholt, — allen gekleed in

't eenvoudig, stemmig burgergewaad van dien tijd, met den greinen paltrok

aan of den graauwen mantel om, met den breedgeranden hoed op 't hoofd,

zonder eenig sieraad, dan dat deze of gene een' gekleurden strik of een lint

om den bol van den hoed geslagen of tusschen de lissen der kleeding gesto-

ken had: een sieraad, dat eenigzins zweemde naar een herkenningsteeken. In

druk gesprek gewikkeld, trokken zij heen langs verschillende wegen.

Wel gaf de gehouden bijeenkomst stof tot spreken, al vermoedde geen

hunner, van hoe overwegend belang, van welk een' beslissenden invloed zij

zou blijken te zijn in de toekomst. Er was een oordeel begonnen , een oor-

deel des verderfs voor enkelen hunner en voor duizenden hunner geestverwan-

ten; er was bij anderen onder hen eene gedachte gerijpt, hoewel niemand ze

had uitgesproken , eene gedachte, die eene nieuwe broederschap zou doen ont-

staan, bestemd om welhaast onder de christengezindten hare plaats in te ne-

men en die voortdurend te handhaven van eeuw tot eeuw.

Maar, — dat vermoedden die mannen niet. Veeleer klaagden de meesten

over 't vruchtelooze van hun' moeijelijken en gevaarvollen togt , en dit te meer,

naarmate hunne verwachting van deze zamenkomst hooger gespannen geweest

was; veeleer zag de eene groep de andere met mistrouwen na, en vonkelde

in menig oog het vuur van haat en wraakzucht. Hoe geheel anders gestemd

waren zij ter vei'gadering opgekomen ! Met welk eene broederlijke voorkomend-

heid hadden zij elkander begroet, in de vaste overtuiging, dat een duurzaam

verbond tusschen hen en tusschen al de gemeenten , die zij vertegenwoordig-

den, zou worden gesloten! Immers, hoe ook de vervolgzieke priesters, hoe

ook velen, die niet tot hun' kring behoorden, hen noemden , i>öo/)er* of PFe</ey-
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choperfs , Anabaptisten o{ Melckiorieten , — zij wisten dat allen , die zij hier zouden

aantreffen , zich het liefst onderscheidden met een' en denzelfden naam , den naam

van Bondgenooten, en, hoe ook verschillend omtrent ondergeschikte bijzonderhe-

den, in de hoofdzaak toch overeenstemden : met kracht komt het koningrijk Gods,

dat Jezus eenmaal gepredikt heeft , maar dat eeuwen lang onder de heerschappij

der Roomsch-katholieke Kerk gebogen ging , — het Godsrijk , waarin niemand

burger kan worden, dan die, alle gemeenschap met de kinderen der wereld

verbrekende , den doop der boete en belijdenis ondergaat , en waarin de hoogste

wet liefde is , liefde , die van allen overvloed ten behoeve der armen afstand doet

,

die leert niets van 't geen wij bezitten ons eigen te noemen , die leent zonder

iets weder te hopen. Voor dat Godsrijk de zwaarste vervolging te lijden , zij er-

kennen immers allen dat het zaligheid is ; voor dat Godsrijk den marteldood

te ondergaan , — zou er wel één zijn , die het zich niet tot eene eer en tot

vreugde rekende? Want immers zij allen, ja zelfs al de leden der gemeen-

ten, die hen hadden afgevaardigd, waren gewoon telkens weer de broodbre-

king met elkander te onderhouden , niet uitsluitend als gedachtenisteeken van

den dood des Heeren , maar bovenal tot zinnebeeld hunner eenigheid en als

wijding tot het geloofslijden der vervolging om het koningrijk Gods.

't Is zoo , — zij weten het wel , — ook Lutherschen en Zwinglianen spre-

ken veel over het Godsrijk. Maar (zóó beweren zij allen , ook hierin , bij

alle verschil van meening, volstrekt eenstemmig) wat beteekent het in den

mond van dezen ? „ Zij verstaan zich wel op afbreken en verwoesten , op 't

wegruimen van beelden en altaren , op 't verdrijven van monniken en

nonnen , op 't afschaffen van de mis , — maar eene gemeente verzamelen

,

haar opbouwen, de zonde ernstig bestraffen, de kerktucht handhaven en in

't leven de vruchten der bekeering doen zien, waar is 't hun gelukt?" In

openbaren strijd met Gods woord voeren zij de vrijheid des vleesches in en

geven de christelijke vrijheid prijs aan 't wereldlijk gezag : „ ieder gelooft

wat der overheid aanstaat en moet den landsgod aanbidden; zoodra er een

vorst sterft en hem een andersdenkende opvolgt, verandert terstond het woord

Gods." Is dat nu het Godsrijk ? Geloof is goed , — 't is de wortel der heiliging

,

maar de vrucht zelve, de heiliging is toch beter; regtvaardiging is eene groote

genade, maar kan zij alleen het Godsrijk doen beërven, dat immers doorlij-

den en offers en zelfverloochening veroverd moet worden ? Op welk een' breeden

weg die leer der regtvaardiging doet afdwalen , dat getuigen nu reeds velen

,

die ten koste hunner getrouwheid aan Christus alleen op eigen veiligheid be-

dacht zijn of die ieder , wien 't met zijne bekeering ernst is , voor een' aarts-

wederdooper uitschelden.

Neen , deze smaad ontmoedigt hen niet. Bij hen wordt anders over 't Gods-

rijk gedacht. Er moge verschil van meening ook in hun midden zijn omtrent

het karakter , dat het moet dragen , en de eischen , die het stelt , — toch zijn
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zij 't in de groote zaait met ellcander eens. De vergadering nu belegd zal de

laatste gescliillen vereffenen , tot naauwer verLindtenis leiden tussclien de

nu elkander nog vreemde gemeenten , die hare leeraars hierheen hebben af-

gevaardigd , en door verschillende besluiten krachtig en duidelijk vaststellen

,

hoe de Bondgenooten zich voortaan te gedragen hebben tegenover de onder-

derdrukking door de wereld hun aangedaan, wat zij te doen en te laten heb-

ben ter wille van 't Godsrijk.

Zóó hadden zij gedroomd ; in die blijde verwachting waren zij door hunne

gemeenten , op raad van een' hunner geloofsgenooten in Engeland , die alle

onkosten bovendien zou vergoeden, naar Boekholt afgezonden. Maar hoe ge-

heel anders was de uitkomst geweest

!

Al spoedig hadden zich de leeraars , die hier in den omtrek te huis behoor-

den (Westfalingen), bij de afgevaardigden uit Friesland , Overijssel en Gelder-

land aangesloten, — bij de hoogbejaarde Friezen Matthijs van Berlicum en

Tjaard van Sneek , bij Sivaart de Klerk , Jan van Gulik , Christoffel en Hen-

drik van Zutfen. 't Was hun aan te hooren , hoezeer zij den val van 't Mun-

stersche rijk, dat nu ruim een jaar geleden (24 Junij 1535) door list en over-

magt een einde had genomen, betreurden; hoe nog altijd Jan Beukels van

Leiden bij hen voor een' martelaar doorging, een' door God gezalfde, een'

wegbereider van den Messias, die, als hij kwam, hem 't koningrijk zou over-

geven ; hoe zij, verbitterd door het scherpe plakkaat van den keizer (10 Junij

1535), dat alle voorstanders van den doop op belijdenis (onverschillig of zij

hunne gevoelens herriepen of niet) ter dood veroordeelde , nu ook het schrift-

woord in toepassing wilden brengen: „Vergeldt haar, gelijk zij u vergolden

heefl en verdubbelt haar dubbel naar hare werken , in den drinkbeker , waarin

zij geschonken heeft , schenkt haar dubbel (Openb. XVIII : 6)." Had Jezus zelf

niet gezegd: „deze mijne vijanden, die niet hebben gewild dat ik over hen

koning zou zijn, brengt ze hier en slaat ze voor mij dood (Luk. XIX: 27)?"

Waarlijk , indien men hun' raad in December 1534 gevolgd had , op eene

soortgelijke vergadering als deze , die twee-en-dertig leeraren telde en te Spa-

rendam in de Halve Maan gehouden werd , — Munster zou niet gevallen en

geheel Holland en Friesland door hen bemagtigd zijn ; maar uit zwakke laf-

hartigheid en schandelijke laauwheid hadden de hondei-den gemeenteleden te

Leiden het wakkere twintigtal, dat een' aanslag beproefde, en de duizenden

te Amsterdam het manhaftige veertigtal, dat reeds het Stadhuis had veroverd,

aan hunne vijanden overgelaten , zonder het zwaard te willen trekken , alsof niet

eindelijk de tijd van wachten en dulden verstreken , de oogst des Heeren niet

rijp, de maat niet vol was. Niet alleen tot verdediging der heiligen — zoo

verkondigen zij met altijd wilder geestdrift, — maar ook tot wraak over alle

boosheid op aarde moet het zwaard gegrepen worden, opdat vroomheid, regt

en heiligheid heerschen mogen!

U. 34
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Toch is er één in den kring , wien deze opgewonden taal nog te zwak

dunkt. Zijn vriend Jan Dirks van Batenburg, die, zelf hier niet tegenwoor-

dig , hem gezonden heeft om den gang der zaken na te gaan , — zijn vriend

spreekt en handelt anders. Wat zijn die Munsterschgezinden bedeesd en schroom-

vallig, vergeleken bij hem met zijn doortastend karakter ! Toen hij in Novem-

ber 1535 te Hazerswoude eene bloedige wraak over de vervolgers wilde nemen,

al te ras gestuit door de overmagtige benden der overheid; toen hij een'

der flaauwhartigen , die almede tot het Verbond behoorde , maar hem van

zijne plannen wilde afbrengen. Jonker Pieter van den Binkhorst, het zwaard

door 't hart dreef, — toen bleek het ten volle, dat hij den naam, dien hij

aangenomen had, ten volle waardig was: den naam van een' Gideon, door

God zelven geroepen, 't Is zoo : hij heeft een' moeijelijken strijd gehad met

enkelen , zelfs onder zijne eigen volgelingen , die op bijzondere openbarin-

gen roemen, gelijk een Adriaan Adriaans, voorgevende meer dan Mozes of

eenig profeet, ja de koning van Israël te zijn, geroepen om de geheele wereld

te straffen ; maar is niet aan de uitkomst van zijn kortstondig oproer te

Poeldijk, is 't niet uit den smadelijken dood, hem door beulshanden aange-

daan (15 Maart 1536) gebleken, dat hij een bedrieger was? Neen! Batenbui'g

is de ware man Gods: hem vervult de Vader met den geest der kracht, om

't onschuldige bloed der broeders te wreken op alle goddelooze en moedwillige

booswichten , inzonderheid op de regters en overheden. Het Messiasrijk moet

gesticht worden met het zwaard in de vuist ; de tijd der wraak is gekomen

!

't Is waar, de Munsterschen verkondigen 't evenzeer, maar dan ook (en dit wil-

len zij niet erkennen in hunne halfslachtigheid , waartegen Batenburg's vriend

met alle kracht ijvert), dan ook is het tijdperk der genade nu onherroepelijk

voorbij en strijdt elke poging, om nog nieuwe bekeerlingen aan te winnen

,

tegen God , die wil dat zoovelen er nu nog ongeloovig zijn door 't zwaard

zullen omkomen en dat alleen die enkelen , die zich uit eigen beweging

voortaan bij de Batenburgers -willen aansluiten , op dezelfde wijze als de Gi-

beonieten onder Israël in hun midden gespaard zullen blijven en leven om

slavendienst te verrigten.

Met ontzetting boorden de Munsterschgezinden het aan. Wel ademden ook

zij wraak, maar toch alleen tegen hunne vijanden, niet tegen de duizen-

den, die zich tot heden niet bij hen hadden aangesloten; wel meenden

ook zij , dat het Godsrijk niet anders dan op de puinhoopen van de rijken

dezer wereld kon gesticht worden, maar aan de mogelijkheid der bekee-

ring van hunne tegenstanders wanhoopten zij niet. Bovenal ontzetting maakte

zich van hen meester, wanneer zij deze taal in verband bragten met hetgeen

hun meer dan eens van de Batenburgers was ter oore gekomen, maar tot

nog toe ongeloofelijk scheen: 't berooven van kerken, plundering, diefstal,

inbraak in de huizen der vijanden of der afvalligen, sluipmoord en brand-
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stichting. O 't is hun voor het minst, door zulke woestaards voor flaauwhar-

tigen, trouweloozen, afvalligen gescholden en met het naderend verderf van

de kinderen der wereld gedreigd te worden

!

Maar grooter ontzetting , dieper verontwaardiging dan hen grijpt Jan Mat-

thijsz. Blauwaert van Middelburg, Jan van Tricht, Jan van Schoonhoven en

liunne geestverwanten in deze vergadering aan. Hoe zeer smartte het hun , dat

de afgevaardigden van Straatsburg , met wie zij geheel eenstemmig dachten , door

een droomgezigt afgeschrikt van de reis, niet waren opgekomen, en met hen

die woeste taal én van Munsterschen én van Batenburgers lu'et konden be-

.strijden ! Hoezeer hadden zij gehoopt door deze vrienden iets naders te hooren

van hun' groeten voorganger Melchior Hofmann , den waren Elias , den weg-

bereider van 't Godsrijk, die vóór zeven jaar uit de Luthersche Kerk over-

gekomen, zich aan 't hoofd der Bondgenooten geplaatst had, wiens leerling

Jan Volkerts Trijpmaker de stichter der oudste gemeente in Nederland (Am-

sterdam) was geweest , wiens heilige roeping door geen hunner ooit in twijfel

werd. getrokken, maar die nu reeds driejaar en langer (sedert Junij 1533)

in den kerker zuchtte. Doch de Straatsburgers (Melchiorieten werden zij en

hunne vrienden naar Hofmann's voornaam meestal genoemd) mogen zijn achterge-

bleven : hunne overtuiging vindt nogtans een' krachtigen woordvoerder in Jan

Matthijsz. Blauwaert van Middelburg. Al heeft hij nu een halfjaar geleden de

zamenkomst te Hazerswoude bijgewoond en zich daar met den ongelukkigen

van den Binkhorst tegen alle geweld aangekant ; al kent hij 't gevaar, dat hem

dreigt, zoodra de bloeddorstige Batenburg hem als vijand beschouwt, al voor-

ziet hij dat elke poging tot verbroedering afstuiten zal op 't hardnekkig ver-

zet van diens volgelingen en van de Munsterschgezinden , — toch spreekt

hij , tocli veroordeelt hij streng en scherp al hunne gruweldaden , toch bestraft

hij de veelwijverij , waaraan zij zich schuldig maken , als schandelijk overspel

,

toch zoekt hij hun' wilden wraaklust te ontwapenen. Neen ! — luidt zijne taal —
geene wraak

, geene wedervergelding door ons ! Mij komt de wraak toe , spreekt

de Heer. Wel is de bruiloft des Lams reeds aangerigt ; wel staat de zevende

engel gereed de wraakfiool uit te gieten ; wel maakt zich de Antichrist tegen

Straatsburg , het nieuwe Jeruzalem , op — maar niet aan de uitverkorenen

,

neen ! aan twee wereldsche koningen heeft God het zwaard toebetrouwd. Deze

zullen den Antichrist verslaan ; Babel (Rome) zal vallen voor eeuwig ; en uit

het verloste Jeruzalem, dat de banier der geregtigheid, d. i. der volkomene waar-

heid, omhoog heft, zullende 144,000 uitverkorenen uittrekken, om het zuivere

evangelie en den waren doop op aarde te verbreiden. Vóór dien tijd is alles

een onvolkomen werk, waarom derhalve ook nu aan de nieuwe bekeerlingen

't ondergaan van den doop moet ontraden worden ; maar d:ln daalt de pink-

stergeest neer, dan zal niets hunne krachten en teekenen kvmnen weer-

staan, ddn treden Elias en Henoch, de getuigen des Heeren, met hen op,

34*
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aan twee lichtende fakkels gelijk, die met het vuur, dat uit hunne monden

zal stroomen, de gansche aarde kunnen verderven en eiken weerspannige

doen vergaan. Dat is het oordeel des Heeren; maar wee over hem, die 't

vooruitloopt ! Wee over hem , die het zwaard aangordt en door bloed en door

roof eigenmagtig het Godsrijk wil stichten! Zóó sprak hij; en menigeen

had met zigtbaar welgevallen geluisterd. Zij kenden 's mans brandenden

ijver, zijne opregtheid en onbaatzuchtig karakter. Zij wisten hoe wakker hij

aan 't hoofd der Amsterdamsche gemeente, die vier duizend leden telde,

zijn' ambtgenoot Jacob van Kampen ter zijde gestaan, rust en vrede , in

weerwil der Munstersche inblazingen, altijd bewaard en 't waarachtig chris-

telijk leven steeds bevorderd had; ja 't scheen alsof iets van den glans der

martelaarskroon, door Jacob van Kampen (10 Julij 1535) verworven, af-

straalde op hem, die immers (niemand twijfelde er aan!) te aller ure bereid

was voor den naam des Heeren Jezus te sterven l). Bovendien bezat de

naam van Melchior Hofmann, op wiens gezag hij zich beriep, nog altijd

onder de Bondgenooten eene eigenaardige tooverkracht. Of had men 't niet

aan dezen rijkbegaafde en aan zijne eerste leerlingen te danken , dat de en-

kele verstrooiden, die acht, negen jaar of langer geleden den doop op be-

lijdenis in Nederland voorstonden, zich hadden vereenigd ? dat hun getal tot

vele duizenden geklommen was ? dat de aanhangers der leer van Zwino-li

of Luther, wier leidslieden gevlugt waren of zich uit angstige vrees schuil

hielden, bijkans zonder eenige uitzondering met geestdrift hun waren toege-

vallen ?

Toch vond Jan Matthijsz. niet bij allen toestemming. Dat de Munsterschen

,

dat vooral de Batenburgers met verkropte spijt hem hadden aangehoord, —
't verwondert ons niet. Maar behalve deze zijn er nog velen , enkele Friezen

,

doch vooral Hollanders, die bedenkelijk het hoofdschudden en hunne tegen-

werpingen, hoe bescheiden ook en gematigd, inbrengen. Naar zekeren Obbe

Filips van Leeuwarden werden zij veelal Obbonieten genoemd. Zij vrao-en,

of de broeders dan nog altijd vasthouden aan die koortsachtige verwachtin-

gen ? Of de ervaring niet genoeg heeft geleerd wat daarvan aan is ? Of dan

te vergeefs de eene aanslag na den anderen aan de Batenburgers mislukte,

Munster dan te vergeefs viel en evenzoo dan te vergeefs drie jaren lano- de

vermeende Elias in den kerker te Straatsburg gezucht heeft? 't Wordt toch

eindelijk eens tijd te erkennen, dat de Heer in deze dagen geene Gideons,

geene Eliassen of Henochs meer uitzendt, dat Hij geen' anderen geest op aarde

verwekken zal , dan den geest, die in de gemeente woont en haar magtigt het

ambt van leeren en doopen , van geene bijzondere goddelijke roejnng afhankelijk

,

op te dragen aan wien zij wil; dat Hij voor de zijnen geene aardsche over-

winningen, heerschappijen of genietingen weggelegd heeft, maar dat in deze

1) Hij stierf twee jaar later als martelaar in Eugeland.
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tegenwoordige eeuw zijn rijk altijd en altijd zal blijven: een rijk van vervol-

ging en lijden.

Die verklaring — kon 't wel anders ? — deed een' heftigen storm los-

breken, een' storm van verwijtingen, van telkens woedender smaadredenen.

't Ware misschien van woorden tot daden gekomen, indien niet één uit den

kring was opgestaan , die terstond stilte gebood en verkreeg. Trouwens , wie

dezen man iets kon weigeren, moest wel een' buitengewoon krachtigen geest

bezitten. Zijn geheele ligchaamsbouw , zijne edele houding toonde reeds, dat

hij uit gansch ander bloed was gesproten, dan de meesten dergenen, die hier

tegenwoordig waren : een patriciër onder de burgers. In elke beweging , in

ieder gebaar was eene fijnheid van manieren te zien, waaraan men terstond

den man herkende, die in de hoogste kringen 't geheim der beschaving af-

gezien en aan verschillende hoven verkeerd had; zelfs de eenvoudige mantel

hing hem om de leden met eene losheid en smaak , als alleen den geboren kun-

stenaar eigen is. Doch aan kunst noch beschaving dacht men bij zijn' aan-

blik. Dat alles werd overheerscht door de aantrekkelijke eerwaardigheid van

't hooggewelfde voorhoofd, het fijubesneden gelaat, den langen goudgelen

baard, — dat alles werd vei'geten bij 't zien in dat lichtblaauwe oog, nu

eens vonkelend van eene wilskracht , als weinigen bezitten , dan weer door het

vuur eener alles verterende dweepzucht ontvlamd, maar altijd sprekend,

altijd doordringend, altijd boeijend. Wie hunner kende hem niet? 't Was de

Delvenaar , die , naauwelijks van zijne jongelingsreizen teruggekeerd in zijne

vaderstad , zich terstond bij de nieuwgezinden had aangesloten , die, pas zes-

en-twintig jaar oud, openlijk de afgoderij van Rome bestrafte, op 't gevaar van

zijn leven en met verlies van al wat hij had, wiens godgewijde gezangen

in aller harten leefden, wiens toetreding zeven jaar later (1535) tot de ge-

zindte der Doopers een langbegeerde en altijd hooggeschatte triumf was ge-

weest : — 't was David Jorisz. Hoe goed weet ook nu zijne zilveren stem

alle wanklanken op te lossen in de gemoederen! Hoe innemend spreekt hij

van vrede en eendragt en liefde, van zachtzinnigheid in het oordeelen, van

verdragen en toegeven! Hoe wegsleepend is zijne taal, als hij 't Godsrijk hun

in al zijne heerlijkheid voorstelt! Hoe demoedig zijn broederlijk woord, als hij

vermaant tot aanhoudend bidden om meer licht en dieper kennis in die enkele

punten , waaromtrent zij nog niet eensdenkend zijn , en tot danken voor zoo-

veel , waarin zij geheel overeenstemmen I 't Schijnt alles even ongekunsteld en

waar , wat hij zegt , — en toch wordt het zóó door hem ingekleed , dat elke

partij daarin eene verdediging van hare bijzondere gevoelens meent te hooren.

Onder die begoocheling reiken de strijdenden elkander de hand; zij onder-

teekenen met geestdrift de artikelen, door David ontworpen; de vergadering

gaat als eene zamenkomst van broederen in der minne uiteen ; nog eens droo-

men zij van een hecht eu onverbreekbaar verbond.
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Maar de begoocheling neemt welhaast een einde. De laatste klanken der

zilveren stem smelten weg; de oude veete herleeft.

Batenburg's vrienden zijn de eersten, om David , wien zij straks geen enkel

woord durfden toevoegen, voor een' anderen Absalom uit te maken, die de

menigte tot zich zoekt te trekken , het gelukkig begonnen werk Gods ver-

traagt en de harten afkeerig maakt van de krijgsdienst voor 't koningrijk des

Heeren. En al stemmen de overigen niet geheel met hen in, toch erkennen

zij welhaast, dat die wegsleepende rede niets dan een' schijn van waarheid

had; dat het niet genoeg was de ongeregelde wraakoefeningen der Batenbur-

gers te veroordeelen , maar dat ook de vraag moest beslist worden , of ge-

wapend verzet en gewelddadige oprigting van 't Messiasrijk geoorloofd waren

;

dat de mogelijkheid te onderstellen, alsof een bevestigend antwoord op die

vraag zou volgen , indien God op hun gebed meer licht gaf, een gruwel

was, — in één woord, dat de Delvenaar hen had misleid .. . wie weet met

welke eerzuchtige bedoelingen.

Onder dien indruk scheidden zij uit Boekholt. Was het te verwonderen,

dat zij elkander met wantrouwen aanzagen ? dat tusschen enkelen een doode-

lijke haat was ontstaan ? dat bij allen de overtuiging levendig werd , hoe zij

,

die gemeend hadden tot één verbond te behooren, die nu en dan wel oneenig

geweest waren , maar zonder ooit het diepingrijpende dezer geschillen te erken-

nen, scherp gescheiden waren in vier partijen: Munsterschgezinden , Baten-

burgers , Melchiorieten en Obbonieten ? Noox den Munsterling was de Mel-

chioriet een flaauwhartige , voor den Obboniet een dweeper ; voor den Mel-

chioriet was de Obboniet een Demas en de Batenburger een Satan. De scheu-

ring was voor altijd beslist. Elk gaat van nu af zijns weegs.

Zie hoe zich reeds nu, bij 't vertrek uit Boekholt, de Batenburgers aan-

eensluiten. Al zal hun opperhoofd, nog eer dit jaar (1536) ten einde spoedt

,

in hechtenis raken , toch zullen zij , nu bij den nieuwen naam van Zwaard-

geesten bekend en onder een' nieuwen aanvoerder (den Leidenaar Cornelis,

zoon van Jan Oliviers Appelman), voortgaan met rooven en moorden ; en , als

ook deze de straf zijner euveldaden geleden heeft, nog altijd met hunne benden

Twenthe , het Graafschap en Opper-gelder onveilig maken , totdat hunne laatste

sporen worden uitgewischt bij de teregtstelling van Jan Willems en de zijnen

op den 12<ïen Maart 1580 te Cleve. Maar ten einde toe , ook te midden der gru-

welijkste schanddaden en der dierlijkste uitspattingen , zullen zij nieenen Gode

eene dienst te doen en staan in de overtuiging , zóó vast als alleen dweepzucht

kan geven: God wil het! de nood is ons opgelegd.

Geheel anders de overigen. Sloten zich enkele Munsterlingen bij de Zwaard-

geesten aan , de meesten vervloeiden in de Melchiorieten , of liever met dezen

vormden zij eene nieuwe gezindte , die de geestdrijverij , waarin beide partijen

behagen schiepen, met jeugdig leven bezielde en de eene afdeeling (Melchio-
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rieten) bewoog hare strenge zedelijklieid , de andere hare woeste oorlogsliefde

prijs te geven , — die aller genotzucht rijkelijk bevredigde en door een' ver-

Ijündenden schijn van godzaligheid zelfs waarachtig vromen en edelen aantrok.

David Jorisz. was haar stichter, David Jorisz. , die meer dan iemand de diepte

tier kloof, te Boekholt ontstaan , had gepeild , — die maanden lang met vas-

ten en bidden de groote vraag overpeinsd had, wat in dezen te doen viel,

—

die, overprikkeid door de hulde hem toegebragt, eindelijk in December 1536

een profetisch visioen aanschouwde , dat den laatsten twijfel aan zijne hooge

roeping wegnam en de Davidische drieëenheid ontsluijerde. Was Israël's

koning de eerste, Christus de tweede David geweest, hij zelf was de derde,

die, schijnbaar de minste, toch het meest zou uitrigten. In tal van geschriften

en brieven, waarmee hij van nu af het land overstroomde, werd dit nieuwe

evangelie verkondigd. Duizenden aanhangers vloeiden hem toe , die hem bijkans

als eene Godheid vereerden, met de rijkste gaven overstelpten en, zelfs toen

hij in 1544 uit vrees voor de vervolging voor altijd ons land outvlugt was

en zich te Bazel gevestigd had, voor een' eenigen Godsgezant hielden, om

wiens wille menigeen hunner blijmoedig den brandstapel beklom, terwijl hij

zelf onder een' valschen naam hooggeëerd in vorstelijken overvloed.leefde. Nog

eene halve eeuw en langer hield zijn aanhang zich staande, al hadden ook

velen zijner volgelingen , op 't berigt van zijne weelderige levenswijze te Bazel

en later (1556) van zijn' dood, hunne dwaling ingezien en zich bij de Obbo-

nieten gevoegd , — al waren anderen toegetreden tot eene nieuwe gemeente,

het huis der liefde genoemd, aan wier hoofd Hendrik Nicolaasz. stond, en wier

grondwet het meest onzedelijk communisme was , of Ook in volgenden tijd tot

de vereeniging der pantheïstische mystieken onder Hendrik Jans van Barneveld.

Toch hadden niet allen zich door David Jorisz. laten meeslepen. De beza-

digde Obbonieten, en denkelijk ook sommige Melchiorieten, wier afgevaar-

digden wij te Boekholt aantroffen, walgden van zijne tractaten en gruwden

van het godslasterlijk visioen , waarop hij zich beriep. Maar terwijl zoovelen

hunner vroegere vrienden hem huldigden ,
gevoelden zij te meer behoefte aan

onderlinge aansluiting, verlangden ook zij te meer naar een' leeraar, die zich

aan hun hoofd wilde stellen , de weifelenden sterkte , de verdoolden terugbragt.

Noch Obbe Filips, noch zijn broeder Dirk was voor die taak berekend; de

eerste was te wankelmoedig, te zwak, — de laatste te streng, te onverdraag-

zaam: beiden, hoe warsch me ook van het krijgvoeren en van alle dweepzieke

droomen, waren vroeger te veel bevriend geweest met de Munsterlingen, dan dat

zij thans vrij uit, zonder blikken of blozen, tegen hen konden waarschuwen. Op
een' ander' viel de keuze , — op den man , die zich als een scherp tegenstander

van alle geweld, ja ook van alle voorstellingen aangaande een wereldsch

Messiasrijk in geschrifte had doen kennen (Mei 1535), die , reeds 45 jaar oud

,

in een smetteloos verleden den besten waarborg gaf voor de toekomst, die,
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om tot hunne gezindte over te gaan het priesterambt, zijn eenig bestaanmid-

del, liad opgeofferd en wegens zijne buitengewone gaven als volksredenaar en

vermaner bekend was , — op Menno Simons.

In dezelfde dagen , dat David Jorisz. zijn tractaat over 't hem te beurt

gevallen visioen door alle gemeenten verspreidde (Jan. 1537), kwamen in Men-

no's stille woning te Witmarsum, „ongeveerlijk zes, zeven of acht, die één

hart en één ziel met hem waren , in hun geloof en leven (zooveel als menschen

rigten konden) onbestraffelijk , van de wereld naar het getuigenis der Schrift

afgescheiden , den kruise onderworpen , die niet alleen van de Munstersche

,

maar ook van alle wereldsche secten , vervloekingen en gruwelen een hartelijk

schuwen droegen ; en verzochten hem met veel bidden , van wege de god-

vruchtigen, die met hen in gelijken geest en zin wandelden, dat hij toch den

groeten zwaren jammer en nood der arme bedrukte zielen een weinig behar-

tigen wilde (want de honger was groot en de getrouwe huishouders ganscli

weinig) en zijn pond , dat hij van den Heer onwaardig had ontvangen , tot

winning besteden mogt." Na veel gebed en overdenking gaf Menno toe,

werd onder handoplegging door Obbe te Groningen aangesteld tot oud-

ste en begon „naar luid van Gods heilig woord te leeren en te doopen, op

des Heeren akker met zijne gave te arbeiden , aan Zijne heilige stad en tempel

te bouwen en de vervallen steenen weer aan hunne plaats te voegen." Hij sloeg

de hand aan den ploeg en zag niet om , totdat de Heer hem afriep van zijn

moeijelijk werk (13 Jan. 1559). ^V^el drong hem reeds in 't najaar van 1543

de toenemende hevigheid der vervolging af te zien van de togten door Gro-

ningen , Friesland en Holland , waarop hij in vereeniging met Dirk Filips de

verstrooiden tot gemeenten verzameld en telkens meerderen voor zijne gezindte

gewonnen had ; wel ontweek hij van toen af zijn vaderland en kwam er slechts

eene enkele maal weer, maar zijne geschriften , bij duizendtallen vei'spreid, en

door geene inquisitie te keeren , vonden ingang in veler harten. Naar zijn

voorbeeld reisden de oudsten , eerlang vertienvoudigd , de gemeenten rond en

verspreidden er zijne gevoelens
;
ja , eer hij ontsliep zag hij van den Weich-

sel tot aan Vlaanderen's kusten de gedachte verwezenlijkt , die , eerst bij

enkelen in de vergadering te Boekholt opgekomen , tot het leidend be-

ginsel van zijn leven geworden was : de stichting eener broederschap van

vrije gemeenten , niet van elkander afhankelijk , veel min elkander beheer-

schende , maar innig met elkander verbonden door christelijke liefde en vol-

komen overeenstemming ten aanzien der hoofdwaarheid , die zij allen beleden,

dat de gemeente van Christus moet zijn rein , onbevlekt, zuiver , eene ver-

eeniging van wedergeborenen , die aan de zondige wereld geen deel hebben

,

maar door geheel hun' wandel God en Christus verheerlijken.
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II.

Wat werd er van de Broederschap der Doopsgezinden in de eerste eeuw

van haar bestaan ? 't Antwoord op die vraag zal 't kortst en het duidelijkst

te geven zijn, door ons te verplaatsen op dingsdag 17 Januarij 1612 te

Amsterdam aan een ziekbed , dat , eer de week ten einde is , een sterfbed

zal wezen.

't Is eene treffende, eene aandoenlijke plegtigheid, die wij hier bijwonen.

De kranke , die zich met moeite op zijne sponde heeft opgerigt , afgeleefd

naar 't ligchaam , maar nog altijd helder van geest , is een grijsaard van

zeven-en-z*ventig jaar ; naauwelijks was hij één jaar oud , toen de vergadering

te Boekholt gehouden werd. Lubbert Gerrits is zijn naam ; sedert eene halve

eeuw Doopsgezind leeraar , nu 't laatst bij de Amsterdamsche gemeente , die

zich de vereenigde Friesche , Waterlandsche en Hoogduitsche noemt. Ter

zijde steunt hem een man , wiens uiterlijk meer dan gewone scherpzinnigheid

teekent en onder de innemendste trekken eene zekere mate van heerschzucht

verbergt , een man , nog zoo jeugdig en krachtig van voorkomen , dat men

zich in zijn' leeftijd (hij is 58) vergissen zou : 't is zijn boezemvriend Hans

de Kies, leeraar te Alkmaar. Rondom hem staan vier opzieners der gemeente

en vier van hare aanzienlijkste broeders ; vóór het bed knielt Reynier Wij-

brands Wijbma neer , wien de grijsaard onder plegtige toespraak de handen

op 't hoofd legt , om hem , volgens de keus der gemeente , tot oudste in zijne

plaats aan te stellen. O , al had het woord der vermaning hem door den

stervende toegevoegd minder krachtig , zijne opwekking tot heiligen ijver

,

tot onbezvveken trouw , tot liefde vooral minder aangrijpend geklonken , toch

zou reeds dat hoofd met zilveren lokken bezaaid , dat eerwaardig gelaat, waarop

de ernst der bestraffing , die boven de zware donkere wenkbraauwen scheen te

zetelen , maar door den stillen glans des vredes getemperd werd , — toch zou

dit reeds gepredikt hebben met onweêrstaanbaren nadruk: wees getrouw tot

het einde! Dat de nieuwverkozene het wezen mogt, dat hij zich benaarstigen

zou den band des vredes te behouden tot zegen der geheele gemeente, was

de inhoud van 't hartroerend gebed , waarmee de aandoenlijke plegtigheid

werd besloten.

Wél mogt Lubbert Gerrits zóó spreken, zóó bidden. Hij zelf was een man

des vredes geweest en toch ook een man van kracht , omdat hij vol was des

heiligen geestes , een man van vrede en kracht in bangen en moeijelijken tijd.

Van der jeugd af in de Broederschap der Doopsgezinden opgevoed, had hij,

naauwelijks tien jaren oud (1544), het jaar der felste vervolging, die de ge-

heele Broederschap met ondergang dreigde, beleefd, maar was noch door 't

rusteloos woeden van 't zwaard noch door 't rooken der brandstapels weer-

houden, om bij de arme verdrukten zich aan te sluiten. Waarschijnlijk ont-

II. 35
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ving hij den doop in zijne geboortestad Amersfoort door Leenert Bouwens,

den vriend van Menno Simons en Dirk Filips. Kort na deze toetreding had

hij de eerste twisten onder zijne geloofsgenooten zien ontbranden (1554). Die

oneenigheden betroffen niet de leer of de opvatting van enkele leerstukken,

maar de zuiverheid der gemeente. Hadden reeds van ouds de Melchiorieten

door strenge kerktucht , waarbij 't genot van ^t avondmaal voor een' tijd lang

ontzegd of zelfs het lidmaatschap ontnomen werd, hunne gemeenten zoeken

te bewaren tegen 't geen hun in Lutherschen en Zwinglianen tegen de borst

stiet , het dulden namelijk van onwaardige leden in hun midden , de vermen-

ging van de kinderen der wereld met de kinderen Gods , 't ontheiligen van

's Heeren tempel , — ook Menno en zijne vrienden zochten baat bij het uit-

bannen der afvalligen en het strenge gebod, om hun' omgang te mijden, —
en dit te ernstiger, naarmate krachtiger maatregelen noodig waren in ge-

meenten , die onder hare leden overkomelingen uit de Munsterschen of pas-

bekeerde Davidjoristen telden. Maar alras ontstond bij de toepassing velerlei

moeijelijkheid , die door 't beroep op teksten als Mattli. XVIII: 15—20 en

1 Kor. V: 9— 13 eer toenam dan verminderde. Kon de voorafgaande waar-

schuwing, in 't evangelie naar Mattheüs vermeld, niet achterwege blijven

bij zondaren, die zich hadden schuldig gemaakt aan openbare werken des

vleesches? "Was het „ zeggen aan de gemeente" (Matth. XVIII : 17) in ieder ge-

val pligt , ook dan als de zonde onder 't zegel der geheimhouding en met onge-

veinsd berouw door een' vriend aan een' vriend was medegedeeld ? Moesten de

voorschriften: „hij zij u als de Heiden en de tollenaar," „gij zult met zoo-

danig eenen ook niet eten" (1 Kor. V: 11) ook worden nageleefd tusschen

huisgenooten , ouders en kinderen, ja ook tusschen echtgenooten (echtmijding),

wanneer een van beiden onder den ban lag ? De strengeren gaven op al deze

vragen een toestemmend, de zachtergezinden een ontkennend antwoord. Eene

regeling, te Wismar vastgesteld (1554), baatte niets, omdat de strengeren het

dadr onder hun' invloed bepaalde eerlang niet afdoende genoeg achtten , en in

een voorval te Embden (1556) het harde der echtmijding zóó scherp uitkwam

,

dat terstond door velen partij werd getrokken voor de vrouw, die om den

wille van den ban haren man niet verlaten wilde. De verdediging eener zoo

ongehoorzame zuster was in 't oog van anderen een gruwel: wie haar voor-

spraken, hadden deel aan hare zonde en waren niet beter dan zij j ook op hen

moest dezelfde straf, de ban , worden toegepast. Zij , alzóó uitgeworpen , vorm-

den eene gezindte op zich zelve, naar de plaats of streek , waar zij hare krach-

tigste voorstanders had, Franekers of Waterlanders genoemd. Strenger en

strenger dreven intusschen hunne tegenpartijders den ban. Dagelijks werden

onder dezen, met toenemende hevigheid, de twistvragen behandeld: wat is

ban-waardig, wat niet? Wat wereldsch, wat niet? Tot hoever mag de weelde

in huisraad en kleeding zich uitstrekken , zonder de blaam van wereldschge-
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zindheid te verdienen ? "Wat is mijden van afvalligen ? Is 't alleen zich van

hun' omgang onthouden of is 't ook hen overal en in alles ontwijken , hun

alle hulp, zelfs de noodigste, weigeren? Zoodra een of ander voorval in de

gemeente een beslissend antwoord op eene dezer vragen eischte , werd zij voor

haar besluit door al de zustergemeenten verantwoordelijk gesteld , — door

enkelen luid geprezen , door anderen niet alleen scherp berispt , maar dikwijls

ook, als te hard of te zacht in hare handelwijze, voor eene afvallige gemeente

uitgemaakt en met al hare leden gebannen. Zulk een oordeel trof reeds in

1559 alle Hoogduitsche gemeenten, die de strengheid van Menno Simons,

Dirk Filips en Leenert Bouwens afkeurden. Maar weldra (1566) ontstond

onder deze strengeren zelven eene veel grooter scheuring.

In weerwil der vervolgingen , zonder eenige verschooning en met voorbeel-

delooze bitterheid gevoerd , voegden zich duizenden en duizenden bij de ge-

meente , die getuigen waren van den blijden geloofsmoed der martelaren en in

het streng zedelijk leven der Doopsgezinden de beste weêidegging voor oogen

hadden van de beschuldiging , dat zij dezelfden zouden zijn als de dweepzieke

Wederdoopers. Doch ook door vlugtelingen uit de Zuidelijke Nederlanden

,

voornamelijk uit Vlaanderen, wonnen zij in getal. Ddar toch was de vervol-

ging nog heviger en de kans om zich schuil te kunnen houden minder gun-

stig, dan in de bijna ontoegankelijke moerassen en veenen van 't Noorden.

Doch was 't wonder, dat toen deze vlugtelingen, voor wie het kloekmoedig

doorgestaan lijden maar al te ligt aanleiding gaf tot den waan, dat zij de echte

geloovigen waren, vrij wat beter gelouterd dan de broeders in 't Noorden,

zich in hun midden vestigden , eene botsing niet te vermijden viel ? Was 't

wonder, dat er menigeen onder hen school, die door zijne gedwongen om-

zwerving en door 't eindeloos gekwel van overheid en priesterschap tot een'

onrustigen woelgeest was geworden ? terwijl bovendien het verschil van landaard

meêbragt, dat het gewaad der Vlamingen de onzen ergerde door weidschen

zwier, gelijk van zijn' kant de Vlaming gereed was de onzen voor kinderen

dezer wereld te houden, om 't geen hem in hun huisraad veel te prachtig

voorkwam ? De uitbarsting moest wel volgen, 't Ontdekken eener geheime

overeenkomst der Noord-Nederlanders omtrent de wijze , waarop men de vlug-

telingen in de gemeente zou opnemen, gaf er de naaste aanleiding toe. Door

sommigen in 't gelijk gesteld , wonnen de misnoegden onder onze landgenooten

eenigen aanhang , maar toch door de meerderheid veroordeeld , vormden zij

eerlang eene afzonderlijke gezindte, die scherper dan ooit alle andersdenken-

den uitsloot en op hare beurt onder den algemeenen ban geraakte. Zij ont-

vingen van toen af, naar 't geboorteland van het meerendeel hunner leden,

den naam van Vlamingen ; hunne tegenpartijders , meestal in Friesland en

West-Friesland gevestigd, noemden zich Friezen.

Hoe levendig stonden die rampzalige twisten den man voor, aan wiens

35*
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ziekbed wij ons verplaatst liebben. Zelf had hij een werkzaam deel daaraan

genomen; want sedert 1562 in de gemeente te Hoorn, waar hij destijds

woonde, aangesteld tot vermaner en sedert 1565 tot oudste, d. i. beiden om

te preêken en om de plegtigheden van doop en avondmaal te bedienen, was

hij welhaast met zijn' ambtgenoot Jan Willems door ijver, kunde en opregt-

heid tot hoog aanzien onder de broeders geraakt , — zóó zelfs , dat beiden

door wederzijdsche partijen met geheele volmagt tot scheidsregters benoemd

waren (19 September 1567). Maar ach, hij gedenkt ook hoe weinig hunne uit-

spraak (Februarij 1568) gebaat had, daar de Vlamingen, in weerwil hunner

dure beloften van onderwerping, zich tegen het vonnis verzet en op Dirk

Filips beroepen hadden, voor wien 't genoeg was, dat men hem tot nog toe

als regter voorbijgegaan had , om beide arbiters in hunne bediening van oudsten

te schorsen en te gebieden, dan men hen mijden zou: eene handeling, die

door de verbitterde tegenpartij met een banvonnis was beantwoord geworden.

Hij gedenkt hoe daarna een vergelijk in Humsterland gesloten (1574) door

nieuwe twisten te niet liep (1578), zoodat de beide afdeelingen (Friezen en

Vlamingen) scherp van elkander gescheiden bleven voortbestaan; — en hoe

krachtig hij in eigen kring had geijverd zoowel tegen de echtmijding als

tegen het drijven van velen , om den doop door de Vlamingen toegediend voor

nietig te houden en derhalve leden , die van hen overkwamen , andermaal te

doopen. Maar te vergeefs ! Had Jan Willems eene nieuwe scheuring over dit

twistpunt weten tegen te gaan, deze was naauwelijks gestorven (1588), of de

gestrengeren wierpen de zachtergezinden , van toen af jonge Friezen genoemd

,

uit de gemeenschap (1589).

Maar van dien tijd af — ook dit gedenkt de stervende, en 't is hem

goed zich die laatste drie-en-twintig jaren zijns levens te herinneren, jaren

van rust en vrede, in vergelijking van vi'oeger — was een beter tijd voor

hem aangebroken: niet alleen omdat de vervolging van Staatswege (sedert

1581) voor goed had opgehouden en zijne geloofsgenooten geduld (schoon dan

ook verdrukt) werden , maar vooral omdat zich voor zijne gezindte eene nieuwe

toekomst geopend had. Terwijl onophoudelijk allerlei scheuring en twist de

Vlammgen en de oude Friezen in tallooze afdeelingen splitsten, had liij zijne

aanhangers in 1591 met de Hoogduitschers en drie jaar later met de Water-

landers vereenigd, en eerst te Hoorn, maar vooral vervolgens (1597) te Am-

sterdam eene gemeente op zoo ruime grondslagen opgebouwd , dat het getal

harer leden dagelijks toenam , een grooter kerkgebouw (op den Singel bij den

Jan-Roode-poortstoren) gesticht werd en 't misbruik van den ban, met alle

spitsvindige vragen over kerktucht en mijding, geheel was opgeheven.

De opzieners dier gemeente ziet hij nu aan zijn sterfbed en met hen zijn'

vriend Hans de Ries. Veel buiten twijfel had hij hun nog mede te deelen:

ernstige raadgevingen, hoe zij handelen moesten met de Hoogduitschers in
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hun midden , wier geneigdheid om zich weer van de gemeente af te zonde-

ren, hij kende, — krachtige opwekkingen, om de Engelsche Doopsgezinden,

die op de belijdenis door hem zelven en zijn' vriend de Ries in 1610 ver-

vaardigd , tot verbroedering neigden , in de gemeente op te nemen 1) ,
—

velerlei aanwijzing, dat ook onder Friezen en Vlamingen de twist over 't

bannen meer en meer zijne scherpte verloor en de tijd naderde, waarin al de

uiteengescheurde dealen der Broederschap hereenigd zouden worden. In die

overtuiging ontsliep hij den 'ilstcn Januarij 1612.

III.

In het kerkgebouw der Doopsgezinde gemeente bij het Lam (Singel bij 't

Koningsplein) was den 16<l™ Mei 1706 eene schaar bijeen, talrijker dan ooit.

Met gespannen aandacht luisterde zij naar de rede van haren geliefden voor-

ganger Dr. W. van Maurik ; op aller gelaat stond diepe weemoed te lezen

;

aan menig oog ontrolde een traan. Was 't alleen de welsprekende rede, die

zoo diep een' indruk maakte? Neen zeker! maar wat die toespraak in herin-

nering bragt , wat aller harten vervulde en ontroerde : de dood van een' man,

wiens altijd nog jeugdige wakkerheid velen had doen vergeten, dat zijn leef-

tijd reeds tot meer dan 83 jaren geklommen was en zijn einde nabij moest

zijn, wiens krachtige geest zóó geheel en al met zijne gemeente was zamenge-

smolten , dat zij zonder hem niet scheen te kunnen bestaan , wiens gemis

door allen onherstelbaar geacht werd. Zelden had dan ook eene doodstijding

zoo algemeene verslagenheid veroorzaakt als de mare : „onze leeraar Dr. Ga-

lenus Abrahams de Haan is gestorven!" Zelden was een redenaar er zoo

zeker van, dat zijne hoorders met onverdeelde belangstelling luisteren en alles

toestemmen zouden , wat hij tot lof van den overledene sprak , als van Maurik

bij de lijkrede op zijn' vriend en ambtgenoot.

Trouwens, Galenus Abrahams verdiende die hulde ten volle. Als arts

voegde hij bij groote kunde, veel geluk en rijke ervaring, een' schat van

menschenkennis en van vertrouwelijke minzaamheid, — alles geheiligd door

eene liefde, die voor geene offers terugdeinsde, zoo zij tot hulp der naasten

konden strekken. Maar vooral als leeraar blonk hij uit in onvermoeiden ijver,

waar 't zijne ambtspligten gold, in schrander overleg, in bijkans onweerstaan-

bare zeggenskracht. Werd hem reeds vroeg de eerste plaats onder allen in-

geruimd, en behield hij haar tot zijn' dood toe, — zij was hem nooit betwist

dan door naijverigen, die haar niet waardig waren, en door partijdig vooroor-

deel verblind voor 't gevolg van zijne hecrschzucht hielden, wat niet anders

was dan het natuurlijk uitvloeisel van zijne meerderheid én als geleerde én als

christen. Zelfs zij , die door secte-haat van jongs af tegen hem waren inge-

1) De Hoogduitschers zonderden zich af iu 1613 , de Engelschen traden toe in 1615.
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nomen , moesten toen ook getuigen : „ Buiten twijfel moet hij gehouden wor-

den voor een' der allerberoemdste en welsprekendste leeraren , door zeer velen

,

die voor de algemeene verdraagzaamheid omtrent de verschillende gevoelens

onder de Christenen pleiten , zoo hoog en dierbaar geschat , dat niemand hem

ooit gelijk was."

Op drie-en-twintigjarigen leeftijd zette Gelein Abrahams, die in 1622 te

Zierikzee was geboren , zich als geneesheer te Amsterdam neer en veranderde

zijn' voornaam, naar den wansmaak dier tijden, in Galenus. Drie jaar later

verkoos de Vlaamsche gemeente aldaar , die in een kerkgebouw bij 't Lam

vergaderde , hem tot haren leeraar. Hoe uitnemend hij , door zijn grondig on-

derzoek van den Bijbel en van velerlei theologische vraagstukken, voor deze

taak berekend was, bleek reeds het volgend jaar, toen hij zoo moedig ineen

twistgesprek tegen vier Hervormde predikanten den doop op belijdenis voor-

stond , dat hij zijn' ambtgenoot , die om dit gevoelen in hechtenis was ge-

raakt, van de kerkerstraf wist te verlossen. Doch ook toen reeds had zijne

gemeente nog eene andere ervaring gehad , die voldoende bewees , dat de

nieuwe leeraar geheel van haren geest was doordrongen. Hij zelf toch had

het weigerend antwoord gesteld, waartoe met bijkans eenparige stemmen be-

sloten was op het verzoekschrift der Vereenigde gemeente (eens de gemeente

van Lubbert Gerrits), om zich met de Vlamingen te vereenigen. Ook hem

was hare gematigdlieid in het bannen, hare groote verdraagzaamheid, hare

bereidheid om ieder' Doopsgezinde (met welken twistnaam ook genoemd) aan

het avondmaal te ontvangen , een gruwel , — en , meer dan dit alles mis-

schien, iets anders, wat in het antwoord wel niet werd genoemd, maar toch

kennelijk doorschemerde : hare afwijking van de regtzinnige leer der vaderen

!

Veel was er in de Broederschap veranderd sedert den dood van Lubbert

Gerrits. Wat deze stervende voorzien had gebeurde , — maar 't gebeurde op

eene wijs, geheel verschillend van 't geen hij zich had voorgesteld. Wél zag

men allerwege toenadering, doch niet tusschen zijne geloofsverwanten en de

overige afdeelingen der Doopsgezinde Broederschap : neen , bijkans uitsluitend

tusschen de Oude Friezen en de Vlamingen. Claas Claasz. van Blokzijl

was sedert 1613 de man des vredes onder hen. Doch meer dan zijn woord

deed de werkelijke vereeniging der beide partijen te Schiedam (1620) en te

Harlingen (1626), — deed eene geloofsbelijdenis door Jacques Outerman , om

zich v^n de blaam der Socinianerlj te zuiveren, bij de Staten ingeleverd

(8 October 1626), die velen tot het inzigt bragt, hoe weinig beteekenend

't verschil en hoe groot in hoofdzaken de overeenstemming was tusschen

Friezen en Vlamingen , — deed eindelijk het besluit der Vlaamsche gemeente

te Amsterdam, toen zij aan de Friezen den „olijftak des vredes" aanbood

(1627— 1630). Wél vond de verzoening hevige tegenkanting; wél schaarden

zich de strengere Friezen in Noord-Holland rondom Pieter Jans Twisck en
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stichtten zij eene vereeniging (Sociëteit) ; wél weigerden de haxdnekkige Vla-

mingen, met Jan Lnies aan 't hoofd, de broederhand en wisten zij bijkans

anderliulve eeuw lang hunne gemeenten in Groningerland bij de oude be-

grippen te bewaren; maar juist nadat dezulken zich hadden afgezonderd,

viel het voor de overigen te gemakkelijker zich te vereenigen. Toch was de

eerste eisch bij elke verbroedering : eene algemeene belijdenis , een symbolisch

geschrift, waarin het punt van den ban (thans inderdaad reeds verouderd)

zoo voorzigtig mogelijk gesteld werd, doch waarin voor 't overige al de

iioofdleerstukken der christelijke waarheid kort en klaar werden uitgedrukt.

Aan het billijke , ja het noodzakelijke van dien eisch twijfelde niemand : met

geestdrift onderteekeuden de Vlamingen de artikelen, die een eind maakten

aan iiunne onderlinge geschillen (1632) of die de Friesche gemeenten en de

iiunue ineen deden vloeijen (1639—1649).

Maar vreemd klonk 't hun in de ooren, toen ook de Vereenigde of Water-

hmdsche gemeenten deel wilden hebben aan het vrede-verbond. Zij onderhiel-

den immers gemeenschap met Kemonstranten , Collegianten
,

ja erger nog met

de uit Polen geweken Sociniauen; zij hadden 't gif der ketterij immers in-

gezogen; zij waren immers van elke belijdenis zóó afkeerig, dat zij zelfs aan

de artikelen van hunne vroegere oudsten Hans de Eies en Lubbert Gei'rits

geen verbindend gezag wilden toekennen! Blijkbaar, — al waren velen onder

de Vlamingen en Friezen 't zich niet bewust — blijkbaar was in plaats van den

ouden strijd, die de Waterlanders eens gedwongen had zich tot een afzon-

derlijk genootschap te vormen , eene geheel nieuwe verdeeldheid ontstaan

:

't gold niet meer de zuiverheid der gemeente, maar de zuiverheid van de

leer. Geen wonder, dat zij, ten aanzien dezer zuiverheid te ligt bevonden,

een afwijzend antwoord op hunne broederlijke bede ontvingen; geen wonder,

dat een man als Galenus, in de strenge begrippen der Vlaamsche gemeente

' opgevoed en met een' regtzinnigen schoonvader (Abr. Bierens) tot ambt-

genoot, het vonnis der verwerping van ganscher harte mede ondertee-

kende.

Maar 't zou geheel anders worden. Een man als Galenus kon niet zoo

blind met het oude en overgeleverde zijn ingenomen , dat hij verder onder-

zoek overbodig achtte. Zijn ijver dringt hem tot studie, zijne studie brengt hem

in kringen waar vrije nasporing van de waarheid 't hoogst op prijs wordt

gesteld, — en eer hij er aan denkt, is hij te midden der kettersche Colle-

gianten, heeft hij Abr. Boreel en Dan. de Breen tot leidslieden gekozen.

Hij, die in 1649 de Waterlanders om hunne verdraagzaamheid had verketterd,

hij verkondigde acht jaar later , dat het avondmaal ook voor christenen, die

den doop op belijdenis niet hadden ontvangen , moest openstaan ; dat de

Bijbel, met uitsluiting van alle belijdenisschriften, den eenigen regel van ge-

iooven en doen bevat; dat ban en tucht voor goed hebben uitgediend.
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Met edele opregtheid deelt hij aan den kerkeraad zijne veranderde inzigten

mede ; doch ook onder de opzieners heeft menigeen zijn gevoelen gewijzigd.

Wél is het te Amsterdam nog niet zóó gesteld als te Rotterdam, waar vijf,

te Utrecht, waar vier, te Middelhurg, waar twee leeraren 't juk der belij-

denissen in 't openbaar afwerpen; maar toch van dag tot dag wint Galenus

aan invloed en wordt de schare , die de oude regtzinnigheid voorstaat , kleiner

en kleiner. Maar in 1662 verkrijgt zij plotseling, door 't beroepen van Samuël

Apostool, een' leeraar, bij wien zij zich tot eene bepaalde partij kan aanslui-

ten. Donkere dagen waren gevolgd. Eerst trachtte zij de verwijdering van

Galenus te verkrijgen, door de gemeente van hem afkeerig te maken;

maar de poging stuitte af op de liefde , die hem de meerderheid toedroeg.

Daarna zocht zij heul bij den Staat en klaagde hem aan als een' volgeling

van Socinus, — maar hij werd vrijgesproken (14 September 1663); eindelijk

scheidde zij zich af tot eene nieuwe gemeente (22 Junij 1664) , die naar 't

gevelteeken van het huls, dat haar tot kerkgebouw diende, de afdeeling der

Zonïsten genaamd werd, en wierp al de schuld dier geweldige afscheuring

op Galenus. Maar dit laatste baatte evenmin. De meerderheid was niet gezind

haren geliefden voorganger op te offeren voor 't behoud van eenige onrustige

leden.

Toch betreurde niemand meer dan Galenus 't vertrek van Apostool met

de zijnen en trachtte niemand ernstiger dan hij hen tot den terugkeer te be-

wegen. De klove was echter te diep. Zij , met de letter der formulieren vóór

zich en daaraan angstig zich vastklemmende, als hing van die trouw de be-

houdenis af, — zij konden toch niet de broederband reiken aan ongeloovigen

,

die durfden beweren, „dat het niet juist ter zaligheid noodig is, dieper te

treden in het naauwkeurig onderzoek van de wijze der voorwetendheid van

Jezus, zijne herkomst in 't vleesch, de vereeniging der zoogenoemde twee na-

turen en wat dies meer zij , waarover onder de Christenen zoo scherp ge-

twist wordt." Veeleer zochten de regtzinnigen , die nu ook in naburige steden

zich van hunne gemeente afscheidden, in elkander steun door 't sluiten van

een verbond (1664) en 't oprigten eener vereeniging of Sociëteit (1674), die

voor de zuiverheid der leer moest waken en de laatste pogingen van de zijde

der Galenisten aangewend, om de breuk te heelen, verijdelde. Naauwer had-

den intusschen ook deze zich aaneengesloten ; en bij de geheel veranderde gezind-

heid hunner voorgangers was 't geen wonder, dat de vereeniging met de

Waterlanders, in 1649 onmogelijk geacht, nu (1668) zonder eenig bezwaar,

bijkans onopgemerkt, tot stand kwam. Krachtiger had van toen af de gemeente

zich ontwikkeld en ernstiger de behoeften van hare zustergemeenten behartigd.

Met den geest des tijds meegaande en door lust tot onderzoek gedurig hooger

prijs stellende op grondige wetenschap, zag zij 't belang er van in, dat de

voorgangers niet meer gelijk vroeger nevens hun leeraarambt velerlei bedrijf
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tel' liancl namen , maar uitsluitend zich wijdden aan de evangeliebediening en

wetenschappelijk daartoe opgeleid werden. De eerste grondslagen eener god-

geleerde school werden gelegd (1675); en aan wien anders, dan aan Galenus

zou men 't onderwijs hebben toehetrouwd? Dertig jaren was hij ook in dien

kring velen tot zegen geweest; en (do gemeente dacht er aan, terwijl zij

van Maurik's lijkrede hoorde) wie kon hem ook in die betrekking ver-

vangen ?

Maar zij dacht aan meer. Reeds de psalm, dien zij aanhief, herinnerde

haar, dat zij mede aan hem de afschaffing van het kreupelrijm van Dathenus

en de invoering van een nieuw, uitnemend psalmboek (1684) te danken had.

Vooral echter stonden haar zijne groote gaven als prediker voor den geest;

met volkomene toestemming hoorde zij van Maurik aangaande hem getuigen:

„Zijne voorstellingen waren ten uiterste klaar, bewijzen bondig, leeringen

krachtig , vermaningen deftig en ernstig , vertroostingen ongemeen zielroerende

,

en in zijne bestraffingen zag men ernst, liefde, mededoogen uitstralen; noe-

mende de zonden onbewimpeld, wees hij 't gevaar en nadeel daarvan met

eene wonderlijke kracht aan. Ten allen tijde wist hij zijne woorden met de

hoogste aangenaamheid en zonder de minste gemaaktheid, op de allernatuur-

lijkste wijze, in de voegzaamste orde voor te stellen." Zoo ooit, in tijden van

nood, in dagen dat onbekrompen mildheid de rampen van oorlog of vervol-

ging moest lenigen, bleek het, welk eene overredingskracht hij bezat. Nog

stond het velen voor, hoe hij in 1672 en volgende jaren duizenden wist te

bewegen tot milde offers voor 't lienarde vaderland de gemeenten in Fries-

land alleen bragten meer dan een millioen daarvoor zamen) en tevens daar-

door het langbegeerde voorregt mede hielp verkrijgen, dat de Doopsgezinden,

vroeger alleen geduld, nu erkend werden en volledige godsdienstvrijheid van

Staatswege ontvingen, hoezeer ook de heerschende Kerk hen mistrouwde.

Nog stond het velen voor , hoe diezelfde welsprekendheid in dienzelfden jam-

mervollen tijd hem zijn doel deed bereiken en tonnen gouds verzamelen, ten

behoeve der arme geloofsbroeders , die , door de Hervormden in Zwitserland

uitgeplunderd on vervolgd, naar den Paltz geweken waren, — al hadden dan ook

de zoogenaamde regtzinnigen zich gehaast , hem als een' snooden ketter te

brandmerken bij de vlugteliugen , over wier nood hij zich zoo krachtig ont-

fcrnido. Nog stond het velen voor, hoe rijke gaven de Hervormde ballingen

uit Frankrijk aan zijne bemoeijingen, altijd vrij van bekrompen genootschaps-

geest , te dankon hadden. Bovendien , in die werken der barmhartigheid had

hij getoond , hoe gereed hij was tot verzoening. Naauwelijks was in 1690 van

de zijde der Zonïsten het aanbod gedaan , om gezamenlijk den onderstand der

vervolgde broeders te regelen, of met groote bereidwilligheid had hij daarin

toegestemd ; misschien voorzag hij , met profetischen blik , dat de vereeniging

,

voor dit doel in 1703 hernieuwd en ijverig door hem gesteund, eens de laat-

II. 36
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ste geschillen zou opheffen en 't ideaal verwezenlijken eener geheel hereenigde

Broederschap.

Zóó was Galenus : zóó diep betreurden hem allen , die niet door vooroor-

deel verblind waren. Inderdaad, er mogten in den kiüng der Broederschap

gedurende zijn leven begaafde mannen zijn opgestaan , wier pen vruchtbaarder

was dan de zijne, gelijk Pieter Jans Twisck (1592—1636), Jan Filips

Schabalje (1629—1656), Tieleman Jans van Braght (1625—1660) , Engel

Arends van Doregeest (1645— 1705); of die in geleerdheid boven hem uit-

blonken, zooals Adriaan van Eeghem (1631— 1709) en Antoni van Dalen

1638— 1708), — maarniet één was, gelijk hij, haar leidsman, haar vader ge-

weest , en van niet éénen gold het , gelijk van hem , dat hij haren geest geheel

in zich had opgenomen en hare eigenaardigheid ten volle in zijn' persoon en

in zijn leven wedergaf.

Hoe die geest was , moge een tweetal schrijvers van dien tijd (Bentheni en

Jehring) getuigen , te eerder in hun' lof te vertrouwen , naarmate ze partij-

diger tegen de Doopsgezinde leer waren ingenomen : „ Ofschoon men zich wel

voor de dwalingen van deze menschen moet hoeden , zoo kan men toch in den

wandel veel goeds van hen leeren, als ootmoed, tevredenheid, matigheid en

inzonderheid liefde jegens de behoeftigen. Want hoewel aan de Nederlandsche

Hervormden m 't algemeen de lof van weldadigheid jegens de armen toekomt,

zoo is ze echter aan deze secte boven anderen eigen. Zij zijn jegens alle men-

schen zeer vriendelijk en bescheiden. Als zij anderen wegens schulden bij 't

geregt moeten aanklagen, zoeken zij liever tot een vergelijk te komen. Men

hoort van hen niet, dat zij vloeken of zweren, of dat zij twist en vechtpar-

tijen onder elkander hebben, of dergelijke. Zij ijveren dan ook, zoo veel mo-

gelijk , tegen alle onzedelijk leven. Wat hunne burgerlijke levenswijze betreft,

zij zoeken hun onderhoud meest door den koophandel en drijven zoo grooten

handel, als zij in de gelegenheid zijn te doen, waarom dan ook velen hun-

ner zeer rijk zijn en waartoe hun spaarzaam leven veel bijdraagt."

IV.

„ In de dagen der Reformatie gebeurde het , dat eenige Vlaamsche rederij-

kers een zeer opmerkelijk schouwspel vertoonden. De tooneelspelers versche-

nen allen in de gedaante van kwade geesten of duivelen en berieden zich

(ten aanhooren van al de aanschouwers) hoe ze best al de nieuwgezinden (zoo

zij die noemden , die de Roomsche Kerk hadden verlaten en nu zoo vurig in

godsdienstigheid schenen, dat zij de zwaarste ongemakken kloekmoedig daar-

voor uitstonden), hoe ze die , zeg ik , wederom zouden doen verflaauwen en

eindelijk ten val brengen. Tot velen zagen ze gemakkelijk kans, door den

een' in overdaad en onmatigheid te verstrikken en den ander' tot plunderen
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van kerken en rooven van kerksieraden , verjagen en mishandelen van de

Roonischc geestelijken, priesters, monniken en bagijnen op te hitsen, en on-

der dit wanbedrijf tot velerlei snoode ongeregeldheden te verleiden
;
gelijk ook

('t geen te beklagen is) tot groote schade en hinder van de Reformatie maar

al te voel is geschied.

„Maar tot de herdoopers, zoo zij die noemden, wisten ze geen' raad: die

waren een onnoozel afgescheiden volk; ontbloot van wereldsch gezag; van lig-

chamelijken tegenstand en gebruik van oorlogswapenen ten uiterste afkeerig;

gehechtheid aan de aarde en hare goederen hadden ze niet, noch lust om

zich op gewin daarvan toe te leggen , dewijl ze , nagenoeg van allen verla-

ten , als vogelvrij en gestadig van de eene plaats naar de andere om de hitte

der vervolging moesten vlugten.

„ Dus scheen er noch hoop noch gelegenheid voor die vermomde kwade

geesten, om hen tot misliruik in eten en drinken, in kroegen en lierbergen

,

tot wijn- en biei'gelagen of 't hanteren van andere wereldsche ijdelheden te

l)rengen , en in 't bijzonder ook niet tot sterke gehechtheid aan tijdelijke goe-

deren, dewijl zij, naauwelijks eenige schuilplaats vindende, als vreemdelingen

en ballingen in gestadige onzekerheid rondzwierven en dagelijks niet dan een'

geweldigen dood voor oogen zagen.

„De kamerspelers, in gestalte van booze geesten, vertrokken dan, na veel

beraad en overleg, radeloos van het tooneel, verklarende tot den val van

alle nieuwgezinden raad te weten, maar tot de herdoopers, geen middel of

weg te kunnen bedenken , om hen ten val te brengen.

„ Maar wat gebeurt er ? Daar komt een van hunne makkers al hinkende van

achter de goi'dijn weer te voorschijn ; die roept lulde uit , dat hij raad had

gevonden. Gevraagd, welken ? antwoordt hij in dezer voege : wij zullen ophou-

den van vervolgingen en hun vrije tijden geven! En als zij vrije tijden

hebben, zullen zij hunne harten beginnen te hechten aan de aarde en aard-

sche bezittingen; die liefde tot de wereldsche goederen zal allengskens hun'

ijver tot het goddelijke wel doen bekoelen en uitblusschen ; door zuinige naar-

stigheid zullen zij rijk worden , — rijk zijnde , tot weelde en dartelheid ver-

vallen; zoo zullen wij hen wel ligtelijk verder afleiden tot herbergen , compa-

rities, pleiten en regten , tot bouwen van groote, prachtige luiizen en koste-

lijke hofsteden en 't geen meer de liefde der wereld naar zich sleept.

„De tijd en uitkomst hebben deze kloekzinnige voorzeggingen maar al te

zeer bevestigd en waar gemaakt!"

Zóó sprak Galenus Abrahams in 1687, — maar eerst na zijn' dood, veelmeer

dan ooit bij zijn leven, zou liet blijken dat de Rederijkers goed hadden gezien. De
geheele geschiedenis toch der achttiende eeuw is voor do Doopsgezinde Broeder-

schap eene geschiedenis van achteruitgang, van vervloeijing, van verval, dat

haar op 't vei-lies van honderd gemeenten en vier-vijfde van haar ledental stond.

36*
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Wél WOU, onder invloed van 't vereenigd hulpbetoon aan de noodlijdende

gemeenten buiten 'slands, de overtuiging gedurig meer veld, dat niet het

vasthouden aan eenig leerstelsel, maar liefde, ijver, milddadigheid de hoofd-

eisch van het evangelie is , en bragt de toenemende verdraagzaamheid op menige

l^laats ('t laatst te Amsterdam in 1801) de verzoening tusschen Zonïsten en

Lamïsten tot stand , — maar die verdraagzaamheid werd bij velen tot onver-

schilligheid omtrent het afzonderlijk bestaan hunner Broederschap, of, erger

nog, omtrent de groote waarheden van het evangelie zelf. Wél ontbrak

het niet aan geleerde mannen in hun midden en muntten David van Heyst

(1712—1719), Joannes Stinstra (1730—1790), Daniël Hovens (1755—1795),

Allard Hulshoff (1760—1795) en Willem de Vos (1762—1814) onder hen

uit ; wél was de Kweekschool tot vorming van leeraars , die na den dood van

Galenus gekwijnd had, in 1735 hersteld en bloeide zij onder de hoogleeraren

Tjerk Nieuwenhuis (1735—1759), Heere Oosterbaan (1761— 1786) en Gerrit

Hesselink (1786—1811), maar die geleerdheid miste vaak eene levenwek-

kende kracht, en slechts weinigen hadden lust tot de evangeliebediening
,

zoodat met ieder jaar het getal der openstaande leeraarsplaatsen toenam. Was

het wonder, dat vele gemeenteleden, wien de schrale vermaning der liefde-

preêkers niet meer voldoen kon , vervulling hunner geestelijke behoeften zoch-

ten bij Hervormden en andersdenkenden? Bovendien, het lidmaatschap der

heerschende Kerk trok menigeen aan, daar het de onmisbare voorwaarde

was tot het verkrijgen van openbare ambten en bedleningen. Voor dit lokaas

bezweek veler trouw aan de godsdienst der vaderen. Maar genoeg om den

overgang van duizenden en nog eens duizenden te verklaren. Daartegen baatte

noch 't vereenigen van vroeger verdeelde gemeenten, noch de strengheid van

nieuwe belijdenissen (die der Groninger Vlamingen in 1755, die van Cornelis

Ris in 1772), terwijl toch de geesten zóó zeer veranderd waren, dat de So-

ciëteiten , wier roeping het geweest was voor de zuiverheid der leer te wa-

ken, de eene na de andere, de Zonsche in 1796, de Groninger na eene

halve eeuw kwijnens in 1815, te niet liepen.

Waarlijk, redding scheen niet mogelijk. Bijkans met zekerheid liet zich

reeds 't kleine aantal jaren berekenen , dat de Broederschap nog bestaan zou

,

eer zij geheel onderging , — toen bovendien de ontzettende nood , waarin de

Fransche overheersching het vaderland bragt , de steunsels wegrukte , waar-

mee zij zich in haar' kwijnenden toestand nog had weten staande te houden.

Maar „het toppunt van 't kwaad werd ook nu het keerpunt ten goede."

Het denkbeeld , om eene vereeniging van alle gemeenten , onder den naam

van Algemeene Doopsgezinde Sociëteit , te stichten , ging uit van de Amster-

damsche gemeente (1810), die 't onderhoud der Kweekschool, sedert 1735

door haar bekostigd , niet langer kon dragen , maar beproeven wilde , wat

zij vermogen zon in zamenwerking met anderen. „ Dit denkbeeld , als ge-



285

wenscht en mogelijk, kreeg vastheid. De Sociëteit kwam door onderlinge

zamenwei'king tot stand en wei-d het middelpunt, om 't welk eerst velen,

later allen , zich schaarden. De vrees voor verval en ondergang week voor

blijde hoop op redding. Nieuwe levenskracht begon het kwijnend ligchaam

te doorstroomen, zich door verblijdende teekenen openbarende : de Broederschap

was behouden! en niet maar behouden; een tijdperk brak aan, dat van nieuwen

in- en uitwendigen bloei getuigde. Alle achteruitgang werd gestuit. De geest

toonde zich gewillig en maakte de hand vaardig om het zwakke te sterken,

het vervallene te herstellen, het verdoolde op te zoeken, het verstrooide te

vergaderen , het verlorene weder te brengen : na vijftig jaren is door de wer-

king der Sociëteit het getal der Doopsgezinden verdubbeld en hai'e Kerkge-

meente als herboren
!"

Veel veranderde in den loop der eeuwen. Er is in onze dagen geen Doops-

gezinde, wiens opvatting van de evangelische waarheid overeenstemt met die

van Menno ; er is er niet één , die zijn banvonnis zou kunnen ontgaan. Maar

is ook nu nog eene vrije Kerk in een' vrijen Staat het ideaal van den

Doopsgezinde ; volstrekte onafhankelijkheid van elke bijzondere gemeente

zijn eisch; zelfstandigheid, die zich in de eigene, vrijwillige daad der toe-

treding bij den doop openbaart, de voorwaarde van het lidmaatschap zijner

gemeente, en wordt volgens hem niet aan de opvatting van enkele leer-

stukken maar aan den levenswandel de ware geloovige gekend, — dan be-

toont hij zich , in weerwil van alle veranderingen , nog een geesteskind van

de vaderen , die eenmaal als vrije mannen door vrije gemeenten afgevaardigd

te Bockholt bijeenkwamen, die tegen 't gezag van den „ landsgod" pro-

testeerden, die dogmatische bespiegelingen voor „onnut en menschenver-

nuft" hielden, — bovenal, die eene gemeente van wedergeborenen , zonder vlek

of rimpel , de verwezenlijking van het Godsrijk op aarde achtten,

J. G. DE Hoop Scheffer.



ZEVENTIENDE TAFEREEL.

DE GELDERSCHE HOOGESCHOOL.

Wie in onze dagen het afgelegene , maar thans door den spoorweg ons

naderbij gebragte , Harderwijk bezoekt , wordt spoedig genoeg door de wan-

delaars, die hij op zijn pad ontmoet, door de reeks van tavernen en kroegen

,

die hij in de achterbuurten nevens elkander vindt geschaard , er aan herinnerd

,

dat daar ter stede het Depot voor onze koloniale troepen is gevestigd. Zoo hij

nogtans van het glansrijk vei'ledene geene kennis of gedachtenis draagt, zal

hij bezwaarlijk zich kunnen voorstellen , dat in diezelfde stad langer dan ander-

halve eeuw de achtbare Tempel der wetenschappen heeft gestaan. Wie daaren-

tegen in de geschiedenis des vaderlands en van onze voorvaderlijke inrigtin-

gen voor hooger onderwijs genoegzaam is ingewijd , zal nimmer tot deze oude

landstad kunnen naderen , zonder door het bewustzijn te worden aangegrepen

,

hoezeer ook de beste en schoonste der menschelijke instellingen aan de algemeene

wet der vergankelijkheid en onbestendigheid onderworpen zijn ! En eene treu-

rig weemoedige herinnering zal hij wijden aan de opkomst, den bloei en den

ondergang der Geldersche Hoogeschool. Deze te schetsen , daarop het oog en

de aandacht onzer lezers te rigten, is de taak, die wij op ons hebben geno-

men, en waarvan wij ons trachten te kwijten in het nu volgende Tafereel.

I.

Oorisprovg en nficJiting.

Toen de twaalfde vau Grasmaand in het Munstersche vredejaar was aan-

gebroken , waren reeds vroeg in den morgen de straten van Harderwijk met

voetgangers, Geldersche koetskarren en wagens ov(n'dekt, en er heersclite

allerwege zooveel leven en beweging, dat de anders stille stad in eene on-

zer meest bevolkte en bedrijvigste handelsteden herschapen scheen. Met

ieder uur groeide nog de toevloed van vreemdelingen aan, die van verre en
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nabij op dit punt waren bijeengestroonul , zoodat — om de taal van een'

ooggetuige te bezigen — het schijnen kon , „ alsof men het geheele land in

écne stad te zamen vond." Wat was de oorzaak dezer buitengewone beweging,

welke zich tegelijk als eene blijde feestviering aankondigde ? De Geldersche

Hoogeschool , of — gelijk zij , Ijij het verleende octrooi , in de openbare stuk-

ken en besluiten der Staten van Gelderland werd genoemd — de Akademie

van hel vorstendom Gelre en de graafschap Zulphen zou op dezen gedenkwaar-

digen dag plegtig worden ingewijd.

Vreemd was het niet, dat Gelderland, het voorbeeld volgende der meeste

andere gewesten, in het bezit wenschte te zijn eener eigene Hoogeschool,

welke tot opleiding zijner jongelingschap voor de bedieningen in Kerk en

Staat en tot bevordering der wetenschap mogt strekken; en evenmin kon het

verwondering baren, dat Harderwijk, boven de drie zustersteden Arnhem,

Nijmegen en Zutphen , schoon het als stad in rang en aanzien bij deze moest

achterstaan, daarop de eerste en voornaamste aanspraak deed gelden. Hier

immers was i'eeds sedert drie eeuwen eene vermaarde school gevestigd , omtrent

wier ontstaan en lotgevallen wij mede aan onze lezers eenig verslag zijn ver-

schuldigd.

Het zaad, dat door Geert Groote en de broederen des gemeenen levens

was uitgestrooid, was ook hier in eene goede aarde gevallen en bestemd om

nog na eeuwen schoone en rijke vruchten te dragen. Het licht , door hen

ontstoken, verspreidde ook hier een' weldadigen glans, nog vóór dat het licht

der Hervorming was aangebroken. Als de vrucht hunner lofwaardige pogingen

was in de tweede helft der veertiende eeuw te Harderwijk , nevens een Frater-

huis, eene school gesticht, welke allengskens in bloei toenam , in de vijftiende

eeuw den rang van een gymnasium verwierf, dat door den roem der leeraars

,

die aan het hoofd dezer inrigting stonden, steeds grooter aantal jongelingen

uit verschillende Nederlandsche gewesten tot zich trok , en , na onder den

naam van Felnwsche Kwartierschool nog meer uitbreiding te hebben erlangd,

de grondslag is geworden, waarop later het gebouw der Geldersche Hooge-

school is verrezen.

Deze oudere school had, even als hare opvolgster, tijden van kwijning en

tegenspoed gekend, en was meer dan eens aan den rand van haren onder-

gang gebragt; maar het scheen alsof de geleden tegenspoed telkens moest

dienen, om haar hooger te verheften en een tijdperk van vernieuwden bloei

te doen volgen. Zóó had in den jare 1503 een ontzettende brand verre het

grootste gedeelte der stad vernield. Ook het Fraterhuis en schoolgebouw

lagen in puin; en indien een aloud berigt, dat eene beschrijving geeft van

die vreesselijkc en schier onherstelbare ramp , welke Harderwijk had getroffen

,

geloof verdient of juist is uitgelegd, dan vonden, nevens meer dan duizend
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inwoners, niet minder dan driehonderd-en-vijftig leerlingen dezer school den

dood in de vlammen. Wij meenen de juistheid dezer opgave of liever van

hare uitlegging te mogen betwijfelen 1); maar hoe overdreven dit berigt ook

schijne of werkelijk zij , altijd laat zich hieruit tot het aanzienlijk getal jon-

gelingen besluiten, die bij deze stichting onderwijs in de oude talen en wat

toen verder tot eene wetenschappelijke opleiding gerekend werd te behooren
,

hadden gezocht en gevonden. Hoe ontzettend deze ramp ook zijn mogt, zij

bleek niet onherstelbaar te zijn. Slechts weinige jaren waren er verloopen,

of de school was als eene phenix uit hare asch verrezen en , met haren rector

Petrus Apherdianus aan het hoofd, trad zij een nieuw tijdperk van tot hiertoe

nog ongekenden luister in. Hoe zwaar, eene eeuw later, bij het doorbreken

en veldwinnen der Hervorming, de nood der tijden ook op Gelderland drukte,

de Veluwsche school overleefde niet alleen de hierdoor ontstane beroerten,

maar juist datgene, wat haar met een' volslagen ondergang had bedreigd,

deed haar in rang hooger klimmen en te digter naderen tot de bestemming,

welke zij eens in de rij onzer vaderlandsche Hoogescholen te vervullen had.

Reeds vóór het einde der zestiende eeuw — terwijl het oorlogsvuur nog

heftig blaakte — toen de arme Veluwe door oorlogsschatting en andere on-

heilen, als gevolgen van den krijg, nog meer was verarmd; vóór dat bij het

twaal^arig bestand het gedruisch der wapenen een' tijd lang zweeg, en lang

vóór dat Groningen, Deventer, Amsterdam en Utrecht zich nog op het be-

zit hunner scliolen konden beroemen, — reeds toen was bij de stedelijke rege-

ring van Harderwijk en enkele vrienden en begunstigers der wetenschap

het denkbeeld tot rijpheid gekomen , om aan het hier gevestigde gymnasium

de wijding en inrigting eener Hoogere of Doorluchtige School te geven, „waar

de Geldersche jongelingen, als onder der ouderen oog, tot alle nuttige we-

tenschap opgeleiden tevens voorbereid konden worden, om, zoo zij later eene

Universiteit wenschten te bezoeken , zulks met te meerdere vrucht te kunnen

doen." Dit denkbeeld vond weerklank bij de drie kleinere steden van het

kwartier, Eiburg, Hattem en Wageningen, die, even als Harderwijk „al

moesten zij daartoe ook de penningen uit het diepste der beurs ophalen ,"

bereid wai-en tot bevordering en bereiking van dit doel de noodige geldelijke

1) Ik waag het in dezen van \njlen den hoogleeraar Boumau, den verdienstelijken

geschiedschrijver der Geldersche Hoogeschool, wiens werk bij dit Tafereel als hoofd-

bron gediend heeft, van gevoelen te verschillen. Ik ontken niet, dat de boven mede-

gedeelde opgave uit de door hem aangehaalde woorden naar de letter kan worden afge-

leid, en dat zij ook door latere schrijvers aldus verstaan en overgenomen is geworden;

maar acht het toch verre het natuurlijkst en eenvoudigst , dat de aloude schrijver met dit

berigt heeft wiUen zeggen: dat door deze ramp nagenoeg de geheele stad, met de wo-

ningen en bezittingen van anderhalf duizend inwoners , alsmede hare school , welke op dit

tijdstip driehonderd-en-vijftig leerlingen telde, eene prooi der vlammen is geworden.
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offers te brengen. Het vond ki'achtdadige medewerking bij den Arnhemschen

kcrkleeraar Fontanus, die én hier én elders, waar in het belang der Kerk

iets goeds te stichten viel, den veelzijdigsten invloed wist te doen gelden.

En nog meer beteekende het, dat het alzoo ontworpen plan de goedkeuring

en toejuiching wegdroeg vau prins Maurits , in wien wij gewoon zijn veel

meer den onsterfelijken krijgsheld te bewonderen , dan een' beschermer der

wetenschappen te huldigen, maar die hier althans de overtuigende blijken

gaf, „dat ]iij — zooals een oud schrijver tot zijnen lof getuigt— niet minder

de geleerde, dan de gewapende Pallas beminde." Niet te vergeefs had men

zijne ondersteuning ingeroepen , en ware zijn wensch vervuld , dan zoude nu

reeds , door de toetreding en zamenwerking der twee andere Geldersche kwaï'-

tieren van Nijmegen en Zutphen , de stichting eener Hoogeschool voor Gel-

derland haar volkomen beslag hebben verkregen.

Al lag de geheele verwezenlijking van dit plan toen nog ia de verre toe-

komst, toch zag men zich in staat gesteld daaraan een begin van uitvoering

te geven , door ettelijke hoogleeraren naar Harderwijk te beroepen en aan de

thans opgerigte HoogescJiool van hel hoartier der Yeluwe te verbinden. De na-

men vau Pontanus als historiescbrijver , van Zevecotius als Latijnsch dichter en

letterkundige , van Deusing op het gebied der geneeskunde , hebben eene meer

dan ras voorbijgaande vermaardheid in de geschiedenis verworven. Maar ook

de godgeleerdheid werd al aanstonds op eene waardige wijze vertegenwoor-

digd. Waren toch de eerste ontwerpers van dit plan hoofdzakelijk tot deze

gedachte geleid door de dringende behoefte, welke zich deed gevoelen „ter

opleiding van kundige mannen , welke aan de gemeente Gods Woord mogten

verkondigen" — hieraan lieten zij zich dan ook voornamelijk gelegen liggen.

Later zullen wij gelegenheid hebben onderscheidene hoogleeraren in de god-

geleerdlieid , welke reeds gedurende het tijdperk , dat de hier gevestigde

school den zedigen naam van Veluwsche Kwartierschool bleef di'agen, haren

bloei hebben verhoogd, met eere te vermelden.

Maar hoe bereidwillig zich de Veluwe betoond had om , tot schraging en in-

standhouding eener eigene Hoogeschool, zich groote, geldelijke offers te ge-

troosten , de last , die alzoo op hare schouderen rustte , bleek weldra te zwaar

en drukkend, niet geëvenredigd te zijn naar hare beperkte krachten. De sober

genoeg bezoldigde leeraars vonden maar al te zeer stof over achterstalligheid

van betaling te klagen. Zekere kwijning moest wel het noodwendige gevolg

daarvan zijn, en de vraag liet zich niet langer terugwijzen, of die kwijning

niet in eene geheele uittering zou moeten eindigen. Maar hoe? zou dan eene

school, sinds eeuwen vermaard, wier roem zich steeds verder verspreid had

en steeds liooger was geklommen , alleen wegens gebrek aan geldelijke onder-

steuning , aan volslagen ondergang zijn gewijd ? Neen ! eere aan Gelderland's

toenmalige bewoners, dat hun gevoel zich daartegen verzette. Mogt al het

II. 37
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grijze Nijmegen, zich met fierheid verheffende op zijne „ AiDostolische school"

gelijke eere voor zich gewenscht hebben , thans nu de nood drono- , trok

het even weinig als Zutphen de helpende hand terug. Door de gemeenschappe-

lijke zamenwerking van al de deelen van het gewest, werd nu in het einde

verworven , wat reeds prins Maurits begeerd , maar niet verworven had. Juist

toen de Munstersche vrede den tachtigjarigen strijd met Nederland's volle

onafhankelijkheid , als duur verworven prijs, bekroonde , stond de Geldersche

Hoogeschool, door het besluit der Staten met universiteits regten gekroond,

in gelijken rang met hare zusteren te treden, en wij zagen den dag reeds aan-

gebroken, waarop hare stichting en inhuldiging luisterrijk zouden worden ge-

vierd. Keeren wij voor een oogenblik derwaarts met onze verbeelding terug!

Al spoedig riep het klokgebrom de menigte in het heiligdom zamen

,

waar de predikant Otto Belkamp den kansel beklom en eene godsdienstige

rede uitsprak , waarvan de tekst , aan den CXVIII^'^n Psalm ontleend , al aan-

stonds in de tot vreugd gestemde gemoederen een' vollen weergalm vond. Na

het einde dezer godsdienstoefening stond de eigenlijke akademische plegtigheid

eerst een' aanvang te nemen. Omstuwd door de gewapende burgerwacht, be-

gaf zich de feesttrein in statigen optogt van het raadhuis naar de groote

kerk. Aan het hoofd traden de nieuw benoemde curatoren, waarvan twee,

Zeger van Arnhem en Johan van Wijnbergen , wegens liunne uitstekende

verdiensten omtrent de stichting dezer Hoogeschool, hier bij name verdienen

genoemd te worden. Op hen volgde het achttal professoren , kenbaar aan hunne

toga's en barret, waarvan sommigen hier voor het eerst optraden, anderen,

zooals Johan Valckenier, hoogleeraar der godgeleerdheid en Hebreeuwsche

taal, reeds aan de Veluwsche school waren verbonden geweest. Hieraan slo-

ten zich de regeringsleden , weder gevolgd door zoovele hooggeplaatste man-

nen, als tot opluistering van het feest van elders herwaarts waren gekomen,

waaronder ook geleerden van naam, inzonderheid de beroemde Daniël Heyn-

sius, de oogen naar zich trokken. Door de akademische jongelingschap, zoo

voltallig mogelijk opgekomen en mede statiglijk uitgedoscht, en de achter deze

zich opstuwende volksmenigte, werd de feesttrein gesloten. Wegens de wit

gepoeijerde lokken en het ter zijde hangend rappier der studenten , zouden wij

thans geneigd zijn aan eene maskerade te denken, wisten wij uit de oude

oorkonden niet, dat deze dragt reeds omstreeks het midden der zeventiende

eeuw hier en elders was in zwang gekomen. Nu traden op het koor der kerk

achtereenvolgens de curator Vijgh en de hoogleeraren ToUius, Christenius en

Hornius als feestredenaars op, terwijl de plegtige rede, tot scherping en ver-

nieuwing der aandacht, nu en dan door zang en snarenspel of vrolijke optog-

ten daar buiten werd afgewisseld.

Gelijk zich verwachten liet, werd de dag, die met eene kerkelijke plegtig-
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heicl begonnen was, met een' maaltijd besloten. Een luisterrijke feestdiscli

stond des avonds op het raadhuis voor meer dan tachtig gasten aangerigt.

Tot laat in den nacht duurde de feestvreugde voort , terwijl lichtpijlen vlogen

,

vreugdesclioten knalden, vuurzwermen knetterden door de lucht; terwijl feest-

dronkon en liedeixm werden aangeheven, ingesteld ter eere van allen, die

eenig aandeel hadden aan de voorbereiding of stichting der thans voor goed

gevestigde Geldersche Hoogeschool
i van Geert Groote en de eerste stichters

van het Fraterlniis af, tot den laatste der nog levende begunstigers en be-

schermei's toe. Helaas! weinig vermoedde men , dat eene stichting , met zooveel

gejuich begroet, die zooveel heil voor de toekomst voorspelde, eenmaal in de

geschiedenis zou vermeld staan, niet enkel als de laatst of jongstgeborene

,

maar ook als de vroegst gestorvene in de rij onzer vaderlandsche Hoogescholen.

II.

BHl- op kare uilwevdige lotgevallen en hiwendïge gesleldJieul.

1648—1795.

Onder de gunstigste vooruitzigten werden aan de pas gestichte Hoogeschool

de akademische lessen geopend. Het getal der ingeschrevene studenten , dat

in het eerste jaar niet minder dan honderd-vier-en-twintig bedroeg, overtrof

zelfs de stoutste verwachting. Groot was onder de nieuw aangekomenen het

getal van hen, die hier hunne opleiding tot de evangeliedienst kwamen zoe-

ken. Even als elders was ook te Harderwijk , in den aanvang, de godgeleerde

faculteit eenigermate de bevoorregte onder hare zusteren, ten blijke dat

met de oprigting dezer Hoogeschool, nevens de verspreiding van het licht

der wetenschap , toch ook hoofdzakelijk de bloei en het heil der Kerk en de

instandhouding der zuivere Gereformeerde religie waren bedoeld geworden.

Aan twee hoogleeraren werd het onderwijs in de godgeleerdheid opgedragen,

waarvan de een in den regel den titel van professor primarius droeg en ook

als akademieprediker had op te treden , waarvan de ander — daar de beperkt-

heid van geldmiddelen nog niet aanstonds de oprigting van een' afzonderlijken

leerstoel voor de Oostersche taal en letterkunde gedoogde — zich doorgaans

mede het onderwijs in de Hebreeuwsche taal zag toevertrouwd. Om een hoe-

wel vlugtig, toch eenigzins volledig overzigt van hare geschiedenis te erlan-

gen , en daarna des te beter de beteekenis van haar bestaan voor do vader-

landsche Kerk en de godgeleerde wetenschap te kunnen beoordeelen, dient

hier met een woord van enkele hoogleeraren gewaagd te worden , wier op-

treding nog in het vorige tijdvak valt.

De eerste hoogleeraar in de godgeleerdheid (in den jare 1601 met die

37*
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waardigheid bekleed) was Anthonius Thysius , te Antwerpen geboren , die te

Genève als leerling aan de voeten van den beroemden Beza had gezeten , te

Heidelberg met Gomarus in naauwe vriendschapsbetrekking was getreden, maar

evenzeer het goede in Arminius waardeerde, en zijnen roem van zelfstandig

en onafhankelijk godgeleerde , zoowel gedurende de achttien jaren , die hij te

Harderwijk doorbragt, als later te Leiden, gehandhaafd heeft. Zijn opvolger

was 1'Empereur van Opi^yck, die als godgeleerde hem geenszins evenaarde,

maar in Oostersche taalkennis hem overtrof, en , mede naar Leiden vertrokken

zijnde , in Hendrik van Diest zijnen opvolger vond. Kenmerkte zich de laatst-

genoemde, even als zijne beide voorgangers , door een' onbekrompen en vrede-

lievenden geest , deze lofspraak komt minder ten goede aan Johannes Kloppen-

burg, die de vier jaren welke hij te Harderwijk vertoefde, even als elders,

in gestadigen strijd en onrust sleet, en kort vóór dat de Geldersche Hooge-

school als zoodanig hare plegtige inwijding ontving , door den bovengenoemden

Johan Valckeuier was vervangen.

Bij de inzage van de lijst der hoogleeraren, die in de zeventiende eeuw

aan de Geldersche Hoogeschool hun licht lieten schijnen, staan wij verbaasd

over het groot aantal vreemdelingen, die uit Noord-Duitschland herwaarts

zijn gekomen. Bovenal was Bremen eene vruchtbare moeder van Gelder-

sche professoren. Was deze zoo belangrijke handelstad vroeger geheel door

de pogingen van Nederlanders, en daaronder van twee Noord-Nederlanders ij,

voor de zaak der Hervorming gewonnen : zij heeft zich van de schuld der

dankbaarheid , welke deswege geacht kon worden op haar te rusten , ruim

gekweten , door het licht , dat zij met verschillende straalbreking heinde en

veer verspreid heeft , ook herwaarts te doen uitgaan , hetwelk op onze vader-

landsche Hoogescholen , hoog op den kandelaar geplaatst, gedurende gerui-

nien tijd met weldadigen glans heeft geschenen. Gelijk de beroemde Coccejus

dadr het eerste levenslicht had aanschouwd , zoo waren ook twee der vroegste

hoogleeraren, die te Harderwijk den leerstoel der godgeleerdheid tot sieraad

strekten, beiden te Bremen geboren: Henricus Flockenius, eerst een warm

voorstander, later een bestrijder der leerstellingen van Coccejus, die na een

veeljarig verblijf hier te lande naar zijne vaderstad terugkeerde, en Michiel

Wolferdus , die weggerukt werd door eenen vroegtijdigen dood. Gelijk de laatst-

genoemde zich tegen de wijsbegeerte van Cartesius verklaarde, zoo deed ook

Gisbertus van Isendoorn (geb. te Ede en voormalig kweekeling der Veluw-

sche school, die in het vak der wijsbegeerte eene vermaardheid verworven

had , welke den roem van de meesten zijner ambtgenooten overschaduwde)

1) Den beroemden Hendrik van Zutphen eu Joannes Timan van Amsterdam. Zie

mijne Geschiedenis der Hervorming. Dl. II, bl. 124, i^'^ druk.
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zicli als een' standvastigen bestrijder van Cartesius kennen ; maar in weerwil

van dien tegenstand had de zeventiende eeuw nog niet haren loop voleind,

of' de Cartesiaansche leeringen en gevoelens, ook hier doorgedrongen, hadden

reeds van meer dan éénen leerstoel der Geldersche Hoogeschool krachtige

aanbeveling en verdediging gevonden.

Zóó helder en onbewolkt als de toekomst voor de jeugdige Hoogeschool, bij

hare inhuldiging, scheen, zóó spoedig verduisterde zich de hemel, en eerlang

was de geheele gezigtseinder met donkere en onheilspellende wolken overdekt.

Het jaar 1672, in de geschiedenis onzes vaderlands, wegens den inval der

Franschen en Munsterschen , met zulk eene zwarte kool geteekend, was in-

zonderheid noodlottig voor Harderwijk, en dreigde de pas gevestigde Hooge-

school met eene geheele ontbinding. Naauwelijks was het zegevierende Fran-

sche leger den Rijn overgetrokken , of zijne benden overstroomden de Ve-

luwe, en een deel daarvan rigtte zich ook naar Harderwijk. De schrik, die

den bewoners van dit gewest om het hart geslagen was, verlamde en ver-

nietigde eiken tegenstand, en dezelfde stad, die zich vroeger zóó manmoedig

tegen den Spanjaard had verweerd , viel nu , schier zonder slag of stoot

,

den overmoedigen vijand in handen. De hoogleeraar in de godgeleerd-

heid Wilhelmus Wilhelmius had juist met zijne gade en kinderen een schip

beklommen , om de stad , die hij nimmer zou wederzien , van de zeezijde

te verlaten, toen de vijand van de landzijde de voor hem geopende poorten

binnenstormde. Nog andere hoogleeraren waren gelijktijdig met hem voort-

vlugtig. Zelfs — wat gestrenge berisping verdient — hadden vele predikan-

ten, hier en in den omtrek, bij de nadering des vijands, hunne gemeenten

verlaten. De akademische boekerij, als een brandhout uit het vuur gered,

was naar elders vervoerd ; maar het gebouw, voor het geven der lessen bestemd,

stond , nadat het Fransche bestuur hier zijn' zetel had opgeslagen , tot groote

ergernis der Hervormden , in eene Roomsche kerk herschapen te worden. Be-

hoeft het gezegd te worden , dat het akademisch ondo'wijs , onder den heilloo-

zen invloed van zulke gebeurtenissen en omstandigheden
,
gestremd bleef, en

kan het ons verwondering baren, dat wij geenerlei sporen vüiden, dat er

eenige inschrijving van nieuw aangekomene studenten (wier getal reeds in het

vorige jaar tot een klein cijfer was gedaald) in den nazomer van dit nood-

lottig jaar heeft plaats gehad?

En werkelijk schjen hiermede aan de Geldersche Hoogeschool, reeds zoo

kort na hare stichting, eene hartewond geslagen te zijn, welke haar veroor-

deelde om langzaam dood te bloeden, of waarvan zij kwalijk geheel zou kun-

nen hersteld en genezen worden. Immers, de rampen, die nu en in het eerst-

volgende tijdsgewricht haar troffen, beperkten zich niet tot de onheilen, welke

de krijg met al zijne verschrikking met zich voerde. Ook de levensbron,
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waaruit zij krachten en voedsel zoog, de jaarlijksclie toelage der di-ie Gelder-

sche kwartieren, haar bij besluit der algemeene Staten toegezegd en vei'zekei'd,

had opgehouden te vloeijen. Voor een deel kan deze weigering hare verkla-

ring en verschooning vinden in den nood en ongunstigen toestand der tijden,

waardoor algemeene verarming was te weeg gebragt. Maar voor een deel wa-

ren hierbij ook inwendige tweedragt en onedele naijver in het spel. Met door-

drijving van het vroeger ontworpen plan , om de apostolische school tot eene

Doorluchtige School te verheffen, had Nijmegen de ondersteunende hand te-

ruggetrokken en gesloten, en ook het graafschap Zutpheu, het kwartier van

de Veluwe zelfs volgden dit voorbeeld. Treurig moeten, gedurende meer dan

twintig jaren , het lot en de toestand der Harderwijksche hoogleeraren geweest

zijn , en wij kunnen niet genoeg de onbaatzuchtigheid en standvastigheid dier

mannen roemen, die, jaren achtereen van het schrale inkomen beroofd, nog

altijd voortgingen aan de beoefening der wetenschap en de opleiding der

akademische jongelingschap hunne beste gaven en krachten te wijden. Dat de

Hoogeschool in dezen tijd van beproeving niet geheel is ondergegaan, dit

had zij , naast de hoede der Voorzienigheid , hoofdzakelijk aan de bescherming

en tusschenkomst van prins Willem III te danken, die reeds als stadhou-

der, maar ook nadat hij Engeland's koningstroon had beklommen, zich hare

belangen, als waarin hij het belang van Kerk en vaderland ten naauwste be-

grepen achtte, voortdurend aantrok, en eindelijk, door zijn ernstig verma-

nend woord bij herhaling tot de Staten te rigten , er in slaagde deze tot

vernieuwden , te lang geweigerden , onderstand te overreden. De kranke , die

op den oever des doods was gebragt, beraamde en bekwam weder met het

einde der zeventiende eeuw; maar eerst vele jaren later, en niet vóórdat de

vrede met Frankrijk in den jare 1713, op haren geboortedag, te Utrecht ge-

teekend was, mogt zij zich in eene volkomene herstelling verheugen.

Wel dreigden ook in latere tijden van dezelfde zijde gelijksoortige onheilen.

De vernieuwde vrees voor het overmeesterend geweid der Frausche wapenen

was oorzaak , dat het eerste eeuwfeest zonder luidruchtige vreugdebedrijven

,

maar ook met te inniger dank aan God, omdat het pas gei-ezen gevaar toen

reeds gelukkig was afgewend , gevierd werd. Wel werd het anders stille en

vreedzame Harderwijk bij de Pruisische omwenteling van 1787 het tooneel

van eene plundering en verwarring, zooals het bij den inval der Franschen

naauwelijks had gekend of aanschouwd. Maar spoediger dan men had durven

hopen, werd hier eene gewenschte ruste hersteld. De heillooze burgertwisten,

welke in het laatst der vorige eeuw den grond onzer geboorte zoo heftig ge-

schud en gescheurd hebben , sloegen hier veel minder diepe wonden dan el-

ders in ons vaderland , en lieten daarom niet zulke smartelijke naweeën of blij-

vende likteekenen achter. Over het geheel mag men veilig beweren , dat de
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Geldersche Hoogeschool
,
gedurende het geheele tijdperk tusschen den Utrecht-

schen vrede en de inlijving onzes vaderlands in het Fransche keizerrijk, welke

haren val unniiddellijk heeft naar zich gesleept, zekere mate van rust, wel-

vaart en bloei heeft mogen genieten, waardoor zij in staat gesteld werd— zij

het ook in beperkten kring — al dat goede te stichten en te werken, dat zij

in zoo ruime mate gewerkt heeft.

Wenden wij thans weder den blik naar hare inwendige gesteldheid. Slechts

zelden zien wij op theologisch gebied (waartoe wij uit den aard der zaak geheel

ons overzigt beperken) tusschen de godgeleerden , die hier te zamen werkten

,

een heftig twistvuur ontbranden. Slechts éénmaal vinden wij een' hoogleeraar

om de onregtziunigheid zijner gevoelens veroordeeld : het was Petrus Ens , die

in het jaar 1726, toen hij nog predikant te Oosthuizen was, geroepen werd,

om den leerstoel in de godgeleerdheid, opengevallen door den dood van Meijer

(aan wiens nagedachtenis wij eene meer uitvoerige hulde zullen brengen), te

komen bekleeden. De zóó gunstige versvachting, welke deze geleerde aangaande

zijne Oostersche taaistudie had ingeboezemd, werd op bedroevende wijze gelo-

genstraft, toen zich al luider en luider de beschuldiging tegen hem deed

hooren , dat zijne dictaten gevoelens behelsden , „ ten eenenmale afwijkende

van de aangenomene leer en smakende naar het socinianisme." De dictaten

werden opgeëischt en aan de faculteit der godgeleerdheid bij de universi-

teiten te Leiden en te Utrecht ter toetsing opgezonden. Het vonnis , door deze

geveld, luidde zóó beslissend maar tegelijk zóó ongunstig mogelijk. Ens werd

gedagvaard en gesommeerd om zijne gevoelens te herroepen. Zijn antwoord

was, dat hij zich in gemoede verpligt vond, om de afgekeurde gevoelens voor

God en de geheele wereld staande te houden en te verdedigen. Gedeeltelijke

schorsing in zijne ambtsbediening was het gevolg dezer weigering, en toen

Ens, na eerst hardnekkig in zijne weigering volhard te hebben , nog ter elfder

ure ootmoedig om vergiffenis smeekte, werd dit te laat geoordeeld, om het

reeds gevelde vonnis te vernietigen. Hij werd van het hoogleeraarambt

vervallen verklaard. Arm en vergeten rekte de ongelukkige te Zwolle sedert

zijn roemloos leven, en eene ondersteuning van diezelfde verzorgers, die

vroeger met zóó groote gestrengheid tegen hem gehandeld hadden, moest

strekken om hem in de laatste dagen zijns levens voor het uiterste broods-

gebrek te beveiligen. Nog inniger gevoel van deernis zou ons voor hem

bezielen, indien hij niet bij groote onbuigzaamheid, evenzeer van zwak-

heid van karakter als van zwakheid van hoofd blijken gegeven had. Wie

iutusschen meenen mogt in Ens eeniglijk het slagtoffer van de onverdraag-

zaamheid dier tijden te moeten zien, oordeele deswege niet te ongunstig over

de verzorgers van Gelderland's Hoogeschool, die kort te voren eene proeve

van geheel tegenovergestelde gezindheid hadden gegeven. Bij herhaling had-

den de Staten van het gewest er op aangedrongen , dat al de hoogleeraren

,
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voor zoover dit nog niet geschied was, de formulieren van eenigheid zou-

den onderteekenen. Deze maakten hieromtrent bezwaar en wendden zich

tot de curatoren, die tegenover de Staten op zicli namen voor de handha-

ving van hun besluit zelven te zullen zorgen, maar met veel beleid de zaak

zóó op de lange baan wisten te verschuiven, dat zij zonder gevolg en wer-

king bleef.

III.

Beroemde Jioogleeraren, uit de acJdüende eeuw.

Zulke flonkersterren van de eerste grootte, als er aan den letterkundigen

hemel van 's lands universiteiten te Leiden , Utrecht , Groningen en Franeker

hebben geblonken , zouden wij — waartoe dit ontveinsd? — aan de Gelder-

sche Hoogeschool vruchteloos zoeken. Niet , dat het hier aan wijdberoemde

namen ontbreekt, die ook de hedendaagsche beoefenaar der godgeleerdheid

met diepen eerbied blijft uitspreken ; maar zij , die hier allereerst met ver-

schuldigden lof zouden verdienen genoemd te worden, zien wij later aan an-

dere Hoogescholen verplaatst, met wier roem ook de roem van hunnen

naam op het naauwst blijft dooreengevlochten en verbonden. Zóó b. v. ware

het eere genoeg voor de Geldersche Hoogeschool , uit de achttiende eeuw den

onsterfelijken Reeland, uit het laatste tijdperk van haar bestaan de namen

van Clarisse en Muntinghe te hebben kunnen noemen; doch aanstonds zien

wij Utrecht , Leiden en Groningen optreden , er ojj wijzende , hoe zij daar vooral

en het meest in hunne ware verdiensten en eerbiedwaardige grootheid hebben

geschitterd. Zoo daarentegen ook sprake zijn mag van mannen , die , schoon

minder vermaard of bekend bij het thans levende geslacht, toch ten volle de

aanspraak mogen doen gelden van in de dankbare herinnering der nakome-

lingschap te blijven voortleven, dan behoeven wij hier zoo weinig angstig te

zoeken , dat wij veeleer in onze keuze verlegen staan , en deze daarom tot

een drietal zullen beperken.

Johann Meijer.

Verplaatst u in het stedeke Blomberg in het graafschap van de Lippe,

in de tweede helft der zeventiende eeuw. Ddar ziet gij een' kuiper, druk

bezig in zijn dagelijksch bedrijf. Terwijl hij luid hamerend om zijn vat in het

rond treedt, valt zijn oog op zijn' zoon, geroepen om den vader in zijn

ambacht behulpzaam te zijn , maar die intusschen schaaf en hamer had

weggeworpen en met brandende leergierigheid in een opengeslagen boek was

verdiept. De vertoornde vader rukt hem dat boek uit de handen, en eene



297

gevoelige tuclitiging wijst den onwilligen knaap tot den gestaakten arbeid

terug 3). Weinig vermoedde die vergramde vader, dat zijn zoon, dien hij alzoo

bestrafte (Johann Meijer, geb. 1651), een der lichten van zijn' tijd zoude wor-

den. Maar geene vaderlijke tuchtiging kon bij dezen de vroeg ontwaakte

zucht naar kennis uitdooven; en toen hij zich door de tusschenkomst van

een' vermogenden begunstiger het uitzigt geopend zag , om aan de school te

Hamm lager en hooger onderwijs te genieten , onttrok hij zich , om zijn' alles

overheerschenden lust tot studie te kunnen opvolgen
, geheel aan het vader-

lijk gezag. Hier maakte hij de schitterendste vorderingen, en ten jare 1673

werd hij met den hoogsten lof als kandidaat tot de H. dienst toegelaten.

Doch zijn blik reikte verder. Om zich nog meer in de Oostersche talen te

kunnen oefenen, begaf hij zich eerst naar Groningen , voornamelijk door den

beroemden naam van Jac. Altiug derwaarts gelokt, in wien hij een' vaderlijken

vriend en beschermer vond. Drie jaren later bezocht hij ook de Leidsche

Hoogeschool. Even als hij reeds te Groningen begonnen was, gaf hij ook

hier lessen over de Oostersche letterkunde, en zóó groot was de roem, dien

hij aireede op dit gebied verworven had, dat curatoren hem uitnoodigden

,

op hunne kosten , eene wetenschappelijke reis naar Aleppo in Syrië te onder-

nemen. Dit vereerend aanbod werd door hem afgewezen, daar hij schier ge-

lijktijdig eene aanstelling als hoogleeraar te Hamm ontving. Zijn vijfjarig

verblijf aldaar leverde hem echter veelvuldige moeijelijkheden op, en hoogst

welkom moest het hem daarom zijn, toen hij, in het jaar 1684, als gewoon

hoogleeraar in de godgeleerdheid en de Oostersche talen werd beroepen naar

de Hoogeschool van Gelderland, waaraan hij ruim veertig jareia is verbonden

gebleven, en, door de veelzijdigheid en uitgebreidheid zijner kennis en het

groot aantal leerlingen, die hij vormde, de gewigtigste diensten bewezen heeft.

Hoe hoog zijne verdiensten van de zijde der curatoren werden geschat, bleek

niet enkel uit de herhaalde verhooging van zijn jaarlijksch inkomen, maar ook

daaruit, dat het rectoraat— 't welk hier niet
, gelijk elders, den geheelen kring der

professoren, bij geregelde afwisseling en opvolging, rondliep — tot zes malen,

bij voorkeur of eershalve, aan hem werd opgedragen. Hoewel met bijzondere

voorliefde voor Coccejus bezield, was Meijer van al wat naar twistgeschrijf

zweemde uiterst afkeerig. Personen en zaken, dwalingen en dwalenden met ge-

strengheid van elkander onderscheidende , bleef hij steeds Jac. Alting , H. A. Roëll

en den door velen fel gehaten Balthazar Bekker hoogschatten en beminnen

,

hoe weinig hij ook in sommige van hunne gevoelens deelde. Ook de door

velen verachte joden ondervonden zijne edelmoedige bescherming. Een zware

en onverhoedsche val verhaastte , na een veeljarig en onverpoosd werkzaam

leven , zijnen dood. Met eene ontwrichte heup werd hij huiswaarts gedragen.

Na het uitstaan van vele smarten stierf hij , even godvruchtig als hij geleefd

1) Deze bijzonderheid is Historisch.

11. ^ 38
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had, in drie-en-zeventigjarigeu ouderdom. Meijer had altijd ongehuwd in

wetenschappelijke eenzaamheid geleefd, „maar," zegt de geschiedschrijver aan

wiens uitvoerig levensberigt wij deze bijzonderheden ontleenen, „al weenden
er geene kinderen op zijn graf, de talrijke vruchten van zijnen geest de-

den hem voortleven na zijn sterven." En zekerlijk was het eene schoone en

veelbeteekenende lofspraak, die aan zijne nagedachtenis werd geschonken:

„Wie eenmaal zijn leerling geweest was, bleef hem levenslang in gezegend

aandenken houden."

Bernard Sehastiaan Cremer.

De welsprekende lijk- en lofredenaar , die weinige dagen na Meijer's over-

lijden het beeld des ontslapenen voor zijne hoorders zocht te schetsen, was
Bernard Sebastiaan Cremer, die onder de godgeleerden van zijnen tijd geene

mindere vermaardheid verworven heeft. Uit een Zutphensch geslacht gespro-

ten, had hij met het gunstigst gevolg zijne studiën te Franeker aangevangen

en te Utrecht voleindigd. Als evangeliedienaar opgetreden, was hij ettelijke

jaren, eerst te Stavenisse, later te Asperen, predikant, toen hij in het jaar

1717 den hoogbejaarden Meijer als ambtgenoot werd toegevoegd, dien hij on-

geveer dertig jaren overleefd heeft. Even als deze genoot hij, wegens de

grondigheid zijner kennis en de beminnelijke hoedanigheden van zijn per-

soonlijk karakter, in hooge mate de achting der curatoren, van zijne ambt-

genooten, van zijne leerlingen, die zelfs uit Duitschland naar Harderwijk

werden gelokt om zijne lessen te kunnen volgen. Zijne zeer gezochte dicta-

ten werden als een winstgevend artikel opgekocht en verbreid. Zijne meeste

bekendheid bij de nakomelingschap is Cremer ongetwijfeld verschuldifrd aan

zijn typologisch systeem, in welks ontwikkeling hij zooverre ging, dat hij

het geheele Nieuwe Verbond, beiden leer en geschiedenis, niet enkel in de

grondtrekken , maar tot in de kleinste bijzonderheden, in de schriften des

Ouden Verbonds meende afgebeeld en voorgeschaduwd te vinden. Om zich

naar hartelust hierin te kunnen verdiepen, had hij van den Israêlietischen

tabernakel, op breede schaal en voor groote kosten, eene afbeelding doen

vervaardigen, tot welker plaatsing door curatoren een gedeelte van het aka-

demiegebouw welwillend was ingeruimd. Toch zou men dezen godgeleerde

grootelijks ouregt aandoen , indien men zijne typologische beschouwingen , die

wij nu veilig droomerijen mogen noemen, uitsluitend tot maatstaf des oor-

deels over hem wilde gekozen zien. Uit zijne schriftelijke nalatenschap moet

hij zich van veel voordeeliger zijde als beoefenaar der natuurlijke godgeleerd-

heid hebben doen kennen. In eenen tijd, waarin de christelijke zedekunde

jammerlijk verwaarloosd werd, beijverde hij zich haar naauw en innig ver-

band met de christelijke geloofsleer in het licht te stellen , en het verstrekt

hem tot nog hoogeren lof, dat hij, tegenover de uitspattingen en dwalingen



299

ocner bodorvene mystiek , in meer dan ééa geschrift , met mannelijken ernst

en waardiglieid zijne stem heeft doen hooren.

EverJiardus SeJieidius.

Zoo Leiden zich teregt op de beide Schultensen, Groningen op eenen Schröder,

als gelukkige beoefenaars der Semitische taaistudie vei'heft, aan de Geldersche

Hoogeschool komt de eere toe aan Everhard Scheidius , wiens naam als in éénen

adem met deze hooggevierde namen verdient te worden uitgesproken, de loop-

baan des roems ontsloten te hebben. Zijn vader was predikant te Wageningen.

Ook de jeugdige Scheidius was voor het leeraarambt bestemd; maar de

scherpe blik van Schröder on den ouderen Schultens , te wiens huize hij een

paar jaren vertoefde, had met bewondering in den jongeling eene schaarsch

geëvenaarde vlugheid in het aanleeren van oude talen en eene buitengewone

geschiktheid voor Oostersche taaistudie ontdekt en gadegeslagen. Het mogt als

eene voorspelling der toekomst gelden, dat, toen hij nog student in de godge-

leerdheid te Leiden was, zijn naam aireede op eene professorale nominatie prijkte.

De stad, welke hem die eere bewees, was geene andere, dan die hem aan het

einde zijner akademische loopbaan, nog vóórdat hij in de dienst der Kerk

was getreden , in de rij harer lioogleeraren tot zich riep. Zij verdiende

daarom ten volle , gelijk haar is te beurte gevallen , de rijpe vruchten van

zijnen arbeid vele jaren achtereen te blijven genieten. Hoewel de Semitische

taalkunde, in hare wijdste vertakkingen, voor Scheidius het hoofdvak van

studie bleef, zoo toonde hij nogtans niet minder in het Grieksch diep en

grondig ervaren te zijn. Van daar dan ook , dat hij geene zwarigheid behoefde

te maken , oj) aandrang van curatoren het professoraat in de Grieksche let-

teren mede op zich te nemen , en met zijne ultlegknndige lessen over de

schriften des Ouden Verbonds ook de exegese des Nieuwen Verbonds te ver-

binden. Wij staan verbaasd over het vele, dat door dezen geleerde, — die voor

de uitgave zijner eigene schriften eene drukkerij met Oostersche lettertypen te

Harderwijk had doen ojjrigten,— gedurende zijn rusteloos werkzaam leven op

het gebied der wetenschap is ondernomen en tot stand gebragt , hoeveel er ook

bovendien onvoleindigd is gebleven. Jammer was het, dat er in zijn karakter

zekere stroefheid of gestrengheid lag , welke hem niet zóó bemind maakte bij

zijne leerlingen , als zij gedwongen waren zijne alles omvattende geleerdheid

hoog te schatten en te eerbiedigen. Toen de zon zijns levens reeds naar haren

ondergang neigde, kwam de beroemde Hendrik Albert Schultens te Leiden te

sterven, dien hij vroeger te Harderwijkeen' tijd lang onder zijne kweekclingen

had mogen tellen. Niemand in den lande werd waardig geacht diens opvolger

te zijn dan Scheidius, Hij zwichtte voor den aandrang, dien men bezigde om

hem derwaarts te brengen; maar zóó kort mogt 's lands eerste universiteit

38*
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zich in zijn bezit verheugen , dat zijn naam en roem gerekend mogen worden

aan de Geldersche Hoogeschool onverdeeld toe te behooren.

Het uiteinde der vorige eeuw en de aanvang der tegenwoordige — toen

Scheltinga door Munthinghe, Schacht door Clarisse, Scheidius door Wilhnet

was vervangen , en nevens een' Kemper en M. Tydeman , Ypey en Pareau

dddr gelijktijdig leefden en werkten — leverden inderdaad aan de Geldersche

Hoogeschool een' eerbiedwaardigen kring van geleerden op, wel geschikt om

haar een nieuw tijdperk van verhoogden bloei te doen tegengaan. En toch

was zij reeds het laatste tijdperk vanhaar bestaan ingetreden, dat
,
gekenmerkt

door aanhoudenden en vruchteloozen strijd , bestemd was in hare volslagene

opheffing en vernietiging te eindigen.

IV.

Laatste worstelstrijd en ondergang,

BeteeJcenis van haar bestaan voor de vaderlandsclie Keri en godgeleerde ivetensehap.

Al hadden de onzalige burgertwisten, welke het jaar 1787 voorafgingen

en opvolgden , aan de Geldersche Hoogeschool geenszins die schade berokkend,

welke daarvan te duchten scheen, niet alle gevaren, welke haar bedreigden,

waren daarmede afgewend. Een nieuw onweder trok met de omwenteling van

1795 boven haar hoofd te zamen. Van dat tijdstip zag zij het zwaard van

Damocles aan een' zijden di-aad boven zich opgehangen, totdat het op den wenk

des Franschen overheerschers zou nedervallen. Noch de nationale conventie,

noch de daarop volgende constituerende vergadering waren ten aanzien van

het behoud der vaderlandsche akademiën van den tweeden rang gunstig ge-

zind en gestemd ; en mogelijk ware reeds ettelijke jaren vroeger het vonnis

harer vernietiging geveld , indien niet hoogleeraren en verzorgers
,
gerugsteund

door enkele invloedrijke mannen, met den wakkeren edelman Spaen van Biljoen

en den zeeheld van Doggersbank aan het hoofd , het uiterste hadden bepi'oefd

om zoodanig besluit te voorkomen en te verhoeden. Nieuwe bekommering

vervulde en beklemde de harten, toen Lodewijk den troon van het koningi'ijk

Holland beklom , maar deze vrees bleek , zoo al niet ijdel, dan toch overdre-

ven. Al aanvaardde de vorst den hem aangeboden titel van „ curator munifi-

centissimus" niet, die vroeger aan de stadhouders van het gemeenebest was

opgedragen , hij gaf toch , bij een bezoek aan de stad Harderwijk gebragt

,

zoovele blijken van belangstelling in het lot harer Hoogeschool, en zulke

welgemeende beloften voor de toekomst, dat men met nieuwe en blijde hope

bezield werd; maar al deze heugelijke vooruitzigten waren in rook verdwenen,

toen op den afstand van den troon, waartoe Lodewijk zich gedwongen zag,
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tle inlijving van ons vaderlaml in liet Fransche koizerrijk volgde. Gelijk een

enkele pennestreek over den ondergang van ons zelfstandig volksbestaan had

beslist, zóó verklaarde ook een keizerlijk decreet, in October 1812, de aka-

demie van Harderwijk voor vernietigd : en zóó welberaamd waren de maatregelen

van gestrengheid, tot handhaving van dit besluit verordend, dat de Gelder-

sche Hoogeschool ettelijke maanden later geheel was opgeheven en ontbonden.

Wel blonk , bij de heugelijke redding en herstelling onzes vaderlands in

Slagtmaand 1813, de vernieuwde hope in het verschiet, dat de pas gestorvene

ua een' kortstondigen doodslaap in het leven zou worden teruggeroepen, maar

die hope werd niet vervuld. En inderdaad ! zooveel was , in den loop der

tijden, in den toestand des vaderlands en de behoeften zijner bewoners gewij-

zigd, dat het bestaan van vijf universiteiten, alleen voor Noord-Nederland be-

stemd, overbodig kon schijnen. Wij wagen het daarom niet een afkeurend oor-

deel uit te brengen over het koninklijk besluit van Oogstmaand 1815 , waarbij

dit getal tot drie beperkt, maar te Franeker en Harderwijk, ter plaatsvervan-

ging der vroegere Hoogescholen , een athenaeum gevestigd werd. Aan J. A.

Lotze werd het hoogleeraarambt in de godgeleerdheid , aan J. Amersfoort

dat in de Oostersche letteren opgedragen; en wai'e aan den laatste eene lang-

duriger loop- en levensbaan door do Voorzienigheid toegelegd, hoevele en rijke

vruchten hadden Kerk en vaderland van Hamaker's beroemden leerling kunnen

inoogsten ; maar de slooping der pas vernieuwde instelling ging slechts even aan

diens vroegtijdigen dood vooraf. Het getal der studenten bleef in de jaren 1816

en 1817 verre beneden de raming. Meerdere stemmen uit België verhieven

zich tegen haar voortdurend bestaan , als eene noodelooze verspilling van kos-

ten, en den IS''"^» van Zomermaand des volgenden jaars vaardigde de regering

het besluit ter opheffing van het athenaeum uit, waardoor de Geldersche Hooge-

school geheel liad opgehouden te bestaan en voor goed werd begraven.

Vraagt men , na dit vlugtig overzigt van hare geschiedenis , welke waarde

of l)eteekenis aan haar bestaan voor de vaderlandsche Kerk en de godge-

leerde wetenschap te hechten zij , dan hebben wij ons evenzeer voor gering-

schatting als voor overschatting van hare verdiensten te hoeden. Zekerlijk

zou het een geheel verkeerde maatstaf des oordeels zijn, indien wij naar

de tegenwoordige gesteldheid der tijden, bij de vermenigvuldigde middelen

tot verkeer , de mindere of meerdere noodzakelijkheid van zoodanige inrigting

in het midden van Gelderland wilden afmeten. Zekerlijk is de oprigting

ilezcr Hoogeschool voor dit gewest, en voor vele ouders, voor wie Gro-

ningen en Franeker te ver gelegen en de levenswijze aan de HollandscJie
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of Sticlitschc Hoogeschool te kostbaar was , geene geringe weldaad geweest.

Zekerlijk lieeft zij door de oj)leiding en vorming van een aantal jongelingen

tot liet herder- en leeraarambt, die anders noode deze edele bestemming

zouden gekozen of bereikt hebben, aan de vaderlandsche Kerk de onwaar-

deerbaarste diensten bewezen. Van de andere zijde verbergen wij het niet,

dat hare verdiensten , naar het ons voorkomt , ongelijk grooter jegens de Kerk

dan jegens de wetenschap geweest zijn. Wij ontmoeten in hare geschiedenis

geheel dezelfde verschijnselen , denzelfden strijd over coccejanisme en cartesia-

nisme, dezelfde typologische beschouwingen als bij onze andere Hoogescholen,

zonder dat wij in haar een eigenaardig karakter vermogen aan te wijzen.

De Geldersclie Hoogeschool is nimmer de toongeefster onder hare zusteren

geweest — wat ten deele uit het vredelievend karakter harer hoogleeraren

verklaard kan worden — en in zooverre strekke dit tot haren lof; doch

wij bespeuren niet , in weerwil der verdienstelijke mannen , die wij zagen op-

treden, dat zij de godgeleerde wetenschap op de bane harer ontwikkeling

eene merkelijke schrede verder gebragt heeft. En toch zouden wij haar groo-

telijks onregt aandoen, indien wij het bij zulk eene halve lofspraak lieten

berusten. Het ware oogpunt, waaruit zij beschouwd moet worden , ligt , onzes

inziens , in de voorbereiding en oefening , die zij niet enkel aan voortreffelijke

jongelingen , maar ook aan eene reeks van voortreffelijke buitenlandsche en

inlandsche godgeleerden geschonken heeft, die het licht hunner gaven in

een later tijdperk huns levens ook elders hebben doen schijnen. Het stille

Harderwijk , waarin men meer nog dan elders onverdeeld voor de studie kon

leven , is bij uitnemendheid voor ons vaderland eene kweekschool voor pro-

fessoren geweest, die daar tot die degelijke geleerden zijn gevormd, welke zij

later toonden te zijn. Verplaatst u in uwe verbeelding nog eens in het laat-

ste tijdperk van haren bloei, zoo digt grenzende aan haren ondergang. Wie

waagt het te berekenen welke schatten en bouwstoffen der geleerdlieid dddr

door Muntinghe , Clarisse, Ypey en Pareau, in de stille afzondering hunner

studeercel, zijn bijeenvergaard, en wie spreekt dan de winste uit, welke van

de Geldersclie Hoogeschool in lateren tijd aan Leiden , Utrecht en Groningen

is ten goede gekomen?

Den tweeden van Hooimaand 1840 zag men in de straten van Harderwijk

ettelijke kleinere en grootere groepen van wandelaars verspreid. Het waren

hoogbejaarde en achtbare mannen , voormalige leerlingen en kweekelingen der

Geldersche Hoogeschool , hier nog éénmaal tot een aandoenlijk herinnerings-

feest vereenigd. Nu en dan stonden zij stil om elkander de woning van een'

hunner geliefde professoren , of het vensterraam van hun eigen studeervertrek.
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of dat liunnur nu reeds overledeue vrienden, aan te wijzen. Geene plek, waar-

van de herinnering hun dierbaar was, bleef onbezocht. Zij rigtteden hunne

schreden naar het voormalige akademiegebouw en het strand dor zee. Zij

vertegenwoordigden zich nog eens het genot, op zóó menige stille avondwan-

deling gesmaakt, en de gewaarwordingen, waarmede zij als jongeling naar

het geruisch dier golven hadden geluisterd. Zóó tot dankbaren weemoed gestemd,

vereenigden zij zich allen in de kerk der Hervormden , waar Hermannus Bou-

man , hoogleeraar te Utrecht , als feestredenaar opgetreden , op waardige wijze

de tolk was der gevoelens, die hen in deze oogenblikken moesten bezielen.

Het was de laatste stem — zóó wilde de spreker zelf zijne gedachtenisrede

genoemd hebben — welke hier nog éénmaal, en nu voor het laatst, de Gel-

dersche Hoogeschool van zich deed uitgaan. Die stem — dit was de eenparige

wensch der aanwezenden— moest ook tot de nakomelingschap blijven spreken, en

door de hier uitgesprokene en later in het licht verschenen feestrede, werd

de grondslag gelegd tot dien uitgebreiden en degelijk historischen arbeid, waarin

de genoemde hoogleeraar met de hem eigene zucht tot naauwkeurigheid liare

lotgevallen heeft geschetst , en , meest uit ongedrukte bescheiden , een aantal

wetenswaardige bijzonderheden, onze vaderlandsche godgeleerden betreffende,

bijeen verzameld heeft. Bouman's naam verdient te allen tijde aan dien van

Gelderland's Hoogeschool ten naauwste verbonden te blijven, als die niet

enkel als kweekeling haar sieraad, maar ook haar geschiedschrijver en lijk-

redenaar geweest is; die voor deze stichting onzer vaderen een onverganke-

lijk gedenkteeken opgerigt heeft en een' immortellenkrans heeft nedergelegd

op haar graf.

B. TER Haar.



ACHTTIENDE TAFEREEL.

DE KOOMSCHE KERK IN NEDERLAND NA DEN TIJD DER HERVORMING.

Eéiie kudde, eén lierder — zoo had de uitspraak van Jezus ten opzigte

van zijne toekomstige gemeente geklonken. Niet te vergeefs was dat woord

onder zijne belijders bewaard gebleven; de tijd kwam, waarin zij de gedachte

van hunnen Heer tot werkelijkheid poogden te maken. Het best slaagde

daarin zij, die zich zelve den naam van Roomscli-Katholieke Kerk schonk.

Eeuwen achtereen is het doel harer hoofden zigtbaar, om de christelijke ge-

meente één groot en vast gebouw te doen worden, waarin zelfs de magtigen

der aarde zich eerbiedig nederbogen voor hem , die als de plaatsbekleeder der

Godheid gold.

Onwillekeurig bevangt ons een gevoel van bewondering voor den ijver en de

stoutheid, waarmede het pausdom zijn doel heeft nagejaagd, — voor de kracht,

die het heeft ontwikkeld in den strijd tegen keizers en koningen. Want de

Kerk van Rome is eenmaal opgetreden als eene magtige , die hare bevelen

,

als die des hemels, deed eerbiedigen en heerschte beiden over verstand en

hart. En toch — niet wij vragen het voor de eerste maal — is die door haar

zoo hoog geroemde éénheid ooit meer gebleven dan een onbereikbaar ideaal?

Indien wij niet reeds willen wijzen op het schisma der Grieksche Kerk, op

de van eeuw tot eeuw gewelddadig onderdrukte bewegingen in het midden der

Roomsche gemeente, ook de Hervorming blijft een levend protest tegen die

éénheid, welke werd nagejaagd. Wij zullen thans niet in het breede onder-

zoeken , welke nadeelige invloed op de magt van het pausdom is uitgeoefend,

door die geduchte staatkundige en godsdienstige beweging in het leven der

zestiende eeuw. Het zij ons genoeg, de aandacht tot ons vaderland te bepalen.

Wie de eerste bladzijden van dit tweede deel heeft gelezen , heeft daaruit reeds

kunnen zien , hoe ook in de Nederlanden de taal der Hervorming alom weer-

klank had gevonden, en hoe ook de bewoners van deze gewesten, in groeten

getale
, geneigd waren , zich aan de heerschappij van den kerkvorst te Rome

te onttrekken.
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Met dat tijdperk, en dus met de tweede helft der zestiende eeuw, vangen

wij ons overzigt aan. Men weet reeds wie toen als vorst zijn gezag over

deze provinciën uitoefende. Het was Filips II, de getrouwe zoon der Rooni-

sche Kerk, de man, die zoo verschillend is beoordeeld, naarmate de jjartij

,

waartoe hij behoorde , hem prees als den koninklijken ijveraar voor zijne gods-

dienst, of naarmate het volk, dat door hem met hardheid is bejegend , in hem

den vijand der vrijheid erkende. Waarlijk, aan Filips II was het niet te wij-

ten , dat de Nederlanden geene trouwe hielden aan Rome. Wat hij kon

doen , heeft hij gedaan , om dat deel van zijn rijk voor afval te behoeden. Door

zijn toedoen is het geschied, dat, juist in den tijd, waarin des pausen magt

hier te lande grootendeels dreigde ten onder te gaan, de Eoomsche Kerk een

gevestigd aanzien verkreeg. Het was op den 12'''^'' Mei 1559, dat paus Pau-

lus IV gehoor gaf aan het dringend verzoek van den koning van Spanje

,

om aan zijne zeventien provinciën een meer zelfstandig bestaan in het kerke-

lijke te geven , dan zij te voren hadden bezeten. Op dien dag verscheen de bul

„ Super universas ," die het kerkelijk bestuur der Nederlanden regelde. Utrecht

,

Kamerijk en Mechelen werden tot aartsbisdommen verheven. Onder Utrecht

werden als nieuwe zetels van bisschoppen aangewezen : de steden Haarlem

,

Deventer, Groningen, Leeuwarden en Middelburg. Tot Kamerijk zouden be-

hooren : de bisdommen Arras , Doornik , Namen en St. Omer ; terwijl Mechelen

,

onder allen de eerste in rang , de dioecesen van Antwerpen , Gent , Brugge

,

Yperen , 's Hertogenbosch en Roermond onder haar beheer zou vereenigd zien.

Maar een volk, dat vrijheid begeert, wordt door zulke enge banden niet

bedwongen. Des pausen, of liever des konings maatregel, om zijne onderda-

nen trouwe te doen houden aan Rome , kwam te laat. De steden , die een'

bisschop in haar midden zouden bezitten , waren weinig dankbaar voor de

welwillendheid van haren vorst. In het algemeen neigden hare burgers te zeer

naar de nieuwe leer over, dan dat men eene instelling, die de geestelijke

heerschappij van Rome bevestigde, met blijdschap zou hebben begroet. En

daar was meer, om die nieuwe regeling van zaken eene ontijdige te noemen.

Die prelaten moesten worden onderhouden ; doch vanwaar zou het geld komen,

om hen in behoorlijken staat te doen leven? Te ongelukkiger ure werd

bevolen — naar men zeide, op aanraden van den bekenden staatsman Gran-

velle, — dat de daarvoor benoodigde kosten moesten gevonden woi-den uit

de inkomsten van eenige rijke abdijen. Dat bevel verbitterde de kloosterlin-

gen, die zicii op onregtmatige wijze van het hunne beroofd meenden te zien,

en slechts noode aan den hun opgelegden dwang gehoorzaamden. Is het

dus vreemd , dat eene inrigting van zaken , die aan de regten van zoovelen

te kort deed , ten minste in de noordelijke Nederlanden , zonder vi'ucht is

gebleven? De steden Haarlem, Deventer, Groningen, Leeuwarden en Mid-

delburg, die in den tachtigjarigen oorlog achtereenvolgens hare trouw aan

H. 39
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Sjjanje opüeiden, zagen met de heerschappij des koniugs ook de bisschoppen

verdwijnen. Het was Utrecht alleen, dat aan de algemeene schipbreuk ont-

kwam en zijn' aartsbisschop voortdurend behield.

Het plan van Filips II, hoe goed ook overlegd, had dus gefaald. Te ver-

geefs had hij Nederland vaster aan Rome wenschen te verbinden. Het is hem
niet beter gegaan met eene andere poging , om den geest van verzet , die zich

in zijne noordelijke onderdanen openbaarde , te stuiten. Die poging— bestond

in de strengere handhaving der inquisitie. "Wij meenen niet te veel te zeggen

,

indien wij beweren, dat nog in deze dagen haar naam met onwil wordt ver-

nomen. Onverbiddelijk gestreng als hare regtbank is opgetreden , is zij voor

ons de uiting van een' geest , die alle vrijheid vernietigt. Zal men zich er over

verwonderen, dat het voorgeslacht van schrik en vreeze werd bevamren, toen

het vernam , dat die inquisitie ook hier te lande, scherper dan ooit, zou worden

toegepast? Reeds Karel V had in zijn edict van 1550 haren naam genoemd;

maar zijne Nederlandsche onderdanen hadden hem er aan herinnerd, hoeveel

nadeel hij aan den handel dreigde toe te brengen, daar de vreemde kooplie-

den, die zich vooral in Antwerpen ophielden, eerder zouden vertrekken, dan

zich aan zulk een' geloofsdwang te onderwerpen.

De keizer had toegegeven; ten minste de naam der inquisitie werd veran-

derd; de zaak liet hij bestaan, want het geloofsonderzoek vond voor gestrenge

regters plaats. Maar zijn zoon kende geene toegevendheid of matiging, indien

het de eer zijner Kerk gold. Spoedig na het aanvaarden zijner regering bleek

het, dat hij de inquisitie hare taak in Nederland even gestreng wilde zien

volvoeren als in Spanje. Geene beden aan den koning, om iets, dat zoozeer

tegen den zin des volks was, weg te nemen, hebben zijn besluit veranderd;

de inquisitie heeft hare slagtoffers onder onze vaderen in menigte geteld. Het

is onze taak niet, op de martelaren der Hervorming, die door de regtbank

des geloofs zijn veroordeeld, te wijzen. Voor onze beschouwing was het noo-

dig , te doen inzien , hoe én die inquisitie én de invoering der bisdommen

,

in het midden der zestiende eeuw , de kracht der Roomsche Kerk in ons va-

derland beloofden te bevestigen.

Noch het een, noch het ander is daartoe bij magte geweest. De dwang,

door Filips II uitgeoefend , bragt onze vaderen tot den grooten strijd voor hun

zelfstandig volksbestaan. Met dien strijd ging de Hervorming hand aan hand

,

en het middel, dat gekozen was, om de magt des pausdoms te versterken,

werd juist de weg, om die te verzwakken. Na den strijd volgde, met lang-

zame, doch vaste schreden , de overwinning. Van deze kunnen wij niet gewa-

gen zonder deernis over het lot van vele belijders der Roomsche Kerk, in

het bijzonder van hare hoofden. Het geweld, dat door de inquisitie was ge-

pleegd, maakte de overwinnaars op hunne beurt wel eens wreed. Men moge

het verontscliuldigen met den harden zin van die eeuw, wie zal het echter

1
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niet betreuren, dat de zege werd bevlekt met zooveel onregtvaardig vergoten

bloed ? Het was vooral Lumey , de vei'overaar van den Briel , die zijn' naam

als meusch en edelman heeft onteerd door vervolgingen , zoo gruwzaam , als

ooit door Spanje in het werk zijn gesteld. Hij was het, die de geestelijken

van Gorcum , zonder eenigen schijn van regt, in den Briel deed ophangen.

Hij was het, die telkens door zijne soldaten pastoors uit hunne gemeenten

liet opligten , om hun geene andere keuze te laten, dan tusschen herroepen

vaii hun geloof en den marteldood. Hij was het, die de zaak der vrijheid

heeft bezoedeld door den moord , dien hij aan den twee-en-zeventigjarigen

Cornelis Musius heeft gepleegd , een' priester van het St. Agatha-klooster te

Delft, een' man, algemeen geëerd en bemind, ja zelfs, wegens zijn' afkeer

van den Spaanschen dwang, een vriend van den prins van Oranje. Het is

waar, Lumey is door de Staten gestraft en van zijn ambt ontzet, doch hij

stond niet alleen in zijne wijze van handelen. Als admiraal der Watergeuzen

had hij ondergeschikten, die voor hunnen bevelhebber niet onderdeden in

noodeloos bloedvergieten. Men herinnere zich daarenboven , hoe ook Sonoy

,

tijdens zijn bestuur in Noord- Holland, tegen de Roomschgezlnden te werk is

gegaan op eene wijze , die den bloedraad van den hertog van Alva tot eer

zou verstrekt hebben.

Men behoeft dus niet te vragen, of de Kerk van Rome zich nog in

hare uitgestrekte magt kon verheugen? Neen, de heerscheres, die zich niet

vrij kon pleiten van de aanklagt, dat zij misbruik had gemaakt van haar

gezag , was op hare beurt aan lijden en vervolging blootgesteld. En , al ont-

brandde die vervolging niet telkens in heftige mate, uit den aard der zaak

kon het niet anders , of gedurende den oorlog tegen Spanje werd er van den

kant der Hervormden wantrouwen gekoesterd jegens de leden der Roomsche

Kerk , zoodat de Staten , hetzij die van één gewest in het bijzonder , hetzij

die van alle provinciën te zamen, hunne plakkaten tegen de Roomsche eere-

dienst en geestelijkheid deden afkondigen. Was er oorzaak voor dat wantrou-

wen? Wij vreezen van ja. Wie aan de moordaanslagen op prins Willem I

of zijnen zoon Maurits denkt, weet, dat er door de schuldigen van tijd tot

tijd bekentenissen werden gedaan , die van de medepligtigheid van Roomsche

geestelijken getuigden. Het vermoeden bleek niet altijd ongegrond, dat de

belijders der oude leer zich de heerschappij van Spanje terug wenschten. Hoe

dit zij — de plakkaten bleven niet uit en beperkten de vrijheid der Roomsch-

gezlnden. In April 1596, bij voorbeeld, verboden de Staten-Generaal aan

een' ieder' , om de Hoogescholen te bezoeken in de landen , waarin het Spaansch

gezag de overhand had; terwijl zij hem, die aan ééne dier universiteiten een'

graad had verkregen, met verbanning bedreigden. In Maart 1612 werden alle

monniken en priesters met gevangenschap bedreigd en alle openbare en ge-

heime zamenkomsten der Roomschen streng verboden. " Die plakkaten, zoo al

39*
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niet ten strengste gehandhaafd, bleven evenwel niet ten eenenmale zonder

gevolg. Daartoe v?ete men slechts, dat de aartsbisschoppen van Utrecht, ge-

durende den tachtigjarigen strijd, naar den vreemde moesten wijken. Sasbold

Vosmeer, in 1602 te Rome gewijd, werd door de Staten-Generaal schuldig

verklaard aan hoogverraad, zoodat hij zich meestal ophield te Lingen, dat

nog in de magt der Spanjaarden was. Zijn opvolger Rovenius bleef te Olden-

zaal, totdat de stad door de Staatschen was ingenomen. Na dien tijd waagde

hij het, zich in het geheim binnen Utrecht te vestigen, ten huize van de

jonkvrouwe van Duivenvoorde. Maar dat hij niet zonder gevaar in het mid-

den zijner gemeente woonde, leerden hem de twee bezoeken, die in 1630

en in 1639 door het geregt in het huis zijner adellijke gastvrouw werden ge-

bragt, om den aartsbisscliop gevangen te nemen, Rovenius ontkwam te naau-

wernood. Minder gelukkig dan hij, werd zijn secretaris gegrepen en aanstonds

tot ballingschap en eene geldboete veroordeeld.

Houden wij nu in het oog, dat — afgezien van dit strenge toezigt der

regering op de geestelijken der Roomsche Kerk — de Hervorming zelve er toe

had bijgebragt, om hunne gelederen te verminderen, dan kunnen wij gemakkelijk

nagaan, dat eene Kerk, die van hare priesters beroofd werd, langzamerhand

tot verval en ondergang neigde. Het was daarom met diep leedwezen , dat

de aartsbisschop Vosmeer in 1614 berigt gaf van den staat der Roomsche ge-

meenten in Nederland. Van de honderd-en-veertig kanunniken , die de vijf ka-

pittels der Utrechtsche kerk moesten uitmaken , waren er slechts veertig aan-

wezig. In de overige steden der provincie Utrecht leefden omstreeks veertig

priesters. In Gelderland en het hertogdom Kleef bestond vrijheid voor de

Roomsche eeredienst; het kapittel van Emmerik was het gelukkigst geweest

en had zich in stand gehouden. Ook de dioecesen van Haarlem , Deventer en

Oldenzaal lieten weinig te wenschen overj maar treurig was het in Gronin-

gen en Fi'iesland gesteld, waar in het geheel slechts zeventien priesters ar-

beidden, nog ongelukkiger in Zeeland, waar er niet één was. Even groot

was de schade ten aanzien der geestelijke gestichten. De zes dioecesen van

het aartsbisdom Utrecht telden er vódr de Hervorming ruim vierhonderd^ In

1613 hadden slechts achttien abdijen en kloosters hunne inkomsten behouden,

totdat ook deze door de Staten zich het regt van bestaan zagen ontnemen.

Het was een tijd van moeijelijken en kommervoUen toestand voor de Kerk

van Rome hier te lande. Dat zij niet bezweken is ,
— zij heeft het grootendeels

aan den volhardenden ijver harer priesters te danken. Men zou der waarheid

te kort doen, indien men niet met eerbied en belangstelling gewaagde van de

maatregelen, die vooral door de aartsbisschoi^pen Vosmeer, Rovenius en van

Neercassel werden genomen, om hunne gemeenten voor volkomen ondergang

te behoeden. Aan hunne inspanning was het te danken, dat Rovenius het
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getal priesters, dat in 1614 omstreeks lionderd-en-zeventig bedroeg, reeds in

1G22 tot driehonderd en in 1638 tot bijna vijflionderd zag aangegroeid, ter-

wijl hij berekende, dat het getal van de leden der kerk, onder zijn bestuur,

van tweemaal honderdduizend tot driemaal honderdduizend was vermeerderd.

En zekerlijk — er werd van den kant der geestelijkheid gestrenge waak-

zaamheid vereischt. De bemoeijingen van de regering met de inrigting der

Koomsche Kerk waren wel eens van dien aard , dat zij uiterst onbillijk waren

en aan de vernederde gemeente bijna geene kans van behoud overlieten. Zoo

was het, uit den aard der zaak, reeds miskenning van de regten der gees-

telijken, dat na de Hervorming de waardigheid van kanunnik van een der

vijf kapittels niet zelden aan een' protestant werd opgedragen, om geene

andere reden , dan opdat hij de inkomsten van die betrekking zou genie-

ten. Dit ging zoover, dat in 1622 van de tweehonderd-vijf-en-tachtig leden,

die met elkander de vijf kapittels vormden, slechts vijf-en-veertig tot de

Eoomsclie Kerk behoorden. In genoemd jaar verscheen een besluit van de

Staten van Utrecht , waarbij werd vastgesteld , dat de openvallende plaatsen

voortaan niet langer door Roomsche kanunniken mogten vervuld worden. Dat

besluit kon geen ander doel hebben , dan om langs zekeren weg de Room-

sche Kerk van haar bestuur te berooven. Wie kon het den aartsbisschop Ro-

venius ten kwade duiden , dat hij , tegenover het dreigende gevaar , zijne ge-

meente voor ontbinding heeft willen bewaren , en daarom aan een zoogenaamd

vicariaat de regten der vroegere kapittels overdroeg'? Zijne handelwijze had

ten minste betere beoordeeling verdiend, dan haar later van vijandige zijde

is ten deel gevallen.

Het was dezelfde aartsbisscliop , die den bijstand wist te waarderen , welke

Iiem geboden werd door eene vereeniging van vrouwen, die merkwaardig ge-

noeg is, om er een oogenblik bij stil te staan. Wij bedoelen de zoogenaamde

klopjes. Zich toewijdende aan de dienst harer Kerk , waren zij het , die vooral

in de dorpen rondgingen , die onderwijs gaven en zieken verpleegden. Haar

nut was ontwijfelbaar groot in een tijdperk , waarin het aantal priesters te

klein was , om aan de behoeften van alle gemeenten te voldoen. Den oor-

sprong van haren naam iieeft men wel eens afgeleid van het kloppen , dat

zij deden tot een teeken van waarschuwing, indien eene godsdienstige zamen-

komst van den kant der regering dreigde verstoord te worden. Hoe dit zij—
zeker is het, dat de Eoomschen zich genoodzaakt zagen , om in de steden hunne

vergaderingen te houden in plaatsen, die, achter de huizen verscholen, niet

voor ieders oog zigtbaar waren , gelijk men dit nog , in de groote steden van

ons land, uit de ligging of inrigting van eenige kerken kan opmaken. Even

zeker is het , dat de regering die klopjes met een wantrouwend oog gadesloeg.

Men lette eens op de gestrenge plakkaten tegen haar, bij voorbeeld op dat

van 1639, hetwelk haar het catechiseren verbood, of op dat van 1641, het-
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welk haar geen ander verblijf toestond dan in de woningen van hare ouders,

of op dat van 1644, waarbij haar alle beheer over hare eigene goederen

werd ontzegd. Die verbittering tegen de klopjes is voor ons het bewijs, dat

zij harer eigene Kerk tot een' vasten en hechten steun waren.

Een gelukkiger tijd, dan die van gevaar en vervolging, zou evenwel ko-

men. Langzamerhand verviel de kracht der plakkaten. Had de opvolger van

Rovenius , de aartsbisschop de la Torre , zich nog te Antwerpen moeten op-

houden, gelukkiger dan Jiij, kon de man, die na hem regeerde, Johannes van

Neercassel , zich veilig binnen Utrecht vestigen. Onder zijn bestuur raogt de

onderdrukte Kerk zelfs een' kortstondigen triomf vieren. Men weet uit onze

vaderlandsche geschiedenis, hoe Frankrijk's koning, Lodewijk XIV, in 1672

met zijne legermagt eenige onzer provinciën, en daaronder ook Utrecht, ver-

overde. Zeventien maanden lang bleven de Franschen binnen den zetel van

het aartsbisdom. Hun verblijf was de oorzaak van groote veranderingen. Het

was op den 10'''^" Julij 1672, dat de kardinaal van Boulogne de Domkerk van

Utrecht, die in liet bezit der Hervormden was gekomen, weder plegtig inwijdde

tot gebruik voor de Roomsche eeredienst. Die tijd van schijnbare zegepraal

ging evenwel spoedig voorbij , want met het vertrek van den vreemdeling

keerde de vroegere orde van zaken weder. Toch droeg die oorlog met Frank-

rijk vruchten , die van het grootste belang waren voor de Roomschen in Ne-

derland. Bij den vrede van Nijmegen, die in 1678 werd gesloten, werden de

vier volgende punten vastgesteld : de Roomschen zouden hunne eeredienst

vrij mogen uitoefenen; de huwelijken, tijdens het verblijf der Franschen ge-

sloten, zouden als wettig worden beschouwd; geene wraak zou worden ge-

nomen over hetgeen in den oorlogstijd wel ligt tegen de regering des lands

was gezegd of gedaan ; eindelijk , ook Roomsche geestelijken zouden deelen

in het voorregt, om bevrijd te blijven van inkwartiering.

Jammer, helaas! dat dezelfde Lodewijk XIV, die zoo werkzaam was geweest

ten gunste zijner geloofsgenooten , langs anderen weg de oorzaak werd van

eene verbittering tegen hen, die, indien zij al niet het karakter verkreeg

van eene stelselmatige vervolging, zich echter in onbillijke handelingen open-

baarde. In 1685 vernietigde de koning het edict van Nantes, dat bolwerk

voor de regten en vrijheden der pi'otestanten in Frankrijk. Eene schare van

vlugtelingen begaf zich naar de Nederlanden en elders, ten einde getrouw te

kunnen blijven aan eene belijdenis, die hun in het vaderland niet werd toe-

gestaan. Is het wonder, dat het gezigt van hun lijden den onwil opwekte

tegen de leden eener Kerk , die zich zoo onverdraagzaam betoond had ? Het

is treurig, dat de Hervormden hier te lande aan denzelfdeu geest van onver-'

draagzaamheid dreigden toe te geven , door het onheil der refugié's op hunne

Roomsche medeburgers te wreken ; maar aan wien lag de schuld ? Aan geen'

ander' dan aan Lodewijk XIV. Gelukkig verflaauwde die geest van verbitte-
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rino- spoedig. liet was liet laatste gevaar geweest, waardoor de onafhanke-

licid der Koomsche Kerk in Nederland werd bedreigd. Nog ééne eeuw van

rust, of liever nog één tijdperk, waarin zij werd geduld, en betere tijden

zouden aanbreken.

In het begin der achttiende eeuw verrees evenwel een gevaar, dat haar

noodlottiger dreigde te worden, dan al de schade, die haar van vijandige

zijde was toegebragt. Er openbaarden zicli scheuring en verdeeldheid in ha-

ren eigen boezem. Wij staan in ons overzigt gereed, het ontstaan te ver-

halen van die gemeente, welke in ons vaderland als de Jansenistische be-

kend is. Wat mogt het zijn , dat de eensgezindheid verstoorde , die men zoo

noode kon ontberen tegenover eene regering , die altijd min of meer vijandig

gezind bleef? Wij willen er van verhalen, ten einde de vrij algemeen heer-

schende dwaling te wederleggen, als zou juist een verschil in de opvatting

der leer de leden der alleen zaligmakende Kerk hebben verdeeld. Laat het

zijn, dat latere tijden ook eeuig verschil van zienswijze hebben aangebragt:

men vergete niet, dat de strijd werd aangevangen, omdat de Utrechtsche

geestelijkheid hare regten door den paus zag verkrachten. Die regten besloot

zij te verdedigen, en aan dat beginsel is zij tot heden toe getrouw geble-

ven, zonder zelve zich ooit aan de gemeenschap met Eome te onttrekken.

Doch lichten wij de oorzaak van de verdeeldheid toe. Wie geen vreemde-

ling is in de inrigting der Roomsche Kerk , zal weten , dat zij , nevens hare

gewone geestelijken , een aantal kloosterorden in haar midden bezit , die op

hare beurt predikers uitzenden. Deze laatsten , als de reguliei'en , onderscheidt

men van de anderen , die onder den naam van wereldsche of seculiere gees-

telijkheid bekend staan. Even als elders, hadden ook hier te lande de kloos-

terorden, reeds sedert de invoering van het christendom, hare tenten opge-

slagen. Maar even als elders, was ook hier meermalen botsing ontstaan

tusschen twee magten , die wel hetzelfde doel beoogden , doch ieder voor

zich hare eigene belangen behartigden. Dit kon niet achterwege blijven.

De aartsbisschop, als hoofd zijner Kerk, vorderde gehoorzaamheid van allen.

De i'egulieren bleven die wel eens schuldig, en dat te eerder, omdat zij niet

den aartsbisschop, maar, bovenal, de oversten hunner eigene orden boven zich

gesteld meenden.

Geene orde evenwel, die haar eigenbelang verder dreef, dan die der

Jezuïten. Men kent hen, die zoo verschillend zijn beoordeeld, die nu eens

als bondgenooten en redders werden begroet, dan weder als vijanden zich

met den banvloek des pausen zagen bedreigd. Wij voor ons erkennen in hen

de ware verdedigers van de magt des pausdoms. Ongetwijfeld zijn zij den

kerkvorst te Rome boven het hoofd gegroeid ; doch voor het ongestoord bezit

zijner heerschappij was het gelukkig , dat hun ontstaan van de dagen der

Reformatie dagteekent. Teregt hebben zij ingezien , dat de éénheid , welke de



312

Roomsche Kerk najaagde, nooit bestaan kon , zoo lang aan de verschillende

landskerken zoovele zelfstandige regten en vrijheden werden veroorloofd. Dat
hebben zij zoeken te verhinderen en daartoe de leden hunner orde overal

uitgezonden , waar hunne Kerk hare belijders telde.

Ook naar Nederland zijn zij gekomen. In 1592 vestigden zich de twee eersten

hier te lande. Sedert dien tijd namen zij toe, niet alleen in aantal, maar ook

in overmoed, zonder ophouden beproevende, invloed op de orde van zaken te

verkrijgen. Ons bestek gedoogt niet, in het breede te verhalen van de moei-

ten, die zij aan verschillende aartsbisschoppen van Utrecht berokkenden. Maar
geducht moet hun tegenstand geweest zijn, daar een Sasbold Vosmeer ko-

men kon tot de klagt: „het onheil, dat door de protestanten is veroorzaakt,

is minder groot dan het verdriet , dat wij aan de Jezuïten te danken hebben."

Wil men weten van welken aard de moeijelijkheden waren, die zij deden

ontstaan, dan moeten wij er op wijzen, hoe zij hun verblijf kozen in plaat-

sen , waar zich reeds geordende geestelijken bevonden. Zoo drongen zij — en

met hen de leden van andere kloosterorden — zich in de gemeenten in, ten

koste van het gezag en den invloed der wereldsche geestelijkheid. Dit had

nog een groot voordeel voor de Roomsche Kerk kunnen aanbieden in tijden,

waarin de vijandschap van 'slands regering het aantal priesters op onrustba-

rende wijze deed verminderen. Maar daaraan dachten de Jezuïten niet. In

plaatsen, waar het gevaar het minste was, vestigden zij zich bij voorkeur;

in de dorpen , die jaren achtereen behoefte hadden aan den bijstand van gees-

telijken, kwamen zij niet, zoodat hunne tegenwoordigheid geene bondgenooten

in den gemeenschappelijken strijd, doch veeleer mannen, die hunne eigene

magt bedoelden , had aangebragt. Natuurlijk bleven de klagten van den aarts-

bisschop en de zijnen niet achterwege. Dat deed bij de Jezuïten den toeleg

geboren worden , om geestelijken te doen aanstellen , die hun waren toege-

daan. Daar dit niet gelukte, begonnen zij de wettigheid der tegen hen o-e-

rigte besluiten te bestrijden door de bewering, dat hunne Kerk onder eene

Hervormde regering, als in Nederland, ontbonden was, zoodat noch de aarts-

bisschop noch de kapittels regt van bestaan hadden. Die bewering heeft later

ingang gevonden bij den paus, en heeft medegewerkt tot het voortdurend

bestaan der verdeeldheid in den boezem der Roomsche Kerk.

Wij zijn thans tot de gebeurtenissen genaderd, die de scheuring te weeg

bragten. Op den G^l™ Junij 1686 was Johannes van Neercassel, aartsbisschop

van Utrecht, overleden. Nog in dezelfde maand hielden de geestelijken, die

zamen de stemgeregtigde kapittels vormden, eene vergadering te Gouda en

kozen eenstemmig tot opvolger van den overledene den beroemden H. F. van

Heussen, een' geleerde, nog in onze dagen bekend door zijn' kerkhistori-

schen arbeid. Die keuze kon den Jezuïten niet dan hoogst onaangenaam zijn.

Van Heussen , de getrouwe vriend van den vorigen aartsbisschop , diens bond-
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genoot in den strijd tegen de aanmatigingen der regulieren, deed hun geene

goede toekomst verwachten. Hij moest worden geweerd van den aartsbisschop-

pelijken zetel; en het gelukte hun spoedig genoeg. Zij behoefden slechts het

middel van verdachtmaking, dat reeds meermalen door hen was aangewend,

te bezigen. Thans vooral bragt het hun voordeel aan, want reeds in 1677

hadden zij van Heussen van ketterij aangeklaagd. De vernieuwde beschuldi-

gingen bewerkten zijne veroordeeling te Rome, en, al werd dat vonnis later

ingetrokken , de zegepraal der Jezuïten was volkomen : hun tegenstander werd

geen aartsbisschop.

Heftiger werd van nu af de strijd tusschen hen en de kapittels, hier om

hunne magt en hunne regten te behouden, dd,ar om iemand te zien kiezen,

die hun goedgezind was. Druk was de briefwisseling tusschen de kapittels en

het pauselijk hof, in de jaren 1686 tot 1689, zonder dat eene der beide

partijen de overwinning behaalde. De Nederlandsche geestelijken, den strijd

moede, zonden ten laatste den Leidschen pastoor Th. de Cock naar Rome,

opdat hij hunne zaak voor de kardinalen zou bepleiten. En waarlijk, zijne

zending was dringend noodzakelijk. Wie had het kunnen vermoeden , dat men

te Rome onbekend was met de juiste toedragt van het geschil, daar Cibo,

de secretaris der kardinalen , een Jezuit , de meeste brieven der kapittels had

achtergehouden ? Een gesprek van de Cock met de kardinalen helderde hun de

zaak op, en weldra werd Petrus Codde, wiens naam op het den paus aan-

geboden viertal , na dien van van Heussen , had gestaan , tot opvolger van

van Neercassel benoemd.

De nederlaag ontmoedigde de Jezuïten niet; een andere weg bleef hun

open, om den man te doen vallen, van wien zij niets hadden te hopen. De
aanklagt van ketterij, en wel van Jansenisme, zou hun de zege bereiden. Nu
eens beschuldigd , dan weder vrijgesproken , om aanstonds op nieuw te wor-

den aangeklaagd , vond Codde in zijne tegenstanders onverzoenlijke vijanden.

Daar brak, na reeds elfjarigen strijd, het jubilé van 1700 aan, en ook de

Utrechtsche aartsbisschop werd, op uiterst vi'iendelijke en minzame wijze, uit-

genoodigd, om te Rome te verschijnen. Hij gaf gehoor aan het verzoek van

den paus, waarschijnlijk in de hoop, dat zijne persoonlijke tegenwoordigheid

een einde zou maken aan de verbittering tegen hem, maar zekerlijk er niet

één oogenblik aan denkende, dat men hem had geroepen, om hem te ver-

oordeelen. Wij moeten hierbij onzen twijfel uitspreken, of Codde wel de ge-

schikte man was, om in de ure des gevaars met kracht en volharding op te

treden; wij gelooven het niet, zijne geheele houding in de twisten met de

Jezuïten heeft op ons den indruk van iets weifelends en onzekers gemaakt.

In de geschiedenis verschijnt zijne persoonlijkheid ongunstig nevens die van

krachtige mannen als Rovenius en van Neercassel. Verwonderen doet het

ons daarom niet, dat hij, door de intrigues zijner magtige vijanden, op den

U. 40
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igdcn Mei 1702 werd geschorst in de bediening van zijn ambt, terwijl dezelfde

Th. de Cock in zijne plaats tot apostolisch provicaris van de Vereenigde

Provinciën werd benoemd.

Had de paus met zijne kardinalen het regt, zulk een vonnis te vellen?

Het antwoord op die vraag moet beslissen, of de geestelijkheid in Nederland

gelijk had met appèl tegen dat vonnis aan te teekenen en het, tot op dezen

dag, als ongeldig te beschouwen, dan of hare handelwijze afkeuring verdient.

Onzes inziens had zij gelijk. In 1514 had paus Leo X eene bul doen ver-

schijnen, waarin aan de Utrechtsche Kerk voor altijd het regt werd toege-

kend , dat noch hare kanunniken , noch hare geestelijken ooit voor buiten-

landsche regtbanken geroepen konden worden, terwijl dezelfde bul alle

besluiten voor nietig en van onwaarde verklaarde, die ooit in strijd met de

genoemde bepaling werden genomen , al ware het door den apostolischen

zetel, dat is door den paus zelven. Ofschoon er in het proces tegen Codde

nog andere vormen waren verzuimd, ons schijnt het toe, dat dit privilegie

der Utrechtsche Kerk reeds luide genoeg getuigt tegen de geldigheid van een

vonnis, dat door eene vreemde regtbank was geveld.

Geen wonder, dat de kapittels van Utrecht en Haarlem zich aan de zijde

van hunnen aartsbisschop schaarden en van geene erkenning der waardigheid

van de Cock wilden hooren. Zij protesteerden tegen de afzetting van Codde

en eiscliten regt in zijne zaak. Zij hebben den strijd volgehouden met man-

nen, als van Heussen en den beroemden Leuvenschen beoefenaar van het

kerkregt, van Espen, aan het hoofd. Wij zullen dien strijd niet op den voet

volgen. Het zij ons genoeg, de oorzaak te hebben aangewezen der scheuring,

die de Roomsche kerk in Nederland heeft verdeeld : aan den eenen kant

de regulieren en zij , die blinde gehoorzaamheid aan den paus toezegden , aan

den anderen kant de kapittels, die klaagden over de miskenning hunner

regten.

De laatsten werden door hunne tegenpartij weldra als Jansenisten onderschei-

den; zelven noemden zij zich leden der bisschoppelijke klerezy, der Oud-Room-

sche of Utrechtsche Kerk. Over die benaming Jansenisten zullen wij straks

meer zeggen; voor het oogenblik geven wij acht op de jaren, die na 1702

kwamen. Zonder eenigen twijfel konden de kapittels de toekomst met eenig

zelfvertrouwen tegengaan: overtuigd als zij waren van de billijkheid hun-

ner zaak , hoopten zij geregtvaardigd te zullen worden. Daarbij kwam , dat

zij, althans in het begin van den strijd, de meerderheid uitmaakten, want

tot hen behoorde het grootste deel der seculiere geestelijkheid. Eindelijk ver-

gete men niet, dat zij een' magtigen bondgenoot bezaten in de regering

des lands, die hen, tot aan het einde der achttiende eeuw, heeft beschermd,

met veroordeeling van hunne tegenstanders. Men zie , bij voorbeeld , hoe

de Cock aanstonds werd gebannen, terwijl de paus met gestrenge maatre-
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gelen tegen de Roomschen werd bedreigd, indien hij Codde niet vrij uit

Rome liet vertrekken. Vergelijkt men hiermede hoe het eigenlijk Jansenisme

in Frankrijk zich krachtig had kunnen ontwikkelen , indien het Lodewijk

XIV tot beschermer en niet tot vijand had gehad, die het met geweld ten

onder bragt, den valt het ligt na te gaan, hoe de medewerking van de

Staten in ons vaderland een steun is geweest voor de geestelijken, die in

verzet tegen den paus waren gekomen, liet vervolg zal dit nog duidelijker

maken. Voor het oogenblik vragen wij : Is hun vertrouwen op de regtvaar-

(ligheid hunner zaak vervuld? Ons antwoord moet ontkennend zijn. Het

liaatte niet , dat Codde , om grootere verdeeldheid te verhinderen , zich on-

der protest aan de bediening van zijn ambt onttrok en te 'sGraveland ging

wonen, want alles, wat in zijn belang werd geschreven of gedaan, werd

door de inquisitie veroordeeld. Het baatte evenmin, dat men na zijn' dood

in 1710 met den internuntius Bussi te Brussel onderhandelingen aanknoopte,

want de partijen stonden te scherp tegenover elkander. De paus kon zijn

onregt niet belijden; maar even onmogelijk konden de kapittels toegeven aan

den eisch, dat zij hun regt van bestaan zouden loochenen.

Zóó werd de houding van de leden der Utrechtsche Kerk , tegenover Rome,

eene hoogst eigenaardige. Tot eiken prijs wilden zij getrouwe zonen hunner

Kerk zijn, die niets te kort deden aan hare in hun oog heilige en eerbied-

waardige instellingen. Zij bleven de onfeilbaarheid der alleen zaligmakende

Kerk erkennen
, ja stelden die boven het gezag van den paus. Van daar dat

zij, in 1719, een beroep deden op een zoogenaamd oecumenisch concilie, waar-

door zij van eene algemeene kerkvergadering eene regtvaardige uitspraak

hoopten. Maar vóór den tijd van dat concilie wilden zij eensdeels protest blij-

ven aanteekenen tegen het geleden onregt , doch anderdeels zich getrouw aan

de oude instellingen houden.

Spoedig deed zich onder hen de behoefte gevoelen aan wettig geordende

priesters, dewijl er geen bisschop in hun midden was, om de taak der wij-

ding te volbrengen. Dit bezwaar werd gelukkig weggenomen, want er waren

bisschoppen in het buitenland , vooral in Frankrijk , die te zeer overtuigd wa-

ren van het regt der Utrechtsche geestelijkheid, om te hai-en behoeve

geene priesters te wijden. Doch eene grootere moeijelijkheid deed zich voor.

Welke bisschop zou het wagen, den toorn des pausen te trotseren en den

aartsbisschop te wijden voor de kapittels, opdat zij vrijmoedig konden bewe-

ren , dat zij aan de instellingen hunner Kerk hadden voldaan ? Even onver-

wacht als onvoorzien kwam voor hen van elders bijstand : Dominique Marie

Varlet , bisschop van Babyion , werd hun de deus ex machina.

De verschijning van dien persoon op het tooneel van den strijd is te merk-

waardig , dan dat wij hem niet een weinig meer willen leeren kennen.

In 1718 werd hij tot bisschop van Ascalon in partibus, en tot coadjutor

40*
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van Pidou de Saint Olon, bisschop van Babyion benoemd. Nadat hij te Parijs

was gewijd, begaf hij zich aanstonds op weg naar zijne Oostersche dioecese.

Van wege den oorlog in Turkije, besloot hij door Rusland te gaan en reisde

dus naar Amsterdam , om van daar , over zee , St. Petersburg te bereiken.

Door tegenwind opgehouden, kwam hij te Amsterdam in aanraking met ver-

schillende geestelijken der Utrechtsche Kerk. Zij riepen zijne hulp in, want reeds

Itijna twintig jaren had geen bisschop aan de leden hunner gemeenten de confir-

matie (liet vormsel) verrigt. Door hunne bede gedrongen , deelde hij aan ruim zes-

honderd personen het vormsel uit. Dat was een misdrijf in het oog der Room-

sche Kerk , en de straf zou hem , die het gewaagd had aan wederspannige

geestelijken hulp te bieden , achterhalen. Ver in het Oosten , aan de oevers

der Kaspische zee, werd hem het schriftelijk vonnis overhandigd, waaruit

hem bleek, dat hij op den 7'^'^" Mei 1719 te Rome van zijn ambt was ontzet.

Hoe onregtvaardig zijne vrienden het vonnis ook achtten, wilde hij echter

niet treden in hunnen raad , om zijn ambt te blijven waarnemen , als ware

er niets gebeurd. Gelijk Codde had gehandeld , deed ook hij. Hij legde zijne

bediening neder, onder protest tegen de geldigheid van het vonnis, en keerde

in de lente van 1721 binnen Amsterdam terug.

Er was groote gelijkheid in den toestand van Varlet en dien der Utrecht-

sche geestelijken. Ook hij kwam nooit tot zijn regt, ofschoon hij dit wel

had kunnen verwachten , omdat zijne regters alle wettige vormen bij zijne

veroordeeling hadden verwaarloosd ; ook hij eindigde met een beroep op een

oecumenisch concilie. Deze Varlet nu was de man, die door de verongelijkte

kapittels als redder werd begi'oet. Hij was in hun oog de bisschop, die

op wettige wijze een' aartsbisschop kon wijden. Ruim twaalf jaren was dat

ambt onvervuld gebleven
;

geene brieven aan den paus hadden iets gebaat.

Rome had zich een' gemakkelijken weg gekozen : het gaf geen antwoord.

In de overtuiging derhalve , dat er van dien kant niets te hopen viel

,

maakten de kapittels van hun regt gebruik en kozen C. Steenoven tot aarts-

l)isschop van Utrecht, die op den 15'''° October 1724 te Amsterdam door

Varlet, bisschop van Babyion, werd gewijd.

Van dit alles werd kennis gegeven aan paus Benedictus XHI ; zijn antwoord

bestond in eene excommunicatie. En ditzelfde tooneel heeft zich tot in dezen

tijd herhaald. Getrouwe zonen hunner Kerk , als de leden der Utrechtsche Kerk

zich beschouwen, erkennen zij in den paus hun hoofd, aan wien zij gehoor-

zaamheid verschuldigd zijn. Van daar dat er niets in hun midden geschiedt,

of zij zenden er tijding van naar Rome. Maar hunne stem klinkt tevergeefs;

het pausdom duldt zoo groote zelfstandigheid niet en spreekt dus zijn' vloek

over hen uit.

Dat heeft hen genoodzaakt hunne Kerk te organiseren , om een' volkomen

ondergang te verhoeden. Wij noemen daartoe in de eerste plaats de oprig-

I
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ting van livm eigen seminarie te Amersfoort, dat vooral door den ijver van

den aartsbisschop Barchman Wuytiers werd opgerigt. Doch het voornaamste

was de aanstelling van een' bisschop over de dioecese van Haarlem, en later

ook over die van Deventer. Zóó alleen kon de Utrechtsche Kerk haar leven

bewaren, omdat zij nu in haar eigen midden hare geestelijken kon wijden en

tegelijk getrouw blijven aan de inzettingen van Rome. Van die getrouwheid

gaf zij op nieuw bewijs in 1763, toen hare geestelijken te Utrecht eene

synode hielden, en het daarin uitspraken, hoe zij allen vasthielden aan het

geloof der Kerk. Ook de acten van die synode werden aan den paus gezon-

den. Zonderling was de houding, die door hem tegenover dat concilie is aan-

genomen. Clemens XIII schonk zijne goedkeuring aan die acten , nadat hij

ze had gelezen, — en toch stond hij toe, dat een collegie van kardinalen ze

veroordeelde, als het werk van ketters en scheurmakers.

Geen uitzigt op verzoening en vrede scheen dus te bestaan , en als twee vij-

andige partijen bleven de leden der Eoomsche Kerk en die der bisschoppelijke

klerezy in ons vaderland tegen elkander verdeeld. Zoo liep de achttiende eeuw

ten einde. De omwenteling van 1795 kwam; op haar volgden de wisselin-

gen in het staatsbestuur, die Nederland tot 1815 onderging. Het is be-

kend, hoe die omwenteling ook den uitwendigen toestand der verschillende

kerkgenootschappen heeft veranderd. Niet langer zou dat der Hervormden

de onderscheiding mogen genieten, om als staatskerk te worden geëerbiedigd
j

aan allen zonder onderscheid werd vrijheid in het godsdienstige verleend.

Dat besluit oefende gunstigen invloed op den toestand der Roomsche Kerk.

Door ons bezig te houden met de twisten in haren boezem , hebben wij het ge-

heel, ter wille van het deel, misschien te veel uit het oog verloren. "Wij meen-

den er regt toe te bezitten , omdat het ontstaan van onze zoogenaamde Janse-

nisten verklaring behoefde. Overigens willen wij gaarne belijden , dat wij , die

buiten de Roomsche Kerk staan , niet in de gelegenheid zijn , veel van haar

leven in de achttiende eeuw te verhalen. Zooveel is zeker, dat zij zich her-

steld heeft van den slag, die haar door de Hervorming was toegebragt. Het

getal harer leden was ontzaggelijk vermeerderd; stoutmoedig kon zij weder

om zich heenzien. Was hare magt niet overal even sterk , in Noord-Braband,

in een deel van Gelderland en elders in vele gemeenten maakte zij de meer-

derheid uit. Dat bleek aan het einde der vorige en het begin van deze eeuw,

toen de republiek goed wilde maken , wat zij een onregt van den hervor-

mingstijd achtte, en daarom het besluit uitvaardigde, dat de kerkgebouwen

aan hunne oorspronkelijke bezitters zouden teruggegeven worden. Dadr, waar

de protestanten de meerderheid uitmaakten , meende men , dat met de toe-

treding van eene gemeente tot de leer der Reformatie, ook het regt van

bezit op haar was overgegaan. Maar elders kon menige Roomsche gemeente

haar regt doen gelden, en de Hervormden, die ruim tweehonderd jaren in
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het ongestoord bezit der kerken waren geweest, moesten ze overgeven of

eenige schadeloosstelling betalen.

Ook de staatsregeling van 1815 heeft, naar bekend is, aan de Roomsche

Kerk hare regten verzekerd. De betrekkingen tusschen Nederland en den

paus werden versterkt door het zenden van gezanten, of, gelijk in 1827,

door een concordaat geregeld. Ook hier te lande zagen de Roomschen hunne

belangen, evenals die van andere gezindten, waargenomen door eenen Staats-

raad-Directeur, die later den titel van Minister voor de Roomsche eeredienst

ontving. Kortom, uit alles bleek dat de tijden van druk en vervolging tot

het verleden behoorden.

Wat evenwel verandering hebbe ondergaan
,
gebleven is de scheidsmuur

,

die de bisschoppelijke klerezy in Nederland van Rome afzonderde. Haar

heeft de omwenteling der vorige eeuw nadeel toegebragt. In de oude re-

publiek bezat zij haren steun. Dat nam een einde, zoodra aan allen, zon-

der onderscheid, vrijheid werd geschonken. Van toen af moest zij door

eigene kracht bestaan. Maar de minderheid , als zij was geworden , kon nooit

in het strijdperk treden met de magtige moederkerk, noch hare eischen

gebiedend doen gelden. Had zij niet verstandiger gedaan, indien zij zich

met den paus had verzoend , of indien zij
,

gelijk haar pastoor Martinus

Glasbei'gen, onder den naam van Irenaeus, haar in 1806 aanbeval, den

weg des vredes had betreden? De anti-irenisten bestreden zijne plannen

en , ook naar ons inzien , kan die gemeente niet buigen , tenzij zij ontrouw

worde aan haar beginsel. Daar is iets in haar, dat Rome nooit zal goedkeu-

ren, zoo lang het pausdom zich onfeilbaar acht. Om het te doen begrijpen,

moeten wij vragen : is de beschuldiging van Jansenisme verdiend , of heeft

Rome ten onregte die aanklagt tegen de Utrechtsche Kerk doen hooren?

Laat ons zien, wie de eigenlijke Jansenisten waren. In 1638 stierf Cor-

nelius Jansen of Jansenius , bisschop van Yper(;n. Eerst na zijn' dood verscheen

het boek, dat hij had geschreven, met name de Augustinus, dat de leer der

goddelijke genade behandelde en alle meeningen bestreed , die in strijd waren

met de leer der Roomsche Kerk. De Jezuïten , heftig in dat boek aangeval-

len, wisten te bewerken, dat paus Ui'banus VIH het in 1642 veroordeelde.

Dat vonnis werd met verbazing en vei'ontwaardiging vernomen door allen

,

die het werk van Jansenius hadden toegejuicht. Vooral in Frankrijk was men

geneigd, om zich tegen het oordeel van den paus te verzetten. Men vond

een middel, om den vrede te bewaren en tegelijk zijne eigene zienswijze te

beliouden. Nadat namelijk ook Innocentius X, in 1653, vijf stellingen uit den

Augustinus had veroordeeld , bepaalde men , dat die verworpen stellingen

teregt waren afgekeurd; doch men ontkende, dat zij ooit door Jansenius in

dien zin waren geschreven of bedoeld. De paus ging echter voort met ver-

oordeelen en verwierp de stellingen in den zin van Jansenius, Dat vonnis
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werd dooi' zijn' opvolger, Alexander VII, bevestigd eu gaf aanleiding tot het

ojistellen van een formulier, dat door alle geestelijken onderteekend moest

worden , om lien te doen verklaren , dat zij zich aan de uitspraken der beide

pausen onderwierpen. Hiertegen hebben de Jansenisten zich verdedigd met

de bewering, dat de paus onfeilbaarheid bezat in de leer, maar dat hem die

niet kon worden toegekend in de beoordeeling , of Jansenius zijne stellingen

al dan niet in strijd met de leer der Roomsche Kerk had bedoeld.

Meer behoeven wij thans van dien strijd niet te vernemen. Wij vragen

slechts: is de naam Jansenisten, die door de tegenpartij aan het afgescheiden

deel der Roomsche Kei'k in Nederland is gegeven
,
geheel onverdiend ? Wij

gelooven van neen. Reeds dit verschijnsel staat niet op zich zelf, dat juist de

hoofden der Jansenistische partij in Frankrijk meestal bevriend waren met de

Nederlandsche geestelijkheid. Maar bovenal is het van belang, dat de aarts-

bisschop van Neercassel en ua hem Codde geweigerd hebben , het straks ge-

noemde formulier van Alexander VII te onderteekenen; terwijl in 1719 de

Utrechtsche geestelijken , in navolging van vele Fransche, protesteerden tegen

de bul „Unigenitus," die het Jansenisme ten laatsten male scherp veroordeelde.

Een zelfstandig oordeel, dat onbestaanbaar is met het geloof aan de volstrekte

onfeilbaarheid van den paus in alle zaken, was derhalve aan de Nederland-

sche geestelijkheid , met het Jansenisme , eigen. Dat bewees ook een merk-

waardig gesprek, in 1827 door hunnen aartsbisschop van Santen met den

pauselijken internuntius Capaccini gehouden. Hunne bijeenkomst was eene

nieuwe poging tot verzoening , maar leidde tot niets. De aartsbisschoj) wilde

van geene onderteekening van het formulier van Alexander VII hooren , om
daarmede eene stelling te belijden, die in strijd was met zijn geweten en

zijne overtuiging.

Geheel onverdiend achten wij den naam van Jansenisten dus niet. Wij

herhalen evenwel, dat niet het verschil van inzigten in de leer, maar alleen

de verdediging van de regten der Utrechtsche geestelijkheid aanleiding heeft

gegeven tot de verdeeldheid der Roomsche Kerk in ons vaderland, — eene

verdeeldheid, die niet kan worden weggenomen, tenzij eene der beide par-

tijen met haar verleden breke.

Van Rome's kant is de verzoening onmogelijk gemaakt door hetgeen in

1853 is geschied. Dit jaar noemen wij, als niet alleen merkwaardig in de

geschiedenis der Roomsche Kerk in Nederland , maar ook, omdat toen notr een-

maal de geest der protestanten tegen hare leden is opgewekt, zooals na 1685

niet weder had plaats gehad. Op den i'^'^'^ Maart 1853 meende de paus in

zijne bul „Ex qua die" het werkte moeten herstellen, dat door de Hervorming

was verbroken. Geheel hetzelfde bedoelende, als Paulus IV in 1559, doch

met eenige wijziging in de nieuwe regeling, benoemde Pius IX een' aartsbis-

schop van Utrecht en onder hem de bisschoppen van Haarlem , 's Hertogen-
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bosch, Breda en Roermoiide. Groot was de verontwaardiging, die eene menigte

protestanten bevingen zich, door de bekende April-beweging, uitte in requesten

aan den koning , om de komst der bisschoppen te keeren. En waarlijk , men had

reden, om verontwaardigd te zijn. Men had er vrede mede kunnen hebben,

dat de paus zijne gemeente in Nederland zelfstandig organiseerde, want daar-

toe schonk de gi'ondwet alle vrijheid. Maar men mogt niet dulden , dat die

bisschoppelijke hiërarchie hier te lande gevestigd werd als eene instelling,

die de vernietiging van het protestantisme bedoelde, en daarenboven gevaar-

lijk is te achten, om dat zij zich, in den grond der zaak, onderworpen

rekent, niet aan de regering des lands, maar alleen aan den paus.

Niets heeft evenwel de komst der bisschoppen kunnen verhinderen. Alleen

dit hebben zij door den tegenstand der protestanten geleerd , om met voorzig-

ticrheid te werk te gaan. Overigens is hunne komst op nieuw eene miskenning

geweest van de regten der bisschoppelijke klerezy , want langs wettigen weg wa-

ren hare leden de bestuurders der Utrechtsche Kerk gebleven. Ook zij protes-

teerden, zoowel bij de regering des lands als bij Pius IX. Intusschen —
hunne stem werd niet gehoord. De eenige vrucht van hun verzet is geweest , dat

ook zij door de regering in hun ambt zijn erkend, zoodat er sedert 1853

feitelijk twee aartsbisschoppen van Utrecht en twee bisschoppen van Haar-

lem bestaan. Er is evenwel nog al eenig verschil van magt tusschen beiden.

Wij zijn tot het einde onzer taak genaderd. Wij hebben gezien, hoe de

Koomsche Kerk hier te lande door de Hervorming tot in het hart is getrof-

fen; maar ook, hoe zij, door den ijver harer geestelijken zich langzamerhand

hersteld heeft van den schok, dien zij had ondergaan. Het jaar 1853 heeft

het bewijs geleverd, dat Rome met zelfvertrouwen en zelfbewuste kracht de toe-

komst tegemoet gaat. Wat men ook over die nieuwe regeling van zaken oor-

deele, dit is zeker, dat het pausdom, aan zijne beginselen getrouw, in Neder-

land niets anders kan zien dan eene provincie , die wederom tot een' staat van

volstrekte afhankelijkheid moet worden teruggebragt. Die overwinning moet het

ernstig streven van Rome's geestelijken zijn. Met het oog op haren vooruitgang,

beweert een Engelsch schrijver , wiens werk door ons werd geraadpleegd, zeer

naïef: „Erisgeene gave der profetie van noode, om te voorspellen, dat Ne-

derland in het begin der volgende eeuw een Roomsch land zal zijn." Wij

kunnen hem dat niet toestemmen. Voorzeker, indien wij acht geven op de

teekenen des tijds, indien wij letten op de rustelooze werkzaamheid en ge-

weldige krachtsinspanning, die door de Roomsche Kerk in ons midden ont-

wikkeld worden, dan komt het ons niet onwaarschijnlijk voor, dat zij in de

naaste toekomst nog grootere magt zal ontwikkelen. Maar dat zij op den

duur zal triomferen, gelooven wij niet, want, naar wij vast vertrouwen, is

de overwinning weggelegd voor die beginselen, welke waarheid en liefde,
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vrijlieicl en zelfstandig leven des geestes prediken: en die beginselen kent

Rome niet.

Wat de bisschoppelijke klerezy aangaat , voor haar zien wij geen' weg , om

tot vrede met Eome te geraken. Maakte het jaar 1853 de scheiding grooter

,

ook het protest der Utrechtsche geestelijkheid, in 1856, tegen het dogma der

onbevlekte ontvangenis van de maagd Maria , dat twee jaren vroeger door den

paus was vastgesteld , kon er niet toe strekken om de vereeniging te bespoedi-

gen. Nog altijd blijft zij haar regt verwachten van eene algemeeno kerkverga-

dering ; nog altijd belijdt zij hare trouw aan de moederkerk , die liare ongehoor-

zame dochter niet erkennen wil, gelijk weder in 1858 is gebleken , toen Pius IX
den nieuw benoemden aartsbisschop Loos in den ban deed. Daar is iets tragisch

en weemoedigs in dat iramer teleurgestelde vertrouwen op de toekomst, in die ne-

derige onderwerping , welke aanhoudend als oproerig verzet wordt veroordeeld.

Zóó strijden de geestelijken der Oud-Roomsclie gemeente hunnen strijd

,

zonder veel van de toekomst te mogen hopen. Als wij het tegenwoordige met het

verledene vei'gelijken , is hun vooruitzigt niet bemoedigend. Hunne Kerk telt

slechts vijf duizend leden, terwijl het getal priesters, dat in 1734 vier-en-

zeventig bedroeg, is ingekrompen tot omstreeks dertig. De achteruitgang is

te wijten , ten deele aan hun' verlaten toestand , ten deele aan de gemengde

huwelijken, die de leden in den schoot der moederkerk doen terugkeeren.

Desniettemin hebben zij , in weerwil van hun' tegenspoed , altijd een' eervollen

naam in ons vaderland behouden. Geestelijken en leden hebben zich de be-

langstelling der protestanten verworven door den ernst, waarmede zij aan

hunne beginselen vasthouden ; door de verdraagzaamheid en den onbekrompen

zin, die hun eigen is; door hunne waardering der Heilige Schrift, die zij teu

minste door de gemeente laten lezen en onderzoeken. Als strijders voor het

regt hunner zaak, hebben zij aanspraak op onze deelneming. Wij twijfelen

er aïin , of dat regt ooit zal worden gehandhaafd door de Kerk , die het altijd

heeft miskend. Doch laat de toekomst hun donker zijn, — dit zij de troost

van de leden der bisschoppelijke klerezy, dat zij, door aan hunne regten en

beginselen vast te houden, voor God en menschen een vrij geweten in zich

omdragen

!

G. Paris.

II. 41



NEGENTIENDE TAFEREEL.

KERKELIJKE TWISTEN.

De Groote vergadering der Algemeene Staten, in 1651 te 's Gravenhage,

onder voorzitterschap van Jacob Cats ,
gehouden , was geëindigd. Had men

,

bij verschil van meening, omtrent het handhaven der Unie niets naders kun-

nen bepalen ; waren evenzeer de krijgszaken slechts met groote moeite gere-

geld — wat nogtans de godsdienst betrof, bleek de vergadering eensgezind.

De leer der Hervormden, op de synode van Dordrecht tot in de kleinste bij-

zonderheden vastgesteld, werd van nieuws aangenomen als regel voor geloof

en leven. Het regtzinnig kalvinisme bleef godsdienst van staat. Ten opzigte

der overige gezindten werd besloten , die tot op zekere hoogte te verdragen.

Viel het sommigen ook moeijelijk „het roomsche adderengebroedsel in 't mid-

den hunner ingewanden te dulden ," zij stelden zich echter tevreden met de

belofte , dat , door eene getrouwe nakoming der vroegere plakkaten , de „ paap-

sche stoutigheden" overal krachtig zouden worden tegengegaan. Zóó schenen

door bovengemelde vergadering rust en vrede , althans aan de Kerk , verze-

kerd, — wanneer onverwacht nieuwe godsdiensttwisten geboren werden, die

in hevigheid weinig onderdeden voor de, nog zeer onlangs, beslechte Kemon-

strantsche geschillen. Wij hebben het oog op den strijd , in de Nederlandsche

Hervormde Kerk, tusschen voetianen en coccejanen gevoerd. Begin, voort-

gang en eind dezer twisten, willen wij trachten onzen lezers, zoo kort moge-

lijk, te schetsen. Waar wij aanvangen, met een' blik te werpen op de toen-

malige beoefening der godgeleerde wetenschap , daar zullen wij tevens gele-

genheid hebben, kennis te maken met de beide hoofdpersonen van den strijd.

Oude en nieuwe shidie.

De christelijke godgeleerdheid, welker beoefening met de Hervorming een tijd-

perk van ongekenden luister was tegengegaan, had sedert lang haar regt op den

naam van wetenschap verloren. Gelijk elders , zoo was zij , ook in ons vader-

land, misvormd geworden tot een zonderling zamenstel van waarheden, dat,

door middeleeuwsche kuusttermen geschoord , kracht noch leven bezat. Eene
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heiclensche wijsbegeerte voerde het oppergezag in de godgeleerde scholen , en

Aristoteles was de onmisbai-e fakkel , die de Hervormde christenheid voorlichtte.

Met behulp van dien hooggeroemden leidsman werd het godgeleerd-stelsel

zorgvuldig opgebouwd en verklaard. Alle oorspronkelijkheid in denken ging

daarbij natuurlijk verloren , om plaats te maken voor een dor en geestdoodend

formalisme. Van den godgeleerde der zeventiende eeuw werd slechts gevor-

derd, dat hij eene zekere vaardigheid bezat in de kunst van spitsvindige re-

denering, ten einde als een welgewapend krijgsman het worstelperk te betre-

den , en zegevierend te kampen tegen ieder , die afweek van de vastgestelde leer.

Geen' beter toegerusten strijder vermogt te dien tijde geheel Nederland

aan te wijzen , dan Gisbertus Voetius
,
professor in de godgeleerdheid aan de

Hoogeschool te Utrecht. Als knaap
,
geprikkeld door een' buitengewonen weet-

lust en met een verwonderlijk trouw geheugen begaafd , had hij zich, in zijne

geboortestad Heusden , een der ijverigste leerlingen van den rector Odulphus

betoond. Later opgenomen onder de bursalen van het StatencoUegie te Lei-

den , beschaamde hij in geenen deele de gi'oote verwachting , die men omtrent

zijne verdere ontwikkeling koesterde. Had ook de regent van voornoemde in-

stelling zich dikwijls te beklagen , over het onhandelbaar karakter zijnen kwee-

keling eigen, — zoo bleek daaruit Voetius'' aangeboren gescliiktheid om, na

volbragte studiën, als kampvechter op te treden van het kerkelijk systeem.

Te naauwernood in zijne herderlijke betrekking werkzaam, gaf hij de meest

doorslaande blijken, hoezeer het hem ernst was, der vaderen leer ongeschonden

te verbreiden en onvoorwaardelijk te handhaven. Met jeugdig vuur toog

Voetius aanstonds te velde, nu tegen de papisten, dan tegen de arminianen;

terwijl hij niet het minst op de Dordsche synode , als afgevaardigde van Zuid-

Holland , vol heilige geestdrift ijverde „ voor de sake des Heeren , in com-

missie hem toevertrouwt." Nog gewigtiger werd zijn invloed , toen de Utrecht-

sche magistraat hem, m Junij 1634, tot hoogleeraar benoemde aan hare nieuw-

gestichte lUustre-school , en het is inzonderheid als theologisch professor, dat

wij Voetius eenigzins nader dienen te leeren kennen. Van al de schoolsche

godgeleerden zijner eeuw, was Voetius ongetwijfeld de meest beroemde en

beruchte. Zijn scherpe blik verried logische juistheid , welke nogtans dikwerf

ontaardde in nietsbeduidende spitsvondigheid. Zijn strak gelaat gaf stand-

vastige wilskracht te kennen , die evenwel meer dan eens oversloeg tot on-

verzettelijke stijfhoofdigheid. Zijn bleek, vermagerd uitzigt legde getuigenis

af van ingespannen arbeid, die echter niet zelden besteed werd aan geest-

doodend onderzoek. Geen schotschrift liet hij ongelezen; geene verklaring

bleef hem onbekend; geen handboek, dat hij niet doorsnufielde ;
geen blad-

wijzer, dien hij niet nu en dan opsloeg. Alles werd met denzelfden ijver door

hem verslonden : oude kerkvaders en middeleeuwsche schrijvers , boeken over

volkenkunde en geschiedenis, stichtelijke lectuur en fabelachtige sprookjes.

41*
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Hij geleek , naar het juist en treffend oordeel van een' zijner tijdgenooten

,

eene gansche bibliotheek, overstroomende van allerlei kennis. "Wat Voetius

was op zijn studeervertrek, dat was hij ook in de gehoorzaal der ütrecht-

sche akademie. Mededeelzaam , tot vermoeijens toe, had zijn onderwijs Iets

droogs en onbehagelijks , wegens den schoolschen trant, waarop het gegeven

werd. De leerstof, die hij met zijne studenten behandelde, zocht hij — zoo

'theeten moest — hun duidelijk te maken door ontelbare, vaak zeer inge-

wikkelde begripsbepalingen , door kunstig uitgedachte soortbeschrijvingen en

uiterst zonderlinge gevolgtrekkingen. Van daar, dat hij zich een' grooten voor-

stander betoonde der zoogenoemde dispuut-coUegiën, waarop door zijne leer-

lingen theses verdedigd werden , die hij meestal zelf had opgesteld , en die

gerigt waren tegen wat hij dwaalbegrippen noemde van vroegeren en lateren

tijd. In deze wijze van doceren lag, naar zijne meening, de ziel van het

theologisch onderrigt. Bij al wat Voetius zijnen discipelen mededeelde, stond

immer op den voorgrond, het ijveren voor de oude, gezonde, beproefde en

goddelijke leer. Die leer was geene andere dan het stelsel van Beza en Kal-

vijn, gelijk het was neergelegd in katechismus en belijdenisschriften, en zoo-

als het steunde op eene onfeilbare Schrift, met ingegeven punten en vokalen.

Het noodzakelijk gevolg daarvan was , dat Voetius' gehoorzaal telkens weer-

klonk van strijdlustige aanvallen, gerigt tegen Roomschen en Remonstranten,

arianen en socinianen, Doopsgezinden en Lutherschen, schem-makers en vrij-

geesten. Wel verre van — naar het voorbeeld der Hervormers — zijn god-

geleerd systeem te putten uit de Schrift , of het door zorgvuldig verklaarde

bijbelteksten te staven, bezigde Voetius daartoe gewoonlijk de uitspraken van

heidensche wijsgeeren en dichters, of haalde hij de woorden aan van middel-

eeuwsche scholastieken, om zijn stelsel te verdedigen. Eindelijk werden erop

zijne coUegiën bij herhaling vraagstukken opgeworpen en behandeld, die niets

gemeen hadden met het christelijk-godsdienstig bewustzijn. Zoo , bij voorbeeld

,

onderzocht hij zeer diepzinnig met zijne studenten, hoe de engelen zich be-

wogen ; of er spoken waren en onder welke gedaante zij verschenen ; waar

Adam's graf zou geweest zijn en soortgelijke beuzelingen meer, waaruit ten

duidelijkste bleek, hoe „de oude studie" der godgeleerdheid, door Voetius

voorgestaan, dringend vernieuwing behoefde, wilde zij niet opgaan in een ijdel

vertoon van zaamgeraapte wetenschap.

Eene gelukkige omstandigheid was oorzaak, dat er weldra aan twee onzer

Hoogescholen eene besliste hervorming kon worden waargenomen in het theo-

logisch onderwijs. Omstreeks den nazoraer van 1629 werd ons vaderland

bezocht door een' buitenlandschen godgeleerde, die zich gedurende eenigen
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tijd, ter voltooijing zijner studiën, aan de Franekersche akademie ophield.

Zijn naam was Johannes Cock; zijne geboorteplaats Bremen. Zorgvuldig,

zelfs cenigermate gestreng, door niet onbemiddelde ouders opgevoed, paarde

Coccejus — aldus noemden liem zijne onderwijzers — aan vurigen waarlieidszin

lieiligen eerbied voor God. Van der jeugd af was het uitlegkundig onder-

zoek des Bijbels zijne meest geliefkoosde studie.

Toegerust met eene buitengewone kennis der Oostersche talen, wilde hij

zich zoolang in het Hebreeuwsch oefenen , tot hij — naar zijn zeggen — Jesaja

kon verstaan, zonder eene verklaring te behoeven. Zijn vroegere omgang

met een' geboren Griek , Metrophanes Critopulus , deed hem later in die taal

zeer gemakkelijk briefwisseling voeren; gelijk hij ook aan het onderrigt van

joodsche geleerden te Hamburg eene naauwkeurige kennis der rabbijnsche

geschriften te danken had. Ka geruimen tijd in Franeker doorgebragt. Leiden

bezocht, en met de beroemdste mannen vriendschapsbetrekkingen aangeknoopt

te hebben, zag Coccejus zijne vaderstad terug, om er, zeven-en-twintig jaren

oud, het professoraat in de gewijde taalkunde te bekleeden. De indruk ech-

ter, dien zijn verblijf hier te lande had achtergelaten, was te groot en te

gunstig geweest, dan dat de verzorgers der Friesche Hoogeschool den zelf-

standigen en toch zoo bescheiden, echt-godsdienstigen jongen man hadden

kunnen vergeten. In 1636 werd Coccejus tot hoogleeraar in het Hebreeuwsch

aan de akademie te Franeker verkozen. Na langdurig aarzelen besloot hij

die eervolle roeping op te volgen , en van dat oogenblik af was de grond

gelegd tot eene herboren studie der godgeleei'dheid in Nederland.

Verklaard vijand van alle onvruchtbare kunsttermen, poogde Coccejus de

heerschappij der aristotelische philosophie, met alle kracht, uit Kerk en school

te bannen. Niet de wijsbegeerte , maar de uitlegging der Schrift moest , vol-

gens hem , het oppergezag voeren in de theologische wetenschap. Reeds te lang

was het bijbelwoord misbruikt om, eene doode letter gelijk , het kei'kelijk

systeem als regtzinnig te ijken; ja — het werd meer dan tijd „om den draad

der heilige schriften van voren af aan op te sporen." Eene bijbelsche godge-

leerdheid, die met schriftuurlijke woorden over schriftuurlijke zaken sprak,

behoorde naar zijne meening het blinkend, doch geesteloos zamenstel eener

scholastieke veelweterij te vervangen. „Eerst de gewijde taalkennis was de

vuurkolom , die allen veilig voorlichtte op den weg naar het hemelsch Kanaiin

;

zij, niet Aristoteles, mogt de fakkel genoemd worden, die, te midden der

duisternis, voor afdwaling behoedde. Zonder haar, was de godgeleerde weten-

schap slechts de vruchtbare moeder van allerlei onzalig getwist en nutteloos

woordenspel; met haar, kweekte zij liefde tot deugd en hoop des eeuwigen

levens." Wat derhalve — zóó vroeg Coccejus — moest men denken van hen,

die de beoefening der taalkunde poogden verdacht te maken, door te bewe-

ren, dat zij enkel „nieuwigheidszoekers" of „partijgangers" vormde; die meen-



326

den, dat het zweren bij de woorden van anderen, ware regtzinnigheid was?

In dien geest leerde en arbeidde de Franekersche professor, tot hij den 4'ien

October 1650, als hoogleeraar in de theologie, „de nieuwe studie" overplantte

op den vruchtbaren bodem der Leidsche akademie.

Wat Coccejus zijnen studenten voordroeg, week niet weinig af, van wat

deze gewoon waren in de gehoorzalen te vernemen. Uitgaande van den , na-

derhand zoo kwalijk begrepen, stelregel
,
„dat de woorden der Schrift beteeke-

nen , wat zij in den zamenhang der rede en in overeenstemming met elkaar

beteekenen kunnen," opende hij zijnen leerlingen een onmetelijk veld van

nieuwe gedachten en verrassende gezigtspunten. De Bijbel, langen tijd een

gesloten boek , leverde Coccejus genoegzame bouwstof, om daaruit een eigen , —
zoo hij meende — geheel schriftuurlijk stelsel op te trekken. Hij noemde het

„de huishouding der verbonden ," omdat God zich met de menschen , zoowel

vóór als na den zondeval, in betrekking gesteld en met hen eerst het ver-

bond der werken , later dat der genade , had gesloten. Het verbond der ge-

nade deelde hij verder af in drie „tijdperken" of „huishoudingen:" vóór,

onder en na de Israëlietische wetgeving; terwijl het met Jezus' komst eerst,

in al zijne volheid, aan 't licht werd gebragt. Van daar, dat Coccejus in

den ganschen Bijbel, voornamelijk echter in de profetiën, „voorbeelden" of

„typen" dacht aan te treffen, die allen heênwezen naar Christus. Het opspo-

ren van dien „verborgen zin" der Schrift, prees hij zijnen leerlingen als bij-

belsche uitlegkunde aan, om hun eindelijk ook de geschiedenis der christe-

lijke Kerk voor te stellen
,

gelijk zij in zeven perioden verdeeld was , welke

splitsing hij ontleende aan het typisch getal zeven , dat blijkbaar den voorrang

had in de Openbaring van Johannes en in het Evangelie naar Mattheüs.

Aanvankelijk toonden zich Coccejus' hoorders met „de nieuwe studie" wei-

nig ingenomen. Men vond haar duister en onverstaanbaar. Zelfs moest Hei-

danus, op wiens voorspraak Coccejus tot professor te Leiden was beroepen,

zijne leerlingen gedurig aanzetten diens onderwijs bij te wonen. Spoedig ech-

ter steeg de verbondstheologie in waarde, en werd de toeloop tot Coccejus'

lessen zóó groot, dat hij voor het houden zijner coUegiën de Engelsche kerk i)

moest gebruiken.

Begin der twisten.

Terwijl Coccejus van dag tot dag meer beroemd werd in de theologische

wereld, zóó zelfs, dat men niet aarzelde hem „het licht van Nederland" te

noemen , bleef hij nogtans nederig en bescheiden voortgaan op den ingeslagen

weg. Klom ook het getal zijner discipelen en volgers tot eene aanmerkelijke

hoogte, steeds was hij de eerste, om openhartig te belijden, dat alle men-

1) Thans de akademische bibliotheek aldaar
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schelijke wetenschap met dwaling gepaard gaat; terwijl hij bij zijn onderrigt

het zich immer ten taak stelde, zelf te leeren en in kennis te vorderen. Uiterst

zachtzinnig van aard, leefde Coccejus te Leiden op den meest vriendschap-

pelijken voet met zijne beide ambtgenooten Trigland en Heidanus ; — en waar-

lijk, niet aan hem moet het geweten worden, zoo verschil van gevoelen straks

hoofden en harten verdeelde. „Dat men toch meer bedacht ware op verzoening

dan op strijd," — zóó schreef hij aan een' zijner vrienden — „want nu trekt

men te velde alvorens vrede te maken, en denkt niet aan de opschudding,

welke uit de tweespalt geboren wordt." Hadden alle toenmalige beoefenaars

der godgeleerdheid dien gulden regel gevolgd, ons vaderland zou verschoond

gebleven zijn van kerkelijke beroerten, die het, bijna eene eeuw lang , hebben

geteistei'd en geschokt

!

De lof echter, dien Coccejus inoogstte als hervormer der theologische we-

tenschap, wekte den heimelijken naijver op van velen die, de schoolsche

rigting toegedaan, allengs hunnen roem zagen verminderen en zich geenszins

in staat gevoelden om, met goed gevolg, voor de oude de nieuwe studie te

ruilen.

Daarbij kwam , dat de kweekelingen der Leidsche en der Utrechtsche Hoo-

geschool , opgetreden in de maatschappij , dikwerf niet schroomden , elkanders

regtzinnigheid verdacht te maken, ten einde ieder voor zich eene goede

standplaats te verkrijgen. Bij die laakbare handelwijs speelde het verschil-

lend gevoelen , omtrent de waarneming van den sabbat, doorgaans de hoofdrol.

Coccejus' discipelen werden beschuldigd, den rustdag te ontheiligen; terwijl

de leerlingen van Voetius in verdenking gebragt werden, dat zij de sabbats-

viering overdreven. Toen derhalve professor Heidanus, den Uden ]\/[ei 1658,

aan de Leidsche akademie eene verhandeling liet verdedigen „over den sab-

bat en den zondag," en hij openlijk bij die gelegenheid beweerde, dat de

christenen hunnen rustdag vierden, niet, omdat deze in plaats van den

joodschen sabbat was gekomen, maar, wijl een oud kerkgebruik dat zoo me-

debragt, — bleek de aanleiding tot den twist gegeven, en de lang gekoes-

terde haat tegen de nieuwe studie borst uit in eene heftige bekamping van

de stellingen, door Coccejus' boezemvriend voorgestaan.

Andreas Essenius, hoogleeraar in de theologie to Utrecht, opende den

strijd, met de uitgave van een Latijnsch geschrift, waarin hij, tegenover zijne

beide ambtgenooten te Leiden, „de blijvende zedelijke strekking van de wet

der tien geboden, en dus ook van liet voorschrift omtrent de sabbatsviering,"

handhaafde, Coccejus antwoordde heiji met een onderzoek in te stellen „naar

den aard van den sabbat en van de rust des Nieuwen Testaments," waarbij

hij — aan zijn stelsel getrouw — in den joodschen sabbat eene type vond van

de geestelijke rust, aan Jezus' volgers beloofd, en derhalve staande hield, dat

de heiliging van den zevenden dag verbindend mogt genoemd worden voor



328

Israël, doch niet voor de christenheid. Hoe vredelievend en kalm deze ver-

handeling gesteld was, zij overtuigde echter geenszins de naauwgezette tegen-

pai'tij. Aan de zijde dezer „Praeciesen of Praeciesisten" — zóó noemde men

hen — schaarde zich kort daarop ook Hoornbeek, die, na den dood van

Trigland, met Coccejus en Heidanus te Leiden het professoraat in de godge-

leerdheid bekleedende , zich , als voorstander der oude studie , in den sabbats-

strijd tegenover zijne vrije collega's meende te moeten plaatsen. Van weers-

kanten begon nu de twist een ernstiger karakter aan te nemen. Wel beproef-

de nog Coccejus een middel ter verzoening door, in zijn geschrift „ voorbeeld

van der vrienden eenheid in het stuk van des Heeren dag ," aan te toonen , dat

het gevoelen van Hoornbeek niet meer tot godzaligheid leidde dan dat van Hei-

danus en het zijne; — doch Coccejus' gematigde toon werd spoedig overstemd

door een vuil en anoniem libel, dat, uitsluitend tegen zijn' persoon gerigt,

hem bij het volk poogde verdacht te maken, als een' hoogst gevaarlijken ket-

ter; waarom de Staten van Holland, bij decreet van 7 Augustus 1659, het

voortzetten der sabbatsgeschillen ten strengste verboden.

Het bevel nogtans der Edelmogende Heeren had slechts een' korten wapen-

stilstand ten gevolge. Drie jaren later verhief Maresius, professor in de

theologie te Groningen, tegen Coccejus zijne ruwe en twistzieke stem, naar

aanleiding van eene disjmtatie, door diens leerling Willem Momma verdedigd

,

„ betreffende den staat der Kerk onder de drieërlei huishouding." Volgens

Maresius „ riekte de leer van zijn' Leidschen ambtgenoot naar die van Moham-

med , en was zij gegroeid op den geilen wortel van een wild enthousiasme."

Met drie-en-tachtig stellingen , uit de verhandeling van Momma afgeleid, poogde

Maresius zijn ongunstig oordeel over Coccejus te staven; doch zegevierend

zag hij zich kort daarop door dezen wederlegd , zoodat er dringende behoefte

ontstond aan een' strijdbaren held , die der nieuwe studie den palm der over-

winning kwam betwisten.

Die voorvechter nu was Gisbertus Voetius, gelijk wij zagen, het hoofd

en de ziel der schoolsche rigting in Nederland. Geruimen tijd reeds had

deze, met toenemende belangstelling, den loop der gebeurtenissen gadege-

slagen, als hij in 1665 openlijk tegen Coccejus optrad, en diens gevoelen,

omtrent „ de vergeving der zonden onder Oud en Nieuw verbond ," in een

akademisch twistschrift scherp en vinnig bestreed. Weinig baatte het Coc-

cejus, zich tegen dien woordvoerder der regtzinnigheid naar vermogen te

verzetten. De luide vreugdekreten, opgegaan uit het voetiaansche kamp,

verdoofden weldra zijne stem, en de droeve scheiding was begonnen, die,

met beider naam tot leus, sedert de vaderlandsche Kerk in twee partijen

verdeeld hield. Om evenwel nog beslissender het nieuwe licht te keeren,

reikte Voetius ten laatste zijn' gezworen tegenstander Maresius de broeder-

hand, op uitdrukkelijke voorwaarde, dat zij, als bondgenooten, Coccejus zouden
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aanvallen en met vereenigde kracht bestrijden. Gelukkig echter voor den

Leidschen hoogleeraar , maakte eene pestziekte omstreeks dien tijd een einde aan

zijn, in de laatste jaren, zoo fel bewogen leven. Coccejus stierf den éJi^n Novem-

ber 1669, door zijne vrienden diep betreurd; door zijne vijanden niet gedeerd.

Voortgang der twuten.

Ik behoef den lezer niet te herinneren , in welk een' benarden toestand ons

vaderland verkeerde omstreeks het jaar 1672. Te water door de Engelschen

bedreigd, te land, ten zuiden, door de Franschen bestookt, aan de oostelijke

grenzen door de bisschoppen van Munster en Keulen overvallen, dachten

velen niet anders, dan dat het laatste uur had geslagen voor de fel geteis-

terde republiek. Reeds waande men zich eene prooi van den woedenden vijand

en geroepen, om het voorvaderlijk geloof aan galg en rad te bezegelen. Ge-

lijk doorgaans, oefende ook toen de vrees een' onmiskenbaren invloed ot)

rigting en leven. De twist tusschen voetianen en coccejanen, die kort te

voren schier overal nog woedde, werd in de bange dagen van 1672 openlijk

bijgelegd , terwijl men hier en daar zich plegtig verbond , alle ergernis na

te laten en zorgvuldig te voorkomen. Ongelukkig echter bleken de maat-

regelen tot verzoening veel te haastig genomen , om stand te kunnen houden.

Waar de loop der gebeurtenissen allengs een' gunstiger' keer nam, daar ver-

dween spoedig de vrees , en met haar de broederzin. Ook de vernietiging van

het eeuwig edict, dat zijn' weidschen titel nog geene zes jaren vermogt te hand-

haven , en de daarop gevolgde verheffing van Willem III tot stadhouder

,

bleven niet zonder invloed op den gang der geschillen. De aanhano-ers toch

van Voetius , in het staatkundige trouw verkleefd „ aan den nooit volprezen

Oranje-stam ," zagen met de bevordering van den prins ook hunne conserva-

tieve wenschen vervuld; terwijl de partij van Coccejus, meer 's lands Staten

genegen, en als zoodanig onder den naam van „Loevesteinsche factie" bekend,

welhaast de A^oor haar zeer onaangename gevolgen moest ervaren van dien

ommekeer in de politieke wereld. Voetius' bondgenooten
, gestreeld door de

gunst en bescherming des stadhouders, staken hoe langer hoe stouter het

hoofd op, en trachtten zich voor goed van de opperheerschappij in Kerk en

school te verzekeren. De twistpunten , vroeger slechts binnen de wanden der

akademische gehoorzalen besproken , werden nu tot voor klassen en synoden

gebragt, en spoedig zag „de ouderwetsche partij" zich zoo krachtig ondersteund

door volk en regering , dat het haar gelukte , van de verzorgers der Leidsche

Hoogeschool een bevel te doen uitgaan , waarbij deze het verdedigen van som-

mige coccejaansche stellingen , op zware straf, verboden.

Heidanus — bijkans tachtig jaren oud — waagde het, tegenover dat be-

sluit , eenige „ consideratiën" in het midden te brengen ; doch de curatoren

,

door die handelwijs zich ten hoogste beleedigd gevoelende , gaven hem den 4'''^n

II. 42
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Mei 1676 zijn ontslag. Slechts kort overleefde de geleerde en verdienstelijke

man het aan hem voltrokken vonnis. Wekte de afzetting van Heidanus veler

misnoegen op , en aarzelde men zelfs niet , den maatregel , te Leiden genomen

,

scherp te veroordeelen — de voetianen nogtans gingen ijverig voort met „ de

aanstootelijke en schadelijke nieuwigheden" van Coccejus' volgers breed uit

te meten en die, waar zij slechts konden, met alle geweld te keeren. Waar

hun toeleg mislukte , daar wendden zij zich tot den stadhouder , en riepen

diens magtige hulp in tegen de weerspannige kerkeraden of de ongehoor-

zame klassen. Op deze wijze slaagden zij er in, om aan Willem Momma,

dien wij reeds als een' beslisten coccejaan hebben leeren kennen , zijne be-

trekking van predikant en hoogleeraar te Middelburg te ontnemen; ter-

wijl reeds een jaar te voren, de wethouderschap zoowel als de kerkeraad te

Enkhuizen , op aandringen van Voetius' partij , door zijne hoogheid den

prins was vermaand geworden, om de aldaar opengevallen predikantsplaats

,

door iemand „ van den ouden stijl" te doen vervullen. Bewijs genoeg voor

den staat van diepe vernedering, waarin de aanhangers van Coccejus

verkeerden.

Toch bleek juist die verdrukking oorzaak, dat er onderscheidene pogingen

werden in het werk gesteld, om beide partijen met elkander te verzoenen.

Een herderlijke brief, te dien einde in 1677 door de Guliksche synode aan

die van Zuid-Holland geschreven, mogt de eerste proefoeming heeten; welke

proefneming nog in hetzelfde jaar door eene tweede gevolgd werd, die van

de regering der stad Amsterdam uitging. Bij gelegenheid namelijk van den

Mozes-en-Aaronsmaaltijd, welken de overheid gewoon was jaarlijks den leeraars

der Hervormde Kerk aldaar aan te bieden , legde zij den grond tot vrede en

verdraagzaamheid. Door de vijf-en-twintig predikanten , alsmede door den ker-

keraad der Amsterdamsche gemeente , werd dien ten gevolge een besluit on-

derteekend, waarbij men wederzijds verklaarde, zich steeds te zullen onthou-

den van alles , wat de eendragt kon verstoren en den broederzin schaden.

Dat voorbeeld, door de magtige koopstad gegeven, wekte, zoodra het rucht-

baar geworden was, meerdere gemeenten in ons vaderland tot navolging op;

„want" — zóó teekent een geschiedschrijver uit die dagen aan — „was er te

Amsterdam geene zwarigheid, men had ze elders niet te maken; wat daar

regtzinnig heette, mogt overal dien naam wel dragen."

Wanneer wij onzen blik eene wijle afwenden van de kerkelijke geschillen,

en stilstaan bij de toenmalige beoefening der godgeleerde wetenschap, dan

bemerken wij , zoowel bij voetianen als bij coccejanen , de duidelijkste spo-

ren eener langzame toenadering. De woordvoerder der oude studie was den

Isten November 1676 gestorven, nadat hij reeds vroeger zijne beide bondge-

nooten, Hoornbeek en Maresius, door den dood had verloren. Een deel vanden

strijdlustigen geest , dien Voetius bezielde , bleek overgegaan te zijn op Henricus
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Bi'inck, pi'edikant te Utrecht, die — als kettermeester optredende — zijne

coccejaansche tijdgenooten bij herhaling van onregtzinnigheid beschuldigde.

Het was niet zoo zeer hun gevoelen , omtrent den sabbat en de zondenverge-

ving , dat hij scherp en bitter veroordeelde, als wel de bijzondere wijze , waar-

op zij de profetische geschriften verklaarden, en in deze overal toespelingen

aantroffen, op de komst en het rijk van Christus. Gelijktijdig met Brinck,

leefden in ons vaderland mannen , die
,
geene mindere vereerders van Voetius

,

zich nogtans onthielden van veel , wat in den groeten meester te misprijzen

viel. De hoogleeraren Leydekker te Utrecht en a Marck te Leiden betoon-

den zich zulke vrije en zelfstandige volgers ; inzonderheid mogt de laatste

ten volle aanspraak maken op den naam van hervormer der sclioolsche theolo-

gie. Al het dorre en spitvondige wist hij bij zijn onderrigt zorgvuldig te

vermijden; terwijl ook zijn beschaafde en gckuischte stijl niet weinig ver-

schilde van Voetius' dikwerf zeer barbaarsche woordenkeus en taal. Wat ein-

delijk der oude studie aan praktikaal en ascetisch gehalte ontbrak, dat poogde

de Rotterdamsche predikant Wilhelmus a Brakel haar, in zijne „ Redelijke

godsdienst," te schenken. Aan die verschillende voorgangers op theologisch

gebied ontleenden de kerkdijken , omsti'eeks het midden der achttiende eeuw,

hunne verschillende namen. Wie Voetius tot op de letter volgden, werden

„ ouden of doeden" geheeten ; die het daarentegen waagden , nu en dan van

hem af te wijken, werden „nieuwen of levenden" genoemd; terwijl zij, die aan de

zijde van a Marck of a Brakel zich schaarden , in „ Marckiaansche"' en „ Bra-

kelsche" voetianen verdeeld werden, Zdó ontstond er allengs verschil in het

vroeger vast aaneengesloten kamp , en werd de weg daardoor geëffend tot

wederzijdsche verzoening; want — ook in het leger der coccejanen kwam

langzamerhand oneenigheid. De meesten hunner eerden als hun hoofd van

Giffen, die, een begaafd en gemoedelijk prediker, veel heeft bijgedragen, om

de vrienden van Voetius tot zachtzinniger oordeelvelling over Coccejus' vol-

gers te stemmen. De partij door hem gevormd, droeg den naam van „de

ernstige.'" Tegenover haar stonden de aanhangers van Groenewegen, die, in

alles den meester getrouw, zich zelven den titel gaven van „ echte, Leidsche of

kordate coccejanen;" doch die door anderen uit schimp, naar hunnen voor-

ganger, „ groenen" genoemd werden. Ten laatste vond men ook onder de

discipelen van Coccejus godgeleerden , die , door den Leidschen professor voor-

gegaan, van dezen den lust hadden overgenomen om zelve te onderzoeken en

een' eigen weg te bewandelen. Niemands zijde uitsluitend kiezende, beproef-

den zij alles, om vervolgens wat zij goed bevonden hadden, zorgvuldig te

bewaren en manhaftig te verdedigen. In de rij dezer godgeleerden bekleed-

den Roëll , Vitringa en Lampe eene te waardige plaats , dan dat wij niet een

oogenblik bij elk hunner afzonderlijk zouden vertoeven.

42*
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Roëll , Vitriwja , Lampe.

Met Herman Alexander Koëll traden coccejanisme en cartesianisme ver-

eenigd op. Hadden i-eeds Heidanus, Wittichius en Buniian, bij meer daneene

gelegenheid, der nieuwe wijsbegeerte openlijk hulde gebragt, — beslissender

dan Roëll verklaarde zich niemand voor de methode van t)escartes. Hierin nu

week hij ten eenenmale van Coccejus zelven af, die — ofschoon een vijand der

aristotelische philosophie — zich nogtans de moeite nooit gegeven had, om

belioorlijk kennis te nemen van Cartesius' twijfelleer. Sinds 1685 professor in

de wijsbegeerte en godgeleerdheid te Franeker, onderscheidde zich Koëll bij

zijne akademische lessen door helderheid van gedachte en onpartijdigheid van

oordeel. Naar zijne opvatting vormden rede en geweten te zamen de godde-

lijke regtbank, die alléén uitspraak vermogt te doen over het ware en val-

sche, het goede en kwade. Aan die stelling getrouw, meende Roëll het ker-

kelijk leerstuk van de eeuwige generatie des Zoons , als met 's menschen rede

in strijd, te moeten ontkennen. Die loochening baarde veel opzien, en wikkel-

de hem in een' twist, welke, op synoden en klassen voortgezet, tot groot

leedvermaak van Voetius' partij , verscheidene jaren aanhield. Ongeacht zijne

kettersche gevoelens, eerden nogtans velen in hem den man van uitstekende

kennis, schrander vernuft en buitengewone welsprekendheid, die de waarheid

beminde, zonder vooraf te vragen, of zij oud dan wel nieuw was. Hij stierf

den 12ilen Julij 1718, als hoogleeraar in de theologie te Utrecht.

Een" hardnekkigen tegenstander van Roëll , in den strijd over de eeuwige

generatie, betoonde zich Campegius Vitringa, de vader, professor in het Oos-

tersch , later ook in de godgeleerdheid , te Franeker. Van alle coccejanen

was hij ongetwijfeld de bekwaamste uitlegger, taalkundige en oudheidkenner.

Slechts een-en-twintig jaren oud, aanvaardde hij zijne betrekking , en vormde

weldra eene school , waaruit een tal van leerlingen voortkwam , die der Her-

vormde Kerk tot blijvend sieraad verstrekten. Hoewel Vitringa over het algemeen

verdraagzaam en vrijgevig was, moest Roëll nogtans zijne onverbiddelijke ge-

strengheid ondervinden; terwijl hij zelf op zijne beurt weder ten doel stond aan

den feilen haat der voetianen , die hem en zijne leerlingen van onregtzinnig-

heid beschuldigden. Toch verwierf zijn meesterstuk : „ de uitlegging der profe-

tiën van Jesaja," de onverdeelde bewondering, zoowel van tijdgenoot als van

nakomelingschap. De roep zijner geleerdheid vervulde geheel Europa; en wer-

den er weinigen gevonden , die hier te lande hem evenaarden , niemand bleek

in staat hem als schriftverklaarder voorbij te streven. Minder gelukkig slaagde

echter Vitringa, Avaar hij zich bewoog op het gebied der practische godge-

leerdheid; terwijl hij ook niet geheel was vrij te pleiten van eene te groote

ingenomenheid met mystieke termen en emblematische verklaringen. In de

laatste jaren zijns levens maakte een gebrek aan oog en oor hem gansch
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en al ongeschikt voor zijne openbare betrekkino;. Hij overleed te Franeker

den Sleten Maart 1722.

Met het doel, om aan de coccejaansche rigting eenen meer beslisten invloed

op hart en leven te verzekeren, trad Friedrich Adolf Lampe in 1720, als

theologisch professor, aan de Hoogeschool te Utrecht op. Landgenoot van Cock

,

gevormd door het degelijk onderrigt van Vitringa en Roëll , aangetrokken door

den ernstigen preêktrant van van Giffen, was Lampe geruimen tijd te Fra-

neker gebleven om, wetenschappelijk ontwikkeld en — naar hij getuigde —
geestelijk wedergeboren , naar zijn vaderland terug te keeren. Naairwelijks had

hij te AVees, en later te Duisburg, het predikambt aanvaard, of hij liep

meer dan eens gevaar, zich in de armen van het, daar sterk heerschende,

separatisme te werpen. Onder hevigen strijd gelukte het hem echter die

zucht tot afscheiding bij zich zelven voor goed te overwinnen, en sinds dat

oogenblik word het zijn vurig streven, om ook de Hervormde Kerk van die

krankheid te genezen. Bewonderaar van Coccejus, dien hij als een' anderen

Apollos eerde, was Lampe's komst te Utrecht eene besliste overwinning,

behaald op de volgers van Voetius. Toch toonden zich sommigen hunner —
vooral de aanhang van Lodenstein — boven mate ingenomen met den Duit-

schen geleerde , die, op katheder en kansel , het werkdadig christendom ten

krachtigste voorstond , en boven alles aandrong op de beoefening der godzalig-

heid. Van roëllisme niet ten onregte verdacht, moest Lampe menigen on-

heuschen aanval op zijn' persoon en zijne leerbegrippen verduren. Ook zag

hij zich bij herhaling van arminianisme beschuldigd en aan grievende misken-

ning daardoor prijs gegeven, wat hem waarschijnlijk bewoog, in 1727 den

Utrechtschen leerstoel met dien van Bremen te verwisselen. Belangrijk was

en bleef de invloed door Lampe, tijdens een zevenjarig verblijf hier te lande

,

geoefend; zelfs aarzelden velen niet hem, ter voltooi jing hunner studiën, naar

zijne nieuwe standplaats te volgen. Gelijk alle groote mannen, bezat ook

Lampe gebroken bij zijne deugden. Do lampeaansche school , met hai'e bevin-

dingen en gestalten , iiare „ tale Canatins" en naauwgezette schifting tusschen be-

keerden en onbekeordeu , verried een ziekelijk ascetisme , een te zinnelijk streven.

Niettemin school er goud en zilver onder die stoppelen, en het was vooral

Lampe's christelijke, echtverzoenende geest, die zeer veel toebragt om „den

haat van Efraïm tegen Manasse en van Manasse tegen Efraïm" aanmerke-

lijk te verminderen. Eene kortstondige ziekte sleepte hem den S^'i^" December

1729, nog in de kracht zijns levens, ten grave.

Einde der twisten.

Het voorstel, door de voetianen aan Willem UI gedaan , tot hot zamoiiroepen

ecner nationale synode , die
,

gelijk vroeger de Dordscho , uitspraak zou doen
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over de loopende geschillen, was door dezen wijsselijk afgeslagen. Daaren-

tegen had de stadhouder aan de Staten van Holland en West-Friesland be-

volen, een reglement op te maken „tot conservatie van rust en vrede

in de kerken." Den 18'J™ December 1694 werden derhalve door die Edel-

mogenden zeven artikelen uitgevaardigd, waaraan beide partijen zich zouden

hebben te onderwerpen. Zoowel voetianen als coccejanen zagen zich door

dat reglement de verpligting opgelegd , om in hunne geschriften
,
predikatiën

,

catechisatiën ,
publieke of private lessen en disputen „ te blijven bij de

gewone formulieren der gereformeerde kerken;" — wat op de synode te

Dordrecht onbeslist was gelaten , en waarin men onder elkander verschilde

,

mogt niet gehouden worden „ van zulken gewigt en importantie ," dat daar-

van de zaligheid afhing; — ook het gebruik van ongewone spreekwijzen en

„ de niet fondamenteele applicatie der profetiën ," behoorden gematigd te wor-

den; terwijl men alleen zoodanige personen tot het predikambt verkiezen

moest, die, „van een moderaat en vreedzaam humeur," bekwaam zouden blij-

ken om de vastgestelde punten, tot vrede en stichting der gemeente, in allen

deele op te volgen. Deze verordening nu, en nog meer de dood van Willem III

in 1 702, waardoor de voetianen hun' kracditigsten steun verloren , droegen niet

weinig bij tot het doen uitslijten en vereffenen der geschillen. Alvorens echter

den zoen te treffen, stelden de voorstanders der oude studie nog eenmaal alle

pogingen in het werk om zich de zege te verschaffen. Eene korte poos er op

bedacht , de Kerk te verlaten en een afzonderlijk genootschap te stichten

,

gaven Voetius' aanhangers dat voornemen op, ten einde hulp te zoeken en

te vinden bij een' Franschen predikant, te 's Grravenhage , de Joncourt. Deze

nogtans voer zoo hevig en bits tegen Coccejus' volgelingen uit , dat én de

Waalsche synode te Goes hem dwong zijne lasterlijke grieven openlijk te her-

roepen , én vele voetianen , zelfs met vreugde, de wederleggingen begroetten

,

welke achtereenvolgens door drie der voornaamste coccejaansche godgeleerden

tegen de Joncourt in 't licht gezonden werden.

Was deze aanval dus als mislukt te bescliouwen , zoo verscheen er weldra

eene reeks anonieme geschriften, waarvan het eene al zonderlinger titel voerde

en scherper taal deed hooren dan het andere. Ook het plaatsen van Coccejus'

borstbeeld, met goedkeuring der regei'ing, aan een' der pilaren, nabij zijn

graf, in de Pieterskerk te Leiden, werd geenszins onopgemerkt gelaten , maar

gaf terstond den voetianen aanleiding tot eenen luiden alarmkreet, waarbij

zij hunne tegenpartij van heiligendienst en schandelijk bijgeloof beschuldigden.

Grooter kleingeestigheid viel inderdaad moeijelijk uit te denken, en menigeen

gingen nu de verblinde oogen open. Vruchteloos was het derhalve , dat de Eotter-

damsche predikant Jakobus Fruytier, als ijverige Sionswachter, met handen

tand de blootgegeven stelling der oude school zocht te verdedigen ; spoedig

moest zijn doldriftig krijgsgeschreeuw verstommen voor de bezadigde en on-
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jjartijdigo wenken , door den grijzen Mommers der vaderlandsche Kerk ter

behartiging gegeven. Deze eerwaardige man, evangeliedienaar te Hemmen,

en te midden der dikwerf vrij hooggaande twisten oud geworden , had niet al-

leen met onbevooroordeelden blik den gang der geschillen gadegeslagen , maar

ook, met waarheidlievenden zin, de leerstellingen van Coccejus aan die der

Dordsche vaderen getoetst. Volger van Voetius , zag hij zich evenwel genoopt

tot de merkwaardige bekentenis , dat de verbondstheologie en de typische ver-

klaringen , door Coccejus voorgestaan , met de ware regtzinnigheid genoeg

overeenkwamen om, bij zelfstandige studie, aan de billijke eischen van hoofd

en hart te kunnen voldoen. Die uitkomst van zijn onderzoek legde hij neer

in den „Eubulus of goede raad om de vei'schillende broederen , de zoogenaam-

de voetianen en coccejanen , met malkanderen te bevredigen," een geschrift

,

dat in 1738, kort na Mommers' dood, in 't licht verschenen, de uitwerking

geenszins miste, door zijn' opsteller beoogd. Weinige jaren later toch, werd

het gevolgd door Kavensteyn's voorslag omtrent een „ kerkelijk vredeskon-

gres," dat echter niet behoefde zamen te komen, wijl de verzoening bijkans

voltooid was ; immers , tegen het einde der achttiende eeuw , kon een bevoegd

geschiedschrijver en tijdgenoot betuigen : „ dat zich de zaken tot vrede had-

den geschikt, en het roepen tegen de nieuwigheden meer en meer in stilte

was geraakt."

Gelijk meer andere geschillen in do Nederlandsche Hervormde Kerk , werd

ook de strijd, tusschen voetianen en coccejanen gevoerd, niet zoozeer beslist

als wel bijgelegd. Geene der partijen toch, welke zich met regt de over-

winning kon toekennen; elkander van lieverlee genaderd, mogt het veeleer

de tijd heeten , die beiden bevredigde. De invloed echter, door deze twisten op

Kerk, maatschappij en school geoefend, is belangrijk genoeg geweest, om met

een vlugtig overzigt daarvan onze schets te besluiten. Reeds merkten wij op,

hoe de aangevochten verschilpunten niet onbekend bleven buiten de akade-

mische gehoorzalen. Wat in de taal der geleerden het licht zag, bragt men

terstond in het Hollandsch over , ten einde ook het groote publiek voor zijne

meening te winnen. Bij dien maatregel kwam , dat de leerbegrippen der school

alom van de kansels den volke verkondigd werden, tot niet geringe schade

dikwijls van het echt godsdienstig leven der onderscheidene gemeenteleden.

Omstreeks het midden der achttiende eeuw was men bijna zeker, in iedere

stad van naam, verschillende predikers te vinden, die elk eene bijzondere

rigting vertegenwoordigden. In hunne leerredenen kenmerkten zich de aan-

hangers van Voetius door eene langwijlige tekstverklaring
, gevolgd door eene

heftige bestrijding van andersdenkenden en ketters, en besloten met een ver-

geestelijken van het bijbelwoord, overeenkomstig de behoefte en de gesteld-
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heid hunner toehoorders. Die Coccejus volgden , onderscheidden zich , zoowel

door degelijke schriftuitlegging als door „ zoete spelingen," waarvan hunne

predikatiën overvlo^y^i. ïoch viel er verschil op te merken, al naarmate

men ter kerk ging '

'

"j een' Leidschen , een' ernstigen of een' lampeaansqhen

coccejaan. Bij den eersten kon men een' schat van geleerdheid opdoen , die

het hoofd met allerlei overtolligheden vulde, doch de nooden van het hart

doorgaans geheel onbevredigd liet. Bij den anderen hoorde men eenvoudiger

tekstverklaring en uitgebreider toepassing ; terwijl men bij den laatstèn , door

„ de schrik des Heeren ," tot Christus gebragt en naauwkeurig bekend ge-

maakt werd met de zoogenaamde zielsgestalten. Behalve door den vorm en

inhoud hunner leerredenen , waren er nog andere bijzonderheden , door welke

zich de voetiaansche en de coccejaansche predikers van elkander onderscheidden.

Zoo bleken de voetiaansche predikanten gewoon, bij de openbare godsdienst-

oefeningen, uitsluitend voor den prins te bidden; steeds van den „rustdag"

te gewagen , wanneer zij hunne meèning omtrent de sabbatsviering wilden

doen uitkomen ; zorgvuldig hun hoofdhaar kort te houden , of, bij het klim-

men der jaren , hunne kale kruin met een zedig kalotjen te dekken. Ook leef-

den zij in hun huis hoogst eenvoudig en matig; gingen zonder opschik en

stemmig gekleed; toonden zich afkeerig van alle publiek vermaak en voerden

niet zelden eene kwezelachtige , temerige taal. De coccejaansche predikanten

,

daarentegen , droegen in hun gebed alleen 's lands Staten der Voorzienigheid

op ; noemden den zondag bij voorkeur „ des Heeren dag ;" lieten hunne lok-

ken welig groeijen tot over den nek en de schouders , of bedekten , bij gemis

van haar, hun hoofd met lange , dikke gepoederde pruiken. Verder was hunne

levenswijs minder eentoonig en afgemeten ; in het kiezen van hun gewaad

volgden zij de heerschende mode ; zij maakten zonder bezwaar gebruik van elk ge-

oorloofd genot , en toonden zich bij gezellig verkeer meestal openhartig en rond.

Gelijk te verwachten was, oefenden die verschillende leer- en levenswijs der

predikanten een' zeer nadeeligen invloed op de groote menigte; ja — bragt

bij herhaling stoornis te weeg in huisgezin en maatschappij. De gegoede bur-

gerklasse vormde gewoonlijk de voetiaansche partij ; terwijl de meer aanzienlijke

en beschaafde gemeenteleden , met de heffe des volks , doorgaans aanhangers

van Coccejus waren. Dat er wederzijds gezondigd werd door overdrijving en

hartstogt, hoogmoed en eigenwaan, sprak schier van zelf. Treffend bleek dit

vooral uit de wettische heiliging aan den eenen , en de oppervlakkige gering-

schatting aan den anderen kant, van den zondag als rustdag. Waar enkele

voetianen , door phariseeuwsche naauwgezetheid gedreven , onverstandig genoeg

waren , om op den eersten dag der week geene andere spijs te willen nutti-

gen, dan die zaturdags te voren in haar geheel was toebereid, daar aarzel-

den sommige coccejanen geenszins, door sadduceesche ligtzinnigheid vervoerd,

om, na geëindigde voormiddag-godsdienstoefening, op den dag des Heeren
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liiiiinen hoorders volle vrijheid te geven tot het wederopvatten van den

wekelijkschen arbeid. Geen wonder, dat de schromelijkste verwarring uit zulk

een' toestand geboren werd , en velen zich geregtigd achtten , vrome gezel-

schappen of „ konventikelen" op te rigten , die later der Hervormde Kerk

een doorn in het vleesch zijn geworden.

Met het katoclietisch onderwijs was het allerwege treurig gesteld. Op de

dorpen werd het gewoonlijk door schoolmeesters gegeven , die de kinderen —
en dan alleen nog maar des winters — den katechismus leerden opdreunen.

In de steden ging het weinig beter. Gebruikte men daar zoogenaamde vraag-

boekjes, deze droegen de onderscheidene kleur der kerkelijke partijen. Zij

waren dor en uitermate schoolsch ingerigt, of duister en in hoogdravende

bewoordingen ingekleed. Over het algemeen betoonden zich de voetiaansche

predikers, „in het stuk van onderwijs," getrouwer en ijveriger dan hunne

coccejaansche ambtgenooten. Wat de zanienkomsten van klassen en synoden

betrof, deze legden herhaaldelijk getuigenis af van een' ijver zonder verstand.

Niet alleen, dat er „vele en verschelde debatten" voorvielen, maar het

gebeurde zelfs, dat eene klassis, bij gelegenheid van beroep naar elders,

weigerde iemand, om zijne gevoelens eervol te ontslaan. Meer nog dan de

akademiën, bleken die vergaderingen kweekscholen van haat en nijd, van

tweedragt en twist.

Zagen wij hierboven , hoe de voetiaansche en coccejaansche geschillen eigen-

lijk hun' grond hadden in eene uiteenloopende beoefening der godgeleerde

wetenschap , — om den gevoerden strijd juist te waarderen , is het noodig

,

dat wij ons den toestand vertegenwoordigen van het theologisch onderwijs,

omstreeks het einde der achttiende eeuw. Vergeleken met dat uit vroeger da-

gen , getuigde het van een niet onbelangrijk verschil. De studie der godgeleerd-

heid mogt weder op den naam van wetenschap roem dragen. Van het juk

der scholastiek verlost, had men allengs geleerd, vrij te denken en zelfstan-

dig te onderzoeken. Menig voetiaan , die , zich vastklemmende aan de oude

regtzinnige waarheid , te voren den Bijbel slechts kende uit de Nederland-

sclie Staten-vertaling, was nu begonnen met den grondtekst in te zien en dezen

naauwgezet te beoefenen. Menig coccejaan , die , oj) het voetspoor des mees-

ters , zich vi'oeger zorgvuldig had gewacht voor het onderling vergelijken van

handschriften , of het oordeelkundig vaststellen van lezingen , schroomde nu

niet bijbelkritiek te oefenen , althans haar toe te passen , op de boeken van

het Nieuwe Testament. In één woord, er was leven gekomen aan de vader-

landsche akademiën; er viel vooruitgang te bespeuren op het gebied der god-

geleerdheid. Dat was — wij aarzelen niet het rondweg te verklaren — de

schoone vrucht van Coccejus' onvermoeid streven. De verbondstheologic, door

hem opgetrokken , de sabbatsbeschouwing , door hem voorgestaan , de zonden-

vergeving , door hem verdedigd , de allegorische , typische en profetische ver-

II. 43
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klaringen door hem ultgedaclit — de tijd heeft ze allen geoordeeld en ge-

noegzaam dor vergetelheid prijs gegeven. Daarin evenwel bestond niet Cocce-

jus' verdienste. De opgewekte lust tot taaistudie, de bevrijding der uitleg-

kunde van het juk der Dordsche vaderen , de zuivering der dogmatiek van

nutteloozen strijd tegen andersdenkenden , de eerste steen , gelegd voor het

gebouw eener bijbelsche godgeleerdheid, — de tijd heeft ze geenszins veroverd,

maar ongedeerd in handen gegeven van het tegenwoordig geslacht. Daarin

lag de zege, door het nieuwe licht behaald op het oude. Dat maakte de ge-

heime kracht uit van Coccejus' willen en werken ; dat ook beschaamde bij

dezen twist het veelgeliefde troostwoord van Voetius : „ 't Is maar een wolk-

je en 't zal wel voorbijtrekken V

A. C. DUKER.



TWINTIGSTE TAFEREEL.

UE EVANGELIEPUEDIKING IN DE PKOTESTANTSCUE KEllK VAN NEDERLAND.

Beknopt overzigt van hare (jescMedems. Verhelerhuj daarin aanyehragt.

Beroemde Jcaiiselredenaars.

Het was op zekeren dag van het jaar onzes Heeren 1566 vrij woelig in

de straten en stegen, die uitliepen op de Lasiaadje, buiten Amsterdam, aan

de zijde van de Warmoesstraat. Monniken en geestelijke heeren van allerlei

soort vermengden zich met een tal van burgers van allerlei staat, en drongen

naar dezelfde plaats. Waarom haasten zij zich naar deze buitenwijk, en waar-

over spreki'n zij, de een met den glans van vergenoegen op het aangezigt,

do ander met onverholen ergernis en luid klinkenden spot? De een zegt: het

is niemand minder, de ander: het is niemand anders dan Jan Arendsz de

mandenmaker, een prediker van de nieuwe leer, die, uit Vlaanderen en Oost-

Friesland in deze provinciën binnengedrongen, voorstanders in menigte telt.

In Amsterdam zijn er reeds zoovelen, dat de prediker geen oogenblik aarzelt

om, in tegenwoordigheid van al die monniken en priesters, de dolingen van

het pausdom te weerleggen uit de Schrift. Welk een gloed en moed! Hon-

derden hangen aan zijne lippen. De „ papen" zeggen , dat hij 't uit een boek

van buiten heeft geleerd; zijne vrienden weten, dat de Geest getuigt. Maar,

hetzij vijand of vriend, vier uren achtereen hebben zij alles vergeten voor

dezen eenvoudigen prediker, die hun met zooveel kracht en klaarheid de

Schrift deed verstaan. Nog eenmaal volgen zij hem in het gebed. Hij smeekt

om zegen over dit woord ; hij smeekt om kracht des geloofs , als de ijver voor

het huis des Heeren en de gezuiverde leer op de proef wordt gezet; hij

draagt allen staat van menschen eerbiedig op aan den almagtigen God. Zijn

„Amen" klinkt als eene afscheidsgroete aan de menigte, die wederkeert een

ieder naar zijn eigen huis, om het uitgestrooide zaad te bewaren in den be-

reiden grond, of te peinzen op de beste middelen, om deze verderfelijke plant

met wortel en tak uit te roeijen.

Zulke tooncelen herhaalden zich nu hier dan daar. Hier stond een priester

op, die zijn' uitgang uit het pausdom reeds lang voorbereid had, en die Cool-

tuin , Feito en Nicolaus vroeger in het statig ambtsgewaad voor het altaar

43*
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hadden gezien, hoorden hen nu misschien in het open veld getuigen tegen

de dwalingen, waarin hunne zielen zoo lang verward waren geweest. Ginds

waren het mannen uit het midden der gemeente, edelen van geboorte zooals

Adriaan van Haemstede, of eenvoudige burgers zooals Hasaert, Gabriel en

Scheltius, die in het verborgen en in het openbaar het Woord Gods be-

kwamelijk uitlegden. Wat deed het er toe, wie zij waren? Het oude kano-

nieke regt schreef wel voor, dat geen leek het heilige mogt bedienen,

maar de Hervorming had dit wetsartikel in beginsel vernietigd. De zalving

des Geestes kende geen onderscheid naar het vleesch, en zoovelen er geloof-

den, waren leden van het koninklijk priesterdom, aan wie geene magt ter

wereld met regt kon verbieden, het Woord Gods te verkondigen aan de-

genen, die het van hen wilden hooren. Zij waren geene priesters zonder roe-

ping. De een stond wel boven den ander' in ontwikkeling, — van Haemstede

boven Jan Arendsz— de gewezen pastoor had wel veel vooruit bij den man

,

die van zijne werkplaats uitging tot eene hagepreek, maar zij hadden dit

met elkander gemeen, dat zij den inhoud der Schriftuur aan het volk deden

verstaan met eene kracht, waarover velen zich verwonderden, en met eene

toepassing op hart en leven, die velen ten zegen was. Het is waar, de toon

was heftig, maar hoe kon het anders bij mannen, die met heldere oogen za-

gen, dat de Kerk melaatsch was, van den schedel tot de voetzool toe? Hunne

wereldbeschouwing naderde tot miskenning en verachting van het werkelijk

leven, maar het was te wachten van mannen, die zagen, dat de gansche maat-

schappij doortrokken was van het zuurdeesem, dat zij onder veel strijd had-

den uitgeworpen. Hunne schriftverklaring was niet altijd juist, en de allegorie

verdrong niet zelden den eigenlijken zin, maar het was niet vreemd bij man-

nen, die van hunne leidslieden en voorgangers niet veel anders hadden gehoord.

Hun streven was en bleef echter om het Woord Gods regt te prediken en zui-

ver te verkondigen. De Schrift te verklaren en toe te passen op het leven en

den nood der tijden, dat was hun doel; ja, men hechtte zooveel waarde aan

een regt verstand van den Bijbel, dat weldra op meer dan ééne plaats, van rege-

ringswege, de gedeelten der Heilige Schrift werden vastgesteld, die in den tijd

van een jaar door de predikanten moesten behandeld worden. Was men hieraan

getrouw gebleven, hoe zou het den bloei der gemeente bevorderd hebben , maar

het onkruid , dat veel goeds bederven zou , schoot met iederen dag weliger op.

Hier de distel der hoogdravendheid en valsche geleerdheid, ginds de doorn

der gemakzucht, die wederkeerde tot de evangelieteksten der Koomsche Kei'k,

en elders de woekerplant der onkunde, die de gemeente deed versterven. Eene

enkele bittere klagt, opigerezen uit het hart van den edelen Menso Alting, is

ook tot ons gekomen : „ Lidien de weinige predikanten dus onbekwaam voor

hunne bediening zijn, zullen zij meer afbreken dan opbouwen !" Weinige in ge-

tal en dan voor een goed deel onbekwaam , het zag er donker uit ! Het hielp
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niet, dat menig priester het predikambt begeerde: de meesten waren on-

geschikt. Het baatte evenmin , dat men aan de kundigste leden der gemeente

vrijheid gaf om als leeraren op te treden ; de vereenigingen , waarin zij zich

oefenden, en die men coUegiën der profeten noemde, waren reeds in 1580

ontbonden , naar het schijnt omdat de geest niet meer getuigde. Cooltuin

,

om de liitte der vervolging van Enkhuizen naar Embden gevloden, deed wel

alles wat hij kon, om van tijd tot tijd jongelieden, door hem gevormd, naar

deze gewesten te zenden, maar de gemeente breidde zich uit en de behoeften

namen toe. Men gevoelde hoe langs zoo meer, dat de eenvoudige toespraak

van vroegere dagen kwalijk kon voldoen, waar het getal van beschaafde

en ontwikkelde gemeenteleden steeds toenam. Verlangend zag men uit naar

de middelen , waarmede men aan de Kerk bekwame predikanten kon bezorgen.

Het was naar het hart van honderden , toen de Leidsche Hoogeschool werd

ojigerigt , wier voorname zorg het heil der Kerk wezen zou , en van het

oogenblik, waarin hare fundamenten werden gelegd , verwachtte men van haar

een' grooten en veelzijdigen zegen voor de gemeente Gods.

Op den 8st«n Januarij 1575 werd de Hoogeschool te Leiden door Casper

Coolhaes plegtig ingewijd, en hij liet niet na het gewigt te beschrijven,

dat deze stichting hebben zou voor de studie der godgeleerdheid en het heil

der Kerk. Zijne verwachtingen waren die van den stichter zelven en van de

gansche gemeente; zij werden allen, in den eersten tijd althans, gelijkelijk

beschaamd. De zucht van sommige predikanten, om zich met alles te bemoeijen,

en de pogingen van de ovei'heid, om de Kerk tot hare dienaresse te maken,-

gaven op meer dan écne plaats aanleiding tot botsing en bragten allerlei za-

ken op den preekstoel, die er volstrekt niet pasten. In Leiden vooral was de

spanning hoog geklommen, en van het voorbeeld daar ter stede, door de pre-

dikanten gegeven, konden de studenten weinig goeds leeren. Het was eene

ramp voor de jeugdige Hoogeschool , dat de even geleerde als praktische

Danaeus , ten gevolge van deze verdeeldheden , zijn' post als hoogleeraar reeds

in 1582 verliet, en zoo het veld ruimde voor een' man als Festus Hom-

mius , van wien de aanstaande predikanten niet veel anders konden leeren, dan

schelden en razen over leerstellige verschilpunten. Het hart, waaruit het

leven had moeten uitgaan, was reeds van den beginne krank en bedierf de

vochten door het geheele ligchaam. De Schrift , voor de hervormers de bron

,

waaruit zij zonder ophouden bleven putten, werd bij hunne opvolgei-s lang-

zamerhand verdrongen door het systeem, en bij het derde geslacht was de

eerbied voor de wijsheid der vaderen ontaard in een zweren bij hun stelsel.

De lijdelijkheid , waartoe het leerstuk der eeuwige verkiezing en verwerping

moest brengen , had maar al te spoedig velen vervuld. Waartoe zou weten-
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schappelijke kennis baten, indien aan de uitverkorenen het leven werd inge-

stort, niet door Gods Woord , maar door Gods geest, zonder het Woord ? Bo-

vendien , waartoe zou men onderzoeken , indien de waarheid eens vooral in

het stelsel der Kerk was neergelegd? Geen wonder, dat men bij de kerk-

visitatie, in 1612, bij den predikant van Odoorn te vergeefs naar een' Bijbel

zocht, en in 1626, bij eene zelfde gelegenheid, bevond, dat de predikant van

Vries noch studeerkamer noch boeken had. De onkunde werd zelfs aanbevolen

,

en de Groninger hoogleeraar Maresius prentte het zijnen leerlingen in, dat de

ware regtzinnigheid nooit krachtiger had gebloeid dan in de dagen, toen men

van den grondtekst des Bijbels weinig afwist.

Hoe prijkten dan mannen als Drusius, Episcopius , Grotius en Lydius als

starren in een' donkeren nacht ! Helaas , weinigen verheugden zich in dat

licht! Waar de geleerdheid nog eene herberg vond, moest zij hare diensten

leenen tot allerlei spitsvondigheden, waardoor niemand beter werd, en tot

allerlei hatelijkheden, waardoor menigeen verbitterd werd. Het was zóó op

de akademische leerstoelen en het werd zóó op de kansels, „'t Geen men

eerst in het Latijn bij de studenten verhandelde, begon men daarna in de

moedertaal ten aanhoore van 't gemeene volk te betwisten," zegt Brandt, en

het was maar al te waar. Mannen als Plancius en Trigland beschouwden

dit als het voornaamste, dat zij hun regtzinnig stelsel lederen zondag verde-

digden tegen alle mogelijke ketters, en van bijna alle groote plaatsen moest

men zeggen, wat van Dordrecht werd getuigd: „de predickstoelen daverden

van 't schandspreecken en 't gekrijsch." Zeldzamer werd de geest, waarin

Duifhuis werkte, in den eigenaardigen kring, die zich aan hem had aange-

sloten en die door prins Willem zoo luid was geprezen. Alting werd te

Groningen gescholden, omdat hij een schriftuurlijk en bijbelsch godgeleerde

was ; de staatkunde deed het overige , en mannen als Episcopius en Uitenbo-

gaert, die hunne krachtige stemmen ophieven tegen de wijsgeerige beschou-

wingen, twistredenen en haarkloverijen , waardoor de prediking van het evan-

gelie werd verdrongen , moesten zich eene dubbele miskenning getroosten

,

omdat zij Kemonstranten waren. In 1617 verkoos prins Maurits Uitenbogaert,

die zijn hofprediker was, niet langer te hooren, en nam voortaan met zijn

gezin zijne plaats in de Kloosterkerk.

Zoo waren dan hunne stemmen als die eens roependen in de woestijn. Geen

Teellinck , van 1613— 1629 predikant te Middelburg, hoe regtzinnig ook, kon

dien stroom van ongeregtigheid beteugelen, en verstand en hart van het meeren-

deel der predikanten tot betere dingen bewegen. Op een' enkelen Doopsge-

zinden leeraar , zooals Hans de Eies , sloeg men natuurlijk even weinig acht

als op den bekwamen Lutherschen predikant Casparus Pfeiffer. Zij waren voor

de Hervormde Kerk alsof zij niet bestonden , en het goede , dat hun eigen was ,

bleef besloten binnen den kleinen kring, waarin zij geplaatst waren. Het wa-
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ren donkere dagen voor de Kerk ! Wanneer zou liet liclit van een' beteren

tijd door de nevelen breken ?

Gelijk een schip, door tegenwind belemmerd, laverende hot doel van den

togt bereikt, waarvan liet zicli telkens weder schoen te verwijderen, zoo is

het ook met de ontwikkeling van de predikkunde hier te lande. Wie hare

geschiedenis oppervlakkig beschouwt, ziet haar van het eene uiterste in het

andere vervallen; maar de opmerkzame beschouwer verblijdt zich in de zeker-

heid, dat zij langzaam en zeker vooruitgaat, in weerwil van alle hindernis-

sen, die haar beletten om regt op haar doel af te gaan. De wijze hand des

stuurmans leidt het schip j de liefdevolle zorg van den Heer der gemeente

verlaat haar niet. Wij zien den geest der wijsheid vaardig worden over man-

nen, die, door hun' invloed op school en Kerk, den grond hebben gelegd

tot verbeteringen , door hunne tijdgenooten reeds op prijs gesteld en voor een

later geslacht tot een' blijvenden zegen.

In September 1629 werd Johannes Coccejus als student te Franeker inge-

schreven. Zijn jeugdig gemoed was vervuld van een' heiligen weerzin tegen

die mode-orthodoxie , waarvan hij later zeggen zou, dat zij het bederf der

Kerk was en een schild voor zonden, als die van Sodom en Babel. Vol ijver

voor de wetenschap betreurde hij het diep, dat de Bijbel voor velen een ge-

sloten boek was, en dat de onkunde der predikanten hen met gebonden han-

den overleverde in de magt eener schoolsch-wijsgeerige theologie, die in zich

zelve met onvruchtbaarheid was geslagen. Niemand kon vermoeden , dat de

geleerde Bremer jongeling eenmaal zulk een' invloed op de Kerk hier te lande

zou oefenen, alleriuinst toen hij reeds in 1630 als hoogleeraar in de gewijde

letterkunde in zijne vaderstad werd aangesteld. En toch zou hij drie-en-dertig

jaren achtereen een sieraad zijn, eerst van de Friesche , daarna van de Leid-

sche Hoogeschool. In 1636 begon hij zijn werk te Franeker als waardig op-

volger van Sixtinus Amama, en van 1649 tot zijnen dood vond hij te Leiden

een' uitgebreiden werkkring. Van hoeveel belang was die langdurige en over-

vloedige arbeid ook voor de predikkunde ! De H. Schrift, dus sprak hij , moet

verklaard worden naar den zin, dien hare uitspraken hebben in het verband,

en die naar hem hoorden , beproefden niet meer de Schrift pas te maken naar

het systeem. Men spreke , dus leerde hij , van bijbelsche zaken niet anders dan

in bijbelsche woorden, en die zich naar hem vormden, zagen het dwaze in

van de schoolsche termen, welke zoovele jaren achtereen op den kansel burger-

rcgt hadden gevonden. De mode-orthodoxie is een bederf voor de godsdienst,

riep hij uit, en zij, wier oogen door hem voor dit kwaad geopend waren,

drongen de gemeente tot ware godzaligheid. Maar welk hervormer is verze-

kerd, (lat zijne beginselen niet verkeerd word(in toegepast, en dat zijne zaak
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niet door onhandige vrienden wordt bedorven ? De juiste verklai'ing van de

Schrift was voor Coccejus eene levensvraag, en velen zijner leerlingen en

volgers vervielen tot de dwaasheid, om de preek te maken tot een uitlegkun-

dig vertoog , dat , al werd het met nog zooveel ernst en zwier van den kansel

voorgedragen , niet het minste nut deed aan de heiliging en vertroosting der ge-

meente. Toch meenden de Leidsche coccejanen , die , naar den Enkhuizer pre-

dikant Henricus Groenewegen , ook groene werden genoemd , dat zij echte volgers

waren van den groeten meester, terwijl zij hunne predikatiën oppronkten

met Hebreeuwsch en Grieksch , en het ware sieraad er aan lieten ontbreken.

Velen van hen , en dit is te prijzen naarmate het in die dagen zeldzamer was,

legden zich bijzonder toe op taal , stijl en voordragt. De Deventer predikant

Moonen gaf zelfs eene spraakkunst der Nederlandsche taal uit. Maar de wel-

sprekendheid werd door menigeen weldra gezocht in eene hoogdravendheid en

gezwollenheid, die niets bij zijn' waren naam noemde: van Exodus sprak als

van de tweede springbron van Mozes, door den zevenden emmer het zevende

hoofdstuk verstond , en door den tweeden druppel het tweede vers. Eenvou-

digheid werd hun ten eenenmale vreemd; liet werd een hartstogt om zooveel

klassieke geleerdheid uit te kramen als men in eene week bij elkander kon

halen, en om van de Schrift alles te maken, wat de woorden met mogelijk-

heid beteekenen konden.

Indien Coccejus geene andere volgers had gehad dan deze groene, het was

voor den welstand der gemeente te wenschen geweest, dat hij nooit een' voet

in onze gewesten gezet had. Maar gelukkig waren er anderen, die hem beter

hadden verstaan en op wie twee deelen van zijnen geest waren gevallen.

Eere zij den man, die de geestelijke vader der ermüge coccejanen was:David

Flud van Giffen! Hij en zijne vrienden ontkwamen wel niet altijd aan den

strik, die hun gespannen werd door de zucht, om toch vooral te toonen, dat

men de grondtalen verstond; zij dwaalden meer dan eens af in de zoete spe-

lingen der allegorie, maar waren zij eenmaal tot hunne toepassing gekomen,

dan bleek het waarom deze coccejanen „ de mannen van den ernst" werden

genoemd. Het leven en de beoefening der godzaligheid lagen hun na aan het

hart. Zij streden tegen eene doode regtzinnigheid , het schrikbeeld van Coc-

cejus zelven; zij drongen aan op een christelijk leven als de noodzakelijke

vrucht van het geloof, en zij wenschten niets liever, om de woorden van

van Giffen te gebruiken, dan de verborgenheden der godzaligheid dus

aan te prijzen, dat de gemeente haar geestelijk voordeel daarmee zou

kunnen doen.

Het licht ging echter niet alleen uit van dezen predikant, al was hij, eerst

in Friesland en later in Dordrecht, door leer en voorbeeld tot zegen voor

velen in den lande. Het zou zelfs op den duur te zwak zijn geweest, indien

hij niet krachtige geestverwanten gevonden had onder de mannen, aan wie
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het onderwijs in de predikkunde opgedragen was. Witsins, Roëll , Vitringa,

van der Waeijen prezen op hunne leerstoelen en in hunne handboeken de be-

ginselen aan, die door hem in beoefening werden gebragt. Venema ging op

denzclfden weg. Ook Fabricius, de eerste, die aan de Leidsche Hoogeschool

den titel van hoogleeraar in de gewijde welsprekendheid droeg (] 722), zocht

niet anders dan een' degelijken inhoud , in eenvoudige , stichtelijke en be-

iiagelijke vormen, al gelukte het liem niet altijd ze te vinden. Dit was

intusschen de kwaal , waaraan allen leden , die in die dagen over de pre-

dikkunde schreven : hunne predikatiën steken hier en daar zonderling af

bij hunne handboeken. Zij gevoelden wel wat goed was, maar waren nog te

veel gevangen in den ouden sleur, om behoorlijk regt te doen aan hunne

eigene beginselen.

Geldt dit van één het is van Gijsbertus Voetius , die hier vredig naast

Coccejus sta in een Tafereel , dat beider invloed op de predikkunde zooveel

mogelijk moet doen kennen. Hoeveel goeds heeft hij gezegd 1) over het dool

der prediking, over de beste wijze om eene preek zamen te stellen, zoowel als

over hetgeen er in den waren evangeliedienaar noodig is! Hoe diep gevoelt

liij zelf, dat eene schoolsche wijsbegeerte geene godsdienst is, de harten koud

en onverschillig laat en den wil niet tot God buigt. En toch heeft hij zich

niet kunnen vrijhouden van allerlei wijsgeerige spitsvondigheden, zoo min als

van dat uitpluizen van de woorden, dat wel gold als bewijs van diepen eer-

bied voor het Woord Gods, maar voor dat Woord juist den toegang tot de

harten sloot. Het vergeestelijken van den Bijbel was bovendien eene algemeene

zonde van dien tijd, en bijna niemand werd er gevonden, die haar slaaf niet

was. Smijtegelt, Hellenbroek, a Brakel, Goltzius en zoo vele anderen meen-

den God eene dienst te doen, terwijl zij op dit altaar offerden, en begrepen

niet, dat zij den eerbied voor de Schrift met eigene hand ondermijnden, terwijl

zij haar dus ontleedden en mishandelden , en van haar een tooverboek maak-

ten , waaruit men met een weinig behendigheid alles kon te voorschijn bren-

gen. Er waren maar enkelen minder besmet door dit onverstand en dezen

wansmaak, en onder die weinigen is Petrus van der Hagen, predikant te

Amsterdam, een der uitnemendsten. Het is verblijdend, dat zijne tijdge-

nooten zijne verdiensten erkenden , al waren zij niet verstandig genoeg

om de dwaasheid van zoovele anderen te onderscheiden. Bij hem gaat over

het geheel eenvoudigheid met grondigheid gepaard. Hij bederft zijne goede

bedoelingen niet door geleerdheid en schoolsche termen ; zijn duidelijk M'oord

moet den weg gevonden hebben tot het hart. Zulk een hart, vertrouwen

wij, heeft hem, in den opgeschroefden toon dier dagen, dezen lof geschon-

ken, die zeker niet te karig is:

1) In zijne PolU. Eed. I. Lil). 2,

n. 44
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Swijg oude Kerk! vergaap u niet aan Gulde-monden i)

,

Of aan den wondren Augustijn,

Of aan Ambroos, of wie 't mag zijn.

't Is alles in dees Held alleen gezien, gevonden.

Maar hoeveel verkeerds en ongerijmds er in de prediking der voetianen

was , één beginsel vond in hen krachtige bescherming : het beginsel door

Voetius zelven met zooveel ernst op den voorgrond gezet, dat er aan de

verkondiging van het evangelie niet alleen eene heldere kennis van de Schrift

ten grondslag moest liggen, maar ook eene groote mate van zelf- en men-

schenkennis. Hoever zij ook ten aanzien van het eerste van den waren weg

waren afgedwaald , met betrekking tot het tweede zijn hunne verdiensten niet

gering. Zij begrepen , dat het Woord zich den toegang tot het geweten moest

banen , en dat eene preek dan eerst zou kunnen stichten , wanneer zij de ver-

borgenheden en arglistigheden van het hart ontdekte, zoodat de mensch in

den spiegel van het Woord Gods zijn aangeboren aangezigt bemerkte. Met

zeldzame vrijmoedigheid en buitengewone scherpzinnigheid stelden zij de on-

deugd ten toon en ontleedden zij den zondaar , onverschillig wie hij mogt zijn.

De betamelijke zachtmoedigheid ontbrak hun soms geheel , dat niet genoeg

kan worden afgekeurd; maar die wil leeren hartstogten en driften te be-

schrijven en te bestraffen, zal van voetianen als a Brakel en Borstius meni-

gen nuttigen wenk ontvangen.

Intusschen stonden voetianen en coccejanen
,
gescheiden door het twistvuur

,

dat door verschil van meening aangaande de instelling van den sabbat en

door de wijsgeerige beginselen van Descartes ontstoken was , te ver van

elkander om met onpartijdigheid van elkander te leeren. In een strijdschrift,

uit de dagen toen de vlam der verdeeldheid het hevigst blaakte, werd niet

onduidelijk te kennen gegeven, dat men misschien voor de toekomst iets

verwachten kon van de zachte hand eens voorzigtigen bemiddelaars, die de

verdeelde harten weer tot elkander zou brengen. Hij, die deze verwachting

koesterde , kon niet vermoeden , dat de man niet verre was , die zóó gezegend

in de vaderlandsche Kerk werken zou.

Wie kende hier te lande, in 1707, den naam van Friedrich AdolfLampe,

in 1683 te Detmold geboren, tenzij een enkele uit den kring der ernstige

coccejanen, die in den korten tijd (1702—1703) dat hij hier studeerde, in

hem een' geestverwant gevonden had? Zijne oude vrienden hadden wel ge-

hoord, dat hij eerst te Wees bij Kleef, later te Duisburg en spoedig daarop te

Bremen, eene betrekking als predikant had gevonden, waarin hij ijverig

werkzaam was; maar zij konden niet denken, dat hij, die zoo menigma-

len met hen gesproken had over den nood der Kerk en den treurigen

1) Chrysostoinus.



347

staat der evangelieprcdiking, nog eens naar deze gewesten zou wederkeeren,

om ook liier een' grooten zegen achter te laten. Van 1720—1727 was hij de

roem der Stichtsche Hoogeschool, en zoowel de wetenschappelijke ontwikkeling

van zijne homiletische beginselen, als de toepassing er van in de preken, die

hij om de veertien dagen in zijne moedertaal uitsprak , hebben veel goeds be-

werkt. Daar was in hem wat alle partijen aantrok, en zijn milde geest wist

te vereenigeu wat gescheiden was. De voetianen gevoelden zich getrokken

tot een' man , die , naar zij zoo teregt meenden , het christelijk leven voorstelde

als een , onder twijfelingen en bevindingen , tot zekerheid komen van het heil

in den Verlosser; zij waren zelven reeds begonnen hunne toehoorders te

scheiden in niet wedergeborenen , heilbegeerigen en bevestigde christenen.

De ernstige coccejanen begroetten met vreugde iedere poging, die Lampe

beproefde, om het regt duidelijk te maken , dat met verlichting des verstands

nog weinig gewonnen was, indien het hart niet getroffen werd. De cocceja-

nen in het algemeen hadden eerbied voor zijne groote bekwaamheid als uit-

legkundige, en werden langzamerhand bewogen, om bij hunne schriftverkla-

i'ing voor de gemeente achter te houden, wat alleen in het studeervertrek te

huis behoorde. Wij wijzen er met nadruk op, dat dit alles langzaam ging.

De vooruitgang, waarop men hopen durfde, werd zelfs ernstig belemmerd

door het voedsel , dat Lampe , zij 't dan ook tegen zijn' wil , aan een lijde-

lijk christendom gaf, hetwelk hier te lande zich maar al te gemakkelijk ontwik-

kelde. Daarenboven vonden de voorstanders van het vergeestelijken , en hoe

groot was hun aantal, bij Lampe nieuwen steun en nieuwe kracht om te

\olharden op den ouden dwaalweg. Allerwege was en bleef nog veel ver-

keerds. Menig voetiaan beklom nog altijd den kansel met het oog op zijn

systeem , en was er van het begin af zóó in verdiept , dat hij aan zijn' tekst

niet dacht. Een tal van coccejaansche predikers achtten het hun' pligt,

aan de gemeente te toonen , dat zij voor de rabbijnen niet onderdeden in kennis

van het Hebreeuwsch. De lampeaan had zooveel te doen met de bevindingen

in het heiligdom der ziel, dat hij zich niet genoeg bekommerde om de oefe-

ning in het strijdperk des levens, en zooveel neiging om in te slapen op

het kussen der lijdelijkheid, dat hij rilde van schrik, wanneer een onvoor-

zigtige mond in zijne nabijheid durfde spreken van deugd. Maar toch waren

zij reeds op den weg, die tot groote verbetering leidde. De schriftuurlijkheid

van Coccejus overwon de schoolsch-wijsgeerige godgeleerdheid der voetianen.

De ernst der laatsten en hunne gemoedelijkheid begonnen hoe langs zoo meer de

coccejanen van hunne koelheid te overtuigen. Het doordringen tot het ge-

weten en het inwendig leven der menschen, aan mystieke voetianen en lam-

peanen gemeen, werd met den dag meer als noodzakelijk erkend. En al was

men nog niet in staat om al het verkeerde uit te zuiveren en uit de goede

bestanddeelen een beter geheel te vormen : dit was de groote winst , dat men

44*
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ontevreden werd met de predikvvijze , die men tot nu toe had gevolgd, en de

grondslagen legde van een gebouw, waartoe ieder zijn' eigen steen aanbragt,

terwijl het krachtige cement niet ontbrak, dat ze tot een geheel verbin-

den kon.

Hebben de kleine kerkgenootschappen — van de Waalsche predikanten

spreken wij later — eenigen invloed gehad op de verbetering, die wij lang-

zaam zien geboren worden? Over het geheel was de verhouding, waarin zij

stonden tot de Staatskerk , niet van dien aard , dat men spoedig iets van hen

zou overnemen, en bovendien was de invloed van de Hervormde Kerk met

de akademiën , die haar bijzonder eigendom waren, zoo groot , dat het ons

niet verwondert, wanneer wij de gebreken, die haar ontsieren, bij de kleinere

genootscliappen voor een goed deel wedervinden. Het Luthersche had door

zijne eigenaardige inrigting een dubbel gevaar, waaraan het niet ontkwam.

Toch was er bij de dissenters veel goeds, dat zich een' weg zou banen, in

weerwil van alle scheidingsmuren , die de kracht er van tot een'' kleinen kring

schenen te beperken.

Bij de Remonstranten was geen gebrek aan leeraai-s, die voor dien tijd

als verdienstelijke predikers mogen gelden. Hier hooren wij de veelomvattende

stem van a Limborch ijveren voor het zamenvatten van geloofs- en zedeleer,

voor het vermijden van alles, wat naar twisting geleek, en tegen dat rekken

en uitpluizen , waardoor , zooals Hans de Ries eens zeide , de predikatie werd

verlengd boven de gewone natuur. Ginds bouwt de vriendelijke Pontanus,

door zijne zachtmoedige vermaningen, de gemeente op in alle goede werken.

Elders dringen Kaspar Brandt en zijne beide broeders Gerardt en Johannes,

met eene meer dan gewone welsprekendheid, hunne hoorders tot een geloof,

dat werkzaam is in de liefde. Maar ook zij waren kinderen van hunnen tijd,

en hadden hun deel aan de algemeene dwaling. In de dagen van Pontanus

achtte men de zuiverheid der Nederduitsche taal en stijl gering, en ook deze

Amsterdamsche leeraar bekommert er zich niet om. Te midden van menige

heldere en krachtige opwekking door G. Brandt uitgesproken, hooren wij

Hebreeuwsch , Grieksch en Latijn , en het bevreemdt ons minder wanneer wij

weten , dat hij , naar de gewoonte dier tijden , op den kansel eene schets uit-

werkte, die in het Latijn gesteld was. Johannes Brandt heeft preken nagela-

ten, waarin het aantal deelen en onderdeden legio is, maar wij begrijpen, dat

hij er niets verkeerds in zag , wanneer wij opmerken dat H. S. van Alphen

,

in die dagen een geliefd akademieprediker te Utrecht, 70 deelen en 192

paragrafen , wel geteld, noodig had om te zeggen , wat hij aangaande zijn' over-

leden vriend Anslaar op het liart had.

Bij de Doopsgezinden was het niet anders. Het is waar, zij beijverden zich

met de Remonstranten om de waarheid te handhaven, dat een christen zijn

geloof moet openbaren in dit leven. De leeraar der zonnisten te Amsterdam,

I
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Michael Fortgens, heeft meer dan ééne proeve van schriftverklaring nagela-

ten, die lof verdient. De stijl van Hermannus Schijn getuigt van vooruitgang

,

en de gloed van Houbakker is hier en daar niet gering. Johannes Deknatel

kan de vergelijking met de beste predikers uit die dagen doorstaan, en had

teregt in Amsterdam en daar buiten een' grooten naam ; maar de eigenaardige

gebreken der mystieke voetianen treffen ons ook bij Deknatel. De allegorie

der coccejanen vond in Galenus Abrahamsz een' dankbaren leerling; Fortgens

is op den preekstoel even mild met zijne uitleg- en oordeelkundige opmer-

kingen als de volgers van Groenewegen , en de schaduwen en voorbeelden

zijn voor Johannes Bremer eene rijke stof. Sommigen onder hen zochten echter

ook langs een' anderen weg het christendom aan te bevelen. Menigeen , Hou-

bakker o. a., spande al zijne krachten in, om in het voetspoor van Locke

te wandelen en de overeenstemming van de christelijke godsdienst met de

uitspi'aken der rede te betoogen. Engelsche predikers verkregen door hunne

zedckundige vertoogen hoe langs zoo meer invloed op mannen , wier beginsel

hen altijd weer terugbragt tot de praktijk der godzaligheid. Het leerstellige

leed er schade bij , en hunne preek was somtijds meer de ontwikkeling van een

punt der zedeleer of de beschrijving van eene of andere deugd, dan eene

verklaring van de Heilige Schrift , toegepast op der christenen hart en leven.

Die tot deze laatste dwaling neigden , vonden een tegengift in de Zecen lesseu

ooer het verhandelen der Heilige Schrift, die in 1751 ten behoeve der koUegi-

anten door Jan Wagenaar waren uitgegeven. Dat gulden boeksken verdrong

onder de Doopsgezinden de leeriugen van van Til en David Knibbe, en wan-

neer ik zie, dat Izaak de Leeuw, Hervormd predikant te Rotterdam (1772),

over 2 Petr. I : 10" eene preek heeft uitgegeven, die als twee di-uppelen wa-

ters gelijkt op eene schets , die Wagenaar tot eene proef had gegeven , dan

zou ik bijna met zekerheid durven zeggen , dat ook menig dienaar van de

Staatskerk een' steelschen blik sloeg in de „ Lessen" van den kollegiant , en

verstandig genoeg was, om ze hooger te schatten dan hetgeen hij aan de

Hoogeschool had geleerd.

De Luthersche predikanten, die voor het meerendeel hunne opleiding aan

de Hoogescholen van Duitschland ontvingen, bragten van daar de eigenaardig-

heden mede, die de predikkunde, vooral der godgeleerden van AVittenberg

kenmerkten. Het eindeloos verklaren van woorden , haarkloverij en letterzif-

terij, in een treurig verband met twisti-edenen over het leerstelsel, waren ook in

hun midden niet ongewoon. Van taal en stijl was bij hen niet veel te

wachten , omdat de meesten hunner in Duitschland geboren waren en hier

eerst Nederduitsch leerden. Gewigtig was reeds daarom de persoon van

Coonraad Hoppe , den eersten predikant der Lutherschen , die in Nederland

geboren was en het Nederduitsch als zijne moedertaal sprak. Maar ook om

andere reden verdient hij hier eene plaats der eere. Op verzoek toch van de
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ouderlingen der gemeente te Amsterdam belastte Hoppe zich met de opleiding

van jongelieden , die zich tot het predikambt voorbereidden. Gezegend was

zijn werk en het werd zoo hoog gewaardeerd , dat men hem den Lutherschen

Gamaliël , den vader der Hollandsche leeraren noemde. Twaalf jongelingen

werden door hem tot dienaren van het evangelie opgeleid. Verre van den

bekrompen geest der Wittenbergsche godgeleerden , maar een geestverwant

van Calixtus , dien hij te Helmstad had gehoord , is het vooral aan hem te

te danken, dat zich bij menig predikant van zijn genootschap eene vrijere

rigting openbaarde, die echter nog met hevigen tegenstand had te worstelen.

Noch Volkhard Visscher, noch Arthur George Velten, die beiden het on-

derwijs van Hoppe genoten hadden , waren in staat om het oude kwaad ge-

heel uit te roeijen, dat uit Duitschland voortdurend voedsel ontving. Het

was in de Luthersche kerk van 1673 vreemd, een zedekundig onderwerp

te hooren behandelen, en het zóó te hooren doen als zij het deden. Maar hoe

aanbevelenswaardig hunne prediking ook mogt zijn, zij vond volstrekt geene

algemeene navolging, en hoe voortreffelijk hun arbeid ook was, zij waren niet

in staat het wantrouwen te overwinnen, dat hmine vrijzinnige denkbeel-

den , onder anderen die van Visscher aangaande den duivel , bij velen op-

wekten. Ook hier moest de spruit met den tijd een boom worden , en terwijl

alles rondom hen veranderde, zouden ook de Luthersche predikanten den

invloed van een' beteren geest niet kunnen ontgaan, die langs verschillende

wegen tot hen kwam. Een enkele, zoo als J. H. Manné, had misschien niet

weinig te danken aan zijn verkeer met de Remonstranten en met Brandt in

het bijzonder, bij wien hij, toen hij in 1697 te Amsterdam studeerde , meer-

malen ter kerk ging, en op wiens aansporing hij de lessen van Francius in

de uiterlijke welsprekendheid bijwoonde. Jacobus Velten was een waardige

zoon van zijn' vader Arthur Georg, wiens geest en voorbeeld ons uit zijne

eenvoudige en stichtelijke schriftverklaringen tegenkomen. Maar de grootste

verbetering zou ook hier van Engeland uitgaan , al was het dat zij eerst over

Duitschland de Luthersche Kerk van ons vaderland bereikte. Mosheim stond

onder den magtigen indruk der Engelsche predikers , vooral van Tillotson

,

en had op zijne beurt lioe langs zoo meer invloed. Menig predikant, in

wien de geest van Hoppe leefde, vond nieuwen steun en opwekking, toen

Mosheim met zijne beginselen optrad. Zij konden niet anders dan het toe-

juichen, dat de Schrift alleen als grondslag gelden zou, dat men niet de

woorden maar de denkbeelden moest ontwikkelen , dat er voor de zedekunde

eene betamelijke plaats in de leerrede moest worden ingeruimd, en dat men

niet alleen de harten roeren, maar door een klemmend betoog ook het ver-

stand winnen moest. Niemand kon die beginselen hooger schatten dan Jan

Mulder, die van 1748—1774 de roem der Amsterdamsche gemeente was, en

als student twee jaren bij Mosheim had gewoond. Niemand bragt ze beter in
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beoefening onder de Liitherschen , dan de Haarlenisclie predikant C. C. van

der Aa. Menigeen, het is waar, werd door Mosheim en Reinbeck vei'leid

een onderwerp te behandelen op cene wijze, die door den tekst niet gewet-

tigd werd, en dit was een kwaad, dat eerst door een later geslacht bestreden

en overwonnen zou worden. Maar men werd , en dit was veel gewonnen

,

langzamerhand verlost van den boozen geest, die ieder woord uitj)loos en,

terwijl hij lust had in leerstellige bespiegelingen en ontelbare twistvragen,

der gemeente steenen gaf in plaats van brood. De vrienden van Mosheim en

de Engelsche predikers hadden de voldoening , dat hunne geschriften hoe langs

zoo meer ingang vonden en ook in de Hervormde Kerk door velen bewon-

derd werden. Sommigen onder de Hervormde predikanten waren met Dod-

dridge en Wats zoo ingenomen
, „ dat zij God den Heer er voor dankten

,

die zulke mannen in de Kerk had doen opstaan , wier predikwijze zelfs

atheïsten en deïsten met ontzajr vervullen moest voor het Evangelie."

Toen de tweede helft der achttiende eeuw aanbrak, waren de Hoogescholen

zonder twijfel nog de slagaderen, waardoor liet kerkelijk leven hier te lande

werd gevoed. Het kon weinig baten of al hier en daar eene enkele stem zich

verhief, al drong die ook welsprekend en krachtig aan op de navolging van

Tillotson of Mosheim. Van de Hoogescholen moesten die beginselen uitgaan,

zouden zij inderdaad hunne werking in de Hervormde Kerk openbaren. Hoe-

veel was er reeds vooi'bei'eid ! Hoevele uitstekende mannen telde zij onder

hare dienaren! Indien zij met heldere oogen zagen, hoeveel goeds in die be-

ginselen lag, en hunne gaven gebruikten om ze toe te passen, er zou iets

groots lot stand worden gebragt. De geschiedenis leert ons, dat het zoo ge-

beurd, is. Plad tot nog toe menig predikant bij de kleinere genootschappen

veel dieper blik geslagen in hetgeen tot stichting der gemeente noodig was,

hij zou weldra bij de Hervormden geestverwanten vinden, die zijne meesters

werden, en van wie hij leei'en kon en leeren moest, indien het heil der ge-

meente hem ter harte ging.

Op den voorgrond van dit Tafereel , helder van tint , indien het althans

eenigzins aan de werkelijkheid zal beantwoorden, staat Jacobus Hinlopen, de

beroemde leerling van Venema. De gemeente van Utrecht in het bijzonder en

de Kerk in het algemeen hadden veel aan hem te danken. Hij had een open

oog voor het goede , onverschillig waar hij het vond. Zeker had hij veel te

danken aan Lampe en de mannen van den ernst , maar hij deed zijn voordeel

even goed met hetgeen hij van de Remonstranten en de Doopsgezinden leeren

kon. Hun streven , om tot heiligheid des levens op te wekken , trok hem aan,

en het deed hem leed , dat men in zijn eigen kerkgenootschap dit te veel
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verzuimde. Hij kwam er rond voor uit, en er was moed toe noodig om zoo

iets te zeggen. Hij liet het niet bij een' wenscli, maar toonde met de daad,

dat liij de kunst verstond om de zedekunde te behandeleii voor de gemeente.

Zijne loopbaan was lang en gezegend. In 1746 reeds in de bediening van het

Woord opgetreden, was hij een-en-vijftig jaren achtereen een licht in Utrecht,

dat ook scheen in den kring der jongelingen , die zich voor het predikambt

bereidden. Aan hoevelen heeft hij de oogen geopend, voor hoevelen was hij

een leidsman! Zulk een' lof had Heringa voor hem over, en Lucas Egeling

had een groot deel van zijne vorming aan Hinlopen te danken , die om dezen

éénen leerling reeds aanspraak heeft op eene eereplaats in de rij dergenen

,

die tot verbetering van de evangelieprediking hunne krachten hebben inge-

spannen en het wantrouwen van velen hebben getrotseerd; want er waren

velen , die van eene nieuwe predikwijze niet wilden weten , en dat te minder,

omdat de dissenters er in voorgegaan waren. Dit bleek maar al te duidelijk,

toen Hollebeek, die in 1762 tot hoogleeraar te Leiden benoemd M'as, optrad

als verdediger van hetgeen men toen ter tijd de nieuwe manier noemde. De

redevoering, waarin hij haar aanbeval, vond hevige tegenspraak. Wat had

men aan de schriften der uitleggers, indien men op den kansel zich verge-

noegen moest met eene eenvoudige en korte verklaring van den tekst, om

aan de ontwikkeling van het denkbeeld daarin uitgesproken zijne gi-ootste kracht

te wijden? Waar moest het heen met het systeem, indien men geene vrijheid

had om het overal te gebruiken ? Was het niet de zegepraal der werkheiligheid

,

indien er op den predikstoel van deugd moest gesproken worden? Neen! zulk

eene predikwijze was schadelijk voor de regtzinnigheid ; de uitlegging van de

Schrift zou niet meer de glorie zijn van den predikant, en men liep gevaar

om, terwijl men zijne leerrede inrigtte, zooals „Naam-Remonstranten en

groove Toleranten" het deden , te vervallen in eene dorre zedeleer , die 's men-

schen verdorvenheid en de kracht van Christus miskende!

Zóó luidden ongeveer de beschuldigingen , die men tegen de „ Nova Methodus"

van Hollebeek inbragt, maar zij beletten niet, dat vele achtingswaardige

mannen zich tot hare voorstanders verklaarden. Intusschen nam de kreet , dat

er langs dien weg allerlei sociniaansche en arminiaansche ketterijen in de ge-

meente werden gebragt, in hevigheid toe, vooral nadat Paulus Chevallier,

hoogleeraar te Groningen , een „ zestal Kerkelijke Redevoeringen" uitgegeven

had, waaruit de voortreffelijkheid van de nieuwe methode blijken moest. Het

is waar, de proeve was niet bijzonder gelukkig geslaagd, maar al had hij het

beter gedaan, men had het toch niet willen zien. Zou men dan, trots alle

waarschuwingen , redeneringen en voorbeelden , toch voortgaan op het oude

pad? Zou men toch volharden in eene schriftverklaring, die niets verklaarde,

al sloeg zij geene letter over? Zou men dan nooit willen begrijpen, dat iedere

prediking, die niet was aangelegd op verbetering van hart en leven, gelijk
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was aan een' boom zonder vrucht ? De gemakzucht van den een' , de behoud-

zucht van den ander' , de leerstellige vooringenomenheid van een' derde , liiel-

den de verbetering nog altijd tegen ; maar zij breidde zich toch uit , gelijk de

zon , eerst schijnbaar door de wolken overmeesterd , eindelijk door de nevelen

heendringt en ze oplost. Het geslacht , dat zich aan de Hoogescholen voor de

prediking voorbereidde , kon niet ongevoelig blijven voor de kracht van het

voorbeeld en voor de klemmende redenen , waarmede de nieuwe predikwijze

aanbevolen en verdedigd werd, die bij de tegenspraak slechts won, omdat

liare voorstanders daardoor gedrongen werden haar duidelijker uiteen te

zetten en zich te wachten voor eene eenzijdigheid , die zich zoo ligt uit haar

ontwikkelen kon. Terwijl mannen als E. A. ten Brink en Th. van der Groe

nog onder toejuiching van velen den ouden weg bewandelden, zette Gijsbert

Bonnet met vaste hand het licht op den kandelaar , en wees den studenten te

Utreclit een' weg , die uitnemender was. Daar was ook op zijn' arbeid nog veel

aan te merken , — wie maakt zich op eenmaal los van dwalingen , die met

hem zijn opgegroeid? — maar hij wist toch de klip van „ vervelende geleerd-

heid , noodelooze verklaringen en verdrietige uitweidingen" te ontgaan , waarop

menigeen reeds schipbreuk geleden had. Hij ging zelf met den tijd vooruit,

en de leerredenen, in 1792 door hem uitgesproken, konden niet anders dan

gunstig werken op de jongelingscliap , die bereid was ook in dat opzigt van

den geliefden meester te leeren. Wel hadden sommigen van zijne leerlingen

,

zoo als G. J . Nahuys , eerst predikant te Amsterdam en later hoogleeraar te

Leiden, waar hij in 1780 stierf, nog weinig op met de beginselen van Hol-

lebeek, van welken Bonnet hoe langs zoo meer overnam; maar Th. A. Clarisse

toonde reeds in 1779, dat hij niet te vergeefs aan de voeten vanden Uti'echt-

schen hoogleeraar had gezeten. De wijsheid werd geregtvaardigd van hare

kinderen. Zijne eenvoudige en degelijke verklaring van de Schrift, de een-

lieid, die hij in de behandeling van zijn' tekst bragt, gevoegd bij den diepen

blik, dien hij in het hart wist te slaan, waren zoovele sieraden van zijne

prediking , die zich door dit alles krachtig aanbeval. De rij wei'd al breeder

en digter van de mannen, op wier kanselarbeid ons vaderland roem mag

dragen. De akademiön mogten Almae Matres hecten. Zij waren zoovele bron-

nen , wier wateren zich vereenigden tot een' magtigen stroom , die langs zijne

oevers vruchtbaarheid en leven achterliet. Overal zien wij mannen optreden,

wier namen tegelijk met hunne werken nog onder ons leven, en al was er

verscheidenheid van gaven, het was dezelfde geest.

Vertoeven wij nog een oogenblik te Utrecht. J. Steenmeijer , de vader van

den beroemden schrijver van de „ Brieven aan Bartholo ," P. H. van der Lis

,

J. van Loo, W. A. Ockerse, A. Reguleth, J. van der Roest, om van

anderen te zwijgen, openbaarden op verscheidene plaatsen, wat zij aan de

Stichtsche akademio geleerd hadden en hoeveel beter zij de eischen ver-

H. 45
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stonden, die men aan eene stichtelijke rede mogt doen. Voor sommige leer-

lingen van Bonnet was het weggelegd om aan de Leidsche Hoogeschool het

goede aan te kweeken, dat ook daar met den dag hooger opschoot. Hollebeek

,

krachtig ter zijde gestaan door mannen als Alberti en Schultens , had er veel

goeds gewerkt. Hoeveel zegen verspreidde Ewald Kist in engeren en ruimeren

kring door zijne zedekundige opstellen, en hoe wist hij de belangstelling op

te wekken voor onderwerpen van dezen aard, die door niemand beter behan-

deld werden dan door Fransen van Eek, den beroemden hoogleeraar te De-

venter, wiens leerredenen nog in den laatsten tijd als modellen van moraal-

preken zijn aangeprezen. Wij zouden echter niet billijk zijn, indien wij ver-

gaten, dat hij, hoewel een leerling van Hollebeek, deze leerredenen eerstin

1820 uitgaf. Hoeveel was er toen ook reeds door anderen gedaan ! Te Utrecht

had Jodocus Heringa in 1794 het hoogleeraarambt aanvaard, en al bleek

het , dat in de oogen van Bonnet zijne regtzinnigheid verdacht was , hij ge-

noot er, ook bij zijn onderwijs in de predikkunde, weldra een groot ver-

trouwen, en gaf er voorbeelden van degelijke, maar eenvoudige en daardoor

populaire verklaring van de Schrift, die zijn' roem tot op dezen dag hand-

haven. Nog nooit had ons vaderland aan zijne Hoogescholen zoovele uitste-

kende mannen vereenigd gezien , wier doel het was om de prediking van het

evangelie, naar inhoud en vorm, te verbeteren, als in het begin van deze

eeuw. Leiden nam de eerste plaats in. De uitlegkunde bloeide er; wat He-

ringa te Utrecht deed, deed J. van Voorst te Leiden. Men begon zich ern-

stig toe te leggen op eenvoudigheid en duidelijkheid, waaraan nog altijd zoo-

veel ontbrak. De denkbeelden door Broërius Broes ontwikkeld in de redevoering

:

Over de voornaamste eigenschappen , waardoor de redenen van Jezus zich kenmerkten

(1792), waren een tegengift tegen de gezwollenheid, waaraan velen, in na-

volging van Hervey, zich schuldig maakten. Het kon voor J. Clarisse, ilen

leerling van Bonnet , niet anders dan voordeelig zijn , dat hij Broes nog hooren

mogt, al was het niet langer dan twee jaren; het heeft zonder twijfel zijne

belangstelling in de uiterlijke vooi'dragt nog verhoogd; eene belangstelling,

die gebleken is uit de moeite door hem besteed aan de overzetting van het

boek van Ewald: Ueber Beklamatïon und Kanselvortrag (1814), dat voor menig-

een een gids was en nog in 1839 voor de tweede maal uitgegeven werd.

Het was voor Leiden een groot verlies, dat Bi'oes in den bloei zijner jaren

stierf; maar het ontbrak niet aan mannen , die zijn gemis konden vergoeden

,

en sommigen hadden reeds bij zijn leven met eere eene plaats naast hem in-

genomen. Daar was Sebald Fulco Johannes Eau, — in het volgend Tafereel

vindt hij eene grootere plaats — van 1787 buitengewoon hoogleeraar in de

godgeleerdheid en in 1799 professor in de gewijde dichtkunst en welsprekend-

heid, en J. H. van der Palm, deelende in den roem van taalkennis en wel-

sprekendheid, die aan Eau werd toegekend. Was er beter opvolger van Eau
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in het vak der gewijde weisprekenJlieid dan van der Palm? Van 1806 tot

op dezen dag wordt zijn naam genoemd als die van een' der grootste redenaars,

die ons land ooit heeft mogen bezitten. Het is waar, dat hem de kroon be-

twist werd door J. J. Dermout, die in Utrecht zijne opleiding genoten had,

en sommigen herinneren zich nog hoe menigeen , in Leiden zelf, Dermout

boven van der Palm stelde; maar ieder had zijne bijzondere gaven , en die van

van der Palm waren vele en groot. Bovendien moest de kring, waarin liij

werkte, hem een' magtigen invloed verzekeren. Groot was de schare van

aanstaande predikanten , die jaren lang den zegen van zijne lessen en van zijn

voorbeeld genoot. Van 1807 was hij in Leiden akademieprediker. Men
hoorde hem de Schrift verklaren met eene duidelijkheid en eenvoudig-

heid , die alle geleerdheid vermeed, en toch zonder eene veelomvattende kennis

en uitgebreide studie niet mogelijk was. Diep drong hij door in de karakters

,

wier licht- of schaduwzijde hij teekende, en hij verstond de kunst om den

mensch aan zich zelven te ontdekken. Groot is de waarde van den vorm

zijner preken, vooral wanneer men hem vergelijkt met zijne voorgangei's en

tijdgenooten. Hij , die in zijne redevoering : de Oratore Sacro de leer had ver-

kondigd, dat de predikatie sierlijk en net moest zijn, bleef niet in gebreke om
zelf een voorbeeld te geven , te uitnemender omdat het zoo zeldzaam was, dat

iemand de gouden appelen van het Woord op zilveren schalen wist aan te bieden.

Er was geen gelukkiger tijd uit te denken voor een' jongeling als Elias

Anne Borger, om zijne loopbaan te beginnen; geen kring zóó gunstig voor

zijn' aanleg als die, waarin hij Eau en van der Palm mogt ontmoeten. Borger,

wij vergeten het niet , was volgens het oordeel van hen , die hem kenden

,

een genie; maar het was juist daarom voor hem te grooter zegen , dat hij

mannen leerde kennen , die hem met eerbied en vertrouwen vervulden , zoodat

hij zich door hen liet leiden en bewaard bleef voor de afdwalingen, waartoe

juist een aanleg als de zijne zoo ligt verleidt. Als jongeling had hij veel te

danken aan Rau , en hij heeft het zich niet beklaagd, dat hij als student het

Fransch nog leerde, alleen om Rau te hooren preêken. Op lateren leeftijd —
helaas! hij, die in 1784 geboren was, stierf reeds in 1820 — was hij veel

verpligt aan van der Palm. Met dankbaren eerbied voegde hij daaraan toe de

namen van van Voorst en W. Broes, destijds predikant te Leiden, die „zoo-

vele jonge godgeleerden tot een' tweeden akademischen leeraar verstrekte

en wiens zeldzame schranderheid, wiens juiste en gelukkige scherpzinnigheid,

bij zoovele andere gaven , als in dezen grooten kerkleeraar uitblinken," zeide

van der Palm, „uitnemend geschikt waren om Borger's geest te ontwikke-

len en te leiden." Van Voorst en Broes merkten Borger spoedig op, toen

deze in 1801 student te Leiden was geworden, en zij zijn hem tot geestelijke

vaders geweest. Maar op alles wat hij leerde, zette hij den stempel der oor-

spronkelijkheid. Als geleerde, door weinigen overtroffen , was hij als prediker

45*
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boven allen geliefd, en wanneer wij de getuigenis zijner tijdgenooten voegen

bij de getuigenis , die zijne leerredenen in zich zelven omdragen , dan zijn

scherpzinnigheid in de verdediging van de waarheid van het christendom;

ernst en gloed , die het geweten ontroeren en het hart ontsteken ; een verwon-

derlijk talent om beurtelings te schokken en te verheffen ; ecne kracht van voor-

stellen , die de diepzinnigste zaken aanschouwelijk weet te maken en over een

versleten onderwerp den gloed der nieuwheid uitstort, de groote gaven aan

dezen prediker verleend.

Zoo ging er van de Hoogescholen een adem des levens uit, die overal

zijne kracht deed gevoelen. In de eerste plaats natuurlijk in de Hervormde

kerk. De Institutio Oratoris Sacri (1823) van W. A. van Hengel, die van

der Palm in zijn' bloeitijd hooren mogt, was eene wetenschappelijke verdedi-

ging en aanbeveling van de beginselen des Leidschen hoogleeraars. Maar ook

buiten de Hervormde Kerk openbaarde zich de gezegende werking van het licht

door van der Palm ontstoken. In zijne school en in die van Borger werd

A. des Amorie van der Hoeven gevormd tot dien redenaar , dien men gehoord

moet hebben, om hem te kunnen waardereu. Niemand zal de verdiensten

ontkennen van M. Stuart en P. van der Breggen Paauw, die, in het laatst

der vorige eeuw en het eerste vierendeel van deze, den ouden roem der Re-

monstranten handhaafden. Zij muntten evenzeer uit door geleerdheid als door

scherpzinnigheid en bondig betoog. Maar de eenvoud in zijne verklaring, de

aanschouwelijkheid zijner voorstelling , de siei'lijkheid van zijne voordragt , door-

gaande zoo natuurlijk , dat men vergat hoe de welsprekendheid eene kunst is

,

die slechts met groote inspanning wordt geleerd, geven ons regt om van der

Hoeven hoog te verheffen. Gij gevoelt bij hem een' gloed , die aan Borger doet

denken, en gij wordt getroffen door eene netheid, die aan dezen ontbreekt.

Met van der Palm heeft hij de gave der beschrijving, zonder te lijden aan

eene kalmte, die Of) de grenzen van koelheid staat. Zijne leerredenen zijn

sierlijk, aantrekkelijk en verstaanbaar tegelijk voor iedereen, en zetten met

de daad het zegel op den eisch , dien hij zelf aan echte populariteit gesteld had.

Maar niet alleen bij de Remonstranten , ook bij de Doopsgezinden waren de

oogen geopend voor de verbeteringen, die de predikwijze in de Hervormde

Kerk onderging. Het was dan ook dringend noodig. De studie van natuur-

kunde en mathesis, de lievelingsvakken van den hoogleeraar G. Hesselink

(1786-1811), vormde nog geene evangeliepredikers, en het rationalisme be-

dierf veel goeds. Allard Hulshoff is eigenlijk in dezen tijd de eenige, die als

prediker uitmunt. Hij was van het midden der achttiende eeuw tot 1795 een

sieraad van de broederschap, maar toch begon men — en de druk der tijden

werkte nieê — naar iets anders te verlangen , dan hetgeen de wijsgeerige

betoogen en natuurbeschouwingen van Hulshoff gaven. De kansel was toch

geen katlieder voor de metaphysica , en de gemeente had nog een ander
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reisboek noodig dan Paley en Nieuweutijdt. Dat gevoelde en erkende b. v.

M. Sicgenbcek, al had hij misschien den moed niet om het met ronde

woorden te zeggen. Door zijne betrekking te Leiden in staat om de woord-

voerders in het vak der predikkunde aan de Hoogeschool te hooren en te lee-

rcn kennen, gaf hij weldra (1814) de bewijzen, dat hij van hen veel geleerd

had , wat hij in zijn' eigen kring niet had kunnen vinden. Zoowel de inhoud

als de vorm zijner leerredenen getuigden van vernieuwing des geestes en van

den invloed, dien van der Palm op hem had. Hij bleef de eenige niet; de

schriftuuroefeningen van N. Messchaert, over het Evangelie van Johannes

(1825), hadden groote verdiensten en hebben nog waarde. De redevoering,

waarmede S. Muller in 1828 zijne betrekking als hoogleeraar aanvaardde {de

Mimeris Sacri ratione rede aestimanda), was doordrongen van denzelfden geest,

die in van Hengel's Institutio leeft, en zijne leerredenen, acht jaren later uit-

gegeven tegelijkertijd met die van S. K. Sybrandi, bewezen hoezeer men

ook hier vooruitgegaan was. Hun doel was geen ander dan om de Heilige

Schrift te verklaren , hare waarheden te ontwikkelen , hare eischen tot god-

zaligheid en deugd aan te dringen, en dit alles te doen oj) zulk eene wijze,

dat sierlijkheid en eenvoudigheid, degelijkheid en duidelijkheid gelijkelijk tot

haar regt kwamen.

Zulk eene overtuiging baande zich ook langzamerhand een' weg in de Lu-

thersche Kerk. Wijsgeerige betoogen en redevoeringen over een hoofdstuk uit

de zedeleer gingen hier hand aan hand met eene syntheze, die den tekst als

motto gebruikte en uit de handboeken van Reinhard en Marezoll telkens

nieuw voedsel ontving. Daartegenover stonden anderen (Glindtkamp , Eutz),

die in hun' tekst niet anders zagen dan een middel, om dogmatische verhan-

delingen te houden; terwijl anderen het evangelie meenden te verkondigen,

als zij in de tale Kanaiins hunne banbliksems slingerden tegen de afvalligen

van de leer. Zou men ook hier nog komen tot het afsnijden van zoovele on-

nutte en schadelijke ranken en tot navolging van het goede voorbeeld elders

gegeven? Eene schemering van een' beteren tijd begon hier en daar door te

breken. Had J. D. Deiman in het laatst der vorige eeuw reeds lieproefd, om
door zijne Aanleiding tot het katechetisch onderwijs dit vrij te maken van de

symbolische theologie, hij stond evenzeer op den kansel eene bijbelsche god-

geleerdheid voor, al bleef liij niet altijd getrouw aan zijne eigene beginselen.

E. H. Mutzenbecher , die in dienzelfden tijd (1780) Hoogduitsch predikant

te Amsterdam was , streed voor eene methode , die de motto-preken veroor-

deelde , den tekst beschouwde als den noodzakelijken grondslag der leerrede

,

en alles vermeed wat het begrip der hoorders te boven ging. Maar over het

geheel hadden deze stellingen voor zijne ambtgenooten nog weinig bekoorlijks,

en de invloed van C. H. Ebersbach werkte in de eerste jaren van deze eeuw

de synthese krachtig in de hand. Maar ook hier zou men niet ontkomen aan
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den magtigen invloed der Hervormde Kerk en van van der Palm in 't bij-

zonder. Het is opmerkelijk , dat de methode van Ebersbach in 1822 eéne ge-

heel andere is dan in 1804, en die verandering is in den geest van den

Leidschen hoogleeraar. Onmiskenbaar is de invloed bij J. W. Statius Muller,

en al had J. M. L. Roll veel oorspronkelijks , waartoe in de eerste plaats

behoorde de zeldzame gave van improviseren, die de bewondering opwekte

van ieder, die haar hoorde, ook hij deed kennelijk winst met hetgeen hij bij

anderen vond. In hem vooral bereikte de kanselwelsprekendheid in de Luther-

sche Kerk een' hoogen trap , zoodat deze zich veilig kon meten met hen

,

van wie zij eerst had geleerd, en die zij nu evenaarde.

Zietdaar een vlugtig overzigt van eene geschiedenis, die drie eeuwen om-

vat. In de eerste jaren, zeide ik elders en ik besluit er dit overzigt meê,

hooren wij eene prediking , die wel ruw en ongevormd , maar van natuur goed

is, hoewel reeds nu de eerste dissonanten vernomen werden , die weldra den

boventoon verkregen in dogmatisme en daaruit voortvloeijende j^olemiek. De

pogingen tot verbetering van zoovele en ergerlijke misbruiken , die de predi-

king onvruchtbaar maakten, reeds spoedig in het werk gesteld , ontvingen nieuwe

kracht door Coccejus en zijn beginsel, dat de Schrift wet en regel was voor

den evangelieverkondiger. Dat beginsel handhaafde en ontwikkelde zich onder

veel strijd en werkte mee om de praktijk der godzaligheid, door velen zoo

schandelijk verzuimd, in eere te herstellen. Terwijl men dus, altijd onder

struikelen en opstaan , begon te winnen , wat den inhoud en het doel der preek

betrof, was men hoe langs zoo meer vervallen tot overdrijving van den

analytischen vorm, die hier te lande de gewone was. Terwijl de eenzijdig

dogmatische rigting met den dag meer grond verloor, ontbrandde er een

nieuwe strijd tegen den vorm , die aan eene afdoende verbetering in den

weg stond en den zegen der prediking verhinderde. Die strijd heeft zich

opgelost in een verbond der tegen over elkander staande partijen , en het

einde van veel verwarring en van heftige pleidooijen' was de gezegende

overtuiging, waarin de gemeente hopen wij zal blijven vaststaan, dat geloof

en leven in de prediking tot één geheel verbonden moeten worden ; 't welk eerst

in den meest gewenschten vorm kan ontstaan, wanneer de preek uit den

tekst opwast, gelijk bladeren, knoppen en bloemen uit denzelfden stam le-

ven en voedsel ontvangen.

J. IIartog.



EEN EN TWINTIGSTE TAFEREEL.

BEROEMDE KANSELREDKN A ARS IN DE WAALSCHE KERK.

„ Sedert de dagen der Hervorming bestaat er tusschen Frankrijk en Ne-

derlanil eene betrekking, hoogst teeder ten aanzien van waarheid, geloof en

kerkbestaan. Evenmin als het Fransche protestantisme vergeten wil, wat Ne-

derland voor zijne verdrukten en vlugtelingen was, evenmin, en nog veel

minder, mag Nederlaml vergeten , voor welk aanmerkelijk gedeelte de Hervor-

ming in deze landen eene plant van Fransche afkomst en verzorging was."

Ieder, die bekend is met de ontwikkeling van het Calvinistisch leerbegrip in

de Hervormde Kerk hier te lande, en met de mannen , welke tot die ont-

wikkeling het meeste hebben bijgedragen , vindt in die woorden van da Costa

waarheid, al wenscht hij misschien voor zich zelven, dat die vreemde invloed

niet zoo groot ware geweest , en al ziet hij juist daarin eene bron , waaruit

veel kwaad is opgeweld.

Maar al is er aan die plant „ van Fransche afkomst en verzorging" menige

\Tucht gerijpt, die voor het geestelijk leven nadeelig was, en al heeft die

vreemde zorg veel eigenaardigs en veel goeds onderdrukt, wij zouden onregt-

vaardig zijn, indien wij niet van ganscher harte erkenden, dat wij aandien

Franschen invloed meer dan éënen zegen danken. Wij zien met leedwezen,

dat hij juist daar het minst te beteekenen had, waar hij, naar ons inzien , het

sterkst had moeten zijn ; maar het is toch niet te ontkennen, dat aan de Waal-

sclic predikanten in de geschiedenis der predikkunde — is zij niet een deel

van het kerkbestaan? — eene eereplaats toekomt, en dat de Kerk hier te

lande er bij gewonnen zou hebben, indien zij meer acht geslagen had op het

voorbeeld, door hen op het gebied der kanselwelsprekendheid gegeven. Zij heb-

ben regt op een afzonderlijk Tafereel, zij, die zich vrij hielden van menig ge-

brek jaren lang hier algemeen , en die door Imnne eigenaardige voortreffelijkheid

,

in den kleinen kring , waarin zij werkzaam waren , veel goeds gesticht heb-

bun , waarvan de gezegende werking zich in later dagen in grooter omtrek

openbaarde.
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Het getal der Waalsche Hervormden in de noordelijke gewesten was reeds

in 1577 vrij groot. In den beginne met de Nederduitsclie Hervormde Kerk

vereenigd, gevoelden zij echter hoe langer zoo meer behoefte aan eene predi-

king in hunne eigen taal. In 1578 ontvingen zij dan ook, op grond van ver-

schil in spraak, afzonderlijke kerken, hoewel zij inwendig naauw verbonden

bleven met hunne broeders in den geloove. Het welzijn der Kerk lag hun aan

het hart , en hun oog was open voor alles , wat tot stichting van de gemeente in

haar geheel dienen kon. Ik vraag uwe aandacht voor eene breede rij van geschrif-

ten , die allen min of meer betrekking hebben op de prediking van het "Woord,

en de wijze, waarop die ten bate van de Kerk geschieden moest. Vooraan sta

het „Vredeschrift" van Junius, opgesteld in een' tijd, toen de politieke harts-

togten niet anders op den kansel bragten dan twisten en strijdingen , en de vraag

naar het verband tusschen de Kerk en 's lands regering veel meer aanlokkelijks

had voor de dienaren des Woords dan de levensvragen, van welke de Schrift

en de conscientie getuigden. Helaas! wij weten het uit de geschiedenis beiden

van Kerk en Staat , hoe weinig acht men sloeg op zulke stemmen , en hoe te

midden van de stormen der godsdiensttwisten het vuur van den Heiligen geest

hoe langer zoo meer werd uitgebluscht. De prediking leed er groote schade bij

,

en onder de Waalschen werd dat diep gevoeld. Uit hun midden stond de man

op, wiens naam overigens onbekend is, die in 1663 het merkwaardige boek

schreef, hier te lande zeker aan weinigen bekend : // Ij interest de V Eglise au

regard de Vage, des suffisances et qiialiiés requises en ceux, qiii sont employés pour

son service." Het is hier en daar, alsof gij Jean de Labadie hoort klagen over

den nood der Kerk en die schare van herders, onmagtig of onwillig om

hunne schapen te leiden op grazige weiden. Vóór dat de Labadie zijne stem

iiier te lande verhief, had deze reeds gesjiroken in dien zelfden geest, en ook

hij zocht de oorzaak van het kwaad voor een groot deel bij de predikanten

zelven. Hunne twistredenen verlammen de kracht van het evangelie en hunne

geleerdheid heeft geen nut voor het leven , voor het hart , dat naar wat an-

ders dorst dan naar een uitlegkundig vertoog of een twistgeding. „Och ," zóó

klaagt hij , „ hoe weinig is menig jeugdig predikant geschikt voor zijne heer-

lijke bediening! Zijn inwendig leven is nog te arm, zijne kennis is nog te

klein, zijne ondervinding te gering, zijn hart nog te vol van de wereld om

met vrucht een' ander' op te bouwen in geloof en liefde. Hoe zal hij geven

wat hij zelf niet bezit, en hoe zal hij verkrijgen hetgeen hij nog niet heeft?"

't Komt hem voor, dat er van één middel veel goeds te wachten is, en dat

ééne middel is , wat de Duitschers later „ Predigerseminarien" noemden. Dat

plan wordt door hem beschreven in alle onderdeden, in een lijvig boekdeel

van bijna vijfhonderd bladzijden, en verdient eene dubbele opmerkzaamheid,

omdat hij het op die wijze het eerst hier ter sprake bragt. Maar zijne stem

vond geene luisterende ooren. Hebben Koelman en A, M. van Scliuraian , die
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altijd zooveel te klagen hadden over de prediking, het boek wel ergens ge-

noemd? Ook de hooge kerkbestnren ondersteunden hem niet, hetgeen trou-

wens niet te verwonderen was, wanneer wij van hem deze beschrijving hoe-

ren van de synode zijner dagen : „ Nous voions que les plus souvent ne s'y

„ traUient que quelques cas particuliers , et iceux encore {au moins pour la plus

„ pari) de si peu d'imporlance et de si maigre étoffe , qu'on est coniraint d'avouer

y,que pour les vuider, il ne merite en aucune fagon , que tant et si signalés per-

„sonages s'en mêlent , ou qu' on y employé tant de ceremonie, tant de temps et

„ de dépans." 1)

Niemand meene echter, dat de Waalschen niet deelden in de algemeene

verbastering. De schrijver van bovengenoemd werk erkende zelf, dat het hier

te doen was om eene zaak, waarbij de gelieele Kerk in deze gewesten belang

had, „ aussi bien (voireplus) les Flamandes que les notres." De Labadie vond

ook te Middelburg het kerkelijk leven even diep gezonken en de pi-ediking

even gebi'ekkig bij de Waalschen als bij anderen. Iloe onontwikkeld en bekrom-

pen bovendien ook sommigen hunner predikanten waren , blijkt uit het vrij ge-

loofwaardig verhaal, dat een der voornaamste Fransche predikanten, in het be-

gin der achttiende eeuw te 's Gravenhage, strijdende tegen de wetenschap, die,

naar hij zelde, het verstand verwarde en bedierf, in dwaze opgewondenheid

uitriep: „Ziet de buitensporigheid van het menschelijk geslacht! Geleerden zoe-

ken in het zweet van hun aanschijn om het vierkant vaneen' cirkel te vinden;

welk eene kinderachtigheid! Zoo zij een oogenblik te rade gingen met den

eenvoudigsten mensch , hij zou hun aantoonen , hoe belagchelijk zulk een uit-

zinnig zoeken is." Maar het blijft daarom toch waar, dat zij in het algemeen

hooger stonden dan hunne ambtgeuooten in de Hervormde Kerk. Zij hadden

eene gave des onderscheids , die hun reeds vroeg de wijsgeerige methode der

Encelsche predikers in verband leerde brengen met de analyse, hier algemeen.

Zij , — ik heb het ook elders gezegd — en dit geldt vooral de réfugiés , die

hier eene toevlugt vonden in „de groote Arke des behouds," zij, met een

hart vol herinneringen van den strijd des geloofs, dien hunne vaderen streden,

konden zich voor hunne broeders niet verdiepen in de kerkelijke trwisten der

voetiauen en coccejanen, waaraan ook bijna niemand hunner deel heeft geno-

men. Een nette vorm was voor hen behoefte, en door een' natuurlijken aan-

leg waren zij als redenaars anderen verre vooruit. Door hunne oratorische

bekwaamheden hebben zij zich dan ook in het algemeen altijd onderschei-

den , en onder hen ontbraken niet , die niet alleen door voorbeeld , maar ook

1) Het eenige resultaat was misschien het besluit , door de Staten vau Holland in

1677 genomen , dat niemand in die provincie vóór zijn SSstc jaar als predikant bij de

Waalschen mogt optreden. Het gebeurde toch, dat zij niet ouder dan 18 jaar waren,

waarover de schrijvor van " L' /itterc^/'" zich zeer had beklaagd.

II. 4(5
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door leer het belang der uiterlijke voordragt in het licht plaatsten. Hier mag

de naam niet verzwegen worden van Ludovicus Wolzogen, hoogleeraar in de

kerkelijke geschiedenis en predikant bij de Waalsche gemeente te Amsterdam.

Hij was de zoon van een' edelman , die uit Oostenrijk naar ons vaderland was

geweken, en werd in 1633 te Amersfoort geboren. Hij genoot zijne opleiding

aan de Hoogeschool te Utrecht, en was, eer hij zijne betrekking te Amster-

dam aanvaardde, predikant te Groningen, Middelburg en Utrecht , waar hem

eershalve den titel van buitengewoon hoogleeraar in de kerkelijke geschiedenis

werd gegeven. Zijne grafzerk ligt nog in de Waalsche kerk te Utrecht. Hij

gold als de grootste redenaar van zijn' tijd. Hoeveel gewigt hij hechtte

aan vorm en voordragt, blijkt uit zijn „ Orator Sacer," die hij in 1671 uitgaf

en waarvan een groot deel is gewijd aan stand, gebaren en stembuiging, in

vier-en-veertig hoofdstukken, waarvan er drie alleen betrekking hebben op

de oogen, terwijl wenkbraauwen , hals, voorhoofd en voeten ieder in eene

bijzondere afdeeling worden behandeld. Het klinkt ons vreemd in de ooren

,

maar minder vreemd, wanneer wij ons herinneren, dat het met de welspre-

kendheid hier te lande treurig gesteld was, en dat het opsommen van de

eenvoudigste regels niet overbodig was voor een geslacht , dat zich om deze

dingen niets ter wereld bekommerde, en zich zoo weinig liet gelegen liggen

aan de kunst van wél te spreken, dat eerst in 1722 een leerstoel voor ge-

wijde welsprekendheid aan de Hoogeschool te Leiden werd opgerigt. De ré-

fugiés, die bij zich zelven meenden , zegt Benthem, „ dasz sie die heilige Bered-

satnkeit mit sich ins Niederland bracJden ," en waarlijk niet zonder grond , de-

wijl zij konden wijzen op du Bosc, Jaquelot en Saurin , vonden onder de

Waalschen de eenige redenaars, die met de hunne vergeleken konden worden,

en Wolzogen was onder dezen de voornaamste. Het was een zegen, dat er

zulke mannen waren , wier degelijkheid en gekuischte vormen , wier goede

smaak en nette taal bij menig beschaafd man de belangstelling in de open-

bare godsdienstoefening levendig hielden. En die belangstelling liep groot ge-

vaar! Hoe weinig begrip van stichting had die predikant, — hij had te Fi'a-

neker gestudeerd, — die op den boete- en bededag van 4 Mei 1707 den zestig-

sten psalm gebruikte en verklaarde van de krijgsbedrijven van Marlbourough

en prins Eugenius, en hoe juist oordeelde de hoorder, die over deze predi-

king aan zijn' vriend schreef: „Voila comme on nous prêche ordinairement

,

de sorte que si nous voulons trouver dans les prédications de la nouriture

pour nos ames, il faut la chercher ailleurs." En zij zochten en vonden dat dik-

wijls bij de Waalsche predikanten. Daar vondt gij de keur van het volk, die

hoe langs zoo meer werd afgestooten door hetgeen zij in de eigen Kerk

hoorden , en al waren dan niet allen als Saurin , die „ de bloem van Neder-

land's edelen, de Heinsiussen, de van Harens , de Wassenaars van Obdam en

zoovele anderen meer" rondom zich vergaderde, zij waren beter in staat de
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behoeften der ontwikkelden en beschaafden te bevredigen dan vele predi-

kanten der Hervormde Kerk , wier welsprekendheid geenszins gelijken tred

hield met hunne geleerdheid en met hunnen ijver, en wier inzigt in hetgeen

tot stichting diende veel te wenschen overliet. Nog een enkel voorbeeld tot

bewijs van de stelling, dat menig Waalsch predikant zijn' tijd vooruit was,

indien men door dien tijd verstaat den heerschenden geest op het gebied der

predikkunde ; het staaft met een , hoeveel zij zich voortdurend aan deze zaak

gelegen lieten liggen.

Het was de beroemde Isaac Jaquelot, „ de welsprekende verdediger van de

regten der rede tegen het scepticisme van Bayle en het dogmatisme van Spi-

noza," die tijdens zijn verblijf in 's Gravenhage het voorbeeld gaf van horie

preken , dat met kracht werd aanbevolen in den bekenden brief: „ Tegen de

langwijligJieid in het preeken," die in 1713 te 's Gravenhage almede in het

Fransch werd uitgegeven. Het gaf wel veel ergernis aan een groot deel van

het publiek, dat maar niet begreep, hoe men iets tot stichting zegeen kon

in eene preek, die niet langer duurde dan drie kwartier, maar geen verstandig

man kon beweren, dat de stukken van Jaquelot er bij verloren, al had men

den adem van Borstius niet noodig om ze uit te spreken 1). Van Waalsche zijde

werd de aandacht der predikanten geëischt voor het vers van de Sanlecque

:

„L'art de préclier," dat reeds in 1687 te Amsterdam was gedrukt, maar dat

helaas! als renteloos kapitaal bleef liggen, in weerwil van een' overvloed van

voortreffelijke opmei'kingen , waarschuwingen en voorscliriften , die deze „ Ars

J/omiletica" tot een gulden boeksken maakten. Zij streden met alle magt in de

gelederen van hen, die zich verzetten tegen eene prediking, waarin van deucd

en christelijke zedeleer geene sprake was, en zij moesten zich evenals de

dissenters getroosten, dat men hen om deze dingen uit de synagoge bande.

Velen zagen het met leede oogen, en een hunner schreef in IIOQ : „Ré/!exions

C/irédennes" die alles behalve christelijk waren , om de manier te bestrijden

:

„ /^?d s'miroduii dans les Eglises Wallones de prêcher la Morale." Aan verdedi-

ging van den weg door de Waalschen ingeslagen, ontbrak het natuurlijk niet;

de „ Nouveaux Entretiens sur les differentes methodes d'expliquer VEcriture el de

prêcher" Amsterdam 1707, zijn daarvan een bewijs. Wij kunnen niet an-

ders dan ons bedroeven over den tegenstand, dien eene prediking, zoo echt

evangelisch, vond in het midden der "Waalschen zelven, naar het scheen. Het

1) Van dezen brief verscheen in 1714 een tweede druk. De vertaler haalde zich den
looru op den hals van enkele poëten te Amsterdam, wier kritiek op enkele andere
door hem (P. J. Huybert) vertaalde stukken hem tot eenen hatelijken uitval in de voor-
rede voor dien brief had verleid. De «Smeer- en Verweerdichten" tegen den vertaler

zijn bij elkander te vinden in de it Kooldklden om de koor te KnoUendam bij Bernardus
Bochgelius. Het punt door ons besproken is liicr natuurlijk bijzaak. — Een zegt van
don brief: //hij is zeer dienstig voor de schoolmeesters, om in plaats van de Trap der
Jeugd te gebruiken,"

ir, *
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was eerst aan latere tijden voorbehouden te erkennen , dat zij een goed

werk deden , en dat de moraal van het christendom nog iets anders is dan

de zedeleer van Socrates. Daar waren echter andere dingen bij de Waalschen,

die niet te prijzen waren en door hunne eigene geloofsgenooten met kracht

werden berispt. Redenaars van nature en door oefening , begonnen zij lang-

zamerhand het gewigt der uiterlijke voordragt te overschatten, ten koste van

de degelijkheid. Het kwaad nam zóó toe , en het denkbeeld , dat bij de Waal-

schen in den regel de oratorische kunst een vernis was voor de oppervlak-

kigheid, was zóó algemeen, dat Clericus zelfs in den beginne Saurin niet wilde

hooren , omdat hij vreesde niet veel anders te hooren en te zien dan de kunst-

grepen eener opgesmukte welsprekendheid. Wij weten, hoe dit wantrouwen

door Saurin beschaamd werd, en wij verblijden ons in het feit, dat het kwaad

door hunne eigene broeders werd ontdekt en bestraft. Een „ Frangois Réfugié"

was de schrijver van het y^Examen de la maniere de precher des Trotestans Frangois

et du culie exterieur de leur sainte Eeligion"" (1730). Hij vermaande ernstig tegen

die overschatting van het uiterlijke, die het ware doel der prediking uit het

oog verloor, dat nooit in behagen kon bestaan. De oratorie mogt niet meer zijn

dan een middel om de harten te winnen voor het evangelie, en de sierlijk-

lijkheid der vormen had geene andere bestemming dan om aan den inhoud

grooter kracht bij te zetten. Heilzame kritiek , die het kwade in anderen op-

merkte en voor het verkeerde in eigen boezem niet blind was! Zij was ook

de leidsvrouw van dien onbekenden schrijver, die in 1752 te Leeuwarden

zijne beschouwingen uitgaf over de lijkredenen, bij den dood van den prins

van Oranje gehouden. Hij toetste al die preken aan de vraag: in hoeverre

zij beantwoordden aan hetgeen eene lijkrede zijn moet, die door een' christe-

lijk redenaar wordt uitgesproken, en gaf in dit belangrijke stuk, voor zoover

ik weet, de eerste eigenlijk gezegde recensie van eene verzameling predikatiën.

Zóó waren zij altijd bezig eene betere baan te breken , al struikelden zij zelven

nog dagelijks in vele , eene baan , waarop zij voorgangers waren en wegberei-

ders van HoUebeek. Courtonne schreef in 1765 eene verhandeling over de predik-

kunde , die hij voegde bij de vertaling van Watton's : „ Some Thoughts." Een schat

van leerredenen bewees hoeveel regt zij hadden op den eersten rang , en Hollebeek

erkende dankbaar , dat hij aan de Waalsche predikanten veel verpligting had.

Van waar, dat deze invloed zich zoo laat begon te openbaren? Mij dunkt,

de taal was in de eerste plaats een hinderpaal j de kennis van het Fransch

was onder de theologanten verre van algemeen , zoodat S. van Til , later hoog-

leeraar te Leiden, in 1690 aan Basnage schrijven moest: „Ik ben de Fran-

sche taal niet zóó magtig, dat ik de boeken daarin geschreven, vlot versta."

Daarbij kwam de weinige sympathie, die in vele kringen voor de réfugiés

bestond ; ieder , die geen vreemdeling is in de schriften van Justus van Effen

,

herinnert zich den bitteren toon , waarop deze over hen spreekt. Maar de

1



365

voornaamste reden ligt misschien in de onverschillige houding die zij aan-

namen , tegenover de kerkelijke twisten , die in de achttiende eeuw de gansche

Hervormde Kerk van ons vaderland beroerden. Die onverschilligheid kon

men hnn niet vergeven. Terwijl de Waalschen ongevoelig waren voor de

wonderen der typische schriftverklaring , en tegenover de bevindingen de

prediking van een werkdadig christendom plaatsten, wreekte men zich door

v.m hen niet aan te nemen, wat in hen zóó prijzeus- en navolgingswaardig was.

Een blik op sommige van hunne meest beroemde kanselredenaars zal de

juistheid van deze algemeene beschouwing bevestigen.

Jaqiies Saurin.

Het Edict van Nantes was herroepen , en al de verschrikkingen der geloofs-

vervolging waren over Frankrijk losgebarsten. De wegen naar Zwitserland

waren bedekt met vlugtelingen , en onder hen bevond zich een knaap van negen

jaren , die met zijn' vader en zijne beide broeders uit Nimes was gevloden.

Die knaap was Jaques Saurin. Zijne oogen tintelen van onmagtige woede tegen

den wreeden koning, en ter naauwernood zijn zijne leerjaren geëindigd,

of hij grijpt naar de wapenen en schaart zich onder de vanen van den

hertog van Savoije, die krijg voert tegen Lodewijk XIV. Bijna vier jaren

dient hij in 't veld , maar al had het ruwe soldatenleven op zijn hart een'

nadeeligen invloed , het vermogt toch in hem de zucht niet uit te dooven

,

om eenmaal het zwaard des geestes te voeren. De vrede van Rijswijk (1697)

brengt hem naar Genève terug, en de lust voor de studie der godgeleerdheid

ontwaakt met nieuwe kracht, 't Blijkt al spoedig , dat hij op dit gebied zich

lauweren zal verwerven , en de eerste proeven van zijne predikgaven waren

zoo voortreffelijk , dat men eens althans de Kathedraal moest openen voor

het talrijk publiek, dat den student wenschte te hooren. In 1700 werd hij

predikant bij eene I'ransche gemeente in Engeland. Hij nam er toe in ken-

nis en in kracht van spreken , zijn voordeel doende met hetgeen hij er hoo-

ren mogt van den beroemden Tillotson. Maar al werd hij door vele banden

aan Engeland gehecht, hij was niet bestemd zijne geloofsgenooten daar te

voeden met de vruchten van zijn' rijken geest en te stichten door de kracht

zijner zich steeds meer ontwikkelende gaven. In 1705 stak hij, om redenen van

gezondheid , over naar het vaste land en kwam in den Haag. Hij trad er meer

dan eenmaal op en de indruk zijner prediking was ontzaggelijk. Het verlan-

gen werd steeds grooter om hem, indien het mogelijk was, hier te houden, en

ten gevolge van even vereerende als voordeelige aanbiedingen hem gedaan,

verbond Lij zich aan de dienst der Haagsche réfugiés. Het was geen bezwaar,

dat er op dit oogenblik geene betrekking bij de Waalsche gemeente open

stond; de aanzienlijke Walen en réfugiés hadden er hun geld voor over, men
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schiep voor hem eene nieuwe plaats , en als „ Ministre extraordinaire des

Noblcs" zou hij voortaan werkzaam zijn.

Verplaats u met uwe gedachten in een der eerste jaren van de achttiende eeuw
,

en volg mij naar de kerk, waar Saurin zal preeken. Het is eene zeldzaamheid,

want het gebeurt slechts eens in de maand, en veertien dagen te voren was

het aangekondigd , dat hij heden zou optreden. Welk een gedrang rondom

het kerkgebouw en daar binnen ! Welk een stoet van aanzienlijke mannen en

vrouwen , leden van het hoog bewind , krijgsbevelhebbers , staatslieden
,
ge-

leerden , maar ook welk eene schare van gewone burgers , die eene plaats

begeeren onder zijn gehoor! Het is heden nog drukker dan anders, want

men weet, daar zal eene inzameling geschieden ten behoeve van arme en

vei'armde réfugiés, en wie kan haar beter aanbevelen dan Saurin? Hij treedt

op. Welk eene achtbaarheid in houding en gelaat! Welk een heerlijk orgaan

!

Welk eene gepastheid in de bewegingen van dezen jeugdigen spreker ! Gij hebt

daar buiten misschien gehoord, dat hij , naar het oordeel van sommigen , van dat

uiterlijke te veel werk maakt ; maar terwijl gij denkt aan zoovele onbekwame

sprekers, herhaalt gij bij u zelven wat zijn broeder Louis zeide: „Je crains

qu'on ne décrie la rhétorique que parce qu'on n'a pas Ie temps de la culti-

ver." Hij heeft zijn' tekst gelezen ; Luk. XI : 41" : „ geef tot aalmoezen hetgeen

daarin is," en de inleiding heeft u terstond aan zijne lippen geboeid ; hij doet

bijna altijd een' meesterlijken greep op dit moeijelijk gebied. Indien gij u niet

kunt vereenigen met de verklaring van zijn' tekst, ik herinner u, en het is

niet tot zijn' lof, dat hij meer dan eens zijn' tekst opoffert aan de zaak, die

hij wil behandelen, maar regel is dat bij hem niet. Zijne taal is welluidend,

het is niet aan hem te hoeren, dat hij buiten zijn vaderland is opgegroeid,

ofschoon bijna ieder réfugié, die in gelijke omstandigheden als hij verkeerde,

het in zijne spraak verraadt. In latere dagen zullen zelfs zijne landgenooten

hem zetten boven Bourdalouc , Massillon en Bossuet. Zijne volzinnen zijn

keurig net en afgerond , getuigende van groote zorg , en het verwondert

u niet te hoeren, dat deze predikant zich beklaagt, wanneer hij niet meer

heeft dan vijf dagen om eene leerrede zamen te stellen. Welk een rijkdom

van denkbeelden , welk een klemmend betoog ! Het is ook MJn beginsel : ,, La

force du raisonnement doit étre l'ame de tous nos discours." Soms gaat zijne

redenering diep genoeg, zoodat zelfs zijn ontwikkeld gehoor zich er over beklaagt,

maar in den regel is het altijd zoo als nu, helder. Hij redeneert ook niet

buiten u om , maar hij spreekt tot u. Zijne rede is een voortdurend gesprek

,

een vragen en antwoorden, een opwerpen van zwarigheden, die gij zelf reeds

in stilte hadt gemaakt. Hij laat u geen oogenblik los. Het is alsof hij in deze

preek, over het geven van aalmoezen, al de kracht van zijne welsprekend-

heid heeft zaamgetrokken. Hij overmeestert u, terwijl hij u overtuigt van

het verband tusschen het liefdewerk , dat hij van u verlangt , en het geluk
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der maatschappij , liet groote doel van de godsdienst , de ernst der laatste

dingen en God, die de oneindige Liefde zelve is. Hij dwingt uw geweten

hem getuigenis te geven , terwijl hij wijst op hetgeen van Israël's welda-

digheid werd geëischt en hetgeen do eerste christenen deden. Hij beschaamt

u, terwijl hij voor u optelt, hoeveel gij verkwist aan onnutte uitgaven,

en hij roept u op tot eene onbekrompen gift, waar zoovele armen zijn

en do middelen om te ondersteunen zoo gering. Aan de vruchten wordt de

boom gekend. En welken indruk maakt die preek? Ik weet niet, of er nu

een Abbadie is , die de kerk verlaat , met de vraag der verbazing : „ Is het een

mensch of een engel die spreekt?" Maar dit is zeker, dat die biddende stem

de schare beweegt tot eene zeldzame mildheid, en geld en kleinoodiën zelfs

gegeven worden om Christus' wil in zulk een' overvloed, dat in den nood der

vlugtelingen rijkelijk is voorzien.

Hoe noemt men liem? „De éénige Saurin , de Chrysostomus van zijn' tijd
,"

en hij heeft er aanspraak op. Wij kunnen maar de helft begrijpen van dien

hooggestemden lof, omdat wij de levende stem niet hooren. Maar wie , die zijne

preken leest, bewondert niet de schatten zijner onuitputtelijke verbeelding,

don rijkdom van zijn helder verstand , den geest der profetie , die op hem

was? Hij is rijk in vormen, rijk in gedachten, rijk in alle middelen van de

kunst om te behagen, te bewegen, te overtuigen. Hij ontwikkelt voor u de

hoofdstukken der leerstellige godgeleerdheid, en beschrijft den wortel en de

vruchten van het christelijk leven. Hij leidt u in de diepten van het wederge-

boren hart en op het ruime veld van het maatschappelijk verkeer. Hij is een

Shakespeare op den kansel, eene wereld van gedachten op ééne bladzijde.

Zijn oog is open voor de kwalen en behoeften van zijn' tijd , en hij spreekt

woorden op zijn pas, met eene vrijmoedigheid, die het kenmerk is van den

waren evangeliedienaar. Het is waar, een weinig meer zachtmoedigheid tot

tempering van zijn bestraffend woord , een weinig meer medelijden met de

zwakheden zou welkom zijn; maar wie heeft geen' eerbied voor den man , die

zulk een „Wee u!" durfde spreken over de zonden der hovelingen, de weel-

derigheid der aanzienlijken , den hoogmoed der bevoorregte standen , de afwij-

kingen der staatslieden en de dwaasheden der zamenleving in de beschaafde

kringen van het prinselijk 's Gravcnhage ? Hij ijvert voor een godzalig leven.

En al durfde Mosheim van de Waalsche predikanten zeggen: — en hij dacht

ook aan Saurin — „zij zijn al te zamen bijna halve pelagianen en arminianen ,"

hij had het bewijs niet kunnen leveren, dat Saurin de zedelessen aandrong,

niet met een beroep op het evangelie maar op de rede. Hier geldt het spreek-

woord niet: „waar Mosheim is, is de wetenschap," (ubi Moshemius , ibi Aca-

demia). Het is eene parel te meer in do kroon van Saurin's welsprekendheid,

dat hij al de gaven van zijn hoofd en hart gebruikt heeft, om de gemeente te be-

wegen tot een w^erkdadig geloof. Het gaf in zijne dagen ergernis genoeg aan
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vele vrienden van een lijdelijk christendom, en hij heeft luide geklaagd over

al de moeijelijkheden , hem in den weg gelegd door eene even kinderachtige

als gevaarlijke godgeleerdheid. Maar hoe bitter men hem griefde , in naam

eener zoogenaamde orthodoxie , het zij tot zijne eer gezegd , dat hij er zich niet

door verleiden liet tot polemiek op den kansel. Het was verre van hem,

in het midden der gemeente aan te kweeken , wat hij noemt : „ un esprit de

critique et de chicane ;" hij achtte het van zijne roeping „ un esprit de

discernement" op te wekken en te onderhouden. Het was voor hem behoefte

de dwalingen te ontdekken van de Kerk, aan wier overheersching hij

en zijne vaderen niet dan onder hevigen strijd waren ontkomen. Daarom ook

verhief hij zijne stem met zooveel kracht tegen den geest der ontkenning , die

„de Arke des behouds" misbruikte en de gemeente bedierf. Jaren lang was

hij een dam tegen het scepticisme, dat zich uit Rotterdam een' weg zocht te

banen naar den Haag. Misschien heeft hij van Malebranche meer gebruik

gemaakt dan goed was , om de stellingen van Bayle te bestrijden ; maar als

een moedig en bekwaam apologeet was hij toch een zegen voor de Kerk , aan

wier heilige zaak hij zijne schitterende talenten heeft gewijd. Daarom leeft

zijn naam — wij zeggen het van Oosterzee na — met eere onder de Neder-

landsclie christenheid voort, en al zoekt men vruchteloos naar een gedenk-

teeken, dat zijne verdiensten vereeuwigt, zijne geschriften zelven zijn het

schoonste monument zijner christelijke welsprekendheid.

Sebald Fulco Johannes Rau.

In het jaar 1784 hield een jongeling, in de Nederlanden geboren, eene

Fransche predikatie voor de réfugiés te Daubhausen, in het Nassausche. Bij

een bezoek , dat hij uit Utrecht aan zijne grootmoeder bragt , werd hij , omdat

de eigen predikant reeds lang door ziekte was verhinderd , dringend verzocht

de gemeente te stichten. Men verwachtte zeker zoo bijzonder veel niet van

dien aclittienjarigen jongeling , die buitendien moest spreken in eene vreemde

taal. Maar hoe spoedig heeft hij zijne toehoorders gewonnen door dien zachten

ernst, dat diep gevoel, die bevallige uitspraak, die gelukkige voordragt, zelden

zóó vereenigd in een' student. Een achtenswaardig man, de vader van den

predikant voor welken hij was opgetreden, gaf hem den raad, ja drong hem,

zich te verbinden aan de dienst der Fransche broeders in de Vereenigde

Provinciën, en van dien dag af waren de gaven van Sebald Fulco Johannes

Rau aan de Waalsche Kerk verzekerd.

Hij was de eenige zoon van Sebald Rau, hoogleeraar in de Oostersche

talen en de typische godgeleerdheid aan de Hoogeschool te Utrecht. Geboren

op den 16*1™ October 1765, werd hij van zijne jeugd af ingewijd in alles,

wat hem tot een' bekwamen evangeliedienaar kon vormen. Zelden werd
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grooter zorg besteed aan de ontwikkeling van grootere gaven. De gemakke-

lijkiieiJ, waarmede hij zich de kennis der Latijnsche en Grieksche talen eigen

maakte, de sierlijkheid, waarmede hij reeds als jongeling Fransch , Hoogduitsch

en Engelsch sprak, was maar een deel van dat talent voor taaistudie, 't welk

hem later verhief tot de hoogepriesterlijke bediening in het heiligdom der

Semitische talen. Hoeveel was iiem geschonken ! Hij dorstte naar de bronnen

der wetenschap en had een open hart voor de liefelijkheden van natuur en

kunst. Met een' dichterlijken aanleg geboren, vond Iiij
,
pas vijftien jaren oud,

eene gelukkige gelegenheid dien te ontwikkelen in den dagelijkschen om-

gang met Hinlopen, Carp, Kleyn en Bellamy, jongelingen, wier streven

het was op het gebied der kunst de regten der natuur te handhaven, reg-

ten, die hij zelf, een-en-twintig jaren later, met zooveel grondigheid zou

staven in zijne beroemde redevoering : „ Over de Natuur als de ware leermees-

teres in de kunst van wel te spreken." Zijn vroom gemoed droeg eene heilige

overtuiging om van de waarheid en noodzakelijkheid van het evangelie, en

dewijl in het ouderlijk huis de leerredenen van Saurin behoorden tot de ge-

wone stichtelijke lectuur, werd hij van jongs af vertrouwd met den geest

van dien welsprekenden verdediger van liet christelijk geloof. De indruk,

dien hij maakte als proponent, was reeds zóó buitengewoon, dat Teissèdre

L' Ange in 1808 nog wist te spreken van die onweerstaanbare kracht, waar-

mede Rau hem in 1786 te Delft had overmeesterd. Na een verblijf van wei-

nige maanden te Harderwijk , werd hij te Leiden beroepen , en aanvaardde hij

den 19il«" November 1786 de bediening in die stad, wier roem hij zou ver-

hoogen op katheder en kansel. Hij was nog wel geen drie-en-twintig jaren

oud, en mogt dus eigenlijk in Holland nog niet optreden als Waalsch predi-

kant, maar de Staten zagen er geen bezwaar in om, ten zijnen beiioeve , af

te wijken van dit besluit van 1677; zij waren met den Leidschen ker-

keraad overtuigd, dat deze prediker „meer dan gewone talenten, mitsgaders

superieure kennis en geleerdheid" bezat. Van zijn' roem op het gebied der

wetenschap zwijg ik hier, om hem te bewonderen in zijne welsprekendheid.

Met welk eene opgewondenheid spraken zijne leerlingen over zijn coUegie

:

„sur Ie Ministère Sacré," en hoeveel duizenden hingen aan zijne lippen,

wanneer hij zelf een voorbeeld gaf. Hoe statig en bevallig zijn zijne gebaren :

deftigheid kenmerkt iedere beweging. Zijne indrukwekkende gestalte dwingt

tot opmerkzaamheid; zijne krachtige stem beheerscht het uitgestrekte gebouw
;

zijne geheele persoonlijkheid, ernstig en liefelijk tegelijk, vraagt eerbied en

vertrouwen. Het is aan hem te hooren , dat hij Saurin heeft hestudeerd , zon-

der zich zelven te verliezen. Welk een tact om zijne hoorders te winnen voor

het onderwerp , dat hij gaat behandelen, en bij hen die gesteldheid des harten

op te wekken , die hij noodig acht. Hij is ingewijd in de geheimen der rheto-

rica, maar vergeet niet, dat zij middelen zijn om tot een hooger doel te gc-

H. 47
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raken. Bevallige vormen behooren tot zijne natuur , maar degelijkheid evenzeer.

Zonder veel geleerdheid te vertoonen, verklaart hij de Schrift met eene een-

voudigheid en eene helderheid , die alleen mogelijk zijn bij eene diepgaande

kennis. Zijne meesterhand doet de heldengestalten van Mozes en Paulus voor

u oprijzen. Hij teekent voor u de Sunamitische, zoodat gij haar ziet in hare

liefde, droefheid en dankbaarheid. Hij waagt zich niet te vergeefs aan den

Man van smarten , en baant zich , met het „ Ecce Homo" op de lippen , een'

weg tot uw hart en geweten. Daarom is 't hem te doen. De ontwikkeling

van een geloofsbegrip , de voorstelling van een feit , de verklaring van een'

moeijelijken tekst heeft waarde voor hem , omdat het hem gelegenheid geeft

de gemeente tot een christelijk leven te dringen. Welk eene hartelijkheid in zijne

vertroosting, welk een moed in zijne bestraffing , welk eene kracht in zijn ver-

maan , en bij dit alles , welk eene nederigheid , welk eene onwrikbare overtuiging

aangaande de waarheid van het evangelie. Hij verkondigt het als een profeet,

die weet, dat hij zijn deel heeft aan de zonden van het volk, als een apostel,

die volkomen verzekerd is in de volle wapenrusting van eene welbevestigde

overtuiging. De handhaving van het christendom en zijne zegepraal loopen

als gouden draden bijna door iedere verkondiging. Toegerust met eene bewonde-

renswaardige verbeeldingskracht, snel van bevatting, rijk in vinding, een man

van vernuft, was hij een geboren apologeet. Het christendom was hem dier-

baar boven alles en het leefde in hem. De wetenschap had zijn geloof altijd

versterkt, en hoe dieper hij onderzocht, des te vaster werd zijne overtuiging

aangaande de waarheid van het evangelie. In zijne gehoorzaal oefende hij aan-

staande predikanten in de verdediging der goddelijke openbaring, en op den

kansel was diezelfde verdediging zijn lust en zijn leven. Helaas ! die prediking

mogt der gemeente niet lang tot zegen zijn ; hij overleed , pas twee-en-veertig

jaren oud. Toch had hij lang geleefd. Bilderdijk mogt van hem zingen

:

Met vlammend goud en licht omfloukerd,

Dooi'liept ge uw gloriebaau , o oiivermoeibre Zon

,

Door nevelen noch glans verdonkerd.

En de vriendenhand gaf aan de waarheid getuigenis, toen zij op zijn' lijk-

steen schreef:

Ci git Eau , de son siècle et 1'espoir et la gloire

;

Un Démosthène en chah'e , au lycée un Platon

;

La science , les arts couronnent sa mémoire

,

Il voua sas beaux jours a la réligion.

Tosiié Teissèdre Z' Ange.

Josué Teissèdre L' Ange werd den 28sten April 1771 te Dordrecht ge-

boren , waar zijn vader predikant der VVaalsche gemeente was , en stierf
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den 9'!'^'' Februarij 1853 , na eene evangelie-bediening van bijna zestig jaren.

Een naauwkeurig overzigt van zijn veelbewogen en werkzaam leven zou een

boekdeel vullen, en ons niet alleen verplaatsen in de woelingen der omwente-

ling van 1795, maar ons ook leiden in het midden der geschiedenis van de pe-

riodieke pers in de dagen van Napoleon, en van het lager onderwijs hier te

lande. In de stormachtige dagen der staatsomwenteling in Zeeland was hij

predikant te Middelburg, maar tevens secretaris van de nieuwe regering , voor-

zitter van de volkssociëteit, mederedacteur van „de Vriend des Volks," en

meer dan eenmaal als gezant de tolk der wenschen van zijne landgenooten

bij het hoog bewind te Parijs. De „ Konst en Letterbode" vond in hem een'

van zijne eerste beschermers ; de redactie van de Haarlemsche courant was

van 1799—1811 aan hem toevertrouwd, en van 1801 wijdde hij vijftig jaren

achtereen zijne beste krachten aan de zaak van het onderwijs. Aan menig

vriend des vaderlands is het bekend, welk een aandeel hij gehad heeft; in de

oprigting van het „ Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de gewapende

dienst in de Nederlanden," en hoe zijne korte en krachtige adressen, aan het

volk en het leger gerigt , het hunne hebben bijgedragen om , binnen den tijd

van een jaar, aan het jeugdige Fonds meer dan eene halve tonne gouds als

jaarlijksch inkomen te verzekeren.

Maar wij hebben hier alleen van hem te spreken als van een' dier kansel-

redenaars op wie de Waalsche Kerk en ons vaderland roem mogen dragen.

Ook op dit gebied heeft hij eigenaardige verdiensten en gaven. Ziet hem als

kind , met gretige ooren luisterende naar de stem zijner grootmoeder , als zij

verhaalt van hare vlugt uit Languedoc en het geloof der vaderen. Zijn jeugdig ge-

moed wordt gevormd door het aanschouwen van de regtschapenheid zijner ouders

,

en bij het overdenken van de H. Schrift wordt zijn hart vervuld met de overtui-

ging , door hem als grijsaard nog met zooveel vuur verkondigd , dat de vreeze

des Heeren het beginsel van alle wijsheid is. In 1850 schreef hij in zijn dagboek,

toen hij aan zijne ouders dacht : „ lis m' ont élevé dans la crainte de Dieu. Je

bénis leur mémoii'e." De kleinzoon van den vlugteling uit Languedoc werd reeds

vroeg gestemd tot waardering van de vrijheid op godsdienstig en staatkundig

gebied, die later in hem zulk een' moedig voorstander vinden zou. Hij was

een jongeling van goede verwachting. Op de Latijnsche school was hij menigeen

vooruit, en toen hij op den ouderdom van zestien jaren haar verliet , verwierf

hij zich bij zijne jeugdige vrienden niet weinig naam in het stuk der welspre-

kendheid , door de voordragt van een vers
,
getiteld : „ Haman's laatste klagt."

Hoeveel was er voor dien jongeling aan Leidt-n's Uoogeschool te leeren ! Daiir

mogt hij aan de voeten van Schultens, spoedig zijn' vaderlijken vriend, eene

meer dan gewone kennis der Oostersche talen verzamelen. Van de Wijnperse

en Luzac ontwikkelden zijn verstand en zijn' smaak voor de schoonheden der

oude dichters. Straks hoort hij dogmatiek bij Broes en Rau , en wijdt eene

47*
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dubbele belangstelling aan de lessen over de zedekunde, door den laatste met

zooveel voorliefde gegeven. Het blijkt reeds nu, dat hij gaarne hoort over

de vraagstukken , op maatschappelijk en staatkundig gebied aan de orde van

den dag , en hij is een der ijverigsteii op Pestel's „ Jus Naturae." Zijne poli-

tieke rigting komt ook reeds uit: hij wil te Water niet hooren, omdat deze

sterk oranjegezind en een antagonist van Schultens is, voor L' Ange het

ideaal van alles wat groot en goed is. Intusschen heeft hij in zijn hart ook

een altaar gebouwd voor Eau , voor wien hij in latere dagen de schoonste eere-

kroon zou vlechten. De bewondering voor de welsprekendheid van den grooten

hoogleeraar verleidt hem zelfs een oogenblik tot slaafsche navolging , waarvoor

een vaderlijke vriend hem ernstig en met vrucht waarschuwt. Zijn' eersten

werkkring vond hij in de gemeente te Zwolle, en de opgang, dien hij er

maakte, was groot. Een jaar daarna vertrok hij naar Middelburg; het was in

Julij 1794. Getrouw aan den leermeester, wiens onderwijs in de moraal hij had

mogen genieten , bewoog hij zich altijd in dezelfde rigting. Leerstellige bespie-

gelingen waren hem vreemd; het aandringen op een' godzaligen wandel bleefhem

eigen , en van mannen als Chevallier te Groningen sprak hij met ingenomenheid.

Te Middelburg verdrong men zich om hem te hooren en hij was er de geliefde

predikant , totdat de staatkundige beroering een groot deel der gemeente van

hem vervreemdde. Wij voor ons zouden wel wenschen , dat hij gedachtig ware

gebleven aan den raad van zijn' grooten voorganger Junius : „ Het zijn de

conscientiën en niet de goederen , waarvoor wij moeten zorgen , de kerken

en niet de republieken;" maar er is veel, dat zijne handelwijze verklaart. Het

verlangen naar verandering van regeringsvorm was maar al te gegrond.

Stond hij niet naast van der Palm en zoovele anderen ? Maar bovendien was hij

een eerlijk en bezadigd leider , die met zijne geestverwanten een' dam opwierp

tegen de uitbarstingen , waarmee de stroom der vrijheidszucht zijne woonplaats

en gansch Zeeland bedreigde. Dat verkeer in het midden van volksvergaderin-

gen , dat leiden van onstuimige bijeenkomsten , dat zich bewegen op de kron-

kelpaden der politiek had voor hem zelfs nut , al was het niet op dit oogenblik

zelf. Het was misschien wel noodig , dat hij Middelburg voor Haarlem verliet

;

maar die twee woelige jaren van zijn leven hadden hem, bekend gemaakt met

roerselen des harten, die zich anders zoo spoedig niet openbaren , en hadden hem

in aanraking gebragt met allerlei soort van menschen. Hij was versterkt gewor-

den in zijne overtuiging , dat het evangelie het krachtigste cement is voor het

maatschappelijk gebouw , en hij had geleerd om , naar de behoeften van het

oogenblik, voor de vuist te spreken , eene gave, door hem zelven op hoogen prijs

gesteld en in latere jaren altijd aangekweekt. Vandaar misschien dat zij , die hem

te Amsterdam hebben gekend in de veertig jaren van zijne kracht, van hem

getuigen, dat hij meer vindingrijk was in oogpunten dan rijk in ontwikke-

ling, meer roerend dan klemmend in zijn betoog, meer treffend door gepast-
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lieid van uitdrukking dan door rijkdom van stijl. Rau bleef echter altijd zijn

model , en hij schreef den 25*'"" November 1807 met diepen weemoed in zijne

adversaria : „ Heden heb ik Rau voor het laatst gehoord." Evenaarde hij hem

niet in geleerdheid en diepzinnigheid, in sierlijkheid van vorm, dichterlijke

verbeelding en zeggingskracht, hij had hetzelfde doel als Rau : versterking der

gemeente in gemeenschap met God en met den heiligen geest van Christus.

Zóó staat hij voor ons in hetgeen ons van zijne prediking overbleef. Dank-

baarheid aan God, die hem en zijne geloofsgenooten zóó wonderbaar had ge-

leid, vertrouwen op den almagtigen en wijzen Bestuurder aller dingen , broe-

derlijke eenheid bij alle verschil, lust in den weg der regtvaardigheid en

navolging van den Heer , verheerlijking van Gods groote werken in de na-

tuur, waardering van de kracht des geloofs in profeten en apostelen en

van de liefde van Jezus, als het hoogste goed, blijde verwachting op de

volheid van het eeuwige leven — dat waren de gezindheden , die hij trachtte

aan te kweeken bij de kudde hem toevertrouwd. De lof, die hem gegeven

werd , den dag na zijne begrafenis , was zeldzaam voor een' prediker van twee-

en-tachtig jaren : „ Onder zijne altijd talrijke toehoorders waren het vooral

de jeugdige gemoederen uit den beschaafden stand , die zich gemakkelijk open-

den voor zijne verlichte bijbelkennis, voor zijne aangename vormen, voor de

wcgsleepende werking van zijn klassiek Fransch en voor zijne ontzag inboeze-

mende spreekkracht ; zoo heeft hij in veler harten zaden gestrooid van gods-

vrucht en zedelijkheid" ^). Gelukkig de prediker, die op zijn' ouden dag

zooveel mag zijn voor een jonger geslacht! Hij heeft meer dan één talent!

Athanase L. C. Coquerel.

De naam van Coquerel zou in deze geschiedenis niet thuis behooren , indien

men den duur van zijn verblijf in ons land tot maatstaf nam ; hij was er niet

langer dan twaalf jaren. Maar hij is hier wel degelijk op zijne plaats , wanneer

men denkt aan den invloed door hem geoefend, den strijd door hem verwekt

en het goede daaruit geboren. Zijne geschiedenis, voor zooverre die hier ter

sprake kan komen , is de geschiedenis van een' bekeerden declamator , die een-

maal tot inkeer gekomen eene hoogte heeft bereikt
, „ die tijdens zijn verblijf

ten onzent bevoegde beoordeelaars voor hem naauwelijks bereikbaar achtten" ~).

Hij had de bekeering wel van noode. Laat hij zelf spreken. „ Eene van mijne

eerste predikatiën, die ik in 1813 hield, was een dichtstuk in proza, vol be-

beschrijvingen en spraakwendingen. Ik heb het uitgegalmd. Ik reciteerde met

een geheugen, dat mij geen oogenblik in den steek liet, accentueerde zoo

1) Zie Amsterd. Cour. van 15 Febr. 1853.

2) Sepp, Proeve concr pragm. gesch., bl. 410. 1»'" Uitgave.
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zwaar mogelijk en gesticuleerde op de leelijkste manier." De areopagus , voor

wen hij deze proeve had afgelegd, oordeelde, dat het bijzonder veel geleek

op liet wei'k van een' hansworst , en dat er van zulk preeken weinig verbete-

ring te hopen was. Zoo heeft hij zelf het geval verhaald in zijne „ Observa-

tions." Vervuld van bewondering voor^ den grooten Saurin , had hij niet veel

anders van hem overgenomen dan een streven naar effect , waarvoor hem de

kracht ontbrak, en dat, noch door goeden smaak noch door degelijkheid on-

dersteund, uitliep op bombast. Toen hij in 1818 te Amsterdam werd beroe-

pen , was hij al wat kalmer geworden , en de vaderlijke raadgevingen van

Jean Monod hadden vooral gunstig gewerkt op zijne voordragt ; maar er bleef

veel berispelijks in. Hij moest nog eene geheele verandering ondergaan , eer hij

aanspraak had op de plaats , die een onbevoegd publiek hem nu reeds aanwees.

Hij kwam niet zonder hoogen dunk van zich zelven , en meende , dat het noodig

was hier te lande de wijsheid van Montauban , ook door het uitgeven van zijne

Sermons te openbaren. „Nog nooit," zegt hij, „had een leerling van die school

zich op een' Hollandschen kansel doen hooren, en het was meer dan tijd

haar te verdedigen tegen de beschuldigingen , waarmede zij bezwaard werd."

Wat hij intusschen hier te hooren en te lezen gaf, kon niet pleiten voor de

degelijkheid van het onderwijs , door hem genoten. Zijn talent van spreken

was onbetwistbaar groot, zijne voordragt, zijn „ niaintien decent," zoo als men

het noemde , maakte indruk , en in de dagen , waarin mannen als van der Palm

en Teissèdi'e L' Ange gewoon waren hunne preken te lezen , moest de ge-

makkelijke wijze , waarop hij zijne stukken uit het hoofd voordroeg , bijzondei'e

opmerkzaamheid trekken. Maar dit alles kon voor den bevoegden hoorder de

armoede aan denkbeelden niet bedekken , evenmin als de gebrekkige schrift-

verklaring, waaraan zijne preken leden. Hij verzekerde wel, dat eene preek

voor hem een werk was van het hoofd, van de pen en van het geheugen,

maar hij had het eerste beter kunnen gebruiken. Tot bewijs, een staaltje door

hem zelven verhaald. — „Ik was," zoo schrijft hij in zijne „ Observations" —
„ik was in 1818 te Amsterdam beroepen, in 1823 te Bordeaux , en daar ik nu

besloten had om in Holland te blijven, moest ik, in 1825 eindelijk tot titu-

lair-leeraar te Amsterdam benoemd , als naar gewoonte op nieuw eene intreê-

rede houden. Ik preekte over het woord van Paulus aan de Corinthiërs : „ Bit

is de derde maal dat ik tot u kom" (2 Corinth. XIII: 1). Het getal drie had

mij verleid, en, oppervlakkig beschouwd, scheen het een zeer geschikt tekst-

woord te zijn." Voor dergelijke verleidingen bezweek hij meer dan eens, en

aan dergelijke oppervlakkigheden bezondigde hij zich dikwijls. Maar hij heeft

,

zooals blijkt uit dit vei'haal, in latere dagen zich zelven geoordeeld en den

staf gebroken over den arbeid dier twaalf jaren, en van nog andere boven-

dien. Gelukkig de man, wiens oor geopend was voor de kritiek; het vereert

hem daarom te meer , omdat het aan onverstandigen lof niet ontbrak. Het nut



375

(Ier raadgevingen, dat hij in latere dagen voor anderen zoo helder ontwik-

kelde , is door hem zelven ondervonden. Hij heeft op zijn' ouden dag nog niet

vergeten, wat het sanhedrin te Montauban van hem zeide, en wat Monod

hem op het hai't drukte. De welwillende opmerkingen van den hoogleeraar van

Swinden , die op het gebied der predikkunde even goed thuis was als op dat

der electrieiteit , vielen bij hem in goede aarde. Van der Palm's oordeel en

voorbeeld gingen niet voor hem verloren , en aan van Hengel's „ Institutie

Oratoris Sacri" had hij veel te danken. Kon hij van iemand beter leeren dan

van dezen laatste , dat welsprekendheid nog iets anders is dan oratorie alleen

,

en dat de ware eloquentie niet te scheiden is van kennis eu veelzijdige ont-

wikkeling ? Maar het goede zaad zou eerst in later dagen bij hem tot rijpheid

komen. Zijne tegenstanders hadden maar al te veel grond de schouders op

te halen over een' opgang, die voor een groot deel berustte op zijne voordragt,

en misschien wel voedsel gaf aan de lasterlijke beschuldiging , waarover L' Ange

nog hl 1841 zich beklaagde , alsof de AVaalschen niet veel anders waren dan „ une

troupe legere." Maar ofschoon dit laatste onzin was, zij hadden toch regt, die

hunne stem verhieven tegen den Coquerel van het jaar 1830. Zijn voorbeeld was

gevaarlijk, en werkte eene overdrevene prijsstelling op de voordragt der preken

in de hand, waarbij de inhoud hoe langs zoo meer van ondergeschikt belang

werd. De gemeente was er maar al te zeer toe genegen. Hij verklaarde wel,

nu weinig tijds geleden, dat hij als predikant te Amsterdam geroepen was,

om voor een der ongemakkelijkste auditoriums van het protestantsch Europa op

te treden , maar dat publiek , al bestond het dan bijna uitsluitend uit de aan-

zienlijke klasse der maatschappij , was toch oppervlakkig genoeg om hem te

vergoden. Al ontstond er nu en dan eene kleine murmurering, gelijk bij die

dwaze intreêpreek in 1825, hem werd veel vergeven, omdat hij veel gede-

klameerd had. Men zong hem toe:

Combien nous admirons Ie talent oratoire

Qui t' assm'e en tout temps uu brillaut auditoire.

Wat wilde men meer ? Een schitterend gehoor ! Het was eene verzoeking

te meer voor de studenten in de theologie , die hem te Utrecht en te Leiden

jaarlijks geregeld eenige keeren mogten hooren, om hem na te volgen. Vele

akademiebui'gers dachten als die eene, die in 1860 verklaarde, dat hem

Coquerers „Sermon d' adieu" nog heugde en de onaangename gewaarwording

,

bij hem opgewekt door het veroordeelend vonnis, dat van zekere zijde over

die preek werd geveld. Een enkele bezweek. Maar de meesten kwamen lang-

zamerhand tot inkeer, toen na 1829 de strijd om de oratorie hier hevig ont-

brandde. Coquerel's verblijf was daarom voor de vaderlandsche Kerk een zegen.

In hem bad men gezien wat de voordragt vermogt, en een van der Hoeven

bleef niet achter om datzelfde jaren achtereen te bevestigen. Maar Coquerel's
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oppervlakkigheid, met zooveel welgevallen door menigeen ontvangen, drong

anderen, om in krachtig en klemmend betoog te bewijzen, dat hij alleen

den roem der welsprekendheid verdient , die niet alleen het hart weet te treffen

,

maar overtuigt door de kracht van bondige redenering. Aan Coquerel's afdwaling

hebben wij te danken sommige van de belangrijkste bladzijden uit van Hengel's

Inslitutio , en Steenmeijer's ^va.c\\i\ge Brieven ouer de welsprekendheid. ]^et 'is eQn&

eer voor Nederland, dat het veel heeft bijgedragen om Athanase Coquerel te

vormen tot dien voortreffelijken redenaar, die zooveel jaren achtereen de roem

geweest is van de protestantsche Kerk in Frankrijk. Met eene zelfverlooche-

ning, die lof verdient, heeft hij het oordeel aangenomen, dat over zijn' arbeid

werd geveld, en met eene zeldzame wijsheid heeft hij er zijn voordeel mede

gedaan. Maar hij zou niet geworden zijn , wat hij geworden is , indien hij niet

zoo levendig overtuigd ware geweest van den ernst zijner bediening, en de

hooge waarde van het evangelie. Daardoor gedrongen was de spreuk van

Paulus de zijne: „Niet dat ik het aireede gekregen heb of aireede volmaakt

ben." Hij heeft het zelf gezegd: „ Mais si la révélation et Ie christianisme

sont inépuisables , si les épis du bon grain lèvent sans cesse dans Ie champ

du Seigneur, si l'ivraie sans cesse menace de les étouffer, quel ouvrier du

champ peut se reconnaitre Ie droit de croire sa moisson terminée.'"'

Wel hem, die dit van hem leert.

J. Haetog.



TWEE EN TWINTIGSTE TAFEKEEL.

HUT VOLKSGELOOF.

Heksen-processen. BaUhasar Bekker.

Te Mora, in Zweden, werd in het jaar 1670 een proces gevoerd, dat

zeker een der merkwaardigste is, waarvan de geschiedenis der regtspleging

gewag maakt. Het eindigde met de veroordeeling van niet minder dan twee-

en-zeventig vrouwen en vijftien kinderen tot de doodstraf. Daarenboven wer-

den nog zes-en-vijftig personen tot zware lijfstraffen veroordeeld, terwijl er

nog zeven-en-veertig medebeschuldigden overbleven , wier zaak nader onder-

zocht moest worden.

Wat hadden al die menschen misdreven?

Zij waren beschuldigd van tooverij en omgang met den duivel ! En die be-

schuldiging werd geoordeeld voldoende te zijn bewezen.

In het verhaal , dat daarvan in het licht verscheen en in verschillende talen

werd overgezet, wordt gemeld, dat er ergens eene plaats was, alleen aan

tooverheksen bekend , Blokula geheeten , waarheen zij door den duivel gebragt

werden , als zij bij zekeren kuil riepen : „ Antesser , kom , voer ons naar

Blokula!" Zij moesten echter hare eigene kinderen, of andere , die zij bij nacht

gestolen hadden, medenemen, en reden dan door de lucht, op allerlei dieren

,

meest op geiten , ook wel op menschen , stokken , spietsen of andere voorwer-

pen , naar de bestemde plaats, waar zij met den duivel feest vierden.

Zulke heksen-processen waren destijds in de meeste landen van Europa aan

de orde van den dag. De Kerkhervorming had wel het volksgeloof in menig

opzigt gezuiverd en vele bijgeloovigheden doen verdwijnen, maar het geloof

aan toovereu en aan verbonden met den duivel heerschte nog algemeen. Zóó

was het ook in Nederland. En nog in de laatste jaren der zestiende, ja ook

in de eerste jaren der zeventiende eeuw zijn hier onderscheidene heksen-pro-

cessen gevoerd, die met doodvonnissen eindigden. Een kort berigt aangaande

twee daarvan moge volstaan, om het verschrikkelijke en tevens ongerijmde

van die processen in het licht te stellen.

In het jaar 1595 werden twee mannen, benevens de vrouw van den een'

U. 48
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en de zeventienjarige dochter van den ander', die op het Hoogeland bij Amers-

foort woonden, beschuldigd, dat zij op eene bleek te Amersfoort, in tegen-

woordigheid van den duivel, als katten poot aan poot hadden gedanst, en dat zij in

weerwolven waren veranderd en koeijen gejaagd en gebeten hadden. Er waren

nog meer even dwaze beschuldigingen tegen hen ingebragt; maar deze waren

de voornaamste. Het hof verklaarde dit alles voor „feyten zeer lelijk en af-

grijzelijk, schrikkelijk en abominabel, geenszins te gedoogen in landen der

Christenen , daar de vreeze Gods en de justitie plaats vinden." Een der man-

nen onderging de waterproef, maar zonder beslissende uitkomst, dewijl hij

nu eens di-eef en dan weder zonk. Doch er was een ander middel , dat destijds

gebruikt werd, om onderzoek te doen naar schuld of onschuld — de pijn-

bank ! De twee mannen en de vrouw werden dan ook herhaalde malen op de

pijnbank gebragt. En gelijk dat middel bijna altijd ten gevolge had, dat de

gepijnigden alles beleden , waar zij van beschuldigd werden , zóó ging het ook

nu. Hunne schuld werd derhalve voor bewezen gehouden. Zij werden , volgens

vonnis van het hof, levend verbrand. De moeder van het zeventienjarig

meisje was een jaar te voren , als tooverheks , tot den brandstapel veroordeeld.

Zij had , behalve die dochter , drie zoons nagelaten ; en deze , veertien , der-

tien en acht jaar oud, moesten nu aanzien, hoe hun vader en zuster werden

ter dood gebi'agt , en waren bovendien veroordeeld , om ten bloede toe gegee-

seld te worden en in gevangenschap te blijven, totdat het aan het hof zou

behagen hen te ontslaan.

Nog schrikkelijker is het heksen-proces , in 1613 te Roermond gevoerd.

Door een gezegde van een kind geraakte eene vrouw in verdenking van eene

heks te zijn. Er werd daarom eene geregtelijke vervolging tegen haar inge-

steld, welke aanleiding gaf, dat een gi'oot aantal personen te Roermond en

in de omliggende plaatsen mede van tooverij werd beschuldigd. Zij zou-

den meer dan duizend menschen en over de zes duizend beesten hebben doen

sterven, daarenboven groote schade aan bouw- en weilanden toegebragt en

vele boomgaarden en bosschen vernield hebben. Vier-en-zestig aangeklaagden

werden schuldig verklaard en ter dood veroordeeld. Van den 24^*'^° September

tot den 26s'<:n October werden dagelijks twee van hen gehangen en verbrand.

In de voormalige Vereenigde Provinciën van Nederland schijnen na het jaar

1610 geene heksen-processen meer te zijn voorgekomen. Het geloof aan too-

verij , aan verschijningen van den duivel en omgang met hem bleef echter

nog lang daarna' volksgeloof. Eerst tegen het einde der zeventiende eeuw

begon het af te nemen, toen Balthasar Bekker als bestrijder daarvan was

opgetreden, vooral naar aanleiding van het boven vermelde heksen-proces in

Zweden. Op hoedanig eene wijze en met welken uitslag hij dat gedaan heeft,

zal straks worden medegedeeld. Vooraf moeten wij echter nog van eene andere

bijzonderheid van het volksgeloof melding maken.
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Door Johaiines Schulerus, predikant en hoogleeraar in de wijsbegeerte te

Breda, werd in 1665 een boek uitgegeven, waarin hij de volgende woorden

rigt tot hunne hoogmogenden , de Staten-Generaal , aan wie hij zijn werk

opdroeg: „Het is zeker, dat er groote onheilen over de gansche wereld en,

om van anderen niet te spreken , over onze republiek hangen. Ons vaderland

is vol van zonden , die naar den hemel roepen , en de heilige bruid van

Christus, zijnde van alle zijden daardoor als verdrukt, toont al zuchtende

haar weenend aangezicht. De gebreken , die Gods gramschap ontsteken
, gaan

in zwang : ongeloof in God , afgoderij , ontheiliging van den sabbat , verachting

van Gods woord, overspelen en hoererijen, onkuischheid en dronkenschap en

andere ontelbare, die te lang zijn om te verhalen. De stemme Gods roept

van den predikstoel, en daar ontbreken tot nog toe geene personen, die ze

met de keel uitroepen, noch die ze verbieden, welke hunne stemme als met

een' blaashoren verheffen en het volk zijne afwijkingen aanwijzen. Maar wat

gebeurt er? Het woord van God wordt door velen bespot, en de verkondigers

daarvan worden veracht. Derhalve toont God uit den hemel een ander teeken

van Zijne gramschap." De vraag, wat als een teeken van Gods gramschap

beschouwd wordt, vindt hare beantwoording in hetgeen de schrijver verder

zegt: „Wie heeft ooit een wonderlijk teeken aan den hemel, of eene bran-

dende vlam , of ster met een' staart , zonder eenigen schrik gezien ? Wie zou

niet met verbaasdheid aanzien den schrikkelijken staart van eene komeet, welke

als eene roede onder de starren blinkt?" Er kwam in hetzelfde jaar nog een

ander geschrift in het licht , van Henrijck la Been , waarin eene opgave

voorkwam van de voornaamste kometen
, „ die sedert den uittogt van de kin-

deren Israëls uit Egypte aan 't firmament des hemels gezien zijn , tot dezen

huidigen dag toe , met de jjlagen , oorlogen en gebeurtenissen , die daarop ge-

volgd zijn." In dat geschrift wordt onder anderen verhaald, dat in het jaar

1523 in het gebied van Napels eene komeet is gezien, en dat daarop een ge-

weldige stortregen is gevolgd, gedurende welken steenen van de bergen zijn

opgenomen en op de aarde nedergevallen
, „waaronder er waren van zeshon-

derd pond , zoodat er vele menschen en beesten door omkwamen." Alo-emeen

geloofde men in dien tijd, dat de kometen gi-oote onheilen aankondio-den en

den toorn van God bekend maakten , zooals in een vers , dat vooraan in het

genoemde geschrift was geplaatst, aldus verzekerd wordt:

Hij laet ons heden sien, Hij toont aea ons van verre

Een Sterre met een steert, een vrceselicke Sterre,

Die flickert in ons oog, en staet gelijck een roe.

Kijck uyt, vrij Nederland, en Engeland sie toe.

De geessel is gereed, God heeft hem al in handen,

En sal daer mede slaen of u , of onsc landen

,

Of beyde te gelijck. Want in een huis-gckijf

Soo slaet een vader self de kiiiders op het lijf.

48
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God laet ons heden sieu een sweert, en komt het, swaeijen

Om hoog en voor ons oog, om daer door af te maeijen

Al wat er hier om laegh is rijp tot sijnen oogst.

Ook dit bijgeloof werd door Balthasar Bekker bestreden. Weinigen zijn

er geweest, die zich zoo verdienstelijk hebben gemaakt ten aanzien der volks-

verlichting en tot aankweeking eener redelijke godsdienst in ons vaderland,

als hij. Een beknopt tafereel van zijn leven zal ons daarvan kunnen overtuigen.

Balthasar Bekker werd in 1634 te Metslawier , in Friesland geboren. Zijne

eerste opleiding had hij te danken aan zijnen vader. Tot op zijn zestiende

jaar genoot hij geen ander onderwijs, dan in „ 's vaders huisschool." Daar werd

hem gedurig ingeprent: „Zie nooit door de oogen van een ander' I" Die les

hield hij altijd in gedachtenis, en het nut, dat hij in menig opzigt gesticht

heeft, is voor een groot deel daaraan toe te schrijven.

Na drie jaar te Groningen en vervolgens twee jaar te Franeker student

te zijn geweest, werd hij in 1656 tot de predikdienst toegelaten. Anderhalf

jaar later ontving hij een beroep tot predikant in het Friesche dorp Ooster-

littens. Gaarne legde hij de betrekking van rector der Latijnsche school

te Franeker, die hij sedert zijn examen bekleed had, neder, om den werk-

kring te aanvaarden , tot welken hij zich aan de Hoogeschool had voorbereid.

Vóórdat Bekker predikant werd, had de synode in Friesland meermalen

het besluit genomen , dat des zondags ook 's namiddags geregeld gepre-

dikt moest worden. Het was echter bij het nemen van dat besluit gebleven.

De eerste, die daaraan gehoorzaamde, was Bekker. Ook het houden van

katechizatiën met de jeugd was door synodale besluiten aanbevolen ; maar daar-

van had men insgelijks nog weinig werk gemaakt. En waar men het niet ver-

waarloosde, geschiedde het veelal op eene ondoelmatige wijze, daar de vraag-

boeken , die men gebruikte , voor een groot gedeelte onverstaanbaar voor kin-

deren waren of geheel ongeschikt. Zoo was er een , waarin gevraagd werd

:

,, of eenige creatui'en , hetzij planten of beesten , vóór den val
,
geene vijande-

lijke qualiteiten badden tegen de natuur des menschen , om die actuëlijk te

kunnen beschadigen?" Elders werd den leerling op de vraag: „Zijn de wer-

ken Gods verscheiden van God ?" dit antwoord in den mond gelegd : „ Zij

zijn verscheiden ten aanzien van hunne effecten en objecten, maar niet voor

zooveel zij in God zijn." De vraag , of Gods barmhartigheid niet strijdt tegen

zijne regtvaardigheid , moest dus worden beantwoord : „ Neen , voor zooveel

deze eigenschappen in God zijn, maar worden van ons geconcipieerd als

verscheiden, ja tegenstellig , niet in zich zelve, maar ten aanzien van hare

effecten en objecten, omtrent welke zij verkeeren." In een ander leerboek kwam

dit voor : „ Kan de Kerk niet uit de beesten bestaan ?" Antwoord : „ Neen."

„Waarom niet?" — „ Omdat ze geen redelijk verstand hebben." Naar aanleiding
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van het vierde gebod werden in dat vraagboek onderscheidene vragen gedaan

omtrent hetgeen op den zondag geoorloofd was : of men mogt reizen
,
jagen

,

studeren in wereldsche kunsten en wetenschappen , dansschool houden enz.

,

waarop telkens het antwoord bestond in : „ Neen !" Zoo luidde het antwoord

ook op de vraag, of men op zondag wel vischmarkt, vleeschmarkt of andere

markten mogt houden; en daarop volgde de vraag: „De visch zou bederven,

zoo ze stond tot 's maandags ?" Antwoord : „ Dat baat niet !" Bekker begreep
,

dat zulke vragen en antwoorden eerder schadelijk , dan nuttig waren voor

kindei-en en eenvoudigen. Hij achtte het onderwijs, dat in den Heidelberg-

schen katechismus gegeven wordt, oneindig veel beter, ofschoon de daarin

voorkomende antwoorden zijns inziens te groot, en soms ook te ingewikkeld

waren om van buiten geleerd te worden. Daarom bragt hij den inhoud van

dien katechismus — dien hij noemde „ een uitnemend boekske, dat zeer gron-

dig en bondig, waarachtig en krachtig, de gezonde leer voor de eenvoudigen

beschrijft" — in andere vormen over. Te Oosterlittens vervaardigde hij de

gerijmde Jcinderleer , waarin vraag en antwoord op elkander rijmden. Wanneer

men het begin daarvan , dat ik hier laat volgen , naet de eerste zondagsafdee-

lingen van den katechismus vergelijkt , zal men erkennen , dat Bekker zeer

juist den hoofdinhoud met korte woorden heeft teruggegeven.

Wie is het , die u troost in 't leven endc sterven ?

't Is Christus, door wiens dood ik 't leven hoop te erven.

Waarin bestaat de leer, die tot diea troost u leidt?

In drieën: mijn ellend' , verlossing, dankbaarheid.

Hoe wordt gij regt gewaar uw jammer en ellende ?

Als ik mij tot den eisch van Gods geboden wende.

Wat cischt de wet, daar Hij ons allen aan verbindt?

Dat God zij bovenal, de mensch als ik bemind.

Toen Bekker te Franeker predikant was, waar hij in 1666 beroepen werd,

nadat hij aldaar het vorige jaar tot doctor in de theologie was gepromoveerd,

maakte hij nog drie andere uittreksels uit den katechismus , een voor de meer-

gevorderden, een voor de mindergevorderden en een voor de eerstbeglnnen-

den. Dat voor de meergevorderden kan echter eigenlijk geen uittreksel ge-

noemd worden; want daarin verdeelde hij ieder antwoord van den katechismus

in zijne verschillende leden , zoodat alles , wat in den katechismus gezegd

wordt , is opgenomen. Deze leerboeken werden inzonderheid door hem opge-

gesteld, om gebruikt te worden in het weeshuis te Franeker, dat door zijne

ijverige bemoeijingen gesticht was. Hij plaatste er eene opdragt aan de diake-

nen der Hervormde gemeente in die stad voor, waarin hij zegt: „ Wij weten,

wat er aan de opvoeding der jeugd al gelegen is , en hoe ernstig onze bijzon-

dere zorg behoort te zijn over degenen , die Gode in den heiligen doop door
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hunne ouders zijn toegeëigend en, sedert van hen stervende verlaten, God

alleen tot hunnen Vader hebben behouden en van God ter bediening aan hunne

voogden en verzorgers aanbesteed zijn, die aan Hem rekenschap zullen geven

,

hoe zij met Zijne kinderen handelen."

Zóó vertoont Bekker zich nu reeds aan ons als een ijverig
,
gemoedelijk, ver-

standig predikant. Zijne verdere werkzaamheid in Franeker getuigt daarvan

niet minder. Nadat hij den katechismus op verschillende wijzen meer bruik-

baar had gemaakt voor het godsdienstig onderwijs , begon hij een geschrift

,

waarin hij voor ontwikkelde gemeenteleden ,, eene grondige en schriftmatige

verklaring" wilde geven van de in den katechismus vervatte leer, en dat hij

de vasle spijze der volmaaMen betitelde. Maar vóórdat dit werk was afgedrukt

,

verspreidde zich het gerucht, dat het vele onregtzinnigheden behelsde. De

aanleiding daartoe was een vlugschrift van Bekker over een bezwaar, dat

door de classis van Leeuwarden bij de Friesche synode van 1668 tegen de wijs-

begeerte van Cartesius zou worden ingediend. In dat stuk drong de classis

er op aan , dat pogingen zouden gedaan worden , om de Staten van Fries-

land te bewegen tot het nemen van een besluit , waarbij bepaald werd , dat

geen professor , doctor of magister , hetzij in de akademie te Franeker , of

daar buiten, van de philosophie van Cartesius mogt gewagen, tenzij om ze

te weerleggen. Overtuigd , dat zulk een besluit schadelijk zou zijn , zocht

Bekker de synode terug te houden van daarop bij de Staten aan te dringen

,

en gaf tot dat einde, kort vóór de synode, een berigt aangaande de Cartesi-

aansche philosophie in bet licht. Hierdoor maakte hij zich bij velen verdacht

als een voorstander van „ de schadelijke nieuwigheden" van Cartesius
, ge-

lijk men gewoon was te zeggen ; en zijne vijanden maakten er gebruik van

,

om de vaste spijze reeds vóór de uitgave als een boek vol ketterij te brand-

merken. En toen het boek het licht zag, wisten twee Franeker professoren

te bewerken, dat de gedeputeerde Staten den verkoop daarvan , op straffe van

vijf-en-twintig gouden Friesche rijders, verboden. Bij een later besluit werd

die boete verhoogd tot vijftig rijders. Ook de synode veroordeelde het boek,

zonder de aanmerkingen, die er op gemaakt werden, te hebben onderzocht.

Allerlei onaangenaamheden werden Bekker aangedaan ; en waarschijnlijk zou

men hem afgezet hebben, indien hij niet door eene beroeping naar Loenen

aan te nemen zich aan de vervolgingen , die hem in Friesland werden aan-

gedaan, ontti'okken had.

Van Loenen werd Bekker , nadat hij er een-en-twintig maanden werkzaam

geweest was , naar Weesp beroepen. Hier bleef hij drie-en-een half jaar, en

werd toen, in 1680, predikant te Amsterdam.

Toen Bekker ruim anderhalf jaar te Amsterdam in dienst was , verscheen

in September 1682 eene komeet. Er heerschte eene algemeene ontsteltenis.

Ieder bijna verkeerde in angst voor de dingen, die komen zouden. Het was I
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immers eene roede Gods ! Rekker deelde niet in die meening. Op den eersten

zondag na de verschijning der komeet verklaarde hij zich daaromtrent open-

lijk op den predikstoel, daar hij de menschen wenschte te ontheffen van de onge-

gronde en niets goeds uitwerkende, ja schadelijke onrust, waardoor zij ge-

kweld werden. Menigeen nam hem dat echter geweldig kwalijk. Er werd

gezegd, dat iemand, die beweerde dat de kometen niets beteekenden , alle

vreeze Gods uit de harten der menschen zocht te verdrijven. Daarover

verwonderde Bekker zich in 't minst niet. „ Die zich tegen zulke schade-

lijke gevoelens aankant," zoo sprak hij zelf er van, „moet niet denken,

dat hij iedereen te regt zal helpen , alzoo het meerendeel óf niet weten wil

,

tiat zij dwalen, óf er niet veel onderscheid in maakt, waar zij belanden
,
gaan-

de daar men gaat , en niet daar men behoort te gaan. Daar zij niemand be-

trouwen , die ben wijzer zou kunnen maken, en zich zelven mistrouwen,

laten zij zich maar stil medesleepen in de groote karavaan der wereld. Van-

daar is het ook, dat als hen iemand op den weg ontmoet, die hen elders

heenwijst , dan waarheen zij gewoon zijn zich te laten voei'en , de zoodanige

vreemd en hatelijk door hen wordt aangezien , als een verkondiger van nieuwe

goden
,

gelijk het d^n apostel Paulus te Athene ging. Zulke lieden zijn niet

ligt tot beter verstand te brengen." — Bekker liet zich volstrekt niet afschrik-

ken door de afkeurende stem , die velen tegen zijne bestrijding van de vrees

voor de kometen verhieven , om daarmede voort te gaan. Hij gaf een werk

in het licht, getiteld: Ondersoek van de betekening der Aowzefew, waarin duidelijk

het ongegronde, ja ongerijmde van het volksgeloof, dat de kometen voortee-

kenen waren, werd aangetoond en waardoor ongetwijfeld veel is toegebragt

om zeer velen van dien waan te genezen.

Sedert Bekker uit Friesland vertrokken was , had hij rust en vrede gehad.

Zijn prediken en schrijven tegen de bijgeloovige vrees voor de kometen gaf

echter aanleiding, dat hij weder in strijd werd gewikkeld, hoewel die strijd

niet van veel beteekenis was. Maar wat meer beteekende , was dit , dat hij er

zich menigeu vijand door gemaakt had, ook onder de predikanten, van welke

velen aan dat bijgeloof voedsel hadden gegeven , omdat zij er zelven in deelden.

Het getal dergenen, die vijandig jegens hem gezind waren, nam toe door zijne

Uitlegginge van den Profeet Daniël, in het voorjaar van 1688 uitgegeven. Hij

Iiield zich overtuigd, dat ook in de godgeleerdheid te veel dwaling en voor-

oordeel heerschten , en dat de twee partijen in de Hervormde Kerk , welke in

die dagen elkander bestreden , de voetianen en coccejanen , beiden zich schuldig

maakten aan eenzijdigheid en overdrijving. De wijze , waarop Coccejus de

schriften des Ouden Testaments verklaarde, werd door Bekker afgekeurd,

zooals hij in zijn geschrift over Daniël onbewimpeld verklaarde; en hierdoor

werden vele coccejanen, die hem vroeger voor een' der hunnen hadden gehou-

den, hevig op hem vei'bitterd.
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In het najaar van 1688 toonde Bekker weder , door een nieuw geschrift

,

zijne zucht, om alle dwaling en bedrog te bestrijden. Er was iemand, die be-

weerde, dat hij ontdekt had op welk eene wijze de lengte op zee gevonden

kon worden. Daar werd veel ophef van gemaakt. Het gerucht wilde zelfs

,

dat de regering van Friesland hem reeds eene belooning van zes-en-dertig

duizend gulden had geschonken. De schoonbroeder van Bekker , de hoogleeraar

Fullenius, waarschuwde in een' openbaren brief tegen die voorgewende ont-

dekking; en toen daarop een voor Fullenius beleedigend antwoord was gevolgd

,

bezorgde Bekker een' tweeden druk van dien brief, waarbij hij eene verdedi-

ging van zijnen schoonbroeder voegde en eene nadere aanwijzing, dat op die

zoogenoemde ontdekking volstrekt geen staat te maken was. Evenals uit zijn

werk over de kometen , ziet men uit dit Berigt aangaande V uitvinden van Oost

en West, dat Bekker eene meer dan oppervlakkige kennis had van de wis-

en natuurkunde.

Het belangrijkste werk van Bekker , waardoor zijn naam het meest bekend

is geworden, werd door hem aangevangen in het najaar van 1689. Door het

verhaal van het heksen-proces te Mora gevoelde hij zich gedrongen , om tegen

het bijgeloof, dat zulke gruwelen voortbragt en ook in Nederland nog zoo

algemeen werd aangetroffen , te prediken en te schrijven. Hij stelde een ge-

schrift op, waaraan hij den titel gaf: Ondersoeh over het stuk van tooverij en

spokerij, en wilde dit bij een' nieuwen druk van zijne verhandeling over de

kometen , welke noodig was geworden , als aanhangsel daarop laten volgen.

Zijn plan onderging echter eene aanmerkelijke wijziging. Er kwam hem een

Engelsch boekje in handen, waarvan de inhoud blijkt uit den volgenden zon-

derlingen titel : „ Groot nieuws uit het westen van Engeland , zijnde een waar-

achtig verhaal van twee jongelieden , onlangs betooverd te Bekkington in 't

hertogdom van Somerseth ,
gebleken uit den bedroefden staat , waarin zij waren

,

mits het uitbraken van eene menigte spelden, spijkers, spiauter, koper, lood,

ijzer en tin , tot groote verwondering van alle aanschouwers ; en hoe de oude

tooveresse tot verscheidene tijden gedragen is geweest naar eene groote rivier

en met zamengebonden beenen driemalen daarin gesmeten, doch telkens als

kurk op het water gedreven heeft , waarna dezelve , door order van een' vrede-

regter, door bezworen vrouwen onderzocht zijnde , zoodanige teekenen en mer-

ken aan haar gevonden zijn , dat positivé tegen haar gezworen , en zij tot de

naaste zitdagen van het geregt in de gevangenis opgesloten is." Het lezen van

dit boekje vervulde Bekker met droefheid en verontwaardiging. En daar het

te vreezen stond, dat het spoedig in het Nederlandsch vertaald zou worden

en voedsel geven aan het heerschend bijgeloof, besloot hij zelf eene ver-

taling er van te vervaardigen en daar aanmerkingen bij te voegen , om het

ongerijmde van het verhaal in het licht te stellen. Hierdoor werd de uitgave

van zijn geschrift over tooverij en spokerij vertraagd. Dit zou in Leeuwarden
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gedrukt woi'den ; maar toen daarmede een begin zon worden gemaakt , viel

de winter in, Avaardoor de verzending van het handschrift, welke destijds alleen

over zee kon geschieden, verhinderd werd. Intusschen gaf zijne vertaling van

het zoo oven vermelde „ groot nieuws" uit Engeland aanleiding , dat hij daar-

over vele brieven ontving en met andere geleerden sprak , en dit gaf hem

zooveel stof tot nader onderzoek en tot ecne meer duidelijke en uitgebreide

uiteenzetting van zijne gavoelens, dat uit het kleine geschrift een lijvig werk

ontstond.

Dit werk, De letoverde wereld geheeten, bragt reeds vóórdat het geheel in

het licht was verschenen eene geweldige opschudding te weeg. Van de vier

boeken , waaruit het bestond , wilde Bekker de beide eerste , zoodra ze afge-

drukt waren, het licht doen zien. Deze waren nog niet geheel afgedrukt,

toen de winter wederom de verzending van copij belette. Maar dewijl het

bekend was geworden, dat het werk ter perse was, en velen het verlangden

te lezen, verkocht de uitgever al vast de gereed gemaakte bladen. Zoodra

die onvolledige exemplaren verspreid waren, gaven velen hunne afkeuring

over den inhoud te kennen. Een van Bekker's ambtgenooten , Schaak, die

veel invloed in de gemeente had , verzekerde , dat er allergevaarlijkste stel-

lingen in voorkwamen. Weldra werd de zaak in den kerkeraad ter sprake ge-

bragt. Er werd eene commissie benoemd, om de vergadering met hare consi-

deratiën voor te lichten, en deze deelde er eenige uittreksels uit mede, welke

al de tegenwoordig zijnde leden — zoo als ten minste in de notulen werd op

geteekend — tot de verklaring noopten , dat zij het werk verfoeiden. Ook de

classis van Amsterdam en de synode van Noord-Holland , welke laatste daartoe

was aangezocht door de classis van Hoorn, Edam en Haarlem, begonnen er

zich in te mengen. Bekker ontving aanzegging om voor de synode te verschij-

nen, en moest daar vernemen, „dat zij, evenals de kerkeraad te Amster-

dam, eenparig zijn boek verfoeide, als aanloopende tegen de leer van de Ge-

reformeerde Kerk, tot nog toe uit en overeenkomstig Gods Woord geleerd,

en tegen de formulieren van eenigheid," — ofschoon vele leden der synode

het boek nog niet gelezen hadden. Aan een' der ouderlingen werd gevraagd,

w^aarom hij het verfoeide ? Het antwoord was : „ Onze dominé zei zoo !" Voorts

gaf de synode aan hare gedeputeerden last, alle mogelijke middelen in het

werk te stellen tot „suppressie" van het boek, en beval den kerkeraad

van Amsterdam , de tegen Bekker aangevangen handelingen ten spoedigste

voort te zetten, om vervolgens de geheele zaak voor de classis te brengen,

welke dan maatregelen moest nemen tot opheffing „ van zoo groot en algemeen

schandaal." En waarlijk, er was groot schandaal! Een tijdgenoot van Bekker

heeft medegedeeld , dat het geheele tweeledig heir van voetianen en coccejanen

een ijsselijk geschreeuw over den persoon en het boek van Bekker maakte en

beiden alom , op predikstoelen , op wagens , in schuiten on bij alle andere ge-

n. 49
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legenlieden zoodanig lasterde, valsch beschuldigde en uitkreet, dat liet mee-

rendeel van het gemeene slag van volk , dat gemakkelijk te verleiden en op

te raijen is , overal als gek en dol daartegen raasde , bulderde , tierde en

blafte , willende sommigen zijn werk niet alleen niet lezen , maar ook niet

daarvan hooren spreken. Zöó ging het inderdaad. Enkele volzinnen uit de vele

schriften tegen hem doen ons zien , hoe er tegen hem gestreden werd. In een'

brief aan Bekker en zijne aanhangers lezen wij dit : „ Gij, ellendige hoop af-

gedwaalde schapen, die geen' herder hebt , maar een' verleider, een' wolf, die

de schapen verslindt en vreet ! Wat zal de ware herder Israëls zeggen , wan-

neer hij ten oordeel komt , en u te zamen , met uwen verleidenden herder

,

niet kennen zal voor schapen van zijne weide ? De ware herder , Jezus Christus

,

kent geenen voor de zijnen , dan die zijn merkteeken dragen , 't welk gij

,

verleide hoop, met uwen valschen en verleidenden herder niet hebt. De dui-

vel , wiens magt gij loochent , heeft u allen verleid , en gij zijt in zijn net

gevangen en dwaalt ellendiglijk." De Utrechtsche predikant Brink plaatste

boven eene voorrede van een door hem uitgegeven werk dit opschrift : „ De

godslastering van den Amsterdamschen predikant Dr. Bekker ter waarschu-

wing van alle vromen in den lande wederleid." Brink zegt, dat niemand het

boek van Bekker lezen moet, daar hij een ongodist is, een lasteraar, een

sadduceër, een waanwijze, en die een „ pestilentsiaal" gevoelen heeft. De

titel van een ander geschrift luidt : „ De satan in zijn wezen , aard , bedrijf

en guichelspel vertoond, in eene historische verhandeling van duivelen, ge-

zigten, spoken enz.;" die van een ander weder: „De betoverde Bekker,"

in welk boek de schrijver zegt, dat hij niet weet, dat er ooit onredelijker,

onwaarachtiger en schadelijker geschrift uit de pen van een Gereformeerd

leeraar is voortgekomen; en nog weder die van een ander: „De gebannen

duivel weder ingeroepen, of het vonnis, door doctor Bekker over den dui-

vel geveld, in revisie gebragt.'' Zulke geschriften kwamen in menigte te

voorschijn. Ook werden er vele uitgegeven om hem te verdedigen, die ech-

ter ook meest in een' hatelijken toon geschreven waren. Men leze maar eens

deze regels:

Hoe, wist heer Bekker iiiet, die zulk een reeks vau jaren

In priesterhjk gewaad den preekstoel heeft betreên,

En 's kerks geheimen kent door merg en beenen heen

,

Dat , schoon de hel is leeg , zijn stad vol duivels waren ?

Ja, dat zijn ambtgenoots zich rond daarvoor verklaren,

En als een wolvennest op hem , als een alleen

,

Aanvallen zouden , en hem tegen wet en reen

,

Zoo hij maar iets misdeê, min als een' ketter spareu?

Overeenkomstig den last der synode zette de kerkeraad van Amsterdam de

handelingen tegen Bekker voort. Er werden reeds veertien dagen later door
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den kerkeraad dertien artikelen opgesteld , welke Bekker moest onderschrijven.

In het laatste artikel vorderde men van hem , dat hij zijn boek door een open-

baar geschrift voor de geheele wereld zou herroepen. Hij weigerde dit,

hoewel onder aanbod om te verklaren, dat het geheel buiten zijn oogmerk

geschied was, indien er in zijn geschrift werkelijk iets voorkwam, hetwelk

streed met de formulieren van eenigheid; dat hij ook in het prediken en

katechiseren zich wilde onthouden van zijne meening voor te dragen , mits

zijne ambtgenooten dan ook daarvan zwegen, en dat Lij het overige gedeelte

van zijn werk niet zou uitgeven, tenzij daarin door zijne ambtgenooten zelven

niets strijdig met de formulieren werd bevonden. De kerkeraad beschouwde

die verklaring echter niet als voldoende en droeg de zaak aan de classis op.

Na herhaalde beraadslagingen nam de classis het besluit , dat men een gedeelte

der verklaring van Bekker openlijk door den druk bekend zou maken, en dat

hij , „ om de ergernis van de gemeente weg te nemen ," van al de deelen

zijner dienst zou geschorst zijn tot de volgende gewone vergadering, die twee

maanden later, op den S^'^n April 1693, gehouden zou worden. Daarna zou

Bekker, gelijk er uitdrukkelijk bijgevoegd werd, weder in zijne dienst her-

steld en de geheele zaak afgedaan zijn.

Dit besluit der classis werd door velen ten sterkste afgekeurd. De kerke-

raad van Rotterdam zond een' brief aan al de kerkeraden van Noord- en Zuid-

Holland en aan die der voornaamste steden in de overige vereenigde gewesten,

om zich over dat besluit te beklagen en mededeeling te doen van hetgeen te

Rotterdam tegen Bekker besloten was, wat blijkbaar de strekking had, dat

hij afgezet moest worden, terwijl eindelijk alle kerkeraden werden uitgenoo-

digd, zich daarmede te vereenigen en „te zamen, als met één hart, op te

komen tot de hulp des Heeren, opdat Gods eer en Zijne waarheid op het

krachtigst mag beschermd en die groote ergernissen met gemeene hand mogen

weggenomen worden."' Er kwamen vele antwoorden op dien brief in, welke

het bewijs leverden , dat men het bijna overal met den kerkeraad van Rotter-

dam eens was. Daarom besloot die van Amsterdam om niet in het besluit der

classis te berusten. Ook de classis liet zich bewegen om op haar besluit terug

te komen en de zaak voor de synode te brengen, die in den zomer van 1693

te Alkmaar vergaderen moest. Bekker beloofde vrijwillig, dat hij zich tot zoo

lang van zijn dienstwerk zou onthouden. Hij hoopte, dat de synode hem zou

vrijspreken; maar hij bedroog zich.

Van alle zijden werd er bij de synode op aangedrongen, dat zij de streng-

ste maatregelen zou nemen tegen den schrijver der hetoverde wereld, „ dat

schandaleus, heilloos en godlasterlijk boek," zooals de classis van Nijmegen

zich uitdrukte. Geen wonder, dat de groote menigte zoo oordeelde over een

boek, waarin tegen spoken en tooverlj en den invloed van den duivel en de

mogelijkheid van het aangaan van een verbond met den duivel geijverd werd

,

49*
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wanneer een man als de beroemde hoogleeraar Voetius, die destijds ziük een'

grooten invloed had in de Nederlandsche Kerk, voor het geloof daaraan

ijverde. Voetius leerde, dat het maken van een verbond met den duivel,

het vliegen der heksen door de lucht, en wat er meer van dien aard geloofd

werd , niet onmogelijk geacht moest worden , dewijl men niet weten kon , hoe-

ver de toelating van God en de magt van den duivel ging. Hoe hij er over

dacht , blijkt nader uit deze zijne woorden : „ Dat de ziekten met hulp der

duivelen genezen kunnen worden, wordt algemeen staande gehouden; en dit

wordt ten volle bevestigd uit de wetenschap, de magt en vlugheid der dui-

velen , waardoor zij de oorzaken der ziekten , de verschijnselen , de geheime

gesteldheden in het ligchaam, de krachten der kruiden, der delfstoffen

en des dierenrijks, alsmede den tijd van hunne juiste toepassing, beter dan

alle geneeskundigen kennen , om naar staat en gelegenheid bij den lijder aan

te wenden en alle beletselen af te weren ; maar wij ontkennen echter , dat de

toovenaars door hulp van den duivel ongeneeslijke kwalen zouden kunnen ge-

nezen, aan blinden het gezigt, aan krankzinnigen het verstand en aan afgeleefde

grijsaards den bloei der jeugd zouden kunnen teruggeven, hoezeer velen hier-

van gewagen en dat verzekeren."

De synode eischte van Bekker schuldbelijdenis en herroeping van hetgeen

hij in zijn boek geleerd had, en verklaarde hem, toen hij dat geweigerd had

,

„ intolerabel als leeraar in de gereformeerde kerk en van zijne predikdienst ge-

removeerd." Eenige dagen later werd hem ook door den kerkeraad van Am-

sterdam het avondmaal ontzegd.

Het geschrift, dat zooveel beweging verwekte en voor den auteur zulke on-

aangename gevolgen had , was ,
gelijk boven gezegd is , nog maar gedeeltelijk

in het licht gekomen. Het zou bestaan uit vier boeken. In het eerste wer-

den de gevoelens en het bedrijf der volken van alle tijden, landen en gods-

diensten nopens de Godheid en de goede of booze geesten vermeld ; en in het

tweede werd gehandeld over de kennis, die men uit de rede en uit de

H. Schrift kan verkrijgen van de geesten, hunne kracht en werkingen. In het

derde boek, dat later het licht zag, hield de schrijver zich bezig met het

toetsen der kuhstenarijen , die men meende op de werking der geesten ge-

grond te zijn, als tooverij, waarzeggerij en meer dergelijke, en in het vierde

met het onderzoek der getuigenissen van menschen die verklaarden, dat zij

iets van dien aard ondervonden of gedaan hadden.

Indien de twee laatste boeken tegelijk met de beide eerste waren uitgege-

ven, zou welligt het oordeel van zeer velen minder ongunstig zijn geweest;

want in dit laatste gedeelte van het geschrift werd duidelijk bewezen, dat

vele verhalen, aangaande spoken, tooverij en duivelskunsten, óf geheel on-

waar, óf opsieringen van zeer gewone gebeurtenissen waren, en menigeen,
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die zich geërgerd had aan 't geen in de twee eerste boeken was aangevoerd,

om de niagt van den duivel en zijn' invloed te ontkennen, kwam nu tot de

overtuiging, dat Bekker toch wel gelijk kon hebben, 't Was trouwens met

hem zelven in zekeren zin ook zoo gegaan. Toen hij reeds predikant te

Franeker was, deelde hij nog in het heerschend geloof omtrent den duivel;

maar hij dacht steeds aan de les van zijnen vader, om nooit door de oogen

vaneen' ander' te zien, en onderzocht daarom zooveel mogelijk zelf alles , wat

hij van dien aard hoorde verlialen. Zijn naauwkeurig onderzoek had hem

reeds doen erkennen, dat vele dergelijke verhalen volstrekt geen geloof ver-

dienden, en zijne verdere nasporingen overtuigden hem meer en meer, dat

hetgeen aan bovennatuurlijke oorzaken werd toegeschreven, doorgaans uit

natuurlijke oorzaken kon worden verklaard.

Er volgden evenwel na de uitgave van het geheele werk nog weder onder-

scheidene tegenschriften. Het bijgeloof was te diep geworteld, om spoedig

uitgeroeid te kunnen worden. Ik noem van die tegenschriften alleen dat van

Koelman , vroeger predikant bij de Hervormden te Sluis in Vlaanderen , maar

van zijne dienst ontzet, omdat hij zich niet wilde houden aan hetgeen in de

Hervormde Kerk omtrent de liturgische formulieren en de christelijke feest-

dagen was vastgesteld. Meermalen had hij al , hetzij in de oefeningen , die hij

te Amsterdam hield, hetzij schriftelijk, zijne stem tegen Bekker verheven;

maar zijn hoofdwerk tegen dezen verscheen eerst na de volledige uitgave der

belovenle wereld, door de zorg van den meergemelden Utrechtschen predikant

Brink, daar Koelman overleed terwijl het werk gedrukt werd. Het -was zeer

uitvoerig. De titel luidt dus : „ Schriftmatige leere der geesten , soo der goede

als insouderheid der quade, alsmede van bezetenheid, spokerije en toverije,

zijnde eene volle wederlegginge van 't geene Balthasar Bekker, gewesen pre-

dikant tot Amsterdam , in sijne vier boeken en verdere geschriftjens dien aan-

gaande heeft uitgegeven." Het ontbrak den schrijver niet aan geleerdheid,

maar des te meer aan onbevangenheid en oordeel. Om te bewijzen, dat de

menschen veel door hulp van den duivel kunnen doen, zegt hij , „dat de duivel

vele heimelijke dingen, die gebeurd zijn, weet, als dieverijen, moorden,

ontuclitigheden , verberging van schatten en dergelijke (waarvan geen mensch

soms getuigenis kan geven) , dewijl hij er dikwijls bij was, ja den mensch er

toe verzocht en aangedreven had; dat hij duizendmaal beter en vroeger en

dieper de voorteekenen, verkeerde oorzaken, eigenschappen en krachten der

zaken kende , dan eenig ander (?) mensch ; dat hij derhalve aan en door een'

mensch zekere effecten voorzeggen kon en waarzeggen , boven hetgeen eenig

mensch zou kunnen doen; dat hij wegens zijne geestelijke natuur met onbe-

grijpelijke snelheid zich bewegen kan van plaats tot plaats , honderd mijlen ver

en meer , waardoor hij voorzeggingen en waarzeggingen kan doen aan en door

een' mensch over hetgeen in ver gelegene plaatsen geschied is of geschieden
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zal ; dat hij de grootste en oudste ervaring en bevinding heeft omtrent hetgeen

in de wereld geschied is ; dat hij is de grootste staatkundige , die alle omstan-

digheden van zaken en personen weet, die ook de raadslagen der grooten bij-

woont en zelfs wel besluiten in 't harte ingeeft en maken doet , zoover God

het hem toelaat." Wel werd de duivel hoog door Koelman gesteld! Bekkers

toeleg was het geweest, hem kleiner te maken, dan hij in d^ schatting der

menschen was
, gelijk hij in deze woorden heeft uitgesjiroken : „ Verklein ik

des duivels list en magt, ik maak de wijsheid en de kracht des Heilands

groot. Terwijl ik de vrees, welke de arme mensch voor den duivel heeft,

hem uit zijn hoofd poog te brengen, zoo tracht ik des te meer zijn angstig

hart in te nemen met vreeze voor den grooten God. Dusdoende toon ik, dat

ik geene duivelvreezende , maar godvreezende menschen wil maken."

Na zijne afzetting werd Bekker meermalen aangezocht om te prediken

;

want hoe groot het aantal zijner vijanden ook was , het ontbrak hem toch niet

aan talrijke vereerders. Daar hij in geene der openbare kerken mogt optreden

,

drong men er op aan , dat hij hier of daar in een bijzonder huis prediken zou

,

zooals Koelman reeds een' tijd lang te Amsterdam gedaan had ; maar Bekker

beschouwde dat als scheurmakerij , waarvan hij afkeerig was. Om echter eenigzins

aan het verlangen zijner vrienden te gemoet te komen, gaf hij van tijd tot

tijd eene leerrede in het licht. Van die leerredenen zijn later sommige in een'

bundel bijeengevoegd. Deze handelen allen over de Nederlandsche geloofsbe-

lijdenis, welke daarin opgehelderd en verdedigd wordt, ofschoon tevens wordt

aangewezen, dat ze niet volmaakt is. De Nederlandsche geloofsbelijdenis wordt

met die van andere protestanten vergeleken, welke even als zij, gelijk hij

opmerkt , alleen waren opgesteld , om rekenschap te geven aan vorsten en over-

heden van de leer, die men beleed, maar geenszins om te strekken tot onver-

anderlijke geloofsregels. Hij toont aan, dat in die der Nederlandsche Her-

vormde Kerk reeds enkele veranderingen waren gemaakt, en beweert, dat

men steeds behoorde voort te gaan met haar te toetsen en te verbeteren.

Dat het Bekker niet aan vrienden ontbrak , ondervond hij ook op eene

hem vereerende wijze door de houding, die de regering van Amsterdam je-

gens hem aannam, en die zoowel van hare hooge ingenomenheid met hem,

als van hare afkeuring der tegen hem gevelde kerkelijke vonnissen getuigt.

Zij beschouwde en behandelde hem namelijk voortdurend als predikant te Am-

sterdam , daar zij hem zijn leven lang het gewone tractement deed toekomen

en niet wilde toestaan, dat er, vóór zijnen dood, een ander in zijne plaats

werd beroepen, ofschoon de kerkeraad herhaalde malen daartoe vergunning

verzocht.

Moest dit eene aangename vergoeding voor hem zijn voor de grievende

bejegening , welke hem was aangedaan , er was hem nog eene andere , voor

zijn hart veel streelender, weggelegd. In het jaar 1696 ontving hij een be-
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zoek van eene aanzienlijke vrouw uit Thorn in Pruissen, die aan hem de

redding van haar leven te danken had. Zij was aangeklaagd van tooverij

,

schuldig verklaard en ter dood veroordeeld. Vóórdat het vonnis ten uitvoer

gebragt werd, kwam Bekker's Betoverde wereld in handen van den pleitbezor-

ger , die haar verdedigd had. Door dat boek ging er een nieuw licht voor hem

op. Het gelukte hem, uitstel van de voltrekking van het vonnis en herzie-

ning daarvan te verkrijgen; en nu werden er zulke overtuigende bewijzen

voor hare onschuld door hem aangevoerd, dat zij vrijgesproken en ontslagen

werd. Uit dankbaarheid begaf zij zich met hare twee zonen en den advocaat

,

die haar vrijgepleit had , naar Amsterdam , om in eigen persoon aan Bekker

bekend te maken , hoeveel zij aan zijne krachtige bestrijding van het bijge-

loof verschuldigd was.

In hetzelfde jaar deed Bekker nogmaals eene poging, zooals hij reeds meer

dan eens had gedaan, om tot de viering van het avondmaal te worden toe-

gelaten; niet te Amsterdam, want hij wist, dat dit vruchteloos zou zijn , de-

wijl de kerkeraad der Amsterdamsche gemeente niet alleen geweigerd had , dat

hij in die stad het avondmaal bijwoonde , maar ook had verhinderd , dat dit

te Jelsum , in Friesland ,
geschiedde , waar hij soms gedurende eenige weken

zijn verblijf hield op een landgoed , dat aan zijne vrouw toebehoorde. Hij

rigtte thans zijn verzoek tot den kerkeraad van Weesp. Deze zag er zelf geen

bezwaar in, en was overtuigd , dat de gemeente aldaar zich er niet aan erge-

ren zou , maar durfde het verzoek toch niet inwilligen , zonder de toestem-

ming van den Amsterdamschen kerkeraad. Er werd een predikant met een'

ouderling van Weesp naar Amsterdam afgevaardigd , ten einde die toestemming

te vragen. Het antwoord luidde, dat men zich verwonderde, dat de broeders

van Weesp het oordeel over die zaak niet hadden overgelaten aan de kerk,

onder welker censuur Bekker stond , en dat de kerkeraad van Amsterdam het

communiceren van doctor Bekker niet kon toestaan. Dit smartte Bekker diep

,

gelijk al het leed, dat hij vóór en na had moeten ondervinden. Zijne stem-

ming was dan ook in de laatste jaren zijns levens doorgaans weemoedig , hoe-

wel hij steeds tevreden en dankbaar bleef. Hij stelde in 1697, het jaar vóór

zijnen dood , een kort berigt over zijn leven op , waar hij de woorden uit

Job: „Heeft niet de mensch een' strijd op aarde?" boven plaatste. Wij vin-

den daar deze woorden : „ Ik ben tevreden en wil God mijn leven lang nog

danken , dat Zijne onuitputtelijke goedheid mij dusver heeft laten komen , en

dat ik mij voor mijne lieve vrouw en kinderen gerust kan stellen, wil Zijn

zegen er de hand aan houden. Die 't al geeft en altijd leeft , zal het ook

wel doen wanneer ik dood ben , dat misschien haast wezen zal. Ligchame-

lijke kwalen , schoon ik een goed deel daarvan geleden heb , zijn tot getuigen

van Gods goedheid , die mij altijd daarvan vrij hield , als ik leed in Zijne

dienst. Gewis , Hij legt den mensch niet te veel op , en Hij geeft eene uit-
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komst, die het lijden dragelijker maakt. Of ik nog meer zal moeten lijden,

zoo ik leve, of het in mijn ligchaam of in mijne eer, middelen en staat zal

zijn, — God doe met mij, zooals het Hem belieft!^'

De zomer van 1698 zou door Bekker met zijne vrouw en kinderen op hun

landgoed te Jelsum worden doorgebragt. Eenige dagen vóórdat zij derwaarts

dachten te vertrekken , werd Bekker ernstig ongesteld. Zijne ziekte duurde

ruim eene maand en eindigde met zijnen dood, op den ll^en Junij. De dood

vond hem niet onvoorbereid. Hij verklaarde op zijn ziekbed , dat hij 's avonds

nooit van zijne studeerkamer was gegaan , of hij had vooraf aan het einde

zijns levens gedacht, daar het misschien zijn laatste dag was geweest.

Onder veel, dat hem gedurende zijne ziekte vertroostte en verblijdde, be-

kleedde de gedachte aan het boek, waarover hem zooveel moeite was aange-

daan, eene voorname plaats. Hij bleef zich bewust, dat hij met de uitgave

van dat werk geen ander oogmerk had gehad , dan Gods eer te vergrooten

,

die van den duivel te verkleinen en de menschen van hunne ijdele vrees voor

den duivel te ontheffen: en hij was overtuigd, dat zijn oogmerk reeds bij zeer

velen bereikt was.

E. J. DiEST LORGION.



DRIE EN TWINTIGSTE TAFEREEL.

KLEINE KERKGENOOTSCHAPPEN.

Wij hebben gezien, hoe de protestantsche Kerk in Nederland zicli tot in

het laatst der vorige eeuw ontwikkeld heeft. In vorige Tafereelen werd ons

geschetst, hoe het Luthersche kerkgenootschap en de Broederschap der Doops-

gezinden nevens de Nederlandsch-Hervormde Kerk haar eigenaardig standpunt

wisten te handhaven. Toen de Dordsche synode de stellingen der Remon-

sti'anten had veroordeeld en hunne leeraars in ballingschap waren gezonden

,

ontstond een nieuw kerkgenootschap, dat weldra nevens de overigen eene

eervolle plaats bekleedde. Met dit al getuigden die kerkgenootschappen van

scheuringen in den boezem van het protestantisme; en ofschoon de vroegere

vijandschap later plaats maakte voor eene meer liefderijke gezindheid , ofschoon

men eerlang zweeg over de punten, waarin men van elkaar verschilde, ten einde

de christelijke verdraagzaamheid met allen nadruk te prediken , — toch bleef

de scheiding bestaan. Aan pogingen om de breuk te heelen , heeft het echter

niet ontbroken. Had de confessionele strijd de gemoederen van elkaar doen

vervreemden , men bragt de geloofsbelijdenis tot die hoofdpunten terug, waar-

over geen verschil van meening bestond. Bleek liet wegbreken der scheids-

muren tusschen de verschillende partijen voor het oogenblik onuitvoerbaar,

men trachtte ze zamen te brengen op neutraal gebied. Was met het bestaan

van geordende geestelijken nog niet uitgemaakt , dat nu en voortaan in de

godsdienstige behoeften van elke gemeente zou worden voorzien , men verde-

digde het regt van eiken christen, om in de vergadering het woord te mogen

voeren, zoo hij daartoe gaven had ontvangen. Onze schets van de geschie-

denis der Christelijke Kerk in Nederland zou niet volledig zijn , indien wij op

dit merkwaardig verschijnsel de aandacht niet vestigden. De Rijnsburgsche col-

legianten, en de vereeniging bekend onder den naam van „Christo sacrum ," die

naauw aan elkafir verwant zijn, willen wij achtei-eenvolgens nader doen kennen.

I.

Be Rijnsburgsche collegianten.

Zoo wij op een' zondag van het jaar 1620 zekere schuur te Warmond

waren binnengetreden , zouden wij getuigen zijn geweest van eene zonderlinge

II. 50
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vei'tooning. Blijkbaar was men hier zamengekomen met een godsdienstig doel.

Doch deze godsdienstoefening werd niet geleid door een' enkel persoon. Nadat

er gebeden en gezongen was, had reeds een tweetal sprekers de verhevenheid

beklommen, die voor de woordvoerders bestemd was. Zij hadden een' tekst

afgelezen, en daarover, schijnbaar voor de vuist, of zooals de eenvoudige lieden

zeiden , door ingeving van den Heiligen Geest , vrij lang gesproken. Nu trad

er een derde op. Hij koos geen' tekst, maar kondigde het profeteren als zijn

onderwerp aan. Hij erkende , dat christenen , overeenkomstig Gods Woord

,

steeds bereid moesten zijn om elkander te vermanen, te troosten en tot

liefde op te wekken, maar dat hij zijne afkeuring over de wijze, waarop het

hier toeging, niet ontveinzen kou. Hij zag niet in, dat het zoo bijzonder stich-

telijk was om, in plaats van ééne, wel vier of vijf predikatiën te houden, die

elk minstens een uur duurden. Het was voor de gemeente zeker beter, wei-

nig te hoeren, dat zij onthouden kon en in beoefening brengen, dan met

zooveel op eens overladen te worden. Dat men van de aandacht der aanwe-

zigen ook te veel vergde, kon overigens daaruit blijken, dat niet weinigen

reeds waren ingedommeld. Men beriep zich op 1 Corinthe XIV, maar

hij beweerde, dat hetgeen men hier had ingevoerd volstrekt niet volgde uit

de woorden van Paulus. Terwijl hij nog aan het woord was, riep op eens

een der toehoorders : „ Paschier ! gelieft het u wel te zwijgen ?" De aange-

sprokene , die niemand anders was dan de afgezette Remonstrantsche predikant

van Jaarsveld, hernam met verwondering: „Ik dacht, dat ieder hier vrij uit-

spreken mogt tot hij geëindigd had." — „ Dat is zoo ," antwoordde de

man , „ maar 1 Corinthe XIV : 30 staat : Indien een' ander' , die er zit

,

iets geopenbaard wordt , dat de eerste zwijge." — „ Ja ," zeide Paschier

,

„ dat staat er wel , maar als mij nu weder iets geopenbaard wordt, terwijl gij

spreekt, dan zullen wij hier, in plaats van te profeteren, aan het disputeren

raken." Daarop mengde zich ook een broeder van den man in het gesprek.

Paschier liet echter den persoon, die hem in de rede was gevallen, aan het

woord. Toen kwam er nog een visscher van de Kaag met eene profetie op,

en nadat er wederom eene woordenwisseling met den predikant had plaats

gehad, ging de vergadering eindelijk uiteen.

Aan deze gebeurtenis was het volgende voorafgegaan. Ook de predikant

van Warmond, Christiaan Sopinglus, was door toedoen van den ijverigen

Festus Hommius afgezet om zijne Remonstrantsche gevoelens. De Remonstran-

ten aldaar kwamen nu in een'* boomgaard zamen en werden nu en dan in

het geheim door dezen of genen predikant gesticht. Maar toen de voornaamsten

het land waren uitgezet en de Staten een streng plakkaat tegen het prediken

hadden uitgevaardigd , bleef de gemeente aan zich zelve overgelaten. Nu han-

delden de Remonstranten van Warmond als die van zoovele andere plaatsen.

Zij , die geen' vrede hadden met de prediking der contra-Remonstranten, kwamen
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van tijd tot tijd in eene afgelegene schuur bijeen. Daar deed iemand een gebed

;

dan zong men een lied , las een gedeelte uit den Bijbel of uit het Huisboek

van BuUinger, en scheidde met de apostolische zegenbede. Hier werden

deze bijeenkomsten weldra geregeld. De gemeente had een' man in haar mid-

den, een' gewezen ouderling, wien het aan welsprekendheid niet ontbrak. In

de vergaderingen, die telkens des zondags na nieuwe maan werden gehouden

,

trad hij als voorganger op.

Deze man , Gijsbrecht van der Kodde geheeten , was de zoon van Jacob

van der Kodde te Rijnsburg. Hij werd geholpen door zijne broeders Jan , die

te Oestgeest, en Adriaan, die bij den vader woonde. Zij hielden zich bezig met

leêrlooijen en veldarbeid; doch de oude van der Kodde had gezoi'gd, dat zijne

zeven zonen eene uitstekende opvoeding ontvingen. Eén hunner, "Willem, werd

op zijn 26ste jaar reeds hoogleeraar te Leiden. En wat de anderen betreft,

men verhaalt dat Maurits, toen hij eens met den Franschen gezant door het

bouwland van de van der Kodde's reed, en aan den vreemdeling toonen wilde

welke knappe boeren er in Holland waren, de broeders wenkte en hen in

't Latijn en in het Fransch aansprak, waarop zij hem in dezelfde talen ant-

woord gaven. Bovendien was de familie van der Kodde algemeen bekend om

haren godsdienstijver. De grootvader, Willem, was vervolgd geworden , omdat

hij heimelijk in eene eenzame stulp den Bijbel las; en de vader herbergde later

menig Eemonstrantsch predikant, op wiens hoofd eeue groote som was gesteld.

Genoeg om te begrijpen, dat de Remonstranten te Warmond aan eene goede

leiding waren toevertrouwd.

Limiddels hadden de verbannen Remonstrantsche predikanten orde gesteld

op het verzorgen der gemeenten in het vaderland. Hendrik van -Holten, de

gewezen predikant van Waddingsveen , werd naar Warmond gezonden, maar

deze trok heen, toen Gijsbrecht van der Kodde tem onder het oog bragt, aan

welk gevaar hij zich blootstelde, en dat men hem hier zeer goed missen kon.

De van der Kodde's toch waren tot de overtuiging gekomen, dat het veel geschikter

was godsdienstoefeningen te houden , waarin ieder vrijheid had om te spreken.

Men hield op deze wijze geene verbodene bijeenkomsten en behoefde dus niet

voor de boeten te vreezen. Men kon wel gesticht worden zonder predikanten, wier

heerschzucht zulk eene beroering in de Kerk had gebragt. Andersdenkenden

te verdragen was loffelijk, maar niet genoeg; men moest aan ieder de vrij-

heid geven , in eene christelijke vergadering zijn gevoelen uit te spreken.

AVaarom zou het aan enkele bevoorregten alleen gegund zijn, de broederen

te stichten? Mogt niet ieder zijne gaven besteden ten dienste van allen? Had-

den de eerste christenen ook niet geprofeteerd? Waren er niet in de protes-

tantsche Kerk bij hare vestiging hier te lande profeten geweest? Dergelijke

inzigten bewogen de broeders in hun voornemen te volharden. In iiunne ver-

gaderingen las eerst iemand een gedeelte uit het Nieuwe Testament. Na het

50*
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gebed werd er gevraagd: „Is er iemand, die eenige profetie of geestelijke gave

heeft tot stichting der gemeente, of heeft iemand eenige leering, vertroosting

of vermaning, —-hij gelieve deze voort te brengen." Dan stond er een of ander

op, die een' tekst opgaf en daarover begon te spreken. Nu vroeg men aan de

toehoorders , of iemand op het gesprokene ook iets aan te merken of er bij te

voegen had, waarop een tweede optrad, en daarna een derde, zoodat die avond-

vergaderingen wel eens tot in den morgen duurden. De gewone sprekers wa-

ren, behalve de broeders van der Kodde, Antonie Cornelisz. van de Kaag

en Jan Batten uit Leiden.

Na van Holten was Wouter Cornelis van Woerden , de gewezen predikant

van Nieuwkoop, te Warmond gekomen. Toen deze voor de Eemonstranten

begon te prediken , bleef Gijsbrecht weg , omdat hij er geen' vrede meê hebben

kon, dat een predikant alleen het woord voerde in de gemeente. Wouter zou

hem hebben toegestaan insgelijks te spreken, zoo anderen hem hiervan

niet teruggehouden hadden. Hij vreesde, dat de broeders zich met eenige aan-

hangers zouden afscheiden. Die scheiding had werkelijk plaats. Vruchteloos

sloeg Paschier de Fijne, de opvolger van Wouter, allerlei middelen voor om

tot een vergelijk te komen. De van der Kodde's waren niet tot inschikkelijk-

heid te bewegen. Zij huurden een ander huis, dat zij tot hun bijzonder ge-

bruik lieten inrigten. Daar hielden zij voortaan hunne maandelijksche collegiën,

zooals zij hunne zamenkomsten noemden. In eene dier vergaderingen werden

hunne stellingen, overeenkomstig de vrijheid van spreken, die een' ieder werd

gegund , krachtig weerlegd door den gewezen predikant van Kralingen , Jaco-

bus Batelier, doch zonder het gewenschte gevolg. Paschier liet niets onbe-

proefd, Maermalen nam hij een werkzaam aandeel aan de vereenigingen der

coUegianten , zooals zij zich lieten betitelen ; doch wat er dan plaats had

,

hebben wij in den aanvang gezien. Eerlang werd de vergaderplaats naar Rijns-

burg verlegd en op een' anderen tijd gesteld, om van zijne lastige bezoeken

ontslagen te zijn. Op de vraag van Paschier, om tijd en plaats der zamenkom-

sten te mogen weten , kreeg hij ten antwoord , dat men zich niet gehouden

achtte hem hiervan kennis te geven, dewijl hij verscheen om tegen te spreken.

Hiermede was de gemeenschap tusschen de coUegianten en Remonstranten af-

gebroken. De eersten hielden sedert hunne godsdienstoefeningen op den eer-

sten zondag der maand in de Lindenlaan te Rijnsburg.

Was er in het beginsel , dat de van der Kodde's voorstonden , inderdaad

iets goeds, de toepassing moest zeker uiterst gebrekkig heeten. En het ge-

nootschap der Rijnsburgsche coUegianten zou later niet van die beteekenis

zijn geweest, indien het zich niet op eene andere wijze had doen kennen.

De oprigters waren niet vrij te pleiten van zeker fanatisme, dat hunne zaak

nog meer in verdenking bragt bij hen , die reeds zeer ontsticht waren over

de wijze, waarop Gijsbrecht en andere profeten soms tegen de predikanten
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uitvoeren. Paschier verhaalt, Jan van der Kodde zeiven te hebben hoeren ver-

zekeren, dat hij den Heiligen Geest in dezelfde mate als de apostelen had

ontvangen, zoodat zelfs het huis daar hij was er van schudde. De collegian-

ten van lateren tijd waren opregt genoeg om te verklaren : „Wij begrijpen al

te goed dat in deze dagen, om wel te spreken, de afwachting van de werking

des H. Geestes zonder grond en vrucht, en eene voorafgaande letteroefening

integendeel het beste en pligtmatigste , zoo niet het eenigste middel zij, om

voor zijne toehoorders aangenaam en nuttig te zijn." Daarom verlangden zij

ook volstrekt niet met de kwakers gelijk gesteld te worden. De grenzen, bin-

nen welke dit genootschap zelfstandig werken zou, werden eerst langzamerhand

met juistheid afgebakend.

De vlugt van Frans Oudaan uit Rotterdam was een zegen voor het ge-

nootschap. Om aan de handen der justitie te ontkomen , daar hij vele gel-

den ingezameld had voor de gebannen Remonstranten, zette hij zich in 1622

als bakker te Rijnsburg neer en huwde met Maria van der Kodde. De coUe-

gianten wonnen in hem een' voorganger, die in ijver voor zijne schoonbroeders

niet onderdeed , maar bezadigder en verstandiger handelde dan zij. De zamen-

komsten werden op beter voet geregeld. Ook met de bediening van doop en

avondmaal werd een aanvang gemaakt. De eerste geschiedde bij onderdom-

peling , waartoe men zich jaren achtereen bediende van de putten of bakken

,

die bij de bereiding van het leder werden gebruikt. Joannes Geesteranus,

die als Remonstrantsch predikant te Alkmaar was afgezet en nu te Rijns-

burg met weven den kost verdiende, zal een van de eerste doopelingen zijn

geweest. En dat velen
,
gedurende den tijd dat het genootschap heeft bestaan

,

verlangd hebben aan deze plegtigheid deel te nemen, mogen wij hieruit be-

sluiten, dat er van 1757 tot 1785, dus in een tijdperk toen het met rassche

schreden zijn' ondergang te gemoet ging, door zekeren Gerrit Koker van

Rotterdam nog vier-en-twintig mannen en vrouwen werden gedoopt. Namen

aan de eerste avondmaalsviering slechts dertig personen deel, later was het

kerkgebouw meermalen te klein voor hen , die uit verschillende plaatsen naar

Rijnsburg waren gekomen om er bij tegenwoordig te zijn.

Doch het genootschap bleef niet tot Rijnsburg beperkt. Het duurde niet

lang, of in verschillende steden van Holland werden afzonderlijke coUeo-iën

opgerigt. Een der eerste was dat van Leiden, hetwelk zich belangrijk uit-

breidde, toen , omstreeks het midden van de zeventiende eeuw , de genees-

heer Laurens Klinkhamer er de ziel van werd. Ook te Rotterdam vormde zich

in 1630 een collegie. Daar had de kerkeraad der Remonstrantsche gemeente

zijne kamer afgestaan tot het houden van bijeenkomsten, waarin ieder vrij

mogt spreken, terwijl de predikant Samuel van Lansbergen de collegianten

met zijn' invloed steunde. Mannen als Gerrit van Velzen, Jan Dionijsz. Ver-

burg en Joan Hartigveldt waren hier krachtige verdedigers van de grondstel-
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lingen hunner vereeniging met woord en pen. Sedert dat hun na 1654 de

kerkeraadskamer was ontzegd, kwamen zij eiken zondag-namiddag te half twee

en eiken woensdag-avond te zes ure bijeen in de Convooisteeg bij de Hoog-

straat. Tot het Amsterdamsche collegie werd in 1650 door Daniël de Breen,

Adam Boreel en Galenus Abraliamsz. de grondslag gelegd. Men vergaderde

aldaar eerst in eene der Doopsgezinde kerken, later in een afzonderlijk lokaal

en eindelijk in het weeshuis , waarvan wij straks zullen spreken. Intusschen

hadden zich ook te Haarlem , Alkmaar , Hoorn , Enkhuizen en op een aantal

kleinere plaatsen in Holland , zooals te Wormerveer , Krommenie en Bever-

wijk, kleinere coUegiën gevormd. Zelfs te Leeuwarden en Groningen hielden

de coUegianten in 1680 geregelde zamenkomsten. Nogtans bleef Rijnsburg het

middenpunt. Daar alleen werd gedoopt en het avondmaal gehouden. Tweemalen

in het jaar, op pinksteren en op den laatsten zondag in Augustus, kwamen

de leden der andere coUegiën dadr bijeen, om te zamen de groote plegtig-

heid te vieren.

Ofschoon de coUegianten zich op een standpunt hadden geplaatst, dat hen

boven de strijdende partijen en de leerstellingen der kerkgenootschappen ver-

hief, en zij diensvolgens ook niet blootstonden aan vervolgingen, werden zij

echter op meer dan ééne plaats, om verschillende oorzaken, in de uitoefening

hunner godsdienstige zamenkomsten bemoeijelijkt. Dit gebeurde nu en dan te

Amsterdam en te Leiden. Ernstiger liet het zich in 1704 te Groningen aan-

zien. De naam van sociniaan was in dien tijd genoeg voor eiken regtzin-

nige , om iemand te schuwen als de pest. De Groningsche predikanten had-

den de vreedzame coUegianten aldaar van socinianerij beticht en de regering

tegen hen opgehitst, zoodat zelfs de vergaderplaats werd opgeruimd; doch

het onweder dreef spoedig voorbij. In andere plaatsen genoten zij daarentegen

alle bescherming. Het Rotterdamsche collegie werd van de oprigting door

de stedelijke regering erkend. Zij stelde de leden vrij van wapendienst en het

eedzweren, en de jaarlijksche biddags- en coUectebrieven werden zoowel aan

de coUegianten als aan andere kerkgenootschappen gezonden. Eene aanklagt,

door den raadsheer Foreest, in 1648 bij de Staten van Holland tegen hen in-

gediend , werd ongegrond bevonden. En toen den 26^*01 Augustus 1747 eene

commissie uit de coUegianten , met den Leidschen geneesheer Jacob van Eems

aan het hoofd, den stadhouder geluk kwam wenschen met zijne verheffing,

besloot Willem IV zijne toespraak met de woorden : „ Gij moogt staat maken

dat ik u, zoo veel in mij is, zal trachten te handhaven in de privilegiën,

die gij tot hiertoe genoten hebt , en u hieromtrent van mijne protectie ver-

zekerd houden."

Dat de van der Kodde's en hunne volgelingen bestrijders zouden vinden,

was te verwachten. Vele Remonstranten keurden hunne handelwijze ten sterkste

af. Episcopius veroordeelde de vrijheid van spreken, en in navolging van hem
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beweerden niet weinigen, dat de beginselen der Rijnsburgers in strijd waren

met de Schriften. De collegianten verzuimden niet, hunne overtuiging te ver-

dedigen. Doch wij gaan dat twistgeschrijf stilzwijgend voorbij en vergenoegen

ons met den strijd, die door de collegianten Pieter Smout en Petrus Lange-

dult tegen den predikant Antonie van Dalen werd gevoerd, slechts ter loops

aan te stippen. Nevens zoovele bestrijders ontbrak het den Rijnsburgers echter

niet aan warme voorstanders. Uit den aard der zaak was het niet vreemd, dat

de Doopsgezinden hun meer genegen waren. Toch waren niet alle Remonstranten

van hen afkeerig. Kamphuysen aarzelde niet, zijne sympathie voor hunne

beginselen uit te spreken. Bovendien kon het genootschap op mannen wij-

zen , die niet alleen openlijk hunne partij kozen , maar zelfs een werkzaam

aandeel namen aan hunne bijeenkomsten. De Amsterdamsche burgemeester

Koenraad van Beuningen voerde in de vergaderingen te Rijnsburg meermalen

het woord. Vóór en na zijn gezantschap naar Spanje trad Adi'iaan Paats te

Rotterdam niet zelden in het collegie op. Hetzelfde collegie telde in het

laatst der vorige eeuw Paulus van Hemert onder zijne ijverigste medeleden.

De Utrechtsche hoogleeraar Matthias van Geuns liet zich onder de leden van

het genootschap opnemen. Dat eindelijk de historieschrijver Jan Wagenaar

met hart en ziel den collegianten was toegedaan, bleek uit meer dan een

zijner geschriften.

Het is te betreuren dat een genootschap, hetwelk een der leden op zijne

wijze dus bezong:

o Gij, die Christenvreê, die kerkverdraagzaamheid

Zaagt gaarn op mildeu grond omzigtig uitgebreid

;

Die aan geen scheuringen met daad of woord wilt deelen,

De liefd' het middel keurt om Jezus' kerk te heelen,

Komt, komt, treedt nader toe, hier staat de vreêgroud pal.

waarvan de dichter Joachim Oudaan durfde getuigen :

Hier is 't gemoed dan waarlijk vrij
;

Hier wordt de ziel , aan God verbonden

,

Niet vastgeboeid aan menschen-vonden,

Noch dwang van kerk'lijk heerschappij.

toch jaren achtereen werd geteisterd door verdeeldheden, die zóó hoog liepen, dat

de strijdende partijen niet alleen in de voornaamste steden hunne afzonderlijke

collegiën hielden, maar dat zelfs te Rijnsburg een tweede huis voor de jaarlijksche

vergadering werd ingerigt. Het waren de broeders Bredenburg, Johannes en Pau-

lus, kooplieden te Rotterdam, die vijandig stonden tegenover Abraham Lemmer-

man en Frans Kuiper. Men beschuldigde Johannes Bredenburg , dat hij een spino-

zist was, omdat hij de natuurlijke godgeleerdheid openlijk verdedigde en voor

het bestaan van God niet de Schrift maar het wiskundig bewijs aanvoerde. Eerst
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bleef de oneenigheid binnen den boezem van het genootschap ; toen echter

Kuiper de gevaarlijke stellingen van Bredenburg wereldkundig maakte, door de

met hem gewisselde stukken uit te geven, regende het strijdschriften van alle zij-

den. Bredenburg verbrak alle gemeenschap met zijne tegenstanders. Zóó kwam

er in 1686 eene scheuring onder de collegianten. Zij was gelukkig slechts van

korten duur. Nadat Bredenburg en zijne heftigste bestrijders gestorven waren

,

kwam, op den lO^^" Mei 1700, te Rijnsburg de verzoening tot stand. Koen-

raad van Diepenbroek uit Haarlem deed bij die gelegenheid het woord, en

allen stemden in met de verklaring, die hij bij deze gelegenheid omtrent het

genootschap aflegde , en welke dus luidde : „ De vergadering te Rijnsburg zal

eene algemeene Christelijke vergadering zijn, die de Heilige Schrift erkent

als eenigen regel van geloof en leven ; die tot de deelneming aan en de be-

diening van het heilig avondmaal ieder toelaat , die slechts belijdt dat Jezus

is de Christus, de zoon des levenden Gods, en voorts vrij is van de werken

des vleesches, betrachtende de evangelische geboden voor zooverre de men-

schelijke zwakheid zulks toelaat. Niemand, hij zij wie hij zij, zal het regt

hebben of gegeven worden om hen te oordeelen , die in Gods Woord niet

stellig worden veroordeeld. Ieder wordt daarom broederlijk en ernstig ver-

maand, om alle geschillen zooveel mogelijk hier vóór den dorpel te laten,

met voorzigtigheid alle twisten te mijden, en de stichting, het algemeene en

groote doel dezer bijeenkomsten , te bevorderen."

Zóó was deze klove gedempt en had het genootschap de verdraagzaamheid

gehandhaafd, die het in zijne banier had geschreven. In de eerste helft der

vorige eeuw bereikte het zijn'" hoogsten bloei. Toen begon het te kwijnen. Het

had zijn' tijd uitgediend. Eén voor één stierven eerst de kleinere, daarna de

grootere collegiën uit. De vergaderingen te Rijnsburg werden al minder en

minder bezocht. De Rotterdamsche collegianten Cornelis van den Bosch en

Pieter de Koker , benevens Gerard van der Zoo te Amsterdam , hielden echter

het genootschap zoo lang mogelijk in stand. Eindelijk was alleen het collegie

te Rotterdam nog in wezen. Doch de beroeringen van 1787 maakten ook hier

aan de zamenkomsten een einde, toen van den Bosch en Koker, bekend als

ijverige patriotten , het land moesten verlaten. De laatste bijeenkomst, gehouden

den 9^<=n September van dat jaar, waarin van den Bosch had gesproken naar

aanleiding van Jacobus V: 7—11, werd besloten met de woorden van den

Psalmdichter , volgens de berijming van Kamphuy'sen

:

De vrome mensch heeft niet op eigen krachten,

Maar op zijn God geheel en al te staan;

Die is zijn sterkt , die helpt , die hoort zijn klachten,

Die ziet zijn' nood, die neemt zich zijner aan,

Die reddet hem en stuit der boezen trachten.

Wie God vertrouwt, geen ding en mag hem schaan.
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Wanneer wij thans, na de gescliictlenis der coUegianten in breede trekken

te hebben geschetst, nog voor een oogenblik stilstaan bij het bijzonder karak-

ter van liet Rijnsburgsche genootschap , dan zal het ons gemakkelijk vallen, te

beslissen welk eene roeping het te vervullen had. Men heeft de coUegianten

wel eens eene secte genoemd; dezen naam verdienden zij echter allerminst.

Toen de verstandelooze ijver der eerste oprigters had plaats gemaakt voor

kalm overleg ; toen men zich bewust was geworden van hetgeen men eigenlijk

wilde, deed het Rijnsburgsche genootschap zich kennen als een algemeen chris-

telijk genootschap, dat niet scheuren wilde maar vereenigen, niet twisten

maar verzoenen. Het vordei'de niet dat zij , die er zich bij aansloten , zouden

breken met het kerkgenootschap, waartoe zij tot nu toe hadden behoord , maar

integendeel, dat zij als coUegianten de gemeenschap zouden blijven onderhou-

den met de Kerk, waarin zij waren opgenomen. Te Rijnsburg was geene nieuwe

Kerk gesticht , maar eene vrijplaats geopend, waar Doopsgezinden en Remon-

stranten elkaar konden ontmoeten, Lutherschen en Gereformeerden elkaar

de broederband konden reiken. Van de beide laatste kerkgenootschappen heb-

ben zich maar weinigen aan de coUegianten aangesloten, maar van de eerste

des te meer. Een aantal predikanten en liefdepredikers van de Doopsgezinden

hebben tot de dienstdoende leden van verschillende coUegiën behoord.

Vraagt men, hoe de Rijnsburgsche vergadering zulk eene algemeene ver-

draagzaamheid in beoefening kon brengen; hoe zij, al was het dan ook in een'

kleinen kring, haar doel heeft kunnen verwezenlijken, om leden van alle kerk-

genootschappen aan dezelfde plaats
,
ja rondom denzelfden avondmaalsdisch te

vereenigen , — het antwoord is eenvoudig : omdat zij zich had weten te ver-

heffen boven alle geloofsbelijdenissen. Zij vorderde van hare leden niet meer,

dan dat zij Jezus erkenden als Zoon van God en Zaligmaker der menschen

,

dat zij den Bijbel hielden voor Gods Woord, dat zij geene stellingen zouden

aannemen, die in de Heilige Schrift werden veroordeeld, en dat zij zich met

ernst zouden toeleggen op een zedelijk leven. Het christendom der coUegi-

anten was bij uitnemendheid bijbelsch en praktisch. Vonden sommigen hunne

godsdienstige overtuiging voldoende uitgesproken in de vijf artikelen der Remon-

stranten; waren anderen het weder met de Doopsgezinden eens in de leer-

stukken van het overheidsambt , den eed en de weerloosheid , — zulke bijzondere

inzigten lagen buiten den kring van gedachten, waarin het genootschap zich

bewoog. Aan elke godsdienstige overtuiging werd de meest mogelijke vrijheid

gelaten. Dat het toedienen van den doop aan bejaarden, en nog wel op eene

bijzondere wijze, deze bewering niet tegenspreekt, zal aanstonds blijken.

Broederlijke eensgezindheid en christelijke liefde wai'en te allen tijde de

leuzen der coUegianten, en hunne daden getuigden van die eclite humaniteit,

die de smarten des levens verzacht, zonder naar godsdienstvorm of geloofsbe-

lijdenis te vragen. Wat op de jaarlijksche bijeenkomsten te Rijnsburg was ge-

il. 51
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collecteerd, wei'd aan de algemeene armen van het dorp geschonken , zoo Koom-

schen als Protestanten , en de som der inzamelingen
,
gedurende den tijd dat

het genootschap bestond, bedroeg meer dan 40,000 gulden. Het coUegie van

Rotterdam, dat toen ter naauwernood 30 personen sterk was, bragtinl672,

geheel uit eigen beweging, 1500 gulden te zamen tot ondersteuning van de

gekwetste soldaten. Jan Hartigveldt, die bij den dood zijner moeder in het

bezit kwam van 200,000 gulden , besteedde het grootste gedeelte van dit ver-

mogen tot ondersteuning van behoeftigen , die hij zelf in en buiten Kotter-

dam ging opzoeken , „ zonder zich aan eenige bijzondere gezindheid te be-

palen." De kas van het Amsterdamsche coUegie was niet alleen bestemd tot

bedeeling van arme collegianten ; niet alleen om leden eenige penningen op

interest voor te schieten tot voortzetting van een eerlijk beroep, maar ook

om in den nood van ongelukkigen te voorzien, die niet tot het genootschap

behoorden. Toen de Amsterdamsche houtkooper, Jan de Jager, in 1741 was

overleden, had hij bepaald, dat zijn vermogen besteed moest worden tot het

aankoopen en bouwen van bijeengevoegde woningen voor eerlijke en behoef-

tige oudelieden , die er voor niet zouden wonen. Onder de eerste bewoners van

het Rozenhofje, zooals zijne stichting werd genoemd, waren een achttal Ge-

reformeerden. Ook te Rotterdam werden in het laatst van de vorige eeuw , vol-

gens testamentaire bepalingen van Alida en Gerrit de Koker, zulke hofjes gesticht.

Nog zwegen wij van een tweetal stichtingen der Rijnsburgers , die wel in

de eerste plaats hadden mogen vermeld worden. Ik bedoel het weeshuis te Am-

sterdam en het Groote huis te Rijusburg. Een tiental collegianten te Amster-

dam besloot zich te wijden aan de opvoeding van eenige weezen. De Doops-

gezinden aldaar bezaten nog geene inrigting van dien aard, en de statuten

van andere weeshuizen sloten velen uit, met wier verzorging deze men-

schenvrieuden zich wilden belasten , zonder te vragen tot welke afdeeling der

christelijke Kerk de ouders hadden behoord. De vereischte gelden werden

vrijwillig gegeven. Katharina Hartigveldt schonk eene som van 10,000 gulden.

In 1677 werd het huis de Oranjeappel gekocht, waaraan het weeshuis sedert

zijn^ naam ontleende. De Staten verleenden aan dit weeshuis vrijdom van lasten

en imposten; de vroedschap van Amsterdam onthief het van de betaling der

stedelijke accijnsen. En nog bestaat het als eene herinnering van de liefda-

digheid der collegianten. Het Groote huis of logement, dat in 1710 in het

oosteinde van het dorp Rijnsburg werd opgerigt , bestaat echter niet meer 1).

Het telde dertig kamers en was bestemd om zulke leden kosteloos te herber-

gen, voor wie anders de jaarlijksche overkomst naar Rijnsburg te bezwarend zou

zijn geweest. Het had een' fraaijen tuin , waarin ieder vrij kon wandelen

,

I) Nevensgaande plaat geeft eeue getrouwe voorstelling van eene doopplegtigheid

der collegianten, achter het Groote liuis te Kijnsburg. Zij is genomen naar de plaat

van Picard , die voorkomt in de Naantokeurige beschrijving der godudienst-jjlichteu door

Abr. Moubach. Amst. 1738. Ook van de doopvont is thans niets meer over,
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terwijl aan de open tafel op pinksteren meermalen van zestig tot zeventig

personen werden gespijzigd.

De godsdienstige zamenkomsten der collegianten weken slechts in weinige

opzigten af van die der verscliillende protestantsche kerkgenootschappen. Aan

ieder, behalve aan de vrouwen , stond het vrij om in de collegiën te spreken.

Maar de gewone toespraken werden meest door vaste personen gehouden,

waartoe voor een geheel jaar een rooster werd gemaakt. Ook werd te

voren bepaald , welke personen uit de onderscheidene collegiën op de alge-

meene vergadering te Rijnsburg het woord zouden voeren. Soms waren het

leeraars van Doopsgezinde gemeenten. Doch al behoorden de sprekers niet

tot den geestelijken stand , het waren in den regel mannen met heldere

hoofden en een warm gemoed , die de uren , welke zij van hun dagelijksch

beroep konden afzonderen, besteedden aan de belangen van het genootschap.

Vorm en inhoud hunner toespraken waren vaak vrij wat beter en stichte-

lijker dan de predikatiën, die in groote kerken werden gehoord. In het col-

legie begon de godsdienstoefening met een gezang, hetzij een' psalm naar de

berijming van Kamphuysen, hetzij een ander lied van denzelfden dichter,

hetzij eender stichtelijke gezangen van Reinier Rooleeuw, of iiit den „Lusthof

der ziele," verzameld door Klaas Stapel. Daarop stond een der broeders op en

deed staande een gebed. Dan las de eerste spreker in deze zamenkomst een'

tekst voor, dien hij verklaarde en toelichtte. Als ieder zweeg op de vraag

of iemand hier ook iets had bij te voegen , trad de tweede spi'eker op om eene

stichtelijke toepassing te houden. Wederom werd er eenige oogenblikken ge-

wacht, of een der aanwezige broeders ook nog iets op 't hart had , waarna de

godsdienstoefening met eene dankzegging werd gesloten. De jaarlijksche ver-

gaderingen te Eijnsburg duurden drie dagenf Op den zaturdag vóór pinkste-

ren of vóór den laatsten zondag in Augustus kwam men te vijf ure zamen in

het kerkgebouw, dat in 1640 op een kamp in het oostelnde van het dorp was

opgetrokken en in 1704 belangrijk werd uitgebreid. Na gebed en gezang werd

gevraagd, of een der aanwezigen ook verlangde te spreken. Was er niemand,

dan werd de toespraak gehouden door hem, die bij onderlinge schikking dit

op zich had genomen. Zóó ging het ook op de volgende dagen. Op zondag-

morgen werd eerst eene rede ter voorbereiding uitgesproken. Dan nam een

tweede broeder het woord en zette den aard en het doel der Rijnsburgsche

vergaderingen uiteen voor hen , die niet tot het genootschap behoorden , maar

in groeten getale van elders waren gekomen, om van deze plegtigheid betui-

gen te zijn 1). De avondmaalsviering, die nu volgde, had op dezelfde wijze plaats

1) In de Godgeleerde Bijdragen, jaarg. IS 66, afl. 11, vindt men ccnn //Aanspraak

aan de vreemdelingen gelionden vóór de Avondmaalsviering in de vergadering van de

collegianten te Rijnsburg," gelionden door Jacob van Eems, Med. Doet. te Leiden»

den 29sten Mei 1757, de eenige toespraak van dien aard, dio ons bekend is.

51*
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als iu de Hervormde Kerk. Menschen niet alleen van allerlei rang en stand

,

maar ook van onderscheidene kerkgenootschappen, namen hier plaats aan de-

zelfde tafel, 's Avonds werd er eene lof- en dankrede gehouden , en met een

woord tot afscheid op den volgenden morgen werd deze godsdienstige zamen-

komst besloten.

En nu de bediening van den doop ? Deze stond geheel op zich zeiven. Zij

had plaats zaturdags 's morgens vóór den aanvang der andere godsdienstoefe-

ningen, en niet in het kerkgebouw, maar in den tuin van het Groote huis,

waar men in 1736 eene steenen doopvont had gemetseld. Deze doop was vol-

strekt geene voorwaarde om in het genootschap opgenomen te worden. Vele

ijverige collegianten konden zich er niet mede vereenigen, doch men eerbie-

digde ook hierin ieders gevoelen. Voor allen, die den doop bij indompeling na

het afleggen van eene zelfstandige geloofsbelijdenis verlangden te ontvangen,

stelde het genootschap de gelegenheid open. De plegtigheid was zeer eenvou-

dig. Na voorafgaande godsdienstoefening in de eetzaal van het Groote huis,

bij welke gelegenheid de doopeling eene christelijke belijdenis moest afleggen,

die alleen behoefde te bestaan in de woorden : „ Ik geloof, dat Jezus Christus

do Zoon des levenden Gods is," begaven de doopeling en hij, die den doop

bedienen zou, zich ieder naar een bijzonder vertrek , om de kleederen aan te

doen, die daar gereed lagen. De laatste trad het eerst in het doopbad, barre-

voets, doch gekleed met een' witten hemdrok en broek. Daarop werd de doo-

peling, eveneens gekleed, naar deze plaats geleid, terwijl de dooper hem de

hand reikte, om langzaam de trappen af te dalen. Nu stelde hij den doopeling

,

die inmiddels de handen op de borst vouwde, met het aangezigt naar den ingang,

liet hem zachtkens op de kniën zinken, en onder het uitspreken van de ge-

wone formule dompelde hij Iftt hoofd langzaam onder water. De gedoopte

werd door de aanwezigen in de zaal onder het zingen van een' psalm terug-

gewacht. De geheele plegtigheid eindigde weder met toespraak en gebed.

Ziedaar wie de collegianten zijn geweest , en wat zij hebben bedoeld. In de

hitte van den strijd op confessioneel gebied hebben zij verdraagzaamheid ge-

predikt ; tegenover de dogmatiek hebben zij de christelijke liefde in bescher-

ming genomen. Hun streven is niet ijdel geweest. Toch was het werk nog

lang niet voltooid , waaraan zij het eerst de hand hadden gelegd , toen de tijds-

omstandigheden hun genootschap ontbonden. Het genootschap „Christo Sacrum"

nam de taak van hen over.

II.

Het genootscJiap „ Christo Sacrum" te Delft.

Sedert ruim eene eeuw bestaat bij de Waalsche gemeente te Delft een ge-

zelschap, „la Confraternité," waarvan zoowel de regerende als de oud-diakenen
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der gemeente leden zijn. In 1797 was het zaamgesteld nit de heeren Mr. Pie-

ter Willem van den Bogaart , Mr. Johanues Philippus Hartz , Mr. Jacob

Hendrik Onderdewijngaart Cahzius, Mr. Michiel van Hoecke, Pieter Maas,

Mr. Adriaan van Staveren, Jan van Koetsveld du Croix en Mr. Maarten

Willem van Groenewegen, allen behoorende tot de aanzienlijke inwoners van

Delft. Langzamerhand kwam bij dezen het denkbeeld op, om hunne veertien-

daagsclie bijeenkomsten dienstbaar te maken aan een edel doel. In de hoofden

van enkelen waren plannen opgerezen, waarvan men de verwezenlijking niet

onmogelijk achtte. Deze jonge mannen — want de oudste was nog slechts

een-en-dertig, de jongste niet ouder dan vijf-en-twintig jaren — wilden eene

poging wagen om aan het christendom een nieuw leven te geven. Overtuigd

van de groote gebreken , waaraan de godsdienstige zamenkomsten van hun'

tijd leden, en die aan eene het christendom vijandige rigting niet weinig voed-

sel gaven, wenschten zij te beproeven of er ook iets te doen was tot hervor-

ming van de uitwendige eeredienst. Doch bovenal zou hun streven zijn om,

geheel in den geest des tijds, de muren omver te halen, die tot hiertoe chris-

tenen van christenen gescheiden hielden, door allen, van wat naam of bijzon-

dere belijdenis ook, te vereenigen rondom éën middenpunt. „ Eenheid in het

noodige bij vrijheid in het twijfelachtige en in alles de liefde," dat zou

hunne leuze zijn.

Terwijl aan den éénen kant de dorre vertoogen en streng leerstellige bespie-

gelingen van vele predikanten een aantal van de Kerk hadden vervreemd,

vond eene wijsbegeerte, die van Voltaire het wachtwoord had ontvangen, al

meer en meer aanhangers. En schenen de oude veeten , die vroeger de

Lutherschen en Remonstranten van de Gereformeerden verwijderd hielden

,

nagenoeg vergeten te zijn , die partijschap had plaats gemaakt voor een

indifferentisme, dat voor het godsdienstig leven evenzeer doodelljk was. Als

bewijs hiervan zal een enkel staaltje uit een der tallooze volksblaadjes, die

toen onder alle klassen gretige lezers vonden, voldoende zijn. Een wees,

zóó werd daarin verhaald, was aan de zorg van een' oom en eene tante

toevertrouwd. De eerste kwam met den wijkpredikant overeen, dat hij den

jongen voor een anker Rijnwijn in zes weken zijne belijdenis zou leeren , en

na verloop van acht dagen kon de neef zijn „Borstius" reeds half van buiten.

Tante was echter Luthersch , en begreep dat haar pupil ook de leerstellingen

van haar genootschaji moest leeren kennen, om dan te kunnen kiezen. „ Wat,"

ücide oom
, „ Luthersch en Gereformeerd is beiden goed ! Het bestschap

hangt af van het land, waarin men woont. In Duitschland is Luthersch , hier

Gereformeerd het beste. Arminiaansch is goed in Engeland; hier zou 't be-

spottelijk zijn." Neef sprak erover met den predikant, die de Lutherschen, om
hunne begrippen over het avondmaal, Godeters noemde. De Luthersche predi-

kant van zijne tante gaf hem wel beter bescheid, maar meende niettemin dat de
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Gereformeerden zeer dwaalden. Hij deelde oom zijne ervaringen mede , die

volhield dat al die geschillen maar wissewasjes waren. „ Als de prins" —
't was vóór 1795 — „kon goedvinden van daag dat schelden en veroordeelen

te verbieden , morgen waren die woelwaters zoo stil als lammeren, 't Zijn

zaken, waarmede een fatsoenlijk man zich niet behoeft op te houden."

Nog onbewust van den tegenstand, dien zij zouden ontmoeten, gingen de

bovengenoemde mannen met jeugdigen ijver aan het werk. Canzius, die spoe-

dig het hoofd en de ziel der vereeniging werd, ontwierp met van den Bogaart

en van Hoecke een plan, dat de goedkeuring der overigen aanstonds weg-

droeg. Het kwam hierop neder. Daar men niet weinig hoorde en las van

pogingen, in het werk gesteld om het christendom te ondermijnen, — en men had

hierbij vooral het oog op de zoogenaamde theophilantropijnen en hunne geest-

verwanten ,
— wilde men de handen ineenslaan, om de godsdienst van Jezus

kraclitig te beschermen en te verdedigen. Men zou daartoe denzelfden weg

bewandelen, dien de aanranders van het christendom hadden ingeslagen. Onder

den schijn van hetzelfde te willen, zou men trachten hunne bedoelingen vol-

ledig na te sporen en te ontmaskeren. Inmiddels moest men niets onbeproefd

laten om de christelijke godsdienst in hare blijvende waarde en verhevenheid

te doen kennen. Hare vijanden waren te gevaarlijker, omdat zij in 't geheim

werkten. Aan deze vereeniging zou dan ook de vorm van een geheim genoot-

schap worden gegeven. Maar wat men op het oog had, lag reeds aanstonds uit-

gedrukt in de zinspreuk, die men zich kiezen zou: CJiristo Saerum.

Weldra waren de grondslagen van het genootschap gelegd. Groenewegen

had een geschikt vertrek in zijne woning afgestaan , dat met den meesten

spoed voor de bijeenkomsten werd ingerigt. Op den l^ten kersdag 1797 had

de eerste godsdienstoefening plaats. Zij was bij uitnemendheid plegtig en in-

drukwekkend, en toen die zeven mannen uiteengingen, vermoedde niemand tot

welk eene taak zij zich hadden aangegord. Men begon nu in stilte pogingen

aan te wenden om het genootschap uit te breiden. De leden spraken er in

diep vertrouwen met hunne vrienden over. In het volgend jaar werden er negen

nieuwe leden aangenomen, waaronder in de eerste plaats Isaac van Haastert,

die later nevens Canzius als voorganger optrad. Gedurende den loop van 1799

werden er acht voor de zaak gewonnen , terwijl in 1800 het getal wederom

met acht vermeerderd werd. Onder die eerste leden waren ook Lntherschen,

Eemonstranten en Eoomschen. Alleen zij, die belijdenis hadden afgelegd bij

eenig christelijk kerkgenootschap, werden tot de vergaderingen toegelaten,

onder belofte van stipte geheimhouding, en met bijzondere plegtigheid wer-

den zij als leden in het genootschap opgenomen. Zóó hielden de oprigters drie

jaren lang zorgvuldig alles bedekt, omdat zij, gelijk zij later verklaarden , tot J
onderlinge stichting wilden werkzaam zijn. Verbetering van de liturgie en

algemeenheid van belijdenis waren de hoofdbedoelingen der bijeenkomsten, en
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daar inen beproeven wilde in hoeverre beiden bereikbaar waren , beloofde ieder te

zullen zwijgen, totdat liet oogenblik gekomen was , om den aard en het doel van

liet genootschap te openbaren. Op deze wijze konden zij inrigten en afschaffen

naar hun goed dacht, zonder dat zij verkeerde uitlegging of bespotting hunner bedoe-

lingen behoefden te vreezen. Zeker zouden de mannen van „Christo Sacrum" in op-

spraak zijn gekomen, indien men geweten had, wat er in dat dienstvertrek plaats had.

Zonder eenige belofte te verbreken , zelfs zonder onbescheiden te zijn , mo-

gen wij, nu het genootschap reeds lang tot de geschiedenis behoort, den

sluijer voor ieder opheffen. Wij leiden u daartoe op den avond van den ö'^^"

April 1798 een huis op het Oude Delft binnen. In de duisternis merkt

niemand ons op, want het uur der zamenkomst is met opzet laat gesteld.

Het is goede-vrijdag. De bediende opent ons, op vertoon van een toegang-

billet, de deur van een afgelegen vertrek, dat helder verlicht is. Wij be-

vinden ons in de loge. Op het altaar, door eene ballustrade van de overige

ruimte afgesloten, staat het avondmaalsgereedschap en een crucifix, verlicht

door twee kandelabres. Nadat allen vergaderd zijn, staat een der priesters op

,

even als de overigen gekleed, in een' zwarten tabbaard. Hij leest van het

spreekgestoelte het hoogepriesterlijk gebed. De hei-ders, aan wie de taak

is opgedragen in godsdienstige verhandelingen tot de aanwezigen te spreken,

zullen thans niet optreden. Er wordt eene eeredienst gehouden voor het altaar,

dat alleen door de priesters wordt bediend. Daar verschijnt de grootpriester.

Hij draagt over den regterscbouder tot onder den linkerarm een' zwart flu-

weelen band, waarop met gouddraad de woorden „Christo sacrum" zijn gebor-

duurd. Voor de eerste maal zal het avondmaal worden gevierd , en hij alleen» mag

deze plegtigheid leiden. Hij knielt voor het altaar neder om te bidden , en

allen knielen met hem. Daarna spreekt hij eene algemeene schuldbelijdenis

uit, die door de leden staande aangehoord en beantwoord wordt. Gebed en

gezang wisselen verder elkander af. Bij het binnenkomen is aan ieder een

papier ter hand gesteld, waarop de ritus van deze godsdienstoefening en de

liederen staan geschreven. Eindelijk naderen de leden, bij twee of drie tege-

lijk, tot aan den voet van het altaar. Diidr ontvangen zij, geknield, het

brood en den beker van den grootpriester , die hen met eene zegenbede henen

zendt. De avondmaalsviering woi'dt met eene dankzegging gesloten.

Wij zijn van vreemde dingen getuigen geweest. Eene godsdienstoefening

als deze vond nergens plaats. Het avondmaal werd, noch op dien dag, noch

op zulk eene wijze, ergens in de Hervormde Kerk gevierd. Dat daaraan ge-

lijdtijdig werd deelgenomen door leden van verschillende kerkgenootschappen,

was alleen te KijnsbLirg gezien. En wie waren de voorgangers dezer vergadering ?

Priesters zonder wijding, herders zonder inzegening. Voorzeker, daar was in

deze inrigting veel, dat zoo niet blijven kon. De bestuurders zagen dit spoe-

dig in; die vreemde titels moesten afgeschaft, het mystieke eener loge moest
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met den naam zelven vaarwel gezegd worden ; zou anders het genootschap

niet op ééne lijn gesteld worden met de „ illuminé's ," die insgelijks in loges

vergaderden en hunne priesters hadden ? Het was eene illusie geweest, dezen

voor het christendom te zullen winnen, en dus den schijn aan te nemen alsof

„Christo sacrum" hetzelfde bedoelde. Het werd dus noodig geacht, alles te ver-

mijden wat eene gemeenschap met deze vrijdenkers kon doen vermoeden.

Langzamerhand werden deze instellingen gewijzigd. Toen het genootschap in

1801 een geschrift uitgaf, waarin het van zijn bestaan, van zijne inrigting

en van zijn sti'even openlijk kennis gaf; toen daarop het volgend jaar de gron-

den en wetten dezer godsdienstige vereeniglng wereldkundig werden gemaakt

,

had „Christo Sacrum" eene andere gedaante verkregen.

Bij de vroegste geschiedenis van dit genootschap stonden M'ij wat langer

stil, omdat zij tot hiertoe onbekend bleef. De verdere lotgevallen kunnen wij

meer in breede omtrekken schetsen. Reeds in 1800 werden er maatregelen

genomen , om te voorschijn te treden . In de eerste plaats had men behoefte

aan een doelmatig , en geheel overeenkomstig de eischen van het genootscliap,

ingerigt kerkgebouw. Daartoe werden de gelden door de leden zaamgebragt,

en weldra verrees aan de zuidzijde van het Rietveld een sierlijk gebouw, waar-

van de bestemming ras bekend werd. Nadat op het kersfeest van 1801 de

laatste bijeenkomst ten huize van Groenewegen was gehouden, werden de

godsdienstoefeningen in de nieuwe kerk den S'len Maart 1802 door Canzius

plegtig geopend 1). Hij ontvouwde in eene krachtige redevoering met de hem

eigene welsprekendheid , wat het genootschap zich voorstelde, ten aanhooren van

eene menigte toehoorders, die de kleine ruimte ter naauwernood bevatten kon.

Van toen af moest blijken, in hoeverre de oprigters hun doel zouden kunnen

bereiken.

„Christo Sacrum" deed zich aanstonds kennen als een godsdienstig genoot-

schap. Het bepaalde zich , zooals Canzius bij herhaling verzekerde en metier-

daad bewees, in het algemeen tot de betrachting van godsdienstige pligten

en het verrigten van godsdienstige handelingen ; het bedoelde de verheerlijking

van God en de bevordering van een waarachtig christendom , vrij van bijge-

loof. De bijzondere leerstukken van de verschillende afdeelingen der chris-

tenheid, die nooit voldoende uit den Bijbel bewezen waren , liet het geheel

onaangeroerd. Onder die godsdienstige pligten en handelingen verstond het

zulke oogenblikken van afzondering , waarin men zich geheel aan God wijdde,

1) Zie eene volledige beschrijving van deze plegtigheid in den Kalender voor de Pro-

testanten, jaarg. "VII, bl. 195 —308. Hetgeen aldaar in eene raonographie over Can-

zius meer uitvoerig is besproken, hebben wij hier slechts even aangestipt. In den Kalen-

der is ook eene afbeelding gegeven van het uitwendige van het kerkgebouw. Wij heb-

ben thans hierbij eene afbeelding gevoegd van' het inwendig gedeelte , naar eene oor-

spronkelijke teekening van den leeraar .T. van Haastcrt. Aan het einde ziet men het

altaar , en in de nis daarboven het symbool van liet genootschap.
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met den Schepper verkeerde, tot dien Vader als in de naauwste gemeensciiap

trad. Dan dankte men voor alle zegeningen en voorregten, maar bovenal voor

de onberekenbaar groote weldaden , die de grondzuilen zijn van het eeuwig

geluk der menschen, welk geluk het genootschap gelegen achtte in den weg

der zaligheid , zooals deze in de goddelijke leer des Bijbels, en bij uitnemend-

heid in het evangelie aan de wereld verkondigd was. „Cliristo Sacrum" stelde

zich ten doel, God te verheerlijken in de werken der natuur en in de werken der

genade. Het zag in de eerste onnaspeurlijke verborgenheden. In de schepping

werkten krachten , die de menschelijke rede niet kon bevatten. Even zoo waren er

groote geheimenissen in de leer der zaligheid. Het genootschap wachtte zich wel

te bepalen, hoe en op wat wijze die verborgenheden voor den mensch begrijpe-

lijk gemaakt konden worden. Zij lagen buiten de gi'enzen der menschelijke

ervaring. „Christo Sacrum" erkende het gezag der rede in de godsdienst niet ver-

der dan het gezag der rede in de natuur , en zweeg , onder eerbiedig geloof,

bij alles wat in de goddelijke openbaring de rede te boven ging. Voorts was

het hoofddoel : de bevordering van waarachtige christelijke liefde en onge-

veinsde broederschap tusschen christenen , die zich met verschillende namen

noemden. Iemand mogt in het leerstellige denken gelijk hij wilde , indien hij

de leer der zaligheid in Christus voor den eenigen grondslag hield, waarop

gebouwd moest worden , dan was hij het genootschap welkom , het reikte hem

de broederband. De godsdienstige stelsels der onderscheidene rigtingen wilde

het niet beoordeelen, veel minder veroordeelen. Het liet een' ieder in dit opzigt

de meeste vrijheid, en vermat zich niet het geweten wetten voor te schrij-

ven. Doch gelijk het in zich zelf de hoofdwaarheden der cliristelijke gods-

dienst eerbiedigde, zoo verlangde het ook dat elk zijner leden die in opregt-

heid zou aannemen. Wat de godsvereering betrof, het genootschap was over-

tuigd, dat christenen niet de uiterlijke schijn, maar de innerlijke waarde van

godsdienstige handelingen het meeste ter harte moest gaan. Maar het gevoelde

aan den anderen kant , dat het veel kon toebrengen om het hart te verheffen ,

indien men de aandacht ook op iets zinnelijks kon vestigen. Daarom had het

in zijne vergaderplaats een zinnelijk teeken. Was dit voorheen een crucifix

,

thans was het eene symbolische voorstelling , in verheven stukadooi'swerk in

de altaarnis aangebragt. Daar lag het evangelie, waarachter een eenvoudig

kruis oprees, en tusschen de palmtakken, die een' krans boven de geheele

voorstelling vormden , stonden de woorden te lezen : „ Ik ben de weg , de waar-

heid en het leven; niemand komt tot den Vader dan door mij." Daarom bad

men niet enkel staande, maar soms ook geknield. Daarom werden de gods-

dienstoefeningen bij bijzondere gelegenheden door muzijkale uitvoeringen op-

geluisterd. Kortom, het liet niet onbeproefd, de christelijke zamenkomsten

plegtiger en indrukwekkender te maken. — Het stichten van een afzonder-

lijk kerkgenootschap had volstrekt niet in de bedoeling der eerste oprigters

U. 52
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gelegen. „Christo Sacruni" zou alleen als eene broederschap bestaan , die liare

leden als deelgenooten van hetzelfde geluk vereenigde , die slechts de ware gods-

vrucht bevorderen en evangelische deugden aankweeken wilde. Het had dan ook

geene afzonderlijke confessie. Het vroeg alleen geloof aan de leer van het evan-

gelie. Het vorderde , dat men Jezus Christus zou erkennen als God en raensch
,

als Schepper en Zaligmaker der menschen , die in het vleesch geboren werd

om te leven , te lijden , te sterven , op te staan en ten hemel te varen , en

den door zonde geheel bedorven mensch met God te verzoenen en eeuwig

te verheerlijken. Zóó stelde het genootschap , terwijl het zich verheffen wilde

boven alle confessionalisme , zich toch ook tegelijk weder op een confessioneel

standpunt. Doch regtzinnige christenen van die dagen, tot welk kerkgenoot-

schap zij ook behoorden, hadden vrede met deze christologie. Daar men nu

alle christenen , die deze waarheden aannamen , als deelgenooten van hetzelfde

geluk beschouwde , zoo trachtte „ Christo Sacrum" dat geluk te bevorderen door

eerbiedige eerdiensten, aan God gewijd, en door gepaste leerdiensten. Ook nam

het de sacramenten van doop en avondmaal in zijne godsvereering op. Wat

het laatste aangaat , — het vierde deze plegtigheid met bijzondere voorliefde

,

driemalen in het jaar, en wel de eerste maal op goeden-vrijdagavond, om

door het gedenken aan Jezus' dood de harten naauwer aan Hem en aan elkan-

der te verbinden. Eerst had het den doop willen uitsluiten. Immers het wilde

geen afzonderlijk kerkgenootschap zijn. Desniettemin ^beschouwde het den doop

als eene inlijving in het christendom ; en omdat aan het lidmaatschap van het

genootschap geene burgerlijke voorregten verbonden waren , mogt men de onge-

doopten niet onder zijne leden toelaten. Doch had men vroeger gevorderd dat

deze zich eerst zouden laten doopen bij eene kerkelijke gemeente , — toen de Her-

vormde Kerk over „Christo Sacrum" den staf had gebroken, werd ook in het

kerkgebouw van het genootschap deze plegtigheid verrigt. Het waren echter

alleen ouders , die hunne kinderen ten doop hielden. Canzius had daartoe het

voorbeeld gegeven, vóór nog de kei'k geopend werd. Gedurende den tijd van

zijn bestaan heeft het genootschap aan een-en-dertig kinderen den doop toe-

gediend.

Ziedaar wat „Christo Sacrum" wilde zijn en wat het inderdaad geweest is.

Duidelijk liet het uitkomen , dat het aan den eenen kant aan de protestantsche

godsvereering een nieuw leven wilde geven, terwijl het aan den anderen kant

de christelijke godsdienst krachtig wilde handhaven tegen de aanvallen van

het rationalisme; dat het daartoe, indachtig aan de vaderlandsche spreuk

„ eendragt maakt magt ," de vaneengescheurde deelen der christenheid weder

tot één ligchaam wilde vereenigen , terwijl het alleen op den voorgrond stelde

,

wat toch algemeen voor de hoofdzaak van het christendom werd gehouden.

Het genootschap stond hierin niet alleen : het „Rotterdamsche kruisgezelschap ,"

het „ Christlievend genootschap" te Monnikendam, de „Leidsche godsdienst-
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vrienden" en andere vereenio;ingen , die slechts een kort bestaan hebben gehad

en waarvan ons weinig bekend is , beoogden in den grond hetzelfde. „ Christo

Sacrum" werd geboren uit de erkentenis van de vele gebreken, die de Her-

vormde Kerk in verschillende opzigten aankleefden , en uit reactie tegen eene

partij , die met het christendom had gebroken , omdat zij met de afgesleten

vormen ook het wezen verwierp. Zoo lang overtuigingen als deze : dat de uit-

wendige godsvereering niet bestemd was om het hoofJ op te vullen met

dorre geleerdheid , maar het hart moest verheffen en het geweten treffen ; dat

de christelijke zamenkomsten dienstbaar gemaakt moesten worden niet aan

het oprakelen van oude veeten , maar aan de prediking tot verdraagzaamheid en

broederlijke liefde ; dat men bij vrijheid van gelooven en donken , in den ruim-

sten zin, zich toch vereenigen moest in de belijdenis van de lioofdwaarhedcn des

christendoms, — zoo lang zulke overtuigingen nog slechts het deel waren van

enkelen , heeft „ Christo Saci'um" gebloeid. Toen echter in de protestantsche

Kerken een andere toon werd aangeslagen , een beter geest zich openbaarde

,

verloor het Delftsche genootschap zijne beteekenis. Het heeft maar 117 leden

geteld ; doch bedenken wij hoevelen door bijzondere consideratiën wei'den te-

ruggehouden zich openlijk aan te sluiten , ofschoon zij geregeld de godsdienst-

oefeningen bijwoonden , dan is het getal zeker nog vrij gi'oot te noemen. En

onder die leden waren er, die tot de Gereformeerde en de Waalsche, de

Luthersche en de Remonstrantsche Kerk behoorden. Het aantal Roomschen

bleef zeer gering; een vijftal leden had aan het genootschap alleen hunne

christelijke opleiding te danken , terwijl er acht toetraden zonder bij hunne

aanneming tot eenig kerkgenootschap te behooren.

Van den aanvang heeft het genootschap een' hardnekkigen tegenstand ont-

moet. Hoe zorgvuldig men in den beginne zijn bestaan ook verborgen hield,

er lekte toch een en ander van uit, en daar niemand er het regte van wist,

bleef er een ruim veld voor allerlei gissingen. De vreemde geruchten namen

toe, zoodra bekend geworden was met welk doel irten op het Rietveld bouwde.

Men begreep , er moesten lieden van groot vermogen zijn , die hunne onder-

steuning aan dat werk gaven. Sommigen verzekerden, dat uit Duitschland

en Frankrijk groote sommen werden overgezonden , om dit geheime werk tot

ondermijning van do godsdienst door te zetten. Hetgeen men in stilte gesmeed

had, zou nu openbaar worden. Kerk en Staat liepen beiden gevaar. Men fluis-

terde elkander in het oor, dat het eene vereeniging van vrijgeesten en god-

loochenaars was. Een pamflet over de beteekenis van het woord godsdienst

heette van het genootschap uitgegaan te zijn. Doch na de opening van het

kerkgebouw bleek, hoe kwalijk men was ingelicht. Hiermede nam echter de

tegenwerking geen einde. De Waalsche kerkeraad had reeds in 1801 twee

voorname leden van het genootschap van hunne betrekking als ouderling en

diaken vervallen verklaard. Weinige dagen vóór den S'lf" Maart 1802 hield

52*
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de Gereformeerde kerkeraad eene buitengewone vergadering. Men meende in

dezen niet langer te kunnen zwijgen. „Voorziende het gevaar, waarin de be-

lijders der Hervormde Kerk verkeerden ," besloot men op den volgenden zon-

dag in alle predikbeurten de gemeente te waarschuwen. Toen dit weinig hielp,

gingen predikanten en ouderlingen alle wijken van Delft rond , om zoo moge-

lijk de zaak in de geboorte te smoren. Eerlang werd de classis er in gemengd

,

en het einde was, dat in 1805 niet alleen aan van Haastert, maar ook aan

nog 23 andere leden van het genootschap liet avondmaal werd ontzegd. Zóó

werd „ Christo Sacrum ," zijns ondanks , een afzonderlijk genootschap.

Was dan hetgeen er in het kerkgebouw op het Rietveld plaats vond , wer-

kelijk zoo aanstootelijk of gevaarlijk voor het godsdienstig leven der gemeente ?

Zekerlijk niet. Eiken zondag-avond hield men van vijf tot zes ure gewone eere-

diensten. Dan werd er gebeden en gezongen en een eenvoudig hartverheffend

woord gesproken, 't Is waar, men bad vaak geknield, doch was dit minder

stichtelijk? Men zong niet altijd psalmen, maar soms ook liederen van van

Alphen of Feith, of wel van Canzius en van Haastert ; doch waren deze minder

voor de openbare godsdienstoefening geschikt ? Bij den aanvang sprak de voor-

ganger eene belijdenis van zonde uit; was dit ook niet bij de Waalsche gemeente

in gebruik? Op de groote christelijke feesten, of bij de bediening van doop en

avondmaal , of bij de bevestiging van nieuwe leden werden buitengewone eere-

diensten gehouden , bij welke gelegenheden de godsdienstoefening er geheel

op werd ingerigt , om den indruk der feestviering of van de plegtigheid te

verhoogen ; maar was dit wezenlijk tot schade van de godsdienst ? Of nam

men ergernis aan die verhevenheid, vanwaar de spreker de gansche vergade-

ring kon overzien , als hij haar voorging in het gebed , aan dat zoogenaamde

altaar met die zinnebeeldige voorstelling, waarvan wij zoo even gewaagden ? Of

werden er misschien van dat spreekgestoelte A'oor het altaar leerstellingen ver-

kondigd, die gevaarlijk waren voor geloof of leven? — Treden wij op een

dingsdag-avond het gebouw binnen. Er wordt eene gewone leerdienst gehou-

den. Ditmaal is het van Haastert, de tweede voorganger, die het woord voert.

Hij bezit niet de gave der welsprekendheid in dezelfde mate als Canzius

,

maar zijne toespraken zijn niet minder helder en praktisch. Hij handelt over

1 Corinthe XHI. „ De christen" — zegt hij — „ die door de liefde is ge-

vormd, zoekt zich zelven niet. Is hij in aanzien gestegen , hij laat zich daarop

niet voorstaan. Hij blijft nederig en opregt. Het is de lust van zijn hart , om

den invloed van zijn' stand te bezigen ter bevordering van waarheid, deugd

en godzaligheid. Zijne ware eer is , een navolger van Jezus te zijn. Behoort

hij tot den minderen stand , de liefde , die hem geleidt, gedoogt niet , dat hij

met het christendom voor het tijdelijke zijn voordeel zou willen doen. Hij

zoekt het Godsrijk en zijne geregtigheid alleen. De ware christen, die door

liefde wordt bezield , is geen slaaf van zijne driften en hartstogten. Hij is
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lijdzaam en tevreden. Hij gelooft, dat er niets geschieden kan buiten liet Gods-

bestuur. Hij veroordeelt niet. Hij denkt zelfs geen kwaad. Nooit komt het

denkbeeld bij hem op, om kwaad met kwaad te vergelden. Geen onberaden ijver

wekt wraak in zijn gemoed. Hij vliedt den schijn des kwaads zoowel als het

kwaad zelf. In de zamenleving zal hij de boosheid ontmaskeren en de waarheid

in het licht stellen. Maar de christelijke liefde zegt hem tevens , alle dingen

te bedekken. Daarom ziet hij in den naaste vele zwakheden over het hoofd.

Zijne eigene zonden wegende, weegt hij die van anderen niet. Hij heeft ge-

noeg met zich zelven te doen , om aanteekening te houden van de feilen zijner

broederen. Hij gelooft ook alle dingen, dat is hij gelooft van zijn' mede-

mensch alle goede dingen eer dan van zich zelven. Evenzoo hoopt de chris-

telijke liefde alle dingen. Op al wat betamelijk, goed, nuttig en schoon is,

vestigt de christen zijn vertrouwen. Hij veracht de levensvreugde niet, noch

miskent de waarde der geestesgaven. Hij dankt voor alles. Eindelijk ver-

draagt hij alle dingen. Hij vergt van zijne medemenschen het onmogelijke

niet. Hij is verdraagzaam, omdat God verdraagzaam is. Hij is lijdzaam , omdat

Jezus lijdzaam is. Hij beheerscht zich zelven, om door niemand overheerscht

te worden."

Neen! wat in „Christo Sacrum" werd verkondigd, kon niemand aanstoot ge-

ven , wèl dat er gepredikt , nog meer , dat doop en avondmaal bediend werden

door mannen, die niet tot den geestelijken stand behoorden , d. i. die niet door de

Kerk waren geordend. Nogtans stoorden zij zich daaraan niet, die jaren ach-

tereen de godsdienstoefeningen bijwoonden. Het genootschap bloeide gedurende

het eerste tiental jaren. Vooral bij bijzondere gelegenheden, zooals op den

goeden-vrijdag en aan den oudejaarsavond , was de belangstelling groot. Toen

echter Canzius in 1811 zich genoopt zag het land te verlaten, begon het af

te nemen. Hoewel door verschillende regeringen erkend, genoot het geene

geldelijke toelagen en bestond het alleen uit eigen middelen. Na eenige jaren

begon het ook gedrukt te worden door finantiële bezwaren. Nadat Canzius

in 1816 was teruggekeerd, nam hij op nieuw een werkzaam aandeel aan de

godsdienstoefeningen , voor zooverre zijne betrekking te 's Hage hem dit ver-

oorloofde. Doch in 1826 moest hij naar Brussel vertrekken. Hij keerde ander-

maal terug, maar nu om in 1838 tegelijk met het genootschap ten grave te

dalen. Sedert 1836 was het kerkgebouw reeds gesloten.

Vdór dat het ontbonden werd , had „ Christo Sacrum" nog een feest gevierd

,

dat op het werk der eerste oprigters de kroon had gezet. Het genootschap had

zijn vijf-en-twintigjarig bestaan mogen vieren. En wat was er in die vijf-en-twiutig

jai'en niet veranderd! Daar zaten voor aller oog, in het opgepropte kerkgebouw,

de Doopsgezinde leeraar Messchaart naast den Kemonstrantschen van der Hoe-

ven , de Gereformeerde predikant Vorstman naast den Lutherschen Land. Al had

de landdeken van Delftsland , Joannes Franciscus Sem , zich verontschuldigd

,
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ook aan Roomschen ontbrak het bij die gelegenheid niet. Nog meer : was het

geheele Luthersche kerkgenootschap vertegenwoordigd door Schultz, de ge-

heele Remonstrantsche Broederschap door van Rees, ook het provinciaal kerk-

bestuur van Zuid-Holland had zijnen secretaris Sluiter afgevaardigd, ja ook

de synode was aanwezig in den persoon van Dermout. „ Zoo is dan het oogen-

blik daar," aldus sprak Canzius aan het einde zijner feestrede, „ dat mijn hart

zich voor u mag uitstorten , broeders in Jezus Christus ! verkondigers van Zijn

evangelie, hoog- en weleerwaarde hoofdbestuurders en schitterende sterren der

voorname kerkgenootschappen in ons vaderland, hier zamen in dit bedehuis

broederlijk vergaderd. Ziet broeders! ziet in de geschiedenis der Kerk terug,

en ik moet u vragen, is daarin ééne zamenkomst, welke met deze gelijk staat,

aangeteekend? God lof, broeders I de tijden zijn weldra geweken, die onze

voorgeslachten , die ons zelven van elkander verwijderden , te midden van

Jezus' Kerk. God lof! wij hebben in onzen leeftijd den dageraad gezien van

den veelbelovenden dag, in wiens hemelschen morgen wij thans naar den

middag snellen. De zachte geest van het evangelie, de leer van den liefderij-

ken Jezus, moeten het, bij zulke rasse schreden in onderzoek en kennis,

spoedig winnen op kortzigtige broederveroordeeling. Welligt nog maar een'

korten tijd, en de Kerk van Jezus viert, bij zooveel voortgang, het feest

des geslotenen vredes — neen! vrede sluit nog niet alle spanning uit —
broedermin, dit is het woord." Zóó waren de tijden veranderd. Zóó was er een

andere geest ontwaakt in de Nederlandsche protestantsche Kerk. Canzius had

de schoonste voldoening, en Jansen, de secretaris bij het departement van

eeredienst , had regt tot hem te zeggen : „ De dienst van dezen avond zal

meer vruchten dragen, dan gij zelf vermoeden kunt."

Voorzeker het genootschap had niet vruchteloos gearbeid. Het hoofddoel

was aanvankelijk bereikt. Reiken de leden der verschillende kerkgenootschap-

pen in onze dagen elkaar de broederband over de puinhoopen der oude scheids-

muren heen , wij erkennen dankbaar dat „ Christo Sacrum" hiertoe niet weinig

heeft bijgedragen.

H. C. Rogge.



V I E K EN TWINTIGSTE TAFEREEL.

MYSTIEK EN FANATISME.

Of het jaar 1666 voor Anna Maria Schuurman om andere redenen belang-

rijk was, is mij onbekend, maar ik durf verzekeren, dat zij het een merk-

waardig jaar heeft genoemd, al was het alleen om het voorregt, haar daarin

te beurt gevallen , tien dagen lang in haar huis te Utrecht de gastvrouw te

zijn geweest A^an Labadie. Het was op haar verzoek, dat deze, reizende van

Genève naar Middelburg , waar hij tot de bediening des Woords was geroe-

pen , zijn' weg over Utrecht en zijn' intrek in hare woning nam. Het oogen-

blik, waarin hij die binnentrad, bragt aan de beroemde jonkvrouw de verwe-

zenlijking van een' harer lievelingswenschen. Nu vijf jaar geleden had haar

broeder voor het eerst met hem persoonlijk kennis gemaakt, en die kennis-

raaking had geleid tot eene zeer drukke briefwisseling tusschen de zuster, de

voornaamsten van hare vrienden te Utrecht en den vermaarden prediker van

Genève. Het gevolg was , dat men te Utrecht in de kringen , waarin Schuurman

verkeerde, allengs meer begon te dweepen met den man, dien men reeds uit

zijne geschriften kende en hoog waardeerde. En toen de Fransche gemeente

te Middelburg een' predikant behoefde, wist men uit Utrecht te bewerken,

dat de keus viel op Labadie. Deze gaf aan die roeping gehoor , zoodat zijne

komst in ons vaderland niet meer voor korten tijd was. Voortaan zou Schuur-

man's land ook het zijne wezen, en deze omstandigheid zal niet weinig heb-

ben bijgedragen tot verhooging van hare vreugde, toen zij hem als haren gast

begroette.

Over dit tiendaagsche verblijf van Labadie te Utrecht wensch ik nog het een

en ander in het midden te brengen; doch het is billijk, dat wij eerst iets

naders vernemen, zoowel van de gastvrouw als van den gast. Zagen beiden

elkander toen voor het eerst , over niet langen tijd zou , vooral te Utrecht, als

nieuwtje het gerucht worden verbreid, dat Anna Maria Schuurman „samen-

leefde" met Labadie. Het feit, dat zij met den „vriend harer ziel" woon-

plaats en levensbestemming deelde, was onloochenbaar, maar of de booze

wereld regt had over dit „samenzijn" op zoo dubbelzinnige en ergdenkende wijze

te spreken, meen ik te mogen betwijfelen, zoo al niet te moeten tegenspreken.
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Doch deze zaak , in eene levensbeschrijving van Sckuixrman op hare plaats

,

behoeft niet verder besproken te worden in dit Tafereel. Dat ik van haar mel-

ding maakte ,
geschiedde om het belangrijke der eerste ontmoeting tusschen

deze twee te doen uitkomen , iets , dat , naar ik meen , bij de behandeling van

ons eigenlijk onderwerp, bovenal onze aandacht verdient, dewijl uit het ver-

haal van het leven en streven van personen eene of andere geruchtmakende

rigting — en dus mogen wij de mystiek wel noemen — veel beter gekend

wordt dan uit dorre redeneringen en bespiegelingen.

De naam van Anna Maria Schuurman is tot op heden bij jong en oud be-

kend, maar wat men van haar weet, is vaak bepaald tot de kennis van eenige

buitensporige , dwaze hebbelijkheden , die haar zouden hebben gekarakteri-

seerd. Waarheid is , dat zij , geene geboren Nederlandsche , moet gerekend

worden te behooren tot de merkwaardigste personen , van wie de geschiedenis

van ons vaderland heeft te verhalen , en ten volle aanspraak heeft op de be-

wondering en hoogachting , die tijdgenooten en het best ingelichte deel van het

nageslacht haar toedroegen. Sedert 1623 te Utrecht woonachtig, ontwikkelde

zij daar de schoone en vele gaven van haren geest en haar hart. Onder de

leiding van den hoogleeraar Voetius , aan de lezers van deze Tafereelen reeds

bekend, legde zij zich toe op de studie der oude talen, terwijl zij zich bleef

oefenen in meer dan eene der nieuwere. Gezeten in eene voor haar gebouwde

loge , die haar aan de oogen der stvidenten onttrok , woonde zij in Voetius'

gehoorzaal diens lessen bij over godgeleerdheid. Aan die wetenschap had zij

haar hart geschonken. Hare kemiis van oude talen moest haar in staat stellen,

den Bijbel in het oorspronkelijke te lezen , en zij bediende zich van hare vaar-

digheid in het schrijven bij voorkeur , om godsdienstige denkbeelden in

ruimeren kring te verspreiden. Voeg hierbij, dat zij veel kunstzin bezat,

de beschaving van haren tijd in zich droeg, een' zeer opgewekten en vu-

rigen geest had en zóó naar waarheid dorstte, dat zij van geene vermoeijenis

wist, als zij deze op het spoor kon komen, en gij zult u eenigzins kunnen

voorstellen met welk eene verrukking de rijkbegaafde en ontwikkelde jonkvrouw

een' man als Labadie te gemoet kwam. Er moest van hare zijde voor hem

sympathie ontstaan; want die man was destijds de meest krachtige vertegen-

woordiger van een streven, dat zij zoozeer liefhad. Van Schuurman wenden

wij ons thans voor een oogenblik af, om nader kennis te maken met Labadie.

Eeeds zijn naam geeft te kennen , dat hij , of althans zijn geslacht , uit

Frankrijk afkomstig was. Hij was het zelf ook. Te Bourg in Guyenne aan-

schouwde hij in 1610 het levenslicht. Zijne ouders, leden der Roorasch-Ka-

tholieke Kerk , vertrouwden , toen hij zeven jaar telde , zijne opvoeding toe

aan de broeders van het Jezuïtenklooster te Bordeaux. Daar zou hij worden

opgeleid voor de regtsgeleerdheid , doch hij zelf had de godgeleerdheid lief,

en o-af alras aan zijne opvoeders te verstaan, dat hij hoopte eens voor de gemeente
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als prediker op te treden. Nog in het klooster zijnde, werd hij er zich van

bewust, dat hij aan de christenheid iets te zeggen had. Naar zijn oordeel

geleek zij al te weinig op de gemeente , waarvan Jezus als van de zijne ge-

sproken had, en waarvan in het boek van de Handelingen der Apostelen zulk

eene schoone schilderij wordt opgehangen. Tot dien eersten tijd — hare gouden

eeuw — moest de christenheid terugkeeren. Dit denkbeeld had zich van hem

meester gemaakt; het bruischte in hem. Hij zelf kende zich al de eigenaar-

digheden toe, die een lid der ware gemeente kenmerken. Het gebed was zijne

dagelijksche oefening. Van tijd tot tijd viel hem het voorregt te beurt, ver-

rukt te worden van zinnen; dan zag hij Jezus en hoorde hij diens stem; zijn

hartstogtelijke aard speelde hem visioenen voor den geest, en zoo werd hij

binnen de stille kloostermuren de man, die bestemd was, in de gemeente

van Jezus eene nieuwe gedachte uit te spreken, en in niet weinigen harer

leden nieuw, zij 't niet altijd even gezond, leven te wekken. Had hij alzoo

iets te zeggen, de wijze, waarop hij het zou doen, werd hem gewaar-

borgd door zijn' buitengewonen aanleg eu door zijne studie. Augustinus en

Bernard waren zijne mannen; maar de beoefening der Heilige Schrift bleef

voor hem hoofdzaak. Onder het lezen stond hem gedurig het ideaal der zui-

vere gemeente voor oogen, en gaandeweg werden de omtrekken van dat

beeld zijner phantasie scherper. Alzoo toegerust besteeg hij den kansel , en

weldra trok hij de menigte door het eigenaardige zijner prediking. Doch wie

aan haar hunne goedkeuring schonken , niet de paters van de orde , waartoe hij

behoorde. Zij murmureerden over eene evangelieverkondiging, die uitging van

het hoofddenkbeeld, dat de tegenwoordige toestand der Kerk een onjuiste en

dus onhoudbare was, die in haar wezen zoo idealistisch en, naar 't hun toe-

scheen, zoo schromelijk overdreven was; die straks kon veroorzaken, dat zij

zelven, dragers van gansch andere gedachten, in de oogen der bekoorde ge-

meente, verwerpelijk werden. Het leed niet lang, of zij gaven den jeugdigen

ijveraar hunne verwondering en hun misnoegen te verstaan ; maar deze keerde hun-

ne aanmerkingen tegen hen zelven, en verklaarde hun onverholen, dat er in

de wijze, waarop zij zich van hunne taak kweten, veel was, dat hem tegenstond.

Hierdoor ontstond tusschen Labadie en de overige leden der orde eene verwij-

dering, die uitliep op eene scheiding. In 1639 uit de orde getreden , voegde hij

zich een jaar later, gedreven door zijn vurig verlangen, gelegenheid tot spre-

ken te hebben, bij de Jansenisten. Deze puriteinsclie vereerders van Augus-

tinus, met hunne strenge praedcstinatieleer en ernstige opvatting van de zonde

,

destijds magtig in hunne sterkte Port-Royal , een cisterziënser-klooster in de

nabijheid van Parijs , namen hem gaarne in hun midden op , al was het alleen

om de schijnbare overwinning , die zij daardoor op hunne vijanden , de Jezuiten

,

behaalden. Zij zonden hem als een' hunner predikers naar Amiëns, wel over-

tuigd van den opgang, dien hij er maken zou, maar tevens eenigzins wan-

U. 53
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trouwend ten aanzien van den man , die— 't is het oordeel door een' der aan-

zienlijksten onder de Jansenisten over Labadie uitgesproken — ongelukkig!

zijne eigenaardige meeningen niet dankte aan de studie der kerkvaders, maar

aan het gebed. Toch onthielden zij hem hun' bijval niet, en verpligtten zij

hem zeer aan zich, toen zij hem toestonden, uit de talrijke schare, die ge-

woon was hem te hooren, enkelen bijeen te roepen, en dezen te verzamelen

tot eene broederschap, eene gemeente in de gemeente, eene gemeente, die de

verwezenlijking moest zijn van zijn ideaal. Met deze getrouwen kwam hij

tweemaal 's weeks zamen. In die zamenkomst werd gebeden en een gedeelte

der Heilige Schrift gelezen, waartoe ieder een Fransch bijbeltje raedebragt;

in die zamenkomst werd ook het avondmaal met brood en wijn genoten. Dat

Labadie zulk eene vereeuiging kon tot stand brengen, was voor hem hoogst

belangrijk; maar dit werkte tegelijk beslissend voor de rigting, waarin hij

zich van nu af ter bereiking van zijn doel zou bewegen. Niet in de gemeen-

schap met de bestaande Kerk , maar buiten die gemeenschap lag voor hem het

middel, om de christenheid te hervormen. Natuurlijk was het, dat deze over-

tuiging door hem vrij en openlijk werd verkondigd; maar natuurlijk was het

ook, dat die verkondiging geene kleine beweging deed ontstaan. De kardinaal

Mazarin bemoeide zich met de zaak : hij riep den veel besproken prediker

van Amiëns tot zich
,
gaf hem te verstaan , dat hij hem hield voor een' braaf

en opregt man, maar dat zijn prediken gevaarlijk werd voor de rust van

den staat, en daarom verbood hij hem daarmede voort te gaan. Labadie

keerde naar Amiëns terug, besloten aan dit verbod niet gehoorzaam te zijn

,

niet wankelende in zijn vast voornemen, vuriger dan ooit, maar ook over-

tuigd van de bezwaren, die hij nu zou hebben te overwinnen. Zij bleven

hem niet bespaard. Van toen af brak voor hem een tijd aan, waarin hij was

blootgesteld aan allerlei gevaren , die hij
,

gesteund door zijne getrouwen

,

moedig doorstond. Van Amiëns trok hij naar eene plaats in Guyenne, doch

het was hem weldra niet mogelijk in Frankrijk zijn werk te volbrengen. De

Jezuïten haatten en vervolgden hem; de soldaten van de koningin Anna speur-

den zijne telkens wisselende verblijfplaats op. Geen oogenblik was hij veilig,

en slechts door het aanwenden van allerlei kunstgrepen gelukte het hem

aan zijne vervolgers te ontkomen. Is het wonder, dat hij over de gevestigde

Kerk van zijn vaderland een zeer streng oordeel velde, maar is het won-

der ook, dat hij niet langer wilde behooren tot eene kerkgemeenschap,

die nog in zoo menig opzigt met het Koomsche zuurdeeg doortrokken

was? Te Montauban vestigde hij zich met der woon, en dadr trad hij

in 1650 tot de gemeente der protestanten toe. In den eersten tijd na zijn'

overgang, trok hij zich uit het openbaar leven terug, maar weldra ont-

waakte in hem de lust, om andermaal luide getuigenis af te leggen van

zijn streven. Die lust was opgewekt door de ervaring, die hij opdeed
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van den weinig bevredigenden toestand , waarin zich de gemeente , waartoe hij

sedert korten tijd behoorde, bevond. Ook de protestantsche christenheid be-

antwoordde niet aan zijn ideaal. Dit haar te zeggen, achtte hij zijne roeping

en dus zijn pligt te zijn , en weldra klonk onder de christenen te Montau-

ban het geweldige woord, waarvoor elders zoo menig hoofd zich gebogen

had. Tegen de zonde van het maatschappelijke leven trok hij onvermoeid te

velde, maar hij spaarde ook de geneuchten niet, die het aanbood. Al wat

den mensch ontvoert aan het zijn-met-God , het zich met God verbonden ge-

voelen , werd door hem veroordeeld en aangevallen. Zoowel het theater als

de herberg werden door zijne slagen getrofien , de onschuldige scherts zoo goed

door hem veroordeeld als de dartele brooddronkenheid. Niet de wijze, waarop

men deel neemt aan de genietingen des levens, besliste bij hem over 't al of

niet geoorloofde van die deelneming, deze was op zich zelve beschouwd reeds

zonde. Tegenover deze en soortgelijke bestraffingen en waarschuwingen plaatste

hij krachtige opwekkingen, om, naar de apostolische vermaning, te bidden

zonder ophouden. En dat alles hoorden ook te Montaubau zeer velen met be-

langstelling aan. Gedurende de zeven jaren van zijn verblijf in die stad nam

zijn aanhang toe, en toen hij na verloop van dien tijd haar verwisselde met

Oranje, de hoofdplaats van het eigendom van den protestantschen prins van

Oranje-Nassau, trokken vele vrienden met hem mede. Over zijn wonen in

Oranje mag ik niet uitweiden ; laat het berigt volstaan , dat hij , na nog geen

twee jaar toevens aldaar, naar Londen werd geroepen, om voorganger te zijn

van de Fransche gemeente in die stad. Hij was te eerder bereid aan die roep-

stem gehoor te geven, nu juist koning Lodewijk zijne troepen tegen Oranje

deed oprukken. Toch zou hij Engeland's hoofdstad niet betreden, zelfs zich

niet inschepen, om haar te bereiken. Op zijne reis trok hij Genève door,

maar niet weder uit. In die stad was hij terstond omringd door een aantal

vrienden en vereerders, die hem smeekten, dat hij bij hen zou blijven. Aan

dit verzoek gaf hij gehoor; hij vestigde zich in Genève al spoedig als predi-

ker , en ,
gelijk overal elders , als sterk gevierd prediker. Jong en oud luisterden

met verbazing naar zijn woord. Een aantal jongelieden omgafhem voortdurend;

onder dezen bevonden zich Spanheim en Spener. De laatste voelde, onder het

luisteren naar Labadie, de „ pia desideria" (de vrome wenschen) in zich op-

komen, die hij later in schrift heeft gesteld. Zoo werkte de vermaarde j^i'e-

diker ook te Genève met goeden iiitslag, en was er bij de gemeente, die

hem lief had, geene kleine droefheid, toen zij van hem vernam, dat hij haar

verlaten ging, om te Middelburg in de Nederlanden het Woord te verkondigen.

De lezer bemerkt, dat wij hier gekomen zijn aan het tijdstip in Labadie's

leven, waarin wij hem het eerst aantroffen, als gast van Anna Maria Schuur-

man. Wie toen niets anders van hem wist dan dit eene, zal zich nu eenig-

zins, hoop ik, kunnen voorstellen, van hoeveel belang voor genoemde jonk-

53*
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vrouw Labadie's bezoek was. Deze toch was niet maar een gewoon prediker,

opgevoed bij eene kerkleer, wier zuivere verkondiging hem, gelijk zoovelen

zijner ambtgenooten , boven alles ter harte ging; deze was, wat men zeggen

moge, eene zeer eigenaardige persoonlijkheid, die zich allengs had weten los

te maken uit meer of minder belemmerende omgevingen. Zoon der aloude

Katholieke Kerk , aangenomen lid van de gemeente der Jansenisten , ten laatste

medestander der protestantsche geloovigen , was hij , ofschoon 't digtst tot dezen

naderende, altijd in het bezit gebleven van eene hoogst opmerkenswaardige

zelfstandigheid. Niet aan de reële werkelijkheid , maar aan de ideële behoorde

hij toe; en in hem was eene kracht, een strijdlust, een geest van volharden-

den ijver, die hem niet moede deed worden, te midden van zoovele lotswis-

selingen. Welk een rijk verleden had deze man achter zich! Welk eene aan-

beveling bragt hij daarin, als ook in zijne gloeijende overtuiging , bij persoon-

lijkheden als Schuurman mede. Gelijk ik opmerkte, zij kende hem reeds

uit zijne geschriften, vooral uit zijne verhandeling over het gebed en over

het ware christendom. Het is vooral de waarde van het inwendige gebed, de

meditatie of contemplatie der ziel, die hij in het eerste geschrift in het licht

stelt , terwijl hij in het tweede zijne bedoeling geheel uitdrukt in deze be-

schrijving van het ware christendom : „ Het is de eenheid met God , waar-

door de ziel , die den Heer aanhangt , één geest is met hem en daarom met

God." Een man, die de drager was van zulk eene gedachte, was aan vele

toenmalige bewoners in ons vaderland van harte welkom, en nergens kon hij

zich daarvan beter overtuigen dan te Utrecht, waar Schuurman woonde, en

waar zij in vriendschap leefde met mannen , die geestverwanten van Labadie

mogen genoemd worden.

Wij weten , dat Anna Maria Schuurman het genoegen van Labadie's bijzijn

niet voor zich zelve hield , maar dat zij daarin hare vrienden deelen liet

,

bij wie zij haren gast inleidde. De mij toegestane ruimte verbiedt van al

die vrienden afzonderlijk te gewagen, maar mijn onderwerp brengt meê, dat

ik van twee hunner een enkel woord zeg. Het kortst kan ik zijn over den

hoogleeraar Voetius, den eerste der twee. Mijne lezers kennen hem reeds, en

ik behoef daarom niet te vreezen , dat zij in dezen man niets anders zullen

zien, dan den vurigen voorvechter van de regtzinnige leer, die hij op de

wijdvermaarde synode van Dordrecht had helpen vaststellen. Hoezeer hij zich

dien naam heeft verworven gedurende een lang leven, dat fel bewogen werd

door strijd tegen Roomschen, tegen Remonstranten, tegen wijsgeeren — Car-

tesius bij name — hoezeer hij een bij uitnemendheid scholastieke theoloog

was, die een talrijk nageslacht ten voorbeeld verstrekte bij het wringen van

het christendom — ach arme! — in het keui'slijf eener massieve kerkleer,

leefde er in hem een streven , dat in zijne uitwerking voor het leven niet on-

vruchtbaar kon blijven. De man, die het hoogleeraarambt te Utrecht aan-
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vaardde met ccno redevoering over „het naauw verband tusschen de godzaligheid

en de wetenschappen;" die luide zijne ingenomenheid betuigde met Thomas' gul-

den boeksken „ over de navolginge Cliristi ;" die zijne studenten vermaande zich

vooral te oefenen in de vroomheid, en daartoe het afzonderen van bepaalde

uren tot zamenkomsten aanprees ; die den adem uitblies met deze , uit het vroom

gemoed, opwellende bede: „Hoe verlang ik naar u, mijn Jezus! wanneer zult

gij komen? wanneer zult gij mij verblijden en mij met u verzadigen?" — die

man had nog voor iets anders hart , dan voor het redeneren in dorre , zij ^t

ook wèl sluitende vertoogen over de verborgenheden der bovennatuurlijke din-

gen; die man had voor 't minst een gemoed, dat geopend was voor een ver-

langen, als dat, waardoor Labadie geheel werd beheerscht. Doch altijd bleef

de geleerde en gevreesde Voetius iets van 't ontzagwekkende behouden, dat

u van 's mans beeldtenis te gemoet straalt. Ik voor mij had liever omgeo-aan

met den tweede van Anna's vrienden, met den predikant Lodensteijn. Op het

tijdstip , waarvan wij nu spreken , was hij sedert vijftien jaar voorganger van

de gemeente te Utrecht. Daar was zijne derde standplaats, waarheen hij uit

Sluis was gekomen, en de gemeente van Sluis had hem aan die van Zoeter-

meer ontnomen. In ieder dezer werkkringen was hij met voorbeeldelooze trouw

werkzaam geweest , doch vooral te Utrecht strekte zijn arbeid velen tot o-rooten

zegen. Zijne plaats was in de woningen zijner gemeenteleden, aan ziek- en

sterfbed, in het midden van armen en ongelukkigen. Tot aan zijn' dood on-

gehuwd gebleven, gaf hij al zijn' tijd aan de verzorging zijner gemeente. Hoogst

eenvoudig in zijne wijze van leven , kon hij behoeftigen en noodlijdenden naar

behooren bijstaan. Deze zin voor het praktikale, deze voorliefde voor gemoe-

delijke vroomheid kwam sterk uit in zijne preken en zijn' letterkundigen arbeid.

De strijdvragen der theologie, die toen de hoofden bezig hielden — iedere

eeuw heeft de hare gekend, de zeventiende, lezer! zoowel als de negentiende

werden zorgvuldig door hem vermeden. Niet ter wille van de leer der god-

zaligheid, maar ter wille van de godzaligheid zelve sprak hij zijn opbouwend

woord. Bood hem de Kerk daartoe ruimschoots gelegenheid aan , hij was daar-

mede nog niet tevreden, maar ontving eiken vrijdag in zijn huis eene belang-

stellende schare, met wie hij sprak over vroomheid en een christelijk leven.

Zoo altijd in en met zijne gemeente bezig, behield hij slechts weinig uren voor

zich. Kon hij er nu en dan enkele voor zijn studeervertrek afzonderen, dan

tastte zijne hand niet naar zijn' boekenschat , om nieuw licht te verspreiden over

duistere of aangevochte punten der geloofsleer. Slechts eens trad hij in het

strijdperk, de meening van Voetius over den sabbat verdedigende teo-en Coc-

cejus; maar in den regel liet hij den strijd aan anderen over, en schreef hij,

al weder met het oog op de behoeften der gemeente, stichtelijke liederen, die

met graagte werden ontvangen en te allen tijde door velen gezongen zijn.

In de voorrede van den belangrijksten bundel zijner liederen, die in 167fi het
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eerst het licht zag onder den titel: „Uitspanningen," en waarvan uit de eerste

helft der achttiende eeuw de elfde uitgave voor mij ligt, geeft hij als zijn'

wensch te kennen, dat deze zangen zullen worden aangeheven door een ge-

zelschap van geloovigen, nadat eerst „'t herte tot den zang is opgeligt door

eenige zugtingen of gebeden tot den Heer ;" dat „ na ijder gezang ijder der

leden vrijheid en tijd zal hebben vrijmoedig voort te brengen 't geen de H.

Godheid in 't zingen hem door den Geest geopenbaard of doen gevoelen heeft,

opdat dit een vruchtbaare oeffeninge zij , en waarlijk een daad der christen-

propheteeringe naar 's Apostels vermaning , 1 Cor. 14 : 9 , welke gansche ver-

handelinge vers 5, 6, 7, 8 etc. op deze zake zeer toepasselijk is." De liede-

ren zelven ontleenen hun' inhoud óf aan het psalmboek, óf aan de levensge-

schiedenis van Jezus, óf aan bijzondere tijden en gebeurtenissen. Voor het

meerendeel hebben zij den vorm van alleenspraken; hier en daar dragen zij

te regt den naam van meditatie, terwijl enkelen zamenspraken zijn, b.v. in het

tweede deel die tusschen Bernhardus en Eobertus over de „Begeerlijkheden des

vleesch door den geest t' onder-gebragt," of tusschen Jezus en zijne Bruid,

tusschen Emanuel en Sulamith. Tot de meest bekende behooren het lied, ge-

titeld: „Jezus voorbeeld," en aanvangende: „ Heyl'ge Jesu! hemelsch voor-

beeld !" en het daaraanvolgende ,
genaamd : „ Heerlijkheids-Loff," waarvan de

eerste regel luidt: „ Hoog ! omhoog ! mijn ziel na boven !" Beiden maken, ofschoon

veranderd en gewijzigd , deel uit van den bundel evangelische gezangen , het

eerste als het twee-en-zestigste , het laatste als het drie-en-veertigste. Maar

ter kenschetsing van den geest, waarin al deze liederen zijn gedicht, is ze-

ker geen beter geschikt dan 't geen in 't eerste deel onder den titel : „ Hert-

sterkte in Jehovah" voorkomt. Lodensteijn vervaardigde het (gelijk reeds elders

is medegedeeld) op het fort Nieuw Eees, in het Cleefsche, waarheen hij met

anderen als gijzelaar door de Franschen was gebragt l). Het gemis van zijn

vaderland en van het verkeer met zijne bloedverwanten en vrienden ging hem

wel aan het harte , maar door genoemd lied maken wij kennis met 't geen liem

dit gemis deed dragen en tot op zekere hoogte gering achten,

't Scheen — dus vangt reeds het tweede vers aan —

't Scheeu wat groots en van gewigt,

Weerdiger dan 't zonue-ligt:

Maar het ziel verdervend' Eygeii

Was' er in, end' ongezind

Zig tot 't heylzaam Niet te ueygen

,

Daar de Ziel meer ruste vind.

1) Over Lodensteijn, als dichter, is reeds in de GescJnedenis der ChristeltjJce Kerk in

Tafereelen, Dl. V, bl. 234, v.v. gehandeld; wat daar ten aanzien der mystieke rig-

ting van zijnen geest slechts Ier loops werd aangeduid, is hier meer opzettelijk aange-

wezen en herdacht. Eed.
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En liij vervolgt in het vierde vers

:

Met iu miju gedagtcii schiet

't Eeuwig AU, en 't eyiideloos Niet:

Alle Eygen te verzaakeii

,

All' den Heere toe te staan.

Dat is nu mijn hoogst vermaak, en

Dat doet alles mij vergaan.

terwijl liij in het tiende vers verzekert:

't Gaat weer tot dien Oceaan

Daar het eerstüjk kwam vandaan.

Wis, mijn Heijl is niet gelegen

In dat mij iets goeds geschiet;

Maar dat ik de goedheyd zegen'

Als den Heer' het al geniet.

Op den eigenlijken geest, die uit deze woorden spreekt, komen wij later

terug. Bij 't geen wij van Lodensteijn verhaalden , voegen wij nog de volgende

bijzonderheid, die mede dienen kan tot vermeerdering van onze kennis van

's mans gemoedsbestaan. Stelde hij op de openbare godsdienstoefenmg hoogen

prijs, en hield hij alle plegtigheden , die tot haar behooren, in hooge waarde,

vooral had hij de viering van het avondmaal lief'. In het tweede deel zijner

„ Uytspanningen" vind ik onder het opschrift : „ Des Heeren Heylig Avond-

maal" bet volgende gedicht:

't Is (zeyd Godts Bode) een onweerdeerlijke spijze,

Die Jesus in zijn Heyl-maal aan zijn kind'ren geeft,

Die zieken op-helpt (die ook Dooden doet verrijzen

En Adem geeft) maar hier verkwikking aan wat leeft.

Hoe kan dat zijn? (zey Thomas) wat ik riek' of proeve.

Of hoor, of zie, of voel, zulk groots en merk ik niet.

Gij zult (zeyd Godes knegt) nog reuk, nog smaak behoeve:

Daarom is 't (Thoma) groot omdat gij 't niet en ziet.

't Is (zeyd Hij) 't Heyl niet, maar 't is der genade zegel,

't Is zo : (was 't antwoord) meer dat zegel waar en wis.

Wat blind u d' oogen voor den onfeylbaren Kegel?

Daar is de waare zaak , daar 't waare zegel is.

Doch juist omdat hij de plegtlgheid der avondmaalsviering zoo liefhad,

was hij gesteld op eene waardige deelneming. En nu kwam hij tot de over-

tuiging , dat velen zich schikten om den disch , zonder dat hun aanzitten van

eene heiligende en reinigende kracht was op hun' levenswandel. Dit hinderde

hem zeer, en hij zocht te bewerken, dat allen, die eenigzins in kwaden

naam stonden, geweerd werden van den disch. Maar toen hem dit niet ge-
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lukte, nam hij in het jaar 1665 het stoute besluit, nooit weer avondmaal

te bedienen. Aanvankelijk ondervond hij in het naleven van dit voornemen

niet weinig moeijelijkheden ; maar zijn aanhouden behaalde de zegepraal, en

sinds genoemd jaar zag de gemeente van Utrecht hem niet weder als voor-

ganger aan den avondmaalsdisch , als die in hare kerken was aangerigt.

Hebben wij van de vrienden, waarmede Anna Maria Schuurman omging,

een tweetal meer dan oppervlakkig leeren kennen , omtrent de overigen leggen

wij alleen de getuigenis af, dat zij van gelijken geest waren, In dien kring

werd Labadie — wij zouden hem bijna uit het oog verliezen ; wij hebben hem

nu vlak bij ons, want hij is inmiddels te Utrecht aangekomen — als een be-

kende en vriend binnengeleid , al zagen allen toen zijn aangezigt voor het

eerst. Menig uur, dat door hem niet werd doorgebragt met het afleggen van

bezoeken of met prediken , zal hij hebben gesleten in het midden van die man-

nen. Waarover het gesprek liep, is ons niet onbekend. Al werd het niet op-

zettelijk vermeld, dat de nood der Kerk, hare behoefte aan hervorming het

onderwerp daarvan uitmaakte, wij zouden niet anders vermoeden. Eenstem-

migheid van gevoelen heerschte te dezen aanzien bij allen ; maar alras bleek

het, dat de weg, dien Labadie wilde inslaan ter bereiking van het doel, een

andere was, dan dien de Utrechtsche vrienden kozen. De man van Genève,

die het schier met alle kerkgenootschappen had beproefd, zonder dat hij be-

vredigd was geworden , wanhoopte aan de mogelijkheid van te blijven in de

Kerk. De vrienden van Utrecht hadden minder stormachtige levenservaringen.

Een Nederlander mag er maar zelden op bogen. De geringe omvang van zijn va-

derland, het nevelachtige van de atmospheer, het kille van het klimaat, het wa-

terrijke van den bodem — als gij wilt , kunt gij dit alles als oorzaak laten gelden
;

gij hebt zoodoende het feit gedeeltelijk verklaard, niet geheel verschoond. Zij

waren van eene meer bekrompen levensbeschouwing , die hun een' kerkvorm —
den hunne— hartelijk deed liefhebben ; zij wanhoopten in geenen deele , zij wil-

den niet hooren van een opzeggen van de gemeenschap met de bestaande, de

staatskerk. Men kwam te Utrecht tot geen vergelijk, maar wel tot de over-

tuiging, dat het streven van Labadie te heftig was. Men werd in die over-

tuiging versterkt door een' brief , dien Labadie, kort na zijne aankomst te Mid-

delburg, aan de Utrechtsche predikanten schreef. De inhoud was scherp, en

voor Voetius, ook voor Lodensteijn, vervloog al meer de hoop, dat zij in

Labadie een' medestander zouden hebben. De uitkomst heeft hunne vrees be-

waarheid. Beiden gingen te Utrecht rustig met hun werk voort , toen Labadie

van synode naar synode trok, overal ter verantwoording werd geroepen, ner-

gens bijval verwierf, ten laatste Middelburg verliet, en in de streken van

den beaeden-Rijn eene afzonderlijke gemeente stichtte, die echter niet beperkt

bleef binnen die grenzen, maar vooral in Friesland, tot zelfs in Amsterdam hare

vertakkingen had. Na langen tijd is van die gemeente het laatste spoor weg-
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gewischt , terwijl de Kerk , waartoe Voetiiis en Lodensteijn behoorden , staat tot

op dezen dag. Maar die znclit naar afscheiding heeft het liart van velen harer

voormalige zonen en dochteren van haar vervreemd , en wie zal zeggen , wat voor

haarde toekomst zal opleveren, de toekomst, die zal te beschikken hebben over

een wapen, niet ongelijk aan dat, waarmede Labadie haar bestreden heeft?

Wat wilde die kring van mannen te Utrecht , wat wilden velen met hen ?

Ziedaar eene vraag, lezer! die ik moet beantwoorden; maar tot het antwoord

heb ik mij in al het meegedeelde een' gemakkelijken weg gebaand. Wij heb-

ben gezien, dat mannen, die hoofden en voorgangers in de gemeente waren,

geen' vrede hadden met den toestand, waarin zij zich bevond. Wel was bij

hen de mate van ontevredenheid niet dezelfde; wel klom het handelen, waar-

toe zij zich geroepen achtten, niet bij allen tot een drijven, maar eenstemmig

luidde de klacht : het moet anders worden. Wat ontbrak er dan aan de ge-

meente ten onzent in de zeventiende eeuw? School in haar midden ergerlijke

ketterij ? Was de mate harer regtzinnigheid onvoldoende ? Toonde zij zich

ongehoorzaam aan hare leeraars? Verzette zij zich tegen de leer, die deze

haar voorhielden? Niets van dit alles. Al is het waar, dat de leden der me-

nigvuldige synoden, in onderscheidene steden gehouden, vaak verschilpunten

hadden te effenen, die hier of daar tusschen leeraars en leeraars, tusschen

leeraars en gemeenteleden waren gerezen, — hoe zou het anders hebben

kunnen zijn bij een streven , als sinds de kerkvergadering van Dordrecht

de staatskerk beheerschte, het streven namelijk naar éénheid in geloofs-

overtuiging? — toch komt aan de gemeente van die dagen de lof toe, dat

zij goed regtzinnig was. Het stoere geslacht van dien tijd had de forsche leer-

stukken lief, waaruit het aangenomen stelsel bestond. Die liefde droeg het over

op degenen, die de leer der godzaligheid verkondigden en liaar onderwezen

aan hunne kinderen. Maar de menscli leeft niet van begrippen ; het godsdien-

stige leven wordt niet door een stelsel gevoed. Wie de leer kent , en van hare

voorschriften niet afwijkt, is daarom nog geen godsdienstig mensch. Niet altijd

werd dit door de protestantsche Kerk in het oog gehouden. Zij was niet vrij

van leerheiligheid , eene even erge kwaal als de werkheiligheid der Kerk

,

waaruit zij was voortgekomen. Vandaar dat menigeen niet vele blijken gaf

van godsdienstig leven te bezitten. Dit was eene oorzaak van bittere smart

voor mannen , die behalve de leer der godzaligheid
,
ja boven haar , de god-

zaligheid zelve liefhadden. Dat zij hun leedwezen niet voor zich verborgen

hielden , kan ons niet verwonderen ; dat zij genezing trachtten aan te brengen

,

evenmin; dat zij het deden op de wijze, waarop 't door hen geschiedde, nog

minder. Ons komt over die wijze het oordeel niet toe ; onze taak is verslag te

geven; en met het oog op die taak noodigcn wij onze lezers uit, met ons

het oog te vestigen op de openbaring van de mystiek in de vaderlandsche

Kerk der zeventiende eeuw,

II. 54
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De naam mystiek of mysticisme, dien wij, in navolging van velen, aan de

geestesrigting geven van mannen als Labadie, Lodensteijn en anderen, vooral

van predikanten, die in de achttiende eeuw leefden, is een oude naam voor

eene oude zaak. Bijna bij alle volken , die in hun godsdienstig leven tot eenige

hoogte waren gekomen , treffen wij sommigen aan , die van die rigting waren.

Ga terug tot de tijden der oudheid, verwijl in de dagen der middeleeuwen,

gij ontmoet ze overal. Doch de bakermat der rigting is het Oosten, het

land , waar over de betrekking , waarin het eindige — de wereld , de mensch —
staat tot den Oneindige — God — minder werd geredeneerd en nagedacht

,

dan wel een gevoelen geuit, dat men langs den weg van bespiegelend schou-

wen had verkregen. Terwijl de Griek, en later de zoon van het Westen, de

stamvader van de protestantsche christenheid, zijne meening omtrent deze vraag,

die het wezen van de godsdienst uitdrukt , in redeneringen en vertoogen neer-

legde , klom de Oosterling, geholpen door zijne gloeijende verbeelding en zijn'

aanleg tot een zich verdiepen in zijn eigen wezen, op tot de aanschouwing

der Godheid , en strekte zijn vurig verlangen zich uit, niet naar een begrijpen van

den Oneindige, maar naar een verbonden worden met Hem, die het Al was,

terwijl hij zelf en alles, dat den stempel droeg der eindigheid tegenover dat

Al , als een Niel wegzonken. Naast , tusschen deze beide eenzijdige uitingen van

het ons ingeplanten besef van Gods bestaan en onze verwantschap met Hem,

stond Israël , en bij name Israël's volwassen zoon , Jezus Christus , als de

Middelaar der elkander schijnbaar uitsluitende rlgtlngen. Ook Jezus sprak van

een zien van God ; maar drong hij bij de zijnen aan , om zich tot dat zien te

verheffen, het was niet, omdat hij wilde, dat zij in ijdele bespiegelingen zich

zouden verdiepen, maar ziende tot het leven zouden komen, het krachtige

gezonde leven, dat bewogen wordt door de liefde tot God, en uit kracht van

die liefde, in navolging van God wordt geleid. Ook Jezus sprak van een

Jcennen van God, maar hij beloofde dit niet aan de wljsgeeren, maar aan de

kinderen , daarmede geenszins de wijsbegeerte veroordeelende , maar haar het

regt ontnemende, om de leidsvrouw te zijn tot godsdienst. Zedelijke zin,

geboren uit het tot bewustheid gekomen verlangen naar God, moest wederom

aan dit verlangen voedsel geven en het vruchtbaar maken voor het leven. Om
Israël heen, kwam het huwelijk tot stand tusschen oostersche bespiegeling

en westersche wijsbegeerte. Maar tot Israël gevoelde zich weldra het geslacht

getrokken, dat van dit huwelijk de vrucht was, en in de christelijke Kerk

ontmoetten en verbroederden zich de onderscheidene partijen. Op het gebied

der Kerk werd de strijd voortgezet tusschen weten en gelooven, tusschen rede

en gevoel. De Katholieke christenheid werd door dien strijd verontrust. De

geloofsleer der Kerk mogt welsluitend zijn , voor de rede kunnen geregtvaar-

digd worden, het gevoel deed zijne regten gelden, en de mystiek stak het

hoofd op. Hare vrienden werden de wegbereiders tot de hervorming der Kerk

,
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'die in de zestiende eeuw ^^l^^ts vond. Die hervorming ving aan met opwek-

king van nieuw leven, maar ging voort met vaststelling eeuer leer. In de

Nederlanden verrees op de fundering , te Dordrecht gelegd , de staatskerk.

Maar wat zij ook voorti'eifelijks had, het antwoord op de vraag, naar ver-

eeniging tusschen weten en gelooven , vermogt zij niet te geven , en toen de

harten van velen harer kinderen behoefte gevoelden aan meer gloed, meer

warmte, meer innigheid, dan het stelsel geven kon, was het weder de mys-

tiek, van wie die bevrediging werd verwacht. Onmiddellijke vereeniging met

God, te niet doen van het symbool, indeplaatsstelling van de zaak voor

de idee, huldiging van het gevoelen: God is het al, waartoe alles, de

mensch moet wederkeeren , een vlugten uit de wereld, als uit het niet, eene

scheeve verhouding tot haar, een onbillijk oordeelen over de aarde — dit

alles vinden wij bij Labadie, ook bij Lodensteijn. Voor den eerste is het

christendom de eenheid met God, en is die eenheid slechts te bereiken voor

ieder, die zich heeft afgezonderd van de wereld. De tweede — hoewel meer

bezadigd — toont in zijne liederen , dat de gezonde vroomheid niet altijd hem

bevredigde. Doch deze mannen stonden met hun gevoelen niet alleen. Mogt

het al aan Labadie niet gelukken, zich lang te handhaven in zijne bediening

te Middelburg, en was zijn aanhang niet groot, talrijk was de schare, die

stichting zocht in mystische geschriften. Inderdaad niets was natuurlijker dan

dit. Goed bekend met eene welafgesloten leer , eene leer , waarin het gemoed

niet te vergeefs bevrediging zocht; in het bezit van den Bijbel, het boek,

waarvan geschrift bij geschrift — denk aan den bundel Psalmen , het Hoog-

lied , de profetische geschriften — de vrucht is meer van het diep gevoel , dan

van het moeijelijk redeneren; zich bewust van het regt, om eene zelfstandige

overtuiging te hebben ; behebt met de zucht haar zich te verwerven ; niet vol-

doende ontwikkeld, onbekend met de herkomst der bijbelsche voorstelling; van

ernstigen aard, aan de eene zijde bevreesd voor de verwerping in de toekomst,

aan de andere hopende op het aangenomen worden door Gods genade, —
hechtte menigeen zich aan eene opvatting van godsdienst, waarbij het alleen aan-

komt op gevoelen. Er waren er, die eene hoogere, onmiddellijke openbaring van

Gods zijde verbeidden en meenden, haar verkregen te hebben. Zij grondden

hunne verwachting op menig kwalijk begrepen schriftwoord, over den Geest en

diens werking , en zagen zich in die verwachting gesterkt door meer dan een'

predikant. Het voorbeeld van Lodensteijn, om buiten de kerk bijeenkomsten te

houden , vond veel navolging. Op onderscheidene plaatsen „ oefende" men on-

der voorzitting van een' schoolmeester of van een' ander' der broederen. Uitliet

geslacht van die oefenaars wies het geslacht der keurmeesters van predikan-

ten en modeleden der gemeente. De maatstaf, dien zij aanlegden, was niet de

regtzinnigo leer der Kerk , — van deze weken weinigen af — maar het ge-

voel van geroepen , bekeerd te zijn. Over de bekeering kwamen de meest zon-

54*
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derlinge voorstellingen in omloop. Eene nieuwe taal werd gehoord; gevormd

naar het spraakgebruik des Bijbels , heette zij : tale Kanaans. In die taal werd

de volstrekte onmagt des menschen en 's Heeren alvermogen verkondigd.

Men riep het den geloovigen toe, dat hun hoogste heil gelegen was in het

zich verliezen in hunne eigene nietigheid. Indien maar de ziel kwam tot de be-

wustheid, dat zij uief en dat God het Jl was, dan was zij gekomen in den

eersten graad van den staat der Begenadigdheid. Der geloovigen leus was ver-

vat in deze opsomming van „dierbare (!)" nieten: ik wil niet, ik kan niet,

ik weet niet, ik heb niet, ik deug niet. Uit dien staat van nietigheid wordt

hij gered door de kracht des Heiligen Geestes, hem door de verdiensten van

den Borg, Jezus Christus , verzekerd. Allengs of eensklaps maakt zich de Geest

meester van het hart. Maar zijn wonen in het binnenste wordt gekend uit

het onophoudelijk roemen van het getrokken zijn uit het Niei en het ingedom-

peld zijn in het AL Eu van dit alles legde men getuigenis af in de taal , die

wij reeds met den gebruikelijken naam aanduidden, als „tale Kanaans."

Ziedaar de heillooze vrucht van het op zich zelf uitnemende streven, om

het drijven van de alleen-verstandelijke regtzinnigheid te matigen. Ook het

gemoed heeft zijne eischen — de grondstelling was onberispelijk. In zake van

godsdienst verdienen die eischen allereerst gehoor — het gevoelen duldt geene

tegenspraak. Derhalve is niet hij godsdienstig , die de leer kent , maar hij , die

door haar tot een nieuw leven is gebragt — de gevolgtrekking was uiterst

zuiver. Maar het haperde aan de juiste bepaling van het leven, dat de vrucht

moet zijn van het geloof. De eenvoud, de natuurlijkheid, die aan de mystiek

van Jezus' woord zulk een' luister bijzette en het verhief tot een waar , levend

woord, ontbrak aan de mannen der zeventiende en achttiende eeuw. En de

oorzaak was , dat zij zich hadden verwijderd van de werkelijkheid. Zij hadden

,

bij het zoeken naar bevrediging voor de ware behoefte van hun hart , den-

zelfden verkeerden weg ingeslagen , als bij het bepalen van de waarheden des

geloofs, ter voldoening aan de eischen hunner rede. Bespiegeling hier— fan-

taiseren daar. Beiden los van het werkelijke , volle menschenleven ; beiden vreemd

aan de eischen van beschaving en verlichting ; beiden van oosterschen bodem op

den westerschen overgeplant; beiden afgestorven aan den frisschen geest van het

noorden; beiden uiterst onpraktisch, en leidende tot allerlei ongeregeldheden.

Wij hebben alle schadelijke gevolgen nog niet genoemd. Labadie's geschrif-

ten, Lodeusteijn's liederen, Schortinghuis' „ Innig christendom" zouden nog an-

dere dingen in het leven roepen , dan een geteem in onbegrepen klanken , eene

herhaling van de glossolalie der oude Kerk. Wie den IT'l'^" November van

het jaar 1749 te Nijkerk onder het gehoor waren van Ds. Gerardus Kuypers,

keerden naar hunne woningen weder, niet alleen onder den indruk van de

gehouden leerrede; maar met verbazing over hetgeen, waarvan zij getuigen

waren geweest. Genoemde predikant had gesproken over het 16^<^ vers van
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den 72*''^'' Psalm : „ Is er eene hand vol koren op de hoogten der bergen , de

vrucht daarvan zal ruischen als de Libanon." Na het uitspreken van den ze-

gen ontstond er in het midden der aanwezige gemeente geruisch. Sommigen

slajikten luide zuchten; anderen wrongen hunne handen; allen, die in bewe-

ging waren gekomen, riepen den naam van Jezus uit. Met moeite werd de orde

hersteld; maar weldra had men op straat eene herhaling van 't geen in de

kerk was voorgevallen. Dagen en weken achtereen werden sommigen op

eene heftige wijze in bekommering aangetroffen over hunne zaligheid. Wel

trachtte Kuypers de ontstelde gemoederen tot bedaren te brengen, maar als

hij daartoe met zijne jammerende gemeenteleden in het gebed ging, bleek

uit menig woord, dat eene dankzegging was voor zulk een ontwaken uit den

slaap der zonde, dat de beweging hem niet ongevallig was. Niemand, die

hem kende, vermoedde dit dan ook. Keeds vier jaren vroeger had hij, toen

nog proponent, te Amsterdam predikende voor Ds. J. de la Moraisiere, het

geluk gehad, onder het groot getal zijner toehoorders, sommigen tot gillen te

zien vervallen. Geen kleine roep was daardoor van hem uitgegaan; het heette,

dat door hem de krachtige openbaringen van den Heiligen Geest, waarvan

destijds Engeland getuige was, op den vaderlandschen bodem zouden worden

overgeleid. Dan te Jutfaas, 's mans eerste standplaats, Avilde dit niet geluk-

ken. Eindelijk kwam de zaak te Nijkerk tot stand op den vermelden dag.

Zij duurde de volgende dagen voort , en liep zóó hoog , dat Kuypers zelf

ernstig bedacht werd op middelen, om haar tegen te gaan. Hij predikte over

de bekeering van den stokbewaarder te Filippi, en stelde eenige gemoederen

gerust; maar ten laatste zag hij zich genoodzaakt bij den kerkeraad aan te

dringen op het nemen van het besluit , dat ieder , die gedurende, de godsdienst-

oefening eene flaauwte kreeg of begon te stuiptrekken, uit de kerk zou ver-

wijderd worden. Inmiddels waren uit alle deelen des lands de oogen op Nij-

kerk gevestigd. Het gebeurde werd al spoedig aan de kritiek onderworpen,

hier af- daar goedgekeurd. De Leidsche hoogleeraar van den Honert , een van

Kuypers' leermeesters, vatte tegen hem de pen op; maar Kuypers antwoord-

de, en aan beide zijden schaarde zich een tal van medestanders. Het waren

vooral de oefenaars, die de zaak in de hand werkten. Weldra moest Nijkei-k

afstand doen van het voorregt, de eenige plaats te zijn, waar God op zulk

eene kennelijke wijze aan de bekeering van zondaren werkte. Langs de ge-

heele Veluwe, in de provinciën Utrecht en Zuid-Holland, ook in Overijssel

en Drenthe vertoonden zich sporen van zulk een opgewekt worden. Ten laatste

werd overal de orde weder hersteld en ging de zaak te niet, echter niet

zonder dat zij een' diepen indruk gemaakt en menigeen met verbazing had

vervuld. Wij voor ons erkennen in haar de gewone gevolgen van geestdi'ij-

verij , die, gelijk wij zagen, in het leven geroepen was door de werkzaamheid

van eene onzuivere mystiek. Doch willen wij regtvaai-dig zijn, dan behooren
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wij op te merken, dat die geheele werkzaamheid niets anders was, dan reactie

tegen de dorre en hoogst onpraktische predikwijze van vele predikanten. Het

is bijna ongeloofelijk , hoe in de zeventiende en achttiende eeuw de predikstoel

misbruikt werd tot de plaats, waar de predikant zijne geleerdheid uitkraamde.

Geschilpunten in zake van taal en geschiedenis, plaatsbeschrijving en oudheid-

kunde werden daar, met de meest mogelijke kalmte, op de afschrikwekkendste

wijze behandeld en natuurlijk vereffend. Waarlijk , het was geen wonder, dat vele

eenvoudige gemeenteleden , die bovendien in de Schrift wel onderwezen waren

,

voedsel zochten buiten de Kerk, of die dienaars der Kerk aanhingen, wier taal

niet het verstand, maar het hart bedoelde. Als altijd bragt hier de eene eenzij-

digheid de andere voort ; de dorre geleerdheid werd der ziekelijke mystiek tot

steun ; beiden hebben zij het geestelijk leven der gemeente schade gedaan. Doch

laat ons voorzigtig zijn! Leert niet de geschiedenis, dat de gang der ontwik-

keling vaak, zoo niet meestal, geschiedt langs den weg der eenzijdigheid ? Ver-

blijden wij er ons in, dat te midden van alle afwijkingen het regte pad niet

ledig bleef, en leeren wij, uit 't geen de geschiedenis der Kerk in de zeventiende

en achttiende eeuw ons te aanschouwen geeft, zachter te oordeelen over de

openbaring van eenzijdigheden in onzen leeftijd! 1)

Ten besluite vraag ik nog eenmaal de aandacht mijner lezers voor den arbeid

van die mannen, die, zonder tot zulk eene geduchte eenzijdigheid te vervallen,

het goede beginsel voorstonden , dat aan de mystiek ten grondslag ligt. Op hen

had ik het oog , toen ik zooeven schreef, dat het regte pad nooit geheel ledig

bleef. Wij ontmoeten onder hen mannen als Teellinck en van Brakel. Bei-

den behooren aan de zeventiende eeuw. Niet de minst beroemde is de eerste

naam , eens gedragen door twee broeders, Ewoud en Willem. Alleen de laatst-

genoemde was predikant, de eerste regtsgeleerde en burgemeester van zijne

geboortestad Zierikzee. Doch ofschoon in verschillende betrekkingen geplaatst

,

bedoelden beiden bevordering van godsdienstig leven , en trachtten zij dit doel

te bereiken, door middel van tal van geschriften. Afgaande op de titels dier

geschriften, zou men alligt geneigd zijn, ze geheel te rangschikken onder de

mystieke vertoogen, waarvan wij den geest leerden kennen. Maar al spreken zij de

taal van hun' tijd, over het algemeen ademen zij een goeden ,
praktikalen geest.

Ik weet voor den arbeid der broeders geene grooter lofspraak , dan het oordeel

der verwerping, later door de keurmeesters er over uitgesproken. Van onregt-

zinnigheid werden zij beschuldigd , en verdacht gemaakt als lieden , die de ze-

delijkheid aanprezen ten koste van het geloof. Indien men slechts naar hen

had willen luisteren ! Doch al vonden zij weinig gehoor , wij verblijden ons nog

over hun werk, daar dit de krachtige getuige is geweest voor de groote waar-

heid , dat godsdienst openbaar moet worden in liefde tot God en tot de naasten.

1) Breeder berigt en nog meerdere bijzonderheden aangaande //de Nijkerksche beroe-

rinaen" vindt men in de Gesch. der Christ. Kerk in Tater., deel V. bladz. 198.
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Minder veracht werd de naam van Brakel. De beroemdste van dat geslacht

was zonder twijfel, Willem van Brakel, de man, die jaren lang te Rotterdam

predikant was, en aldaar zijne „ Redelijke godsdienst" schreef. Van dat werk heb

ik den twintigsten druk voor mij liggen. Doch ofschoon hij evenmin in dit zijn

hoofdwerk, als in het tiental uitgegeven predikaticn , waarin hij het beeld schetste

van den waren christen, de eischen van het christelijk leven voorbij zag,

behoort hij meer te worden genoemd, waar sprake is over de ontwikkeling

der leer , dan waar gehandeld wordt over het streven , om de leer vruchtbaar

te doen zijn voor het leven. Daar dit ons onderwerp is, laten wij den zoon

vei'der rusten, om een woord te zeggen over den vader. Hij heette Dirk

Gerrits h. Brakel, en heeft als predikant op een drietal plaatsen van min-

deren rang gearbeid. Hem komt de lof toe , dat hij in zijne stichtelijke geschrif-

ten geijverd heeft voor de praktijk des christendoms. Op vele plaatsen moge de

taal mystisch zijn, en bij voorkeur hare beelden ontleenen aan het Hooglied, de

doorgaande strekking is praktisch. Ook liij heeft in engen en in wijderen kring

gearbeid in den zuiveren geest van het evangelie, voor zoover die destijds kon

worden gekend. Ook hij is een der zeldzame getuigen van godsdienstig leven

,

dat gehouden werd binnen de perken van het natuurlijke en eenvoudige.

Zoo zou ik meer namen kannen noemen , want het getal van de mannen

,

die in de zeventiende en achttiende eeuw ijverden voor de bevordering van

gezonde vroomheid , is niet beperkt tot twee. Doch de mij verleende ruimte

gedoogt het niet , en bovendien het is onnoodig. Niemand is van oordeel , dat

in eenigen tijd het licht geheel is verduisterd geweest. Onze taak was het

opmerkzaam te maken op de uitersten , waarin het streven , om voor de ge-

meente van Jezus het volle licht te doen schijnen , in genoemde eeuwen zich

verliep. Indien mijne lezers zijn versterkt geworden in hun' aflceer van de

overdrijving , waartoe de voorstanders van de mystiek vervallen zijn , maar

ook in hunne waardering van de goede bedoeling , die zij aan den dag leg-

den , en den ernst , dien zij toonden , dan heb ik mijn doel bereikt. Dan

hebben wij niet zonder vrucht op nieuw kennis gemaakt met enkele verschijn-

selen in het godsdienstig leven onzer vaderen. Dan loopen wij minder gevaar

,

onbillijk te oordeelen , als in onze dagen die verschijnselen , zij het ook onder

eene andere gedaante , zich herhalen. Maar dan verheugen wij er ons te meer

in , dat wij leven in een' tijd , waarin het getal toeneemt van degenen , die

de overtuiging bezitten , dat geene enkele rigting op het gebied van godsdienst

de volkomen uitdrukking der waarheid is. En wij worden versterkt in ons

verlangen , om ons te scharen aan hunne zijde , en onder de leuze : „ harmo-

nische ontwikkeling bovenal !" te streven naar het bezit van een helder hoofd

en een warm hart. En het zal goed zijn.

H. C. LOHR.



VIJF EN TWINTIGSTE TAFEREEL.

NEDERLAND DE STEUN EN HET TOEVLÜGTSOOED DER VERVOLGDEN.

Met hetzelfde welgevallen, waarmede een reiziger, na eene poos door zan-

dige vlakten en woeste streken, zijnen togt te hebben voortgezet, het vrien-

delijk lagchend landschap begroet, dat zich onverwacht voor zijne blikken

opent , zal het oog onzer lezers op het opschrift staren , dat boven dit Tafereel

is geplaatst. De remonstrantsche twisten , de voetiaansche en coccejaansche

geschillen, waarop wij in voorgaande tafereelen werden gewezen, met 7.66-

veel bitterheid en heftigheid gevoerd , moesten ons , op het hedendaagsche stand-

punt van godsdienst en wetenschap, al zeer dor en onvruchtbaar toeschijnen,

gelijk de uitspattingen der dweepzucht ons met onwil en ergernis vervulden.

Wij moesten het wel betreuren , dat de Hervormde Kerk van Nederland , in

de gedragslijn, welke zij tegenover andere gezindten meende te moeten vol-

gen, meermalen hard en onverdraagzaam geweest is, en, na pas de vrijheid

des gewetens voor zich zelve veroverd te hebben, weder tegen diezelfde vrij-

heid bezondigd heeft. Maar zonder in het voorgeslacht te willen verdedigen

en vergoelijken , wat — al beoordeelen wij het ook naar den geest der zacht-

moedigheid— altijd afkeuring en berisping verdient, dit mogen wij toch met

de meeste gerustheid tot eer onzer vaderen handhaven : dat het Nederlandsche

Gemeenebest — hoewel het slechts ééne staatskerk erkende — gedurende het

geheele tijdperk van zijne hoog gestegen welvaart en bloei, in nadruk de

steun en het toevlugtsoord van alle vervolgden geweest en gebleven is. Het

zijn enkele van de schoonste bladzijden der vaderlandsche kerkgeschiedenis,

welke zich hierbij voor ons oog gaan ontrollen. Wanneer wij den blik naar

het westen en het oosten , naar het noorden en het zuiden slaan , en dien

van Andalusië en Grenada naar het Carpathische gebergte uitstrekken , of van

Engeland naar de valleijen van Piëmont henenwenden — uit die wijd ver-

schillende oorden en hemelstreken ontmoeten wij op den vaderlandschen

bodem verdrevenen en vervolgden om den wille des geloofs, die hier,

met eene vrijere lucht, waarin zij konden ademen, eene gastvrije ontvangst,

een herbergzaam verblijf, de vurig gewenschte ondersteuning en bescherming

hebben gevonden. De uitgebreidheid der stoffe, welke zich hierbij ter behan-
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delins; aanbiedt, noopt ons nogtans liet min en het meer belangrijke met ge-

strengheid van elkander te schiften. Vele schoone trekken van christelijke

menschlievendheid , aan bijzondere personen bewezen, zullen alzoo hier onver-

meld moeten blijven. De geldelijke ondersteuning van verdrukte of vervolgde

protestanten, tot verzachting van hun lot — wij denken hierbij van zelf aan

de wreed vervolgde Waldenzen, aan de verdrevenen uit Salzbui'g 1), aan de

noodlijdende kerken en scliolen in Bohemen en Hongarije — gaan wij even-

zeer met stilzwijgen voorbij. Wij gewagen al verder niet van de krachtige

vertoogen, waarmede 's lands staten zóó dikwerf het regt des gewetens en de

godsdienstvrijheid aan andere hoven en in andere landen hebben bepleit , maar

houden uitsluitend ons oog gevestigd op de scharen van uitgewekenen , voor

wie Nederland in nadruk een toevlugtsoord of tweede vaderland geworden is.

Allereerst gaan wij onze aandacht vestigen op de verdrevenen en verstrooi-

den van het merkwaardige volk des Ouden Verbonds, 't welk, schoon het

zijne wieg en bakermat in het Oosten vond, over geheel de wereld is ver-

spreid, nog altijd in ons midden leeft, en thans met ons, als burgers van

den staat, in volkomen gelijke regten deelt.

Nederland en Israël.

Grenada was door Ferdinand en Isabella veroverd, en hiermede had de

glans der halve maan voor goed in het Spaansche schiereiland uitgeschenen.

Het kruis had thans op zijne beurt over den Islam gezegevierd. Zou nogtans

die overwinning volkomen zijn, dan moest — zóó oordeelden de hoofden der

Roomsche geestelijkheid, die den meesten invloed op het doorluchtig vorsten-

paar wisten te doen gelden — dan moest ook Abraham's nageslacht aan den

Christus hulde doen, of met den laatsten muzelman van den Spaanschen bo-

dem verdreven worden. Sinds onheugelijke tijden hadden de verstrooiden van

dit volk zich in Spanje gevestigd. Het had in dit land tijden van schaars

genoten bloei en voorspoed gekend , en niet weinigen van zijne zonen hadden

schatten op schatten gestapeld. Niet weinigen ook waren tot de uitwendige

belijdenis des christendoms toegetreden , maar , daar zij meestal voor het lokaas

van schitterende beloften waren gezwicht, in hun hart aan de godsdienst

hunner vaderen gehecht en verbonden gebleven. Tegen zoodanige „conver-

so's" of „ nieuwe christenen ," gelijk men ze noemde , was de regtbank des

geloofs, de vreesselijke inquisitie, met hare helsche foltertuigen, in werking ge-

1) Van de ontvangst aan de uitgewekenen uit Salzburg in ons vaderland bereid

,

welke in dit Tafereel allezins eene gezette vermelding zou verdienen , is aireede getrouw

verslag gedaan iu de Geschiedenis der Christ. Kerk in Tafereelen, dl. V, bl. 105 en vg.

Een der gedenkpenningen op de bij dit Tafereel behoorende plaat wijst mede hierop

terug.

II. 55
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bragt , en toen deze , in weerwil van de gestrengste vervolging , het voorge-

stelde doel nog geenszins bereikt had, was' eindelijk in het jaar 1492 het

koninklijk decreet verschenen, dat alle joden zonder onderscheid, die wei-

geren bleven zich te laten doopen, uit den lande verwees. De gi-ootste ver-

slagenheid, schrik en ontzetting maakten zich nu van aller gemoederen meester.

Met de radeloosheid der vertwijfeling smeekte men om de intrekking van dit

gruwzaam besluit. Maar te vergeefs! Daar wei'pt zich de vermaarde Don

Isaiic Abrabanel voor Ferdinand en Isabella neder. Hij biedt hun een' onme-

telijken losprijs aan. Werkelijk schijnt die smeekstem, of de klank van het

goud, hun hart te hebben bewogen. Maar op eens ontsluit zich de deur van

het vertrek. De onverbiddelijke Torquemada ,
groot-inquisiteur van Spanje , staat

voor hunne oogen. Met het kruisbeeld in de uitgestrekte regterhand plaatst

hij zich tusschen het vorstenpaar en hunnen smeekeling. „ Judas ," roept hij

uit, „verkocht zijnen Heer voor dertig ziiverlingen, wilt gij Hem op nieuw

voor dertig duizend goudstukken verkoopen?" Dat woord werkte met beslis-

sende kracht. Het vonnis, dat honderdduizenden van joden tot ballingschap

doemde, bleef onherroepelijk geveld.

Aanvankelijk scheen aan de wreed verjaagde vlugtelingen in het naburige

Portugal eene wijkplaats besclioren. Niet lang bleef het hun echter vergund

ook daar als in vrijer lucht te ademen. De inquisitie wist met haar' wijdge-

spalkten klaauw hare offers ook in die oorden te achtervolgen en te bereiken,

en de kinderroof, welke te hunnen aanzien op groote schaal werd gepleegd,

maakte voor de wanhopige ouders een langduriger verblijf in dat land

dubbel onveilig en onverdragelijk. Reeds toen , en gedurende de eerste helft

der zestiende eeuw, waagden het enkele „ sephardim" — dit was de naam,

dien de uit Spanje en Portugal verdrevene joden droegen — zich naar

de Nederlandsche gewesten te begeven; doch hier verbeidde hen tijdens de

regering van Karel V geen beter lot. De bloedplakkaten waren niet minder

tegen de joden dan tegen alle Hervormingsgezinden gerigt, en werden tegen-

over hen met zulk eene onverbiddelijke gestrengheid gehandhaafd, dat het

overschot , 't welk van eene vroegere joodsche bevolking hier te lande nog was

overgebleven , vóór de aankomst van hunne stamgenooten uit het zuiden , van

den Nederlandschen bodem als scheen weggevaagd. Eerst moest het geboorte-

uur van Nederland's bevrijding hebben geslagen; eerst moest de Hervorming,

al kampte zij nog om de haar betwiste zegepraal, hier vasten voet verwor-

ven hebben, eer voor Abraham's voortvlugtig nageslacht het licht eener be-

tere toekomst kon dagen. Maar naauwelijks had het toen reeds magtige en

bloeijende Amsterdam in het jaar 1578 zich vóór de Hervorming verklaard,

of de zonne des geluks en der vrijheid ging voor de alom verdrevenen en

verstootenen aan onze stranden op.

Op een' steiger aan den Ykant te Amsterdam , waar pas het veerschip
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uit Embden was aangekomen, zette in het jaar 1604 een vreemd reisge-

zelschap voet aan vful. Men zag er een tiental joden, waaronder men ook

eene vrouw en ettelijke knapen opmerkte, wier uitheemsche kleederdragt, even

als hun gebronsd gelaat, hunne afkomst uit het zuiden verried. Zij behoorden

tot de Spaansche geslachten van Lopes Homem en Pereira, door eenen Hoog-

duitschen rabbijn te Embden aangemoedigd, om binnen Amsterdam eene schuil-

plaats te zoeken. Deze rabbijn , Uri Levi genaamd , liet hen alleen vertrekken

;

doch veertien dagen later volgde hij hun voorbeeld en vertrok met zijnen

zoon derwaarts, om zich bij zijne geloofsgenooten te voegen. Zulke gezel-

schappen , welke spoedig door de overkomst van nieuwe vlugtelingen in getal-

sterkte aanwiezen , maakten de kiem uit der nieuwe , gestaag zich uitbreidende

,

joodsche volkplanting, welke sinds dien tijd zich aan onze vaderlandsche kusten

kwam nederzetten , om hier , wat haar elders ontzegd was , eene plaats der

ruste, een maatschappelijk bestaan en nieuwe bronnen van welvaart te vin-

den. De eerste aankomst van Portugeesche joden in de hoofdstad moet ech-

ter reeds in of omstreeks het jaar 1594 in de geschiedenis worden geplaatst.

Twee jaren later werd reeds de groote verzoendag aldaar door eene kleine

joodsche gemeente gevierd. Zóó bedekt had echter hare zamenkomst niet

kunnen geschieden , of de schout met zijne rakkers was haar op het spoor ge-

komen , en in den waan , dat de Roomschen hier eene onwettige vergadering

hielden, stond hij op het punt haar met geweld uiteen te drijven, toen hij

nog tijdig te weten kwam, dat het joden en geene christenen waren. Dit ver-

nemende — zietdaar geheel het karakter dier tijden! — liet hij hun ongehin-

derd hunne godsdienstoefening voortzetten en voleindigen. Nog was de eeuw

niet ten einde gesneld , toen reeds de eerste joodsche synagoge was gesticht

,

waaraan al spoedig eene tweede , en ettelijke jaren later eene derde verga-

derplaats werd toegevoegd.

Intusschen werd die vrijheid der openbare godsdienstoefening aan de nieuw

aangekomenen niet aanstonds ten volle, maar slechts trapsgewijze verleend. Al

hadden zij geene vervolgingen om des geloofs wille te verduren, slechts bij oog-

hiiking, en niet zonder zekere beperking, was hun, gedurende het eerste tijdperk

hunner inwoning hier te lande , het houden van hunne godsdienstige verga-

deringen vergund. De treurige geschillen , die Kerk en staat tijdens het twaalf-

jarig bestand zóó jammerlijk verscheurden, konden niet gunstig terug werken

op de verdraagzaamheid, die men begonnen was aan de joden te bewijzen.

De vervolgde Remonstranten beklaagden zich met zekere bitterheid er over,

dat hun , als christenen , bleef ontzegd , wat aan de openbare of verklaarde

tegenstanders van het evangelie zóó goedschiks was toegestaan. Maar dit

moge hunne verdere verspreiding en vestiging in andere gewesten tegen-

gewerkt en belemmerd hebben — binnen Amsterdam , werwaarts telkens

nieuwe scharen dezer zwervelingen heentogen , werd de hun verleende vrij-

55*
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heid niet teruggenomen of ingekrompen , maar gaandeweg bevestigd , ver-

meerderd en uitgebreid. Veel moest het reeds voor den Israëliet beteekenen

,

dat hij hier niet, gelijk in andere landen, veroordeeld was om een' groenen

of geelen hoed te dragen, maar dat alle hatelijke en vernederende onder-

scheidingsteekenen al spoedig door het stedelijk bestuur werden afgeschaft.

Gelijk zij in hunne bedehuizen, naar de voorschriften hunner wet, den God

hunner vaderen vrijelijk konden dienen en vereereu , zóó zagen zij zich te

Groede bij Alkmaar, en iets later, nog meer in luinne nabijheid, te Ou-

derkerk aan den Amstel den akker aangewezen, waar hunne dooden in

vrede konden rusten. Wel bakende een reglement, door de stadsregering in

overleg met hunne parnassijns en de hoofden hunner aanzienlijkste geslachten

ontworpen , de hun toegekende vrijheden binnen afgemeten grenzen af; wel

bleven de opneming in de ambachtsgilden en de toegang tot enkele ambten en

bedrijven voor hen versperd, maar hun maatschappelijk volksbestaan was van

nu af te zekerder gewaarborgd, en hunne godsdienst voor schennis en aan-

randing beveiligd. Niet lang na het sluiten van den Munsterschen vrede wer-

den zij openlijk verklaard te behooren tot de onderdanen van het gemeene-

best. Zelfs beijverden de staten zich den joden in linn vcjrmalig vaderland,

Spanje en Portugal, gelijke vrijheid van handel als aan de christenen te ver-

zekeren; en al werden deze pogingen niet met den gewenschten uitslag be-

kroond, het bleek toch hoe langer zoo meer uit de vermeerdering der rijk-

dommen , welke van de Taag, uit Estremadura en Andalusië herwaarts waren

overgebragt, hoe de handelsgeest van dit volk hier nog sterker was ontwaakt,

en met den wereldhandel , zooals die te Amsterdam zijn' zetel en zijne stapelplaats

gevestigd had, voordeel had weten te doen. Als een gedenkteeken , over

welke geldmiddelen de Portugeesche jood in de tweede helft der zeventiende

eeuw kon beschikken , maar ook wat hij over had om den God zijner vaderen

in den vreemde een heiligdom te stichten , stond daar de nieuw gebouwde Por-

tugeesche synagoge, in het jaar 1675 voltooid, en daarmede was grootscher en

schooner gebouw verrezen , dan eenig land van Europa onder de elders gevestigde

joodsche synagogen toen nog vermogt aan te wijzen.

Den tweeden Augustus deszelfden jaars werd deze synagoge ingewijd. Het

wasvoor de joden, die nu reeds aan de boorden van den Amstel eene der volk-

rijkste wijken hadden ingenomen, een dag van hooggestemde, godsdienstige

vreugde. De rollen der wet werden door de oudsten en aanzienlij ksten der

gemeente binnen het heiligdom in plegtstatigen omgang rondgedragen. De

godsdienstoefening werd door de toonen eener liefelijke kerkmuzijk geleid, en

door meer dan ééne feestrede opgeluisterd. En wèl verdiende deze dag als een

dank- en vreugdedag gevierd te worden ; want niet slechts had dit volk voor gods-

dienstige voorregten te danken, maar ook het dreigend gevaar, van de zijde eens

vreemden geweldenaars te duchten , was pas gelukkig afgewend. Wie vermag
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te berekenen, welk lot den joden ware beschoren geweest, zoo het den trotschen

Lodewijk XIV gelukt ware, zijne zegepraal over de half overheerde gewesten

te voltooijen , en in het hart des lands voor goed zijne heerschappij te vestigen.

Welk eene verschooning of verdraagzaamheid dit volk van dien vorst had

mogen verwachten, blijkt genoeg uit het harde lot zijner Hervormde onder-

danen en het scherpe verwijt aan onzen van Beuningen toegevoegd
, „ dat hij

de vergunningen , den joden in Holland toegestaan , als onbetamend voor eene

christenmogendheid beschouwde en afkeurde." Het ernstig en waardig ant-

woord daarentegen, door dien beroemden afgezant der staten hierop terugge-

geven, bewees hoe veilig zich de jood ten onzent als in zijn tweede vader-

land mogt rekenen. „God de Heer," sprak hij, „ deed kennelijk blijken , door-

dien Hij het volk der joden, trots al hunne magtige tegenstanders , nog steeds

in stand hield en spaarde , dat Hij hen ook door de christenen wilde geduld hebben

.

Hoe zou er dan iets onchristelijks in gelegen zijn, hen in Holland te herbergen?"

Tot hiertoe hebben wij alleen van „ sephardim" gesproken , maar nevens deze

Spaansche en Portugeesche joden was door herhaalden toevloed en aanwas van

vlugtelingen , binnen hetzelfde Amsterdam , nog een ander deel dezer bevolking

ontstaan — die der Hoogduitsche joden, welke eerlang de vroeger aangeko-

menen , wel niet in aanzien en vermogen evenaarden , maar toch in getalsterkte

te boven gingen. Wie geen vreemdeling is in de geschiedenis der middeleeu-

wen , kent ook de gruwzame vervolgingen en mishandelingen , waaraan de joden

in het Duitsche rijk, bepaaldelijk in de Rijnstreken, hadden ten doel gestaan.

Wel had de Kerkhervorming hierin eene gewenschte en gezegende verande-

ring te weeg gebragt, maar van tijd tot tijd brak het vuur, dat als tusschen

puinhoopeii smeulde , nogmaals bij volksbewegingen uit. Zulk eene vervolging
,

in de rijkssteden Frankfort , Worms en Spiers ontstaan , schijnt de eerste

Hoogduitsche joden als vlugtelingen op onzen bodem te hebben overgebragt.

In het jaar 1630 hielden zij hunne eerste godsdienstoefening te Amsterdam.

Maar, schoon van onderdrukking en vervolging vrij , was aan dezen in den

beginne niet eene even gunstige ontvangst als hunnen broederen uit het zui-

den beschoren. Welk een verschil ook tusschen den Hoogduitschen jood , die

als armoedig marskramer met heesche stem zijne koopwaren uitventte, of met

gekromden rug zijn' piependen kruiwagen voortstuwde , en den i-ijken Portugees

,

die meermalen in het bezit van een vorstelijk vermogen was, en met oen

oog van voorname minachting op zijne geloofsgenooten uit Duitschland neder-

zag I Toch gelukte het hun meer dan één bedehuis , en te Zeeburg en Mui-

derberg de noodige begraafplaatsen voor hunne dooden te verwerven.

Eene nieuwe volkplanting uit het noorden deed nogmaals de joodsche be-
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volking aangroeijen. In het jaar 1656 liepen ettelijke schepen, zwaar met

landverhuizers beladen, bij Texel binnen. Het waren Poolsche joden uit Litthauen,

aan de ruwe mishandelingen der Russen te naauwernood ontvloden, die al

wederom in Holland een toevlugtsoord kwamen zoeken. Amsterdam opende

ook ditmaal zijne poorten om de zwervelingen te ontvangen, die eerst, na

verkregene vergunning, in eene afzonderlijke synagoge vergaderden , doch later

onder de Hoogduitsche joden nagenoeg geheel zijn versmolten.

Een nieuw tijdperk van geluk en welvaart was voor de joden hier te lande

met het stadhouderschap van Willem III aangebroken , wiens schrander oog

ook onder deze natie uitstekende gaven wist te onderscheiden en te waarderen.

Van nu af vinden wij hen ook in andere steden en gewesten verspreid, en

inzonderheid in de hofstad vermogende Israëlieten gevestigd. Sommigen

hunner zien wij zelfs tot de aanzienlijkste buitenlandsche betrekkingen verhe-

ven, maar ook niet zelden de toenemende gunst en bescherming, hun alzoo

verleend, van hunnentwege aan den staat door de gewigtigste diensten ver-

golden. Als zoodanig verdient hier de belangeloosheid van den schatrijken Lopez

Suasso met eere vermeld te worden, die aan Willem III, toen deze gereed

stond naar Engeland over te steken , eene som van twee millioenen voorschoot

,

en, toen deze hem het schuldbewijs daarvoor wilde doen ter hand stellen,

dit met de schoone woorden afwees : „ Zoo gij gelukkig zijt , dan ben ik over-

tuigd, dat mij deze som zal worden terugbetaald. Mogt gij ongelukkig zijn —
welnu, dan zal zij voor mij verloren zijn!" —• Zóó gunstig als de opvol-

gende stadhouders omtrent de joden gezind bleven , zoovele blijken gaven deze

van hunne gehechtheid aan het Nederlandsche vorstenhuis. De staatsomwen-

teling van 1787 werd daarom door hen met blijdschap begroet ; die van 1795

strookte veel minder met hunne wenschen , en hunne daaropvolgende inlijving

in het Nederlandsche volk werd door velen hunner naauwelijks als eene wel-

daad beschouwd. ïoch is alzoo de weg gebaand tot die geheele gelijkstel-

ling in regten met de overige burgers van den staat, welke onze tegen-

woordige staatsregeling hun verzekerd heeft, en hiermede is voor goed de

kroon gezet op de gastvrijheid en bescherming , welke dit volk , nu reeds

bijkans drie eeuwen, op Nederland's vrijen grond heeft mogen genieten.

Wij voorzien aan het slot de lang weêrhoudene vraag: In hoeverre heeft

de Nederlandsche staatskerk een' voordeeligen invloed op het lot der joden

doen gelden? En het zoude inderdaad van weinig doorzigt of onpartijdigheid

in eenen geschiedschrijver getuigen, zoo hij het wilde loochenen, dat bij de

betooning dier godsdienstige verdraagzaamheid ook staats- en handelsbelang

hebben gegolden, en dat sommige synoden de aan de joden verleende vrijlieid

met leeds oogen aanschouwd hebben. Maar toch , dat ook een hooger en reiner

beginsel hierbij heeft gewerkt, dat de edelgezinden in den lande door ware
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nienschenliefde en bela]i£;stelliiig werden geleid en bewogen , omdat zij in

dit volk het volk des Ouden Verbonds , het nakroost van Abraham , den

vader der geloovigen , den vriend van God , de bloedverwanten of stamgenoo-

ten van den gezagenden stichter des christendoms , de erfgenamen van tot

hiertoe onvervuld gebleven beloften en verwachtingen voor de toekomst bleven

zien — dat getuigt de mannelijke taal , door onzen van Beuningen in het

vorstelijk kabinet van Versailles gesproken. Dat getuigt de toespraak, die de

onsterfelijke Hugo de Groot , bij hunne komst hier te lande , tot hen rigtte 1).

Dat getuigt het zóó gunstig advies tot hunne toelating en bescherming door

de godgeleerde faculteit te Leiden, bij 's lands staten ingebragt. Dat ge-

tuigt het gevoelen van mannen, als van Hoornbeek en Witsius , die als sieraden

dierzelfde Hoogeschool hebben geblonken. Dat getuigde de liefderijke geest,

waarin de hoogleeraar de 1'Empereur van Opeyk hunne dwalingen wensehte

weerlegd en bestreden te zien. Dat getuigen de belangstellende pogingen tot

liunne bekeering, ook in lateren tijd door Nieuwland , Perponclier, Bilderdijk

en andereu voorgeslagen en aangewend. Wij beweren in geene deele, dat de

Hervormde of protestantsche Kerk van Nederland zich van hare schuld te-

genover Israël, toen het hier eene veilige haardstede zocht en vond, vol-

komen heeft gekweten ; maar vrijmoediglijk beweren wij , dat de Hervorming

tier zestiende eeuw ook voor dit zóó gruwzaam onderdrukte volk zegenrijk in

hare werking geweest is, en dat het Hervormde Nederland in dit opzigt

het loffelijk voorbeeld ter navolging aan andere volken gegeven heeft, gelijk

de Israëliet onzer dagen het voornamelijk aan den doorwerkenden geest van

het protestantisme heeft dank te weten , dat hij — nu ieder onderscheid is

uitgewischt en weggevallen — zich in het genot eener volkomene vrijheid mag

verhengen.

n.

Nederland en de Mngelsche Independenten.

De naam der independenten en puriteinen staat in Engeland's geschiedenis

als met eene zwarte kool geteekend. Hoe men nogtans over deze rigting denke

en oordeele, zachtmoediger en gunstiger verdient dit oordeel te zijn, als wij

tot haren oorsprong opklimmen; en niet tot schande, maar wel tot lof strekt

het voor 't kleine Nederland , dat het ook over het hoofd dier vervolgden

de beschermende hand hield uitgebreid. Reeds tijdens de kortstondige maar

bloedige regering van Maria was, volgens de getuigenis van onzen vader-

landschen geschiedschrijver Hooft , het vasteland met vele duizenden Engel-

sche vlugtelingen overstroomd; en, werd het aan dezen vergund in rustiger

tijden naar hun vaderland weder te keeren, maar al te spoedig stonden zij

1) Later zullen enkele schoone plaatsen uit zijne /'Verdediging der Christelijke Gods-
dienst," de jodeu betreffende, aangehaald en den lezer medegedeeld «orden.
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door anderen gevolgd en vervangen te worden , w ier gestrengheid van be-

ginselen zich niet met het scliitterend ceremonieel der anglikaansche Kerk

,

noch met het oppergezag der kroon over de Kerk kon vereenigen (non con-

formisten). In de laatste regeringsjaren van Elisabeth , en niet minder onder

het bestuur van Jacobus I, die, in zijnen ijver voor de regtzinnigheid , vast

besloten had alle separatisten „ het land uit te kvsrellen," wies gedurig het getal

dier vlugtelingen aan, die in ome republiek eene wijkplaats zochten en von-

den. Door hunne overkomst zien wij te Middelburg , Amsterdam en Leiden

kleine gemeenten gesticht, waarvan de laatste vooral als de eigenlijke baker-

mat en moederkerk der Engelsche independenten kan beschouwd worden.

De eerste, die herwaarts kwam, was Robert Browne , die zijnen naam aan

de sekte der „brownisten" leende. Hij was uit een aanzienlijk geslacht in Enge-

land gesproten , en kapellaan bij den liertog van Norfolk , maar bestreed de

instellingen der staatskerk met zulk eene heftigheid, dat hij onophoudelijk

aan vervolging blootstond. Wij vinden zelfs aangaande hem verhaald, dat

hij meer dan dertig keeren in den kerker geworpen , maar telkens weder

ontslagen werd, totdat hij het ten laatste geraden oordeelde, om naar

Holland te vlugten. Hier vestigde hij zich in het jaar 1581 te Middel-

burg, als het hoofd en den stichter eener geheel zelfstandige of onafhan-

kelijke gemeente, welke geen ander kerkeUjk gezag dan de voorschriften des

euangeliums erkende, en zelfs het regt of de vrijheid zou bezitten, hare voor-

gangers of leeraars niet enkel te verkiezen , maar ook te ontslaan. Hoewel niet

van staatswege erkend , bleef toch deze gemeente der „ brownisten'' rustig en

ongemoeid , en met de Hervormden der stad leefden en verkeerden hare leden

op den besten voet. Browne zelf schijnt van een zeer onrustig en prikkelbaar

gestel en karakter geweest te zijn , waarvan hij ook in het huiselijk verkeer

,

door vlagen van opbruisende drift, de treurige blijken gaf. Een geschil in den

boezem der gemeente gerezen , noopte hem in het jaar 1589 naar Engeland

weder te keeren , waar hij , toen hem eene voordeelige standplaats werd aan-

geboden , zich weder met de gevestigde Kerk verzoende. Veel verloor alzoo de

kleine gemeente der independenten te Middelburg door het vertrek van zulk

eenen herder niet. In het jaar 1592 waren voor eene korte poos twee leeraars

in haar midden werkzaam, die wij weldra te Amsterdam weder zullen ont-

moeten. Tot in den aanvang der zeventiende eeuw bleef deze gemeente te

Middelburg voortbestaan , terwijl omtrent haar, van de zijde der Hervormden,

de meeste verdraagzaamheid geoefend werd , totdat zij onder de later hier ge-

vestigde Engelsche presbyteriaansche gemeente versmolt. Nog altijd prijkt de

naam van Robert Browne boven aan de lijst der Engelsche predikanten , welke

daar ter stede geleefd en gepredikt hebben.

Eene gestrenge parlementsacte , ten jare 1592 uitgevaardigd, deed een'

nieuwen en hevigen storm der vervolging over het hoofd der puriteinen in
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Engeland losbarsten. Sonnnigen hunner werden het slagtoffer van hunne overtui-

ging en stierven met cliristelijken moed als martelaars. Aan anderen gelukte

het, na eerst in boeijen te zijn geslagen, naar Holland te ontkomen , en onder

de leiding der beide leeraars, die wij reeds te Middelburg aantroffen, Francis

Johnson en Henry Ainsworth , te Amsterdam eene nieuwe kerkgemeenschap

te vestigen. Te bejammeren was het echter , dat inwendige verdeeldheid den

boezem der jeugdige gemeente verscheurde, waartoe de echt puriteinsche ge-

strengheid , waarmede men de tucht niet enkel ten aanzien van de zeden, maar

ook ten aanzien van de kleederdragt wilde gehandhaafd zien , natuurlijke aan-

leiding gaf. Ettelijke jaren later stak John Srayth , mede aan het hoofd eener

kleine kudde, die den verdreven herder volgde, herwaarts over; maar deze,

meer tot het gevoelen der Doopsgezinden overhellende , werd niet tot de

nieuw gestichte gemeente toegelaten , en hield zijne bijeenkomsten in de Barnde-

steeg, in hetzelfde gebouw, dat tot op onze dagen, door de daarin voorge-

dragen prediking, zeker separatistisch karakter behouden heeft. Geen jaar

ging er intusschen , na den aanvang der zeventiende eeuw , voorbij , waarin

men niet gedurig scheepkens op de Noordzee zag dobberen , die puriteinsche

vlugtelingen van de Engelsche kust naar onze havens overbragten. Groot waren

de moeijelijkheden en gevaren , die de nieuw aangekomenen aireede hadden

doorgeworsteld , eer het hun vergund werd, den voet op onzen bodem te druk-

ken. Meermalen werden zij, op het punt van zich in te schepen, op het on-

verhoedst overvallen en uit elkander gedreven , of in den kerker geworpen

en voor de regtbanken gesleept. Een enkel voorbeeld moge ons hiervan eene

aanschouwelijke voorstelling geven.

In eene kleine kreek of baai , op ettelijke uren afstands van Huil, ziet gij

eene schuit aan den oever liggen , werwaarts langs verschillende wegen , bij

liet vallen van den avond, tal van mannen, vrouwen en kinderen zich henen-

spoeden. Die schuit is bestemd hen aan boord van een Hollandsch vaar-

tuig over te brengen , 't welk niet verre van het strand op hunne aankomst

wacht. Reeds eenmaal heeft zij haren watertogt volbragt , maar de meeste vrou-

wen en kinderen zijn nog aan het strand teruggebleven , en terwijl zij bezig

is ook deze bezending in te laden .... daar verheffen zich op eens onraad

schreeuwende stemmen. De vlugtelingen zijn ontdekt, een gewapende volks-

hoop is in aantogt, binnen weinige oogenblikken zijn de weerloozen geheel

omringd en landwaarts teruggedreven. Naauwelijks heefl de schipper dit be-

speurd , of hij acht het geraden , daar wind en getij hem gunstig zijn , om

zee te kiezen , ofschoon het angstgeroep der aclitergelatenen zich met dat der

wegvarenden vereenigt, die zich zóó plotseling van hunne dierbaarste betrek-

kingen gescheiden zien. In het treurig lot dier gescheidenen deelde ook A\ il-

liam Bradford, de eerste geschiedschrijver der independenten en medegrond-

legger van de volkplanting der puriteinen in de nieuwe wereld. Hij bevond

II. 5(5
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zich aan boord van dit schip, en bereikte, na schipbreuk te hebben geleden

en vele wederwaardigheden doorgestaan te hebben , met moeite de Hollandsche

kust. Hier werd hij , op het losse vermoeden van een voortvlugtig misdadi-

ger te zijn , eerst gevangen gezet ; doch weldra, toen het bleek, dat hij een ver-

volgde om de godsdienst was, op de meest eervolle wijze in vrijheid gesteld.

Hij begaf zich toen naar Amsterdam, en na een kortstondig verblijf aldaar

naar Leiden , om zich aan de gemeente der independenten aan te sluiten , die

zich in deze stad aireede onder den eerwaarden Robinson gevestigd had. Der-

waarts gaan wij thans onze blikken wenden

Aan de zuidzijde van het Pieterskerkhof te Leiden, in de nabijheid van

het oude „ klokkehuis ," op de plek , waar tegenwoordig het ho^e van Pesijn

staat, stond vóór ruim twee eeuwen de woning, welke vermoedelijk ook voor

kerkgebouw diende van John Robinson, die, wegens den invloed zijner ge-

bedje persoonlijkheid en tal van schriften, niet ten onregte de apostel der on-'

afhankeliike gemeente [Independency) is genoemd. In het jaar 1575 in Lin-

colnshire geboren, ontving hij zijne opleiding te Cambridge, waar het Emamiel

Colledge, de kweekplaats veler puriteinsche leeraren, was gevestigd. Hij begon

zijne werkzaamheden als evangeliedienaar in de nabijheid van Norwich , doch

werd, wegens zijn verzet tegen sommige plegtigheden en gebruiken der Kerk,

al spoedig in zijne bediening geschorst. Toch kostte het hem veel geheel met

de gevestigde Kerk te breken. Eenigen tijd was hij het middelpunt der ver-

eeniging voor gelijkgezinden en geestverwanten te Norwich en te Scrooby,

en bij het vertrek van Smijth in 1602, hield hij zich als de getrouwe herder,

nog ettelijke jaren, aan het hoofd der steeds feller geplaagde en vervolgde

gemeente staande, totdat ten laatste zulk een toestand en een langduriger

verblijf in Engeland volstrekt onhoudbaar bevonden werd, en men gezamen-

lijk besloot het voetspoor van zoovelen te volgen en naar Holland uit te wijken.

Eobinson kwam in Nederland aan (1607) juist toen de twisten in Johnson's

gemeente het hevigst blaakten, en dit noopte hem, na een éénjarig verblijf

te Amsterdam , zich naar Leiden te begeven , waar reeds vóór hem andere

vingtelingen uit Engeland zich hadden nedergezet, waar ook hem en de zij-

nen , indien zij zich als rustige burgers bleven gedragen , met de meeste wel-

willendheid vrije inwoning verzekerd werd.

Zoodra de gemeente der „pelgrims" — dien naam zagen hare leden zich gaarne

gegeven, en hebben zij behouden tot op dezen tijd — zich met der woon te

Leiden gevestigd had , stelde zij Robinson tot haren vasten herder en leeraar

aan, die de ziel der geheele vereeniging was en bleef, en in deze betrekking

onvermoeid is werkzaam gebleven tot aan zijnen dood. Zonder van staatswege

erkend te zijn , was hij toch reeds bij zijne komst in deze stad als een „ Be-

dienaar des Goddelijken woords" met zekere onderscheiding ontvangen, en

bij toeneming won hij de gunst en hoogachting van de lioogleeraren der uni-
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versiteit. Naar de gewoonte des tijds onder de burgers der Hoogeschool opge-

schreven , woonde hij de lessen van Polyander en Episcopius bij. In den strijd

tegen de Remonstranten schaarde hij zich aan de zijde der synode. Hij scherpte

zelfe zijne pen om Episcopius te bestrijden en te Aveêrleggen. Zijne strijdschrif-

ten zijn echter niet heftig of bitter, en kenschetsen hem , evenals zijne overige

werken en de brieven, die hij heeft achtergelaten , als eenen man van een zacht

en edelaardig gemoed, slechts weinig behebt met die stroefheid en gestrengheid,

welke aan de meeste puriteinen eigen mogt heeten. Veel gematigder was dan ook

zijn oordeel over de Eugelsche Kerk, dan dat van Browne , die haar als eene

anti-christelijke had gescholden, ofschoon hij evenals deze het beginsel eener

vrije , zich zelf besturende Kerk , zonder het gezag van bisschoppen , synoden,

consistorién of belijdenisschriften te erkennen, met gestrengheid wilde gehand-

haafd zien. Robinson's streven schijnt geweest te zijn , zijne gemeente tot een

toonbeeld te doen strekken, hoe de meest mogelijke christelijke vrijheid met

de meest mogelijke orde en tucht, en zuiverheid van levenswandel gepaard

kon gaan , zonder dat de band der liefde met andere kerkgenootschappen ver-

broken werd. Hoe hoog hij overigens met Calvijn en diens leerstelsel was in-

genomen, zoo veroordeelde hij het evenzeer in Calvinisten als in Lutheranen

,

dat zij als onverzetbare palen onwrikbaar staan bleven op hetzelfde punt,

waarop zij door die groote Hervormers, die toch niet alles hadden door-

zien, waren geplaatst geworden. Zijn grootste en hoogste roem bestaat echter

in den ijver en de trouw, die hij als herder en leeraar bewees; in de stille

opbouwende kracht, waarmede hij rusteloos voortging te arbeiden. De grondleg-

ging van een' geheel nieuwen, bloeijenden en magtigen staat, aan gene zijde van

den Atlantischen Oceaan , verdient , als door hem voorbereid , voornamelijk zijn

werk te heeten , waardoor hij zich een onvergankelijk gedenkteeken heeft gesticht.

Twaalf jaren iiadden de „pelgrims" nu te Leiden vertoefd. Hun toestand,

gedurende dit tijdperk, was ten aanzien der godsdienstvrijheid, die zij geno-

ten, allezins gunstig te noemen. Hun geschiedschrijver Bradford roemt hoo-

gelljk de verdraagzaamheid, die zij ondervonden, en getuigt daarvan: „dat

zij vele jaren te Leiden genoegelijk sleten." Ook de stedelijke overheid gaf

hun de eervolle getuigenis, dat hun twaalQarig verblijf in deze stad tot

geene enkele klagte had aanleiding gegeven. Toch kostte het hun harden en

zwaren strijd, door handenarbeid in hun tijdelijk onderhoud te voorzien, en

donker vertoonde zich te dezen aanzien de toekomst. Hierbij voegden zich het

pijnlijk gevoel der ballingschap, de vreemdheid van taal en zeden, de ietwat

minder stipte viering van den zondag, wat in hun oog als ontheiliging van

den sabbat gold, en eindelijk de vrees, van bij het voortduren van den oorlog

tegen Spanje, tot de krijgsdienst verpligt te worden. Zietdaar zoovele redenen

,

nog versterkt door den wehsch om Gods koningrijk in verre oorden uit te brei-

56*
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den , welke het verlangen deden ontstaan , en ten laatste het besluit deden

rijpen, om in het noorden van Amerika eene volkplanting te gaan vestigen,

waarin zij ook door de stichting van Nieuw Plymouth zóó gelukkig zijn ge-

slaagd, dat dit de stoutste verwachting der eerste ontwerpers nog verre moest

overtreffen.

Op een' der laatste Julijdagen van het jaar 1G20 wemelde het havenhoofd te

Delfshaven van menschen. Op stroom lag de Speedwel voor anker, het vaartuig,

dat door de „pelgrims" was aangekocht, om hen naar Amerika over te bren-

gen. De geheele gemeente, waarvan een deel vertrok en een deel tot nadere

gelegenheid moest achterblijven, had zich, om uitgeleide aan hare bloedver-

wanten en vrienden te doen , derwaarts begeven en op de kade verzameld.

En hier waren Delfshaven's ingezetenen getuigen van een schouwspel, dat

hun wel altijd onvergetelijk zal gebleven zijn. Zuchten , snikken en gebeden

vermengden zich met de tranen, die aan aller oog ontstroomden. De meesten,

overstelpt als zij waren door het smartgevoel der scheiding, waren niet in

staat een enkel woord uit te brengen. Maar vóór dat het oogenblik des af-

scheids gekomen was, zonk de eerwaardige Robin son op zijne knièn neder

en stortte daar, even als Paulus aan Milete's strand, een vurig en roerend

gebed uit, waarin hij zijne gemeenteleden Gode en het woord zijner genade

aanbeval. Nu wierpen zij zich nog eens in elkanders armen en riepen elkan-

der het beslissend vaarwel toe, dat voor velen hunner het laatste hier op

aarde zou zijn. De Speechvel rigtte haren koers naar Southampton, waar nog

een ander en grooter schip, de Mai/Jlower, hen wachtte, om mede den togt

over den Atlantischen Oceaan te doen. Het behoort niet tot onze taak hen op

dezen togt te vergezellen. Genoeg zij hier de herinnering, dat zij door de

volkplanting, die zij stichtten, de grondleggers zijn geworden van het ge-

meenebest, waaruit de thans zóó magtige en uitgebreide Vereenigde Staten

zijn verrezen.

De vurige wensch van Robinson, om zijne vroegere medeballingen naar de

nieuwe wereld te volgen , is niet vervuld. De dood nam hem weg , vóórdat

alles laog tot zijn vertrek was voorbereid. Zijn stoffelijk overschot, dat door eene

aanzienlijke schare ten grave geleid werd, rust in de St. Pieterskerk te Lei-

den. Zijn naam en zijn werk, welke allengskens in vergetelheid dreigden weg

te zinken, verdienden allezins in onze dagen met eere herdacht en ver-

levendigd te worden ; en de naam van Leidsche-straat , aan de hoofdstraat ge-

geven, die de eerst gestichte stad in Nieuw Engeland doorsneed, getuigde,

dat ook de iudependenten in Amerika in liefde gedachtig bleven aan het

goede en verdraagzame land en de herbergzame stad, waar zij als bijwoners

en vreemdelingen verkeerd hadden.
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UI.

Nederland en de Fransche uitgewekenen.

Een der Fransche uitgewekenen, die op wijsgeerig-letterkundig gebied de

grootste vermaardheid verworven heeft , de beroemde Pieter Bayle , heeft de

Nedei'landsche republiek de groole arke des hehouds voor de vingtelingen genoemd

;

en dien naam verdiende zij ook ten aanzien van Frankrijk en aangrenzende

gewesten van oudsher ten volle te dragen. Lang vóórdat „ de herroeping van

het Edict van Nantes" het protestantisme in Frankrijk met geheele vernieti-

ging bedreigde en dit land vele duizenden van inwoners deed derven, die

gerekend mogten worden de kern en de bloem der natie te zijn, had ons

gemeenebest zich reeds als zoodanig bewezen voor ontelbaar vele vervolgden,

die vandaar of uit de zuidelijke Nederlanden herwaarts kwamen gevloden. Wel
heeft de Waalsche Kerk in ons vaderland, die thans een deel der Neder-

landsch-Hervormde Kerk uitmaakt , of daaraan zusterlijk ter zijde staat , door de

laatstgenoemde gebeurtenis eene hoogst belangrijke uitbreiding verkregen ; haar

oorsprong nogtans klimt ongelijk hooger op in de geschiedenis, tot de tweede

helft der zestiende eeuw en den aanvang van onzen worstelstrijd tegen S panje.

Onder het schrikbewind van Alba, en vooral toen de zegevierende Parma

aan de bewoners van het zuiden geene andere keuze liet, dan tot den moe-

derschoot der alleenzaligmakende Kerk terug te keeren , of het land te ver-

laten, was Noord-Nederland met vlugtelingen uit Vlaanderen, Braband, Artois

en Henegouwen als overstroomd geworden; en schier gelijktijdig met de in-

voering of zegepraal der Hervorming waren in een aantal steden , naast de

Nederduitsch-Hervormde , Waalsche of Fransche gemeenten verrezen l). Green

wonder dan , dat de onderdrukte en vervolgde Hugenooten reeds vroeger op

ons gemeenebest , als de arke des behouds , in tijden van nood den blik hielden

geslagen. Onder het vlammen van den burgerkrijg , vóórdat Hendrik IV zijn

protestantsch geloof (gelijk het heette) aan de i'ust en den vrede des rijks

ten offer bragt; na den vreesselijken Bartholomeusnacht , en later bij de over-

gave van Roebelle — het laatste bolwerk der Hervormden — waren talrijke

Fransche vlugtelingen herwaarts getogen. Zij maakten als de voorhoede uit van

het groote leger van vlugtelingen , die bij „ de opheffing van het Edict van

Nantes" zouden volgen.

Welk eene verslagenheid deze gebeurtenis ook door geheel het protestant-

sche Europa verspreidde — onvoorzien of onverwacht was de slag, die toen

1) De stichting der Waalsche gemeente dagteekent te Amsterdam van 't jaar 1578,

te Haarlem en lliddelburg van 1579, te Leiden van 1584, te Utrecht van 1580, te

Dordrecht van 1589 en te Rotterdam van 1605.
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zóó vreesselijk trof, wel niet te noemen. Na den val van Rochelle was de ge-

zigtseinder voor de protestanten al donkerder en donkerder geworden. Men

had het opkomende onweder al digter en digter zien naderen, en den donder

hooren ratelen met steeds luider en zwaarder slagen, eer het in al zijne he-

vigheid losbrak, en de gevreesde bliksemstraal verdelgend neerschoot uit de

wolken. Bij de eerste edicten tegen de protestanten, door den verblinden en

verwaten Lodewijk XIV in den jare 1668 uitgevaardigd, verplaatsten zich

reeds meer dan achthonderd familiên naar Holland ; en hierbij ontmoeten wij

reeds de beroemde namen van twee uitstekende predikers , Pierre du Moulin en

Jean Polyander, die het voorbeeld gaven aan hunne broeders, om aan de stichting

der gemeente in Nederland hunne gaven te gaan wijden. Maar het eerste sein

tot eene landverhuizing op breeder schaal werd eigenlijk gegeven door de

dragonnades (1681), die met den naam van den oorlogsminister Louvois zulk

eene treurige vermaardheid in de geschiedenis hebben verworven en behouden.

Dragondertroepen doorkruisten het eene gewest na het andere, en moesten

bij de protestantsche inwoners ingelegerd worden, om klem aan 's konings

besluiten te geven, en het werk der katholizering of bekeering te voltooijen

en te bespoedigen. Het zoude een afzonderlijk Tafereel vorderen, al de pla-

gerijen en mishandelingen , de gruwelen en onmenschelijkheden te schetsen

,

door deze ruwe en hartvochtige krijgslieden in de vreedzame woningen der

protestanten gepleegd. Genoeg , dat het ons hierdoor ten volle verklaarbaar

wordt , deels, hoe de wanhoop , tot het uiterste getergd, naar de wapenen greep

en den bloedigen opstand in de Cevennes voorbereidde ; maar ook deels, hoe

duizenden thans geen ander redmiddel zagen , dan — met losrukking van alle

dierbare banden , meestal met achterlating van have en goederen — den vader-

landschen grond te ontvlugten.

Toch was het aantal nog grooter derzulken, die het naauwelijks konden

gelooven, dat het met de vervolging der protestanten tot het uiterste komen

zou; wier oogen zelfs niet geopend werden, toen in Maart 1685 de beroemde

Hoogeschool van Saumur werd opgeheven , maar die als wakker schrikten uit

den droom, toen den S^itn October van hetzelfde noodlottige jaar het koninklijk

besluit verscheen , dat het „ Edict van Nantes" herriep , en daarmede alle waar-

borgen van gewetensvrijheid, vroeger aan de protestanten verleend, vernietigde.

Alle protestantsche kerken , die op den Franschen grond bestonden , moesten

worden afgebroken; alle openbare of gemeenschappelijke godsdienstoefening was

verboden; alle protestantsche inrigtingen voor opvoeding en onderwijs hielden

op te bestaan; alle kinderen moesten voortaan in de Katholieke Kerk wor-

den gedoopt en opgevoed ; alle protestantsche geestelijken , die zich niet wilden

bekeeren , hadden , op straf der galeijen , binnen veertien dagen het koningrijk

te verlaten ; aan de leeken bleef elke landverhuizing ten strengste verboden

,

en bij de misdadige poging daartoe zouden de mannen naar de galeijen wor-
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den verwezen, en de vrouwen niet inkerkering en verbeurdverklaring liarer

bezittingen worden gesti'aft. Daarentegen werd het lokaas van bevordering en

belooning aan allen voorgehouden , die hun geloof zouden willen verzaken ; en

in het laatste artikel werd aan zoodanige Hugenooten, die, met onderwerping

aan 's konings besluiten , geene godsdienstige zamenkomsten hielden , nog een

zweem van godsdienstvrijheid overgelaten. Hoe nogtans dit laatste artikel

door de uitvoerende magten werd opgevat, dat kunnen de dragonnades getui-

gen , en staat in Frankrijk's geschiedenis als met bloed geschreven.

Het gruwzaamste in dit gruwzaam besluit was wel het zóó gestrenge verbod

der landverhuizing. De joden , die zich niet wilden bekeeren , zagen wij door een

koninklijk bevelschrift uit Spanje en Portugal verdreven; maar den Huge-

nooten, die volstandig wilden blijven in hun geloof, werd zelfs de balling-

schap, als genade, ontzegd. Zelfs aan de predikers, die zich tot eene gedwon-

gene ballingschap zagen veroordeeld , werd de vrije aftogt op alle mogelijke

wijze bemoeijelijkt. Alle grensposten en havenplaatsen werden met de uiterste

gestrengheid bewaakt, en spoedig waren dan ook de galeijen en gevangenis-

sen overvuld met vlugtelingen , die men aan de grenzen had aangehouden

en gegrepen. Maar onuitputbaar in middelen ter ontkoming was ook de vrome

list — welke thans, zoo immer, als ten volle geoorloofd gold — om het Argus-

oog der vervolgers te verschalken. 'De rijke handelaar verstak zich in het

lomjienpak van een' bedelaar of marskramer ; de deftige vrouw in het gewaad

van de schamele liedjeszangster, de teedere maagd in manskleederen. Één

pseudonieme reispas, van hand tot hand geleend, diende om vijftien ongeluk-

kigen over de grenzen te helpen. Waar men plegtige processiën naar Loretto

of andere heilige plaatsen zag henen trekken , sloeg meermalen, onder het ha-

i'ige kleed des boetelings, het hart van eenen Hugenoot met onrustige slagen,

hijgende naar den oogenblik om dat hatelijk masker van het gelaat en die

vermomming van de leden te kunnen rukken. Soms was hun de natuur be-

hulpzaam in hunne vlagt. De zoo gestrenge winter van het jaar 1682 bad al

de rivieren tot een wandelpad gebaand, en hierdoor redde zich ook , nevens vele

anderen, de zoon van den beroemden Claude, die, even als zijn vader , zijne

woonplaats in Holland vestigde. Met bewonderenswaardige list gingen bewonde-

renswaardige moed en volharding in het doorstaan van alle gevaren gepaard. De
kinderlijke leeftijd volgde hierin de volwassenen na. Uit ontelbare voorbeel-

den slechts ééne proeve! Twee jeugdige meisjes, aan hunnen pleegvader ont-

roofd , werden in een rijtuig naar een Roomsch gesticht vervoerd , maar zij

sloegen de portierramen stuk , en dreigden, indien men verder reed , zich mid-

den op den weg te werpen. Men stak ze in een vrouwenklooster, maar ook

vandaar wisten zij , door in een onbewaakt oogenblik een' muur over te klim-

men, te ontvlieden, en zich bij een' koopman te verbergen, wien het gelukte

liaar in veiligheid naar Holland over te brengen. Hier vonden zij reeds hare
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lot- en landgenooten bij honderd- en duizendtallen vereenigd , die, als aan

den strik des vogelvangers ontkomen , en met geopende armen ontvangen

,

God met vreugdetranen voor hunne redding dankten.

Keeren vcij , na deze uitweiding , met onze bescliouw^ing geheel tot den vader-

landschen bodem terug ! Met klimmende deelneming en in angstige spanning had

men vanhier den gang der gebeurtenissen gevolgd , en zich de treurige ontknoo-

ping, die nu volgde , voorspeld. — Bij de eerste toebereidselen tot eene alge-

meene vlugt was men, zoowel in Frankrijk als in onze republiek, er op bedacht,

om aan de „réfiigié's" aanstonds bij hunne aankomst hier te lande eene goede

ontvangst te bereiden. De heer Armonat ondernam met dit doel eene reis van

Parijs naar 's Gravenhage, en maakte den Waalschen predikant Scion met het

voornemen zijner landgenooten bekend. Van beide mannen ging een schrijven aan

de stedelijke overheden uit , waarin zij , na eene roerende schildering van de

reeds geledene of nog dreigende onheilen , een beroep deden op hunne mensch-

lievendheid; maar tegelijk hun de aanwinst voorspiegelden, die er voor de

steden zelven in de overkomst van een aantal nijvere, in onderscheidene nuttige

maar hier weinig geoefende handwerken , hoogst ervarene burgers , zou ge-

legen zijn. Dit beroep was niet te vergeefs geschied : het vond aanstonds

weerklank bij den wakkeren van Beuningen, burgemeester van Amsterdam.

Op zijnen voorslag gaf de hoofdstad het voorbeeld , om aan de vreemdelingen,

die zich dildr wilden vestigen , met het regt van inwoning , vrijheid van gil-

den en van stedelijke lasten voor drie jaren toe te staan. Weldra volgde een

nog gunstiger besluit van de staten van Holland, waarbij de vrijdom van alle

schatting, die de ingezetenen den lande hadden op te brengen, over een tijd-

perk van twaalf jaren werd uitgesti-ekt. In de betooning van gelijke vrijge-

vigheid waren de staten van Friesland die van Holland reeds voorgegaan

;

en ook Uti'echt bleef niet achter, en liet in de openbare nieuwsbladen ver-

kondigen, dat aan alle Gereformeerde vlugtelingen, met eene wijkplaats binnen

hare muren, vrijheid van tocht en wacht en alle persoonlijke lasten, gedurende

twaalf achtereenvolgende jai'en, zou worden gegund.

Tot hiertoe had men zich onthouden de Fransche uitgewekenen als met den

vinger aan te wijzen en den naam des konings van Frankrijk openlijk te

vermelden. Het jaar 1672 en de laatste inval derFranschen lag nog zóó versch

in het geheugen , dat men aanvankelijk meende met de grootste mildheid de

grootste behoedzaamheid te moeten vereenigen. Doch het volk , welks mede-

doogen door het verhaal der ellende, die de nieuw aangekomenen hadden door-

gestaan, nog meer werd opgewekt en verlevendigd, gaf zijn gevoel van deer-

nis en verontwaardiging steeds luider en luider ook in liederen en gezangen

lucht, en het moet den Franschen „réfugié" allerdiepst hebben geti'offen, als

hij , bij het vallen van den avond en den ingang van den nacht langs de Am-
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sterdamsche straten en grachten , op den stutigen maar suiuberen toon van het

psalmgezang, zijn eigen lijden hoorde bezingen.

Nog vóór de herroeping van het Edict , maar toen het ten duidelijkste bleek ,

dat het verderf der protestanten in Frankrijk ten volle besloten was, wist de

raadpensionaris Fagel, door zijne mannelijke taal, in eene vergadering der sta-

ten van Holland aller gemoederen met de innigste deernis te bezielen, maar

ook tot heiligen toorn te ontvlammen. Een plegtige dank- , vast- en bededag

werd in al de provinciën gehouden ; maar het „ bid en werk ," de sj^reuk van

de gezonde vroomheid onzer vaderen, werd ook hier op het schoonst in be-

oefening gebragt. Eene algemeene collecte , ten behoeve der reeds aangekomen

of nog te verwachten vlugtelingen ^ was daaraan reeds voorafgegaan, om nog

door zoo menige andere gevolgd te worden , waarbij de rijke zijn goud , de

welgestelde burger zijn zilver op de schaal wierp, en zelfs de nederige hand-

werksman een deel van het zuurverdiende dagloon , en de arme weduwvrouw

haar penningsken ten offer bragt. Zóó rijk was reeds de eerste inzameling, dat

men met de meeste onbekrompenheid tot de weldadige beschikking dier gel-

den kon overgaan.

Voor de Fransche predikers , die als de eigenlijke ballingen , ten getale

van tweehonderd-en -vijftig het vroegst waren overgekomen , werd op de edel-

moedigste wijze zorg gedragen. Elk gehuwde ontving een jaargeld vanf 400

,

elk ongehuwde de helft dier som, om eerlang bij de reeds gevestigde of nieuw

op te rigten Fransche gemeenten eene vaste aanstelling te erlangen. Twee hun-

ner, Claude en Menard, verbond de prins van Oranje aan zijne dienst , waarvan

de laatstgenoemde hem als hofprediker naar Engeland vergezelde. Willem III,

die zich reeds in het oorlogsveld als Lodewijk's geduchtsten tegenstander

had doen kennen , zou van nu af zich als den moedigen beschermer van het

protestantisme, in al zijne geestkracht, werkzaam betoouen. Met geene min-

dere zorg trok hij zich het lot der krijgslieden aan , die hij , zooveel doenlijk

overeenkomstig den rang, dien zij vroeger bekleed hadden, bij het leger zocht

intedeelen; en toen de staten, voor krijgszuchtige bedoelingen bevreesd, eenig-

zins aarzelden de noodige gelden toe te staan , bestemde hij daartoe een gedeelte

van het fonds , waarover hij persoonlijk en afzonderlijk te beschikken had. Zijne

gemalin , de voortreffelijke prinses, later, koningin Maria , wijdde dezelfde zorg

aan de ondersteuning en verpleging van het vrouwelijk geslacht. Onder hare

leiding en bescherming werd aan onderscheidene gestichten te Haarlem , Delft

,

Harderwijk en in andere steden zulk eene liefdadige bestemming, ten be-

hoeve van weduwen en ongehuwden
,
gegeven, en „het Huis de Noot," in de

nabijiieid van 's Gravenhage , tot een instituut voor opvoeding en onderwijs

van dochters van aanzienlijken huize ingerigt, waaraan de prinses, ook na

hare verheffing tot den troon van Engeland, de mildste geschenken deed

toekomen.

II. 57
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Zoovele mensclilieveiide pogingen ontmoetten ook tegenkanting. De graaf

tl'Avaux , Frankrijk's afgezant te 's Gravenhage, wendde al het mogelijke aan

om de steeds toenemende landverhuizing tegen te werken en te bemoeijelijken.

Overal had hij zijne spionnen verspreid , die zich in de geheimen en plannen

der „ réfugié's" zochten in te dringen , en daarmede vertrouwd zich haastten

berigt naar de grenzen over te zenden , tengevolge waarvan een aantal ach-

tenswaardige familiën, eer zij het oord hunner besteraming bereikt hadden,

aangehouden en ontdekt, en meêdoogenloos naar de galeijen verwezen werden.

Zekere Tellières had , om te veiliger de rol van verspieder te kunnen spelen

,

zich ijverig werkzaam betoond, om te Voorburg in de behoefte aan een

kerkgebouw voor de Fransche vlugtelingen te voorzien , en daardoor in hooge

mate hunne achting en hun vertrouwen gewonnen ; doch zijne eigenlijke be-

doelingen konden niet lang verborgen blijven. De prins van Oranje liet van

nu af het paleis van den Franschen ambassadeur met gestrengheid bespieden

en bewaken, en Tellières zelf, in zijne eigene woning verrast en overvallen

,

maar weigerend zich gevangen te geven , stierf, bij eene wanhopige poging

om te ontvlugten , met de wapens in de hand. Zoodanige ervaring maakte

verdubbelde waakzaamheid noodig. Aan de schrijvers der nieuwsbladen werd

verboden iets mede te deelen aangaande de bedekte middelen en wegen , welke

de gelukkig ontkomenen hadden weten uit te vinden tot hun behoud. Hier-

uit laat het zich verklaren , dat wij omtrent de belangwekkende lotgevallen

en ontmoetingen der Fransche uitgewekenen, vóór en bij hunne vlugt, zóó

weinig in historische bescheiden geboekt vinden. Te veelvuldiger waren de her-

inneringen, die zich in den schoot van een aantal familiën een' geruimen tijd,

bij mondelinge overlevering , hebben voortgeplant"; maar het ligt in den aard der

zaak, dat deze, bij den steeds grooter wordenden afstand der jaren en de opvol-

ging der geslachten, gaandeweg uitsterven en in vergetelheid worden begraven.

Was het getal der behoeftigen en noodlijdenden onder deze vlugtelingen

groot , aanzienlijk waren ook de schatten te noemen , die met de aankomst

van anderen herwaarts vloeiden. Aan een'' handelaar van Parijs , Mariët ge-

naamd , gelukte het zijne fortuin , ten bedrage van 600,000 livres naar Hol-

land over te brengen. Een boekhandelaar van Lyon vestigde zich met een

vermogen van meer dan een millioen te Amsterdam. In den loop van wei-

nige jaren , hadden tweehonderd-eu-veertig kooplieden , meest uit Bretagne en

Normandië, op de handelsvaartuigen, waarvan zij reeders of eigenaars waren,

Frankrijk verlaten, waarvan de meesten den steven naar Holland wendden.

Velen dezer vreemdelingen waren in onderscheidene vakken van nijverheid uit-

stekend bekwaam, en hunne overkomst voorspelde en bereidde aan onze fa-

brieksteden een tijdperk van verhoogden bloei. Voorts is het genoeg hier de

namen van Claude, du Moulin, Spanheim, Jurieu, deBasnage's, Dubosc en

Bayle genoemd te hebben, om in herinnering te brengen, hoeveel ons vader-
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land ook op liet gebied der kausclwulsprekeiidheid, geleerdheid en lettei'kunde

hierdoor gewonnen had.

Bij den overvloed van predikanten gingen de staten met' de meeste mild-

heid en vrijgevigheid te werk, om door hunne dienst in de behoeften der reeds

bestaande of nieuw gestichte Fransche gemeenten te voorzien. Amsterdam

ontving niet minder dan derden, Dordrecht zeven, Haarlem zeven, Delft zes,

Leiden ac/ii , Gouda v'jf, Schiedam, Brielle en Schoonhoven ieder (wee pre-

dikanten. Alleen in Friesland waren zes nieuwe gemeenten (te Leeuwarden,

Harlingeu , Franeker , Sneek , Bolsward en in het dorp Balk) verrezen. In

het jaar 1688 telde men in de vereenigde provinciën niet minder dan twee-

en-zestig Fransche gemeenten, ten gevolge van deze gebeurtenis 6f nieuw

gesticht , bl aanzienlijk vermeerderd en uitgebreid.

Bezwaarlijk laat zich het getal der Fransche uitgewekenen naauwkeurig

in cijfers opgeven. Volgens de verklaring of berekening van den graaf

d'Avaux zelven bedroeg dit vijf- en-zeventig duizend; maar in het jaar 1698 was

het nog veel hooger geklommen. Vóór de herroeping van het Edict bevonden

zich te Amsterdam alleen reeds meer dan twee duizend vlugtelingen , en vóór

het einde der eeuw bereikten zij daar een zielental van vijftien duizend. Te

Rotterdam en 's Gravenhage moet dit weinig minder geweest zijn. Zij ver-

spreidden zich voorts over het geheele vaderland. In de Hollandsche steden

trof men meest zulke vlugtelingen aan, aan wie het gelukt was over zee

te ontkomen; in Gelderland, Overijssel en Staats-Vlaanderen (te Arnhem,

Nijmegen, Zutphen , Deventer, Zwolle, Sluis en Aardenbiu-g) dezulken

vooral, die van de landzijde onze grenzen hadden weten te bereiken. In de

baronnie van Breda verzamelden zich vooral de emigranten uit het oude pi-insdom

van Oranje. Binnen Amsterdam bevolkten de „ réfugié's" de dwarsstraten eu

grachten, welke onder de benaming van Le Jardin (waaruit bij verbastering

de Jordaan geworden is) werden zaamgevat. Anderen hunner vestigden zich

in de pas aangelegde Plantaadje, of in de straten in den omtrek der Recu-

liersgracht, bij eiken bewoner der hoofdstad bekend onder den naam van

het „Noordsche Bosch." In Haarlem namen zij het grootste deel der „ Nieuwstad"

in , en te Leiden betrokken zij het nieuw uitgelegde gedeelte der stad , achter

of bezijden de Hoogewoerd. Talrijk zijn vooral binnen de laatstgenoemde stad no"'

de nakomelingen der Fransche uitgewekenen, hoewel velen hunner, bij den

teruggang en de kwijning der fabrieken, tot diepe armoede vervallen zijn l).

1) Den steller van dit Tafereel gaf Let een' pijnlijken indruk, als hij in zijne ambts-

betrekking de Leidsche achterbuurten bezocht, in zoovele woningen , waarin de grootste

ellende heerschte, beiden in de doop- en familienamen, hoe verminkt en verbasterd,

den Fransehen oorsprong te herkennen. Aan velen dier armen was de gedachtenis daarvan

ontgaan, maar bij velen schemerde nog eene flaauwe vonk der herinnering, dat hunne
voorouders eens betere dagen hadden gekend, doch vervolgd om het geloof, uit Frank-
rijk herwaarts waren gekomen.

57»
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Niet onnatuurlijk ware het geweest indien het verhaal van zooveel ellende

en wreedheden , als over het hoofd der Fransche protestanten waren uitge-

goten, in hun eigen gemoed, of in dat onzer landgenooten zekere zucht tot

weêrwraak had doen ontstaan. En werkelijk kwam het zooverre, dat men te

Middelburg, als maatregel van wedervergelding, een aantal Eoomschgezinden

uit de stad verwijderde. Tot lof van het voorgeslacht verdient het echter

vermeld te worden, dat dit voorbeeld der onverdraagzaamheid geene navol-

ging maar algemeene afkeuring vond, en dat het hart der vlugtelingen zel-

ven , hoeveel zij ook geleden hadden , veelmeer tot de edelmoedigste verge-

vensgezindheid bleef gestemd. Zóó , b. v. hooren wij een' Pierre Dubosc , een'

hunner welsprekendste kamselredenaars , na aangetoond te hebben hoe het bloed

zooveler onschuldigen, als dat van Abel, om wrake ten Hemel riep, met

een edel zelfbedwang de taal ontboezemen : „Maar neen! verre, verre zij het

van ons , aan zulke gevoelens, die zóó zeer met de waardigheid onzer roeping

en met de christelijke liefde strijden , voedsel te geven. Wij bidden liever den

Middelaar na : Vader ! vergeef het hun , want zij weten niet wat zij doen."

Doet zulk eene taal eene weldadige werking op ons gemoed , met nog meer-

dere opgetogenheid hangen wij aan de lippen van den beroemden Saurin

,

als deze, aan het slot eener nieuwjaarsrede, na de volheid zijner wenschen over

de weldoeners der vervolgden te hebben uitgestort, en na met diepen wee-

moed aan zijne nog teruggeblevene , zwaar verdrukte land- en geloofsgenooten

o-edacht te hebben, met deze stoute spraakwending zijne rede tot den koning

van Frankrijk rigt: „En ook gij, ontzagwekkende vorst, dien ik eens als

mijn' koning vereerde , en nog eerbiedig als een' geesel in de hand des Hee-

ren ! Ook gij zult uw aandeel aan mijne wenschen ontvangen ! Deze gewes-

ten , die gij bedreigt, maar die de arm des Heeren behoedt; deze streken,

die gij met vlugtelingen bevolkt ; deze muren , die meer dan duizend hunner

bevatten, door u tot martelaars gemaakt, maar wien het geloof de overwin-

nino- verzekert — deze muren zullen nog van zegebeden voor u weergalmen :

Mo"-e God den noodlottigen blinddoek doen wegvallen, die de waarheid voor

uw oog verborgen houdt! Moge God de stroomen bloeds vergeten, waarmede

gi] de aarde hebt gedrenkt! Moge God uit zi.in gedenkboek wisschen al de

plagen, die gij ons hebt aangedaan! Gave God, dat gij, na zoolang voor ons

in de Kerk het werktuig te zijn geweest zijner oordeelen, nu nog de uitdeeler

zijner genadegaven , en de dienaar zijner barmhartigheid worden mogt !"

Vruchteloos bleven intusschen alle pogingen om den verblinden monarch op

het eensgenomen besluit te doen terugkomen. De vrede van Rijswijk en later

die van Utrecht ontnamen den vlugtelingen alle hoop van immer in vrede en

veiligheid naar hnn vaderland te kunnen terugkeeren. Zij werden nogtans hier-

voor schadeloos gesteld door een besluit der Staten-Generaal in het jaar 1715,
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't welk ieder onderscheid tusschen hen en de burgers van Nederland deed

wegvallen , en hen tot wettige zonen van hetzelfde hulsgezin verhief. En

hoc hoog deze weldaad door hen gewaardeerd is geworden , door welke ban-

den zij zich reeds aan Nederland, dat hun eerst tot toevlugtsoord had ver-

strekt, maar nu ook tot vaderland worden zou, gehecht gevoelde, dit blijkt,

als wij nogmaals dcnzelfden Saurin , als uit aller naam hooren betuigen : „ Eene

der krachtigste vertroostingen voor deze voortvlugtigen is deze , dat gij niet

weigert hen bij degenen , die het geluk hadden onder uw bestuur geboren te

zijn, in te lijven; dat gij niet verlangt, dat in uw midden twee volken zul-

len zijn; dat gij de goedheid hebt ons te beschouwen, alsof wij aan u onze

geboorte , evenals sommigen onzer hun onderhoud , te danken hadden ; dat

wij allen aan u onze rust en onze vrijheid verschuldigd zijn." — Dit blijkt

niet minder uit den schoonen gedenkpenning , door de Fransche „ réfugié's"

trtt herinnering en vereeuwiging dezer gebeurtenis geslagen.

IV.

Nederland en de Waldenzen nit de vallei Progélas.

Wij gaan met onze gedachten tot ettelijke jaren vóór de aankomst der Fran-

sche uitgewekenen in de geschiedenis terug, en werpen een' vlugtigen blik

binnen een studeervertrek te Leiden. Dadr zien wij een' man , met reeds

vergrijsde kruin , van boeken omschanst , vóór zijn' schrijflessenaar gezeten , en

gebogen over een blad, waarop de veder pas Hisfoire des Fandois geschreven

heeft. Het is Jean Leger, die in de valleijen opgevoed, bij de vervolging der

Waldenzen in 1655, rijkelijk mede uit den beker des lijdens gedronken, maar

thans den eindpaal van zijn zwerven en eene plek der ruste gevonden had. Hij

bevond zich te "sHage, om eene inzameling voor zijne ongelukkige land- en

geloofsgenooten te doen, toen hij vernam, hoe hij, wegens den door hem be-

toonden ijver, aan de misdaad van gekwetste majesteit was schuldig verklaard.

Hij achtte het daarom ongeraden naar zijn' geboortegrond weder te keeren,

en te kalmer kon liij in dit besluit berusten, daar hij eerlang tot leeraar bij

de Waalsche gemeente te Leiden werd aangesteld. Thans besteedde hij al de

uren , welke hij aan zijne ambtsbezigheden kon ontwoekeren , om eene ge-

schiedenis der Waldenzen te schrijven, welke ook later in twee folio-banden

het licht heeft aanschouwd. Hoe menigwerf vloeide daarbij het woord ^.Neder-

land" uit zijne pen. Immers, voor geene verdrukten of vervolgden om het ge-

loof heeft het hart onzer vaderen van warmer deelneming geklopt, dan voor

de Waldenzen ; en welk een uitgestrekt veld zouden wij hier voor onze beschou-

wing op nieuw geopend zien , indien wij dit , door vermelding der talrijke proe-
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ven, die daarvan in onze geschiedenis van de vroegste tijden tot op onze dagen

voorhanden zijn, wilden staven. Getrouw echter aan de ons zeiven gestelde gren-

zen , om alleen van zulke gebeurtenissen te gewagen , waarbij wij geheele scharen

van uitgewekenen naar onzen vaderlandsclien bodem zien overgebragt, verge-

noegen wij ons eene enkele gebeurtenis meer in het breede te beschrijven.

Wij rigten dan ons oog naar de valleijen van Piëmont, en wel naar die

bergvallei, welke het digtst aan de grenzen van Frankrijk gelegen, door de

met sneeuw bedekte Alpen omringd en van de Cluson doorstroomd wordt. Of

neen ! wij vergen zooveel niet van uwe verbeelding. Verplaatst u op den 28st':a

November des jaars 1733 in het Waleweeshuis te Amsterdam! Dadr vindt

gij alles in drukte en beweging. De regentessen van het gesticht vaardigen,

van het eene vertrek naar het andere zich begevende, hare bevelen uit, die

met spoed worden ten uitvoer gebragt. In de beide slaapzalen worden al de

kribben , zoo digt mogelijk nevens elkander geschoven , naar ëéne zijde over-

gebragt, en een schot in het midden geplaatst, waardoor twee nieuwe en

ledige vertrekken ontstaan , ruim en groot genoeg om eeia gelijk aantal slaap-

steden te bergen. Een derde vertrek wordt tot eene ziekenzaal in gereed-

heid gebragt. In de school zijn de banken en lessenaars weggeruimd, en ziet

gij drie lange tafels gedekt, en door de keuken wasemt een geurige damp,

door de krachtig voedende spijs ontwikkeld, die voor een groot aantal nieuw

aankomende gasten wordt toebereid. Welke zullen die genoodigden zijn ? Al

wederom vervolgden om het geloof; maar ditmaal geene Fransche uitgeweke-

nen , maar Piëmonteezen of Waldenzen uit de vallei Pragélas , voor wie men

huisvesting zoekt, en op de eerste aanvrage dit gesticht der christelijke lief-

dadigheid , dat aireede de verweesde kinderen of nazaten van vroeger vervolg-

den heeft opgenomen , zich gaat ontsluiten. Hoe deze vlugtelingen herwaarts

waren gekomen , en welke gebeurtenissen daartoe aanleiding hadden gegeven

,

verdient hier nog eene korte vermelding.

Het was ligtelijk te vermoeden bij de herroeping van het „ Edict van

Nantes ," dat men de Waldenzen , die reeds zóó menige vervolging hadden

doorgestaan , niet in het vreedzame bezit hunner valleijen en van het geloof

hunner vaderen zou laten. Werkelijk gelukte het Lodewijk XIV aan Victor

Amadeus hetzelfde besluit ten hunnen aanzien af te dwingen, dat hij zelf in

zijne eigene staten genomen had , en weinige maanden later zien wij de ver-

eende magt van Frankrijk en Savoije naar de bergvalleijen oprukken. Wij

besparen aan onze lezers de schildering der moord- en gruweltooneelen, die

hierop gevolgd zijn, eindigende met hunne verdrijving en gevankelijke weg-

voering. Evenzeer moeten wij ons onthouden hier een verhaal van hun'

beroemden terugtogt te geven, hoe zij, onder de aanvoering van hun' leeraar

en legerhoofd , den onverzaagden en heldhaftigen Arnaud , den verlaten grond
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op nieuw heroverd en zich in het bezit van liet erf hunner vaderen hersteld

hebbon '). Voor het tegenwoordige nogtans genoten de valleijen van Lucern

,

St. Martin en Perouse eene gewenschte rust. Het was alleen over de val-

lei van Pragélas , welke met den Utrechtschen vrede tot het gebied van

Savoije was teruggekeerd , dat in het jaar 1 730 de storm der vervolging met

eene hevigheid uitbarstte , waardoor de plant van het evangelisch geloof, welke

ook hier sinds eeuwen gebloeid had, met wortel en tak werd uitgeroeid.

Te vergeefs leverden de staten, evenals ook de Zwitsersche kantons, om

dit onheil te voorkomen, de nadrukkelijkste vertoogen bij den hertog van

Savoije in , die thans als vorst van Sardinië den koninklijken titel droeg. De

koning antwoordde op al deze vertoogen , dat dit gewest liem door den koning

van Frankrijk was afgestaan, onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat de

Hervormde godsdienst daarin geenszins zoude geduld worden. Aan deze ver-

bindtenis meende hij getrouw te moeten blijven , en aan zijne onderdanen , zoo-

velen de vallei van Pragélas bewoonden , bleef daarom geene andere keuze

gesteld , dan op staanden voet het Roonische kerkgeloof te omhelzen , of voor

altoos het grondgebied zijner staten te verlaten. En wat zij hadden te kiezen,

kon aan de Waldenzen niet twijfelachtig zijn. Zij besloten tot het laatste. Zelfs

meenden velen hunner, vreezende voor erger lot, den laatstgestelden termijn

niet te moeten afwachten; maar midden in den barren wintertijd ondernamen

zij , mannen , vrouwen en kinderen te zamen , den moeijelijken togt over de

bergen , en worstelden voort , totdat zij , op Zwitserschen bodem , aan den haard

en het hai't van broederen in het geloof mogten uitrusten.

Naauwelijks was de mare van dit vertrek door Nederland verspreid, of een

kreet der sraarte rees uit de diep bewogene harten op , en met de harten gin-

gen ook de beurzen open. Al de protestantsche leeraars rigtten , bij de aan-

gekondigde collecte, hunne redenen er op in , om tot milde giften op te wek-

ken ; en deze overtroffen nog de stoutste verwachting. Amsterdam alleen

stortte meer dan eene tonne gouds; en de door geheel Holland ingezamelde

gelden bedroegen eene som van meer dan driehonderdduizend gulden.

Was hiermede tot oogenblikkelijke verzachting van het leed reeds veel ge-

daan , nog een ander beroep op de Nederlandsche liefdadigheid , welke voor-

al ten aanzien der Waldenzen reeds meermalen en zóó schitterend was geble-

ken, stond te geschieden. De Zwitsersche kantons, zich door de overkomst van

zoovele huisgezinnen bezwaard gevoelende, noodigden de staten uit een deel

1) Alleenlijk stippen wij, als geheel hier ter plaatse dienende, aan, datArnaud, groo-

teudeels door de ondersteuning, die hij uit Holland had ontvangen, tot deze grootsche

onderneming is in staat gesteld ; dat hij zelf eene korte poos onder de vanen van

Willem Ilt, bij wien lüj in blakende gunst en eere stond, heeft gediend, en dat zijn

kleinzoon, Jaqiies Arnnud, almede in ons vaderland eene wijkplaats heeft gevonden , en

in het jaar 1793, als Kransch predikant te Kampen, overleden is.
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daarvan te willen ontvangen en verzorgen ; en zoodra dit verzoek was inge-

willigd , maakten ongeveer vierhonderd dezer vlugtelingen zich gereed om , on-

der geleide van een' commissaris uit Bern, de reis naar onze gewesten te aan-

vaarden. Anderen waren hunnen lotgenooten reeds vooruitgereisd en behouden

te 's Hage aangekomen. Anderen weder stonden nog later te volgen.

Tegen het einde der maand October lagen aan den dijk beneden Ysselmonde

drie schepen, welke, van Bazel af de kronkeling van den Rijnstroom volgende

,

de Waldeuzen herwaarts hadden gebragt. Men haastte zich aan den oever

houten loodsen op te slaan, totdat de noodige schikkingen zouden gemaakt

zijn, om ze over een zeker aantal grootere en kleinere steden te verdeelen,

waar eene Fransche gemeente bestond. Amsterdam ontving voor zijn aandeel

zeventien huisgezinnen of acht-en-zestig personen , en deze waren het , wier

komst aan den avond van den bovenvermelden dag in het Waleweeshuis werd

ingewacht.

Hoe moeten wel die eenvoudige dalbewoners te moede zijn geweest, toen

zij , die schaars of nimmer hunne eenzame valleijen hadden verlaten , zich van

eene geheel nieuwe en vreemde wereld omringd zagen ; toen zij hun oog , in

plaats van op hemelhooge bergen te staren, lieten rusten op HoUand^'s vlakke

en drasse velden; toen zij in de schuit, welke hen aan de schutsluis van 't

Singel had ingenomen, de grachten van het woelige Amsterdam werden door-

geboomd ; toen zij , door regenten en regentessen van het gesticht met de meest

voorkomende liefde , ja met zekere blijken van eerbied ontvangen, de voor hen

toebereide eetzaal werden binnen geleid. Het mogt inderdaad een aandoen-

lijk schouwspel heeten , toen de eerwaardige Chatelain , terwijl zij om den ver-

warmenden disch zaten geschaard, in hun midden trad en hen op de hartelijk-

ste wijze welkom heette op dezen grond , waar zij zeker waren , met de

vrijheid des gewetens , ook de noodige ondersteuning en bescherming te zul-

len vinden; toen hij hen gelukkig prees, omdat zij, alles verlaten of verloren

hebbende, toch het beste deel hadden behouden ; toen hij, aan het einde zijner

toespraak, met ontbloote kruin een treffend en roerend gebed ten Hemel

zond. Maar nog aandoenlijker schouwspel moet het hebben opgeleverd, toen

men hen, op den eerstvolgenden zondag in de Walekerk, rondom de avond-

maalstafel zag geschaard ; toen zij daar , bij de teekenen van brood en wijn

,

bevestigd vonden , dat zij niet bij vreemden maar bij broederen waren , met

wie zij zich, door één geloof, door ééne hope, en het heiligst verbond der

liefde, konden vereenigd gevoelen.

Ook elders , niet enkel in groote steden , zooals te 's Hage , Rottei'dam

,

Haarlem , maar ook op kleinere plaatsen , zooals te Naarden , Brielle , Go-

rinchem, Vianen, werden de Waldenzen met gelijke liefde ontvangen en ver-

pleegd. Na nog een' geruimen tijd met onbekrompenheid ondersteund te zijn

geworden, gelukte het velen hunner zich een zelfstandig bestaan te verzekeren

;
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en optnerking verdient het , dat zij zóó spoedig zich de taal en zeden van hun

tweede vaderland liebben eigen gemaakt, dat niet weinigen hunner zich ook

aan de Nederduitsche Kerk konden aansluiten , maar ook daarom te spoediger

inet ons volk zijn zaamgesmolten en verdwenen. De Waalsche Kerk, gedachtig

aan haren eigen oorsprong, en zich door de gemeenschap der taal nog uaauwer

niet deze vreemdelingen verwant gevoelende, heeft zich niet enkel toen van

de edele taak, welke voornamelijk aan haar was opgedragen, met den lofFe-

lijksten ijver gekweten , maar is sedert het midden der vorige eeuw tot op

den huldigen dag voortgegaan, zich de belangen der Waldenzen krachtdadig

aan te trekken, en daarin eene belangstelling te openbaren, waarin de andere

protestantsche Kerken met haar wedijvei'en, maar toch zij altijd aan de

spitse staat.

Mogten er zijn , die aan Nederland den schoonen titel — dien wij aan dit

Tafereel tot opschrift gaven — wilden betwisten : met de innigste dankbaarlieid

is de geldigheid van dien naam door de Waldenzen erkend. „Sedert twee eeu-

wen," zóó sprak een leeraar uit de valleijen vóór veertig jaren tot de Amsterdam-

sche gemeente met zigtbare aandoening, „weergalmen onze landelijke tempels,

onze valleijen en onze rotsen , eiken zondag en misschien op den eigen oogen-

blik , waarin ik tot u spreek, van zegeningen en openbare gebeden ten behoeve

van broeders, die ons nooit hebben verlaten." En wie nog in onze dagen de

valleijen van Piëniont bezoekt , hij heeft slechts zijn' naam en zijne afkomst

als Nederlander te openbaren , om het gelaat van den glans der vergenoeging

te zien stralen , om soms een' traan in het oog te zien blinken , en zich met

eene trouwhartigheid de hand te voelen drukken , zooals hij het zelden of

nimmer in den vreemde ondervond.

Van liarte wenschen wij, dat voor de Waldenzen, bij de toekomst, welke

het verjeugdigd en thans vereenigd Italië tegengaat, de dagen der vervolging

voor altijd mogen voorbij zijn ; maar schoon , bij steeds toenemende verdraag-

zaamheid en verlichting, voor Nederland de gelegenheid verloren ga om zich

den steun en het toevlugtsoord der vervolgden te bewijzen , wel nimmer moge

liet van den roem der vaderen afstand doen , van dat land te zijn , waar de

dierbare vrijlieid des gewetens en der godsdienst, als het kostbaarste kleinood, als

de onschendbaarste bezitting, geëerbiedigd wordt.

B. TER Haak.

II. 58



ZES EN TWINTIGSTE TAFEEEEL.

DE WIJSBEGEERTE EN DE KERK.

De wijsbegeerte en de Kerk — zietdaar twee magten , wier strijd om de

opperheerschappij over der menschen inwendig leven vele eeuwen heeft geduurd.

Er was een tijd, waarin die strijd slechts op enkele afgelegene hoeken gestre-

den werd en de overwinning volstrekt niet twijfelachtig scheen. Het waren

de dagen der middeleeuwen , waarin de Kerk het toppunt van magt bereikt

had , en in staat was haren wil , des noods met geweld , te doen eerbiedigen. Toen

was de wijsbegeerte gedwongen zich te vergenoegen met de rol „ eener dienst-

maagd," die enkel geduld of opgeroepen werd, om de uitspraken der Kerk

,

zoo goed mogelijk, voor liet denkend verstand te regtvaardigen. Maar „ de

dienstmaagd" bezat te veel levenskracht , en was van eene afkomst te edel

,

dan dat zij zich hare ondergeschikte taak op den duur kon laten welgevallen. Zij

begon te beseffen, dat geenerlei slavernij op het gebied van den geest geduld

mag worden. Zij zag er velen om zich heen , die den moed bezaten de boeijen

te verbreken , waarin de Kerk hun gemoedsleven gekluisterd had. Zij begroette

i n de Hervorming den geboortedag ook van hare eigene vrijheid. Toch zou die

vrijheid haar niet goedschiks gegeven worden: alleen door langdurige inspan-

ning van kracht was zij te verkrijgen , te veroveren. Want de reformatoren en die

hun werk hebben voortgezet , handelden uit een beginsel , waarvan zij de uiter-

ste consequentie doorzagen noch wilden. In plaats van des menschen regt te

erkennen, om te protesteren, te blijven protesteren tegen elke magt, die heer-

schappij wilde voeren over zijne godsdienstige of wetenschappelijke overtuiging,

verplaatsten zij het gezag, vroeger door de Kerk van Rome uitgeoefend, voor

een deel naar de letter der H. Schrift ; voor een ander deel naar het systeem

,

dat zij, met behulp van middeleeuwsche wetenschap, op die letter hadden ge-

bouwd. Zóó zag ook hunne theologie uit de hoogte op de wijsbegeerte neder;

zóó bleef deze tot dienstbaarheid gedoemd.

Maar het regt van het individu tegenover het gezag der overlevering was

eenmaal uitgesproken en verdedigd : de reformatoren hadden op grond van dat

regt de moederkerk aangevallen en bestreden. Niets was natuurlijker dan dit,

dat ook de wijsbegeerte zich van hetzelfde wapen ging bedienen , ter verdedi-
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ging van haar verzet tegen het gezag , dat ook de protestantsche theologie op

wetenschap en Kerk trachtte uit te oefenen.

Voor zoover die strijd op vaderlaudschen bodem gestreden is, moeten wij dien

in dit Tafereel beschrijven. Het veld, dat voor ons ligt, is zeer iiitgebreid , te

uitgebreid om het geheel te doorkruisen. Er heerscht op dat veld eene ver-

schrikkelijke centoonigheid , ja wij ontmoeten daar , wat ons zeer somber stem-

men en zeer bedroefd maken kan. Zooveel overeenkomst heeft de vaak harts-

togtelijke en onedele wijze, waarop de strijd vóór twee eeuwen gestreden

werd, met den onheiligen geest, die ons tegenwaait uit menig strijdschrift

onzer dagen. Zóó weinig schijnen de beoefenaars van godgeleerdheid en wijs-

begeerte in honderd, in tweehonderd jaar wijzer en vromer geworden te zijn I

Maar ook hier bedriegt de schijn. Wie de geschiedenis met oppervlakkigen

blik beschouwt , klaagt : er is niets nieuws onder de zon. Wie dieper door-

dringt, ontdekt dat het zuurdeeg van het koningrijk der hemelen wel degelijk

voortwerkt, juicht dat de zaak van waarheid, vrijheid en regt met elke eeuw

hare zegepraal meer nabij komt. Dan ter zake.

Sirijd veroorzaaki door het Cartesianisme

.

Op den ISden Maart van het jaar 1639 was in de Domkerk te Utrecht eene

groote schaar bijeen , zaamgekomen tot eene gansch buitengewone plegtigheid.

Den vorigen dag was Renerius , hoogleeraar in de wijsbegeerte , ter aarde be-

steld ; heden zou Autonius Aemilius , zijn ambtgenoot en vriend , hem ter eere
,

eene lijkrede uitspreken. Hoewel het de eerste maal was dat zoo iets aan de

Stichtsche school plaats had, toch kweet de redenaar zich op eene uitne-

mende wijze van zijne taak. Het ontbrak hem dan ook volstrekt niet aan stof

tot spreken , aan grond tot prijzen. Want ai was het eerst vijf jaren geleden

,

sedert Renerius van Deventer naar Utrecht gekomen was, hij had reeds

dadelijk na het aanvangen zijner lessen zooveel ongekunstelde nederigheid en

zooveel onvermoeide vlijt aan den dag gelegd, dat hij de liefde en toege-

negenheid zijner hoorders ten volle verdiende en bezat. En niet enkel om zijne

beminnelijke hoedanigheden was hij hun lief gevveest: ook de methode , die hij

bij zijn onderwijs volgde, had hem de harten der studenten in ruime mate

doen winnen. Wel verre toch van, zooals anderen, eenmaal aangenomen ge-

voelens als eeuwig waar voor te stellen , spoorde Renerius zijne discipelen aan

,

nooit te zweren bij het gezag van eenigen meester uit vroegeren en lateren

tijd , maar zelven de natuur en hare krachten met ingespannen vlijt na te spo-

ren. Geen organon van Aristoteles met zijne duistere commentatoren , de bron
,

waaruit de geleerdheid dier dagen een groot deel van haren inhoud en hare

bewijsgronden ontleende, diende hem tot leiddraad bij zijn onderwijs. Hij las

58*
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niet zijne stadenten een gedeelte van een' dichter , redenaar of geschiedschrijver,

en nam uit het gelezene aanleiding, om de regels der logica beknopt en duidelijk

voor te stellen. Ook bij zijne collegiën over pliysica en metaphysica werd ieder

ander handboek door „natuur en nadenken" vervangen.

Hierin toonde Eenerius zich een geestverwant van den beroemden Carte-

sius, die sedert 1629 door ons vaderland rondzwierf, daar zoekende naar meer

rust en meer kalmte , dan hij in het woelige Parijs of op de krijgstogten

van verschillende legerhoofden gevonden had; naar meer licht dan voor hem

uit zijne opvoeding in het jezuïten-coUegie van la Flêche, en uit zijne reizen

door een groot gedeelte van Europa was opgegaan ; naar meer zekerheid dan

zijn critische geest tot hiertoe ontvangen had door de beoefening van velerlei

wetenschappen; naar meer waarheid dan de overlevering van het voorgeslacht

voor hem bezat. Hij had den moed bezeten, te gaan twijfelen aan alles, wat

hij vroeger voor vs'aarheid gehouden had , aan het bestaan van God , van de

wereld, van de stoffelijke voorwerpen, ja van zich zelven. Uit de schipbreuk

van den twijfel had hij de overtuiging gered , dat hij in dat twijfelen , in

zijn vragen , zoeken en denken , den waarborg bezat van zijn eigen bestaan.

Op die overtuiging was door hem een nieuw stelsel gebouwd aangaande het

wezen van den mensch, het wezen van God. Altijd ging hij voort, rusteloos

voort met het onderzoeken van de natuur en het bespieden harer geheimen

;

hij was een wegwijzer voor ieder van zijn' tijd, die naar den waren weg

der wetenschap zocht.

Renerius had dezen gids getrouw en eerbiedig gevolgd , zijne vriendschap

en voorlichting op hoogen prijs gesteld en van dat alles nooit een geheim

gemaakt. Vanhier dat Aemilius èn de nagedachtenis van zijn' vriend onthei-

ligd , èn de waarheid te kort gedaan zou hebben, indien hij niet in zijne lijk-

rede op den afgestorven ambtgenoot eene kroon gevlochten had voor den nog

levenden meester. Nadat hij dus eene korte schets van de lotgevallen van Eene-

rius gegeven en hem vooral ge2:)rezen had om den moed , waarmee hij zich

van eene geheiligde overlevering had losgemaakt , schetste hij , in schitterende

kleuren , den invloed op hem geoefend door Cartesius
, „ dien Archimedes zijner

eeuw." „Door hem aangevuurd," zoo luidde het, „ brandde onze Renerius van

verlangen , om als Ulysses met hem land en zeeën te doorkruisen ; als Daeda-

lus met hem boven lucht en wolken te zweven; als Hercules met hem door

te dringen tot het ingewand der aarde , ten einde meer en meer in den bouw-

heer van het groot heelal de Godheid zelve te leeren kennen. Liever dan de

ouden, volgde hij u, o Cartesius! u den krachtvol len Atlas, die gansch alleen

den wijden hemel stevmt , niet n*t omhoog geheven schouders , maar met den

hechten stut der goddelijke rede."

Zeer uiteenloopend was de indruk , dien Aemilius door zijne rede teweegbragt.

De studenten bezegelden zijne woorden door de uitbundigste toejuiching; de
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magistraat gaf terstond bevel het gesprokene door middel der drukpers aan

de vergetelheid te ontrukken, en de professoren? ... . Maar hoe zouden hunne

ooren het hebben kunnen verdragen , dat zooveel lof niet enkel aan Renerius,

maar ook aan Cartesius, „den vreemden jezuit ," werd toegezwaaid? Hoe

zouden zij niet hebben ingezien , dat zijne hooggeprezen methode hun onderwijs

en hunne wetenschap, die op eene gansch andere leest geschoeid waren, met

volkomen ondergang bedreigde? Hoe zou hun oog zich niet met een' blik, smee-

kendo om hulp, van den redenaar gewend hebben naar Gisbertus Voetius,

don jirimarius j)rofessor theologise , wiens heftig en onwankelbaar karakter

,

wiens uitgebreide boekenwijsheid, wiens theologische rigting hem van zelf aan-

wezen als den natuurlijken beschermer tegen het gevaar, dat wetenschap en

godsdienst boven het hoofd hing.

Zóó verlieten de professoren het huis des vredes met wrok in het hart.

Zóó werd ook door de lijkrede van Aemilius de uitbarsting verhaast van den

strijd , die weldra de school en de Kerk op hare grondslagen zou doen dreunen.

Het werk, dat Renerius onder kalmen , hoewel krachtigen , moed had aan-

gevangen, werd door Regius met veel gedruisch voortgezet. Niet zonder

tegenstand had hij het professoraat in de medicijnen verkregen. Want men

beschuldigde hem van voorliefde voor het arminianisme , van groote neiging

„ voor het zonderlinge en paradoxe." Wat dit laatste betreft , had hij echter

de geruststellende verzekering gegeven , dat hij nooit iets in de medicijnen zou

voorstaan , dat met de eenmaal aangenomen opiniën strijdig zou kunnen hee-

ten; wat het eerste aanging, had hij in een gesprek met Voetius dezen zoo

zeer weten in te nemen , dat hij door zijn toedoen niet alleen van allen blaam

van ketterij gezuiverd, maar ook in zijne pogingen, om den akademischen leer-

stoel te bereiken , ondersteund was geworden.

Toch vergat Regius niet, dat hij zijne bevordering ook nog aan een' ander'

verschuldigd was , dan aan den theologischen professor , aan een' man , bij dezen

evenzeer gehaat , als bij hem zelven geliefd. Wij bedoelen Cartesius , die zich

weldra verrast zag door een' brief van een' zekeren doctor, dien hij nooit ge-

zien of gekend had, maar die hem toch zijnen dank betuigde, wijl hij door

hem een professoraat had verkregen, waarop hij anders nooit had durven

hopen. Regius had namelijk reeds als practiserend geneesheer voor enkele stu-

denten in een privaatcollegie een deel der cartesiaansche philosophie ontwikkeld

,

en daarmee zulk een' opgang gemaakt, dat zijne hoorders den magistraat met

den meest mogelijken aandi'ang verzocht hadden , hunnen leermeester tot het

lioogleeraarambt te verheffen.

Was het voor Cartesius vleijend te vernemen, dat zijne beginselen, ook na

den dood van Renerius, een' krachtigen woordvoerder aan Utrecht's Hoogeschool

zouden vinden , toch vond hij in Regius niet terug, wat hij in zijnen eerstge-

noemden geestverwant verloren had. Want hoeveel tact de nieuw benoemde
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hoogleeraar ook toonde te bezitten , om zijne hoorders door duidelijkheid van

voorstelling en sierlijkheid van uitdrukking te inspireren, hem ontbrak die

kalme bezadigdheid, dat wikkend overleg, die paedagogische wijsheid, welke

zoo onmisbaar zijn , om de schokken te verminderen , die onvermijdelijk zullen

ontstaan, als de oude en nieuwe tijd elkander ontmoeten op het gebied van

Kerk en wetenschap. Naauwelijks toch had hij van de regering vergunning

bekomen tot het behandelen van eenige problemata physica, waarbij hij zou kun-

nen spreken over dingen , waarover hij op zijne andere collegiën , krachtens zijne

onvoorzigtige belofte , verpligt was te zwijgen , of hij trad op als de onbesuisde

verdediger der nieuwe, als de ruwe bestrijder der oude wijsbegeerte. Nooit

verzuimde hij de traditie der school in een bespottelijk daglicht te stellen. Zelfs

dddr waar welvoegelijkheid en gewoonte hem het zwijgen hadden moeten opleg-

gen, liet hij zijne stem hooren , altijd schaamteloos overmoedig , tenzij zijn belang

meêbragt kruipend ondei-danig te zijn. Was het wonder , dat de wrok , waarmee

Voetius de Domkerk , na de i'ede van Aemilius , verlaten had , levend bleef,

ja telkens dieper wortel schoot? Was het wonder, dat hij, èu door naijver op

de belangstelling, die Regius van de zijde der studenten te beurt viel, endoor

vrees voor de gevolgen zijner afbrekende methode, zich tot een' onverzoenlij-

ken strijd tegen de nieuwe wijsbegeerte genoopt achtte ? Zoodra dus de zomer-

vacantie van het jaar 1639 geëindigd was , begon Voetius zich al duidelijker en

meer open uit te laten tegen „ dien Catholiek , die God zelden of nooit diende , en

ook voorde Schrift weinig of geene achting had ," bewerende, „dat van atheïsme

verdacht gehouden moeten worden de pogingen dier wijsgeeren, welke het

gezag der H. Schrift wantrouwen , de bewezen en algemeen in de Christen-wereld

erkende beginselen der logica en metaphysica verwerpen, de Mozaïsche na-

tuurkennis, door den Heiligen Geest ingegeven, zóó gering schatten, dat zij

hunne eigen ontwerpen van het heelal ver daarboven schijnen te stellen
,
ja

alle bewijzen voor het bestaan van God, welke tot heden door een' ieder in

de Christen-wereld zijn gebezigd, verwerpen, en bij gevolg de goddelijkheid

van het bijbelboek krenken, en zelfs heimelijk den H. Geest van onervaren-

heid in het maken van syllogismen beschuldigen."

Heviger nog werd de hartstogtelijkheid, waarmee Voetius zijn' ambtgenoot

bestrijden ging, toen hij in het jaar 1641 tot rector magnificus der school werd

benoemd. Het was letterlijk een regen van theses door den een' tegen den

ander' gesteld of ingegeven. Stampvoeten en scheldwoorden namen in het au-

ditorium dikwijls de plaats in van krachtige argumenten
,
personaliteiten werden

in menigte gehoord. Ieder zocht bondgenooten en vrienden waar hij die

maar vinden kon. Regius plagt steeds het ooi'deel van Cartesius over zijne

voorgenomen geschriften in te winnen, maar luisterde zelden naar de raad-

gevingen tot gematigdheid , die hij telkens van hem ontving. Voetius ontzag

zich niet, zelfs in de kloosters van Frankrijk een' paterjezuit op te duiken,
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wieii hij met merkwaardigen aandrang verzocht , hem te helpen in de bestrij-

ding van den grootsten atheïst , dien hij kende. "Wie zulke bondgenooten zoekt,

ontziet zich niet met stoffelijke middelen en met geweld te verkrijgen, wat

langs den weg eener wetenschappelijke discussie niet te bereiken is. Zóó deden

alle fanatieke naturen, zóó deed ook Voetius. Want de aanhang van Regius

nam niet af, al werd hij ook door zijn'' tegenstander voorgesteld als een „ wien

het hoofd ronddraaide, als de molen van Jutphaas ;" en de nieuwe wijsbegeerte

werd niet verslagen door de bewering, dat allen, die zich met de wijsbegeerte

der school niet konden vereenigen , maar eene nieuwe philosophie van Cartesius

verwachtten
,

gelijk waren aan de joden , die nog steeds verlangend uitzagen

naar hunnen Elia , om hen in alle waarheid te leiden. Zou misschien de mag-

tige arm der overheid beter in staat zijn om den tegenstander uit den zadel

te ligten ? Voetius beproefde het. Schier eiken dag roept hij den akademischen

senaat bijeen, natuurlijk zonder aan Eegius zitting te vergunnen. Hij betoogt

aan zijne ambtgenooten, dat de smaad, hem aangedaan, eene beleediging is voor de

geheele akademie , en weet het eindelijk zóóver te brengen , dat zij zich als

één man tegen des rectors tegenstander vereenigen. Er wordt eene deputatie

naar de overheid gezonden. Men stelt der regering voor, dat er veel gevaar

bestaat , dat de eendragt onder de professoren en onder de studenten verbro-

ken zal worden ; dat het te vreezen is , dat ,, weynige tot perfectie van hunne

studiën zullen komen;" dat alzoo de „academie bij de naburige academiën

en scholen en voorts bij al onze provinciën in verachting zal komen , zoodat de

toeloop van studenten bij apparentie zal verminderen." Het doel, dat Voetius

zich voorgesteld had, werd bereikt. De vroedschap trok de vergunning in, die

zij aan Regius gegeven had, om enkele privaatcollegiën te houden, en au-

tlioriseerde den senaat, om zijn oordeel over den strijd nader uit te spreken.

Onder leiding van den rector magnificus besloot de geheele vergadering, met

uitzondering van twee harer leden , Aemilius en Regneri — behooren zulke

namen niet in eere gehouden te worden? — te verklaren , dat zij „ die nieuwe

wijsbegeerte verwierp, ten eerste, wijl zij in tegenspraak was met de oude,

totdusverre aan de Hoogescliool steeds onderwezen en als de beste ter wereld

aangemerkt; ten tweede, wijl zij de jongelingschap afkeerig maakte van de

gewone en zuivere philosophie, en haar verhinderde tot eene volkomen geestes-

ontwikkeling te geraken; ten derde, wijl verschillende valsche en ongerijmde

meeningen deels onmiddellijk uit haar volgden, deels door eene onbezonnen

jeugd uit haar konden worden afgeleid , welke alle streden met de overige we-

tenschappen, inzonderheid met de regtzinnige theologie."

Het judicium, door den akademischen senaat over de nieuwe wijsbegeerte

uitgesproken , was voor Voetius eene schitterende zegepraal op zijn' tegenstander

behaald. Dat voelde Cartesius levendig en diep. Want al schreef hij ook eene

poos later aan Regius , dat hij zich niet begrijpen kon , hoe deze, om eene
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zoo „ kinderachtige" uitspraak, in waarheid verdriet kon hebben , hij toonde

toch spoedig genoeg, dat het ook hem zelven uiterst moeijelijk viel, met kahne on-

verschilligheid, de practijken van Voetius gade te slaan. Willen wij die prac-

tijken en de houding, door Cartesius verder in den strijd aangenomen , meer van

nabij leeren kennen, wij hebben eene schoone gelegenheid , als wij plaats nemen

onder de gasten, die omstreeks het midden der maand Julij van het jaar

1642 in het huis van den primarius professor om een' keurigen disch verza-

meld waren. Martinus Schoock, een voormalig kweekeling der Stichtsche

school, en sedert twee jaren als hoogleeraar in de logica en physica aan de

akademie te Groningen werkzaam, bragt, als naar gewoonte, een deel zijner

zomervacantie in Utrecht, zijne geboorteplaats door. Voetius rigtte te zijner

eere een' kostbaren maaltijd aan, waarop hij de meesten zijner ambtgenooten en

vele voorname ingezetenen genoodigd bad. Eeeds waren de hoofdspijzen door het

nageregt vervangen , toen een der aanwezigen het gesprek bragt op een' open-

baren brief door Cartesius aanDinet, den provinciaal der jezuïten, gerigt. Niet

om de wijze, waarop hij zijne meditationes verdedigd had tegen eene scherpe

kritiek , door een' pater Bourdin daarop geleverd , trok die brief de aandacht

,

maar om de korte schets, die Cartesius daarin gaf van den bijval, die aan

zijne philosophie in Neêrland's jongste akademie was te beurt gevallen. Want

al werden ook de namen van Voetius en Regius in die schets zorgvuldig

verzwegen, de schildering was zóó getrouw, dat ieder de beide kampioenen

terstond kon herkennen. Daarbij kwam dat het geschrift eene zeer scherpe

beoordeeling bevatte van het oordeel , door den akademischen senaat uitgespro-

ken: reden genoeg voor Voetius' gasten om zich zeer geërgerd te gevoelen. Wel

spraken zij nu niet over den smaad hun zelven aangedaan; die zou nog te

dragen geweest zijn , indien Cartesius zich maar niet verstout had , den vriendelij-

ken gastheer te bejegenen met eene beleediging , die niet ongewroken kon blijven.

Maar wie zou zijne verdediging op zich nemen ? Voetius achtte daartoe nie-

mand meer geschikt dan zijn' gast uit Groningen , wien hij reeds vroeger tot

zulk een' arbeid opgewekt had. Langen tijd echter bood Schoock weerstand aan

de drangredenen van zijn' leermeester en zijne dischgenooten
, ja nog was hij

besluiteloos , toen hij van den maaltijd naar het huis zijner ouders terug-

keerde.

Dan Voetius was niet gewoon zich van een voornemen te laten afbrengen.

Den volgenden dag zocht hij zijnen voormaligen discipel wederom op , spaarde

vleijerij noch smeekende wooi'den , en bragt het eindelijk zóóver , dat Schoock

,

bij zijn vertrek uit de stad , een ter helft voltooid opstel achterliet , waarin hij de

algemeene en bijzondere uitspraken van Cartesius aan een wijsgeerig onder-

zoek onderwierp. Dit opstel werd door hem ter bewaring toevertrouwd aan

van den Waterlaet, een' warmen voetiaan, die echter uitdrukkelijk beloven
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moest, (lat liij niets van dat alles ter perse zou leggen, vóónlat ook liet ont-

brekende in gereedheid was gebragt.

Maar dit ging niet zoo spoedig als men verlangd had. Reeds waren de veer-

tien dagen, die Schoock tot voortzetting van zijn' arbeid gevraagd had, ruim-

schoots voorbij, en nog had de ongeduldige van den Waterlaet niets ontvangen.

Daarom drong hij bij herhaling op voltooijing van het beloofde geschrift aan

,

verklarende , dat hij zelf wel bereid zou zijn daaraan de laatste hand te leg-

gen. Ook Voetius liet den onvoorzigtigen Schoock geene rust. Hij verzocht

hem ernstig nu niet langer „mooije woorden en schoone beloften, maar ook

de uittreksels en bescheiden van Utrecht meegenomen over te zenden," en

ontving eindelijk met groote blijdschap de ontbrekende bladzijden , waarvan

Schoock echter verklaarde , dat zij „ door hem meer uitgeflapt dan ordenlijk

opgesteld waren." Toch aarzelde van den Waterlaet geen oogenblik den druk,

dien hij reeds in stilte aangevangen had, voort te zetten. In Maart 1643 ver-

scheen Schoock's geschrift, onder den tweevoudigen titel: „Philosophia Carte-

siana" of „ Admiranda Methodus novae philosophiae Renati des Cartes." De toon

van dit geschrift was , zooals die zich liet verwachten van een werk ,
gedrukt

onder het oog van Voetius. Nu eens heette het, dat Cartesius zijne philosophie

met behulp van geld en goede woorden ingang zocht te verschaffen; dan

weder werd hem verweten , dat hij schijnbaar de ongodisterij bestreed , doch

inderdaad listig en op bedekte wijze het atheïsme predikte; elders stond te

lezen , dat hij behoorde tot die menschen , welke niet eens de kunsttermen der

peripatetici verstaan, en dus veel minder nog bij magte zijn anderen te doceren;

dat hij beginselen voorstond , die noodzakelijk den weg tot twijfelzucht
,
geest-

drijverij, godverzaking en waanzin moesten banen.

Cartesius, door zijne vrienden heimelijk in het bezit gesteld van de reeds

afgedrukte vellen der ,,admiranda Methodus," had dadelijk een tegensclirift ge-

reed gemaakt en dat niet zonder bedoeling betiteld : „ Een brief aan den zeer

beroemden Gisbertus Voetius." Want al werd ook Schoock als auteur van het

tegen hem gerigte opstel vermeld , hij twijfelde er zoo weinig aan , dat dit

ten minste door meer dan één' schrijver was zaamgesteld , dat hij zelfs de

regering van Utrecht verzocht na te sporen, of de primarius theologiae pro-

fessor al dan niet medepligtig was aan het boek , waarin èn hij zelf èn zijne

philosophie zoo gruwelijk belasterd werden.

De regering ving dit onderzoek werkelijk aan. Maar Voetius bi-agt meer

dan één bewijs zijner onschuld bij : eene verklaring van den drukker en van

drie zijner eigene voormalige leerlingen; eene verzekering van Schoock, dat

hij zelf de schrijver der „admiranda Methodus" was , en slechts bij het stellen

der voorrede de hulp zijner vrienden had ingeroepen; eindelijk eene getuigenis,

afgelegd door den kerkeraad en door de professoren , hierop nederkomende
,

dat „ Voetius, tot het meeste nut van al diegenen , dienaar de eeuwige zaligheid

II. 59
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dorsten, zich zeiven tegen alle superstitiën , afgoderijen, sekten en opiniën ,

ja tegen alle goddeloosheid , met de hoogste geleerdheid en met den prijze-

lijksten ijver, gelijk zulks de zaak en de noodzakelijkheid vereischten , zoo

in het openbaar als in het bijzonder , in zijne lessen en predikatiën , evenals

een tweede Elia, gesteld had."

Deze stukken deden eene goede uitwerking. De vroedschap vaardigde een

plakkaat uit, waarbij de onschuld van Voetius gehandhaafd en de verklaring

afgelegd werd , dat de brieven door Cartesius aan Dinet en aan Voetius ge-

schreven, „difFamatoire en fameuse libellen waren , daarbij niet alleen D. Voetius

enormelick in synen goeden naem ende faem werd geledeert , maer oock de Aca-

demie geinteresseert , de Professoren in 't bysonder gediffameert , ende de

regeringe harer stadt gevilipendeert."

Voetius had alzoo voor de tweede maal een' triomf op zijne tegenj)artij be-

haald , maar de prijs , waarvoor hij de zege gekocht had , zou weldra blij-

ken veel te hoog te zijn. Immers wat gebeurde? Cartesius niet minder ver-

bolgen over den laster , waarmee hij in het geschrift van Schoock bejegend

was, dan over de niet zeer vleijende beoordeeling door Utrecht's magistraat

over zijn' persoon en werkzaamheid geveld , riep, om zich te regtvaardigen,

de hulp van den Franschen gezant in. Deze verzocht daarop aan de staten van

Groningen en Ommelanden, „ de Admiranda Methodus te willen supprimeeren,

ende den auteur derzelve tot wederroeping te constringeeren." Toen sloeg

Voetius de schrik om het hart. Vreezende dat Martinus Schoock aan zijne

eenmaal afgelegde verklaring ontrouw mogt worden , besloot hij hem in

den regtshandel, die stond aangevangen te worden, met raad en daad bij

te staan. Hij ried zijn' voormaligen leerling aan zijnen gang te gaan met

moed en voorzigtigheid, en zich niet op menschen te verlaten, maar Gode toe te

vertrouwen. Hij trachtte hem gerust te stellen met de verzekering, dat men in

deze zaak nooit een' eed van hem zou kunnen vorderen ,
ja ging zoo ver, van

hem te schrijven: „Wanneer men u soms vraagt, of ik van uw plan, schrij-

ven en uitgeven iets heb geweten , dan moet gij maar antwoorden , dat dit wel

het geval kan geweest zijn , daar uw voornemen aan dezen en genen te

Utrecht is bekend geworden , wijl de uitgave in geen' hoek werd voorbereid

,

maar in eene drukkerij en in een' boekwinkel, die schier dagelijks door

professoren, advokaten en studenten bezocht wordt."

Gelukkig bezat Schoock meer waarheidsliefde dan zijn raadsman. De leden van

den akademischen senaat van Groningen, door de staten hunner provincie om ad-

vies gevraagd , betuigden hun leedwezen , dat twee geleerde mannen tot zulk een'

twist vervallen waren, terwijl juist de wijsbegeerte , die beiden beoefenden, hen

met geheel andere gevoelens had moeten bezielen. Zij betreurden dit te meer,

wijl men voor als nog geenszins bij magte was de wijsgeerige beginselen van

Cartesius voldoende te beoordeelen, en het zeer onhoftelijk heeten mogt, aan-
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stoiids te verwerpen wat groote mannen ter opbouwing van de wetenschap poog-

den uit te denken. Daarbij verzekerden zij, dat Sclioock vrijwillig verklaard

liad en bereid was, onder eede voor Cartesius de verklaring te herhalen, dat

Voetius hem tot zijn geschrift had verleid en aangezet ; dat het boeksken

,

getiteld Philosophia Cartesiana, te Utrecht geheel en al veranderd en tegen

alle regt en billijkheid uitgebreid was, en dat hij zelfden toon van dat geschrift

veel te scherp en te bitter vond.

Na die verklaring reikte Cartesius aan Schoock de hand der verzoening

,

maar Voetius had geene woorden genoeg, om lucht te geven aan zijn' toorn tegen

den voormalisen leerling en bondgenoot.

Hebben wij gezien , dat de strijd tusschen oud en nieuw met de grootst

mogelijke hartstogtelijkheid gestreden werd, in de gehoorzalen der professoi'en

en in de raadkamer van den akademischen senaat , wij moeten ook herinneren,

dat de zaak met niet minder hartstogtelijkheid behandeld werd voor de regt-

bank van het groote publiek. Want kerkelijke geschillen te verbinden met

politieke partijschappen, en te verkeeren in den waan, dat wijsbegeerte en

godgeleerdheid wetenschappen zijn , waarover ieder lid der gemeente kan en

mag meespreken, oordeelen en regten, dat zijn dwalingen, waarin ons volk niet

sedert van daag of gisteren vervallen is. Ook vóór twee eeuwen wekte men

den hartstogt van het volk op, door elkander toe te fluisteren : „ goed Carte-

siaans kwaad prins." Ook vóór twee eeuwen werden de voorstanders van voor-

uitgang als „ ligtvaardige afbrekers, nieuwigheidzoekers en godloochenaars,"

de mannen des behouds als „ luiaards , ongeleerde en onnutte dienstknechten"

ten toon gesteld. Ook vóór twee eeuwen werd er geklaagd, dat het eene

schande was, dat men geoordeeld wei'd voor een goed philosoof te mogen

doorgaan, al wist men ook maar alleen gewag te maken, van eene „natm'a,

forma substan tialis, occulta qualitas, sympathia" en van diergelijke termen meer.

Ook vóór twee eeuwen scheen het
, „ alsof de Kerken van Nederland in dis-

puutscholen, en ieder der ledematen in discipelen van Aristoteles en Cartesius

getransformeerd waren." Hier achtte men den tijd , tot prediking van het evan-

gelie gegeven, niet te goed, „om heeren en lakkeijen, koopman en burger,

ambachtsman en soldaat, edelman en boer met hoogdravende en platte woor-

den te loeren , dat de H. Schriftuur dikwijls en op vele plaatsen niet volgeus

de gronden van Euclides, maar naar de dwalende meeningen des volks spreekt

;

dat het schrikkelijk was te denken, dat de philosopbie minder kapitaal luid

of meei'der dienstbaar zou zijn dan de theologie." Ddar werd gepredikt, „ dat

het de eerste trap op de ladder ten hemel was, kennis te hebben van het

stilstaan der zon en het omloopen des aardrijks, en dat die het tegendeel ge-

voelden, de woorden van David, Psalm li) vs. 6: „Ende die als een bruidegom

59*
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uitgaande uit zijne slaapkamer," of niet verstonden, of jammerlijk misduidden."

Het vuur in de harten des volks, aangestookt door de predikatiën van de

voorgangers der gemeente, werd levendig gehouden door een' stort- — of zal

ik zeggen zondvloed? — van pamphletten en libellen , die de Kerk overstroom-

den. Wat dunkt u van een' titel als dezen: „Naakte ontblooting der nijdige

dommekracht, onder den schijn van Gods ijver tegen de leer van Descartes

verborgen?" Of van een' anderen, luidende: „ Begrafenis der Cartesiaansche en

Cocceaansche nieuwigheden?" Of meent gij, dat de poleraici onder onze voor-

ouders al hunne kracht hebben gebruikt, om den titel hunner geschriften zoo

pikant en zoo scherp mogelijk te maken? Maar neemt dan eens een oogen-

blik kennis van den inhoud hunner libellen, en vergunt mij daaruit eene enkele

bladzijde af te schrijven. Ik kies daartoe de bovengenoemde „ Donnnekracht,"

waarin het volgende tot den voorzittenden theologiae professor van de Utrecht-

sclie akademie wordt gerigt:

Ziüu wij deu grond eens iu vau uw ouaardig kijven.

Wat is 't als een gerei van redelooze wijven,

Dat heel de Appel-Kaay of Vischmarkt over kraayd

,

Vol drift , ten deel versierd , ten meesten-deel verdraayd ?

Gij meent : // 't is nutteloos getwijfeld.

//Wat hoeft me een zake, daar geen Christen-mens aan twijfteld,

//Zoo wijd te zoeken door een weg, die alle man
//Niet als met perijkel van 't verstand bewandelen kan?"
'ï zijn ook geen rozen voor de varrekens gesmeten

,

Een yder heeft geen gaaf van al te konuen weten.

Die zich dan onbedacht in Minos Doolhof geeft,

Wien wijt hij de schuld der straf, die hij gevorderd heeft?

Is ergens yemand, die sijn weeck-gebakken herssen

,

Meer als het lyen mag, geweldig af wil perssen,

Eu raakt daarover in een doUe razernij

,

Wie was daar oorzaak af, hetgeen hij las, of hij ?

Dus rust al uw gelijck op onverdraagzaam schelden.

Is uw bewijs niet goed, de leugen doet 'et gelden.

Gij weet als Prcekheer best , wy weten 't niet zoo naauw

,

Wat tot de gunste dient van 't lichtgeloovig Graauw.

'T berispen , hekelen en 't lasteren daarbij

,

Staat hier te lande alleen den predicanten vrij.

Waar de school en de Kerk zóó door twisten beroerd en verdeeld wer-

den , begreep 's lands overheid , dat zij niet langer onzijdig mogt blijven

,

maar verpligt was te voldoen aan de begeerte van beide partijen, die haar
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tul bcheidsregter opriepeu. Zóó verscheen den 16'1<=° September 1656 een order

van de staten van Holland en West-Friesland, waarbij H. E. G. M. de over-

tuiging uitspraken, „ dat alle faculteiten en scientiën en zulks mede de theolo-

gie en philosophie hare eigen gezette palen en limieten hebben , binnen welke

dezelve, om alle confusie te vermijden, moeten worden gecontinueerd , zonder

de een in de ander te schrijden." Uitgaande van dit beginsel bepaalden zij,

„dat de philosophen, wien de onderwijzing van de kracht en het regt van

termen, die in de theologie gebruikelijk zijn , incumbeert , daardoor geen occasie

mogten nemen , om de theologische materiën zelve te behandelen j dat zij zich

niet zouden onderwinden de H. Schrift uit te leggen naar hunne principiën

,

maar bovenal voor den oppersten regel zouden houden , dat hetgeen door de

H. Schrift wordt geopenbaard , voor vast en indubitabel gehouden moet worden
;

dat zij eindelijk om vredes en gerustheidswille zouden nalaten voort te zetten

de philosophemata, die uit de philosophie van Cartesius getrokken, nu ter tijd

bij eenigen offensie geven."

Deze resolutie opgesteld door de Wit , een' vriend en bewonderaar van

Cartesius, schonk aan de philosophie alles , wat zij in die dagen kon hopen of

verwachten : de vrijheid om te blijven leven , indien zij zich maar niet al te

luid deed hooren. Daarom bragt zij, „op zulke wijs uit de kaken van den nijd

verlost," bij monde van den Leidschen hoogleeraar Heidanus, „haren warmen

dank aan Holland's i-aadpensionaris , haren grooten patroon en weldoener."

En inderdaad, toen de voetianen met de verheffing van den prins van Oranje

overal op het kussen raakten, bleek het maar al te spoedig, wat de beoefe-

naren van de wijsbegeerte van hunne tegenpartij te wachten hadden. De cura-

toren der Hoogeschool te Leiden en de magistraat dier stad bemerkende, dat

de resolutie van 1(556 zóó weinig het voorgestelde doel bereikt had, dat er

gedurig meer „stellingen en positiën geventileerd werden, omtrent de ver-

klaring van Gods lieilig Woord, die alzoo in de formulieren van eenigheid niet

gevonden werden," vaardigden in 1676 een scherp plakkaat uit „tegen de

schadelijke nieuwigheden," daarin twintig stellingen optellende, wier ver-

spreiding den hoogleeraren op straf van afzetting en uitbanning verboden

werd. Dat plakkaat doorliep weldra geheel het vaderland. Men zette het dade-

lijk uit de officiële taal in het Nederduitsch over , „ liet het drukken op een

vlak vel papier," waarvan te Amsterdam op één' dag meer dan twee duizend

exemplaren verkocht wei'den , deelde er van in grooten getale uit aan alle veer-

scbippers van steden en dorpen, en poogde zóó in een oogenblik alles in rep

en roer te zetten.

Wel begonnen „de godzalige en vredelievende leeraars" van de voornaamste

steden des lands, „ wetende wat hier achter stak, de gemeente tegen dezen

verkeerden handel te waarschuwen en den laster te stuiten," maar hunne stem

baatte in den aanvang even weinig, als de geestige critiek door menigeen op
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de resolutie geleverd. Men verweet den curatoren, dat zij de plaats van eene

nationale synode schenen te willen innemen , en vergaten dat de professoren

zicli wel verbonden hadden niets te leeren wat tegen, maar volstrekt niet ver-

pligt waren zich te onthouden van alles wat luiten de belijdenisschriften der

Kerk lag. Men vroeg hun of zij, die liever geene akademie dan eene carte-

siaansche hadden
,
geestverwanten wilden worden van Filips , die liever geen

land dan een kettersch land bezat. Men maakte zich vrolijk met de opmer-

king, dat de curatoren minder tegen de cartesianen dan tegen hunne bestrijders

geijverd hadden, daar deze hen niet van twintig, maar wel van tachtig of ne-

gentig, ja soms zelfs van vijfhonderd-negen-en-vijftig dwalingen beschuldigd had-

den. Men sprak zelfs het vermoeden uit , dat curatoren op het „ veelvuldig

gebeijer van een deel klaagzieke menschen ," eindelijk dit middel hadden aan-

gegrepen , „ om zich eens van dat aanloopen en klagen te ontslaan , handelende

gelijk aardsche vaders , die , met grootere zaken bezig, verdrietig kunnen worden

over het tusschenspreken en klagen hunner kinderen : in welk geval de ouders

zelden 't naauwst onderzoek doen , bij wie of waarin de meeste schuld bestaat,

maar geven die hun naast is , metter haast een' klap of een' graauw , dat zich

de rest gerust mag houden."

Ditmaal trof de „ klap" den eerwaardigen Heidanus. Wel wetende, dat de

resolutie, al sprak zij ook in algemeene termen, eigenlijk tegen het onderwijs

van hem en zijne beide ambtgenooten, Wittichius en de Volder, gerigt was,

leverde hij bij curatoren een schriftelijk vertoog in, ter gemeenschappelijke ver-

dediging. Deze echter achtten het beneden zich dit vertoog te lezen, en

zonden het ongeopend terug. Toen besloot de diep gekrenkte grijsaard zich

te beroepen op het groote publiek, en zond daartoe in het licht: „Consideratiën

over eenige saecken onlanx voorgevallen in de universiteit binnen Leijden."

Nu was het aan de curatoren om zich over eene beleediging te wreken. Zij

ontboden den hoogleeraar in hunne vergadering, trachtten hem tot herroeping

van het geschrevene te bewegen , en spraken, toen hij dit standvastig weigerde,

het vonnis der afzetting over hem uit.

Dergelijk vonnis oefende echter in de zeventiende eeuw , althans in de

laatste helft, minder invloed uit, dan het misschien in onzen tijd hebben zou.

ledere akademie, iedere provincie stond in die dagen geheel op zich zelve.

Daardoor vond niet zelden de leer, die aan de eene school veroordeeld werd,

eene veilige schuilplaats, of wel eene krachtige ondersteuning, bij de andere

;

daardoor ontvingen dikwijls de staten van een gewest met open armen de stu-

denten en professoren , die door hunne ambtgenooten in eene andere provincie

waren uitgebannen. Zoo gebeurde het, dat in dezelfde jaren, waarin Holland's

oudste akademie het cartesianisme veroordeelde , aan Franeker's school , door

invloed van Hendrik Casimir, drie professoren werden benoemd, wier minste

aanbeveling zeker niet deze was, dat zij de beginselen van den grooten den-
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ker waven toegedaan. Wel vonden ook zij tegenstand bij sommige studenten

en bij cenen ambtgenoot , die de aristotelische rigting voorstond , maar „ al

ware die man een Herkules geweest, hij zou tegen den stroom niet hebben

kunnen oproeijen."

Want al meer en meer bleek de aantrekkelijkheid eener methode, die geen

gezag van namen en scholen eerbiedigde , die den beoefenaren der wetenschap

den zegen schonk, van het aangeleerde zelfstandig te verwerken en zich ten

eigendom te maken. Vele der bijzondere stellingen van Cartesius, ja geheel

zijn systeem is voor de vuurproef des tijds bezweken j maar zijn geest heeft

de oude aristotelische philosophie voor goed van onze akademiën verdrongen

en plaats bereid voor eene meer eclectische rigting.

Toen de achttiende eeuw aanbrak , werd de naam van Cartesius niet lan-

ger als partijleus in de Kerk of aan de school gehoord. Eensdeels doordat

de studie der theologie een ander karakter had bekomen en zich meer met

exegetischen arbeid begon bezig te houden ; anderdeels doordat ook ketternamen

hun kwaad gerucht plegen te verliezen, zoodra het nieuwe oud is geworden;

zoodra de aandacht der orthodoxie wordt afgeleid naar bewegingen, die zij te

voren niet waargenomen , naar leuzen , die zij vroeger niet gehoord had.

Toen niemand meer beleedigd of in gevaar gebragt werd door de beschuldi-

ging van cartesianisme , begon de openbare meening den man van vooruitgang

te brantlmerken met een' nieuwen scheldnaam , zeggende : hij is een spinozist.

II.

Het Spinozisme.

Was het aan Cartesius gegund , de wijsbegeerte te beoefenen , zonder daar-

door in vijandschap te geraken met zijne Kerk, Baruch d'Espinoza leefde in

een' kring, die hem niet toeliet den een' lief te hebben, zonder den ander' te

haten. Want terwijl de Roomsche Kerk zich zeer gelukkig gevoelde in het be-

zit van een' zoon , die bij al zijne behoefte aan zelfstandigheid toch zooveel

gevoel van afhankelijkheid van zijne geestelijke moeder behield, dat hij ver-

klaarde, de uitspraken der wijsbegeerte alleen in zooverre te vertrouwen, als

zij niet in strijd waren met de geloofswaarheden, onmiddellijk door God ge-

openbaard, kon de synagoge der Portugeesch-Israëlitische gemeente te Am-

sterdam geenerlei gemeenschap houden met den man , die openlijk twijfel

voedde aan het gezag der waarheid, door haar voorgestaan en beleden. Zij had

gehoopt eenmaal in hem te zullen bezitten een harer helderste lichten, een

harer, krachtigste steunpilaren ; zij had zich verblijd over den ijver en de vorde-

ringen, waarmee hij zijne opleiding tot den geestelijken stand ontving van rabbi

Saul Levi Morteira. Maar geene kabbalistische onderzoekingen, geene talmu-
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dische studiën waren in staat zijn' levendigen, denkenden geest bezig te liou-

den , zijn' dorst naar waarheid te bevredigen. De schriften van Cartesius trok-

ken hem meer aan. En hoe trouwer hij ze las en overdacht, hoe trager zijn

gang naar de synagoge werd, hoe meer zijn lust voor de bediening, hem door

zijn' vader toegedacht , begon te verflaauwen. Dat alles ontging het opmerk-

zaam oog zijner leidslieden niet. Om hun' argwaan 'tzij te bevestigen , 'tzij

weg te nemen, maken twee medestudenten zich naar Baruch op. Zij knoopen

met hemeen gesprek aan over de natuur van God, de onsterfelijkheid der ziel

en de realiteit der engelen. Langen tijd tracht hij eene verklaring te ontwij-

ken door op hunne vragen te antwoorden : „ gij hebt Mozes en de profeten."

Maar zij houden aan , brengen Baruch in geestdrift, en hooren genoeg om de

bezorgdheid der rabbijnen zeer te verhoogen. Deze wenden allerlei pogingen

aan, om hun' kweekeling van den dwaalweg terug te brengen : zij beproeven

de magt van de logica en de raagt van het geld; zij dreigen en smeeken,

vleijen en verwenschen , maar het is alles te vergeefs. Geen uitzigt op een

jaargeld van duizend gulden kan hem voor de synagoge winnen; geen aanslag,

door een' dweeper tegen zijn leven ondernomen , doet hem den weg verlaten

,

waarop hij door onderzoek en nadenken gebragt is. ïoch duldt de synagoge

geene openbare vijanden : zij stoot den afvalligen kweekeling van zich af.

Het was de G^c Augustus 1656. Eene talrijke, zeer hartstogtelijke schaar

was in de synagoge zaamgepakt. Hunne lange baarden en fonkelende oogen

werden beschenen door het licht van duizende kaarsen, uit zwarte was ver-

vaardigd. De voorzanger der gemeente stond op en zong in luide, sombere

klanken een formulier af, waarin de gemeente werd berigt, dat haar kerkeraad

Baruch d'Espinoza op de meest plegtstatige wijze bande uit de gemeenschap

van het volk Israëls. Terwijl dit aan den eenen kant geschiedde , lieten zich

aan den anderen kant bij tusschenpoozen de schetterende toonen der bazuinen

hooren. Huiverend zagen de toeschouwers, hoe men de zwarte kaarsen drup-

pel voor druppel liet afloopen in een' grooten kuil met bloed gevuld , en toen

plotseling alle lichten daarin werden uitgedoofd, steeg een kreet van verwen-

sching uit aller mond, en bezegelde een galmend Amen de lijst van verwen-

schingen, tegen den gevloekte uitgesproken.

Groot was de sensatie door deze uitbanning verwekt. Spinoza zelf troostte

zich met de gedachte , dat God vrij is van al dien toorn en wraakzucht, hem

door onbarmhartige priesters toegedicht. Hij mogt zich verblijden in de be-

langstelling , waarmee sommigen van de eersten uit den lande zijn onbaatzuch-

tig leven, zijn diepzinnig denken gadesloegen; in tien prijs, dien zij op zijne

vriendschap stelden. Hij genoot zelfs de eer van geroepen te worden tot eenen

leerstoel aan de Hoogeschool te Heidelberg , maar wees die aanbieding af, uit

vrees, dat het onderwijzen der studenten hem te veel tijd kosten en in nieuwe

onaangenaamheden met kerkelijke autoriteiten brengen zou.
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Want niet algemeen was de goede klank, dien zijn naain bij sommigen be-

zat. Het was niet te verwachten, dat ieder eerbied zou hebben voor den man,

die met zijne betrekkingen, met zijne fortuin, met zijn volk, met zijne Kerk

gebroken had, om vrij en zelfstandig te kunnen voortdenken. Velen vingen

juist zooveel van zijne meeningen op, en verstonden daarvan juist zóó weinig,

als noodig was , om hem voor den grootsten godloochenaar , voor een zeer

verderfelijk kind der duisternis te houden. Hierom werd hij niet enkel bij

zijn leven blootgesteld aan velerlei smaad en verdenking , en op allerlei wijzen

bemoeijelijkt in de uitgave van zijne „zedeleer;" ook na zijn' dood tastte de

menigte in boosaardige geruchten zijne nagedachtenis aan, en achtte de over-

heid het noodig ,
gedurig plakkaten uit te vaardigen tegen de verspreiding

zijner leer en geschriften. Heeft Spinoza dan onder zijne tijdgenooten, of on-

der het geslacht, dat hen volgde, zooveel geestverwanten en aanhangers be-

zeten? Wij durven die vraag gerust ontkennend beantwoorden; wij zouden

zelfs durven beweren, dat er slechts weinigen geweest zijn, die zijne werken

bestudeerd, en nog veel minder, die ze begrepen hebben. Maar op het einde

der zeventiende en in den loop der achttiende eeuw, toen het philosopheren

en het „ philosophisch keuvelen" in veel kringen aan de orde van den dag

was, had men de gewoonte ieder, die in zijne redeneringen wat duister, en

in zijne voorstellingen wat ongewoon was , een' spinozist , een' atheïst te noe-

men ; en waarlijk , in de meeste gevallen kostte het niet veel moeite uit

hunne geschriften eene bladzijde , een' volzin aan te halen , waarin punten

van overeenkomst gevonden werden met de eene of andere uitspraak van den

gevloekten ketter. Wilden wij voorbeelden aanvoeren , menige kerkelijke en

burgerlijke procedure in die dagen gevoerd, zou ze in overvloed kunnen

leveren. Wij bepalen ons echter tot eene en andere mededeeling uit den strijd,

gevoerd tegen den Zwolschen predikant, Frederik van Leenhof.

Nadat hij zich in onderscheidene werken had bekend gemaakt als een coc-

ceaan , die de wijsbegeerte van Cartesius hoogelijk waardeerde ,
gaf van Leenhof

in het jaar 1703 een geschrift uit, getiteld: „De hemel op aarde, of eene korte

en klare beschrijving van de ware en standvastige blijdschap, zoo naar de

rede als naar de Heilige Schrift , voor allerlei slag van menschen en in aller-

lei voorvallen." De grondstelling, waarop de leer rust, door van Leenhof in

dit geschrift aangeprezen, was deze: „de ware godsdienst moet den mensch op-

leiden tot een rein genot van waar geluk, en in het uitzigt op zulk genot tot

ware zuivere blijdschap." Wat was die leer anders dan eene blinde onder-

werping aan een onveranderlijk noodlot, naar de gevoelens van den atheïst

Spinoza? Hoe konden zij, die dit geschrift goedgekeurd hadden, zoodat er op

den titel te lezen stond: „uitgegeven naar kerkenorde dezer landen," de be-

schuldiging van godloochening ontgaan?— „Hun buik was hun God, hun he-

mel nergens anders dan op aarde, hunne wet niets dan eigenbelang. De grootste

H. 6Ü
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euveldaden te bedrijven, indien liet maar met blijdschap vergezeld ging,

maakte voor hen eene hemelsclie blijdschap uit." Zoo werd er weldra door

de Kerk gemompeld , en spoedig ook luide gesproken. En dat niet alleen door

de groote bevooroordeelde menigte, maar eene reeks van mannen van naam,

aangevoerd door Taco Hajo van den Honert , vielen van Leenhof 's geschrift op

deze en dergelijke gronden aan. Geen verwijt was hun te grof, geen middel

te onheilig, geene smaadrede te bitter.

De aangevallen predikant kon de bedenkingen zijner tegenstanders niet on-

beantwooi'd laten. In het volgende jaar gaf hij, weder onder kerkelijke goed-

keuring, uit : „ De hemel op aarde , opgeklaard van de nevelen van misver-

stand en vooroordeel." Het geschrift was op een' zeer bezadigden toon gesteld,

en bevatte o. a. de volgende regtvaardiging van des schrijvers meening : „ De

eeuwige, onveranderlijke, tot onze troost als drieëenig geopenbaarde, God is,

door zijne oneindige en volstrekte volmaaktheid , van alle schepselen afgezon-

derd. Alles, en zoo ook het redelijk schepsel, hangt van Hem af. Zijne kennis

en liefde openbaart Hij aan de wereld tot verkrijging der eeuwige zaligheid

door het geloof. Hiei'in is ons heil gelegen naar Gods eeuwige orde. Dit heil

verkrijgt men hier aanvankelijk, namaals eeuwig in den hemel. Noodig is

daartoe een mishagen over de zonde, en ware nederigheid, ten einde men al-

zoo in God roeme, alle droefheid afsterve en de standvastige blijdschap aan-

kweeke. Deze blijdschap moet men bevorderen zonder ijdelen waan en hoog-

moed, God de eer van alles gevende. Vooral moet men zich wachten voor eene

onvaste blijdschap en voor alles, wat ongerustheid baart. Tegelijk mag men

van alles genot nemen, om aldus nader tot waarheid, deugd en Gods ge-

meenschap in Christus over te gaan. In tegenspoed behoort men met eene

christelijke lijdzaamlieid zich te onderwerpen aan God , om het zwaarste zelfs,

zooveel mogelijk is, met blijdschap te ondergaan, ter aankweeking van eene

levendige hoop , ter volmaking van de liefde , die alle vrees buiten sluit."

Namen deze woorden allen grond van verdenking van van Leenhof's regt-

zinnigheid weg? Zij hadden op zijne tegenstanders even weinig invloed als

zijne menigmaal herhaalde betuiging : „ Heiliglijk wil ik de formulieren van

eenigheid, die van mij in opregtheid onderteekend zijn, onderhouden, ver-

werpende al hetgeen er tegen strijdt, zooals ik tot op den huldigen dag ge-

daan heb." Predikanten en professoren hadden „ eenmaal de alarmtrompet

geblazen; zij moesten voortzetten, wat zij in onbesuisde drift hadden aange-

vangen, al zou ook alles in rep en roer komen, hunne eer en hun aanzien

waren met deze zaak gemoeid."' Zoo hielden zij de beschuldiging van spinozisme

vol, en gingen voort met het uitgeven van allerlei strijdschriften.

Eindelijk trok de Zwolsche kerkeraad zich de zaak van zijn' veelgelief-

den en fel bestookten leeraar aan. Deze herhaalde de betuiging van zijne ge-

hechtheid aan de leer der Kerk , en mogt zich weldra verblijden in de ver-
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zekering van bescherming, hem door den magistraat der stad en door de

staten van Overijssel toegezegd.

Maar van den Honert en zijne geestverwanten lieten zich door dat alles

niet afsclirikken. Zij bragten de zaak voor de Noord- en Zuid-Hollandsche

spiode , werkten door deze op de staten van hunne provinciën, en verkregen

eindelijk een plakkaat, waarbij verklaard werd, dat van Leenhof 's geschriften

„verscheiden gruwelijke en lasterlijke opiniën, directelijk strijdende tegen Gods

Heilio' woord en de ware Gereformeerde Christelijke religie" bevatteden, en

bij<^evolg in Holland en West-Friesland verboden werden. Maar ook hiermee

was men niet tevreden. De Zuid-Hollandsche synode hief luide klaagliederen

aan over de „ onwaakzaamheid" van die van Overijssel ; zij drong er op aan, dat

deze, in weerwil van de ondersteuning, door de staten aan van Leenhof toegezegd,

zijne zaak zou ter hand nemen, en bragt het zoover, dat de hoogste kerkelijke

re<Ttbank van zijn gewest, den Zwolschen predikant met eenparige stemmen

van de predikdienst ontzette en buiten de gemeenschap der Kerk sloot.

Het laat zich begrijpen dat de magistraat en de kerkeraad over deze uit-

spraak geheel en al ontsticht waren. Zij besloten zich daaraan niet te onderwer-

pen, en lieten van Leenhof in zijne bediening voortgaan, alsof er niets gebeurd

was. Hierop volgden strenge maatregelen van meer dan één kerkelijk bestuur.

De synode van Overijssel deed den kerkeraad in den ban. Die van Stad-en-

Lande besloot, dat in hare provincie, zoo lang de kerkeraad van Zwol kon

goedvinden van Leenhof in de dienst te dulden , geen' predikant van Zwol de

toegang zou gegund worden tot den predikstoel der Hervormde gemeente ; dat

wijders geene lidmaatsattestatie uit dien kerkeraad komende, zou worden aan-

genomen, en dat men eindelijk de lidmaten, die derwaarts vertrokken, tegen

van Leenhof en zijn' aanhang zou waarschuwen.

Het ontbrak den afgezetten predikant niet aan vrienden, maar de gemeente

leed schade door de verdeeldheid. Het smartte hem diep; hij achtte zich ver-

pligt , twee jaren nadat het vonnis uitgesproken was , aan den magistraat ont-

slag uit zijne bediening te vragen, en verkreeg dat met behoud zijner ge-

wone jaarwedde.

Van Leenhof had reeds jaren gerust in het stille graf, toen de synoden nog

telkens voortgingen de kerkeraden te vermanen tot waakzaamheid tegen leen-

hovisten en spinozisten.

in.

Be Critische lyijsbegeerte.

Was de beoefening der wijsbegeerte in ons vaderland, gedurende de zeven-

tiende en achttiende eeuw, vele malen eene oorzaak geworden van bittere twis-

ten , het is daardoor niet onverklaarbaar, dat menigeen langzamerhand wantrou-

«0*
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wen en haat begon te koesteren tegen eene wetenschap, die niet ophield de

rust van Kerk en school te belagen en te verstoren. Kon men zijn' tijd niet

beter besteden, dan met het onderzoeken van dingen, die buiten de grens van

het menschelijk vermogen schenen te liggen? Had men niet meer vrucht te wach-

ten van degelijke taaistudie en naauwgezette schriftverklaring , van het opspo-

ren en ontwikkelen der bijbelleer? Zoo vroeg, zoo dacht menigeen bij het

einde der vorige en het begin van deze eeuw , gelukkig in het bezit van eene

rij achtenswaardige geleerden , die aan de Kerk en de wetenschap uitnemende

diensten bewezen, zonder zich meer bepaald met philosophische studiën bezig

te houden , of die krachtig aan te bevelen. Hieruit is het, althans voor een

gedeelte, te verklaren , dat de naam van Kant , den vader der critische wijsbe-

geerte, reeds in Duitschland op veler lippen zweefde, eer hij in ons vader-

land bekend of geëerd werd. En ook, nadat hij eenmaal in onze godgeleerde

wereld werd binnengeleid, bleek het, dat zijne werkzaamheid van zeer geringen

invloed op den gang harer studiën wezen zou , dat de schaar zijner vereerders

eene niet zeer talrijke was. Is dit toe te schrijven aan mindere beoefening van

de Hoogduitsche taal en letterkunde ? of aan den geest van de kantiaansche rig-

ting , die , door handhaving van den vrijen wil , met het Calvinistisch leerbe-

grip in strijd geacht kon worden ? of aan den ongunstigen klank , dien de naam

van den voornaamsten voorstander der critische wijsbegeerte voor menig Gere-

formeerd hart hebben moest? Paulus van Heniert toch had zijne loopbaan in

1780 als predikant bij de Hervormde gemeente van Baarn begonnen, en

daarna die van Wijk bij Duurstede gediend. Niet lang echter was hij in

deze gemeente werkzaam geweest, of zijne vrijere gevoelens bragten hem in

verdenking van onregtzinnigheid , die weldra eene aanklagt bij de kerke-

lijke overheid ten gevolge had. Van Hemert brak de procedure, hierdoor

tegen hem aangevangen, af, door zijne bediening vrijwillig neer te leggen.

Naar Rotterdam vertrokken, sloot hij zich welhaast bij de Remonstrantsche ge-

meente aan , waarop spoedig zijne beroeping tot hoogleeraar in de letteren en

bespiegelende wijsbegeerte aan hare Kweekschool volgde. Zes jaren lang heeft

hij die betrekking met groote eer waargenomen, de studenten boeijende, zoo-

wel door zijne voortreffelijke voordragt, als door de vrije denkbeelden over

Bijbel en openbaring, die hij voorstond.

Nadat hij zijn professoraat had neergelegd, trad van Hemert als prediker

der critische wijsbegeerte in ons vaderland op. „ Tot dusverre had zij ," zoo

getuigt hij zelf, „in ons vaderland noch veel vrienden noch veel vijanden." Een

enkel hoogleeraar mogt Kant gelezen hebben, aan de meesten onzer landge-

nooten was hij slechts bij geruchte bekend. Toch waren er, die sterk verlang-

den iets meer van den critischen wijsgeer te hooren, en die zeer gediend zouden

zijn met eene aanleiding daartoe in onze landtaal geschreven. Hun ter wille

gaf hij onder den titel van „ Beginselen der Kantiaansche wijsbegeerte ," eene
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vrijc navolging uit van een Hoogduitscii werk van den Leipziger hooglceraar

F. G. Born. Het sclieen wel, dat hij geen' vrucliteloozen arbeid ondernomen

Iiad, noch met dit geschrift, noch met een ander, tot hetzelfde doel bestemd.

Immers reeds in 1798 verklaarde hij in het eerste deel van zijn „ Magazijn

voor de critische wijsbegeerte," dat onze hoogleeraren in de philosophie, die

te voren Kant in hunne lessen poogden te weerleggen, zachter begoimen te

worden. Het scheen wel, alsof het zedelijk gedeelte der critische philosophie

menigeen tot nadenken had gebragt. Inzonderheid begon onze studerende

jeugd zich met ernst daarop toe te leggen. Sommige hoogleeraren in onze

Bataafsche republiek moedigden hunne leerlingen met alle magt aan , om den

wijze van Koningsbergen vlijtiger te bestuderen, en rigtten daartoe hunne dage-

lijksche lessen in, zooals Chaudoir te Franeker en H. C. Cras te Amsterdam.

Vraagt men of deze schets, door van Hemert geleverd, geheel en al aan de

werkelijkheid ontleend was, wij meenen te moeten antwoorden, dat zij hare

kleuren voor een deel ontleend heeft aan de geestdrift, waarmee van Hemert

zijne zaak voorstond. Daardoor meende hij weleens vrienden te vinden, waar ze

niet waren. Immers zelfs van Heringa berigtte hij, dat deze hoogleeraar zijne

kweekelingen in de beoefening der kantiaansche philosophie voorging — een

lof, waarmee de voorzigtige man zoo weinig gediend was, dat hij wel zorgde,

dat er achter de dissertatie van een' zijner leerlingen eene thesis gevonden

werd , welke het onbestaanbare van de kantiaansche wijsbegeerte met de chris-

telijke leer duidelijk verkondigde.

Wel ontbrak het van Hemert niet aan krachtige medearbeiders en geest-

verwanten, zooals de namen van Servaas, Kinker, Schröder, Deiman, Barend

en Hendrik Harmen Klijn, Ebersbach en anderen getuigen. Maar daartegenover

stonden tegenstanders van het kantianisme in grooten getale, vooral onder de

Hervormde predikanten. De Lutherschen mogten van hunne Duitsche Hooge-

scholen nog al kennis en bijzondere liefde voor den critischen wijsgeer mee-

brengen : onder de Gereformeerden was J. J. Ie Roy misschien de eenige, die

volbloed kantiaan en kerkelijk regtzinnig tevens was.

Van de Wijnperse, Hieronymus van Alphen, maar vooral de groote Wyt-

tenbach , hebben door verschillende geschriften den voortgang der critische

wijsbegeerte in ons vaderland gestuit, en afgebroken wat door Paulus van

Hemert was opgebouwd. Deze heeft in allen gevalle in zijn' wandel getoond,

dat de critische wijsbegeerte, al werd zij ook onbestaanbaar geacht met de

christelijke leer, toch niet onbestaanbaar was met dat, wat grooter waarde

hoeft dan de christelijke leer: ik bedoel den christelijken geest.

„Zou men de vrijheid om, door wettelijke en ordelijke naspeui*ing, tot uit-

vinding van de waarheid te komen, alleen dengenen toestaan, die buiten de
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akademiën levende , geen ambt in dezelve bedienen ; maar niet den professoren
,

denwelken eene zekere philosopliie door publieke autoriteit gesteld is , en voor-

geschreven om niet dan deze te doceren en te leeren ?" Met deze vraag trad

in het jaar 1650 de Hoogleeraar Heidanus voor zijne tijdgenooten op. Twree

eeuwen zijn voorbijgegaan, sedert hij zijne stem verhief ten voordeele van

vrijheid van onderzoek ; twee eeuwen zijn genoegzaam geweest om de zege-

praal te verschaffen aan de zaak, die hij voorstond. Voorbijgegaan is de tijd,

waarin de theologie, als eeue koningin, haren scepter zwaaide over alle we-

tenschappen , zelfs voor hoogleeraren in genees- en natuurkunde bepalende

,

wat zij aan hunne studenten mogten en moesten voorhouden. Voorbijgegaan

de tijd , waarin de waarheid geacht werd den steun te behoeven van resolutien

en plakkaten , dikwijls door leugengeest afgedwongen en opgesteld. Voorbijge-

gaan de tijd , waarin de drukpers gedurig aan banden gelegd kon worden , en

de wetenschap moest bedelen om de gunst eener overheid, die vaak meer

dacht aan den bloei harer akademiën , dan aan de regten der waarheid. Heb-

ben wij dan niet menigen grond om te roemen in vooruitgang? Hooren wij

niet van de geschiedenis eene stem , die ons opwekt tot zelfbeproeving en ernst,

tot moed en volharding? Tot zelfbeproeving , omdat ook voor ons het gevaar

groot is, bij den strijd der meeuingen die kalmte des gemoeds, dien onbene-

velden blik, die reinheid van hart te verliezen, zonder welke niemand God

zien noch de waarheid kennen kan. Tot ernst , omdat ook wij leven in een'

tijd , die ons met nadruk rekenschap vraagt van de gronden van ons geloof

en ons weten. Tot volharding, omdat ook wij de waarheid geene schrede na-

der zullen komen, indien wij niet inspannen al onze krachten, niet ontwik-

kelen geheel onzen aanleg , niet woekeren met elk talent ons gegeven door God.

Tot moed, omdat ook wij verzekerd kunnen zijn, dat onderzoek en nadenken

,

wijsbegeerte en wetenschap wel aan de dwaling, maar nooit aan de waarheid

schade kunnen aanbrengen ; omdat ook wij met denzelfden Heidanus kunnen

belijden: „de waarheid zal nog altijd hare stralen uitschieten en verbreiden,

zelfs in weerwil van degenen , wien , als vleermuizen , het licht in de oogen

zeer doet."

J. WlARDA.



ZEVEN EN TWINTIGSTE TAFEREEL.

VEKDEDtGING EN BESTKI.TDING DES CHRISTENDOMS.

Het is geen toeval, dat de verdediging des christendoms in dit Tafereel de

Ijestrijding voorafgaat, noch dat de uitstekendste onder de verdedigers een

Nederlander is, die voor een' edelen type van onzen volksaard gelden mag,

en de beroemdste onder de bestrijders een Franschman, die, hoewel in ons

land wonende, het karakter zijner natie had behouden en zich als eene leven-

dige en juiste uitdrukking er van vertoonde. Zij zijn Huig de Groot en

Pierre Bayle.

Huig de Groot, als kenner der klassieke oudheid, uitlegger des Nieuwen

Verbonds, geschiedschrijver en regtsgeleerde even beroemd, bovendien niet min-

der vroom christen dan schrander staatsman , is , gelijk op menig ander gebied,

ook in de verdediging des christendoms een ijsbreker en voorganger. Het ééne

geschrift, als verdediging onzer godsdienst door hem uitgegeven, verscheen

echter in twee zeer verschillende gedaanten: eerst als een populair werk in

het Nedei'landsch , in dichterlijken vorm, om de zeelieden, bij hunne kennis-

making met heidenen en mohamedanen , voor afval te bewaren en tot uit-

breiding des christendoms aan te sporen ; en later in Latijnsch proza als eene

geleerde, beknopte en bondige zamenvatting van de bewijzen voor het chris-

tendom, met vele aanhalingen uit allerlei schrijvers.

Het gedicht, op Loevestein vervaardigd, kwam het eerst in het licht in

1622, onder den titel: Bewijs van den waeren Godsdiensl , in versen gestelt door

Iliigo de Groot in VJ boecken. Daar dit werk, hoe belangrijk ook, evenwel

weinig wordt gelezen , zal ik er niet alleen iets over zeggen, maar er ook enkele

stukken of stukjes uit over nemen, naar onze tegenwoordige schrijfwijze.

Hoüge vlugt van dichtkunst is er niet in te vinden, maar ook, als in een

leerdicht, niet te verwachten. Evenwel zijn er zeer vele echt poëtische plaatsen

in. Züó dadelijk de aanlief:
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Trouwhartig Hollandsch volk, vermaard van menig eeuw,

Die uu al overlaug de vlagge van den Leeuw

Doen vliegeu liebt , zoover de wind heeft kunnen dragen

,

En uwen naam verbreid, zoo daar 't begint te dagen.

Als daar den avond rijst, ja wijder zijt gegaan.

Dan zich de zon wel strekt door hare dwarssche baan.

Als gij kloekmoedig komt door 't blaauwe veld gevaren,

En met een hout bedwingt de buijen en de baren,

Denk niet, dat al 't geblaas, 't welk door het ydel 1) dwaalt.

En 't nat, dat naar de maau nu zwelt, dan weder daalt,

En ook de steen , waardoor het staal heeft kracht gekregen

,

Te rigten uwen loop door de onbespoorde wegen.

Daartoe alleene dient , opdat gij hebbeu zoudt

De \visselbanken rijk van 't Afrikaansche goud.

De huizen vol ivoors, de spijkers 2) overgoten

Hier van Ternaatsohen oogst, daar van Bandasohe noten :
—

Neen , neen , wat hooger is 't , daar gij om denken moet

,

't Is om een meerder zaak, 't is om een grooter goed,

Dat God geboden heeft, dat voor u zouden wijken,

In 't ploegen van de zee der gansche wereld rijken :
—

Opdat gij brengen zoudt diep in 't verzengde land

Een aangenamer vuur van goddelijken brand;

Opdat, al waar men ziet des hemels twalef lichten,

Gij 't licht , door twalef boon ontsteken , zoudt gaan stichten

;

Opdat gij voeren zoudt tot aan het winterhuis 3)

En aan de zuider as 't Jeruzalemsche kruis.

Daai'op handelt het eerste boek over Gods bestaan en voorzienigheid en

's menschen onsterfelijkheid. Hoe duidelijk Gods wijsheid in Zijne werken

zigtbaar is, wordt aldus in den bouw en het leven van ons ligchaam aange-

toond :

Bezie u zelven , mensch , hoe dat in u gaat schieten

Des levens roode stroom door zooveel kleine vlieten;

Hoe dat in 't midden daar een keuken is geleid.

Die al uw spijze kookt en door het huis verspreidt;

Hoe dat als in een' hof de koninklijke Eeden

Bewaard is met een wacht van treffelijke leden
;

Met vensteren van glas; met gaten, diep geboord.

Waarmee men verwen ziet, waarmee men stemmen hoort.

Waarbij dat orgel komt
, geblazen uit de louge

,

Zeer wonderlijk geroerd door lippen, tand en tonge,

't Welk als een sleutel is, waardoor de kist van 't hert

Aan eenen and'ren mensch terstond geopend werdt.

Dit schoon gevoegd gebouw en bukt ook niet ter aarde.

Maar strekt ten hemel zich, tot teeken zijner waarde.

Dit handwerk komt gansch niet van menschelijke kracht

,

Geen vader zulks begreep, geen moeder zulks bedarht.

1) lAichtruinj. 2) Pakhuizen. 3) Het Noorden.
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Dus de oorzaak van den mensch hier uit te vinden staat

:

Iets reedlijks, dat den mensch zeer ver te boven gaat.

Onze onsterfelijkheid wijst de dichter onder anderen aan uit de onafhau-

kel ijkheid der ziel van het ligchaam , met deze schiklerachtige woorden

:

Wanneer den ouderdom ver over 't zuiden 1) wijkt,

'tGezigt, 't gehoor, de reuk, de smaak den mensch bewijkt ^},

Wanneer het hgchaam slijt, wanneer de haren grijzen,

Dan dikmaal het verstand begint het meest te rijzen 3).

De daad het wezen toont. Alzoo de ziele dan

Ook zonder 't ligchaam werkt, zoo hangt ze daar niet van.

Waar de geleerde diciiter in het tweede boek de voortreffelijkheid des

christendoius boven het mozaisine en het heidendom aanwijst, merkt hij

onder anderen op, dat Aristoteles in het wijze, hooggeprezen Griekenland,

zijn' leerling Alexander tot den oorlog tegen de Perzen aanmoedigde, door te

beweren , dat tegen de barbaren krijg te voeren , zooveel was als op de jagt

te gaan tegen dieren. Dan vervolgt hij

:

Maar wat een vreemde zaak! Die één heeft doodgeslagen.

Als menschenmoorder moet de straf daarover dragen;

Die honderdduizend man van goed en lijf berooft,

Met een' laurier gekroond steekt in de lucht het hoofd.

De wijdvermaarde deugd, de vrome Eoomsche daden —
Wat was het , dan het zwaard in menschenbloed te baden

,

Met schijn van regt of ook met blijkbaar ongeHjk?

Sardienje lag te na, en Cj-prus was te rijk!

De velerlei ondeugden en grove zonden der oude beschaafde volken kastijdt

deze grondige kenner der oudheid op dergelijke wijze in elk opzigt, terwijl

hij in bezielde taal de wedergeboorte der menschheid roemt , door Christus

tot stand gebragt, en de geloofwaardigheid Zijner getuigen op velerlei wijzen

zeer verstandig in 't licht plaatst. Na Christus in Zijn karakter en lot te hebben

voor oogen gesteld , besluit hij :

Hoe zou men kunnen toch een beter godsdienst wenschen

,

Of voor de eere Gods of voor 't geloof der menschen

,

Dan waar de leeraar zelf heeft zijne leer beleefd,

En 't geen hij ons belooft, alreê bekomen heeft?

Het is waar, dat wij wel eens eene bewijsvoering voor iets ontmoeten, die

geene waarde meer heeft, dewijl wij nu geheel anders over de zaak , die bewe-

zen zal worden , oordeelen. Zoo wordt b. v. de mogelijkheid van de opstanding

1) Het midden van den levensdag. 2) A'erlaat, begeeft.

3) Voor de duidelijkheid heli ik mij liier eene omzetting van dezen versregel met

den vorigen veroorloofd.

II. 61
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onzer Hgchamen betoogd. Doch waartoe zal dit dienen , nadat wij hebben lee-

ren opmerken, dat het Nieuwe Verbond van opstanding van dooden spreekt

en niet van opstanding van ligcJiamen, ja deze zelfs bestrijdt? l) Maar tevens

vinden wij overal opmerkingen , die nog volkomen gelden en door hare puntige

uitdrukkmg diep in de ziel gaan. Zoo zegt hij , na eene korte aanwijzing van

de zekerheid van Jezus' leven

:

Zoodat dit vaster gaat, dan wel van iemand anders,

Al waren 't Cesars ook , al waren 't Alexanders.

De geloofwaardigheid onzer vier Evangeliën bewijst hij voorts onder anderen

door de erkentenis daarvan bij drie kerkvaders, die èn reeds in de tweede

eeuw , èn zeer verre van elkander woonden ; Irenaeus , Justinus en Clemens

,

zoodat hunne getuigenis voor die der geheele oudste Kerk, hoezeer ook verspreid

,

moet gelden. Hij zegt

:

Want deze schriften zijn altijd daarvoor gehouden

,

Waarvan wij goed bewijs bevinden bij die ouden,

Die leefden naast dien tijd, bij wie dit werd erkend,

Gelijk als Irene, Justinus en Clement.

Den een was te Lyon , en d' ander was te Komen

,

De derde , waar de Nijl vloeit uit door zeven stroomen.

De drie laatste boeken toonen mede op eigene wijze de voortreffelijkheid

van dit geschi'ift. Want het eindigt niet, gelijk de meeste latere apologiën,

met het christendom aan te bevelen , maar voegt er ook , op den trant der

oude kerkvaders, eene bestrijding bij der niet-christelijke godsdiensten; het

vierde beschouwt daartoe het veelvoudig zich voordoend heidendom ; het vijfde

spreekt allerhartelijkst de joden aan, om hun te toonen, dat, zoo zij aan Gods

openbaring in het Oude Verbond vasthouden , zij nog veel meer die des

Nieuwen moeten erkennen ; terwijl het zesde boek de mohamedanen het lage

en onzedelijke, ja ook ongerijmde , van hunne godsdienst onder 't oog brengt.

Deze drie laatste boeken doen zeer veel af, om de drie eerste te bevestigen.

Immers het is onmogelijk, alle bezwaren, die men tegen het christendom kan

of wil inbrengen, zóó te weerleggen, dat aan de weerspraak een einde komt.

Toont men nu aan, hoe oneindig grooter bezwaar op al de andere godsdiensten

drukt, dan verwekt men de overtuiging: wij moeten óf alle godsdienst laten

varen , 6f de christelijke aannemen. Ook bij den strijd op geestelijk gebied

geldt de regel der krijgskunde, dat die zich goed wil verdedigen, ook moet

aanvallen, en dat de aanvallers in een gevecht veelmeer de zege behalen , dan

de verdedigers. — De toespraak aan de joden begint aldus:

1) 1 Kor. XV: 50.



483

Gelijk die uit een hol, diep onder de aard' gelegen,

Allengskens meer en meer komt opperwaarts gestegen.

Nadat hij is geweest lang in een' duist'ren nacht.

Nu hebbende zijn' gang ten halven toe volbragt.

Een twijfelachtig licht ziet komen, als door spleten,

Onzeker , of hij 't dag of duisternis zal heeten

;

Zoo ik, door 't onverstand van 't heidendom vermoeid,

Kom nu tot u , o volk , van Abraham gegroeid

,

Om 't welke Paulus zucht , bewaarders van de boeken

,

Waarin, zoowel als gij, wij Godes waarheid zoeken;

Des Heiligen geslacht, 't welk God, om Zijn verbond.

Nu met voorzeggers , dan met Engelen bezond

;

Uit welke naar het vleesch Messias is geboren,

En die Hij allereerst tot leeraar heeft verkoren.

Zijt niet voor ons vervaard ; want aan ons is bekend

,

Dat wij maar takken zijn, op uwen struik geënt.

Toen hoorde men reeds , even als nu , vaak de tegenwerping , dat de onver-

anderlijke God niet met zich zelven kan strijden en dus geene wetten geven

,

waarvan de eene de andere opheft. De dichter antwooi'dt

:

Hoewel de wet was goed , die God had in de steenen

Geschreven , des nogtans en moeten wij niet meenen

,

Dat het onmooglijk was , dat op een' ander' stond

Van Hem zou komen voort een nog volmaakter vond.

De vaders overzien der kinderen gebreken,

Ja zullen ook met hen wat stamelachtig spreken
,

En nu het een verbiên , dan 't ander laten toe.

Nu lokken met een vijg, dan dreigen met een roe.

Om de joden overtuigend te doen zien , hoe hunne eigene godsdienst de

aanneming der christelijke eischt , zegt hij onder anderen , wijzende op Jerem.

XXXI : 31 , 34.

De Ziener, die de stad beschreid heeft, ingenomen

Door het Chaldeeuwsch geweld , zeit die niet klaar en rond

,

Dat God nog maken wou met u een nieuw verbond

,

Verschillend van hetgeen Hij in den tijd voorleden

Gemaakt had, als Zijn volk zou uit Egypte treden

;

Dat Hij in 's harten grond zou schrijven Zijne wet

,

Zoodat dan iedereen vrijmoedig, onbelet.

Zou leeren kennen God en Godes welbehagen,

Niet hoevende daarom een' ander mensch te vragen;

Dat Hij ook alles , 't welk te voren was misdaan

,

Zou werpen uit den zin en daar niet denken aan ?

De gewone tegenwerping der joden , dat de komst van den Messias nog wordt

uitgesteld van wege de zonden van Israël , alsof het volk zich eerst moest be-

keeren, om Gods gave te kunnen ontvangen, zoodat het doen van eigen men-

61*
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schelijk werk vóór het geloovig aannemen van Gods genade moet gaan , wordt

dus weerlegd:

Hoe kon de zonde toch verand'ren Godes raad,

Die eigenKjk juist zag op 't menschelijke kwaad ?

Hij vraagt aan de joden , hoe het komt , dat zij , nu ze doorgaans de uiterlijke

wet wél beleven en geene afgoderij plegen , nogtans als ballingen over geheel

de aarde omzwerven :

Of God heeft t' eenemaal het oud verbond gebroken

Van 't Kananesche land, door Mozes uitgesproken,

Of onder u moet zijn , zoo langen tijd geleên

Tot dezen dage toe, een zonde, algemeen,

Zeer groot , waarvan gij u nog niet en wilt bekeeren.

Zegt mii die zonde nu , of wilt ze van mij leeren

:

't Is, dat de Vredevorst, zoo lang bij u verwacht,

Alreê gekomen is , maar bij u wordt veracht.

Na eenige voorspellingen omtrent den Messias , als in Jezus vervuld, te heb-

ben aangehaald, komt hij tot ée'ne, wier vervulling wij nog aanschouwen.

Wij zullen laten staan, hetgeen men eertijds zag;

Eén ding is ons genoeg , 't welk duurt tot dezen dag.

Deze ééne voorspelling — inderdaad de merkwaardigste van allen, als die

nooit in het hoofd van één' profeet , laat staan van allen , kon opkomen , en

niet na de vervulling kan verdicht zijn; want zij wordt nog vervuld — zij

Is deze , dat door de komst van den Messias de ééne ware God van Israël overal

zou worden gepredikt en aangenomen tot 's werelds uiterste einden.

Hoe is dat nu volbragt ? Eer Jezus was gekomen

,

Zoo had d' afgoderij de wereld ingenomen;

Daarna zoo is het volk met duizenden bekeerd;

De God van Israël is overal geëerd.

De Keizers zelve zijn van 't misverstand geweken

,

Belastende mitsdien de beelden af te breken.

Dit groote werk en is door uwen Talmud niet

,

Maar wel door Petrus' stem en Paulus' woord geschied.

Welligt is er , na den apostolischen tijd , nooit eene beknopter , bondiger en

meer afdoende toespraak tot de joden gehouden , dan dit vijfde boek bevat. De

o-enootschappen tot bekeering van Israël deden misschien wijs, zoo zij dit ge-

deelte van de Groot's werk met enkele ophelderingen uitgaven en onder Israël

verspreidden. De toon maakt het daartoe ook zeergeschikt. Want de dichter is

warm door de innige liefde, die telkens zich laat merken. Hij besluit met

Israël's bekeering af te smeeken

:

Waarom ik Hem dan bid , die voor u allegader

,

Zelfs toen Hij hing aan 't kruis, gebeden heeft den Vader.
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In het zesde of laatste boek wendt de schrijver zich tot de mohamedanen.

Ook hier vat liij de zaak in 't hart aan, door te beginnen van 't geen zij

zelven toestemmen, dat Mozes en Jezus Christus Gods gezanten waren. Dan

vergelijkt hij op bondige en afdoende wijze Mekka's profeet, gelijk zijne vol-

gers zelven hem schilderen , met onzen Heer
,
gelijk de mohamedanen erkennen,

dat Jezus geweest is , om uit de stichters tot hunne stichting te besluiten.

Gij zelf den onzen noemt Gods wijsheid, woord en geest,

Daar Mahumet alleen is een bloot mensch geweest.

Den onze had geen mensch, zoo gij bekent, tot vader.

Daar Mahumet kwam voort, gelijk wij allegader.

Den onze, zoo gij zegt, niet uwe Mahumet,

Was de Messias Gods , beloofd in d'oude wet.

Den onze was altijd heel rein en vroom van leven.

Daar Mahumet heeft roof en overspel bedreven.

Den onze is gevoerd ten hemel, als gij zegt.

Daar Mahumet als nog in 't graf besloten legt.

Naardien de wet nu schilt ^) , zegt mij , door wien van beiden

Zich liever een wijs mensch behoort te laten leiden?

Groot is ook de tegenstrijdigheid der krachten , waardoor het christendom

en waardoor de Islam is verbreid: het eerste door overtuigende prediking,

de tweede door dwingend krijgsgeweld. Nooit hebben de aanhangers van Mo-

hamed getracht

Door een zacht onderwijs te doen hun leering weten

;

Maar waar uw standaard vliegt, en waar men uw trompet

En tromlen hooren kan, daar volgt ook uwe wet.

En krijgsgeweld is geen bewijs voor het bezit van waarheid, maar van

magt, welke ook vaak aan boozen en leugenaars eigen is.

't Geen goun en kwaên gebeurt, hetgeen zich keert en wendt,

Kan geen vast teeken zijn, waaraan men waarheid kent.

Meent gij dan ook, dat God die godsdienst kan behagen.

Waartoe men wordt gebragt door enk'le vrees of slagen ?

Nooit iemand iets gelooft, omdat men 't hem gebiedt,

Of die het zoo gelooft, die en gelooft het niet.

Het hart is , dat God zoekt ; waar dat niet wordt gevonden

,

Stinkt alle werk voor God, als gruwelijke zonden.

Het hart door zoet berigt wordt zachtelijk geneigd,

Maar niet wanneer men slaat of ook wanneer men dreigt.

Het geweld, in zijnen tijd en aan hem zelven ook gepleegd, heeft voorzeker mede
deze schoone regelen in de Groot's pen gegeven. Hij schreef ze in de gevangenis!

Met eene hartelijke aansporing tot eensgezindheid en liefde, aan de chris-

1) Daar nu beider wet of godsdienst verschilt.
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tenen van allerlei gezindten, besluit hij zijn leerdicht, 't welk niet minder

opmerkelijk is door den liefde-ademenden toon van een zacht , christelijk , van

twisten haarkloverij afkeerig gemoed, dan door velerlei kennis en geleerdheid.

Men kan er op aanmerken , dat het veel te geleerd is voor de zeelieden

,

voor wie het bestemd is. Doch onder dezen behoeft men niet alleen of vooral

aan matrozen te denken. Ook stuurlieden en scheepsbevelhebbers behooren er

toe. Veel van het geleerde, als de optellingen kenmerking van vreemde landen,

is voor deze klasse van menschen niet te geleerd. Daarvan hebben zij kennis.

Met het oog op hen heeft de dichter opzettelijk al deze aardrijkskunde aan-

gebragt.

Verder is er eene uitgebreide kennis in van handel , natuurverschijnselen

en geschiedenis , en eene verwonderlijke vertrouwdheid met de Heilige Schrift,

welke hij overal juist van pas weet aan te brengen. En is het boek hier en

daar eenigzins overrijk in toespelingen en vingerwijzingen op min bekende

zaken , dit is dan een prikkel tot nadenken , waardoor de lezing , ook de her-

haalde, aangenamer wordt. Waar het noodig is, heeft de schrijver zelf in korte

aanteekeningen en aanwijzingen op vele bijbelplaatsen opheldering gegeven.

Daardoor is het gedicht ten slotte tocli duidelijk en dwingt het den Bijbel

te onderzoeken. Bovendien is het beknopt en verbazend rijk in aanwijzing van

feiten en mededeeling van gedachten.

Deze gedachten zijn niet altijd diepzinnig. Over het keerpunt der christelijke

godgeleerdheid , onze zonde en de verlossing daarvan , spreekt hij naauwelijks.

Opzettelijk wilde hij, zooals hij zelf in een' brief aan zijn' broeder Willem te

kennen geeft , de leerstukken , als hier niet behoorende , ontwijken ; want men

moest eerst aan de christelijke waarheid in 't algemeen gelooven , om later de

enkele leerstukken aan te nemen. Maar zou men zijne gedachten wel eens die-

per willen hebben , zij zweven daarentegen ook nooit in de lucht , zijn nooit

invallen van 't oogenblik of ijdele bespiegelingen. Hoe wetenschappelijk en

geleerd Hugo de Groot ook was, daaraan gaf hij zich nooit toe. Evenals hij

in zijn Begt van oorlog en vrede zich onthoudt van afgetrokkene begrijppen, maar

alles bouwt op onwraakbare feiten , op groote wereldgebeurtenissen en op de

uitspraken van algemeen geachte wijzen , zoo is ook hier alles feit
, praktijk

,

leven
,

gelijk bij de oude Grieken en Romeinen en thans bij de Engelschen.

Hij is niet minder staatsman dan geleerde, alles is uit en voor de werke-

lijkheid. „Nonscholae sed vitEe," „ niet voor de gehoorzaal, maar voor 't leven

moet onze studie dienen :" dit was diep in "t hart van onzen groeten landge-

noot gegrift. Hij beklaagt het , dat de christenen het weten zoozeer stelden

boven het leven.

Die levens wave boom wordt t' eenemaal vergeten

,

Zoozeer wordt 't oog bekoord door d' ijdlen boüin van 't weten.

I
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Geen wonder, dat dit leerzaam, opwekkend, bondig en rijk gedicht veel

opgang maakte en verscheidene malen werd uitgegeven , ook in Hoogduitsche

verzen door Opitz, en nog in dezen tijd door onzen beroemden landgenoot

Jeronimo de Vries , onder den titel van. Hugo de Groot's Bewijs van de ware

fjod.idienst met zijne overige Nederduitsche gedichten. Amsterdam, 1844. Deze ge-

leerde heeft daarbij ook de noodige , beknopte opheldei'ingen uit geschiedenis en

taalkunde gegeven, zoodat het geschrift in deze uitgave zeer verstaanbaar is.

Ofschoon de Nederlandsche taal toen, gelijk nu, buiten onze grenzen wei-

nig bekend was, ging er toch een roep van dit werk uit tot in Frankrijk,

waar een beroemd regtsgeleerde , Jeróme Bignon, den schrijver, toen gezant

van Zweden aan het hof van Parijs, meermalen uitnoodigde, hem met den

inhoud er van bekend te maken. Dit deed Hugo de Groot ten laatste be-

sluiten den hoofdinhoud er van , met weglating van al wat in 't bijzonder de

Nederlandsche zeevaarders gold , als de aardrijkskundige opmerkingen over de

door hen bezochte landen, in Latijnsch proza over te brengen, en dit in

1627 uit te geven onder den titel: Sensws librorum ser , quos pro veritafe reU-

gionis cli.ristiaim Batavice cripsit Hiigo Grotius. Doch deze uitgave werd weldra

in 1640 vervangen door eene tweede, met zeer geleerde aanteekeningen , we-

der op verzoek van Bignon, door den schrijver zelven voorzien: Ilugo Gro-

tius, de veritate religionis cJiristiance. Editio nova, additis annotationibus , inquibua

testimonia. Van toen af is dit werk vele malen in het Latijn herdrukt, 't zij

gelijk het was, 't zij met aanteekeningen van anderen vermeerderd, en ver-

der in vertalingen , welke men in het Fransch , Engelsch, Hoogduitsch
, ja

zelfs in het Grieksch, Arabisch en Persisch er van maakte. De Arabische

vertaling was van de hand des geleerden Pococke, de Perzische van die van

Katholieke zendelingen. Tot in het Malabaarsch en Chineesch werd het zelfs

overgebragt. Een Hoogduitsch geleerde, J. C. Koecher, bezorgde in 1726 er

eene uitgave van in drie deelen , waarin vele aanteekeningen van anderen en

van Koecher zelven voorkomen , en eene geschiedenis van dit boek , die bijna

200 bladzijden beslaat. Zou er van eenig ander geschrift der laatste eeuwen

nog zulk eene geschiedenis bestaan? Deze uitvoerige druk kwam nog driemaal

in het licht. Zelfs akademische lessen werden er over gehouden, als b. v. van

Chevallier nog in liet laatst der vorige eeuw te Groningen. Eindelijk is het

geschrift nog eens hoogst naauwkeurig uitgegeven door J. Th. Bergman,

Lelden 1831, doch maar in één deel, waarin weinig meer wordt gevonden,

dan wat de Gi'oot zelf gaf , daar het tweede, waarin wij, gelijk beloofd werd,

vele aanteekeningen en bijvoegselen zouden vinden , nooit is verschenen. Een

nog levend , zeer belezen , bultenlandsch godgeleerde , Tholuck , sprak , in eene

geschiedenis der apologetlek in de beide vorige eeuwen l), dus over dit ge-

1) Vermischte Schrift, Dl. I, bl. 157.
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schrift : „Ik begin met het in alle talen overgezette gulden boeksken — zooals het

altijd genoemd werd — van Grotius , 't welk voorbeeld en aanleiding werd voor

tallooze andere apologetische schriften der Engelschen, Franschen en Duitschei's."

Uitvoerig ben ik geweest in de beschouwing van dit werk, dewijl het,

hoewel eene eere voor ons volk en een schat voor de Kerk , meer wordt ge-

prezen dan gelezen. Korter zal ik mij ophouden met hetgeen verder mpet

behandeld worden.

Hierbij komt in de eerste plaats in aanmerking de man , die door geleerdheid

en scherpzinnigheid ook een' bekenden naam verwierf, hoewel op verre na niet zoo

vermaard, als Hugo de Groot, doch die door ligtzinnigheid en spotlust eer

het tegengestelde, dan een medestander van onzen uitstekenden landgenoot werd.

Pierre Bayle , de zoon van een' predikant in Frankrijk , werd , kort na den

dood van Hugo de Groot , in 1647 geboren. Hij toonde reeds vroeg een ijzer-

vast geheugen, een' scherpzinnigen geest en eene sterke twijfelzucht, welke

laatste door het lezen van den geestvoUen scepticus Montaigne zeer werd

gevoed. Hoe onvast hij was in zijne overtuigingen , bleek daaruit , dat hij
,

velerlei verkeerds in het protestantisme ziende, als jongeling Roomsch werd,

maar toen weder , met de gebreken van het Katholicisme bekend geworden , op

nieuw tot de protestanten terugkeerde. Hij was hoogleeraar in de wijsbe-

geerte aan de Hervormde Hoogeschool te Sedan , bij welker opheffing door

Lodewijk XIV hij in dezelfde betrekking naar de doorluchtige school te Rot-

terdam werd beroepen. Hier schreef hij , behalve vele andere werken , zijne

groote in vier zware folianten verschenen Biciionaire Msiorique e( cri(ique,vfa,a.r-

door hij zich een' blijvenden roem heeft verworven. Het werk is niet minder

puntig, aardig en geestvol, dan omvattend en geleerd. Mij werd, voor een

aantal jaren, door een zeer geleerd man eens een kundig persoon genoemd,

die zijnen geest genoegzaam alleen door het bestuderen van Bayle's Uiciionaire

had gevormd. Maar dit werk en het overige , dat Bayle schreef, is ook zeer

onzeker, ongelijkmatig, ligtzinnig en twijfelzuchtig. Op voorgang van zijn' be-

roemden landgenoot des Cartes , die van den twijfel zijne wijsbegeerte meende

te mogen beginnen , is ook Bayle schier overal de twijfelaar. Eigenlijk is hij

het , die de twijfelarij (ik spreek niet van den twijfel) in eere heeft gebragt—
ofschoon zij voor den geest is, wat de besluiteloosheid is voor het karakter:

in schijn naauwgezetheid , in het wezen der zaak gebrek aan ernst. Uit die

twijfelarij werd bij Bayle eene groote mate van veranderlijkheid en ligtzinnig-

heid geboren. Nu eens is hij een geloovig christen , dan een ontkennend deïst.

Als echt Franschman vindt hij in schertsen zijn' lust, niets is veilig voor

zijne geestigheden ,
geene zaak of persoon te waardig of te heilig. Men weet,

hoe schandelijk hij tegen de Israëlitische godsdienst en den wel niet onbe-

rispelijken, maar toch opregten David uitvoer. David wordt bij Bayle een
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(Ier slechtste menschen, die er ooit geleefd hebben. Zelfs jegens Abraham

bewaart hij geen' eerbied. Boert en kortswijl, vitzucht en spot kan hij ner-

gens terughouden. Ook de zedeleer des evangelies, anders door schier alle

geleerden gepi'ezen , wordt door hem met sofistische hekelachtigheid aangerand.

Zij zal niet voegen voor de onderscheidene belangen der burgermaatschappij.

Over de zonde sprak hij dus, dat hij haar met de manicheën in de natuur

der dingen gegrond en dus noodzakelijk scheen te achten ').

Niets was voor zijne twijfelzucht en onderstellingsdweeperij veilig. Zelfs het

geloof aan God was voor den mensch niet eens noodig. „De godsdienst," be-

weerde hij eens 2) , ^ heeft geen' regtstreekschen invloed op de zedelijkheid.

Zijn er onder de afgodendienaars ten allen tijde brave menschen geweest,

waarom zouden zij ook wel niet onder de godverloochenaars kunnen wezen?

Eene maatschappij van atheïsten , mits wel geregeld , zoude zelfs zeer goed

kunnen bestaan."

Men denke eens na ! „ De godsdienst geen' regtstreekschen invloed op de

zedelijkheid." Het besluit van afgodendienaars, die, hoe bijgeloovig, toch ge-

loovig waren, op de ongeloovige atheïsten! De onderstelling, dat eene maat-

schappij van atheïsten goed geregeld zou kunnen zijn , welke geheel los daar-

heen wordt geworpen en ook met de ervaring strijdt, tot grond genomen

voor de bewering , dat er een staat van atheïsten kan zijn ! Zooveel zinsneden,

evenveel loszinnige en ongerijmde invallen.

Tegen degenen , die hem wegens deze bewering berispten , antwoordde hij ^):

„Het zijn gedachten, bij toeval en naar gelegenheid uitgesproken, die men

voor spelingen van 't vernuft moet houden." Jetuc d'esprit noemt hij ze. En

die over zulke onderwerpen! Wat is erger de goddeloosheid der stelling, of

de loszinnigheid der verdediging?

Intusschen had hij zelf geene rust bij zijne twijfelarij. „Men ziet," schrijft

hij *) ,
„dat de grootste fijnheid van redenering, waartoe de menschelijke

geest het kan brengen, geenerlei voldoening kan geven. Zij wederlegt zich

zelve; want, indien zij gegrond ware, zou zij bewijzen, dat het zeker is,

dat wij moeten twijfelen. Welk een bajert! Welk eene belemmering voor

1) Althans zegt hij in het artikel Manichcens: /'De zwakheid hunner leer bestond

niet in het aannemen van twee beginselen, één goed en één kwaad; maar in de bij-

zondere uitleggingen er aan gegeven, en in de practische gevolgen er uit getrokken."

Intusschen zegt hij dadebjk daarop, dat die leer van twee beginselen onwaar is. Men
kan vergelijken, wat hij op zijne meer losse, dan diepe wijze in 't midden brengt over

de Marcionitm , iu het hun gewijde artikel , noot F , als ook over de Pauliciaven , noot

E, G, H. Te verdedigen zocht hij zich in een naschrift, Éclaircissement sur les Mani'

cJwens, aciiter in het vierde deel der IHctionaire.

2) lettres touchant les comHes.

3) Eclaircissemeiit sur les athe'en, aan het einde van het vierde deel van zijne Z)Je<ïowatV?.

4) Bid. Art. PyrrJion. C.

n. 62
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den geest! Het blijkt dus, dat deze ongelukkige toestand juist geschikt is,

om ons te overtuigen, dat de rede ons van het spoor brengt en ons, wan-

neer zij zich met de meeste fijnheid ontwikkelt, in zulk een' afgrond stort.

Het natuurlijk gevolg daarvan moet zijn , dat wij deze leidsvrouw verlaten en

voor alle dingen eene betere zoeken. Dit is eene groote schrede naar de chris-

telijke godsdienst. Want deze eischt , dat wij van God de kennis van 't geen

wij te gelooven en te betrachten hebbeu , zullen inwachten. Zij eischt , dat wij

ons verstand zullen gevangen nemen onder de gehoorzaamheid des geloofs."

Een treurig huismiddeltje — dit laatste!

Veel over Bayle , als wijsgeer en godgeleerde , te spreken is eene verdrie-

tige zaak. Hij verdient het niet. Hij is, hoeveel men uit hem kan leeren,

toch , wat zijne rigting en denkwijze betreft , een type van een' vernuftigen

,

geestigen, oppervlakkigen , spotzieken Franschman , voor wiens speelzieke in-

vallen niets heilig is. Opmerkelijk is het evenwel, hoe hij in zijn verdedigen

van het regt der twijfelarij een voorganger is van de bestrijding des chris-

tendoms in onze dagen, waarin men dit regt uitoefent en verdedigt nog in

veel sterkere mate, dan Bayle het ooit waagde voor te staan. Bij hem is de

hoofddwaling , dat hij de rede , het verhevenste vermogen des menschen , waar-

door wij streven naar het volmaakte en aan ons gevoel , onze kennis en onzen

lust de zucht naar het ideale of goddelijke geven, volstrekt niet onderscheidt

van ons nerdmul , een deel van het kenvermogen , midden tusschen de zinne-

lijke waarneming en de rede in geplaatst , 't welk van het waargenomene be-

grippen vormt, zonder zich tot het ideale of goddelijke te kunnen verheffen.

Zóó zijn b. V. de denkbeelden der rede, herh, koning, schilder, de nergens en nooit

verwezenlijkte idealen voor werkelijk bestaande kerkgenootschappen , koningen

en schilders; maar de verstandsbegrippen, kerk, koning, scJdlder , zijn de om-

schrijving van de werkelijk voorhanden kerken, koningen en schilders. Van

dit onderscheid nu tusschen deze twee vermogens, de rede en het verstand,

waarvan de eerste altijd naar den hemel zweeft, en het andere altijd op aarde

kruipt , had Bayle geenerlei besef. Hij zag dus niet in , dat wij de hemelsche

zaken met de verhevene rede moeten trachten te kennen ; in plaats daarvan

onderwierp hij ze aan het lage verstand. En nu zag hij de vaak platte

,

flaauwe, onwaardige uitvallen van dit dikwijls zeer alledaagsch keukenverstand

aan voor onweerlegbare uitspraken der diepzinnige, edele en goddelijke rede.

Ongelukkig , dat Bayle's verwarring ook nu nog bij velen heerscht 1)

!

De beide voornaamste bestrijders des christendoms hebben , hoewel zij geene

1) B. V. bij den geleerden T. Laurent in zijne Etudes sur l'Mstoire de Vliumanité

,

Dl. XII (ook afzonderlijk uitgegeven onder den titel: La pliilosopJde du XVIlle siècle

,

Paris 1866), bl. 287, volgg. Verg. E. J. Diest Lorgion, Een bestrijder van de mort-

dnrende waarde des Chriatendoitm (Laurent) in strijd met zich zelven, in : Waarli. in Liefde^

1861, Dl. I, bl. 64.
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eigenlijke Nederlanders van afkomst zijn , op onzen bodem geleefd : Spinoza

(over wien vroeger in Tafereel XXVI is gehandeld en later in dit Tafereel

nog iets zal gezegd worden) uit Portugesche joden gesproten, en de Fransch-

man Bayle. Gelijk Spinoza door een wijsgeerig stelsel , zoo heeft Bayle door

eene loszinnige twijfelzucht een' geweldigen invloed op Nederland en geheel

de beschaafde wereld uitgeoefend, zelfs tot op dezen dag. Zij zijn beiden —
van hun karakter spreek ik niet — door hunne schriften een bederf voor vele

duizenden geworden. De vrijheid , in elk opzigt hier te lande genoten
,
gaf hun

gelegenheid hier te leven en hunne werken hier uit te geven. De boekhande-

laars trokken van deze, gelijk ook van vele andere uit Engeland, Frankrijk

en Duitschland afkomstige , het christendom vijandige schriften , welke de

schrijvers dddr niet konden doen drukken, groot voordeel ; want het verbodene

lokt uit tot lezing. Aldus werd Nederland de stapelplaats van eene veelzijdige

tegen het christendom gerigte letterkunde, welke, ofschoon hare voortbreng-

selen meest naar het buitenland werden gebragt, toch niet anders dan ook

in Nederland voor velen zeer schadelijk moest werken. Daarbij kwam in de

achttiende eeuw de invloed van de wegslepende spotternijen van Voltaire en

van de twijfelzoete bespiegelingen van Rousseau , om nu maar enkelen van de

velen te noemen, die het evangelie bestreden of ondermijnden l).

Openlijk heei'schte nog eerbied voor Kerk en christendom; maar in 't ver-

borgen werd de tegenzin er tegen aangekweekt. De beruchte C. F. Bahrdt

verhaalt '^), dat hij in 1777 te Amsterdam in eene klub van omtrent vijftig

heldere hoofden was gebragt, die eiken vrijdag bijeen kwam, om zich met

wijsgeerige gesprekken en nieuwe letterkunde bezig te houden. Toen hij in de

stille, afgelegene kamer binnen kwam, zag hij alleen vi-olijke en vriendelijke

aangezigten. Allen schenen zich te verheugen één' ketter meer in hun' krin»-

te zien. Het eerste woord tot hem was geweest van een' advokaat van bijna

zeventig jaren, Lafontaine, die hem lagchend had gevraagd : „Mijnheer Bahrdt

!

zeg ons, zijn er bij u nog, die aan eene Drieëenheid gelooven?" Deze vraag,

die de plaats van alle welkomstgroeten innam , deed allen in lagchen uitbar-

sten en wees hun, wat zij doen moesten. Bahrdt stond in het midden, als een

kandidaat , die ondervraagd werd. Ieder zocht zijn woord tot hem te brengen

.

En al, wat men hem vroeg , was satire op geloofsstelsel en priesterdwingelandij

,

waarover hij zijn hart gaarne uitschudde, 't geen weder dien vriendenkring

regt smaakte.

Of er dergelijke vaste gezelschappen ook elders bestonden, weet ik niet;

wel, dat de gesprekken in vele kleinere kringen, waarin men zich durfde

1) In dü Geschiedenis der Christelijke Kerk iu Tafereele-u, Dl. V, bl. 283— 301 , heb ik

de voornaamsten onder de bestrijders des christendoms in de laatste twee eeuwen pogen
te kenmerken.

2) Geschichte seines Lebeiis , seiner Meinungeu uiid Schicksale , Dl. III {Berl. 1791), hl. 280.

62*



492

uitlaten , niet veel gunstiger voor het christendom en de Kerk waren , en dat

vooral in vele harten en geesten dezelfde gezindheid en denkwijze huisden.

Dit bleek onder anderen daaruit, dat de practische kenner van zijn' tijd,

Ewaldus HoUebeek, in 1765 het gepast achtte, aan 's lands eerste Hooge-

school eene plegtige rede, over de verachting der goddelijke openbaring in

Nederland en hare voornaamste oorzaken , te houden l)
, zoodat het kwaad

wel algemeen verbreid en erkend moet zijn geweest. Hetzelfde ziet men ook

uit den opgang , dien geschriften ter bestrijding des evangelies hier maakten

,

als zij in de volkstaal werden uitgegeven. Onder deze behoort, boven alle

anderen, het geschrift van den Amerikaan Thomas Payne, Be eeuw der rede

,

zijnde eene nasporing van ware en falelachtige godgeleerdheid, in 1793 het eerst

uitgegeven, in Noord-Amerika en Engeland in meer dan 100,000 exemplaren

verkocht , en voorts door vertalingen in Frankrijk en Duitschland en ook in

Nederland, hier sedert 1798, veel verspreid. Het werd bij ons een volksboek.

Aan het Vertegenwoordigend Ligchaam van het Bataafsch Gemeenebest werd

den 23^'^'' Mei 1798 een exemplaar der vertaling aangeboden door den boekhan-

delaar, die deze had uitgegeven, en door hetzelve met dankzegging aangeno-

men. In Friesland en Groningen werd het veel te lande verkocht. In mijne

jeugd hoorde ik menigen landbouwer met grooten ophef van het Pai/neboekje,

als het kort begrip van ware godgeleerdheid en wijsbegeerte, spreken.

Dit behoeft niemand te verwonderen. Het geschrift is de duidelijke formu-

lering van 't geen verward in vele wijsgeeren van de straat, de kroeg en de

speelhuizen omgaat, en van 't geen zij liefst voor waar willen houden. De

Bijbelboeken zijn onecht. Om dit aan te toonen , loopt hij hun' inhoud door

,

doch zonder een' Bijbel voor zich te hebben
,

gelijk hij in de voorrede tot

het tweede deel verklaart ; hij had dien niet kunnen verkrijgen in zijne woon-

plaats. Toen hij dien eindelijk was magtig geworden, had hij gezien, dat de

Bijbel een nog veel erger boek is , dan hij zich had voorgesteld. Het chris-

tendom is bij Payne eene godsdienstige godverloochening; het is eene zamen-

flansing van veel manicheïsme met een weinig deïsme; het staat vijandig

tusschen God en den mensch, gelijk de maan tusschen de zon en de aarde, en

brengt eene verduistering der rede te weeg , waardoor alles verward en in eene

verkeerde betrekking geplaatst wordt. In stede daarvan moet de natuurleer

komen, want de schepping is het ware en altijddurende woord van God. De

deugd bestaat in de navolging van Gods goedheid , welke de natuur ons ver-

kondigt. Onsterfelijk zal de mensch wel zijn , maar hoe en waar hij zal voort-

leven, weet niemand.

Alleen reeds de dwaze vooi-stelliug , dat de maan vijandig tusschen de zon

en de aarde instaat, toont, hoe onbesuisd, lomp en onkundig de schrijver was.

Maar voor 't geen de menschen gaarne willen gelooven, en zij toch geen' de-

1) De divinee revelationis in Belgio conteintu atqne caussis ejus pracipuis.
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gelijken grond kunnen vinden, nemen zij, bij gebrek aan beter, de toevlugt

ook tot de ellendigste wartaal.

Op veel waardiger wijze werd eerst tegen de bestaande kerkleer en later

ook tegen het christendom een aanval gedaan, kort vóór het derde eeuwfeest

der Kerkhervorming. Die aanval was afkomstig van een' door deugd en kunde

achtingswaardig man, Mr. H. W. Hoving, notaris in Groningerland. Zonder

zijn' naam gaf hij te Groningen, in 1816, uit; CJiristendom en hervorming vergele-

ken met den protestanlschen kerksiaal, bijzonder in de Nederlanden. Later, toen

veel daartegen werd geschreven , openbaarde hij , in 't geen hij hier weder

tegen uitgaf, zijn' naam. Het voornaamste, dat hij in de tweede plaats in 't

licht zond , heette : Christendom en wijsbegeerte , door den schrijver van Christen-

dom en hervorming. Gron. 1817. De hoofdgedachte van Hoving is die van de

kantiaansche wijsgeeren , dat het christendom oorspronkelijk niets anders is

,

dan een opvoedingsniaatregel , door de goede Voorzienigheid gebruikt , om de

leer en voorschriften der natuur of rede met een stellig uiterlijk gezag te be-

vestigen , ten behoeve van vorige tijden ; doch dat thans de rede de kindsche

zwakheid gelukkig is te boven gekomen , zoodat zij nu hare regten moet uit-

oefenen , en zich niet alleen als regter , maar ook als laatste en hoogste kenbron

van alle godsdienst , onafhankelijk van geschiedkundig gezag , laten gelden.

Dit laatste, onafhankelijk van geschiedkundig gezag, is het kenmerkende van

Hoving's zienswijze
,
gelijk mede van die van vele andere bestrijders des evan-

gelies. De vraag is maar, of men door wijsbegeerte de geschiedenis kan om-

ver werpen. Itidien het Gode behaagd heeft , werkelijk zich door de zending

van Zijnen Zoon uit den hemel te openbaren , wat baat dan alle redenering

daartegen , dat het niet is gebeurd en niet noodig was ? En voorts is

de vraag, of zonder die geschiedenis en het erkennen van haar gezag de

christelijke Kerk niet alleen wel ooit zou zijn ontstaan , maar ook nu nog wel

zou kunnen in stand blijven. Tot nog toe althans zijn alle pogingen, om eene

godsdienst op zoogenoemde waarheden der rede te grondvesten, mislukt; zelfs die

der theophilanthropen in Frankrijk , ofschoon door kundige en brave mannen,

onder de voor die proefneming gunstigste omstandigheden , ondernomen l). Dit

geeft niet veel uitzigt, dat zij ooit zullen gelukken. En met de geschiedenis stemt

de wijsbegeerte in. Zoodra er gelet wordt op de behoefte èn van verreweg de

meeste menschen , èn van alle godsdienstige vereenigingen, zien wij , dat onder

tienduizenden naauwelijks één den steun des gezags in zijn geestelijk leven

kan missen , en dat er geene vereeniging ter uitoefening van godsdienst mo-

gelijk is, dan waar een tal van (te regt of te onregt) als Gods openbaring

erkende leeringen , mededeelingen en voorschriften de vereeniging zamen houdt.

1) Verg. L. van Cleeff, De Theophilanthropen in Frankrijk, in: Waarheid in Liefde

1863, bl. 469—512.
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Tegenover den tuimelgeest , die in staatkunde , zedelijkheid en godsdienst

alles trachtte af te breken en te verwarren , verhief zich menige stem. Alle

tegenwerpingen waren niet ongegrond , dit zagen vrienden van christendom

en Kerk , die bij hartelijke ingenomenheid met beiden een helder oordeel en

grondige wetenschap voegden. Maar de aanvallers zondigden toch op twee-

derlei wijze zeer erg. Zij verwarden het goddelijk evangelie en de mensche-

lijke opvatting er van, en schreven dus aan het eeuwige christendom toe,

wat aan de Kerk, zooals zij tijdelijk en plaatselijk nu en hier bestond, moest

geweten worden. En bovendien verwierpen zij, wegens kleine en groote ge-

breken, 't geen wel zijne zwakke zijden had — de menschelijke leer en

Kerk, — maar toch alleen zuivering behoefde, en niet verdiende als onwaar

en onnut vertreden te worden.

Onder de uitnemendste verdedigers van het christendom tegen die aanval-

lers behooren in de zeventiende en achttiende eeuw vele Fransche geleerden.

Meestal waren zij vlugtelingen, kort vóór en na de herroeping van het edict

van Nantes (1685) uit hun vaderland ontkomen, en voor een goed deel lieten

zij hunne stem in Nederland hooren. Zij deden het in geschriften
,
gelijk die

van Abbadie, die wel in Engeland en Ierland woonde, maar in 1684 te Rot-

terdam zijn Traite de la vérilé de la religion chrétienne uitgaf, en Jacquelot

,

die , ofschoon het langst in Berlijn levende , toch ook meest in ons land zijne

verdedigingsschriften voor het christendom uitgaf. Onder deze behoort een

Examen de la theologie de Mr. Bayle. Amst. 1706.

Misschien werkten nog meer goeds dan deze schriften de leerredenen van

de Fransche predikanten, die in groeten getale hierheen de wijk namen. Die

waardige mannen (onder hen behoorde Jacques Saurin!) hebben veel gedaan,

om ons volk voor ongeloof te bewaren. Terwijl de kerken , waar men Neder-

duitsche leerredenen kon hooren , werden ontweken door de beschaafden , die van

de scholastiek eene walg hadden ,
gingen zij den Franschen prediker , waar zij

bij smaak ,
gezond verstand en kieschheid , ook warmte en gloed vonden , druk

bezoeken, zoodat die heiligdommen vaak niet in staat waren alle toestroomen-

den te bevatten. In den zegen van deze predikers vergoedde Frankrijk ons de

schade door een' Bayle toegebragt.

Maar ook Nederlanders gordden zich aan ten strijde, en wel in een regel-

matig, goed gesloten leger. In 1785 vereenigde zich een aantal godgeleerden,

om het Haagsc/t, genootschap tot cerdediging van den christelijken godsdienst tegen

deszelfs hedendaagsche bestrijders te stichten , als een middelpunt van apologetiek

voor de binnen- en buitenlandsche vrienden des evangelies. Om voor het

binnenland nuttig te zijn, wilde men vooral populaire en practische, maar

op degelijke wetenschap gegronde , geschriften uitgeven , terwijl men de bezor-

ging van alleen geleerde werken liever aan andere genootschappen overliet.

Verder wilde men minder tegen schrijvers en boeken, dan wel tegen begin-
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selen en leerinf;en strijden. Voorts wenschte men, tegen losbandigheid opko-

mende, de vrijheid niet aan banden te leggen; voor de vrijheid hadden de

vaderen tachtig jaren gestreden. Geenszins was dus het doel, de Flervormde

kerkleer in bescherming te nemen , maar den Bijbel , het evangelie en de hoofdza-

ken hierin bevat. Nu kon het wel niet anders , of tot deze hoofdzaken werden

ook leerstellingen gerekend, die men thans niet meer op die wijze formuleert,

b. v. de godheid van Jezus, de heilige drieëenheid, de voldoening, 's menschen

geheele verdorvenheid, de tusschenstaat der dooden; maar men deed het, de-

wijl men meende , dat die voorgestelde dogmen tot de kenmerkende hoofdzaken

des christendoms behoorden. En men was daarbij in hooge mate verdraagzaam,

zoodat Doopsgezinden en Lutherschen evenzeer werden bekroond, als Hervorm-

den , en Duitschers en Hongaren niet minder gaarne dan Nederlanders. De

prijsvragen werden dan ook in vele vreemde talen door Europa verspreid, en

men mogt in het Latijn (later ook in het Duitscli, Fransch en Engelsch)

evenzeer antwoorden, als in het Nederlandsch. Maar uit het Latijn werd het

bekroonde antwoord in het Nederlandsch overgebragt voor den druk. Kortom

in zijn' onbekrompen en toch stelligen , in zijn' weteuschappelijken en toch prac-

tischen , in zijn' omvattenden en toch bepaalden aard was dit genootschap de

uitdrukking van den echt Nederlandschen geest. Bovenal ook daarin, dat het

alles liefst uit den Bijbel putte en met den Bijbel in verband bragt. Bij geen

volk toch was de Bijbel meer huisboek, dan bij het Nederlandsche.

Het kan niet anders, dan dat vele aanspraken der bestuurders en vele be-

kroonde verhandelingen van geleerden, waaruit de lange reeks van werken van

dit genootschap in de eerste vijftig jaar, 1785—1835 (verder ga ik vooreerst

niet) bestaat , thans , óf van wege haar onderwerp, öf van wege de behandeling

daarvan, weinig belang meer inboezemen. Maar velen hebben ook om één van

beiden, of om beiden nu nog blijvende waarde. Ik noem maar die over den ka-

non des Nieuwen Verbonds (1834), over de bevestiging van de geschiedenis des

Nieuwen Verbonds uit de Grieksche en Romeinsche schrijvers (1799), over de

echtheid van Mattheus' Evangelie (1788), van Johannes' Evangelie (1829) en

van Paulus' Brieven (1818) ; over de onontbeerlijkheid der daadzaken in het chris-

tendom (1807), over Jezus Christus als hoofdinhoud des Bijbels (1797), over de

onmisbaarheid van Jezus' opstanding (1796) , over de zekerheid Zijner hemel-

vaart (1809), en van de wonderen aan Hem en door Hem geschied (1800, 1820),

over de waarheid van Lazarus' opwekking (1808), over het bestaan der Engelen

(1811), over het verschil tusschen de leer van Jezus en de Apostelen (1801),

over de voortdurende verbindtenis van doop en avondmaal (1811).

Vele dezer onderwerpen zijn door onze beroemdste godgeleerden behandeld,

als : H. Kooijaards , Fokko Licfstinck , Ewaldus Kist , J. van Voorst , lihijnvis

Feith , Johannes Clarisse, Heringa, Lotze, van Hengel. Men ziet tevens uit

deze onderwerpen, dat vele der thans als nieuw uitgegeven bezwaren reeds
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oud zijn , en dat men ze , toen zij opkwamen , ook al dadelijk heeft weerlegd, en wel

zoo weerlegd , dat men ze nu noo- met die bewijzen kan oplossen. Kortom, als wij dit

genootschap beschouwen, mogen wij het eene eere voor ons vaderland noemen i).

Nevens deze maatschappij komen ook die van het Stolpiaansch legaat en

van Teylers stichting in aanmerking , ofschoon zij de verdediging des chris-

tendoms zich niet bijzonder tot taak stelden, maar veeleer in 't algemeen

de bevordering van licht en waarheid. Doch al ware 't alleen om de prachtige

verhandeling van Borger tegen Eberhardt, Geistdes ürc/irisienfJmius (ISlb), ver-

dient Teylers genootschap als verdediger des christendoras hier genoemd te

worden. Het heeft evenwel nog vele andere uitnemende verhandelingen met

gelijk doel uitgegeven, als die van H. van Alphen, over de voortreffelijk-

heid van Mozes' wetgeving boven die van Lycurgus en Solon (1789), van

J. H . Pareau , over de mythische schriftverklaring (1814), van van Hengel over

de psychologische uitlegging des Nieuwen Verbonds (1815), van N. C. Kist,

over de christelijke Kerk (1852). En evenzoo leverde ook het Stolpiaansch

legaat eenige werken , die hier kunnen genoemd worden , als de verhandeling

van Wyttenbach over het monotheïsme (1780).

Behalve in de werken dezer genootschappen hebben sommige vaderlandsche

geleerden ook nog andere geschriften geleverd, die als hulpmiddelen ter ver-

dediging des Bijbels verdienen vermeld te worden.

Onder hen staat boven aan de bekende vertaler en veelschrijver IJsbrand

van Hamelsveld, die een werk, JJe Bijbel rerdedigd, ie Amsterdam in acht deelen

(1783—1787) in het licht gaf. Het is eene bekorting van T. C. Lilienthal

,

Die gnte Sache der göiÜichen Offenhariing (1752— 1789) in zestien deelen uit-

gekomen. Met veel geleerdheid, maar ook met veel omslag weerlegt Lilienthal

de tegenwerpingen tegen allerlei bijbelplaatsen en bijbelgeschiedenissen, vooral

door de Engelsche deïsten ingebragt. Hamelsveld, die niet half zoo groot is,

is veel aangenamer te lezen. Ook heeft hij velerlei later opgekomen bezwaren

uit den weg geruimd. Dit werk is zoo volledig , dat geene beginselen of hoofd-

zaken, hier behoorende, onbesproken zijn gebleven. Eerst wordt over het bestaan

en de kenmerken eener goddelijke openbaring gehandeld, daarna over de waar-

heden, de verborgenheden en de voorzeggingen, die in de Heilige Schrift voor-

komen. Voorts worden de vermeende tegenstrijdigheden in den Bijbel opgehel-

derd , de overeenstemming van rede en openbaring aangewezen , de personen

,

in de Heilige Schrift geprezen, verdedigd tegen beschuldigingen (waarin David

b. V. op degelijke wijze wordt beschouwd, D. IH. bl. 334— 376). Zoo worden ook

1) Men leert het in een kort overzigt regt goed kennen uit: Het Genooüchap tot

verdediging van de christelijke godsdieuü
,
gese/dedhindig geschetst. Feestrede ter viering van

het vijftigjarig bestaan des (ri-nootschaps mtgesproken, met aanteekeningen en bijlagen door

H. J. Boyaards. 's Hoge 1836.
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verderde profeten, Joliannes de Dooper, de Apostelen verdedigd, en de Heer

Jezus Christus zelf. Maar als de schrijver hiermede zal beginnen , rigt hij eerst

een hartelijk gebed tot Hem, opdat hij het op waardige wijze moge doen

(Dl. IV, bl. 57). Nog worden vele bedenkingen tegen de tijdrekening, de ge-

slachtsregisters , de aardrijkskunde, de wonderen des Bijbels opgelost. Gelijk

op de volgorde, zoo is ook op menige bijzonderheid wel iets aan te merken.

F)venwel blijft het geheel nog altijd een belangrijk geschriift.

Een oorspi'onkelijk werk begon een ander Nederlandsch geleerde, G. H. van

Senden , een vijftig jaar later te geven : Verdediging van Bijbel en Openbaring tegen

de vooniaamsle vroegere en latere bestrijders van dezelve. Dl. I, 1827, Dl. II,

1« Stuk 1831, 2»= Stuk 1841. Doch is dit werk oorspronkelijk, het is èn on-

afgewerkt , èn niet goed aangelegd. Het eerste deel vormt een zeker geheel

;

't is eene pragmatische geschiedenis der bestrijding van Bijbel en openbaring.

Als overzigt en keumerking van velerlei geschriften heeft het waarde en bruik-

baarheid. De schrijver laat ons , na eenige korte berigten over vroegere tijden,

op ruim 400 bladzijden, eene reeks van geschriften aanschouwen van deïsten en

rationalisten, die hem voorkomen in de twee laatste eeuwen Bijbel en open-

baring te hebben bestreden. Zulk een volledig, beknopt en tevens vaak geestig

geschreven overzigt heeft men elders niet. Maar van Senden verzuimt ons

te zeggen, wat Bijbel, wat openbaring, wat bestrijding van beiden bij hem

is. De vragen worden niet gesteld : Behooren de apokryphen van het Oude

Verbond tot den Bijbel, gelijk de Roomschen en Lutherschen willen? of niet

,

zooals de Hervormden en Doopsgezinden? — Wat is openbaring? Heeft Mozes

er eene gehad, en ook David? De schrijver van Jozua , de Chronieken , en

Esther? Lukas zoowel als Paulus, de Apostelen evenzeer als de Heer? Heeft

deze eene openbaring gehad, of is Hij zelf de openbaring? — Wat is be-

strijding van Bijbel en openbaring? Als men de vijf eerste Bijbelboeken wel

voor geloofwaardig houdt, maar niet aan Mozes toeschrijft, is dat bestrijding

des Bijbels ? Als men aan vele geschiedschrijvers in den Bijbel fouten in tijd-

rekening en partijdigheid toeschrijft, is dat bestrijding der openbaring? Als

men meent , dat Paulus zich heeft verbeeld , dat hij den Heer zag bij Damas-

cus, en er geen uiterlijk, maar alleen een innerlijk wonder heeft plaats gehad,

is dat bestrijding der openbaring ?

Daar van Senden zich deze vragen niet heeft gesteld, is b. v. Luther een

hoogschatter van den Bijbel bij hem, hoewel hij het boek van Esther en den

brief van Jakobus en meer geschriften eigenlijk den Bijbel onwaardig vond; en

is Schleiermacher een bestrijder van den Bijbel, omdat hij den eersten Brief

aan Timotheus aan Paulus ontzegt, en onze evangeliën van Lukas en Mattheus

voor latere, vaak feilende zamenstellingen uit vroegere kleine opstellen houdt.

Het tweede deel bevat eene uitvoerige geschiedenis der apologetiek, gelijk

JI. 63
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men haar reeds in den Bijbel zelven vindt , en later tot aan den tijd der Her-

vorming in de zestiende eeuw. Meer is van dit werk niet uitgekomen. Het

blijft dus in de geschiedenis, die nog niet eens is afgewerkt, steken en komt

aan de verdediging zelve niet toe.

In de geschiedenis van de bestrijding des christendoms is het jaar 1835

zeer merkwaardig. Bij het vijftigjarig bestaan van 't Haagsche genootschap

sprak in dat jaar de feestredenaar ^) : „ Ik vermoed uit de teekenen der tijden,

dat, gelijk de deïsten weken voor de neologen, deze voor de rationalisten,

en reeds hier en daar het grovere rationalismus wijkt voor een' gematigder

vorm, waarin althans de hehoefte aan stellige openbaring meer bepaald wordt

uitgesj)roken : zoo de protestantsche Kerk thans meer en meer van het onge-

loof terugkeert tot het eenvoudige, christelijke geloof, hetwelk eindelijk zal

zegevieren ; en , bij dat verschiet straalt de toekomst mij weldadig in de oogen."

Toen deze woorden werden uitgesproken, was reeds gedrukt het zooge-

noemde Leven van Jezus van David Friedrich Strauss , 't welk de getuigenis-

sen over Jezus' leven , woorden en werken , in de Evangeliën bevat , tot sa-

gen en mythen der onopzettelijk dichtende oude Kerk zocht te maken. Dit

gebeurde met eene groote scherpzinnigheid , die allerlei wezenlijke en gewaande

verschillen tusschen de evangelische verhalen opmerkte, uitmat, vergrootte,

tot tegensti'ijdigheden stempelde. Dertig jaar lang is dit werk de weivoorziene

wapenkamer geweest, waaruit geleerden en ongeletterden, wijsgeeren en

theologen hunne zware of ligte rusting haalden, om in den persoon des Stich-

ters het christendom in zijn' hartader te treffen. Deze strekking van zijn

werk ontkende Strauss, toen hij zijn Leben Jesti, voor het eerst uitgaf. Hij

wilde zijne lezers paaijen met de verzekering, dat de waarheid geene schade

leed door zijne ontkenningen. „De schrijver weet," zeide hij in de voorrede,

„ dat de innerlijke stem des christelijken geloofs volkomen onafhankelijk is

van zijne critische onderzoekingen. Christus' bovennatuurlijke geboorte. Zijne

wonderen. Zijne opstanding en hemelvaart blijven (wijsgeerig of ideaal) eeuwige

waarheid, hoezeer ook hunne werkelijkheid', als historische feiten, mag be-

twijfeld worden."

Doch anders bleek het te ziju, dan Strauss hier verzekerde, niet alleen uit

de werking van deze bestrijding van Jezus' leven , 't welk Het leven van Jezus

heette, maar ook uit het in 1840 en 1841 volgende werk van Strauss, 't welk

den titel droeg van J)ie christlkhe Glauhenslehre , en toch ook niets dan eene

bestrijding er van was. Immers de slotsom van dit werk is eene oplossing van

alle leerstukken der dogmatiek. De ingeving der Schrift, de voorspellingen,

de wonderen , de openbaring— vallen weg. Verder verdwijnen de persoonlijk-

1) Eoyaards, bl. 6é.
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lieid van God, de schepping, de wereldregering, de zonde als tegenoverstel-

ling van de deugd, het gebed als aanspraak des kinds tot zijn' vader, de

historische Christus , het geloof als overgave aan God , de Kerk , de onsterfe-

lijkheid. En wat blijft er over na al deze oplossingen en uitbanningen? Klink-

klank, nevel, ledigheid, een nirvana, een — niets.

Hetzelfde blijkt uit het tweede Leven, van Jezus van Strauss, 't welk hij in 1864,

voor het Duitsche volk bearbeid , uitgaf. In de opdragt prijst hij zijn' broeder,

rlat deze het zonder vreemde krukken (van het geloof in God en de onster-

felijkheid) in het zwaarste lijden heeft volgehouden. Hij is immers, zonder

te gelooven en zonder te leunen op een volgend leven, toch niet bezweken. In

de voorrede zegt Strauss, dat zijn doel niet is , eene voorbijgegane geschiedenis

uit waar en onwaar in het licht te stellen , maar veelmeer den menschelijken

geest te helpen, om zich van een drukkend geloofsjuk vrij te maken. Hij wil

de papen uit de Kerk, en daartoe het wonder uit de religie bannen. Dit won-

der mag nu eenmaal niet bestaan, „Al waren," zegt hij ^), „ de getuigenis-

sen voor de apostolische afkomst van het eerste en vierde Evangelie ook nog

zoo oud en eenstemmig, wij zouden er toch geen geloof aan schenken, dewijl

de klaarllijkelijkJieid er tegen is." Dat is ronde taal ! „ Mijne wijsheid staat

boven de geschiedenis."

Iets nieuws heeft Strauss eigenlijk niet geleverd. Zijne sterkte is, dat hij

al de bezwaren van vroegeren en lateren tijd met veel belezenheid heeft bij-

eengebragt en met veel puntigheid nog gescherpt. Inderdaad wordt hij in

alles beheerscht door Spinoza's wijsbegeerte, die op Duitschland , sedert de aan-

prijzing er van door Lessing en Göthe , groeten invloed had. Reeds voor zestig

jaar schreef een geleerde *) : „ Gelijkerwijs het over het algemeen de werken

van Spinoza zijn , waaruit vele godgeleerde en wijsgeerige schrijvers onzer eeuw

geput hebben, zonder ons hunne bron te noemen, zoo liggen in het bijzonder

de kiemen tot de onderzoekingen van de zoogenaamde hoogere kritiek over

de bijbelboeken, de geschiedkundige schriftuitlegging, de nieuwe denkwijze

over het jodendom en den geest der Hebreeuwsche profeten, de natuurlijke

verklaring der wonderen, die in den Bijbel verhaald worden, alsmede het stel-

sel van accommodatie in de leerstellige godgeleerdheid , en soortgelijke meer , in

de Godgeleerd-staathmdige verhandeling (den Traclatus theologico-politicus) van Spi-

noza." Hetzelfde wordt ook opgemerkt door een' Franschen geleerde , Arnand

Saintes , die in 1842 een werk uitgaf, welks titel reeds voor deze zaak veel-

beteekenend is: Histoire de la vie et des onvrages de Spinoza, fondat^eur de

Vexegèse et de la philosophie moderne.

Doch er is nog iets , waarop men hier moet letten , namelijk , dat er tus-

1) Leben Jesu (1864), 1)1. 622.

2) Jenaüclte Litteratur-ZeitAtng, 1806, hl. 201 , volgens van Seiuien , Ve^-dedigittg van

Bijhei en openbaring, 1)1. I, bl. 345.
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schen de bijbelverklaring en de wijsbegeerte van Spinoza een naauw verband

is, en de eerste eene dochter is der laatste. Om Strauss en de gelieele moderne

bijbelbestrijding te begrijpen, moet ik dit een weinig uiteenzetten.

René des Cartes was, om de wijsbegeerte van de eenzijdige hoogachting voor

de overlevering te bevi'ijden , tot de andere even groote eenzijdigheid overge-

slagen: van met de overlevering te breken en alles uit het denkende verstand

te willen afleiden. Zijne schriften sleepten ook den jeugdigen Spinoza mede,

een' Portugeschen jood te Amsterdam, die van 1633 tot 1677 leefde. In zijn

hoofdwerk. Ethica of Zedeleer getiteld , vindt men de grondfout zijner wijsbe-

geerte reeds op de eerste drie bladzijden volledig bloot liggen. Immers tot

grondslag van zijn stelsel zet hij een tal van oribewezene, losse, geheel wille-

keurige bepalingen (definitiën), zoodat zijn stelsel, ware het ook logisch vol-

komen goed ineengezet, toch niets dan eene reeks van onderstellingen, dat

is, een luchtkasteel, zou zijn. De waarheid zijner denkbeelden (propositiën)

meent Spinoza te kunnen bewijzen uit zijne bepalingen (definitiën) , welke hij

zonder bewijs heeft neergeschreven. Uit deze subjectief bij hem aangenomene

bepalingen springt hij dan op eens , zonder te bemerken, dat hij een salto mor-

tale doet, over tot het objectief ware, even alsof 't geen hij voor zijne redenering

onderstelt , daarom nu ook in de werkelijke wereld aanwezig was. Men oordeele

!

De eerste bepaling in zijne Ethica is : „ Door oorzaak van zich zelf versta ik

iets , welks wezenlijkheid het bestaan in zich sluit." De derde : „ Door zelfstan-

digheid versta ik iets, dat door zich zelf is en door zicli zelf begrepen wordt."

De vijfde: „Door wijzen (modi) versta ik aandoeningen der zelfstandigheid."

Aldus gaat het voort met versta ik. Weldra volgt de eerste gedachte , die bewijs

behoeft, de eerste propositie, zooals hij haar noemt. Zij luidt: „De zelfstan-

digheid is van nature vroeger dan hare aandoeningen.'" Wat is het bewijs?

Spinoza zegt : „ Dit blijkt uit de derde en vijfde bepaling." Maar in die zoo-

even medegedeelde bepalingen lezen wij niet, wat «oertóyA «'«, alleen wat Spinoza

verstaat. De tweede propositie luidt : „ Twee zelfstandigheden , die verschillende

eigenschappen hebben , hébben niets onder elkander gemeens." Wat is het be-

wijs? Een beroep op de derde bepaling, zooeven overgeschreven, en op een

daaruit afgeleid gevolg. Van hetgeen S^jinoza verstaat, gaat hij dus, alsof dat

in de orde ware, over op hetgeen huilen hem is; 't geen hij subjectief onder

eene zekere benaming verstaat, is hem een bewijs voor 't geen objectief aanwezig

is. Nu moet men wel in de zuivere mathesis aldus van definitiën uitgaan , en

deze schijnbaar voor zaken aannemen; want zij is eene louter formele weten-

schap. Maar van de zuivere mag men niet overspringen in de toegepaste mathesis.

Evenzoo is het in de zuivere en toegepaste rekenkunde. In de zuivere woi-dt

aan een' knaap opgegeven : Uw vader laat drie schepen bouwen , welke hij

uitrust voor eene reis naar Petersburg; hij bevracht het eene, enz. Reken nu

eens uit, hoeveel winst hij trekt, enz. Dat gaat, zoo lang het in de school
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blijft, best. Maar wanneer die knaap nu van de school op het kantoor komt,

en op grond van zijne uitgerekende som in vaders boeken die winst wil gaan

zoeken, en aldus het willekeurig opgegeven rekenvoorstel met een werkelijk

medegedeeld handelsberigt gaat verwarren, welk een dwaas figuur zal hij daiir

maken ? Dit figuur maakt Spinoza trots al de hem eigene en gaarne toegekende

scherpzinnigheid. Reeds een verstandig vriend van Spinoza , Hendrik Oldenburg,

zag de grondfout van Spinoza's stelsel zeer goed in. Hij schreef hem , dat be-

palingen (definitiën) niet dan de voorstellingen van onzen geest bevatten , en deze

zich veel voorstelt , wat niet bestaat , weshalve uit eene voorstelling in den

mensch niet tot het bestaan der voorgestelde zaak in de wereld kan besloten

worden. Spinoza antwoordt hem , alsof hij een' schooljongen voor had , geheel

uit de hoogte : „ Ik meen duidelijk , vooral voor een' wijsgeer, te hebben geschre-

ven. Deze wordt geacht het verschil te kennen tusschen verdichting en eene

klare, duidelijke voorstelling, en niet te twijfelen aan deze, zonder bewijs

vaststaande stelling, dat elke bepaling of klare en duidelijke gedachte waar is."

Toch had niet de hooghartige Spinoza , maar de bescheidene Oldenburg regt

!

Zijn bezwaar wordt door Spinoza volstrekt niet opgelost. Oldenburg spreekt

eigenlijk niet over de loaarlieid der gedachten, maar hierover, of iets, dewijl

het gedacht is , daarom ook in de werkelijkheid aanwezig is. En dit is het niet

!

Wijsbegeerte is niet , waartoe Spinoza haar maakt ; zij is niet aan de zuivere

of onderstellende mathesis of arithmetica gelijk ; zij is geene opeenstapeling van

onderstellingen, bepalingen, begrippen en gevolgen, uit 's menschen redene-

rend verstand voortgesponnen. Zij is onderzoek naar wezenlijk bestaande din-

gen, welke zij moet trachten te leeren kennen. Zij mag dus niet van onder-

stellingen aanvangen en in een begrippenspel eindigen. Zij moet beginnen met

waarneming, uavorsching en beoordeeling van hetgeen bestaat, buiten ons en

in ons, in die rijke, ruime, veelkleurige, veelzijdige , veel bewegelijke wereld,

waarin Gods liefde ons plaatste, ook om haar te leeren kennen, gelijk zij is;

niet om haar te verdichten, gelijk zij niet is.

Maar in deze wereld is Spinoza een vreemdeling. Hij is een kluizenaar

,

zonder eigen haard , zonder gezin , zonder vaderland , in het diepst zijner cel

teruggetrokken , bezig om met zijn verstand den draad zijner afgetrokkene

begrippen voort te spinnen , terwijl zijne hand brillenglazen slijpt. Hij heeft

geene behoeften of driften. Hij leeft van een weinig brood en melk. Zijne uit-

spanning is die van een kind , spinnen en vliegen vangen en met elkander

laten vechten, en daarbij uitscbateren van lagchen. In z'yn binnenste was geen

kwaad. In zooverre was hij een braaf en rein mensch. Maar van werkzame

en vruchtbare deugden is bij hem ook geen spoor. Hij doet geen kwaad; maar

welk goed doet hij?

Ware Spinoza aan zijn begrippen-smedend verstand geheel getrouw gebleven,

dan had hij geene andere wereld dan die van het denken moeten aannemen.
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Maar de stof was hem te magtig om haar te durven ontkennen. Hij kwam er

derhalve toe , om de wereld van uitgebreidheid (stof) en de wereld van het den-

ken (geest) te erkennen , doch in stede van nu
,
gelijk een wijsgeer moest doen,

hare eenheid te zoeken en aan te wijzen, zette hij ze eenvoudig naast elkan-

der, zonder hare verbinding tot eenheid zelfs maar anders te beproeven dan

in een' klank. Hij verklaarde namelijk, dat er maar ééne substantie, een ei-

genlijk wezen, is , 't welk hij nu eens de natuur , dan God noemt ; want het

is bij hem niet God en de natuur, maar God of de natuur. Dit ëéne wezen

nu heeft twee eigenschappen , het oneindige denken en de oneindige iiitgebreid-

heid. Maar zamenhang wordt volstrekt niet aangewezen.

Doch ook dit gaat niet door , dat er maar twee eigenschappen aan het heelal

zouden te vinden zijn. Er liggen althans vier eigenschappen , aan de wereld toe-

behoorende, voor de hand. Eerst de oneindige ?»7^ei?'ezVWe?V/, aan de wereldbol-

len rondom ons en aan de delfstoffen op aarde eigen ; dan het oneindig gevoel,

't welk, benevens de uitgebreidheid, aan de planten- en dierenwereld op aarde

toekomt; voorts het oneindige denlcen, dat met uitgebreidheid en gevoel aan

alle menschen eigen is; ten laatste de oneindige loil , welke met uitgebreid-

heid, gevoel en denken aan de ontwikkelde menschen toebehoort.

Wij hebben derhalve bij Spinoza een geheel willekeurig voorbijzien van ge-

voel en wil. Gevoel en wil , door hem in zijn kluizenaarsleven niet geoefend

,

behandelt hij niet als afzonderlijke vermogens. In de geestelijke wereld bestaat

voor hem niets dan het denken. Onze zedelijke vrijheid (niet als een vermogen

gedacht, dat ontwikkeld kan worden, maar als de toestand van een vermogen, dat

ontwikkeld is) is inderdaad eene vrucht van onze harmonische ontwikkeling in

denken ,
gevoelen en willen , zoodat wij de deugd (in ons denken) als deugd zien

,

haar wegens hare voortreffelijkheid (in ons gevoelen) begeeren en wenschen,

en haar nu als onze zaligheid (in ons willen) gaarne en blijde beoefenen. Maar

deze zedelijke vrijheid kent Spinoza alleen , in zooverre zij tot het denken be-

trekking heeft. Het opschrift van het vijfde boek zijner MMca luidt: „Over

de magt des verstands of de menschelijke vrijheid." En bij hem is zelfs de

wil „ eene wijze van denken."

Het denken is dus de Moloch , waaraan Spinoza al wat in de geestelijke

wereld bestaat, ten offer brengt, ook het edelste en liefste. De zinnelijke we-

reld wordt door hem niet geloochend, maar ook niet in verband gebragt met

de geestelijke. Zij wordt, als te magtig om te worden ter zijde gezet, geduld

en genoemd, niet gerekend en niet gebruikt. De geestelijke wereld , waarmede

hij zich alleen bezig houdt, bestaat in het denken, en het denken alleen.

God zelf bestaat derhalve wel , doch alleen als gedachte der menschen. God is

bij Spinoza het algemeen begrip , waarin alle gedachten zamengevat worden, op

de wijze , waarop wij spreken van bevolking of natie. Alle bewoners eener stad

vatten wij bijeen onder den naam van de iew^^wy der stad; alle Nederlanders on-
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der den naam van de Nederlandsche 7ia(ie. Die bevolking of natie nu is niet een

afzonderlijk bestaand iets; zij is alleen eene zamenvatting van vele menschen

in onzen geest tot één geheel. Zoo is bij Spinoza God de naam voor alle den-

kingen van alle denkers te zaraen. „Onze geest is," zegt hij, „ in zooveri'e hij

verstand is , eene eeuwige wijze van denken , die door eene andere eeuwige

wijze van denken wordt bepaald, en deze weder door eene andere , en aldus tot in

het oneindige, zoodat allen te zamen Gods eeuwig en oneindig verstand uitmaken."

Een persoonlijk wezen kan deze God niet zijn. Hij is niet de zij>ide,inaa,v

het zijn. Hij is zonder wil, zouder haat, zonder liefde, zonder wijsheid , zon-

der verstand. Hij heeft geen beginsel en doel voor zijn handelen. Hij heeft

alleen magt, waaruit alles noodzakelijk is voortgekomen. Er is dus geene schep-

ping, geene wereldregering, geen plan met de wereld, geene orde, maar ook

geene verwarring in het heelal. Alles is wat het is, door ijzeren noodwendig-

heid inéén gehouden.

De mensch is dus ten slotte ook eigenlijk niets dan een begrip, geen ze-

ilelijk, vrij, zelfstandig, persoonlijk wezen. Zijne handelingen en neigingen zijn

even noodzakelijk als de lijnen en hoeken der mathesis. Goed en kwaad dui-

den niets stelligs in de dingen zelven aan. Deugd is kracht en eigenbelang.

Magt is regt. Zonde iets conventioneels , namelijk , ongehoorzaamheid aan de

staatswetten. Onsterfelijkheid bestaat niet, dan is zooverre onze nu geïsoleerde

denkkracht in de algemeene denkkracht , die hij God noemt, terugkeert ^).

Zoo ligt alles bij Spinoza in de ijzeren banden van de noodwendigheid der na-

tuur. Onze gedachten over goed en kwaad, vrijen wil, onsterfelijkheid, Gods we-

reldregering , een wereldplan, eeuwig leven, zijn inbeeldingen. De mensch moet,

zal hij zich zoo gelukkig , als voor hem mogelijk is ,
gevoelen , zijn' toestand

begrijpen , de noodzakelijkheid daarvan inzien , zich daaraan gevoelloos over-

geven , om , na gedurende dit aardsche leven een afzonderlijk schijnbestaan te

hebben gehad, voor goed weder in het eeuwige al te verdwijnen. Spinoza's Ethica

is geene zedeleer , 't is eene natuurleer over ons zieleleven , 't welk anatomisch

wordt in stukken gesneden en geometrisch afgemeten , daar het even noodza-

kelijk als het plantenleven uit het heelal voortvloeit , zoodat het even ongerijmd

is , van onze deugd of ondeugd in zedelijken zin te spreken , als van de edel-

moedigheid des booms, die u zijne vruchten biedt, of van de boosaardigheid

der brandnetel, die u pijn doet.

Met ronde woorden spreekt Spinoza het dan ook uit 2), dat toen Nero zijne

moeder vermoordde , „ God (de natuur-noodwendigheid) de oorzaak was van de

daad en de bedoeling van Nero."

1) ik heb met aanhuliug der eigeue woorden van Spinoza alles, wat ik hier over hem

zeg, ontwikkeld in een opstel: U^aarde vau Spinoza'swijsbegwrte ,giif\a.ii\,%t'uv. Waarheid iii

Liefde, 1862, bl. 80:i—842.

2) Epist. 36.
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Eenigen tijd later beweerde een leerling van Spinoza , Frederik van Leenliof,

predikant te Zwolle, openlijk i), dat Noacli , Loth, David, Paulus en Petrus beter

hadden gedaan , indien zij niet bedroefd waren geweest over hunne zonden. „ Zij

zouden ," zegt hij , „ volmaakter geweest zijn , wanneer zij zonder murmurering

en droefheid in Gods wil hadden berust, en indien zij naar de rede aldus

hadden gedacht : ik heb onvolmaaktheid en zwakheid getoond , en ik kan God

niet verwijten , dat Hij mij toen geene volmaakter natuur gegeven heeft."

Uit dit voorbeeld blijkt, dat Spinoza's stelsel althans eenigen ingang ver-

kreeg bij de godgeleerden. Maar groot was die niet. Van Leenhof werd als pre-

dikant afgezet, en Spinoza werd wederlegd door velen. Onder dezen was wel

de uitnemendste , Bernard Nieuwentijt ,
geneesheer en burgemeester te Pur-

merend , een voortreffelijk natuurkundige en wijsgeer. Hij schreef een grondig

werk , 't welk ten minste drie drukken beleefde 2) ^ waarin hij zonneklaar aan-

toont, dat Spinoza van de denkbeeldige (of zuivere) wiskunde, welke bloote

denkbeelden tot onderwerpen heeft, zonder eenigen grond overspringt in de

zakelijke (of toegepaste) wiskunde (en wijsbegeerte) , welke wezenlijk bestaande

dingen tot onderwerpen heeft. Nieuwentijt haalt ten bewijze, dat Spinoza

dwaasselijk, met echten verstands-hoogmoed , op zijne afgetrokkene begrippen en

redeneringen vertrouwde , ook deze plaats aan uit Spinoza 3) : „ Wat mij aangaat

,

dewijl ik open en zonder omwegen erken, dat ik de Heilige Schrift niet ver-

sta, ofschoon ik vele jaren daartoe besteed heb, en dewijl ik weet, dat ik,

wanneer ik eens eenen vasten betoogtrant heb gevonden , nooit in de gedachten

kan krijgen , om daaraan ie kunnen ttoijfelen , zoo berust ik geheel en al in 't geen

mijn verstand mij aanwijst , zonder eenigzins beducht te wezen , dat ik daarin

bedrogen ben, of dat de Heilige Schrift, schoon ik haar niet onderzoek, daar-

tegen kan spreken ; omdat de eene waarheid niet tegen de andere kan zijn."

Derhalve : zijne redenering is even zeker als de Heilige Schrift, zoo deze ver-

staan kan worden. Welke openbaringen van God en feiten der geschiedenis deze

moge mededeelen , Spinoza weet , dat , hoewel hij de Schrift niet verstaat of

inziet , zijne redenering onwrikbaar zeker is. Hierop bouwende , zegt hij verder,

tracht hij zijn leven „niet met tranen en zuchten , maar kalm, blijde en vrolijk

door te brengen , wetende dat alles door de magt van het opperste , volmaakte

Wezen en zijn onveranderlijk besluit dus geschiedt."

Dat dit „opperste, volmaakte Wezen" intusschen alleen magt bezit, geene

wijsheid of liefde, geen doel voor zijn werk, geen plan in zijn handelen, zagen

wij zooeven.

1) In een boek, De hemel op aarde, in 1703 uitgegeven.

2) Gronden van zekerlieid , of de regte hetoogwijze der wiskundigen, so in het denkbeeldige

als in het zakelijke; ter wederlegging van Spinozaas denkbeeldig samenstel. De eerste Jruk

is kort na zijn' dood, die in 1718 voorviel, uitgegeven; de derde in 1754.

3) Nieuwentijt, bl. 282 , uit Spinoza's Epist. 34.
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Voor zooverre Spinoza den Bijbel poogde te begrijpen , moest hij , naar deze

beginselen , hem wel onderwerpen aan zijn alles uit zich zelven uitspinnend ver-

stand , aan zijn afgetrokken denken , 't welk zich om de werkelijke wereld wei-

nig bekommerde. Dit zien wij hem dan ook met groote stoutmoedigheid doen

in zijn tweede hoofdwerk, zijn Traclatus iheologico-polilicus , welks strekkingen

invloed boven reeds, met de woorden der Jendische Literatitr-Zeitung, werden

aangeduid.

Nooit had Spinoza een' getrouwer volgeling dan nu in onze eeuw den be-

kenden David Friedrich Strauss, tot wien ik eindelijk terugkeer. Strauss is

in hart en nieren spinozist, en past Spinoza's stelsel stout en koud, fijn en

scherp , moedig en overmoedig op het christendom toe. Toch is er eenig ver-

schil. Strauss kent de werkelijke wereld te goed, om met Spinoza (en met

Hegel, Spinoza's geestverwant) te durven beweren, dat al, wat helder ge-

dacht wordt, er ook is. Dit is al te ongerijmd voor iemand, die zelfs lid eener

statenvergadering is geweest. Maar Strauss houdt, nog sterker dan Spinoza , daar-

aan vast, dat 't geen niet kan worden gedacht, ook niet bestaat. Al wat

bestaat, moet ook kunnen worden gedacht. Kan het in onzen gedachten-

kring niet worden voortgebragt , dan is het ook niet in de wereld, want

dan is het onmogelijk. „Dat kan men zich niet denken," is voor hem het

afdoende bewijs, dat het ook niet is geschied. Wat Strauss niet kan denken,

kan God niet doen. Strauss kan zich geen wonder denken, dus God geen

wonder doen 1). In dit vertrouwen op zich zelven verklaart hij zich tevreden

te gevoelen. Hij acht (haast met de woorden , zooeven uit Spinoza aangehaald),

daarmede zoo niet heilig, ten minste eerlijk te kunnen leven , en zoo niet zalig,

toch kalm te kunnen sterven , zonder zich te bedriegen door de verwachting-

van een volgend leven 2); eene verwachting, die door de wetenschap moet

worden weggevaagd ^).

Deze man is het orakel van vele Nederlanders geworden. Zijn Leven van Jezus

,

't welk Jezus' leven in de nevelen van mythen oplost , wordt voor een klassiek

werk gehouden. „Indien hij ons kwam bezoeken," zegt een Nederlandsch god-

geleerde *) , „ zou hij thans ^) veel meer last hebben van zijne vrienden , dan

van zijne vijanden;" dewijl, volgens den zamenhang , de eersten veel,delaat-

sten weinig in aantal zouden zijn.

Inderdaad is dit het geval. Ofschoon de massa des volks behoefte aan Gods

openbaring blijft gevoelen, en den Christus des evangelies als den weg, de waar-

heid en het leven blijft vasthouden, is er onder de beschaafden, en zelfs onder

1) Ik heb meer over Strauss gezegd in de Geschiedenk der Christ. Kerk in Taftnelen.

Dl. V, bl. 294.

2) Zie de opdragt van zijn Leben Jesu (1864) aan zijn' broeder.

3) Zie liet slot zijner Glaubemlehre.

4) In de Gids, April 1861, bl. 460; verg. bl. 449.

5) In tegenstelling van vóór dertig jaar.

II. 64
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vele godgeleerden bij ons te lande, eene zienswijze heerschende geworden, die

de beginselen van Spinoza en Strauss huldigt.

Dat die zienswijze bij regelmatige voortzetting (consequentie) tot breken

met het christendom leidt ,
gelijk bij Strauss , ziet men ook bij zijne volgers

,

vooral in twee talentvolle jonge godgeleerden , Busken Huet en Pierson

,

die den moed hadden hunne overtuiging , aan Strauss en zijne geestverwan-

ten ontleend , door te denken en met de daad te bevestigen.

Coenraad Busken Huet maakte, als Waalsch predikant te Haarlem, eene

groote beweging, door de uitgave in 1858 zijner Brieven over dett Bijbel , via.&Y\n

hij velerlei bezwaren èn tegen de voornaamste boeken en geschiedenissen des

Bijbels inbrengt, èn het geheele denkbeeld van openbaring, ingeving, voor-

spelling, wonder en van al wat bovennatuurlijk is, tracht ter zijde te stellen.

Dat hij een tolk van den tijdgeest was , bleek uit den opgang , dien zijn ^verk

maakte. Het werd veel gelezen en weinig weersproken, ofschoon de eenige

wederlegging er van toch ook een' tweeden druk beleefde l).

Waar intusschen die tijdgeest heengaat, bleek ook weldra duidelijk uitliet

voorbeeld des schrijvers zelven. Hij legde zijn ambt neer , hield toen eerst nog

godsdienstige voorlezingen in eene concertzaal, eindigde ook weldra hiermede,

en brak ten slotte geheel met het christendom
,
ja met alle godsdienst. „ De

autonomie van den menschelijken geest," zoo schreef hij ^), „ ziedaar het be-

ginsel van den tegenwoordigen tijd. Daarop rust onze geheele hedendaagsche

maatschappij. Geene soort van ontwikkeling , in welke rigting ook , is met dat

beginsel onvereenigbaar. Het is de springveer, die al onze sociale eigenschap-

pen niet alleen, maar ook onze zedelijke, onze intellectuele, onze artistieke

natuur in beweging brengt. In de staatkunde heet dat beginsel de democratie,

in de wijsbegeerte het denken, in het leven de wet der menschelijkheid.

Tegen dat beginsel strijden alle kerkgenootschappen ; doch geen heeft regt het

te verwerpen, want zij steunen op eene openbaring, die, alleen denkbeeldig,

niet werkelijk is: Alleen ome verbeelding doet ons aan God gelooven."

De gang van zaken was soortgelijk bij Allard Pierson , Waalsch predikant

te Rotterdam. Na velerlei andere geschriften over wiJBbegeerte en godgeleerd-

heid te hebben uitgegeven , waarin schoonheid van stijl en opregtheid van zin

viel op te merken, zond hij in 1863 een werk in 't licht: Bigting en leven.

Als kenmerk der moderne theologie geeft hij hierin op den hartstogt voor het

werkelijke, en dit werkelijke is , als wij de aanduidingen er van zamen voe-

gen : Ie ons kenvermogen, 2^ ons godsdienstig gevoel, 3"^ de onverbrekelijke

aaneenschakeling van oorzaken en gevolgen, 4e de christelijk-protestantsche

opvoeding, 5e Jezus' onderwijs en voorbeeld, 6e de menschelijke maatschappij,

1 Die van mijn' zoon, C. P. Hofstede de Groot, Brieven over den Bijbel, naar aan-

van Busken Huet's Brieven over den Bijbel. Gron. 1859 , 1860.

2) Ongevraagd advies , in de zaak van Pierson tegen Ke'ville c. s. Haart. 1866 ,
bl. 80, 81. I
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wier openbare nieening eene soort van onfeilbaarlieid bezit 1), 7e ons geweten.

Green wonder , dat bij zooveel losheid en verwardheid van denkbeelden de evan-

gelieprediking hem weldra onmogelijk werd. Hij legde in 1865 zijn' post neder, en

gaf daarvan rekenschap in een stukje : Dr. A. Pierson, Aan zijne laatste (jemeente.

Daarin stelde hij (bl. 29) de Fransche omwenteling van 1789 boven het

christendom; want dit wilde maar geloofseenheid , die omwenteling mensche-

lijke eenheid. In naam van het humanisme kan hij dus (bl. 35) het bestaans-

regt der christelijke Kerk geenszins ei'kennen. Immers, gelijk hij reeds vroeger

verklaarde 2) , Boeddha is de groote godsdiensthervormer
, „ met wien niemand

zich kan meten."

De uittreding van Huet en Pierson uit de Kerk maakte veel beweging. Zij

werd hevig afgekeurd door zeer velen , ook door zulken , die vroeger , zoo lang

die twee , in de Kerk blijvende , de Kerk afbraken , geene woorden genoeg

hadden , om hen te bewierooken. Maar zij werd , als eerlijk en consequent, ook

goedgekeurd door zeer vele anderen. Onder deze laatsten telt men vele vrien-

den en vele vijanden des evangelies , die het reeds lang hadden voorspeld , dat

zij tot dien stap moesten komen, — Onder de bestrijders des christendoms, die

er in juichten, behooren ook de grove materialisten en spotters, die sedert

verscheidene jaren het schands(;hrift , Be Dageraad, uitgeven. Dit tijdschrift

verdient echter niet de eer der bespreking. Toch moet het hier genoemd

worden, dewijl uit zijne uitgave blijkt, dat een deel van het Nederlandsch

publiek zóó diep is gezonken, om smaak te vinden in zulk vuil broddelwerk.

Hebben wij aldus nu ook een' blik geslagen op de voornaamste bestrijding

des christendoms in ons vaderland in onzen tijd, na 1835: ik wil niet ein-

digen dan na ook eenige woorden te hebben gesproken over zijne verdediging

in deze laatste jaren bij ons te lande.

En daarin komt weder lof toe aan liet Haagsche Genootschap , 't welk in

deze dertig jaren , met het oog op de behoeften des tijds, menige belangrijke

vraag heeft gesteld en vele merkwaardige antwoorden in het licht gegeven
,

b.v. die van Niermeijer, Dresselhuis en Trip, ter handhaving der schriften des

Nieuwen Verbonds tegen de sloopende kritiek der Tubinger school.

Een volledig geschrift over dit onderwerp is van den Duitschen bodem op

den onzen overgebragt in: C. H. Stirm , Verdediging des Cliristendoms , in 1838

en op nieuw in 1848 uitgekomen. Doch hoeveel goeds dit loffelijke werk be-

vatte, tegenover de latere bestrijding is veel meer afdoende het zeer oorspron-

kelijke, rijke en geniale werk van C. F. Luthardt, De openbaring van God

in Christus, in 1864 uitgegeven. Dit geschrift is in diepte van opvatting, rijkdom

1) Hl. 378. 2) Higting en leven, lil. 377.

64*
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van zaken , helclerlieid van voorstelling en puntiglieid van stijl het eerste , dat,

na twee eeuw^en , vaaardig is
,
geplaatst te worden naast Pascal's Pensees , de

onovertroffen bijdragen tot eene verdediging des cliristendoms , die , door den

dood des diepen denkers, alleen brokstukken zijn gebleven. Luthardt's werk

zal leven , ook lang nadat de schrijver is gestorven.

Maar de allereerste aanbeveling voor het christendom is de Bijbel zelf.

Van Celsus, in het midden der tweede eeuw, tot op dezen dag, zijn wijs-

begeerte en geschiedenis , natuurkunde en kritiek , spot en ernst
,
geweld en

list , openbare vervolging en huichelachtige eerbied aangewend , om dien Bijbel

te bestrijden en als oorkonde van Gods openbaring te dooden. Maar het ging daar-

mede als met den Heer , die er de hoofdinhoud van is. Na smadelijk gekruist

en voor goed, gelijk men meende, begraven te zijn, stond hij telkens weder

op, en telkens met nieuwen glans en nieuwe levenskracht. Geen beter mid-

del, om het christendom aan te bevelen, dan dien Bijbel te verspreiden en

te verklaren. Eene betere toekomst zal voor de Kerk aanbreken , dewijl er

thans sedert 1804 bijbelgenootschappen bestaan , die dit boek der boeken in

duidelijken druk voor weinig geld overal brengen, en die daartoe vele nieuwe

overzettingen bezorgen voor mohammedanen en heidenen in vreemde talen

,

waarin de Schrift nog nooit was overgebragt. Ook wanneer er geenerlei aan-

teekeningen of verklaringen bijkomen , werkt die Bijbel zonderling op de

menschen. Men betwijfelt en bestrijdt de vele wonderen, welke de Bijbel

verhaalt. Immers men ziet of hoort zulke zaken niet meer, wordt gezegd.

Maar men ziet, en hoort, en ervaart toch een groot wonder. De Bijbel zelf

is een wonder en doet wonderen. Die dezen Bijbel, en vooral de Evange-

liën daarin , opmerkzaam leest , en poogt te doen , wat Jezus A'an hem vraagt

,

zich dus aan dien Heer aansluit , zich Hem toevertrouwt , die bekent al spoe-

dig, dat deze Mensch en dit boek, 't welk van Hem getuigt, van God zijn.

De persoon van Jezus Christus , objectief voor hem staande in den Bijbel , en

subjectief in hem levend wordende in zijn hart, is hem het beste en afdoende

bewijs voor het christendom. En dit bewijs levert niet alleen menige enkele

persoon: ook geheele huisgezinnen, vriendenkringen, volkeren herhalen het.

De herschepping des menschdoms door het christendom getuigt en toont en

predikt dit wonder dagelijks luider en krachtiger.

Evenwel zijn de hulpmiddelen , om den Bijbel beter te verstaan , niet te ver-

smaden. Van der Palm heeft eene onwaardeerbare groote dienst aan Nederland

bewezen door zijnen Bijbel voor de jengd , waarin hij op smaakvolle wijze de bij-

belgeschiedenis aan jonge en ook aan oudere lieden leert verstaan. Muntinghe

heeft ook onvergankelijke verdiensten door, in zijne GescJdedenis der menschheid

naar den Bijbel, humaniteit en godsdienst, aan de hand der bijbelgeschiedenis, in

beider harmonische ontwikkeling na te gaan. Durf ik mijnen naam hierbij voe-

den ? In mijne Geschiedenis der opvoeding des menschdoms door God tot op de homst van
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Jezus Cfirislvs heb ik de geheele oude wereldgeschiedenis als één geheel met

die van Israël voorgesteld , om te doen uitkomen , hoe al wat vóór Jezus'

geboorte is gebeurd, moest dienen, om het menschdora voor te bereiden voor

de komst van Gods Zoon.

Nog veel meer is van de toekomst te hopen. De wijsbegeerte , nu jammer-

lijk afgedwaald, zal eens terugkeeren op den regten weg, en inzien, dat de

menschen zonder goddelijke openbaring geene geestelijke, ontwikkelde, be-

schaafde menschen ooit zouden geworden zijn; maar dat die menschen, en dus

onze natuur, de goddelijke openbaring niet kunnen missen. De natuurkunde, nu

veelal in de beschouwing van 's menschen zinnelijke zijde zich verliezende,

zal overtuigd worden, dat er ook eene geestelijke zijde is, wier kennis noodig

is , om ook maar de zinnelijke te kunnen begrijpen. De geschiedenis , nu vaak

partijdig tegen den Bijbel ingenomen , zal door de ontdekkingen , vooral door

die in Egypte, Ninivé , Babel en Palestina, hoe langer zoo meer bijdragen

leveren tot de geloofwaardigheid des Bijbels.

Gelukkig onze tijd, dat de ketters niet meer Icerkregtelijk worden vervolgd.

Nu kan de ketterij, indien zij ketterij is, ivetenscJiappelijk worden wederlegd!

Gelukkig ook onze tijd, dat er allerlei bezwaar open en rond tegen het

christendom wordt ingebi'agt. Indien onze godsdienst die aanvallen niet kon

verduren , dan moest zij het lot ondergaan , dat zij verdiende ; dan moest zij

verdwijnen van de aarde. Maar geen nood ! Zij kan de hevigste orkanen door-

staan. Zij is een levensboom, welks dorre twijgen (menschelijke bijvoegselen

en verbasteringen) door de windvlagen worden gebroken, maar welks kracht-

volle stam (goddelijke inhoud) daardoor niet wordt geknakt; neen, van belem-

merend dood hout bevrijd, te dieper de wortelen in den bodem drijft en den

kruin te hooger ten hemel heft.

Zij dan de strijd tegen het christendom voor vele personen een' tijd lang

tot schade : voor het duurzaam heil der Kerk is de bestrijding , evenzeer als de

verdediging , eene weldaad.

P. Hofstede de Groot.



ACHT EN TWINTIGSTE TAFEREEL.

HICT CHKISTENDOM IN ONZE KOLONIËN EN OVERZEESCHE BEZITTINGEN.

Elke poging om een denkbeeld te geven van de geschiedenis der vader-

landsche Kerk zou zeer gebrekkig en onvolledig zijn , indien zij haar ook

niet volgde over den Oceaan , waar zij , varende in het zog der kielen van

onze handelaars en wereldontdekkers , de banier van Christus overbrengt naar

het verre Oosten en Westen ,
gemeenten sticht en in stand houdt onder de

Nederlandsche kolonisten, over alle oorden der wereld verspreid, de evangelie-

leer laat verkondigen aan heidenen en Mohammedanen, en aan hare boden

de taal van vele volken leert, opdat zij het kruis van Christus zouden pre-

diken aan een' iegelijk in zijne eigene taal. Een boek van vrij wat omvang

zou noodig zijn om regt te doen wedervaren aan eene stof, die weinig ge-

schikt is om binnen de enge lijst van een enkel Tafereel te worden besloten.

Het zal ten minste vergund zijn de weinige feiten en bijzonderheden , die het

bestek van dit werk ons verpligt uit de ontzettende menigte te kiezen, in

twee hoofdgroepen te splitsen , en eerst onze aandacht bij de Kerken in het

Oosten, daarna bij die in het Westen te bepalen.

I.

Be Kerken in het Oosten.

De geschiedenis der Kerken in het Oosten splitst zich in twee zoo geheel

verschillende tijdvakken , dat wij die onmogelijk in ééne schets kunnen zamenvat-

ten. Het eerste is dat der Kerk in verbond met de Oost-Indische Compagnie
,

het tweede dat der Kerk onder het hersteld Nederlandsch gezag. De weinige

jaren van overgang , die tusschen deze tijdvakken liggen , vorderen geene af-

zonderlijke behandeling. Zij komen, voor zooveel noodig, ter sprake bij het

tweede tijdvak, dat de vruchten droeg van hetgeen zij hadden voorbereid.



511

a. I)e Kerk in verbond met de Oost-Indische Compagnie. ' "'\

In de wateren van den Indisclieu Oceaan waren de Portugezen en Span-

jaarden onzen vaderen voorgegaan. De schreden hunner veldheeren volgende,

hadden de jezuïten aan eenige duizenden in Hindostan, op Ceylon en in den

Indischen Archipel eene oppei'vlakkige kennis van de Roomsch-katholieke kerk-

leer gebragt , en eenige duizenden door den doop in den schoot der Kerk op-

genomen , die van de heiligende kracht des christendoms ter naauwernood

eenig begrip hadden erlangd. De eigenlijke kern dezer gemeenten werd ech-

ter gevormd door de Portugesche koloniën zeiven, over alle kusten dezer landen

verspreid ; maar de schraapzucht , de ongebondenheid , de geweldenarij , waaraan

die kooplieden en veroveraars zich schuldig maakten, hadden aan de ijverige

pogingen der zendelingen groote afbreuk gedaan , de standvastige zelfopoffe-

ring van eenen Xavierius hare vrucht doen missen , en verhinderd dat de geest

van Christus door de inboorlingen werd begrepen en gewaardeerd. Toen de Ne-

derlanders , omstreeks den aanvang der zeventiende eeuw, hunne vijanden tot in

de Indische wateren kwamen bestoken , bleek het spoedig , dat de bekeeringen

der Portugezen even weinig wortel hadden geschoten als hun gezag.

Met den strijd onzer vaderen tegen Spanje, waarmede Portugal destijds

vereenigd was, stond de ijver voor de Hervormde godsdienst in het naauwste

verband, 't Is dus niet meer dan natuurlijk, dat zij in Indië met Spanje ook het

Katliolicisme bestreden, en pogingen aanwendden, om aan de gezuiverde kerkleer

bij de inboorlingen, en in de eerste plaats bij de tot het christendom bekeer-

den, ingang te verschaffen. Bekend is het, dat de handel op Oost-Indië en het

gezag over de daar gevestigde kantoren en gemaakte veroveringen al spoedig

werden geconcentreerd in de handen van eene magtige maatschappij , de Oost-

Indische Compagnie. Bijna twee eeuwen zwaaide zij haren schepter over de

Indische wateren , en handhaafde zij haar handelsmonopolie ; maar zij was niet

enkel vorst en koopman: zij was ook onderwijzer en evangelieprediker onder

de heidenen en Mohammedanen. Evangeliseren was voor haar niet alleen eene

zaak van geweten , maar ook eene zaak van politiek ; want met lederen tot

het christendom bekeerde mogt zij hopen een' trouwen onderdaan gewonnen

te hebben. Maar de vorm van het christendom, door hare onderdanen gehul-

digd, mogt slechts de hare zijn, en allerminst die harer vijanden: slechts de

Hervormde godsdienst en tot geen' prijs de Koomsch-katholieke. Met de ver-

andering van heer moesten de reeds bekeerden ook van godsdienst verwisselen.

Eindelijk , met het evangeliseren en het hervormen ging ook het kolonise-

ren gepaard , en de Compagnie zou zich in het vrome Nederland nimmer heb-

ben kunnen staande houden, indien zij de geestelijke belangen verwaarloosd

had van de Nederlanders, die zich, als ambtenaren en krijgslieden, als koop-

lieden en landbouwers , onder de bescherming van haren magtigen arm stelden.
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Wij zullen niet beweren, dat de Compagnie steeds het duidelijk besef had

,

dat God en de Mammon niet tevens kunnen gediend worden. Inderdaad in

vele harer handelingen was de Mammonsdienst maar al te zeer blijkbaar ; maar

toch is het waar, dat zij noch zelve ooit de godsdienst geheel heeft verwaar-

loosd, noch ooit gebrek heeft gehad aan vrome dienaren, die onder hare be-

scherming voor de zaak van Christus streden en zich groote bezwaren en op-

offeringen daarvoor getroostten ; en dat zij de pogingen dier mannen doorgaans

schraagde, slechts onder de ééne voorwaarde, dat het niet te veel geld hostie.

De geest der Compagnie, ten opzigte der kerkelijke aangelegenheden, kan

het best worden gekend uit de instructiën , aan hare dienaren verstrekt. In de

instructie, in 1609 aan den eersten Gouverneur-Generaal Pieter Both gegeven

,

wordt den landvoogd in art. 10 opgedragen, vlijtig te onderzoeken, wat dienen

kon „ om den Oost-Indischen handel , tot verbreiding van den naam van

Christus, zaligheden der onchristenen , eere en reputatie van onze natie, ten

profijt van de Compagnie , niet alleen te continuereu , maar door alle moge-

lijke middelen en wegen te vergrooten." In art. 13 wordt hem gelast , de pre-

dikanten en schoolmeesters , die met de vloot medegaan om in Indië te blijven

,

aan te stellen waar hij, na ingewonnen berigten, zou oordeelen, dat zij de

beste en meeste dienst zouden kunnen doen
, „ zorg dragende , dat zij zich

getrouw en vreedzaam in hunne dienst mogten kwijten, tot vermaning van

de aan land zijnde personen van de Compagnie, tot bevordering van de be-

keering der onchristenen en tot leering van hunne jeugd , opdat de naam van

Christus verbreid en de dienst der Compagnie bevorderd worde, naar behooren."

In de ordonnantie en instructie voor den Gouverneur-Generaal en de Raden

van Indië, van 22 Augustus 1617, worden zij in art. 32 vermaand, jaarlijks

te berigten, met hoedanig succes de zaken zoo van den handel als van den

oorlog, „en bijzonder in het stuk van de voortplanting der Christelijke reli-

gie , scholen en anderzins," overal werden gedreven ; terwijl art. 34 het voor-

schrift bevat : „ De Gouverneur-Generaal en Raden zullen ook overal op de

voortplanting van de christelijke religie, opbouwing van goede scholen en

andere zaken daartoe noodig , alle behoorlijke order stellen , en te dien einde

de aankomende predikanten , met advies van anderen , die hun naast zijn , in

zoodanige plaatsen aanstellen en zenden , waar zij verstaan zullen , dat zij naar

hunne bekwaamheden de meeste dienst kunnen doen."

In overeenstemming met deze inzigten werden de wapenen der Compagnie

steeds door bedienaars van de godsdienst begeleid , en overal waar eene ver-

overing bevochten of een kantoor gevestigd werd, werden ook predikanten

aangesteld, met het drieledig doel , om de dienaren der Compagnie te verma-

nen en bij de reinheid der leer te bewaren; om de reeds aanwezige kerken

te hervormen, d. i. van Roomsch, Gereformeerd te maken; en om de heidenen

of Mohammedanen tot de evangelieleer te bekeeren.
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De eerste pogingen «Ier Compagnie waren op den Moluivschen Archipel

gerigt, op die schoone en rijke specerijeilanden, die ook het meest de begeer-

lijkheid hunner voorgangers hadden opgewekt. Reeds in 1605, dus nog vddrde

benoeming van een' Gouverneur-Generaal, gaf de verovering van Amboina aan

de Nederlanders gelegenheid hun stelsel in werking te brengen. Men begon met

de Roomsche priesters weg te zenden en de teekenen des kruises langzamerhand

te verwijderen, en daar men nog geene predikanten had medegebragt, werd de

dienst , overeenkomstig de protestantsche vormen , door een' krankbezoeker in

de St. Pauluskerk verrigt. De verbanning der priesters bleek alleen genoeg

te zijn om de inlanders van de Roomsche Kerk te vervreemden. Toen Corne-

lis Matelief in 1607 Amboina bezocht, gaven de hoofden hem te kennen, dat

nu de zaken veel beter gingen dan in den tijd der Portugezen ; maar dat

,

daar zij van de onzen gehoord hadden , dat de hun vroeger ingeplante gods-

dienst de ware niet was , zij zeer wenschten thans beter onderrigt te ontvangen,

en daartoe van leermeesters , boeken en verdere benoodigdheden voorzien te wor-

den. Matelief stelde daarop zekeren Wogma tot schoolmeester aan, om de kinde-

ren lezen , schrijven en bidden te leeren , beloofde de zending van predikanten,

en nam drie zonen van Amboinesche hoofden mede , om hen in Nederland te

doen onderwijzen. Dit voorbeeld werd later meermalen nagevolgd. In Holland

in de leer der Hervormde Kerk opgebragt , werden deze jonge Amboinezen bij

hunne terugkomst tot schoolmeesters aangesteld, en door hun onderwijs wer-

den meer en meer leden aan de inlandsche gemeenten toegevoegd.

Het duurde tot 1615 eer Kaspar Wiltens als eerste predikant op Amboina

werd aangesteld. In hetzelfde jaar werd Adriaan Hulsebos, die de grondleg-

ger werd der gemeente te Batavia , door de classis van Amsterdam voor Indië

benoemd en bevestigd. Hulsebos deed de eerste jaren dienst bij de vloten en

legers der Compagnie, en deelde in 1619 met zijne landgenooten in de ge-

varen van den strijd, die aan de stichting der hoofdstad van Nederlandsch

Indië vooraf ging. Hij had in het fort Jakatra de dienst voor de bezetting

waargenomen, maar zonder kerkorde, zonder kerkeraad, zonder avondmaals-

viering. Maar toen het gevaar van het fort afgewend en de stad zelve in onze

handen gevallen , en als de hoofdplaats van Nederlandsch Indië aangewezen

was, begreep hij, dat die staat van zaken niet mogt voortduren. Den 14"^™

Januarij 1620 werd te zijnen huize eene merkwaardige bijeenkomst gehouden,

bijgewoond door den proponent Dubbeltrijck , die kort daarna als tweede pre-

dikant te Batavia optrad , en drie krankbezoekers. In deze vergadering werd

een plan ontworpen voor de regeling van de dienst bij de Nederlandsche en

Malcische gemeenten, en voor de benoeming van ouderlingen , om met de pre-

dikanten een' kerkeraad te vormen, opdat „de gewoonten der Kerk Gods in

het Vaderland" ook hier zouden worden toegepast. Dit ontwerp, in den vorm

van een voorstel aan den Gouverneur-Generaal en Raden gebragt, ontving

U. 65
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reeds den volgenden dag een gunstig antwoord, en ofschoon de uitvoering van

het plan nog eenige vertraging ondervond , was hiermede de grondslag van

de Kerk te Batavia gelegd.

Inmiddels had zich het gezag der Compagnie al verder en verder uitge-

breid. De Banda-eilanden , in den strijd met de Compagnie schier geheel door

het zwaard of de vlugt ontvolkt, kregen hun' eersten predikant in 1625. In

de Ternataansche landen was de dienst reeds eenige jaren door krankbezoe-

kers waargenomen, toen Georgius Candidius er in 1626 als eerste predikant

verscheen. In zijne pogingen tot hervorming der zeden onder de kolonisten

door den gouverneur Le Fèbre gedwarsboomd , werd hij nog in hetzelfde jaar

naar Batavia teruggeroepen , omdat , tot ergernis aller opregte christenen , de

zedelooze landvoogd der Hooge Regering meer waard was dan de vrome pre-

dikant; maar het destijds gevormde plan, om het in 1624 bezette eiland Tajoean

of Formosa tot een' hoofdzetel van het gezag der Compagnie te verheffen, en

er de bekeering der inlanders met kracht door te zetten , opende reeds in

1627 voor Candidius een' anderen werkkring, waarin zijne pogingen beter wer-

den gesteund. Toen in 1641 Malakka aan de Portugezen ontrukt was, werd

ook ddar eene Hervormde gemeente gevestigd en een predikant aangesteld.

Op gelijke wijze werden ook in het westen van Indië de veroveringen der

Compagnie door de stichting van gemeenten gevolgd. Paliakatte op de kust

van Koromandel ontving zijn' eersten predikant reeds in 1625 , en in 1642

kwam op Ceylon, te Galle, de eerste Nederlandsche gemeente tot stand.

Bovendien moest op de verschillende posten het aantal der leeraars telkens

vermeerderd worden, om hen in staat te stellen hunne zware taak naar eisch

te volbrengen. Door de verbreiding van het christendom onder de inboorlin-

gen, en door de bekeering van Roomsche christenen, ontstonden op vele plaat-

sen kleine filiaal-gemeenten , die door gedurige bezoekreizen bij de trouw aan

hunne belijdenis bewaard, waar doop en avondmaal bediend, en toezigt op

het onderwijs gehouden moesten worden j en sommige dier punten kregen

allengs zelfs genoegzaam gewigt, om tot vaste predikantsplaatsen te worden

verheven. Om de Roomsche gemeenten te hervormen en, zooals men zich toen

uitdrukte, „van den zuurdeesem des pausdoms te zuiveren," hadden de pre-

dikanten behoefte aan de kennis der Portugesche taal, aan welke door onze

voorgangers overal ingang was verschaft, waar zij kerken gevestigd hadden.

In verschillende gemeenten werd niet alleen in het Nederlandsch maar ook

in het Portugeesch gepredikt. De eerste, die te Batavia de dienst in het

Portugeesch verrigtte, was Molinaeus, die zich gedurende zijn verblijf te Pa-

liakatte deze taal had eigen gemaakt. Van 1634 tot 1808 heeft de prediking

in deze taal te Batavia schier onafgebroken plaats gehad. Maar het Portugeesch

was niet de eenige vreemde taal, waaraan de predikanten behoefte gevoelden.

Wiltens was bij zijne komst te Amboina van oordeel, dat, gelijk de Portu-
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gezen getracht hadden met liunne godsdienst ook hunne taal aan de inboor-

lingen te leeren, thans alom de Nederlandsche taal in de scholen en kei'ken

behoorde te worden ingevoerd. Doch de moeijelijkheid van het aanleercn on-

zer taal bleek voor de inboorlingen zóó groot te zijn , dat men zich weldra ge-

noopt vond dit denkbeeld te laten varen. Sebastiaan Danckaerts, die in 1618

op Amboina kwam, wilde tot het aanvankelijk plan van Wiltens terugkeeren,

maar zag zich na eenige mislukte proeven genoodzaakt het onuitvoerlijko

daarvan te erkennen. Soortgelijke ondervindingen werden ook elders verkre-

gen. Het zou echter, bij de eindelooze verscheidenheid van talen en tongvallen,

in den Indischen Archipel heerscheude, en waarvan sommige zich tot stammen

van weinige honderden beperkten, niet wel doenlijk zijn geweest, de inboorlin-

gen overal in hunne eigene taal te onderwijzen. Men koos dus eene soort van

middelweg. De Maleische taal was reeds destijds door den handel en de volk-

plantingen der Maleijers over den geheelen Archipel verspreid, en daar zij

min of meer verstaan werd door alle inlanders , die met die vreemde hande-

laars in aanraking kwamen , besloot men haar als het voertuig der godsdien-

stige kennis bij de inboorlingen te gebruiken. De predikanten begonnen zich

nu allerwege ijverig op de kennis der Maleische taal toe te leggen, en met

behulp van inlanders schoolboeken en belijdenisschriften, preken en kerke-

lijke gezangen daarin over te zetten, proeven van woordenboeken en spraak-

kunsten op te stellen , en zelfs aan de vertaling der Heilige Schrift de hand

te slaan. Maar hoe groot ook het gebied mogt zijn, waarin men eenigermate

met de Maleische taal teregt kon komen , toch waren er onder de wijd uit-

eenliggende landschappen, waarover de Compagnie den schepter zwaaide , waar

deze taal geheel vreemdeling was. Op Formosa legde men zich dus met even

grooten ijver op de daar inheemsche Favorlangsche en Sakamsche talen toe,

en toen omstreeks 1660 onze bezittingen op Ceylon en de kusten van Koro-

mandel en Malabar, door de veroveringen van Huift en van Goens, zeer wa-

ren uitgebreid , begon men ook de Tamielsche en Singalesche talen te beoefe-

nen , waarvan de eerste in het zuidelijk gedeelte van Hindostan en onder de

van daar afkomstige bevolking van Ceylon's noordelijk gedeelte, de tweede op

het overige van Ceylon wordt gesproken.

Het zal ons na al het gezegde niet verwonderen , dat het getal der predikanten

spoedig aanzienlijk toenam. Wij vinden het reeds in 1647 op acht-en-twinüg be-

paald , waarvan drie voor Batavia , vijf voor Amboina en de Oeliassers , vijf voov de

Banda-eilanden , drie voor de landen onder Ternate , twee voor Malakka, itvee

\'oor Ceylon , één voor Paliakatte en niet minder dan zeven voor Formosa be-

stemd waren. Op Java oefende toen de Compagnie buiten Batavia en omstreken

nog naauwelijks eenig gezag uit , en de hoofdplaats zelve was toen nog niet de

magtige „Koningin van het Oosten," die zij later geworden is. Zelfs in veel

later tijd bestonden op Java buiten Batavia slechts hllaal-gemeenten , die van

65*
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tijd tot tijd door de predikanten der hoofdplaats werden bezocht. Alleen Samarang

en Soerabaja komen in de laatste helft der achttiende eeuw als tijdelijke pre-

dikantsplaatsen voor, en eerstgenoemde plaats had zich sedert 1772 in een' vasten

predikant te verheugen. Maar des te grooter moest dan ook het getal predi-

kanten ter hoofdplaats zijn. In het midden der achttiende eeuw bedroeg het be-

paalde getal tien , t. w. vier voor de Nederlandsche , drie voor de Portugesche en

drie voor do Maleische gemeente. Maar het wettig getal was schier nooit aan-

wezig, daar de geregelde aanvoer uit Nederland niet behoorlijk verzekerd was.

Inzonderheid treft ons het groote getal der predikanten op Formosa. Daar

vooral schijnt de Compagnie grooten prijs op de bekeering der inboorlingen

gesteld te hebben , in de hoop dat zij hen daardoor met een' hechten band aan

zich verbinden zou. Maar die hoop werd op grievende wijze teleurgesteld.

In den zetel der bloeijendste missie van dien tijd , is thans geen spoor van

het christendom overgebleven. In 1662 werd ons Formosa door den Chine-

schen mandarijn Coxinga ontrukt, en de herinnering van den luister, door de

bekende zelfopoffering van den predikant Hambroek aan den Nederlandschen

naam vei'bonden, is alles wat der natie overbleef om haar over het verlies

van het schoone eiland te troosten.

Maar dit verlies werd weldra vergoed door nieuwe veroveringen , die met

nieuwe uitzigten tot verbreiding des evangelies gepaard gingen. De kolonisatie

der Kaap de Goede Hoop door van Eiebeek, leidde in 1665 tot de aanstelling

van een' predikant aan 't Kasteel, terwijl later nog gemeenten te Drakestein

en Stellenbosch ontstonden. De overwinningen van Speelman op de Makassaren

hadden in 1670 de stichting eener gemeente te Makassar ten gevolge. Maar

vooral vruchtbaar voor de Kerk waren de veroveringen van Huift en van Goens,

op Ceylon en de kusten van Hindostan. Op Ceylon werd alleen in het district

Jafnapatnam het aantal der inlandsche christenen, die den doop ontvangen

hadden, in 1662 reeds op meer dan 100,000, in 1684 op ruim 140,000 be-

groot. De scholen , die men had opgerigt, mogten zicli in een' grooten toevloed

van leerlingen verheugen, maar men klaagde over het gebrek aan mannen,

in staat om hen in hunne eigene taal te onderwijzen. Te Kolombo, Jafnapat-

nam en Galle waren kerkeraden aangesteld, Hollandsche scholen in werking

gebragt, en leeraren geplaatst, die niet alleen in het Nederduitsch predikten,

maar ook door vertolking in het Singaleesch en Tamielsch in kerk en school

aan de inboorlingen onderwijs gaven. Voor zulk een' uitgebreiden werkkring

werd een aanzienlijk getal arbeiders vereischt, te meer daar de predikanten

en krankbezoekers ook niet zelden tijdelijk op de vloot werkzaam, of tot be-

zoeken aan de filiaal-gemeenten afwezig waren. Het getal der predikanten was

doorgaans zeer wisselvallig. Was er soms een grootere toevoer, hetzij uit het

vaderland, hetzij uit Batavia, dan werden ook de kleinere gemeenten, zooals

Matura , Manaar , Negombo , Trinkomale en Batikalo voorzien. Was er gebrek,
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dan werden de pi'cdikantsplaatsen op die buitenposten ingetrokken, en had men

zelfs dikwijls vakaturen op de hoofdplaatsen. In 1670 waren er op Ceylon vier

predikanten te Kolombo , f2vee te Galle , een te Matura , een te Manaar , drie

te Jafiiapatnam , en op de vaste kust van Indië twee te Cochin , één te Nega-

patnam en éen te Paliakatte.

Ik mag niet onopgemerkt laten, dat deze Kerken in het westen van Indië

zich weldra meer en meer van die in het oosten afzonderden, en eene eigene

meer zelfstandige groep begonnen te vormen. Het verschil van taal had hierop

grooten invloed. Een predikant , die door zijne studiën in het Singaleescli of

Tamielsch voor de West van Lidië geschikt was , kon daarom nog geene dienst

doen in de Oost; een predikant, die zich ten behoeve van de dienst te Ba-

tavia of in de Molukken op de Maleische taal had toegelegd, kon zich daar-

mede niet voor de inlanders van Ceylon en Koromandel verstaanbaar maken.

Maar er waren nog andere oorzaken, die deze scheiding in de liand werkten.

Aan den kerkeraad te Batavia was geenerlei wettelijke suprematie over de

overige Indische Kerken toegekend , doch , in den hoofdzetel van het bestuur

geplaatst, matigde hij zich allengs eenig gezag over de overige gemeenten aan.

De leeraars in de Molukken eai elders in den Archipel, meestal van Batavia

uitgezonden , schijnen daarin berust te hebben , maar in het westen van Indië,

waar men weinig met Batavia uitstaande had en digter bij het moederland

was gelegen , wilde men dit niet verdragen. Hier traden dus de Kerken regt-

streeks , zonder tusschenkomst van Batavia , in correspondentie met de synoden

en dassen in het moederland, vooral met de classis van Amsterdam, die zich

in het algemeen het meest aan de Indische Kerken liet gelegen zijn.

Men kan gemakkelijk nagaan, dat het niet zelden groot bezwaar opleverde,

het steeds toenemend getal der kerken in Indië van de vereischte leeraren

te voorzien. Hun leven was in vele gevallen een leven vol ontberingen en

gevaren , vol moeijelijken strijd en zelfopoffering. De tijdelijke voordeelen waren

daaraan niet evenredig. De tractementen waren klein , en ofschoon zij door

indemniteiten voor huishuur en verstrekkingen van rijst , boter, wijn , olie , kaar-

sen en brandhout uit de magazijnen der Compagnie eenigzins werden aange-

vuld; ofschoon er zelfs een tijd was, waarin de Compagnie zoogenaamde dis-

cipel-gelden uitloofde voor het bekeeren en doopen van heidenen door reizende

predikers, zoodat, naar de uitdrukking van een' schrijver dier dagen, „deziel-

bczorgers door gouden sporen tot het volbrengen van hunnen pligt werden

geprikkeld:" de inkomsten der predikanten bleven ontoereikend, om hen in

staat te stellen iets voor den ouden dag of na te blijven betrekkingen over

te leggen. Hunne vertoogen hierover werden in het moederland, zelfs bij de

kerkbesturen, wier voorspraak zij verzochten , vrij koel ontvangen. Hun werd

geantwoord, ,,dat de meening, alsof hunne armoede ten nadeele van de hei-

lige dienst en de voortplanting van het evangelie zou strekken , gelogenstraft
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werd door het voorbeeld van den Zaligmaker en de Apostelen, wier dienst,

hoe veracht en armoedig naar de wereld, echter zeer gezegend en voor-

spoedig was geweest; dat het hun niet voegde bezorgd te zijn voor den dag

van morgen, die voor het zijne zorgen zou, en dat hunne bewering, dat de

gewigtigste diensten het meest behoorden beloond te worden , niet kon worden

toegepast op de dienaren van het koningrijk van Christus , naardien hun loon

voor getrouwe dienst, door 's Heeren genade, naar zijne toezegging, groot zou

zijn in de hemelen." De Indische predikanten werden echter door deze rede-

nen niet overtuigd en bleven klagen ; en het was schade voor de zaak , die zij

voorstonden , dat hunne klagten niet werden verhoord. Het kon althans geenszins

strekken tot verhooging der achtbaarheid van hun ambt, dat sommigen hun-

ner in de achttiende eeuw , even als andere dienaren der Compagnie, tot stijving

hunner inkomsten op eene of andere wijze handel dreven , waaraan vooral de

kerkelijke bezoekreizen dienstbaar werden gemaakt. Inzonderheid leverden de

reizen naar Sumatra's westkust, die aan de predikanten te Batavia waren

opgedragen, daartoe eene gunstige gelegenheid op, en enkelen wisten door

deze middelen zich zóó te verrijken , dat zij in zwart fluweel gekleed gingen

en in vergulde koetsen door Batavia reden.

Deze klagten over armoede behooren echter vooral te huis in de tweede eeuw

van het bestuur der Compagnie. In de eerste eeuw daarentegen vindt men

meer gewaagd van klagten der predikanten, dat zij door de Hooge Rege-

ring tegenover hare burgerlijke dienaren niet in hunne waardigheid werden

erkend en gesteund. Ik maakte reeds gewag van het voorbeeld van Candidius

;

maar ik wil nog een sterker liier aanhalen. Hubertus Leydekker was van 1672

tot 1682 predikant te Malakka. In die gemeente was het aantal der Eoomsch-

gezinden, bekeerlingen of afstammelingen der Portugezen, nog wel zesmaal

zoo groot als dat der protestanten. Maar volgens de beginselen der Compagnie

mogt toch geene prediking van Roomsche priesters worden toegelaten. De

gouverneur van Quaalberg , die ten believe zijner vrouw aan een' Roomschen

geestelijke toestond , in het openbaar godsdienstoefeningen te houden , was dus

klaarblijkelijk in het ongelijk , hoe wij ook in het afgetrokkene over zijne ver-

draagzaamheid mogen oordeelen. Leydekker klaagde over hem te Batavia, en

voerde nog menige andere grief aan tegen zijn' handel en wandel. Dit maakte

den gouverneur woedend , en hij vergat zich zooverre, dat hij eens een' zijner

dienaren last gaf den predikant neer te schieten , die alleen gered werd, omdat

een der bijstanders het reeds op hem aangelegde geweer met een' rotting om-

hoog sloeg. In weerwil van dit alles kon Leydekker tegenover den landvoogd

geen regt krijgen; maar toen hij zich vermat hem in eene dank -predikatie in

het openbaar te berispen, werd hij dadelijk naar Batavia opontboden.

Het was echter niet altijd zonder grond dat het politiek gezag den ijver

der kerkelijken weerstreefde en matiging aanbeval tegenover de vaak geweld-
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dadige wijze, waarop zij het Koningrijk Gods wilden uitbreiden. Vooral inde

eerste jaren der Compagnie waren vele predikanten geneigd het hardnekkig

ongeloof der inboorlingen met vuur en zwaard te bestrijden, en het terug-

vallen tot afgoderij van arme kerels , die vaak niet eens begrepen hadden dat

zij bekeerd waren, met de vernieling van al hunne have te straffen. De ker-

keraad drong er gedurig op aan , dat de uitoefening van de Mohammedaansche

godsdienst , betzij in het geheim of in het openbaar , in de stad zou verboden

en de priesters , die tegen het verbod gezondigd hadden , in den ketting zou-

den geklonken worden. Ook aan de Chinezen moest , naar zijn inzien , de uit-

oefening van hunne godsdienst in de stad ontzegd worden , met aanbieding van

een terrein buiten de stad, waar zij hunnen tempel konden bouwen. Werkelijk

werden in 1651 en 1657 besluiten in dien zin uitgevaardigd; maar de Hooge

Regering toonde zich onwillig de hand tot de uitvoering dier besluiten te lee-

nen.uit vrees dat de onmisbare Chinezen van Batavia vertrekken zouden. Op
Formosa hadden de predikanten den gouverneur Cojet tot het uitvaardigen van

strenge plakkaten tegen de afgoderij weten te bewegen , waarbij zij, die daai'in

volhardden, met geeseling en ballingschap bedreigd werden. Heeren bewind-

hebberen schreven daaromtrent in 1660, „dat zij geenszins konden verstaan,

dat dit de regte middelen zijn , om die blinde heidenen van hunne godsdienst

af te trekken en tot het ware geloof te brengen ; dat zij daardoor veeleer tot

afkeerigheid van het christendom en tot wanhopige handelingen zouden ge-

bragt worden; dat wat het onderwijs niet vermogt, bezwaarlijk door zulke

straffen zou worden uitgewerkt; en dat, naar hun inzien, het gebruik der

voorgestelde middelen zoo weinig aan christenen voegde, dat zij niet konden

begrijpen hoe de kerkeraad daartoe had kunnen medewerken."

Hoe gegrond zulke teregtwijzingen ook wezen mogten, het is gemakkelijk

na te gaan , dat zij den predikanten weinig smaakten , en dat deze de Compagnie

als een' harden heer beschouwden, karig iu het beloonen, en veel te cereed

tot het miskennen van hunnen ijver.

Maar er was nog eene andere grief van meer algemeenen aard en die tot

eindelooze klagten en onderhandelingen aanleiding gaf, zonder dat ooit eenig

redres werd verkregen. In de eerste jaren der Compagnie was den kerkeraad

te Batavia het regt toegekend om, met approbatie der Hooge Regering, pre-

dikanten en krankbezoekers te plaatsen , te verplaatsen en te schorsen. Hier-

over rezen onder het bestuur van den Gouverneur-Generaal Jacques Specx

(1629—1632) hevige geschillen. De predikant Gijsbert Bastiaanszoon was door

den fiskaal bij den Raad van Justitie te Batavia, wegens nalatigheid in de

dienst, gedagvaard. De kerkeraad, die de beschuldiging onderzocht en onge-

grond had bevonden, eischte dat de verongelijkte leeraar, door openlijke af-

kondiging zijner onschuld van den kansel, in zijne eer zou hersteld worden.

De landvoogd trok de partij van den fiskaal, en verbood onder allerlei voor-
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wendsels die afkondiging. Justus Heurnius , verontwaardigd over zulk schreeu-

wend onregt, deed den volgenden zondag, op eigen autoriteit , aan de gemeente

van den kansel de mededeeling, dat de onschuld van Bastiaanszoon gebleken

was. Ofschoon door den kerkeraad krachtig gehandhaafd, moest Heurnius

sedert dien tijd allerhande onaangenaamheden ondervinden en werd hij zelfs

eenmaal gevangen gezet, omdat hij in eene preek had aangetoond, dat de

kerkelijke censuur alleen aan de dienaars der Kerk en kerkeraden toekwam.

De langdurige, telkens opgewarmde geschillen leidden eindelijk tot dit resul-

taat, dat de Hooge Regering zich het onbeperkte regt van beroeping en ver-

plaatsing der predikanten toekende. Een jDredikant kon dus nooit op zijn

voortdurend verblijf in eenige gemeente staat maken ; hoe sterk ook de ban-

den zijn mogten, die hem aan eenige plaats verbonden, hij was verpligt op

het eerste bevel alle betrekkingen met gemeente, vrienden en maagschap te

verbreken en naar eene hem geheel vreemde plaats te trekken , zonder regt

,

om eenige rekenschap van de reden dier verplaatsing te vorderen. De Indi-

sche predikanten verzetten zich in later tijd met groeten nadruk tegen deze

willekeur , en hielden staande dat zij , eens beroepen zijnde , vrij behoorden

te wezen in hunne keus, om naar eene andere plaats te vertrekken. De kerk-

besturen in het vaderland trokken in deze zaak krachtig partij voor de be-

langen hunner Indische broeders ; maar de Compagnie bleef onverzettelijk op

haar stuk staan.

Zoo waren er dan vroeger en later vele oorzaken, die zamenspanden om

van de dienst der Indische Kerken af te schrikken, en den toevloed van we-

zenlijk bekwame en achtenswaardige mannen te beperken. In een schrijven van

Heeren bewindhebberen van 1622 leest men, „dat er voor Indië naauwelijks

andere kerkdienaren te bekomen waren , dan die in Nederland geene plaats

konden krijgen, en dikwijls of minder vermogen bezaten of met een zeker tee-

ken gebrandmerkt stonden," Inderdaad zijn in de vroegste geschiedenis der

Indische Kerk de voorbeelden niet zeldzaam van pi-edikanten , die door huisse-

lijke oneenigheid , dronkenschap en zedeloosheid zooveel ergernis gaven , dat

zij van hunne bediening moesten ontzet worden. Hierbij kwam, dat de meeste

predikanten slechts korten tijd in Indië vertoefden , zoodat telkens
, „ wanneer

door ervarenheid en kennis van zaken , hun oogst en hoop van winst het

schoonst stonden , de stichting door hun vertrek werd verachterd.' ' Vooral moes-

ten de taalstudiën daaronder lijden, en geene klagt keert dan ook zoo vaak

terug als die, dat de evangelisatie door het gebrek aan de noodige taalkennis

bij de leeraren belemmerd werd. De middelen, die in het vaderland werden te

baat genomen, om Indië van het noodig getal leeraars te voorzien, verbeterden

het kwaad niet. In 1629 schreef de kerkeraad van Batavia aan de classis van

Amsterdam : „ veel liever zouden wij zien dat ons geene Duitsche klerken voor

predikanten werden gezonden." De kerkeraad van Jafiiapatnam klaagde in 1663
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iii een schrijven aan dezelfde classis, dat het uit Holland zenden van propo-

nenten in plaats van reeds geordende predikanten, ten behoeve der gemeenten

in de koloniën en der zeelieden aan boord der oorlogschepen , meer kwaad dan

goed deed, dewijl deze personen geen' rang in de Kerk bekleedden, en dat

een geestelijke van eenig gezag en eenige ondervinding veel grooteren invloed

op de losse zeelieden en officieren hebben zou. Ook had men bevonden, dat deze

proponenten bij de factorijen meer op wereldlijke dan op geestelijke zaken

acht gaven. Hetzelfde schrijven bevatte intusschen ook eene klagt, dat het con-

sistorie te Batavia personen als proponenten benoemd had , die als soldaten

waren uitgezonden.

In dezen stand van zaken moest al spoedig de wensch geboren worden

naar eene inrigting , opzettelijk bestemd voor de opleiding van predikanten

voor Indië, en geschikt om hun die kennis, vooral ook der inlandsche talen,

mede te deelen , die zij behoefden om met nut in de koloniën werkzaam te

zijn. Reeds in 1621 deed de classis van Walcheren het voorstel, om zulk eene

inrigting te Leiden tot stand te brengen. De bewindhebbers der Compagnie

schonken aan dat denkbeeld warmen bijval ; de godgeleerde faculteit te Leiden

werd geraadpleegd, en de hoogleeraar Antonius Walaeus ontwierp een plan,

dat zonder eenige wijziging werd aangenomen, terwijl hij zelf aan het hoofd

der kweekschool werd gesteld. De directeur huisvestte de jongelingen, die

hunne studiën voor Lidië volbragten , maar wier getal dat van zes tegelijk

niet mogt te boven gaan, en oefende hen niet alleen in de vakken , die voor

den protestantschen leeraar in het algemeen onmisbaar worden geacht , maar

ook , zooveel de gebrekkige middelen toelieten , in de kennis der inlandsche

talen , vooral van het Maleisch , en van de godsdienst , de zeden en de be-

grippen der inlandsche volken. Een twaalftal leeraars werden door deze kweek-

school gevormd , en hunne geschiktheid voor huime taak wordt zeer geroemd.

Ongelukkig liep de kweekschool reeds na een tienjarig bestaan in 1634 te

niet, daar Walaeus onverwachts en om onbekende redenen zich aan de ver-

dere directie onttrok. De bewindhebbers der Compagnie zagen geheel van

het denkbeeld eener kweekschool af, en wilden niets meer doen dan eenige

jongelieden op kosten der Compagnie in de godgeleerdheid laten studeren.

Er werd destijds een soortgelijke strijd over de vorming van leeraars voor

de Indische Kerk gevoerd, als wij in onze dagen over de vorming van In-

dische ambtenaren hebben zien voeren. Reeds in 1626 drong de kerkeraad

van Batavia er op aan, dat dadr ter plaatse zelve een seminarium zou wor-

den opgei'igt , om eenige jongens, die goed lezen en schrijven konden , onder

een' bijzonderen meester tot de dienst der Kerk op te leiden , opdat zij , in

de Maleisclie, Malabaarsclie (d. i. Tamielsche) of Chinesche talen geoefend,

het licht des evangelies aan de inlandsche volken zouden kunnen mededeelen.

De leerlingen dezer school wilde men tot zieketroosters , voorlezers , catechi-

n. 66
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seermeesters en ten hoogste tot proponenten bevorderen , en men meende , dat

de middelen zouden kunnen gevonden worden door collecten , zoo te Batavia

als in den Molukschen Archipel te houden. Dit denkbeeld vond echter bij

de kerkbesturen in het vaderland sterke tegenkanting. Men meende, dat de

benoeming van proponenten , waarop dan wel spoedig die van predikanten

volgen zou, door den kerkeraad te Batavia aan dat ligchaam een regt zou

geven, dat slechts aan hoogere kerkelijke collegiën toekwam, en men hield

zich overtuigd, dat op dergelijke seminariën geene genoegzaam ontwikkelde en

geleerde predikanten en proponenten konden gevormd worden.

Van lieverlede werd echter de stemming ten opzigte van inrigtingen van

onderwijs in Indië zelf gunstiger. Een eerste gevolg daarvan was de oprig-

ting eener Latijnsche school te Batavia in 1642 door den Gouverneur-Ge-

neraal van Diemen. Zij werd onder het opzigt van den predikant Sterthemius

geplaatst, en een twaalftal jongelieden werden hier in de voorbereidende

wetenschappen onderwezen, om dan hunne studiën in de godgeleerdheid aan

eene Nederlandsche Hoogeschool voort te zetten, en daarna, naar Indië te-

ruggekeerd, als predikers in de Maleische en Portugesche talen op te treden.

Daar de leerlingen dezer school natuurlijk van der jeugd af met de inland-

sche talen en zeden zouden bekend zijn , dacht men dat op deze wijze aan

beide partijen genoegen zou gegeven worden. Men zou predikanten erlangen,

die door afkomst en opvoeding in Indië te huis waren, en toch hunne stu-

diën in Nederland voltooijen en daar hunne ordening ontvangen zouden.

Wanneer men in aanmerking neemt met welke moeijelijkheden zulk eene

inrigting had te worstelen en van welke soort de jongelieden waren , die daar

moesten onderwezen worden, dan zal men zich wel niet verwonderen dat de

eerste resultaten niet schitterend waren. Men had dus aan de school, om over

de geschiktheid van het gekozen middel te kunnen oordeelen, een langeren

proeftijd dan veertien jaren moeten gunnen. Maar het smaakte niet aan alle

leden der Hooge Regering dat de school zulke aanzienlijke sommen verslond,

en de Gouverneur-Generaal Maetsuyker begreep derhalve in 1656 de Com-

pagnie van de in zijn oog onnutte kosten dier inrigting te moeten ontlasten.

Hij nam haar verval en hare verachtering daarbij tot voorwendsel, ofschoon aan

het oorspronkelijk bepaalde getal van twaalf leerlingen slechts één ontbrak,

't Is waar, dat het gedrag van één der leeraren groote ergernis gegeven en

tijdelijk veel schade aan de school berokkend had. Maar hare geheele ge-

schiedenis geeft ons den indruk , dat koude berekening van geldelijk belang

het meest tot haren val heeft bijgedragen.

De heeren bewindhebberen waren over de opheffing der school niet te-

vreden, en hunne bevelen hadden ten gevolge, dat in 1666 de Latijnsche

school, eenigzins tegen den zin der Indische regering, werd hersteld. De

nieuwe sciiool kreeg reeds in het eerste jaar veertig leerlingen , maar na drie
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jaren beweerde men, dat het met haar niet vooruit wilde en alles wat men

aan haar ten koste legde zonder vrucht bleef, waarom de Gouverneur-Gene-

raal Maetsuyker andermaal tot de opheffing overging. Men zegt ons dat er

toen slechts twee leerlingen overig waren , maar niet aan welke oorzaken een

zoo snel en hopeloos verval was te wijten.

De eerstvolgende poging, om eene inrigting van dien aard tot stand te

brengen , vond plaats op het eiland Ceylon , maar had alleen de behoeften

van de West van Indië op het oog. Onder de predikanten, die zich daar op

de Singalesche taal hadden toegelegd, bekleedt Simon Gat eene eervolle plaats

;

hij had een Singaleesch woordenboek vervaardigd en eene vertaling van het

Evangelie van Mattheus in die taal beproefd. Van hem ging ook in 1690

de eerste poging uit tot oprigting van een Singaleesch seminarium voor de

landen van Kolombo, Galle en Matura. Zijn plan was inlandsche jongelingen

van goeden aanleg zoover te brengen in de Nederlandsche taal , dat zij boe-

ken daarin geschreven konden lezen, en hen dan de predikdienst in hunne

eigene taal te laten verrigten. Bijna te gelijkertijd verwierf de Commissaris-

Generaal van Rhede van Drakenstein de goedkeuring van bewindhebberen

der Compagnie voor eene soortgelijke inrigting tot vorming van predikers in

de Tamielsche taal, die reeds in 1691 te Naloer nabij Jafnapatnam tot stand

kwam , en onder Adrianus de Mey , die op Ceylon geboren en met de land-

taal bekend was, als rector gesteld werd. Het duurde tot 1703 eer het

andere seminarium te Kolombo tot stand kwam. Wel had men reeds in

1698 den predikant Joannes Ruël tot rector benoemd; maar men had buiten

den waard, ik meen de bewindhebbers der Compagnie, gerekend, die, nadat

zij pas in de oprigting van het Tamielsch seminarium hadden toegestemd

,

weinig geneigd waren zich nieuwe onkosten te getroosten. Toen dan ook

eindelijk in 1703 het seminarium geopend werd, geschiedde het onder de

uitdrukkelijke voorwaarde, dat de Compagnie niet tot de kosten zou bijdragen.

Het zou niet moeijelijk zijn , in de reglementen en den aard van het onJei*-

wijs aan deze instellingen de redenen op te sporen, waarom zij niet veel vrucht

droegen. Ook het vinden van geschikte rectoren was zeer moeijelijk, en vooral

de school te Naloer was in dit opzigt zeer ongelukkig. Na den dood van

de Mey leidde zij slechts een kwijnend bestaan, en werd eindelijk iu 1723 ge-

heel opgeheven, tei'wijl de nog overgebleven zes kweekelingen met hun'

Tamielschen onderwijzer naar de school te Kolombo verplaatst werden.

Deze laatste gaf onder de leiding van Petrus Sinjeu eenigzins betere re-

sultaten. Het schijnt, dat deze leeraar inderdaad beter begreep op wat wijze

zulk eene instelling nuttig zou kunnen werken, dan zij , die met zijne leiding

den spot dreven , omdat hij , in plaats van naar groote geleerdheid te jagen

,

zich naar de vatbaarheid der weinig ontwikkelde inlandsche jongelingen zocht

to schikken. liet is dan ook zeer de vraag, of de hervorming, die de school

66*
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in 1737 door tusschenkomst van den toenmaligen gouverneur van Ceylon , baron

van ImhofF, onderging, wel inderdaad eene verbetering is te achten. Tot hiertoe

was de school, ten gevolge der vereeniging van beide seminariën, voor twaalf

Singalesche en twaalf Tamielsche jongelingen ingerigt geweest. Van Imhoff bragt

deze getallen terug tot acht , maar voegde er eene derde klasse bij van acht

mestiezen of blanke jongelingen , die , naar hunne keuze, b{ in het Singaleesch,

hf in het Tamielsch zouden onderwezen worden. Deze laatsten zouden ook

onderrigt in Latijn , Grieksch en Hebreeuwsch ontvangen, en vervolgens tot de

theologische lessen overgaan. Een paar jaren studie aan eene der vaderland-

sche Hoogescholen zouden hunne opleiding tot predikant voltooijen.

Van ImhofF was met dit plan zoodanig ingenomen , dat hij , Gouverneur-Ge-

neraal geworden, in 1745, zooveel mogelijk op denzelfden voet, een seminarium

theologicum te Batavia oprigtte , waar nevens Nederduitsch , Maleisch en Por-

tugeesch, eveneens Latijn, Grieksch en Hebreeuwsch onderwezen werden.

„ Zoo zal ," schreef hij, „ Ceylon genoegzaam leeraren voor de West, en Batavia

voor Java en de Oost , mitsgaders het geheele gedeelte van Indië , waar de

Maleische taal gangbaar is, in der tijd uitleveren, en dan zal men het met

zeer weinige andere personen , die de lust mogt opwekken om de Kerk in

Indië te gaan dienen , op den duur wel kunnen stellen."

De voorspelling werd niet vervuld. Het seminarium leverde slechts twee

leerlingen , die tot de akademische studiën in het vaderland konden bevorderd

worden. Eén van dezen verliet in stilte de Hoogeschool, en één enkele , Niko-

laas Graay, keerde als predikant naar Indië terug. Deze treurige uitkomst

en de finantiële nood der Compagnie deden de instelling in 1755 door Mos-

sel weder opheffen. Het seminarium te Kolombo mogt zich verheugen in een

langer bestaan , en leverde een tiental gestudeerde predikanten uit Indië aan

de Indische Kerk. Maar op den duur voldeed het niet beter. In 1760 onder-

ging het nogmaals eene hervorming, in 1777 werden weder andere maatre-

gelen tot verbetering voorgeslagen , en de inrigting sleepte een kwijnend be-

staan voort, totdat in 1795 Ceylon door van Angelbeek werd overgegeven

aan de Engelschen , die het uit naam van den stadhouder kwamen opelschen,

en het nooit teruggaven.

In weerwil van den opregten en warmen bekeeringsijver , dien vele predi-

kanten aan den dag legden, valt er van den toestand der inlandsche gemeen-

ten niet veel verblijdends te berigten. Het dogmatisme dier dagen plooide

zich moeijelijk naar de eischen eener verstandige paedagogiek ; men wilde

veelal van de inlanders christenen maken, zonder te trachten hen tot men-

schen te vormen, en de poging leed bijna overal schipbreuk. Er is maar al

te veel waarheid in het woord van een' schrijver onzer dagen, die, waar Jiij

over de hervorming der Roomsche gemeenten spreekt, zich dus uitdrukt : „dat

was geheel in den geest van dien tijd, en zulks laten wij ook geheel voor
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rekening van dien tijd. Slechts dit willen wij er van zeggen , dat zij evenmin

Roomsch w-aren geweest , als ze toen Gereformeerd werden. Zij bleven wat

ze waren , heidenen in den grond van linn hart en leven , maar die uu den

priester met den predikant, de mis met de preek, en het crucifix met den

Bijbel verwisselden."

Met den Bijbel? Dit is inderdaad slechts ten halve waar. De beoefening

der inlandsche talen werd grootendeels aan de zamenstelling en vertaling van

geloofsbelijdenissen, catechiseerboekjes, formulieren en predikatiën dienstbaar

gemaakt , en de vertaling der Heilige Schrift , die in de eerste eeuwen der

Kerk zulk een magtige hefboom voor de verspreiding des christendoms was

geweest , bleef daarbij zeer op den achtergrond. Eerst in ] 739 bragt men het

tot eene Singalesche vertaling der vier Evangeliën , waarbij later de Hande-

lingen , de meeste Brieven van Paulus, eenige Psalmen en de boeken van

Mozes gevoegd werden. In het Tamielsch verscheen in 1758, nadat enkele

proeven wai'en voorafgaan , het geheele Nieuwe Testament. Dit moet men

echter tot lof der vertalers zeggen, dat zij geene eer bij de menschen be-

oogden; hun arbeid is doorgaans zonder hun' naam in het licht gegeven.

Alleen in de Maleische taal is eene volledige vertaling des Bijbels in de

dagen der Compagnie in het licht verschenen; doch de gedachte aan hare

geschiedenis wekt grootendeels slechts droevige gewaarwordingen op, al moet

men hulde bewijzen aan den ijver en de volharding der waardige mannen,

die haar ten laatste onder duizend zwarigheden tot stand bragten. Geen groo-

ter ongeluk had aan de Indische Kerk kunnen wedervaren ,
geene grooter on-

dienst aan de toekomende ontwikkeling der Indische maatschappij kunnen

bewezen worden , dan toen men op het denkbeeld kwam , om de Maleische

taal tot het voertuig onzer gemeenschap )net de inlanders en van het hun te

geven godsdienstig onderwijs te doen strekken. De Nederlanders, die deze taal

aanvankelijk in de Molukken leerden kennen , waar zij slechts zeer vermengd

en onzuiver gesproken werd, hebben haar door hunne onkunde meer en meer

verminkt en verbasterd en tot eene ellendige brabbeltaal verlaagd. Zij hebben

haar in dien ellendigen vorm, tegelijk met het christendom, aan vele bevol-

kingen van den Archipel opgedrongen , en hen geleerd te spreken in een

jargon, dat, wel verre van hunne verstandelijke ontwikkeling te bevorderen,

misschien nog eeuwen lang een'' hinderpaal voor die ontwikkeling zal opleveren.

De proeven van Maleische bijbelvertaling klimmen op tot de eerste dagen

der Oost-Indische Compagnie. Jan van Hazel , namens de Compagnie direc-

teur te Patani op het Maleisch schiereiland, was de eerste, die zich daarmede

bezig hield , en Genesis , de 4 eerste Psalmen en de 4 Evangeliën in het

Maleisch overzette. Deze arbeid werd niet publiek gemaakt , maar geraadpleegd

door Albert Ruil en Justus Heurnius, die de eerste proeven van Maleische

bijbelvertaling in het licht gaven. Brouerius gaf in 1662 eene vertaling van
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Genesis en in 1668 eene vertaling van het geheele Nieuwe Testament in het

licht. Wat gelijktijdig of na hem door de Bouveren, Spiljardus en de Large

geleverd werd, bleef weder in handschrift, Laatstgemelde , die in 1674 te

Batavia van krankbezoeker tot proponent werd bevorderd, en in 1677 als pre-

dikant te Banda overleed , vervaardigde, gedeeltelijk met behulp der overzettingen

zijner voorgangers, het eerst eene vertaling van den geheelen Bijbel, waarvan

het manuscript, naar men meent, later in handen is gekomen van den be-

kenden Fran^bis Valentijn.

Al deze vertalingen schijnen te zijn opgesteld zonder wezenlijke kennis

der Maleische taal
,

gelijk zij in de geschriften der Maleijers zelven vervat

is, en enkel naar het model van de bedorven omgangstaal, die in de zeeha-

vens gesproken werd , en die men nog verder hielp bederven , door dat men

haar grammatisch karakter niet begreep , en haar met nog meer vreemde

bestanddeelen , zelfs Portugesche en Latijnsche , vermengde. Een geheel an-

dere weg werd ingeslagen door den geleerden Melchior Leydekker, die, in

1675 in Indië gekomen, zich den tijd, toen hem nog geene vaste standplaats

was aangewezen, voor eene reis tot verzameling van Maleische handschriften

ten nutte maakte. Weldra vestigde zich bij hem de overtuiging, dat de taal

in deze geschriften gebezigd, veel beter dan de tot dusverre gebezigde brab-

beltaal voor de vertaling der Heilige Schrift geschikt was. In 1679 tot

predikant te Batavia benoemd, besloot hij zich te wijden aan eene vertaling,

waarin slechts zuiver Maleische vormen zouden gebezigd worden, of in geval

van nood de hulp van het Arabisch in te roepen, welke taal door den

Koran aan de Maleijers bekend was, en gewoonlijk vele termen van god-

en regtsgeleerdheid aan hunne schrijvers leende. Nadat het hem in 1685

gelukt was de belangstelling der bewindhebbers voor zijn streven te winnen,

zette hij zich aan 't werk, zonder bij zijnen arbeid de hulp te versmaden,

die vroegere vertalingen hem boden. Hij voltooide de vertaling van het Oude

Testament , waarvan hij elk boek twee- of driemaal overwerkte , en was bij zijn'

dood in 1701 tot het zesde hoofdstuk van den Brief aan de Epheziérs gena-

derd. In nog vijf maanden werd de vertaling der overige boeken door Petrus

van der Vorm aan zijn' arbeid toegevoegd, en in October 1701 werd de vol-

ledige vertaling aan den kerkeraad te Batavia aangeboden.

De nieuwe rigting door Leydekker aan de beoefening der Maleische taal

gegeven, vond een sterken tegenstand bij vele predikanten, eensdeels om-

dat zij met de zuiverder taal onbekend waren, anderdeels wijl het inder-

daad niet zonder bezwaar was de reeds verwende gemeenten daaraan te ge-

wennen. Hieruit ontspon zich de rampzalige strijd over het hoog en laag

Maleisch, die vaak als twee verschillende talen tegen elkander werden over-

gesteld. Frangois Valentijn , de bekende schrijver van het kolossale werk „ Oud

en Nieuw Oost-Indië ," eerst van 1685 tot 1694 predikant te Amboina en Banda,
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en, na eenige jaren oponthoud in het vaderland, van 1706—1713 ander-

maal voornamelijk te Ainboina werkzaam , koos de partij van het laag Maleisch,

en vervaardigde daarin met ijzeren volharding eene vertaling der gansche Heilige

Schrift , die hij naderhand nog eens geheel en al omwerkte in een eenigzins meer

gezuiverd idioom, dewijl de kerkeraad te Batavia de daarin gebruikte taal,

„als, buiten eenige woorden, geheel van den ouden trant," had afgekeurd.

Ten gevolge dezer noodlottige verschillen verkeerden zoo de Hooge Rege-

i'ing in Indië als de bewindhebbers in het vaderland in groote onzekerheid,

en de druk noch van de eene noch van de andere vertaling kwam tot stand.

Van der Vorm's voorstel , om de vertalingen van Leydekker en Valentijn in

twee kolommen naast elkander te doen drukken , werd door den kerkeraad te

Batavia en de kerkbesturen in het vaderland verworpen. Eerst in 1722 werd

een eindbesluit genomen , dat de zaak ten voordeele van het hoog Maleisch

besliste , en eene commissie werd benoemd , om de vertaling van Leydekker

naauwkeurig te herzien , en zoowel aan de inmiddels gevorderde kennis van

het Maleisch als aan den grondtekst te toetsen. Deze commissie kweet zich van

haren last met de grootste naauwgezetlieid , kwam drie- of viermaal 's weeks

,

des morgens van acht tot elf ure, bijeen, en voltooide in vijfjaren hare schier

onafzienbare taak. In October 1728 was de gelieele Bijbel voltooid, waarop

twee afschriften in Arabisch en twee in Latijnsch karakter werden vervaar-

digd, welker onderlinge vergelijking in September 1729 werd ten einde ge-

bragt. Daarop vertrokken Werndly en Serruus naar het vaderland, om het

opzigt over den druk te houden, die in 1733, doch alleen in Latijnsche ka-

rakters, werd voltooid. De druk in Arabisch karakter begon te Batavia in

1744, en het vijfde deel, het Nieuwe Testament bevattende, kwam eerst in

1758, onder het bestuur van den Gouverneur-Generaal Mossel, van de pers.

Ofschoon nu de strijd over hoog. en laag Maleisch door de uitgave van

den hoog-Maleischen Bijbel op kosten der Compagnie beslecht scheen, bleef

die in waarheid onverminderd voortduren. Gedeeltelijk hadden de gebreken

van Leydekker's arbeid, het te menigvuldig gebruik van Arabische woorden

en vele zonden tegen het Maleische taaieigen, veelal uit overgroote naauw-

gezetheid in het wedergeven van den grondtekst gesproten, daaraan schuld;

maar de voorname grond lag bij de gemeenten zelven , die van hunne leeraars

nooit goed Maleisch geleerd hadden, en slechts de plaatselijk zeer verschillende

brabbeltaal verstonden. Men heeft daarom zelfs nog in onze dagen den kreet

gehoord : „ de Maleische christenen hebben geenen Bijbel
!"

Omtrent de taal, waarin het evangelie aan de heidenen moest verkondigd

worden , vind ik in de schriften van den vromen en kundigen Baldaeus , die

van 1656—1665 voornamelijk op Ceylon, of als hervormer der Roomsche ker-

ken op de kusteu van Malabar en Koromandel, werkzaam was, de volgende

merkwaardige uitspraak : „ Het beste middel , om de godsdienst voort te plan-



528

"ten, bestaat niet hierin, dat men het volk de Nederlandsche taal laat leeren,

maar daarin, dat de leeraars zijne taal leeren. Het eerste zou langzaam voort-

gaan en groote kosten veroorzaken, zooals de ervaring op andere plaatsen

geleerd heeft, en het is betamelijker dat een leeraar de taal van een geheel

volk, dan dat het geheele volk de taal van den leeraar leere." Aan Valentijn

echter, die getuige en deelgenoot was van den noodlottigen strijd over hoog en

laag Maleiscli , wordt bij het vermelden der aanvankelijke pogingen van Wil-

tens en Danckaerts , om de Nederlandsche taal in de Molukken in te voeren

,

de wenscli afgeperst, dat men daarmede mogt hebben voortgevaren , daar men

in een 20 of 25 jaren de moeijelijkheden wel zou zijn te boven gekomen

;

de aankomende predikanten zouden dan dadelijk in staat zijn geweest Chris-

tus aan de inlanders te verkondigen, en de inlanders zouden den Bijbel in

het Nederlandsch hebben kunnen lezen, terwijl nu de geschiedenis der Indi-

sche Kerk voor een groot gedeelte beheerscht is geworden door de vruchte-

looze worsteling, om de inlandsche christenen van een'" verstaanbaren Malei-

schen Bijbel te voorzien. Maar men kan het Baldaeus niet euvel duiden , dat

hij geen helder inzigt had in de treurige verbastering en verminking der in-

landsche talen , die het gevolg zijn wanneer zij voor het onderwijs worden

gebezigd door leeraars en zendelingen , die niet genoeg in het taaieigen zijn

doorgedrongen. Het voorbeeld van den noodlottigen invloed, dien het radikaal

bederf der Maleische taal , ten gevolge harer mishandeling door onkundige

Europeanen, op de Maleische christenen in den Archipel geoefend heeft, kon

in zijnen tijd nog niemand zoo duidelijk, als thans ons, in het oog vallen.

De allergrootste hinderpaal echter voor de bevestiging en uitbreiding van

het christendom, was het zedenbederf onder de Europeanen, dat helaas! ook

tot de predikanten en krankbezoekers doordrong. Zucht naar genot, rijkdom

en eer , traagheid en nalatigheid in pligtsbetrachting waren aan de geeste-

lijke heeren met de politieken gemeen , en de belagchelijkste kwestiën over

voorrang en onderscheidingen werden als gewigtige zaken behandeld en

leidden tot eindelooze verwikkeling. Men twistte tot zelfs over het zitten aan

een groen of een rood tafelkleed , en liet eenmaal een examen aan het semi-

narium te Kolombo liever geheel vervallen , omdat de politieke commissarissen

daarheen verkozen te rijden; de predikanten, die geen eigen rijtuig hadden,

wilden niet, zooals zij het uitdrukten, „als jongens achter de koetsen loopen,"

en bleven te huis. „ In al de brieven en besluiten , die ik uit dat tijdvak

voor mij heb ," schrijft een onzer kundigste schrijvers over de kerkelijke aan-

gelegenheden van Indië (de heer Neurdenburg), „ komt geen woord van ket-

terijen of bederf in de leer voor, tenzij men hiertoe brenge de zeer breed

behandelde geschiedenis van een' ziekentrooster , die op last van een' schipper

diens kind gedoopt had, over welke daad de man zelf opregte zielswroeging

gevoelde , en die hem dan ook zijne betrekking kostte. Maar aan klagten
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over wangedrag, beleedigingen , krenking van elkanders i-egten, verwaarloo-

zing van de dienst of minachting van de openbare godsdienst is geen ge-

brek. In de brieven van de bewindhebbers heerscht over liet geheel een

waardige toon; zij zoeken werkelijk te bemiddelen, ieder het zijne te doen

geven. Maar hunne ernstige vermaningen mogten op den duur niet baten,

en toen het hun eindelijk moeijelijk viel , uithoofde van den verachterden staat

der financiën, in het benoodigd getal predikanten en ziekentroosters te voor-

zien , was het hun ook zoo kwalijk niet te nemen , dat zij de Kerk meer en

meer aan haar lot overlieten. Was het bij dat alles te verwonderen , dat

slechts weinige wezenlijk geschikte mannen konden besluiten , vaderland en

betrekkingen te verlaten , om in Indië opgenomen te worden onder een corps,

dat zoo weinig achting genoot?"

Maar toch was het niet alles nacht in de Indische Kerk in het tijdperk

der Oost-Lidische Compagnie. Ook zij kan op uitstekende mannen wijzen , en

ook zij heeft hare bijdragen geleverd tot dat groote legioen van moedige lij-

ders en strijders, waaraan het der christelijke Kerk nooit heeft ontbroken.

De namen van een Justus Heurnius, een Philippus Baldaeus, een Melchior

Leydekker, een FranQois Valentijn , om slechts eenige der doorluchtigste mannen

te noemen , zullen steeds in gezegende gedachtenis blijven.

b. De Kerk onder het hersteld Nederlandsch gezag.

De toestand der Kerk na het herstel van het Nederlandsch gezag in den

Indischen Archipel vormt met dien onder het bestuur der Oost- Indische Com-

pagnie in vele opzigten een treffend contrast. De Compagnie was van eene

bepaald godsdienstige kleur, zij was Gereformeerd en — onverdraagzaam Gere-

formeerd, zoodat zij in haar gebied geene andere christelijke belijdenis

duldde; de tegenwoordige regering is als zoodanig in de godsdienst vol-

komen onzijdig, schenkt aan alle kerkgenootschappen dezelfde vrijheid, en

onderwerpt ze aUen aan hetzelfde toezigt. De Compagnie kende zich zelve

de roeping toe , om het christendom aan de volkeren van den Archipel te

verkondigen ; de tegenwoordige regering acht die taak geheel buiten haren

werkkring gelegen, en terwijl dus de Compagnie zelve zendelingen uitzond

en betaalde om de heidenen te bekeeren, laat thans de regering dit geheel

aan de Kerk of aan bijzondere genootschappen over, en bepaalt zij zich tot

eene bloote toelating, waar zij den arbeid der zendelingen onschadelijk acht,

maar trekt zij die toelating in, zoodra zij daarvan eenig gevaar vreest, of de

voorwaarden der toelating niet worden nageleefd. Kerk en staat waren tijdens

de Compagnie zoo naauw verbonden, dat zij schier één geheel uitmaakten,

thans zijn zij zoozeer van elkander gescheiden, dat er slechts zwakke sporen

van den vroegeren zamenhang overig zijn.

U. 67
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„ leder belijdt zijne godsdienstige nieeningen met volkomen vrijheid , be-

houdens de bescherming der maatschappij en harer leden tegen de overtreding

der algemeene verordeningen op het strafregt." Ziedaar de woorden, waarin het

reglement op het beleid der regering van Nederlandsch Indië , als het ware de

grondwet voor het bestuur dier gewesten, het beginsel van godsdienstvrij-

heid verkondigt. Maar die vrijheid bepaalt zich niet tot de belijdenis zelve;

zij strekt zich blijkens het volgend artikel ook uit tot de openbare en ge-

meenschappelijke godsdienstoefening van alle gezindheden , voor zooverre zij

in besloten plaatsen geschiedt en geene stoornis in de openbare orde te weeg

brengt. Tot openbare godsdienstoefening buiten gebouwen en besloten plaat-

sen wordt bijzondere vergunning vereischt; want de regering behoort te

zorgen , dat de straten en wegen , waarvan het gebruik aan alle ingezetenen

gemeen is, niet worden gebezigd voor de vervulling van zoodanige openbare

godsdienstplegtigheden , waaraan de belijders van andere gezindheden zich

ergeren.

Er is echter een derde punt, waarin de Kerk, bij volkomen scheiding van

den staat , evenzeer geheel vrij zou behooren te wezen , maar waarin zij in

Nederlandsch Indië die vrijheid zelve niet verlangd heeft, omdat zij den

steun der regering niet ontberen kon. Wij bedoelen het regt der kerkge^

nootschappen, om zich te organiseren en haar bestuur naar welgevallen in te

rigten. Dit geldt echter veel meer van de protestantsche Kerk, dan van de

Koomsch-katholieke ; en dat heeft eene dubbele reden. Vooreerst, omdat de

Roomsche kerk, niet geduld in de dagen der Compagnie, en eerst in Indië

opgekomen nadat door den maarschalk Daendels de godsdienstvrijheid aldaar

geproclameerd was, daar xiooit ojj den staat heeft geleund; ten andere, omdat

dit kerkgenootschap, om zich te organiseren, de staatshulf) niet behoeft, dewijl

het, waar het zich vestigt, overal zijne organisatie medebrengt; want overal

erkent het den paus als hoofd , en overal hangt het af van dat hoofd , de

priesters te bekleeden met de magt, gevorderd voor het bestuur der gemeen-

ten , die aan hunne zorgen zijn toevertrouwd. Evenwel ontbreekt het in de

besluiten van de Indische regering niet geheel aan bepalingen omtrent de Room-

sche Kerk; doch deze handelen uitsluitend over het aantal godsdienstleeraars

door de koloniale kas te bezoldigen, over hunne standplaatsen en benoeming,

over hunne jaarwedden, zoowel bij aanvang als bij opklimming, en over hunne

pensioenen. Tot 1845 verschilden omtrent deze punten de bepalingen voor de

Roomsche Kerk weinig of niet van die voor de protestantsche ; doch het bleek

in dat jaar dat de benoeming der Roomsche geestelijken door den koning,

waarin men vroeger berust had , bij de zich meer en meer vertoonende ver-

levendiging van den ultramontaanschen geest , door de Roomsche kerkvoogden •

met weerzin gezien werd. Wat in 1845 te dien aanzien is voorgevallen, heeft

te veel gerucht gemaakt , om hier niet met een enkel woord vermeld te worden.
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In de lioofdplaats onzer West-Indische bezittingen , Paramaribo , was naau-

welijks iemand, die zich meer de algemeene achting had weten te verwerven,

dan de pastoor J. Grooff", wiens vroomheid en menschlievendheid ook door

andersdenkenden werden geëerd en geprezen. In Nederland waren sedert 1841

de apostolische vicarissen namens den pauselijken stoel met de waardigheid van

bisschoppen in partibus infidelium bekleed geweest. Men wilde nu in Necr-

landsch Indië eenen geestelijke met dezelfde waardigheid aan het hoofd der

Kerk stellen, en daartoe viel het oog op Grooff, die naar Europa werd ont-

boden , te Rome tot bisschop van Canea in partibus infidelium gewijd

,

en vervolgens door den koning tot apostolisch vicaris en pastoor te Batavia

benoemd werd. Men heeft naderhand niet onopgemerkt gelaten, dat hij met

de bestaande verordeningen omtrent de Roomsche Kerk in Indië bekend was

,

geene verandering daarin gevraagd, en er zelfs zijn zegel aan gehecht had,

door eene benoeming van wege den koning te aanvaai'den en uit kracht daar-

van naar Indië te vertrekken.

De bisschop Grooff werd op zijne uitreize door vier geestelijken vergezeld,

die van geene benoeming of erkenning door den koning voorzien waren. Bij

zijne aankomst te Batavia vroeg hij den waarnemenden Gouverneur-Generaal

Reynst om twee hunner als kapellanen te erkennen en te plaatsen. Dit word

op grond der bestaande bepalingen geweigerd, waarna de bisschop eigenmagtig

tot het ontslaan van drie met medewerking der regering aangestelde pastoors

overging , en drie der niet gequalificeerde geestelijken , die hem vergezeld had-

den , in hunne plaats benoemde. Van deze handelingen gaf hij eerst post factum

aan den waarnemenden Gouverneur-Generaal kennis.

Ik kan niet bepalen in hoever de ontslagen geestelijken hun lot verdiend

hadden. Dat de heer Grooff echter , van zijn kerkelijk standpunt , voor dat ont-

slag voldoende reden had , mag niet betwijfeld worden. Maar de gemeenten

,

die met hunne pastoors tevreden waren , kozen partij tegen den bisschop

,

en de nieuw benoemde pastoor van Samarang vond zelfs de kerk voor

zich gesloten.

In dezen stand der zaken kwam de nieuw benoemde Gouverneur-Generaal

Rochussen in September 1845 ter reede van Batavia. Aanvankelijk behandelde

hij deze teedere zaak met de meeste inschikkelijkheid en trachtte den bisschop

van zijn ongelijk te overtuigen. De heer Grooff beriep zich op de vrijheid

van godsdienst in de Nederlandsclie grondwet geschreven; en toen de Gou-

verneur-Generaal hem deed opmerken , dat die grondwet niet van kracht was

in Nederlandsch Indië , en dat de verordeningen, die daar kracht van wet had-

den , moesten geëerbiedigd worden , zoo lang zij door geene andere vervangen

waren , verklaarde de bisschop , altijd kalm en bescheiden , maar zonder in

verdere bijzonderheden te treden, dat hij, uit kracht van zijn' eed, niet anders

handelen kon en bepaalde instructiën van die strekking ontvangen had. De

67*
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daarop gevolgde schriftelijke onderhandelingen bleven evenzeer vruchteloos,

zoodat eindelijk de heer Rochussen , oordeelende dat het langer verblijf van

den bisschop in Nederlandsch Indië, na een zoo openbaar verzet, een gevaarlijk

voorbeeld zou wezen, zich genoopt vond, gebruik te maken van het uiterste

middel, dat het reglement op het beleid der regering te zijner beschikking

stelde, en bij besluit van 19 Januarij 1846 den bisschop vaii Canea en zijne

vier adsistenten uit Nederlandsch Indië verwijderde, terwijl de afgezette pas-

toors tijdelijk weder met de waarneming van de herderlijke belangen hunner

vooi'malige gemeenten belast werden. De strengheid van het besluit werd zoo-

veel mogelijk door de vormen verzacht, en de bisschop, die des avonds vóór

zijn vertrek van den Gouverneur-Generaal kwam afscheid nemen, verklaarde

zonder wrok jegens hem te vertrekken , en erkende dat hij , van zijn stand-

punt, bezwaarlijk anders kon handelen.

Men heeft , als de zwakke zijde van het besluit van den heer Rochussen

,

vooral het herstel der geestelijken gegispt, die door de kerkelijke overheid

waren afgezet. De Gouverneur-Generaal heeft later tot zijne verdediging aan-

gevoerd, dat hij opzettelijk slechts van de waarneming der herderlijke belangen

gesproken had , het aan hun eigen oordeel overlatende , hoeverre zij in dezen

mogten en konden gaan ; dat hij ze alleen als bevoegde titularissen tegenover

het gouvernement door toelating in gevangenissen en hospitalen had willen

erkennen; en dat hij die waarneming hun slechts tijdelijk had opgedragen,

om te doen zien , dat het de bedoeling der regering niet was, geestelijken in de

Indische dienst te bestendigen, die door de kerkelijke overheid waren gesus-

pendeerd. In hoeverre die verdediging aannemelijk is , vermeet ik mij niet

te beslissen.

De dood van paus Gregorius XVI bragt eenige vertraging in de regeling

der zaken van het Roomsch-katholieke kerkgenootschap in Indië. Na het op-

treden van Pius IX werden de onderhandelingen echter weldra hervat. Vol-

gens de beschikking van den Heiligen Stoel keerde de bisschop Grooff naar

zijne vroegere standplaats in Suriname terug; maar ofschoon van die zijde

erkend werd, dat hij op Java niet met de noodige voorzigtigheid had gehan-

deld, verwierf de paus, dat hem de titel van apostolisch vicaris te Batavia

zou worden gelaten, en dat zijn opvolger, de heer Vrancken , bisschop van

Kolophon i. p. i., den titel van coadjator zou aannemen. In het wezen der zaak

behaalde de Heilige Stoel eene volkomene , maar zeker ook in het oog der

voorstanders van godsdienstvrijheid , billijke overwinning. De regering zag

af van de benoeming der Roomsche geestelijken, onder erkenning, dat die

alleen van het kerkelijk gezag kon uitgaan, en vergenoegde zich sedert, met

eene bloote agreatie of toelating , op die voorwaarde echter, dat ook in het ver-

volg geene plaatsing of verplaatsing van geestelijken zonder uitdrukkelijke

goedkeuring van den Gouverneur-Generaal kon plaats hebben. Op dien voet
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kwam de nieuwe kerkvoogd met nieuwe geestelijken naar Indie, en sedert

heeft de betrekking der Indische regering tot de Katholieke geestelijkheid

nooit eenig bezwaar opgeleverd.

Het is natuurlijk, dat het aantal Roomschen in Nederlandscli Lidië gering

was, zoo lang posten en eerambten slechts voor protestanten toegankelijk wa-

ren, en zelfs de openbare uitoefening van de Katholieke eerdienst niet ge-

duld werd. In sommige gewesten echter, waar de Portugezen het Katholicisme

onder do inlanders geplant hadden , was het hervormen der kerken niet zoo

gemakkelijk gegaan. Vooral op Ceylon hadden dikwijls botsingen plaatsgehad.

De kerkeraad van Kolombo legde nog in 1752 aan eene der synoden in het

moederland de vraag voor, „ hoe men zich had te gedragen omtrent den doop,

daar bediend door zoogenaamde Roomsche priesters of onbekende landloopei's
;"

en hoewel in het antwoord gezegd werd , dat niets meer geschikt zou zijn om
den aanwas van het pausdom te keeren, dan een voorbeeldige wandel en eene

ijverige prediking van de zijde der Hervormden , werd daarbij gevoegd , dat

men bij de Hooge Regering moest blijven aandringen op de onvei'korte hand-

liaving der costumen en ordonnantiën , waardoor, sedert den aanvang der Com-

pagnie , alle plegtige verrigtingen , tot de openbare godsdienst behoorende,

aan de Katholieken waren ontzegd. Onder het bestuur van Camphuys en

van Hoorn lezen wij van geheime pogingen door Roomsche zendeling-priesters

aangewend , om hunne godsdienst te Batavia uit te oefenen , maar met geen

ander gevolg , dan dat zij , met de gemeenteleden die daaraan liadden deel-

genomen , uit de stad werden gebannen.

Docli nadat ouder het bestuur van Daendels de godsdienstvrijheid gepro-

clameerd was, is het aantal Katholieken in Nederlandsch Indië belangrijk

toegenomen. De tijdelijke vereeniging van Nederland met België, de allengs

toegenomen gezindheid bij de regering , vooral sedert de grondwetsherziening

van 1848, om de grondwettige gelijkstelling der gezindheden tot waarheid te

maken, het aanzienlijk getal Katholieken onder de militairen voor het Indi-

sche leger aangeworven, vooral ook de vermeerdering van ons grondgebied

op Timor en Flores , ten gevolge van het tractaat met Portugal van 20 April

1859 , dat een aantal inlandsche Katholieken onder de Nedei'landsche heer-

schappij bragt, zijn daarvan de voorname oorzaken. Enkele pogingen van

de Katholieke zijde aangewend , om aan den arl^eid tot verbreiding van het

evangelie onder de heidenen deel te nemen, hadden niet altijd gelukkigen

uitslag. De heer de Hessele, die in 1854 tot dat einde onder de Bataks op

Sumatra werkzaam was, en wiens ijver, volharding en humaniteit zelfs door

protestanten hoogelijk werden geprezen, bezweek op het eiland Nias den

21 sten Augustus van het genoemde jaar aan de gevolgen der tropische dysen-

terie. Het blijkt niet dat hij bekeerlingen had gemaakt, noch ook dat zijn

arbeid door anderen is opgevat. Gelukkiger slaagden de Roomsche zcnde-
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lingen onder de Chinesche mijnwerkers op Banka, waar het hun gelukte

zoovelen te bekeeren , dat Soengei-Slan tot de vaste standplaats van een' gees-

telijke werd verheven, nadat daar in 1856 een kerkje was ingewijd, uit bij-

zondere fondsen opgerigt.

Het apostolisch vicariaat te Batavia heeft thans zeven statiën of vaste

standplaatsen van geestelijken. Van deze statiën zijn er vier op Java, te

Batavia, Samarang, Ambarawa en Soerabaja, die gezamenlijk, behalve den

kerkvoogd van het vicariaat te Batavia, zeven of acht geestelijken tellen, en

tien kerken, ten deele gemeenschappelijk met de protestantsche gemeenten,

benevens vijf kapellen, bezitten. Het getal der Roomschgezindcn bedraagt

er ruim 9000 , waarvan meer dan een derde militairen. De vijfde statie is te

Padang op Sumatra , waar eene kerk met één' geestelijke voorhanden is , en de

gemeente uit ruim 1000 zielen, waaronder 600 militairen, bestaat. Op Banka

zijn vier kerken , maar slechts één geestelijke te Soengei-Slan. De gezamen-

lijke gemeenten tellen ruim 900 zielen, waaronder meer dan 400 Chinezen

en 360 militairen. In de residentie Timor zijn ruim elf duizend, meest allen

inlandsche, Katholieken. Zij hebben op Timor twee, op Adonare ééne, op

Flores zes kerken, van welke laatste in 1863 twee uit eigen fondsen door

de bevolking gebouwd zijn. Aan twee uit 's lands kas bezoldigde geestelijken

is Larantoeka op Flores als standplaats aangewezen. Bovendien zijn nog

ongeveer 1200 Roomsche christenen op Celebes, Borneo en in de Molukken

verspreid, doch zonder kerken of herders. Zoo op Java als elders wordt aan

de geestelijke behoeften der verspreide gemeenten zooveel mogelijk door ker-

kelijke dienstreizen te gemoet gekomen.

Na deze korte schets van de Roomsch-katholieke Kerk in Nederlandsch Indiö

keeren wij tot de organisatie der protestantsche Kerk terug , die wij zich het

best zullen zien ontwikkelen, wanneer wij de hoofdtrekken harer geschiedenis

volgen. Ik zeg met opzet protestantsche en niet Hervormde Kerk ; want

ofschoon verreweg de meerderheid der protestanten in Indië tot het Hervormd

kerkgenootschap behoort, had zich echter reeds in de vorige eeuw eene

Luthersche gemeente te Batavia gevormd, en zijn thans ook eenige weinige

leden van de Remonstrantsche en Doopsgezinde gemeenten in Nederlandsch

Indië verspreid, maar maken deze allen, volgens het tot heden gehandhaafd

koninklijk besluit van 11 December 1835, slechts één protestantsch kerkge-

nootschap uit. Welk eene hevige verontwaardiging zulk een besluit in de

achttiende eeuw zou gewekt hebben , kan men opmaken uit den storm, die in

1744 opstak, toen de Gouverneur-Generaal van Imhoff, zelf der Luthersche

belijdenis toegedaan, het plan vormde, de Luthei'schen te Batavia tot een

afzonderlijk kerkgenootschap te vereenigen en een kerkgebouw voor hen te

stichten. Daar te allen tijde vele Duitschers in dienst der Compagnie ge-

treden waren , was het aantal der Lutherschen, zelfs onder de hooge beambten.
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niet zoo geheel onbeduidend l), en daar de Compagnie hunne diensten niet altijd

had kunnen ontberen, had ook de heerschende Kerk zich te hunnen opzigte

verdraagzaam getoond , onder die voorwaarde, dat zij zich voor het uitwendige

naar de Hervormde Kerk voegden. „Men had," dus schreef in 1744 de ker-

keraad te Batavia aan de classis van Hoorn
, „ die van de Augsburgsche con-

fessie altijd als broeders aangemerkt, hen tot de gemeenschap van ons avondmaal

toegelaten , en nooit de gewoonte gehad , om op de predikstoelen tegen hen

te tieren en te razen , of hen te schelden en te lasteren." Maar toen kort te

voren een Luthersch predikant, met een Zweedsch schip te Batavia geko-

men, daar het avondmaal op Luthersche wijze bediend had, was daarvan

door de Lutherschen „ zulk een ophef gemaakt," dat de kerkeraad reeds

daarin de beginselen eener verderfelijke scheuring meende te zien doorsche-

meren. In het volgende jaar schreef de kerkeraad aan de classis van Am-

sterdam, „dat uit (Ie volvoering van dit plan een haat, nijd, en jaloezij

zouden ontstaan, als eenmaal Juda en Ephraïm verdeeld hadden." Doch van

Imhoff' was de man niet om zi(jli door zulk een' tegenstand te laten terughou-

den. Den 21s'«u Augustus 1746 hield Christoffel Michels, als eerste Luther-

sche predikant, zijne intreê-rede te Batavia, en wel in de hospitaal-kerk, die,

volgens besluit der hooge Indische regering , eiken zondag van 's morgens acht

tot tien ure ter beschikking der Luthersche gemeente gesteld werd, tot tijd

en wijle dat de in aanbouw zijnde Luthersche kerk geheel zou zijn voltooid.

En in weerwil van alle tegenwerking der Hervormde predikanten, die zelfs

den prins van Oranje in de zaak zochten te betrekken, had in 1749 die vol-

tooijing plaats , zonder dat iets gezien werd van die verderfelijke gevolgen

,

die daarvan in zoo ruime mate voorspeld waren.

Wat kunnen zeventig jaren niet uitwerken! Terwijl in 1745 de predikant Mi-

chels was aangesteld onder verband, om de reine leer des goddelijken Woords

te prediken , zooals zij begrepen is in de Augsburgsche confessie, hare apolo-

gie, de Smalkaldische artikelen, de beide catechismen van Luther en de for-

mula concordiae, legde in 1821 de Luthersche gemeente te Batavia , op voorstel

van Dr. Kramer, met eenparigheid van stemmen de volgende verklaring af:

„ Wij beschouwen de symbolische boeken onzer Kerk als heilige gedenkschriften

van den moed, ijver en waarheidsliefde van onzen grooten Kerkhervormer

Luther, maar achten ons van hunne verbinding als die des Evangelies ontsla-

gen , houdende de spreuk der Hervormers zelven in het oog : de Bijbel alleen

1) Volgens den kerkeraad van Batavia bedroeg hun getal 30, laat het zijn 40 of

50, behalve de militairen, waarop men geen e calculatie kon makeu, en behoorden dezen,

daar al //onze geëerde gebieders, regters en vaders der weezen ledematen moeten zijn

van de christelijk Gereformeerde godsdienst ," slechts tot // de minder gequaüiiceerde

zoo Compagnie's dienaren , als burgers." De kerkeraad zou moeite gehad hebben deze

steUiug ten aanzien van den Gouverneur-Generaal zelven te verdedigen , en wachtte zich

dan ook wel van zijnen naam in dit geschil te betrekken.
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zij regel en rigtsnoer van ons geloof." Tegelijk besloot toen ook de gemeente

het avondmaal voortaan, even als de Hervormden , aan eene tafel zittende te vie-

ren. Hiermede vaarende voornaamste hinderpalen tegen de vereeniging der beide

kerkgenootschappen vs^eggenomen , waarom die dan ook sedert 1823 herhaalde-

lijk werd beproefd. Zelfs hadden zich , toen de Luthersche kerk te Batavia in

1830 wegens bouwvalligheid was afgebroken , de Hervormden en Lutherschen

vereenigd , om eene kerk in het nieuwe Batavia te bouwen , de Willemskerk na-

melijk , die, in 1839 ingewijd, sedert tot aan de vei'eeniging der beide gemeen-

ten, even als de stads- of buitenkerk, bij wisselbeurt voor de predikdienst van

beiden gebezigd werd. De vereeniging der beide gemeenten in het koninklijk

besluit van 11 December 1835 voorgesteld, maar van de toestemming der kerk-

genootschappen afhankelijk gemaakt, kan dus ook niet als een geheel willekeu-

rig ingrijpen van het wereldlijk gezag in kerkelijke aangelegenheden beschouwd

worden. Er werd bovendien bepaald, dat van de vier predikanten te Batavia

steeds één uit de leeraars der Evangelisch-Luthersche Kerk in het moederland

zou worden gekozen, eene bepaling, die tot dusverre gehandhaafd bleef.

De protestanten in Nederlandsch Indië hebben zich niet alleen volstrekt niet

gekant tegen de vereeniging hunner gemeenten onder een gemeenschappelijk be-

stuur, maar hebben in 1854 nog eene groote schrede verder gedaan door het be-

sluit, dat alle protestanten, vroeger tot het Hervormde, Luthersche of eenig ander

kerkgenootschap behoorende , met aflegging van hun' sektenaam , voortaan slechts

„leden der Evangelische gemeente" zouden genoemd worden ; dat de godsdienst-

leer niet zou gebonden zijn door eenig formulier of eenige liturgie, maar dat

aan ieder, die tot de Evangelische gemeente toetrad, volkomen vrijheid gelaten

werd, om zich te houden aan de geloofsbelijdenis der gemeente, waartoe hij

oorspronkelijk behoorde ; dat het avondmaal , overeenkomstig de oorspronkelijke

evangelische instelling, gemeenschappelijk aan ééne tafel zou worden gevierd,

ofschoon het in buitengewone gevallen, evenals ook de doop, aan de huizen

der gemeenteleden zou mogen bediend worden ; eindelijk, dat nevens den Sta-

tenbijbel en de Psalmberijming , de gezangen der Hervormden en Luthei'schen,

onder den naam van eersten en tweeden bundel, in de kerken zouden ge-

bruikt worden.

Doch keeren wij van dezen uitstap terug. De kerkelijke aangelegenheden waren

in Nederlandsch Indië, in het tijdvak sedert den ondergang der Compagnie tot

aan het herstel van het Nederlandsch gezag verloopen , in diep verval geraakt.

In 1794 waren in de gezamenlijke Nederlandsche bezittingen in Oost-Indië nog

zes-en-twintig predikanten ; maar in het revolutionaire tijdvak , dat nu volgde,

ontbrak de gelegenheid om de openvallende plaatsen aan te vullen, zoodat wel-

dra het meerendeel der gemeenten zonder herderlijk opzigt en aan zich zeiven

overgelaten bleef. In 1794 waren te Batavia nog vier predikanten bij de Ne-

derlandsche, twee bij de Portugesche en één bij de Maleische gemeente.
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In (Ion aanvano; van 1808 had ieder dezer gemeenten slechts (^én' leeraar overio;

,

terwijl in den loop van dat jaar de predikanten der Portugesche en Malei-

sche gemeenten beiden bezweken, zoodat de predikant der Nederlandsche ge-

meente, Ross, als (iénige leeraar der Hervormden overbleef. Het godsdienstig

onderwijs stond bij de inlandsche gemeenten schier geheel stil , zoodat men te

rade werd eene diakonesse aan te stellen, die catechisatiën hield en het regt

erlangde om, ten overstaan van twee ouderlingen, belijdenis af te nemen. Ook

werd de voorlezer der Hollandsche kerk tot catechiseermeester benoemd.

Daendels vaardigde wel in 1810 eene resolutie uit, volgens welke Batavia

vier Gereformeerde, twee Lnthersche en twee Eoomsche leeraren hebben zon,

maar inderdaad kon voor den cerwaardigen Ross , dien de landvoogd tot honorair

professor benoemde, buitenden Lutherschen predikant Schuil, sedert 1789 in

dienst , slechts één ambtgenoot gevonden worden , t. w, Frederik Clüver, die

door den oorlog niet minder dan vijf jaren was opgehouden, eer hij zijne be-

stemming kon bereiken, en reeds in 1811, kort nadat Java door de En-

gelschen veroverd was , eene zending erlangde , om Malakka , Poelo Pinang

en andere plaatsen kerkelijk te bezoeken. Na Clüver's vertrek stond Ross

in do Hervormde gemeente weder alleen ; maar gelid^kig was met de Engel-

schen een zendeling der Baptisten te Bristol overgekomen , Robinson gebeeten,

die, zooals ook uit zijn bekend werk over de Maleische spelling blijkt, de

Maleische taal goed magtig was, en die zich met veel ijver aan de belangen

der Maleische gemeente toewijdde. Met hem waren nog een andere Engelsche

on een Duitsche zendeling te Batavia werkzaam.

In andere gemeenten was het niet gunstiger gesteld. Soerabaja had in het

geheel geen' predikant, en de éénige leeraar te Samarang ging onder den last

van hoogen ouderdom gebogen.

Inmiddels was in 1797 te Rotterdam het Nederlandsche Zendelinggenoot-

schap opgerigt. Het is hier juist de plaats om bij deze gebeurtenis stil te staan
,

flewijl het genootschap , zooals wij zien zullen , meermalen ook leeraren aan de

reeds gevestigde gemeenten heeft geleverd. Het is eene dwaling, wanneer men

deze zaak zoo geheel als een gewas van vreemden bodem beschouwt , zonder

oenige voorbereiding naar Nederland overgeplant. Zij vond hier eene wel toe-

Ijereide aarde. Het kwijnen der Indische Kerken en het gemis aan een toereikend

aantal leeraars hadden reeds in 1772 in Nederland geleid tot plannen en ont-

werpen , om de evangelieprediking onder de heidenen te bevorderen , en tot

de oprigting van een genootschap onder de zinspreuk : „ Dei Gloriae et ho-

minum saluti," dat prijsvragen over dit onderwerp uitschreef. Met beter gevolg

werd in 1774 zulk eene j^rijsvraag uitgeschreven door de Maatschappij van

Wetenschap te Haarlem. Zij bekroonde het antwoord van den Rotterdamschen

predikant en professor P. Hofstede met goud , die van den Rotterdamschen

koopman van VoUenhoven Jansz. en van den Deventerschen predikant van

II. 68
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Nuys Klinkenberg met zilver, en nam in hare werken deze drie verhandelin-

gen op, die tot veel geschrijf' en gedachtenwisseling, zoo in Nederland als in

Indië, aanleiding gaven. De verhandeling van Hofstede, die de missie geheel

van de kerkgenootschappen wil doen uitgaan , haar in onmiddellijk verband

brengt met de bestaande kerkelijke instellingen, het opleiden en afvaardigen

bedoelt van geheel kerkelijke personen, eigenlijke predikanten, toegerust met

de gewone kundigheden in klassieke en Oostersche talen, schijnt de voorkeur,

die men haar toekende , het meest verschuldigd te zijn aan de kerkelijke vor-

men , waarin de natie toen nog gekluisterd was. Maar de verhandeling van

van Vollenhoven wees het eerst den weg , dien men later werkelijk zou inslaan

:

het oprigten van een genootschap , bestaande uit „ bekwame , deugdzame en

vredelievende personen , die , uit liefde voor hunne godsdienst en voor hunne

medemenschen , zich belasten wilden met de zorg van en het bestel over de

middelen, die zouden mogen in ^t werk gesteld worden." Dat genootschap zou

zich in de eerste plaats bezig houden met het onderzoek van den stand van

zaken en de voorhanden middelen ; maar inmiddels ook rondzien naar geschikte

personen , die zich met de taak van predikers des evangelies onder de hei-

denen wilden belasten. Een deel der zendelingen moest tot eigenlijke evange-

liepredikers worden opgeleid, en daarbij leeren die duistere en spitsvondige

onderwerpen geheel ter zijde te laten, die tot zoo jammerlijke verdeeldheid

onder de protestanten hadden geleid , en waarmede men in Indië niets te maken

had. Een ander deel zou meer bepaald tot onderwijzers der jeugd worden ge-

gevormd en in staat worden gesteld haar, nevens godsdienstig onderrigt, ook

andere algemeene nuttige kundigheden mede te deelen, opdat tegelijk met de

zuivere godsdienst ook de beschaving zou worden bevorderd. Voor de oplei-

ding der zendelingen en tevens voor huisvesting dergenen onder hen , die niet

in hun eigen onderhoud konden voorzien, zou een zendelinghuis worden opge-

rigt. De studie van Latijn , Grieksch en Hebreeuwsch, voor die zendelingen

tamelijk overbodig, zou vervangen worden door de studie van de talen der volken,

waaronder zij geroepen zouden worden het evangelie te verkondigen. Tot dat

alles was naar van VoUenhoven's berekening een kapitaal noodig van één a twee

millioen gulden , 't welk hij zich voorstelde dat door liefdegaven en legaten

van vermogende lieden allengs zonder veel moeite zou worden verkregen. Doch

de denkbeelden van van Vollenhoven vonden toen in Nederland nog weinig

bijval, ofschoon men van 1774—1777 sporen vindt van verschillende plannen tot

de oprigting van een genootschap ter voortplanting van de christelijke godsdienst,

waarschijnlijk als gewijzigde voortzetting van het reeds vermelde genootschap

„Dei Gloriae," waarvan men verder niets verneemt. Ofschoon blijkbaar die

plannen in 1777 eene groote mate van rijpheid hadden erlangd , schijnt echter

de constituering op allerlei zwarigheden te zijn afgestuit. In Indië werden de

plannen van Hofstede onuitvoerlijk geacht; die van van Vollenhoven schijnen
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er weiniw opmerkzaamheid getrokken te hebben. Diidr wilde men de zaak der

evangelieverkondiging onder de heidenen het liefst aan bekwame en wakkere

krankbezoekers opdragen, die door het uitzigt op bevordering tot proponen-

ten en predikanten moesten worden aangemoedigd, terwijl eenige weinige

geordende predikanten aanhoudend zouden rondreizen , om op hunne verrig-

tingen toezigt te houden en de sacramenten te bedienen. Nog weder andere

plannen werden door van Angelbeek, gezagvoerder te Tutekorijn ontwikkeld.

Maar eer uit dezen chaos van strijdige plannen en inzigten orde en licht waren

geboren, schoven de in 1780 uitgebroken oorlog met Engeland, die voor het

behoud der koloniën deed vreezen , en het woelen der partijschappen , die weldra

het geheele land in onrust en spanning hielden, die plannen naar den achter-

grond en deden ze welhaast schier geheel in vergetelheid wegzinken.

De aanleiding tot de oprigting van het Nederlandsch Zendelinggenootschap

was een adres door het Londensch Zendelinggenootschap , in het derde jaar

na zijne stichting, aan eenige vrienden der zending in Nederland gerigt. De

raad daartoe was gegeven door een' merkwaardig man, Johannes Theodorus

van der Kemp , wiens levensloop de zonderlingste lotwisselingen had. Hij was

een zoon van den Rotterdamschen predikant en professor Cornelis van der

Kemp. In zijne jeugd gaf hij vele bewijzen van gunstigen aanleg en groote

vlugheid, maakte aan de Leidsche Hoogeschool groote vorderingen in letterkunde,

wijsbegeerte en godgeleerdheid, maar verliet haar eensklaps zonder toestem-

ming zijner ouders , werd soldaat en klom spoedig op tot den rang van kapi-

tein. Hij leidde in die dagen een losbandig leven en was , zooals hij zelf zich

noemt , „ een slaaf der ondeugd en goddeloosheid." Na zijn huwelijk onthield

hij zich wel van grove buitensporigheden, maar het christendom bleef hem

een voorwerp van bespotting. Hij verliet nu de krijgsdienst, studeerde twee

jaren te Edinburg in de geneeskunde en keerde als doctor naar zijn vaderland

terug. Daar gaat eensklaps het licht op voor zijne ziel, en hij wordt een vurig

aanhanger van het evangelie, dat hij tot dusverre versmaad had. Grenzenloos

wordt nu zijne begeerte om het heil, hem ten deel gevallen, ook aan anderen te

brengen. Van al zijn doen en denken wordt de zendingszaak het middelpunt.

Bij de presbyteriaansche Kerk in Engeland werd hij tot predikant geordend,

en daarna als zendeling van het Londensch genootschap aangenomen. Nu drong

hem zijne vurige ziel tot eene poging, om in zijn vaderland algemeene geestdrift te

wekken voor de zaak, die hem zoo heilig was. Zelf kwam hij naar Nederland

over om, door mondelinge vertoogen, meer klem bij te zetten aan het adres der

Engelsche broeders. Het doel zijner komst te Rotterdam was vooraf aan eenige

vrienden medegedeeld, en ten huize van den predikant Verster hadden den

19''™ December en volgende dagen de bijeenkomsten plaats, waarin de grond-

slagen voor het „ Nederlandsch Zendelinggenootschap , ter voortplanting en be-

vordering van de christelijke godsdienst bijzonder onder de heidenen ," ge-
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legd werden. Niet lang daarna, in 1798, vertrok van der Kemp met Kiche-

rer , die de studie der theologie te Utrecht met de dienst van het Londensch

genootschap verwisseld had , als zendeling naar de Kaap de Goede Hoop , stichtte

er onder de daar woonachtige Nederlanders het Zuid-Afrikaansch genootschap ter

uitbreiding van het Koningrijk van Christus, en begon daarna zijne zende-

lingstogten onder de Kaffers en Hottentotten. Hij ontzag geene vernioeijenissen

,

geene ontberingen
,
geene gevaren , om het doel te bereiken , waaraan hij zijn leven

gewijd had, en bragt, al moge zijne methode ook hare zwakke zijde hebben,

in het algemeen de beginselen in praktijk, die bij de zendingszaak het meest

proefhoudend zijn bevonden. De taal der inboorlingen maakte hij zich eigen;

hij bestudeerde hunne zeden ,
gebruiken en karakter ; hij trachtte de zwervende

stammen tot het gezeten leven te brengen, en achtte het noodzakelijk, dat de

beschaving met het christendom hand aan hand ging. Zoo werkte hij onver-

moeid met woord en daad en schrift, en met de grootste zelfopoffering, totdat

hij in 1811 in drie-en-zestigjarigen ouderdom overleed.

Het nieuwe genootschap, als welks ware grondlegger van der Kemp te be-

schouwen is, kenmerkte zich in het algemeen door een' gematigden en ver-

lichten geest. Ofschoon het niets wilde doen in strijd met de „ ordening"

der Hervormde Kerk, wilde het toch niet eenzijdig Gereformeerd zijn. Het

noodigde dus allen uit om zich, als medewerkende of contribuerende leden,

bij het genootschap aan te sluiten, die, tot welk kerkgenootschap ook behoo-

rende , het doel der instelling beaamden , om „ het licht van kennis en deugd

te verspreiden op de wereld; den weg des geloofs in den gekruisten en ver-

heerlijkten Christus, als den eenigen weg tot rust van het hart aan deze, en

tot eeuwige gelukzaligheid aan gene zijde van het graf, voor redelijke men-

schen, die zondaars geworden zijn, aan te wijzen en meer algemeen bekend

te maken , en dus een rijk van zaligheid te stichten en op te bouwen op

aarde, en te arbeiden aan de bevolking van den hemel."

De aanhoudende oorlogen, die de eerste jaren der negentiende eeuw ken-

merkten , Avaren ongunstig voor de werkzaamheden van het genootschap. In

1814 waren echter drie zendelingen van de Rotterdamsche vereeniging er

in geslaagd om Java te bereiken. Zij waren Johan Christoffel Supper , Gottloli

Brückner en Joseph Kam. Wij zagen reeds hoe groot destijds het gebrek aan

predikanten in Indië was. De kerkeraad te Batavia stelde dus voor, die zen-

delingen vooreerst niet naar de heidenen te laten gaan , maar hen tot leeraars

bij de gevestigde Kerk te benoemen. Eaffles voldeed hieraan en benoemde

voorloopig Supper te Batavia , Brückner te Samarang en Kam te Soerabaja.

Toen echter in hetzelfde jaar 1814 de Luthersche predikant Schuil overleden

was, stelde Kaffles aan Supper voor, om tot de Luthersche gemeente over te

gaan , dat hij met verontwaardiging verwierp , ofschoon hij tot aan zijn' dood

,

in 1816 , te zamen met Koss liefdebeurten in de Luthersche kerk vervulde.
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Brückner ging in 1816 tot het Engelsch Baptisten-Zendelinggenootschap over,

nadat hij zich vooraf had hiten herdoopen. Hij was sedert in de omstreken

van Salatiga onder de inlanders werkzaam, en legde zich daarbij ijverig toe op

de Javaansche taal. Hij vervaardigde de eerste in het licht gegeven proeve

van Javaansche spraakkunst en de eerste, maar zeer gebrekkige, Javaansche

vertaling van het Nieuwe Testament, welke beide werken in 1830, onder zijn

eigen toezigt, op de pers der Baptisten-missie te Serampore, in Bengalen, ge-

drukt werden. Kam eindelijk vertrok in 1815 naar Amboina, waar hij tot

zijn' dood in 1833 als predikant werkzaam was, maar tevens bij herhaling,

op lange en vaak gevaarlijke togten , de duizenden inlandsche christenen op

de omliggende eilanden bezocht, en in zijne woning schoolmeesters en voor-

gangers voor hen trachtte te vormen. Tot 1822 werden nog dertien andere

zendelingen uit Nederland naar Indië gezonden; maar het blijvend gebrek

aan predikanten bragt te weeg, dat men zich daar bij hunne aankomst min-

der verheugde om der heidenen, dan om der christenen wil, en hen meest

allen tot leeraars bij de gevestigde gemeenten aanstelde. De Portugesche ge-

meente te Batavia, die reeds sedert 1808 een' eigen leeraar ontbeerd had, loste

zich in dezen tijd geheel in de Maleische gemeente op. Het schijnt, dat zij

eigenlijk zich zelve overleefd had ; want de Portugesche taal is thans te Ba-

tavia vergeten.

In 1816, het jaar van het herstel van het Nederlandsch gezag op Java,

kwamen weder twee predikanten aan , waarvan één te Batavia werd geplaatst,

terwijl de andere naar de Molukken werd gezonden ; maar deze geringe ver-

meerdering was geheel ontoereikend, om in de dringende behoefte te voorzien.

Uit een' in 1817 door den kerkeraad te Batavia aan het gouvernement

ingedienden staat bleek, dat er in al de bezittingen, die door het Engelsch

tusschenbestuur aan het Nederlandsch gezag waren teruggegeven, slechts vier of

vijf predikanten waren, en dat van de krankbezoekers , die vroeger in grooten

getale uit het moederland gezonden werden , en als catechiseermeesters en voor-

lezers in de gemeenten dienden
, geen enkele meer overig was. Bij het over-

groot gebrek van predikanten konden de buitenbezittingen schier in het geheel

niet bezocht worden. De resident van Banjermassin , op Borneo, werd te rade,

zelf de christen-kinderen zijner afdeeling te doopen, en een particulier ingeze-

ten te Padang volgde dit voorbeeld. Het treurig gebrek van godsdienstleeraars

was vooral noodlottig voor vele inlandsche gemeenten op meer afgelegen eilanden-

groepen, zooals de Sangi-, de Aroee- en de Zuidwester-eilanden, die, bij gemis van

alle opwekking en onderwijs, meer en meer in het oude bijgeloof terugvielen,

en van hun christendom naauwelijks iets anders overhielden dan den naam.

De Hervormde Kerk had in Indië steeds te veel op de regering gesteund,

dan dat zij nu in staat zou zijn geweest in haren nood zich zelve te helpen.

Gelukkig was de regering niet gezind de hand van haar af te trekken;
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maar bij den aard van het gezag , dal; zij in Indië oefende , stelde zij er prijs

op, streng toezigt te houden op al wat de Kerk verrigtte, en haar alle vrij-

heid van beweging te ontnemen ; en de Kerk moest zich dat laten welgevallen.

Trapswijze ontwikkelde zich nu dat zonderlinge stelsel, dat eindelijk zijne

voltooijing erlangde door het koninklijk besluit van 28 October 1840, waarbij

de kerkbesturen slechts als regeringscollegiën beschouwd worden, en de leer-

aren van de godsdienst , op de wijze der gouvernements-ambtenaren , in

klassen zijn ingedeeld, en niet door de roepstem der gemeente, maar naar

anciënniteit en bekwaamheid worden bevorderd. Teregt zeide de regering

in de Memorie van Toelichting op art. 122 van het in 1854 bij de wet vast-

gesteld regeringsreglement : „ Daar de Indische Kerk zich zelve niet kon

regelen, heeft de regering dit voor haar gedaan." De ontwikkeling dier or-

ganisatie in de bijzonderheden te volgen , laat onze ruimte niet toe. De tegen-

woordige toestand is in weinige woorden de volgende : De uitzending van

predikanten uit Nederland voor de Indische Kerk geschiedt op voordragt eener

speciaal daartoe op koninklijk gezag ingestelde commissie , wier werkkring zich

ook tot West-Lidlë uitstrekt. Zulk eene commissie was reeds voorloopig in 181.5

ingesteld , doch hare definitieve regeling dagteekent van het koninklijk besluit van

7 December 1820. Zij correspondeerde aanvankelijk met de Indische kerkeraden

,

door tusschenkomst van den kerkeraad te Batavia; doch sedert 1840 met het

toen ingestelde bestuur over de protestantsche Kerken in Nederlandsch Indië. De

voordragt der commissie wordt gevolgd door eene magtiging des konings, om

de aangewezen personen op te nemen onder de leeraren , bezoldigd uit de ko-

loniale kas. Het zooeven reeds vermeld, te Batavia, gevestigd kerkbestuur

heeft, volgens zijne oorspronkelijke organisatie , een lid van den raad van Indië,

of, volgens eene latere wijziging, een ander aanzienlijk en invloedhebbend

lid der protestantsche gemeente te Batavia tot president, terwijl verder de

predikanten van Batavia en drie notabele leden der gemeente daarin zitting

hebben. De taak van dit coUegie is aan den Gouverneur-Generaal voordrag-

ten te doen omtrent het plaatsen , verplaatsen en ontslaan der predikanten

,

en voorts voor de algemeene belangen der protestantsche Kerken in Neder-

landsch Indië en voor de behoorlijke uitoefening van de openbare godsdienst

aldaar te zorgen. Het plaatselijk bestuur der gemeenten is bij kerkeraden

,

benoemd, wat ouderlingen en diakenen betreft, buiten tusschenkomst van het

kerkbestuur, hetwelk echter bevoegd is van den Gouverneur-Generaal voor-

ziening te vragen, indien die kerkeraden nalatig bevonden worden. Een re-

glement op de uitoefening van kerkelijk toezigt en kerkelijke tucht is vastge-

steld bij koninklijk besluit van 28 Februarij 1854, en daarbij is van rege-

ringswege aan de kerkeraden onder anderen de handhaving der leer van het

evangelie en van de zuiverheid der zeden opgedragen. Het aantal der predi-

kanten in Nederlandsch Indië, hunne standplaatsen en dienstwerk, hunne
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tractamenteii en pensioenen zijn almede bij koninklijke besluiten geregeld.

Volgens de jongste bepalingen (van 2(3 November 1863) bedraagt het aantal

predikanten voor geheel Nederlandsch Indië vijf-en-dertig benevens drie hulp-

predikers , welke laatste doorgaans zendeling-leeraren zijn , d. i. personen , die

door het Rotterdamsche Zendelinggenootschap voor de dienst , als predikant

,

worden afgestaan. Van de predikanten hebben een-en-twintig hunne standplaatsen

op Java , drie op Sumatra , één te Eiouw , twee op Borneo , twee op Celebes

,

vier in de Molukken, tenvijl de beide andere zonder vaste standplaats zijn , om

beschikbaar te blijven voor de gemeenten, die tijdelijk hunne diensten behoe-

ven. Te Benkoelen op Sumatra, te Bonthain op Celebes, te Koepang op

ïimor wordt de dienst door hulppredikers waargenomen.

De in 1840 ingevoerde organisatie der protestantsche Kerk , zoowel als de

tegenwoordige regeling der zaken van de Katholieke eerdienst , is onder den

waarborg der wet gesteld door art. 122 van het regeringsreglement: „In de

bestaande inrigting en het bestuur der kerkgenootschappen wordt geene ver-

andering gebragt dan met wederzijdsch goedvinden van den koning en het

betrokken kerkgenootschap." Doch reeds vóór de vaststelling van dat regle-

ment was van verschillende zijden , en zelfs van den kant der synode van de

Hervormde Kerk in Nederland , de wensch vernomen , dat , nu aan de Roomsche

Kerk meer vrijheid was gegund, ook de protestantsche in Indië meerder

zelfstandigheid mogt erlangen. De regering wilde althans de mogelijkheid,

daartoe niet afsnijden, en rigtte dus art. 122 van het regeringsreglement

opzettelijk zóó in, dat het, naar hare meening, aan eene eventuele vervulling

van dien wensch geene zwarigheid zou in den weg leggen. Later, toen de

regering , door den bestaanden band tusschen de Kerk en den staat , in allerlei

moeijelijkheden gewikkeld, niets liever wenschte, dan de autonomie der Kerk

te verzekeren, bleek juist dit artikel het groote bezwaar uit te maken, daar

het bestuur der protestantsche Kerk in Indië de daartoe strekkende voorstel-

len der regering afwees. Daarom is ook tot dusverre van de zaak niets gekomen
,

en heeft de regering zelfs , haars ondanks , moeten voortgaan , de aangelegenhe-

den der protestantsche Kerk in Indië , op denzelfden voet als vroeger , bij besluit

te regelen en te besturen. De eenige toenadering tot het vergunnen van

meerdere zelfstandigheid aan de protestantsche Kerk, die tot dusverre heeft

plaats gehad, is gelegen in de intrekking, bij besluit van 27 April 1864,

van de gevorderde goedkeuring der benoeming van ouderlingen en diake-

nen, vroeger door het gouvernement, maar sedert 1854 door de kerke-

lijke autoriteiten.

De vraag rest nu nog wat onder dit staatstoezigt geworden is van de vrije

verkondiging der leer , met het doel om andersdenkenden daartoe over te halen

,

en dit voert ons tot de werkzaandieid der Zendelinggenootschappen terug.

Het protestantsche kerkgenootschap in Indië heeft , sedert het herstel van het
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Nederlandse]! gezag , de taak , om het evangelie tot de talrijke Mohammedaansche

en heidensclie bevolkingen van den Archipel te brengen , schier geheel aan

het Rotterdamsche Zendelinggenootschap en aan andere genootschappen van

dien aard , die later verrezen zijn
,
gedeeltelijk ook aan vreemde zendelingen

,

overgelaten ; doch de regering heeft haar naauwlettend toezigt zoowel tot de

werkzaamheid der zendelingen, als tot die der kerkgenootschappen uitgestrekt.

„De christen-leeraars, priesters en zendelingen," zegt art. 123 van het re-

geringsreglement, „moeten voorzien zijn van eene, door of namens den Gou-

verneur-Generaal te verleenen , bijzondere toelating , om hun dienstwerk in eenig

bepaald gedeelte van Nederlandsch Indië te mogen verrigten. Wanneer die

toelating schadelijk wordt bevonden , of de voorwaarden daarvan niet worden

nageleefd, kan zij door den Gouverneur-Generaal worden ingetrokken." Dit

artikel heeft natuurlijk geene betrekking op de werkzaamheid van predikanten

en priesters in de reeds gevestigde gemeenten en op de standplaatsen , hun door

de regering zelve aangewezen , maar alleen op de voortplanting van het chris-

tendom onder de inlanders , die de regering slechts in zooverre wil toelaten,

als zij daarvan geene nadeelige gevolgen voor de openbare rust en orde noch

andere ongelegenheden verwacht. De zienswijze der regering op dit zoo hoogst

gewigtig punt kunnen wij het best leeren kennen uit de Memorie van Toe-

lichting op het aangehaald artikel, waaruit de volgende zinsneden hier eene

plaats mogen vinden: „ Het staatsbestuur moet in de keuze zijner middelen

blijven binnen eenen werkkring, die op het stuk van geloofsbelijdenis volko-

men kleurloos moet zijn. Het beschermen van personen, regten en eigendom-

men , opdat de maatschappij in haar eigenaardig voorwaarts streven niet worde

belemmerd, ziedaar de bestemming van den staat. Al wat dat streven kan

verstoren of verhinderen, moet door den staat worden opgeheven, en daarom

moet hij in de eerste plaats zorgen voor rust en orde , als de eerste voorwaar-

de van beschaving en ontwikkeling. Het is deze pligt, het zijn deze inzig-

ten , die de rigting hebben bepaald van de in Nederlandsch Indië aangenomen

gedragslijn, ten aanzien van de verspreiding van het christendom. Daar waar

talrijke Mohammedaansche bevolkingen , met al hare elementen van fanatismus

en tegenstand, de meerderheid uitmaken, heeft de regering gemeend preventief

te moeten handelen; in die gedeelten van Nederlandsch Indië zijn dus, met

uitzondering van de groote steden, geene zendelingen tot prediking van het

evangelie onder de inlanders toegelaten. Trouwens, bij het bestaande rege-

ringsstelsel zou die toelating zonder eenigen twijfel door de inlanders worden

opgevat, als een bewijs, dat het Nederlandsch gouvernement hunne bekeering

tot het christendom begeert, en dat de zendelingen zoovele ambtenaren zijn,

door de regering afgevaardigd , om het bekeeringswerk te volbrengen. De re-

gering mag, naar hare overtuiging, geen' voet geven aan zoodanig dwaalbegrip ;

zij mag het thans bestaande vertrouwen niet in gevaar brengen van onherstel-
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baar te worden gescliokt. Voor 't overige heeft de regering zich nooit verzet

tegen hetgeen uaar haar inzien geschieden kon zonder hare beginselen te

verloochenen en zonder gevaar voor rustverstoring. Zij heeft b. v. niet veiv

liindei'd, dat zendelingen te Batavia, Samarang en Soerabaja wonende, verta-

lingen van gedeelten des Bijbels hebben vervaardigd en rondgedeeld. Zij heeft

toegelaten , dat afgevaardigden van het Nederlandsch Bijbelgenootschap gedu-

rende vele jaren het Javaansch hebben beoefend in het centraal gedeelte van

Java, alwaar de landtaal het zuiverst gesproken wordt ; zij heeft dit toegelaten

,

niettegenstaande de vergunning was gevraagd met het erkende doel , dat de

alzoo verkregen taalkennis zou benuttigd worden voor het vervaardigen van

eene naauwkeurige vertaling van de Heilige Schriften, De regering belem-

mert den invoer in Nederlandsch Indië niet van de in Nederland gedrukte

vertalingen des Bijbels, en evenmin het uitdeelen of verkoopen er van aan de

Javanen. Zij verhindert de Javanen niet zich bij de zendelingen in de groote

steden gevestigd, te vervoegen en van hen onderrigt te vragen. Zij vergunt

aan de zendelingen den toegang tot de inlanders , die geheel ongezocht 'het

christendom hebben omhelsd of het voornemen daartoe aan den dag leggen;

maar zij meent de beoordeeling omtrent plaatsen en personen , alsmede het

stellen van bepaalde voorwaarden niet uit hare handen te moeten geven. Zij

is verantwoordelijk voor de rust; de zendelingen zijn het niet. Haar oordeel

moet in dezen beslissend zijn. Overal waar de verkondiging van het christen-

dom de rust niet bedreigt, heeft de regering den vrijen loop gelaten aan de

prediking van het evangelie. De Moluksche Archipel, Timor en onderhoorig-

heden , sommige gedeelten van Celebes en Sumatra , de eilanden Bali en Lom-

bok, eindelijk het groote eiland Borneo zijn voor de zendelingen opengesteld.

Vraagt men nu, waartoe de vertaling des Bijbels in het Javaansch toegelaten,

wanneer men niet gezind is de vrije prediking van het evangelie op Java te

vergunnen? Het antwoord ligt voor de hand. Zoo de Javanen zich door de lezing

onzer Heilige Schriften willen laten stemmen ter gunste van het christendom,

de regering zal geene hinderpalen in den weg leggen aan de godsdienstige

beweging, welke uit die ingenomenheid mogt ontstaan. Waar die beweging

het vormen van christelijke vereenigingen mogt ten gevolge hebben, en waar

uit die vereenigingen de wensch openbaar wordt , om door zendelingen te worden

onderwezen , zal die wensch niet onbevredigd blijven. Onder zoodanige om-

standigheden zal de regering even pligtmatig toegeven aan den wensch der

bekeerden , als zij tot hiertoe pligtmatig heeft gemeend te moeten weerstand

bieden aan een' aandrang, die van elders komt. Aldus begrijpt de regering

hare stelling tegenover de inlandsche bevolking in het algemeen. Nergens po-

gingen om het bekeeringswerk , zelfs in schijn, door den steun van het wei-eld-

lijk gezag ingang te verschaften; overal strenge onzijdigheid; overal vergun-

ning tot prediking, waar de rust daardoor niet in gevaar wordt gebragt;

n. G9
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overal streng toezigt, waar dat gevaar aanwezig is. Een voorbeeld zal niet to

onpas zijn. Op verschillende punten van de residentie Soerabaja en ook te

Samarang liebben zicli ongevoeliglijk christen-gemeenten onder de Javanen

gevormd. Men vei-liindert de zendelingen niet die gemeenten te bezoeken,

maar men laat Lun niet toe zich naar de Mohammedaansche dessa's te bege-

ven, tot prediking van het evangelie."

De beknopte uiteenzetting dezer beginselen — en hoe kon zij beter geschie-

den dan met de woorden der regering zelve? — was noodig, om den aarden

de grenzen van den werkkring van Zendeling- en Bijbelgenootschappen in Neder-

landschlndiü naar behooi'en te doen begrijpen. En veel meer dan dit te doen, verbiedt

ons de ruimte, waarover wij mogen beschikken. De werkzaamheden en lotgevallen

der zendelingen in Nederlandsch Indië met eenige volledigheid te beschrijven , den

aard der gekozen wegen en middelen en de vooruitzigten der zendingszaak te be-

oordeelen, zou een boekdeel vorderen. Een vlugtige omtrek, een paar iets uitvoe-

riger geteekende figuren op den voorgrond, ziedaar al wat wij geven mogen.

Het Zendelinggenootschap had zich in de eerste jaren van zijn bestaan het

meest aan de belangen van Zuid-Afrika toegewijd, en zich voor den arbeid

op dat veld aan het Londensch genootschap aangesloten. Omstreeks twintig

evangelieboden zond het derwaarts uit, die er den grondslag hebben helpen

leggen, waarop later door Engelsche zendelingen is voortgebouwd. Doch de

besliste afstand van de Kaap aan Engeland, bij het herstel van den vrede in

Europa , noopte het genootscliap zich van dit veld terug te trekken en er den

arbeid aan anderen over te laten. Het vestigde thans zijne aandacht op de

Nederlandsche bezittingen in Bengalen, waar het in 1820 en 1823 vier zen-

delingen heenzond; doch andermaal zag het zijne werkzaamheid gestuit toen

die bezittingen, ten gevolge van het Londensch traktaat van 1824, aan Enge-

land werden afgestaan. Sedert bepaalde het zijne werkzaamheid tot den Indi-

schen Archipel, zoo wij de vestiging van een' enkelen post in Suriname uit-

zonderen, die elders nader zal worden vermeld.

Keeds in 1816 was op Java een medewerkend Zendelinggenootschap opge-

rigt. Het was in overleg met dit genootschap dat de Gouverneur-generaal den

zendeling Ie Bruyn naar Timor zond, die in 1818 uit Nederland was afge-

zonden. De hoofdplaats Koepang, waar hij de predikdienst waarnam, werd

natuurlijk het middelpunt zijner werkzaamheid, die zich van daar over de

omliggende gewesten van Timor en over eenige naburige eilanden, inzonderheid

Rotti , uitstrekte. Door zijne nederige en beminnelijke inborst won hij de

achting en vriendschap van den resident Hazaart, die zijne pogingen op wak-

kere wijze ondersteunde. Le Bruyn trad later in het huwelijk met eene doch-

ter van den inlandschen vorst van Amfonug, die, gelijk haar geheele stamhuis,

de Hervormde godsdienst beleed, en baande zich daardoor ongetwijfekl te

beter den weg tot de harten der bevolking.
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De gemeente te Koepang verkeerde tijdens de komst van Ie Briiyn in ccn'staat

van diep verval ; de christenen, die er nog uit vroeger tijd waren, hadden gedm-endc

twintig jaren alle opleiding en onderwijs gemist. Er bestond nog ecne school >

maar slechts aan acht kinderen werd er een hoogst gebrekkig ondcrrigt ge-

geven. Lc Bruyn vatte zijne taak met vurigen ijver aan, reisde onvermoeid

rond, stichtte in den omtrek van Koepang kleine gemeenten, bragt op die

plaats zelve een hulp-zendelinggenootschap tot stand, schreef of vertaalde in

het Maleisch , zoo goed hij kon , een aantal geschriften , onder anderen cenc

vertaling der evangelische gezangen, en wist bij de gemeente van Koepano-

zulk een vuur van ijver te ontsteken, dat zij in plaats van hare in 1795 door

cene aardbeving vernielde kerk, een nieuw bedehuis oprigtte, dat in 1826

werd voltooid. Zoowel bij deze onderneming , als bij de oprigting van een bij-

zonder schoolfonds, mogt hij zich verheugen over de ruime medewerking der

inlandsche regenten. In 1824 bezat Koepang eene wèl ingerigte Maleische

school met drie-en-negentig , eene Hollandsche met acht-en-twintig leerlingen.

Drie andere scholen waren in de naburige kampongs, en vijf op het eiland Kotti

in werking. Tien jaren lang was Ie Bruyn, onder het genot eener onaff^ebro-

ken goede gezondheid, onvermoeid werkzaam; maar in 1829 werd hij door

de toen te Koepang heerschende kwaadaardige koortsen plotseling uit zijn'

schoenen werkkring weggerukt.

Het Zendelinggenootschap had Ie Bruyn niet alleen laten staan. In Mei

1827 werd hij verblijd door de gelijktijdige aankomst van vijf medehelpers te

Koepang, die zich echter, ten gevolge eener conferentie in Mei 1828, onder

voorzitting van Kam te Amboina gehouden, met nog drie andere later aan-

gekomene broeders over Eotti en de Zuidwester-eilanden verspreidden. Allen,

dus was hun plan , zouden jaarlijks onder voorzitting van Ie Bruyn op Lctti

zamenkomen , over hunnen arbeid met elkander beraadslagen , en van Koe-

pang van al het noodige voorzien worden. Vol verwachting begon men dit

plan te verwezenlijken; maar de spoedige dood van twee der nieuw aano-e-

koraen broeders
,

gevolgd door het overlijden van Ie Bruyn , de ziel van het

geheele plan, deed ook deze verwachtingen in rook vervliegen. De arbeid van

Ie Bruyn te Koepang en op Rotti werd door ter Linden, Heymering en an-

deren ijverig voortgezet; maar allengs openbaarden zich allerlei bezwaren.

De geringe bekendheid der Timorezen met de Maleische taal, verschil van

inzigt onder de zendelingen
,
geschillen van de broeders met de residenten

,

die niet allen in de belangstelling van Hazaart voor den zendelingsarbeid

deelden, de verwoestingen vaak door de rooftogten der wilde Timorezen uit

het gebergte aangerigt in de kampongs, waar de zendelingen werkzaam waren

of scholen opgerigt hadden, dit alles deed de missie op Timor meer en meer ver-

kwijnen. Het Zendelinggenootschap werd zijne teleurstellingen moede; en naar-

mate het zich in Menado en op Java een' hoopvoller werkkring geopend zag,

G9*
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trok het zijne aandacht van Timor en Rotti af. In 1841 werd de missie op

de Zuidwester-eilanden, in 1851 die op Timor en Rotti opgeheven, en slechts

de zcndclingleeraar Heymering bleef als hulpprediker te Koepang op zijn' post.

Treurige uitkomst voor de honderden inlandsche christenen, die nog op Letti,

Zisser, Roma, Wetter, Rotti en in een aantal verspreide gemeenten op Timor

gevonden worden , en thans alleen zijn overgelaten aan de leiding der school-

meesters, die door Heymering of op de kweekschool te Amboina gevormd zijn.

Wenden wij thans den blik naar het pas genoemd eiland, het eerste tooneel

der werkzaamheid tot evangelieverspreiding in de dagen der Compagnie. Wij

vermeldden reeds, dat in 1815 Joseph Kam derwaarts werd gezonden en als

zendelingl eeraar te Amboina geplaatst. Daar predikte hij voor de Europesche

en inlandsche gemeente, maar zijn vurige geest vergunde hem niet zich tot

deze taak te bepalen. Op de wijze van de predikanten der Compagnie begon

hij lange, vaak gevaarvolle togten te ondernemen, om overal de christen-

gemeenten op te zoeken, niet echter op kosten van den staat, maar op zijne

eigene of die des genootschaps. Op die wijze bezocht hij de Amboinasche eilan-

den Ceram, Noord-Celebes, de Sangi- en Talaur-eilanden , Timor enz,,

overal de verspreide christenen opzoekende, hereenigende, doopende en avond-

maal bedienende, predikende en catechiserende zooveel hij vermogt. liet was

eene hernieuwing van de oude methode der Compagnie, doch welligt met meer

kracht en indruk dan ooit te voren aangewend. Bij een' zoo verbazend uit-

gcstrekten werkkring kon het niet missen , of hij moest behoefte aan mede-

werking gevoelen. Het genootschap bleef niet achterlijk. Een aantal zende-

lingen waren op verschillende tijden op Amboina, Saparoea, Ceram, Boeroe enz.

werkzaam. Eene bijzondere taak werd in 1835 aan Roskott opgedragen,

waarbij wij nog een' oogenblik moeten stilstaan. Hij werd uitgezonden, om op

de Amboinasche eilanden de zendingszaak door middel van het schoolwezen te

bevorderen , en was dan ook geen geordend zendeling, maar alleen onderwijzer.

Te Ratoe Meirah op Amboina stichtte hij eene kweekschool voor inlandsche

onderwijzers, die thans sedert ruim dertig jaren de Amboinasche, de Zuid-wester-

en Aroe-eilanden , Ceram, Boeroe enz. van schoolmeesters voorziet. „In hem,"

zegt de heer Neurdenburg , de tegenwoordige directeur van het zendelinghuis

,

„vinden wij liet voorbeeld van den zendeling, die buiten preêkcn, doopen,

avondmaalbedienen enz, , enkel door elementair onderwijs aan de beschaving

der bevolking werkt. Er mogen in den jongsten tijd bedenkingen zijn inge-

bragt tegen de bijbelsche strekking van zijn onderwijs, wie billijk oordeelt,

zal hierin geene hoofdbeschuldiging kunnen erkennen ; alleen dan , wanneer

blijken mogt, dat zulk onderwijs niet vormend, niet ontwikkelend was, zou

men het moeten wraken; doch daarvan is het bewijs niet geleverd." In 1854

ging het Zendelinggenootschap met de regering eene overeenkomst aan, waarbij

bepaald werd, dat het genootschap gedurende de tien eerstvolgende jaren zou
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zorgen voor de opleiding , de uitzending en het voltallighouden van zes zende-

lingen , later met nog twee vermeerderd , bestemd om , na door de commissie

voor de Indische kerkzaken te zijn geëxamineerd en ingezegend, onder het

bestuur des genootschaps in de dienst bij de christen-gemeenten in de Mo-

lukken te voorzien. Eene bezoldiging uit 's lands kas werd daarbij aan de zen-

delingen toegelegd. Xa het verstrijken van dien termijn toonde zich het gou-

vernement geneigd om de overeenkomst te vernieuwen; doch het Zendeling-

genootschap zag zich verpligt daarvan af te zien, om geene andere reden, dan

dat het door gebrek aan middelen genoodzaakt werd zijne werkzaamheden meer

te concentreren. De nieuwe regeling, die hieruit zou voortvloeijen, bleef sedert

bij do Indische regering in overweging, en inmiddels bleven de zendelingen

op hunne posten. In 1866 waren nog zes zendelingen op Amboina, Saparoca,

Haroekoe, Noesa-lant en Ceram werkzaam. De meesten hadden zich bereid ver-

klaard een beroep als hulpprediker te aanvaarden, en het genootschap stelde

het grootste vertrouwen in de bedoelingen der regering, van wie het zeker

verwachtte, dat zij de inlandsche gemeenten in de Molukken niet aan zich

zelven zou overlaten.

Het schoonste, het vruchtbaarste veld, dat totdusverre voor den arbeid van

het Nederlandsch Zendelinggenootschap geopend werd, is de Menahassa, een

landschap op het noordelijk schiereiland van Celebes. De schoone periode dezer

missie begint met 1831, toen de zendeling Kudel daar zijn' arbeid aanving,

waarin hem sedert 1834 Schwarz , sedert 1836 Herrmann, en later meer

anderen ter zijde stonden. Twee andere zendelingen waren hem reeds van

1821—1827 voorgegaan, maar te vroeg bezweken, om iets van belang te kunnen

uitwerken ; een derde was sedert eenigen tijd als zendelinglceraar te Menado

werkzaam geweest. Doch Rudel volgde zijn' eigen weg. Op aanraden van den

resident Pietermaat vestigde hij zich te Tondano. Door minzaamheid en voor-

komendheid, door elke gelegenheid aan te grijpen, om zich met den inlander

te onderhouden , won hij de genegenheid zoowel van de hoofden, als van den

minderen man. Schwarz , die meer behoefte had aan beweging , was onver-

moeid in reizen en trekken door zijn uitgestrekt arbeidsveld. Herrmann legde

zich toe op de studie der Alfoersche taal, en gaf in 1852 eene vertaling van

het Evangelie van Mattheus in het licht. „ In 1853," zegt de heer Buddingh —
in het verhaal der reizen door Nederlandsch Indie , die hij met het doel eener

algemeene inspectie over de protestantsche Kerk en het schoolwezen in Ne-

derlandsch Indie van 1852—1857 volbragt — „in 1853 telde men in de

Menahassa' 28,178 zielen, die gedurende het tijdperk van 1831—1853 tot het

christendom bekeerd waren. In dat landschap waren 122 inlandsche scholen

gesticht, die in 12 gouvernementsscholen , 22 Negerie-scholen en 88 genoot-

Echapsscholen verdeeld waren. Het gezamenlijk getal leerlingen op deze scho-

len bedroeg 10,754."
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Er is in den laatsten tijd veel geschreven en getwist over de waarde der

bekeeringen in de Menahassa, over het wezenlijk vormende en ontwikkelende

van het onderwijs dddr door de zendelingen gegeven. Het vermoeden ligt

voor de hand, dat er van beide zijden eenige overdrijving plaats heeft. Wij

wenschen daarom eene onpartijdige getuige op te roepen. De beroemde Ida

Pfeifer bezocht de Menahassa in 1853, en vertoefde er geruimen tijd in de

woning van onderscheidene zendelingen. Zie hier wat zij van hen getuigt.

„Het leven en werken der zendelingen, zooals ik het hier zag, bevredigde

mij oneindig meer dan dat der Engelsche en Amerikaansche zendelingen in

Indië , China en Perzië. De zendeling vestigt zich hier op eene bepaalde plaats,

en reist niet nu honderd , dan tweehonderd mijlen ver her- en derwaarts, om

te prediken voor lieden, die geenerlei voorbereidend onderrigt genoten hebben

en van zijne lange redeneringen zoo goed als niets verstaan. Heeft hij zijnen

werkkring zoover uitgestrekt, dat de taak hem te groot wordt, dan vez'zoekt

hij het genootschap om een' nieuwen medearbeider, en zóó gaat de zaak stap

voor stap voorwaarts. De heeren Schwarz en Kudel hebben hier den arbeid

begonnen, en nu is het aantal zendelingen reeds tot tien gestegen, en ook

dit is niet meer toereikend 1).

„De HoUandsche zendelingen ontvangen van hun genootschap een zeer

matig inkomen; hunne huishouding is zeer nederig ingerigt, en de weelde

der voorname Engelsche en Amerikaansche zendelingen is hun vreemd. Het

gevolg daarvan is , dat het volk zijne leeraren met meer vertrouwen nadert

,

dat er niet zulk een hooge scheidsmuur tusschen beiden is opgerigt. Terwijl ik

bij den heer Schwarz gelogeerd was, viel ook een zondag in. Na den na-

middag-godsdienst kwam daar een aantal inboorlingen bezoeken brengen

,

en zij onderhielden zich uren lang zóó hartelijk en vertrouwelijk met het

gezin , alsof zij er toe behoorden.

„ ledere zendeling heeft vier tot acht jongelingen en even zoovele meisjes

in zijn huis. De jongelingen vormt hij tot onderwijzers, de meisjes krijgen

onderrigt in allerlei nuttige handwerken. Deze jongelieden worden geheel als

kinderen des huizes behandeld; echter wordt gezorgd, dat zij niet door een te

hoog opgevoerd onderwijs, of door eene te gemakkelijke levenswijze uit hun'

stand worden gerukt.

„ De zendelingen houden geene meetings één- of tweemalen in de week

,

maar tweemalen in het jaar , en zij worden daarbij niet door vrouwen en kin-

deren en het gansche huisgezin vergezeld. De heeren vereenigen zich gedu-

rende twee of drie dagen, en ieder rijdt dan weder huiswaarts. Zij acliten het

hier ook niet beneden hunne waardigheid , welopgevoede , inlandsche meisjes te

huwen. Mevrouw Schwarz was niet zoo gelukkig van Europesche ouders af

1) lu 1866 was het aantal elf.
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Ic stammen; maar zij wist hare taak evengoed, zoo niet beter, te vervullen, dan

de meeste Europesclie zendelingsvrouwen ; want zij zoo min als hare kinderen,

liad behoefte aan reizen naar Europa, tot verwisseling van klimaat. "Wat kost

niet aan de Engelsclie en AraerikaanscLe Zendelinggenootsehappcn het aan-

houdend reizen van de vrouwen en kinderen der zendelingen!

„ Ik zag de vrouwen der zendelingen de zieken bezoeken en de afzigtelijkste

wonden en zweren verbinden. Ik kreeg hier meer achting voor de zendelin-

gen dan ik ooit gevoeld had; en hier werd het mij duidelijk, dat zij oneindig

veel goeds kunnen uitwerken, wanneer zij dezen stand met ware, innige roe-

ping omhelzen en niet, gelijk helaas! zoo dikwijls het geval is, met het ei-

genbatig doel, om zich een goed leven , een rijkelijk inkomen te verschaffen."

Op Java heeft in de dagen der Compagnie het christendom onder de in-

landers geene noemenswaardige vorderingen gemaakt. De kleine gemeente te

Torgoe, zes uren ten oosten van Batavia, is eigenlijk eene dochter van de voor-

malige Portugesche gemeente der hoofdplaats, en moet zich düilr in en na

1G78 langzamerhand gevormd hebben. De eenige eigenlijk inlandsche gemeente

uit vroeger tijd was die van Depok, niet ver van ïorgoe gelegen. De wijze

van haar ontstaan is zeer eigenaardig. De lieer Cornelis Chastelein liet bij zijn'

düod, in Junij 1714, zijn landgoed Depok bij uiterste wilsbeschikking na aan

diegenen zijner slaven, die bij zijn' dood, of binnen twee jaren daarna, het christen-

dom mogten omhelzen , in welk geval zij tevens zouden ophouden slaven te zijn.

Ilonderd-en-vijftig zielen, meest van Makassaarsche en Ijalmesche afkomst volde-

den aan die voorwaarde ; maar de gemeente, dus zonder overtuiging en zinsveran-

dering, uit zucht tot bevordeiing van wereldsche belangen ontstaan , heeft nooit

veel teekenen van leven gegeven en zich door traagheid en onverschilligheid

gekenmerkt. In overleg met het gouvernement was in de tegenwoordige eeuw

van tijd tot tijd een zendelingleeraar bij deze gemeente werkzaam; maar van

eene verdere verbreiding des christendoms onder de Javanen , enkele bijzondere

gevallen uitgezonderd, werd nooit iets vernomen. De bekeering van Moham-

medanen tot het christendom werd te allen tijd als schier hopeloos beschouwd,

en elke poging daartoe werd zwanger geacht van onrust, verzet en opstand.

Ook waren velen niet vrij van de beduchtheid, dat de Javaan , zoo hij de evan-

gelieleer omhelsd had, het diep gevoel der meerderheid van den Europeaan

zou verliezen, en hem niet langer als meester zou willen erkennen , die door het

christendom zijn Iroeder was. Geen wonder dus, dat de Indische regering den

arbeid van enkele zendelingen op Java met wantrouwen gadesloeg, de ver-

spreiding der gebrekkige Javaansche bijbelvertaling van Brückner niet durfde

toelaten, en steeds trachtte den blik der Zendelinggenootschappen naar andere

deelen van den Archipel te rigtcn, waar minder gevaar van hunne prediking

verwacht werd. Daar vernam men eensklaps, dat in December 1843 vijf-

en-dertig Javanen in de kerk van Soerabaja door geloofsbelijdenis en doop
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met de gemeente van Christus waren verbonden. Gesprekken met eenlge chris-

tenen van geringen stand en de verspreiding van enkele exemplaren van

Brückner's Nieuw Testament, ziedaar de geringe middelen, waardoor deze uit-

komst verkregen was. Langzaam en in stilte maakte de zaak verder voortgang;

niet altijd, tot onze smart moeten wij het erkennen, door de aanwending der

zuiverste middelen. In 1846 was het getal Javaansche christenen reeds tot

ruim 229 geklommen, in 1847 werden op nieuw een negentigtal gedoopt. In

1S48 gaf de regering verlof om 300 exemplaren van Brückner's Nieuw Tes-

tament te verspreiden, en het Zendelinggenootschap erlangde de vrijheid om

een' zendeling onder hen te vestigen, waartoe de keus op broeder Jellcma

viel. Hij vestigde zich te Noja op geringen afstand van Soerabaja, en liet

aantal dergenen , die geloofsbelijdenis aflegden en zich doopen lieten, was reeds

in 1849 tot ruim 400 geklommen. De hooge ingenomenheid met dit verschijn-

sel , die zich aanvankelijk in het moederland vertoonde , heeft zich later tegen-

over naauwkeuriger kennis en uitgebreide ervaring niet kunnen staande houden.

Ook is de voortgang niet zoo geweest als men aanvankelijk meende te mogen

verwachten. Maar het Zendelinggenootschap heeft den moed niet opgegeven

,

en heeft thans nog drie zendelingen , die onder de inlandsclio gemeenten op

Java werkzaam zijn, en aan wie Samarang , Soerabaja en Kediri als standplaat-

sen zijn aangewezen.

De opgenoemde punten zijn niet de eenige , waar het Nedcrlandsch Zende-

linggenootschap werkzaam was, maar zij zijn do voornaamste en waar eenige

blijvende uitkomst verkregen werd. De twisten , die de vaderlandsche Kerk

verscheurden, ondermijnden ook de krachten des genootschaps , en velen, die

in de vrijere rigting dier instelling eenc verloochening zagen van het hun

dierbaar geloof der vaderen , zochten andere middelen en wegen, om voor het

rijk van Christus, meer overeenkomstig hunne zienswijze, in den Indischen Ar-

chipel werkzaam te zijn. Een zendeling van de Nederlandsch-Gereformeerde

Zendingsvereeniging te Amsterdam werd in 1862 in Tagal op Java toegelaten.

Eene Utrechtsche Zendingsvereeniging kreeg in 1863 verlof om het evangelie

op de Zuid- of Zuidwestkust van Nieuw Guiiiea te verkondigen. Eene soort-

gelijke vereeniging, die naast het Zendelinggenootschap in Rotterdam verrees,

kreeg in 1865 vergunning om te Indramajoe in Tjeribon en te Tpandjoer in

de Preanger-regentschappen werkzaam te zijn. Ook moet nog genoemd worden

de Doopsgezinde Vereeniging ter Evangelieverbreiding in de Nederlandsche

Oost-Indische bezittingen, die reeds in 1857 voor een' harer zendelingen ver-

gunning verkreeg, om zich in de afdeeling Japara te vestigen.

Buitenlandsche Zendelinggenootschappen wedijverden met Nederlandsche, om

arbeiders in 's Heeren wijngaard naar den Archipel af te vaardigen. Onder-

scheidene zendelingen van de IloUandsche Hervormde Kerk te New-York waren

van 1836 tot 1850 met ijver, maar zonder gunstig gevolg, in Borneo's
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AVcster-afilec'ling, in liet gebied van Lantlak , werkzaam. Van hetzelfde jaar 1836

dagteekent de vestiging van zendelingen van liet Rijnsclie genootschap te Barmen,

in het gebied van Poelopatük in het zuiden van Borneo ; doch het goede reeds

door hen tot stand gebragt , werd in 1859 door den in Banjer-massin uitgebroken

oorlog gewelddadig verstoord. Thans heeft dit genootschap de blikken naar de

Batak-landen op Sumatra gerigt, vroeger reeds meermalen door Engelsche en

Amerikaansche zendelingen bezocht, maar steeds met ongunstigen uitslag. De
Gossnersche vereeniging te Berlijn zond een aantal zoogenaamde zendelings-

werklieden naar Nederlandsch Indië, die thans op Java, op Timor en Rotti,

op de Sangi- en Tulaar-eilanden werkzaam zijn.

Nevens al deze Nederlandsche en vreemde genootschappen moeten ook nog

twee in Nederlandsch Indlë zelf gevestigde vereenigingen vermeld worden

:

het Nederlandsch Oost-Indisch Zendeling- en Bijbelgenootschap te Batavia,

dat echter niet veel van zich laat hooren , en het genootschap van in- en uit-

wendige zending te Batavia, dat aan den arbeid tot verbreiding des evange-

lies op onderscheidene wijzen krachtig deelneemt en de zendelingen van andere

genootschappen met raad en daad ondersteunt.

De pogingen der Zendelinggenootschappen zijn ten slotte krachtig gesteund

door het Nederlandsche Bijbelgenootschap. Dit genootschap, naar het voor-

beeld van soortgelijke instellingen in Engeland en elders, in 1814 opgerigt

,

stelde zich nevens de verspreiding van den Bijbel in het moederland , ook ten

doel de kennis der Heilige Schrift onder vreemde volken uit te breiden, en

vestigde tot dat einde, gelijk natuurlijk was, den blik in de eerste plaats op

Nederland's overzeesche bezittingen. Vertaling des Bijbels, geheel of bij ge-

deelten, in de talen van den Indischen Archipel, ten einde dien daarna aan

de inboorlingen in handen te geven en den zendelingen bij hunne evancelie-

prediking een onmisbaar hulpmiddel te verschaffen, werd eene der gewigtig-

ste werkzaamheden des genootschaps. Het Nederlandsch Bijbelgenootschap

heeft zich boven alle anderen onderscheiden door de degelijkheid en grondig-

heid, waarmede het deze taak heeft aangevat. Overtuigd dat geene proefhou-

deude vertaling der Heilige Schrift mogelijk is, zonder naauwkeurige
,
gron-

dige , door omgang met de inboorlingen zelven verkregen kennis der taal

waarin wordt overgezet, heeft het Bijbelgenootschap zijne afgevaardigden

naar Java, naar Sumatra, naar Borneo, naar Celebes, naar Riouw uitgezon-

den, om de Javaansche en Soendanesche , de Eataksche en Dajaksche, de

Makassaarscho en Boeginesche talen te beoefenen, en ook in de kennis van

het zuivere Maleische taaieigen dieper door te dringen, dan tot nog toe aan

de Europeanen gelukt was. Eene reeks van verdienstelijke en deels voortref-

felijke linguistlscho werken: woordenboeken, spraakkunsten, leerboeken in

het eigen schrift der bevolkingen van den Archipel, is door het genootschap,

met opoffering van aanzienlijke geldsommen, tot stand gebragt, en daardoor

II. 70
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zijn niet enkel aan de Kerk, maar ook aan den staat en de wetenschap, on-

sclmtbare diensten bewezen. Die grondige voorafgaande taalstudiën hebben het

genootschap in staat gesteld , de gebrekkige Javaansche vertaling des Nieuwen

Testaments van Brückner door eene veel betere te vervangen , en er die van

het Oude Verbond aan toe te voegen; de naam van J. F. Gericke, die

meer dan twintig jaren van zijn leven aan de voorbereiding en voltooijing

van die groote taak toewijdde, verdient in dankbare herinnering te blijven.

De vertaling des Bijbels in een Dajaksch dialekt van Zuid-Borneo, door zen-

delingen van het Rijnsch genootschap te Bannen aangevangen , is geheel her-

zien en voltooid door broeder Hardeland, die tot dat einde in dienst des ge-

nootschaps was overgegaan. De heeren Matthes en van der Tuuk , die zich

als uitstekende beoefenaars der talen van Celebes en Sumatra in dienst des

genootschaps onderscheiden hebben , bleven ook in proeven van bijbelvertaling

in het Bataksch en Makassaarsch niet achterlijk. Engelmann is thans op West-

Java bezig , om zich voor de Soendanesche bijbelvertaling voor te bereiden

,

terwijl Klinkert , vroeger in dienst van de Doopsgezinde zendingsvereeniging

,

door de Maleische taal op Riouw te bestuderen , zich gereed maakt, om ein-

delijk eene algemeen bruikbare, in zuivere taal geschreven Maleische verta-

ling des Bijbels te leveren , waaraan , na de pi'oeven van vertaling in locale

,

zoogenaamd laag-Maleische dialekten , die in de laatste jaren geleverd zijn
,

nog evenzeer als vroeger, ja misschien meer dan ooit behoefte bestaat. Om
het doel des Bijbelgenootschaps in Indië te bevorderen, heeft de regering den

12'ic" December 1861 een besluit uitgevaardigd, waarbij is bepaald , dat geene

bijzondere toelating in eenig deel van Indië wordt gevorderd van hen, die

zich alleen met het verspreiden van den Bijbel bezig houden , zonder daarmede

de prediking van het Evangelie te verbinden.

Nooit voorzeker werd met aanwending van zoo velerlei krachten , met zoo-

veel ijver en inspanning aan de evangelisatie van den Indischen Archipel

gearbeid, als in de laatste twintig jaren het geval is. En toch, hoe gering is

de verkregen uitkomst in verhouding tot den onmetelijken omvang der taak!

Eene naauwkeurige statistiek van de protestantsche Kerk in Indië , en inzonderheid

van de inlandsche gemeenten, te leveren , is onmogelijk ; maar van het bekende

tot het onbekende besluitende , durven wij het gezamenlijk aantal protestant-

sche christenen in den Archipel naauwelijks op 70,000 zielen schatten. Hier-

onder zijn zeven h, acht duizend militairen, terwijl ook van de overige zielen

de grootste helft tot de Europeanen en hunne afstammelingen behoort. Voegen

wij de Roomsche en Protestantsche christenen te zamen, dan kunnen wij

onder de ongeveer twintig millioen zielen, die den Indischen Archipel bewo-

nen , misschien 80,000 tellen, die den naam van christenen dragen, en hoe

velen nog daaronder niet meer dan den naam! Hoeveel laauwheid naast dien

ijver , hoeveel tegenwerking bij die krachtsinspanning ; hoe weinig overeenstem-
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ming , hoeveel gebrek aan zamenwerking , hoeveel onderlinge strijd ! Docli

laat ons niet klagen noch oordeelcn ! De tijd is niet aangebroken, die onze

eeuw regten kan ; en uit de verwarring van heden kan welligt eene nieuwe

orde verrijzen , schooner dan thans iemand durft vermoeden!

II.

Be Kerken van liet Westen.

Dezelfde ijver voor de verbreiding van de Hervormde godsdienst, dezelfde

onverdraagzaamheid jegens andersdenkenden, die de Oost-Indische Compagnie

kenmerkten, bezielden ook hare in 1621 opgerigte mededingster , de West-

Indische Compagnie, die geroepen was om eene even geduchte vijandin

voor de destijds vereenigde rijken van Spanje en Portugal te worden in het

westelijk halfrond, als zich hare oudere zuster in het verre Oosten had

betoond.

De eerste groote ondernemingen der West-Indische Compagnie waren tegen

de Portugesche bezitting Brazilië gerigt, waarvan zij in 1640, toen Portugal

zijne onafhankelijkheid herkreeg, een aanzienlijk gedeelte aan haren schepter

onderworpen had. De Compagnie kon zich echter in deze veroveringen niet

staande houden, en ofschoon de strijd nog eenige jaren werd voortgezet, keerde

Brazilië bij den vrede van 1661 geheel onder de heerschappij der Portuge-

zen terug.

Gedurende al den tijd dat de Nederlanders in Bi'azilië gevestigd waren

,

legden zij den grootsten ijver voor de Hervormde godsdienst aan den dag.

Te Olinda, Hamaraca, Parahiba, Kaap St. Augustijn en Serinhoen waren

predikanten geplaatst; te Eecife, den hoofdzetel der Hollandsche magt, waren

er niet minder dan drie. Ook onder de Indianen poogden de Nederlanders het

christendom te verbreiden, want verschillende stammen der rood huiden waren

aanvankelijk niet ongenegen bij onze landgenooten bescherming te zoeken tegen

de verdrukking der Portugezen. Men leerde hun lezen en schrijven , en maakte

aanvankelijk eenige vorderingen; doch de pogingen der geestelijkheid en van

de regering werden tegengewerkt door de wreedheid en hebzucht der kapers

en kooplieden , die zich vaak aan menschenroof jegens de Indianen schuldio-

maakten , om ze als slaven te verkoopen. Graaf Maurits van Nassau , die van

1636 tot 1644 aan het hoofd der Nederlandsclie bezittingen in Brazilië stond,

roemt zeer den ijver der pi'edikanten voor het onderwijzen der inboorlingen

,

maar had zich daarentegen zeer te beklagen over hunne onverdraagzaamheid,

die hem dwong, zeer tegen zijne neiging, de volkomen godsdienstvrijheid te

beperken , welke totdusverre in de kolonie geheerscht liad. Aan de Katholieken

werd het houden van processiën langs de straten verboden, en de synagogen

70*
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der joden werden geheel gesloten, zoodat zij zich tot de viering van hunne

godsdienst binnen 's huis moesten bepalen. Deze beperking van de vrijheid der

joden was te meer te betreuren , daar een groot deel der bekwaamste en rijkste

bewoners van HoUandsch Brazilië joden waren , die door de verdraagzaamheid

der regenten derwaarts waren gelokt.

Al wat door de Hervormde Kerk in Brazilië was tot stand gebragt, ging te

loor, toen dat land onder Portugal's schepter tot gehoorzaamheid aan den Hei-

ligen Stoel werd teruggebragt. Eenigzins anders was de loop der zaken in

Nieuw-Nederland , zooals het tegenwoordige Nieuw-Yoi'k voormaals als Neder-

landsche kolonie werd genoemd. In 1609 door Hudson ontdekt, was Nieuw-

Nederland sedert 1623 eene bezitting der West-Indische Compagnie, die zich

beijverde er landbouw-koloniën te vestigen. Onder het bestuur van Stuyvesant

had deze bezitting eene hooge mate van bloei bereikt, toen zij in 1664,

in vollen vrede, door de Engelschen werd aangetast en veroverd, die bij

den vrede van Breda, in 1667 , in het wederregtelijk bezit daarvan werden

bevestigd.

De kerkelijke aangelegenheden der kolonie waren geregeld bij het charter

van 1640, 't welk bepaalde, dat geene andere godsdienst in 't openbaar zou

worden lütgeoefend dan de Hervormde, terwijl de Compagnie zich tot het

in dienst stellen van predikanten , schoolmeesters en krankbezoekers ver-

bond. Maar ofschoon de Compagnie het gezag der gevestigde Kerk erkende,

werden tot 1656 alle gezindheden in de kolonie op denzelfden voet als in

het moederland geduld, en waren onder de volkplanters een aantal Luthera-

nen , Doopsgezinden , Independisten en Katholieken, De Hervormde predikan-

ten zagen dit met leede oogen, en verwierven in 1656 van Stuyvesant, die

zelf een ijverig zoon der Kerk was, de uitvaardiging eener proclamatie,

waarbij tot verbreiding van Gods eer, tot bevordering van de Hervormde

godsdienst, en tot handhaving van vrede en eensgezindheid in het land, aan

predikers, niet door kerkelijk of wereldlijk gezag daartoe geroepen , het houden

van oefeningen ontzegd werd, die niet in ovex-eenstemming waren met de

gevestigde godsdienst, volgens de regelen der synode van Dordrecht. Hierop

begon eene strenge vervolging tegen de weêrspannigen , die beboet en in den

kerker geworpen werden, totdat de tusschenkomst der Compagnie, met eene

berisping van Stuyvesant's handelwijze gepaaixl, de vroegere vrijheid voor allen,

om hunne godsdienst binnen 's huis uit te oefenen , herstelde. De vrees voor

de Kwakers bragt echter te weeg, dat Stuyvesant in 1663 een nieuw, nog

strenger plakkaat deed afkondigen ; maar ook nu weder werd hem uit het

moederland de pligt van matiging zdózeer ingescherpt, dat de vervolging da-

delijk ophield , en sedert schier volkomene godsdienstvrijheid bestond.

De bijzondere zorg voor de Kerken, aan gene zijde van den Oceaan, was op-

gedragen aan de classis van Amsterdam , die de geestelijken voor deze Kerken
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ordende, en door eene commissie „ ad res exteras" de correspondentie met haar

onderhield. Gedurende meer dan eene eeuw werd dit kerkelijk opzigt der clas-

sis van Amsterdam erkend; want lang nadat de kolonie aan Engeland was

overgegaan, werd de Hervormde Hollandsche Kerk in den staat van New-

York door deze classis van predikanten voorzien.

De leeraars in de kolonie hadden veel werk te doen en met groote moeije-

lijkheden te worstelen. De toestand der zeden liet veel te wenschen over, en

de landbouwers en kooplieden woonden verstrooid over eene uitgestrekte land-

streek. Nog bezwaarlijker was de taak om het Woord aan de Indianen te

brengen. Dit werd eei'st beproefd te Manhattan maar met weinig gevolg. La-

ter onderscheidde zich in dit opzigt de predikant Johannes Megapolensis , die,

gelijktijdig met den jezuït vader Jogues, aan de bekeering der Mohawks

werkzaam was. De genoemde Fransche geestelijke, die tot de missie in Ca-

nada behoorde , was op een' zijner togten door de IMohawks gevangen genomen

,

en had zijn leven alleen aan de tusschenkomst der Nederlanders te danken.

Zijne bevrijding konden zij echter niet verwerven; en de vrome vader

maakte zich zijne langdurige gevangenschap ten nutte, om de Mohawks, die

liem langzamerhand het oor begonnen te leenen, te onderwijzen en te doopen.

De Nederlanders lieten geene poging onbeproefd om hem te verlossen , en

raadden hem eindelijk de vlugt te nemen , omdat zij voor hem beducht waren,

wegens eene nederlaag , die de Franschen van Canada aan de Mohawks had-

den tocgebragt. Zij verborgen hem zes weken in 't fort Oranje, gedurende

welken tijd Megapolensis, die zijn warme vriend was geworden, hem de

grootste oplettendheid bewees. De toorn der barbaren over zijne ontkoming

werd ten laatste door geschenken bezworen, en aan vader Jogues werd, met

de grootste bereidwilligheid , de gelegenheid verschaft om naar Europa terug

te keeren,

Megapolensis legde zich met voorbecldigen ijver op de kennis van de moeije-

lijke taal der Mohawks toe, en bragt het daarin zoover, dat hij ze vloeijend

spreken en het evangelie er in verkondigen kon. Hij stond in deze kennis

geheel alleen. Zelfs onder de kooplieden , die met de Mohawks handel dreven,

was niemand die hunne taal verstond, zoodat het ook aan alle hulpmiddelen

voor hare beoefening ontbrak. De roodhuiden voelden zich somtijds aangetrok-

ken, om naar de prediking voor zijne gemeente te komen luisteren. „Wanneer

er gepredikt wordt," schreef Jlegapolensis aan zijne vrienden in Holland,

„ komen soms een tien- of twaalftal , ieder met eene lange door hen zelven

gemaakte tabakspijp in den mond, om te hoeren en rond te zien, waarna

zij mij vragen, wat ik toch deed en wat ik verlangde, dat ik daar zoo alleen

met een' vloed van woorden stond te praten, zonder dat iemand anders spreken

mogt. Dan zeg ik hun, dat ik de christenen vermaan om niet te stelen of te

drinken, geen' moord of echtbreuk te plegen, en dat ook zij deze dingen niet
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behooren te doen; dat het mijn voornomen is, na eenigen tijd tot lien te komen

en ook hun te prediken, in hun eigen land, zoodra ik genoeg met hunne taal

bekend ben. Dan zeggen zij, dat ik wel doe met de christenen te onderwijzen

,

maar vragen onmiddellijk daarop, waarom zoovele christenen deze dingen doen?"

De Amerikaansche geschiedschrijver van Nieuw-Nederland , Brodhead, laat

niet na op te merken , dat deze ernstige en geheel vrijwillige pogingen van

Megapolensis , om op de noordelijke grenzen van Nieuw-Nederland het evan-

gelie aan de heidenen te verkondigen, onderscheidene jaren vi'oeger vallen,

dan de prediking van John Eliot , die in Nieuw-Engeland als „ de morgenster

van den zendingsarbeid" beschouwd wordt.

De Nederlandsche kolonisten hoorden gaarne de prediking, waaraan zij in het

moederland waren gewoon geweest, en kerken werden deels uit vrijwillige

bijdragen der gemeenten te Manhattan , Beverwijk en Midwoud opgebouwd.

Manhattan later, als hoofdstad der kolonie. Nieuw-Amsterdam genoemd, en

thans onder den naam van New-York eene der rijkste en magtigste steden

der wereld, had in 1656 twee Hervormde predikanten: Megapolensis en Dri-

sius. De laatste , die de Fransche taal goed magtig was , predikte ook vaak voor

de vrij talrijke, Waalsche gemeente op Staten-eiland. Een derde predikant nam

de dienst waar te Beverwijk , dat later met fort Oranje vereenigd werd en

het begin vormde van het tegenwoordige Albany ; een vierde was met de zorg

van de gecombineerde gemeenten Breukelen, Midwoud en Amersfoort belast.

Bovendien bevonden zich in de kolonie een paar Engelsche pi-esbyteriaansche

leeraars , die zich gaarne naar de gevestigde Kerk voegden ; maar er was groot

gebrek aan onderwijzers der jeugd, zoodat alleen te Manhattan, Beverwijk

en fort Casimir scholen geopend waren, op welke laatste plaats, bij gebrek

van een' leeraar, een leek werd aangesteld, om des zondags voor te lezen.

Wij zouden gaarne nog bij menigen trek in de kerkelijke geschiedenis van

Nieuw-Nederland verwijlen ; want in deze kolonie hebben onze vaderen welligt

meer dan ergens elders buiten Europa de oud-vaderlandsche deugden ten toon

gespreid; doch ons bestek gedoogt geene verdere uitweiding. Slechts deze op-

merking nog , dat het Hollandsche Hervormde kerkgenootschap, als afzonder-

lijke gemeente, nog heden te New-York bestaat, ofschoon er de taal der va-

deren schier geheel vergeten is , en dat het zich door bijzonderen ijver voor

de zendingszaak onderscheidt, gelijk dan ook de Amerikaansche zendelingen,

die een' tijd lang in Borneo's Wester-afdeeling werkzaam waren , door ge-

noemde gemeente waren uitgezonden en bekostigd.

De West-Indische Compagnie werd voor het verlies van Nieuw-Nederland

eenigermate schadeloos gesteld door de aanwinst van Suriname, dat in 1667

door Krijnssen op de Engelschen veroverd werd , en bij den vrede van Breda

in ons bezit bleef. Berbice en Essequebo wai'cn toen reeds door Zeeawsche

familiën gekoloniseerd; in Demerary vestigde zich eerst in 1746 een inwoner van
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Essequebo en legde er eene plantaadje aan, waarnevens drie-en-twintig jaren

later omstreeks 130 anderen verrezen waren. Doch de vloek dezer koloniën was de

slavenhandel en slavernij, met al de daaraan verbonden gruwelen. Onder de West-

Indische eilanden werd Curafao, waartoe ook Aruba en Bonaire behooren, in

1C34 op de Spanjaarden veroverd, St. Eustatius, reeds in 1639 door de Zeeuwen

bezet, herhaaldelijk verloren en weer gewonnen, Saba, omstreeks 1665 door

uitgewekenen van St. Eustatius bevolkt, en St. Martin in 1638 schier ge-

lijktijdig door eenige Franschen en Nederlanders gekoloniseerd, gelijk het nog

tusschen die beide natiën verdeeld is. Tabago was slechts gedurende eenige

jai'en in ons bezit, en daar Demerary, Essequebo en Berbice in 1814 aan

Engeland werden afgestaan, is thans Suriname met de genoemde kleine eilan-

den en een gedeelte der kust van Guinea in Afrika alles, wat ons nog van

de eenmaal zoo uitgebreide bezittingen en koloniën der West-Indische Com-

pagnie overgebleven is.

Reeds vóórdat Suriname eene Nederlandsche bezitting werd, hadden zich

vele joden uit Brazilië, waar zij nu van de vroeger genotene vrijheid van

godsdienstoefening verstoken waren, naar Cayenne en later naar Suriname

begeven, waar zij door de Engelsche kolonisten met vreugde ontvangen en

op een' voet van gelijkheid behandeld werden. Zij vestigden zich aan de boven-

Suriname en stichtten er later de zoogenaamde Joden-Savanna , eenmaal eene

der welvarendste plaatsen in de kolonie, waar in 1685 eene synagoge werd ge-

bouwd. Toen Suriname in handen der Zeeuwen viel, werd aan de joden het

voortdurend genot der hun toegekende voorregten verzekerd. Steeds hebben

zij dan ook in Suriname geheele godsdienstvrijheid genoten, ofschoon voor

het overige ook hier de Nederlandsche Hervormde Kerk als de heerschende

beschouwd werd.

Reeds in het eerste jaar na de verovering vinden wij in Suriname een'

Hervormd predikant , en ter hoofdplaats Paramaribo waren later twee , soms

drie en eenmaal zelfs vier predikanten. In 1686 kwamen zich vele Fransche

n-fugië's in Suriname nederzetten; weldra werd eene Waalsche kerk te Para-

maribo gebouwd, en sedert was er dooi'gaans ook een Waalsch predikant,

ofschoon somtijds de dienst bij deze gemeente door leeraars van de Nederland-

sche gemeente vervuld werd
,
gelijk later ook dezelfde kerk voor beide ge-

meenten diende. Van de Fransche gemeente schijnen de eerste pogingen te zijn

uitgegaan om de Indianen tot het christendom te brengen. Pierre Sauriu

verliet zelfs zijne rustige standplaats te 's Hertogenbosch , om zich geheel aan

de bekeering dier heidenen te wijden, en de synode der Waalsche kerken in

Nederland stond in 1700 eene som gelds toe, om het zendingswerk in de bos-

schen van Guiana te ondersteunen; doch van cenig resultaat dezer pogingen

is niets hoegenaamd bekend. '

Ongeveer gelijktijdig met de Fransche réfugié's kwam zich ook eene schaar
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Labadisten in Suriname nederzetten. De leden dezer mystieke secte hadden

na velerlei lotwisselingen in 1675 rust gevonden te Wieuwert in Friesland,

op het kasteel Thelinge, dat in eigendom had toebehoord aan den toenmali-

gen gouverneur van Suriname , Cornelis Aarssen , heer van Sommelsdijk,

maar door hem was afgestaan aan zijne drie ongehuwde zusters, die tot de

gemeente der Labadisten behoorden. De zucht om hunne godsdienst onge-

hinderd te kunnen uitoefenen en onder de heideneia te verbreiden ,
gevoegd

bij de grootsche verwachtingen, door den rijkdom en de vruchtbaarheid des

lands opgewekt, dreef een deel der Labadisten naar Suriname; Hesener ver-

gezelde hen als leeraar. Van Sommelsdijk bood hun in alles de behulpzame

hand , ried !ien zich op geringen afstand van Paramaribo te vestigen , opdat

hij hen te beter zou kunnen beschermen, en trachtte Hesener te bewegen, om

in de Hervormde kerk te preêken. Doch te vergeefs; de Labadisten verloo-

chenden ook uu hunne zucht tot afzondering niet: op veertig uren afstands van

Paramaribo , schier buiten alle gemeenschap met de beschaafde wereld , legden

zij hunne plantaadje aan, die zij den naam gaven van „la Providence." Wel

bleek het hun spoedig , dat zij bij den veldarbeid de hulp van slaven niet

konden ontberen, en voegden zij zich naar de noodzakelijkheid, hoe ook de

slavernij tegen hunne beginselen mogt strijden ; maar nergens werden de arme

n egers beter behandeld , dan aanvankelijk bij de Labadisten , die als broeders

met hen omgingen, en tevens ernstige pogingen aanwendden, om hen zoowel

als de Indianen te bekeeren.

Maar treurig was het einde van een zooveel beloovend begin. Eene tweede

schaar van Labadisten van Wieuwert vertrokken , was op de reis naar Suri-

name door zeeroovers van al wat waarde had beroofd, en had er alleen het

leven afgebragt, en toen zij in den ellendigsten toestand bij hunne broeders

aankwamen , vonden zij er in plaats van een Eden , zooals zij verwaclit hadden,

een hospitaal. De landziekte had de kolonisten aangetast, en op hun' afgelegen

post stonden zij bloot aan de gedurige aanvallen der Indianen en weggeloopen

slaven. De tegenspoed verbitterde de gemoederen; inwendige verdeeldheden

kregen de overhand ; aan de bekeering der heidenen werd niet meer gedacht

;

de slaven werden aan eene strenge tucht onderworpen en niet zelden mishan-

deld. Eindelijk spatte alles uiteen : een deel keerde naar Friesland terug

;

een ander deel vestigde zich aan de Hudsons-rlvier ; enkelen bleven in Suri-

name en vermengden zich met de overige ingezetenen. Treurig is het, dat juist

de leden dezer sekte , wier beginselen het meest tegen slavernij en slavenhan-

del aandrulschten , zich later aan de Hudsons-rivier als hebzuchtige slaven-

handelaars en onbarmhartige slavenhouders onderscheidden.

Toen de plantaadjes zich uitbreidden, verrezen ook elders kerken in de ko-

lonie ; men vindt ook predikanten aan de boven-Commewijue en in Kottika en

Perika vermeld. In 1644 werd te Paramaribo een aanvang gemaakt met den
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bouw eonor Luthersclie kerk , nadat reeds twee jaren vroeger een Luthersch

predikant derwaarts was overgekomen. Reeds lang was het aantal aanhangers

van de Augsburgsche confessie in de kolonie aanzienlijk geweest, maar de

Hervormde predikanten hadden de vestiging eener Luthersche gemeente steeds

met kracht tegengehouden, en nog in 1740 waren hunne bijeenkomsten, als

strijdig met 's lands wetten , door den raad fiskaal verboden. Plet duurde nog

tot 1785 eer ook aan de Katholieken vrijheid van godsdienstoefening werd toe-

gestaan , eene vrijheid, die echter nog aan vele beperkingen onderhevig bleef.

Zij bepaalde zich tot de hoofdstad ; de vergaderplaats mogt slechts het aanzien

hebben van een gewoon burgerhuis ; alleen wereldlijke priesters werden toe-

gelaten ; slaven mogten niet tot de Roomsche godsdienst overgaan , en er

werd bepaald dat , zoo zij tegen de vastgestelde punten handelden , hunne kerk

onmiddellijk gesloten zou worden. Nog in 1791 werd de openbare godsdienst-

oefening der Roomschen op nieuw verboden, en eerst sedert 1804 werd hun

geheele vrijheid van eerdienst vei'gund.

Maar geene gebeurtenis was voor de zaak der Kerk in Suriname van zoo

groot gewigt, van zoo gezegende gevolgen, als de vestiging der Moravische

broeders. Met het doel om het evangelie aan de negerslaven te verkondigen,

vestigden zich reeds in 1736 twee broeders in Berbice, en drie jaren later

werd aan de broedergemeente toegestaan, zich in Suriname neer te zetten.

De Europeanen, de slavenhouders bovenal, waren hevig tegen de Hernhut-

ters ingenomen, en de afkeer van hen werd uit het moederland, en zelfs door

Gereformeerde kerkeraden, aangeblazen. Vijf broeders, die zich in Paramaribo

hadden nedergezet en wier godsdienstoefeningen zich weldra over een' groeten

toeloop mogten verheugen, werden door den kerkeraad met zdóveel bitterheid

vervolgd, dat zij zich in 1740 genoodzaakt zagen de stad te verlaten en

zich neder te zetten op eene kleinere plantaadje, waar zij zich met geheel

anderen ernst en geheel andere volharding, dan door de Labadisten betoond

waren , aan de bekeering der heidenen begonnen te wijden. Hun eerste station

was echter niet gelukkig gekozen, waarom zij in 1745 hun'' hoofdpost naar

Berbice verplaatsten, om er het evangelie aan de Indianen te verkondigen.

Deze post ontving den naam van Pilgerhut, en werd vooral opgeluisterd door

den arbeid van Schuman, „den apostel der Arawakken" genoemd. In 1757

was daar eene christelijke gemeente van 300 zielen.

De geschiedenis van den arbeid dier Moravische broeders, zoo weinig gewaar-

deerd, en toch getuigende van zooveel godsvrucht , zooveel heldenmoed , zooveel

liefde, zooveel zelfopoffering, verdiende in het breede behandeld te worden.

Heeft ook de arbeid onder de Indianen op den duur slechts teleurstelling op-

geleverd, en de prediking onder de boschnegers meer bloesems dan vruchten

geschonken, des te vruchtbaarder waren de pogingen der broeders onder de

rampzalige negerslaven , die zij , onder ellende en mishandeling , door de blijde

II. 71
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boodschap troostten en verkwikten. Reeds lang vóór de opheffing der slavernij

waren de leden der broedergemeente in grooten getale over de plantaadjes ver-

spreid en kerken en scholen in alle divisiën opgerigt. Vooral in de latere jaren

was de aanwas der gemeenten verbazend. Voor veertig jaren bedroeg het aantal

der christen-negers nog slechts weinige honderden j thans zijn bijna 28000

zielen aan de zorg der zendelingen toevertrouwd, waarvan bijna 19000 ge-

doopt zijn. Van deze zijn ruim twee derden volwassenen en bijna één derde

kinderen. Het getal zendelingen, dat op het einde van 1864 in de kolonie

werkzaam was, bedroeg niet minder dan vijf-en-dertig, bijgestaan door een klein

getal, op de centraalschool te Beekhuizen tot onderwijzers opgeleide, negers. Op

omstreeks zeventig plantaadjes worden geregelde godsdienstoefeningen gehou-

den. De overige worden gedurig door rondreizende zendelingen bezocht, en

overal gaat zooveel mogelijk het onderwijs der kinderen met de prediking des

evangelies gepaard. De vroegere tegenwerking heeft thans voor verblijdende

medewerking plaats gemaakt, en de in 1828 opgerigte „Maatschappij tot be-

vordering van het godsdienstig onderwijs onder de slaven en verdere heidensche

bevolking in Suriname," onder welker stichters de Hervormde en Luther-

sche predikanten van Paramaribo geteld worden, heeft zich geheel aan de

broederen aangesloten en tracht haar doel alleen door hunne tusschenkomst

te bereiken.

Men zou de vraag kunnen opwerpen, in hoever de zendelingsarbeid der Mo-

ravische broeders tot de Nederlaudsche kerkgeschiedenis behoort, omdat deze

gemeente haren wortel in Duitschland heeft, en van daar het meerendeel harer

evangelieboden naar alle oorden der wereld wordt uitgezonden. Maar men mag

niet vergeten, dat de gemeente sedert 1748 een broederhuis te Zeist heeft, en

dat daar in 1793 een hulpgenootschap voor de evangelie-verbreiding werdop-

«•erio-t, 't welk zich meer bijzonder aan de christelijke belangen van Suriname

en het Kaapland toewijdt; dat dit hulpgenootschap onder de Nederlandsche

protestanten van verschillende gezindheden een groot aantal leden telt, en

zich in de toenemende belangstelling mag verheugen, vooral van de zijde

dier streng-Gereformeerden , die zich vroeger de bitterste vijanden der broeder-

gemeente betoonden; dat de arbeid hunner zendelingen in Suriname, ook

doordien zich Nederlanders in hun midden bevinden en van de Nederlandsche

taal wordt gebruik gemaakt, meer en meer eene Nederlandsche kleur krijgt;

en eindelijk, dat deze kolonie, die den uitgebreidsten zendingspost der broe-

dergemeente uitmaakt, onder eene Nederlandsche regering staat, eene rege-

ring, die , in de laatste jaren althans , ook zelve de pogingen der broeders met

welgevallen gadeslaat en door geldelijke toelagen ondersteunt.

Het Nederlandsche Zendelinggenootschap heeft het minder aan den wil dan

aan het vermogen ontbroken, om in de bekeering van Indianen en negers

In Suriname de Moravische broeders ter zijde te staan. In 1822 zond het den
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zendeling Wix derwaarts, die tot 1839 in bet district Nickerie onder de sla-

ven werkzaam was, maar tevens met de predikdienst bij bet garnizoen was

belast.

De Kerk in Suriname beeft in den aanvang dezer eeuw den weerslag onder-

vonden van de treurige omstandigbeden, waarin het moederland verkeerde.

Zelfs was de Hervormde gemeente te Paramaribo van 1800 tot 1809 gebeel

van een' wettig geordenden predikant verstoken. Thans zijn er weder twee

Hervormde predikanten te Paramaribo en een derde te Nickeriepunt. Ook de

Lutliersche gemeente te Paramaribo heeft nog altijd haar' eigen leeraar, en de

pogingen, in 1832 aangewend, om de Hervormde en Luthersche gemeenten te

vereenigen, zijn vooral op den tegenstand van laatstgenoemde afgestuit. De

Roomseben staan thans in Suriname onder een' apostoHschen vicaris, bisschop

in partibus infidelium, en bezitten kerken en geestelijken te Paramaribo, te

Batavia aan de Coppename, in Koronie en in Nickerie, en hebben eenige

duizenden negers , waaronder schier al de melaatschen op het etablissement

Batavia, voor hunne belijdenis gewonnen.

Wat de kerkelijke aangelegenheden der West-Indische eilanden aangaat , die

thans nog aan het Nederlandsch gezag gehoorzamen , kunnen wij met weinige

woorden volstaan. Cura^ao had in vroeger tijd eene Hervormde en eene Luther-

sche gemeente, maar deze hebben zich in 1824 vereenigd. Het eiland heeft

thans twee predikanten, een derde is op Aruba, een vierde op Bonaire ge-

vestigd. De blanke ingezetenen behooren in den regel tot de protestantsche

Kerk , de zwarte en kleurlingen bijna allen tot de Eoomsch-katbolieke. Op

Saba is de Nederlandsch-protestantsche gemeente geheel vervallen en door

eene Engelsch-presbyteriaansche vervangen. Op St. Eustatius wordt de pro-

testantsche bevolking in hare godsdienst door Engelsche zendelingen van de

Methodistische gemeente voorgegaan. Zelfs de Nederlandsche taal is op deze

beide eilanden onbekend. Op St. Martin ontvangt een leeraar van het Metho-

disten-genootschap eene toelage van het gouvernement. De Katholieken heb-

ben te CuraQao een' apostolischen vicaris, bisschop in partibus infidelium, en

verder op de gezamenlijke eilanden dertien geestelijken, waarvan zeven op

Curafao, twee op Ai'uba, twee op Bonaire, één op Saba en St. Eustatius , en

één op St. Martin.

De betrekking van de Kerk der West-Indische bezittingen tot den staat

is dezelfde als in Oost-Indië : vrijheid voor de Katholieken en afhankelijkheid

voor de protestanten. Bij de jongste reglementen echter voor de protestant-

sche kerken van Aruba en Curacao (1864 en 1865) heeft de regering van

de bekrachtiging der keuze van kerkeraadsleden stilzwijgend afgezien , even

als die ook in Oost-Indië is ingetrokken. Bij de vaststelling der regerings-

reglementen voor Suriname en de eilanden, in 1864, is aan alle erkende kerk-

genootschappen vrijheid van godsdienst en gelijke bescherming verzekerd, en

71*
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bij een bijzonder artikel bepaald, dat de openbare eerdienst en godsdienst-

oefening aan geene andere beperkingen onderworpen zijn , dan die welke in

het belang der openbare orde, rust en zedelijkheid bij holoniale verordeningen

en plaatselijke Iceuren worden bevolen. Bij de groote mate van autonomie thans

aan de West-Indische bezittingen toegekend, schijnt in die bepaling de kiem

te liggen voor eene ruimere toepassing van zelfbestuur, ook voor de protes-

tantsche gemeenten. Het is in onze dagen niet onwaarschijnlijk, dat koloniale

verorderingen daaraan zwarigheden zullen in den weg leggen. Het komt er

nog slechts op aan de financiële verhouding van den staat tot de gemeenten

zoo te regelen , dat de inmenging der regering bij de benoeming der leeraren

vervalt en het vrije beroep door de gemeenten daarvoor in de plaats treedt.

Ook op de kust van Guinea zijn onze vaderen aan de verbreiding des

evangelies werkzaam geweest. Men herinnert zich de geschiedenis van Jaco-

bus Elisa Joannes Capitein , die als een kind van acht of negen jaren op de

kust van Guinea door een' Hollandschen slavenhouder gekocht en aan Jacob van

Goch, koopman op St. George d'Elmina, geschonken was. Deze gafhem den

naam van Capitein , nam hem op zijne terugreis naar Nederland mede en liet

hem te 'sHage, daar hij het Nederlandsch reeds goed verstond , in het Latijn

,

Grieksch en Hebreeuwsch onderwijzen. Hij vertrok vervolgens naar Leiden

om er in de godgeleerdheid te studeren; want men oordeelde, dat zulk een

zendeling bijzonder geschikt zou zijn om het evangelie onder zijne landge-

nooten te verkondigen. Karakterestiek voor die dagen was het onderwerp, dat

hij in een akademisch proefschrift ter verkrijging van den doctoralen graad

behandelde , de stelling namelijk, dat de slavernij niet strijdig is met de chris-

telijke vrijheid. Capitein werd als proponent aangenomen, en vertrok als pre-

dikant naar St. George d'Elmina, waar men hoopte, dat hij met goede vrucht

in den wijngaard des Heeren zou arbeiden. Maar naauwelijks is hij daar aan-

gekomen, of hij zoekt zijne bloedverwanten op en vergeet, naar men zegt,

weldra de banden, waardoor hij met de beschaafde en christelijke wereld

verbonden is.

In onze dagen heeft het Nederlandsch Zendelinggenootschap den blik vaak

naar de Goudkust gewend, bezield door den wensch, om zooveel mogelijk aan

de arme negers te vergoeden, wat het voorgeslacht door den gruwzamen

slavenhandel aan hen misdreef. Maar totdusverre ontbraken de middelen. Voor

de weinige Nederlaudsche kolonisten is in het hoofdfort St. George d'Elmina

eene protestantsche kerk, waar tot 1859 op zon- en feestdagen door den

schoolonderwijzer eene godsdienstige voorlezing werd gehouden. In het ge-

noemde jaar werd door de uitzending van een' predikant uit Nederland in eene

zich meer en meer openbarende behoefte voorzien. De godsdienstige toespra-

ken worden, zooveel mogelijk, door vertolking in de Fantijnsche taal onder het

bereik der inlandsche schooljeugd en der militairen gebragt.
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Men kan niet loochenen dat, zoowel in onze West-Indiscbe als in onze Oost-

Indische bezittingen, zich eene belangstelling in kerkelijke en religieuse vraag-

stukken , een' ijver voor het welzijn der inlandsche bevolking vertoont , zooals

in vroeger tijden schaars werd aangetroffen, en die van eene krachtige wer-

king van den zuurdeesem des evangelies getuigt. Moge dit ten troost strek-

ken voor hen, die geen' vrede hebben met de rigting van onzen tijd , en een'

afval van het christendom zien in de hulde, die ook op het gebied der gods-

dienst door velen aan de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek wordt

gebragt. Het toone hun, dat er eene onverdelgbare behoefte aan geloof in het

menschclijk gemoed schuilt, en dat zelfs onder hen, die met het overgeleverde

geloof der vaderen gebroken hebben, de bede van het hart blijft: Heer, kom

mijn ongeloof te hulp! Uw koningrijk kome!

P. J. Veth



NEGEN EN TWINTIGSTE TAFEREEL.

HET KERKGEZANG IN DE rROTESTANTSCHE KERKEX VAN NEDERLAND.

Be Psalmen.

Wie kent niet het gunstig oordeel, dat Duitschland's groote Hervormer,

met al de geestdrift van liefde en bewondering, over de Psalmen heeft uit-

gesproken? De Psalter was voor Luther het Eiichiridion of bijbelsch huis- en

handboek onder alle omstandigheden des levens, waarin de blijde, de treu-

rende, de vreezende of hopende juist die Psalmen en woorden kon vinden,

die uitnemend voor zijnen toestand voegden , alsof zij zóó voor hem uitgedacht

en geschreven waren geworden. Hij zag daarin een' bloeijenden lusthof, waarin

onophoudelijk heerlijke bloemen opengingen , die altijd nieuwe toonen van' lof

en dank voor God en Zijne weldaden , als liefelijke geuren , opwaarts deden

stijgen ; — een' klaren en helderen spiegel , waardoor de heiligen van vroegere

jaren ons vergunden diep in hun harte te lezen , maar waardoor -wij ook voor

ons zelven de schoone spreuk „Ken u zelven!" het best leerden in beoefe-

ning brengen. — Hoeverre de Zwitsersche Hervorming, in liefde voor zang

en toonkunst beide , ook bij de Duitsche heeft achter gestaan ; hoe armoedig

en gebrekkig het kerkgezang, gedurende de twee eerste eeuwen, die op de

Hervorming volgden, in ons vaderland is gebleven: wij zijn toch aan onze

vaderen de getuigenis schuldig, dat het hun aan hooge ingenomenheid met

den gewijden bundel onzer Psalmen wel nooit heeft ontbroken. Nadat de „ Sou-

terliedekens ofte alle Psalmen van David door Willem van Nieuwveld (Heer

van Zuylen) op wereldsche wijsen berijmt" waren geworden (1540), en vóórdat

Petrus Datheeu „de Psalmen Davids ende andere Lofsanghen wt den Fran-

coysen dichte overgheset 1)" had (1566), vinden wij nog „honderd Psalmen

1) Datbeen zelf heeft in de voorrede voor zijne Psalmberijming rekenscbap gegeven,

waarom hij zich zóó digt en getrouw mogelijk aan de Fransche vertaling van Clement

Marot heeft willen houden. //Dat ik dezen Psalter," schrijft hij, //op dese wijse in dicht

gestelt hebbe , en is niet geschied , om den arbeid van andere , die daarin haer best

gedaen hebben, te misprijsen, ofte om mij eeniger konst te beroemen, maar dewijl wij

metter Evangelische Kerken in Vrankrijk , in der Leere en Ceremoniën eendrachtig sijn

:

soo heb ik van herte begeert, dat wy in den sauk der Psalmen hen ook mogten gelijk

sijn , die in die spraeke seer liefelijke en klaer overgheset sijn : dewelke ik soo nagevolgt

hebbe, als 't mij mogelijk geweest is, ende onse spraek heeft konnen lijden." Het is

van belang dit wel in het oog te houden. Het uitermate gestreng en ongunstig oordeel
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DaviJs door Jan Utenliove in rijm gebragt" (1561), en „Psalmen Davids

(ten getale van negen-en-dertig) door Lukas de Heere Liedekenswijs in dich-

te gestelt" (1565). De zooveel voortreffelijker berijming van Philips van

Marnix, heer van St. Aldegonde — welke, al was haar het lot beschoren

eerlang geheel door die van Datheen verdrongen te worden l), deze schamele

proeven, althans in vele opzigten , verre achter zich liet — kwam schier

gelijktijdig dit getal vergrooten. Elders vonden wij reeds gelegenheid om te

vermelden , hoe de verdienstelijke Amsterdamsche voorzanger H. Ghijsen —
wiens arbeid de eer genoten heeft van voor de nieuwe en verbeterde psalm-

berijming mede ten grondslag gelegd te worden — bij de uitgave van zijnen

„Honigraat" (1686) niet minder dan zeventien berijmingen geraadpleegd had 2j.

En toen Andries Andriessen, predikant te Veere, het eerst den strijd te-

gen het „verouderde en ongerijmde rijmwerk" van Datheen ernstig aanbond

en daartegen zijne aanmerkingen uitgaf (1756), was hij in staat niet minder

dan veertig zoodanige berijmingen aan te wijzen en bij name te vermelden.

Wij weten welk eene bijgeloovige , schier aan het afgodische grenzende, liefde

en vereering vele onkundige en eenvoudige leden der Hervormde Kerk voor

het psalmboek van Datheen hebben aan den dag gelegd. „ Velen meenen ," zegt

de zooeven genoemde Andriessen, „dat de Psalmen Datheni de echte en

over Datheen's gebrekkigen arbeid zal hierdoor merkelijk worden verzacht. Zóó b. v.

is eene der meest bekende of beruchte plaatsen uit zijne berijming, Ps. LX vs. 5,

Maar Moab sal sijn niet meer:

Ik en achte hem ook niet meer

Dan een waschvat , daarin dat mijn

Voeten sullen gewasscheu sijn.

Edom acht ik met sijn volck coen

Niet beter dan mijn ouden schoen

,

de letterlijke weerklank der vertaling van Marot en Beza

:

Les Moabites au sur plus

Je ne veux estimer nonplus

,

En despit de leurs mauvaistiez

,

Qu'un vaisseau pour laver mes pieds.

Contre Edom peuple glorieux

Je jetterai mes souUers vieux;

terwijl ook de Iloogduitsche berijming van Lobwasser op deze plaats weinig dicliterhjker luidt:

Und wie ich ganzlich hoö'en thu,

Auf Edom werfen meiue schu.

1) Ter straks aan te halen plaatse heb ik vroeger het gevoelen geuit , dat hierbij

aan de zijde van Datbeeu menschelijke eerzucht in het spel geweest zij; hoewel ik nog
van deze gedachte niet geheel vreemd ben , zoo eischt toch de regtvaardigheid hierbij

te voegen, wat mijn zoon Mr, H. ter Haar in zijne Dissertatie over Datheen's leven,

schriften en verdiensten, tot diens verdediging heeft laten gelden: dat het werk van
den Heer van Marnix, voltooid zijnde, door Datheen zalven is geroemd en geprezen
geworden, die daarbij zelfs de verklaring zal hebben gedaan , dat hij van harte wenschte,
dat het, in plaats van het zijne , bij de Nederlandsche gemeenten aangenomen mogt worden.

2) T. z. p. , waar ook de namen der vervaardigers te vinden zijn.
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onvervalschte Psalmen Davids, en alzoo Gods onveranderlijk Woord zelven

zijn" ^). Geen wonder, dat de herhaalde pogingen, om hierin verandering en

verbetering te brengen, doorRevius, van Heerle, Abraham Trommius, Ghij-

sen, Hahna en anderen beproefd, vruchteloos waren gebleven. Eindelijk gaf

het verzoek van de classis te '"s Gravenhage, om een tweetal verbeteringen in

een' nieuwen druk van Datheen te mogen opnemen (1754), aanleiding, dat

liet wenschelijke eener geheele herziening der oude en tot hiertoe gebruikte

psalmberijming ter sprake kwam , en het onderwerp van steeds ernstiger

overlegging en onderhandeling werd. De geesel der satire, met eene be-

kwame hand door Jean Guepin, schepen en raad te "Vlissingen, in zijne

„ Datheniana" gevoerd , werkte niet weinig mede, om de dringende behoefte

aan eene nieuwe en verbeterde psalmberijming algemeener en dieper te doen

gevoelen. En die onderhandeling , hoezeer ook door telkens oprijzende bezwa-

ren belemmerd en vertraagd, werd toch ten laatste met eene uitkomst be-

kroond, die veler wenschen en verwachtingen nog verre overtrof.

I.

Be memoe Psalmherijming en Jtare invoering.

Reeds vroeger hebben wij in een Tafereel, waarin over de geestelijke liederen

-

poëzij in de protestantsche Kerk van Nederland gehandeld werd , een paar blad-

zijden aan de verbeterde psalmberijming gewijd 2). "VYij deden toen onze lezers

in hunne verbeelding een paar zittingen bijwonen van de hoogst belangrijke ver-

gadering , welke met dit doel, van Louwmaand tot Oogstmaand des jaars 1773,

op de bovenzaal van het Mauritshuis te 's Gravenhage, is gehouden geworden

:

de eene, waarin de vergadering door den tijdelijken voorzitter Aliazuerus

van den Berg, predikant te Barneveld , met toespraak en gebed plegtig ge-

1) Tot staving daarvan deelt deze sclirijver ons de navolgende ontmoeting mede.

//Mij zelven is het te 's Gravenliage gebeurd, toen ik eens uit de Nederduitsclie kerk

kwam , dat een burger , die eene goede kennis van mij was , ziende dat ik een boek in

de hand had, mij vraagde, wat dat was? Ik antwoordde: //Het zijn de psalmen van

Marot en Beza."— //Hoe," zeide hij, //dit versta ik niet."— //Ik hernam hierop, dat

ik geen' lust had Datheni psalmen te ziugen, dewijl die andere, mijns oordeels, ongelijk

beter waren." De goede man zou mij bijkans voor een' godslasteraar hebben uitgemaakt,

dewijl David's Psalmen Gods Woord waren, en deze door Bathenus vcrheterd waren. —
Zou het geslacht dier vereerders reeds totaal zijn uitgestorven? Men wordt geneigd die

vraag ontkennend te beantwoorden, als men verneemt, dat nog in liet jaar 1857 in

Zeeland een nieuwe druk van Datheen met ophef werd aangekondigd.

2) In de Geschiedenis der Christelijke Kerk in Tafereelen, Dl. V, M.fde Tafereel,

Verheterde Psalmherijming, bl. 246—250. Na de zamenstelling van dat Tafereel, is

de Geschiedenis van htt Kerkgezang hij de Hervormden in Nederland door mijnen vriend

Dr. E. Bennink Janssonius bewerkt en in het bcht gegeven, vaji wiens verdienstelijken

arbeid, nevens andere schrijvers, ik voor dit en het volgende Tafereel een dankbaar ge-

bruik gemaakt heb.
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opend werd; de andere, waarin, ua gelukkig volbragten arbeid, voor een nog

veel talrijker en aanzienlijker gehoor, de voorlezing van een zeker aantal psal-

men geschiedde. Het zal dan onze taak in dit Tafereel zijn , het daar ont-

brekende aan te vullen, en in de geschiedenis en lotgevallen dezer berijiuing

zelve iets dieper in te dringen , dan wij toen , wegens de ons gestelde grenzen

,

vermogten. Wij zouden daai'toe, op den hoogen rug der armstoelen geleund,

over den schouder der achtbare afgevaardigden heen , een' blik kunnen werpen

op het met aanteekeningen beschrevene blad, dat ieder hunner op de met

groen bekleede tafel voor zich had liggen. Wij zouden kunnen vernemen,

aan welke der drie berijmingen , waaruit hier eene keuze viel te doen — die

van Ghijsen, van het genootschap ia!<« Beo, Salus Fopulo , of van Joh. Eusebius

Voet — na gehoudene beraadslaging bij eiken psalm , de voorkeur gegeven

werd ; of kunnen luisteren naar de veranderingen , welke door de afgevaar-

digden uit de verschillende gewesten 1), nu eens bij monde van den voorzitter,

dan weder door van Spaan of Hinlopeu, of ook doorRutger Schutte, Folmer,

of van Iperen, bij ieder zangvers, en nagenoeg bij eiken regel, werden voorge-

slagen. Maar wij zouden moeten vreezen, na enkele zittingen zoo vlugtig te

hebben doorloopen, een hoogst afmattend en verdrietend werk te doen, en aan

het einde nog veel minder te hebben gegeven, dan hetgeen door den afgevaar-

digde uit Zeeland, Jozua van Iperen, predikant te Veere, die het daar ver-

handelde met de grootste naauwkeurigheid voor de nakomelingschap heeft

opgeteekend, aireede geleverd is. Alleenlijk zij dan hier vermeld, dat aan

de berijming van het genootschap Laus Beo, Salus Fopulo — welke de

Eemonstrantsche gemeente voor hare openbare godsdienst zich in haar ge-

heel heeft toegeëigend , en waaraan Nicolaas Siraon van Winter , zijne be-

roemde gade Lucretia Wilhelmina van Merken , Lukas Pater , Bernardus de

Bosch, Pieter Meijer en nog andere gunstig bekende dichters van dien tijd

hebben medegewerkt — acht-en-vijftig psalmen en twee lofzangen zijn ont-

leend. De bewerking van Joh. Eusebius Voet leverde aan onze vergadering

een' nog rijker en vruchtbaarder oogst van twee-en-tachtig psalmen en vier

gezangen op, hoewel beide berijmingen oiuler de hand der herzieners op ontel-

baar vele plaatsen zekere omwerking of verandering hebben ondergaan. Be-

hoeft aan het einde wel gezegd of herhaald te worden , dat deze vergade-

ring de haar opgedragen taak op de waardigste wijze heefi; volbragt, waar het

toen levend en volgend geslacht den stempel der goedkeuring , met klimmende

lofspraak, op dit werk heeft gedrukt ? Wij achten deze lofspraak niet slechts ten

volle verdiend, maar oordeelen, dat de hier verkregene uitkomst te hooger

1) De namen der hier aanwezige ledeu zijn t. a. p. door mij opgegeven
,

gelijk zij

mede in de //Verklaring achter het authentieke afschrift der psalmen," vóór elke uitgave

der psalmen te vindeu zijn. De belangrijkste levensbijzonderheden dier afgevaardigden

vindt mcu in het werk van Benuiuk Janssonius.

II. 72
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gewaardeerd zal worden door een' iegelijk , die bij ervaring weet , hoeveel er

bij het schaven en polijsten van verzen al ligtelijk verloren gaat, en hoe

meermalen de voorgestelde veranderingen bevonden worden in waarheid geene

verbeteringen te zijn.

Na deze herinneringen schelden wij, in onze verbeelding, voor goed van

de zaal in het Mauritshuis, om de aandacht onzer lezers verder in dit Tafe-

reel hoofdzakelijk bij de invoering der nieuwe psalmberijming en hare naaste

gevolgen te bepalen.

Bij publicatie van den l^ten October deszelfden jaars, gaven de staten van

Holland en Friesland te verstaan : dat zij
, „ niets zoo zeer ter harte nemende

,

dan betgeen ter bevordering en uitbreiding van Gods eer en tot stichting

der kerkgemeenten, door de wezenlijke en hoognoodige verbetering van een

der voornaamste deelen van de openbare godsdienst , strekken kan, hadden goed-

gevonden en vastgesteld : dat het nieuw en verbeterd psalmgezang in de

Gereformeerde kerken dezer provincie alomme zou worden ingevoerd, en ten

dien einde op de predikstoelen , alsmede in de gestoelten der magistraten en

kerkeraden, mitsgaders in de godshuizen en op de scholen, zoo in de steden

als ten platte lande, gebruikt zou moeten worden." Een besluit, dat eerlang

ook in de overige gewesten , nagenoeg in gelijke bewoordingen , afgekondigd

en herhaald werd.

De staten lieten het geenszins bij dit bevelschrift berusten, maar beijverden

zich ook, zoodra de zangbundel in druk was verschenen, om door de aan-

bieding en toezending van edelmoedige geschenken , de algemeene versprei-

ding en invoering van het nieuwe psalmboek te bevorderen. Vele ambachts-

heeren haastten zich dit voorbeeld te volgen , en, tot vermijding van onkos-

ten voor hunne onderhoorige gemeenten, van hunne zijde in deze behoeften

te voorzien. Groot was de ingenomenheid, en onverholen de blijdschap, waar-

mede dan ook het meest beschaafde en ontwikkelde deel der gemeente deze

berijming begroette en als eene kostbare gave ontving. Goedkeuring en toe-

juiching klonken van alle zijden uit veler monden. Met feest- en gedenkredenen

,

met muzijk en snarenspel werd deze gebeurtenis verheerlijkt. Hoe hoog de

toon gestemd was, die in sommige dezer gedenkredenen werd aangeslagen,

blijkt onder anderen uit het opschrift, door A. Rotterdam ,
predikant te Steen-

wijk, voor de zijne gekozen: „De juichende wachters van wege de heerlijk-

heid des Heeren, en de invoering van een wijs verbeterd kerkgezang, in

plaats der verouderde psalmberijming van den lofwaardigen Petrus Dathenus,

of kerkelijke leerrede over Jes. XXIV: 14, 15, 16." — De Haagsche

predikanten van Spaan en de Koning, Martinus Vitringa, predikant te

Arnhem, en van den Berg, die in diezelfde stad later zijne standplaats

zou vinden, gaven mede hunne godsdienstige gedenkredenen uit, waarvan die

van Vitringa, uit een historisch oogpunt, als de meest belangrijke verdient
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geroemd te worden. Ook de dichterlijke lier werd besnaard en aangegrepen om

deze heugelijke gebeurtenis te bezingen. Van Iperen's ambtgenoot H. A. Brui-

ning wekte in een lofgedicht : de Kerk van Nederland, tot heilige blijdschap

en godverheerlijkend zingen op. Van Spaan besloot zijne gedachtenisrede met

eenen inwijdingszang, en van den Berg jubelde aan het slot zijner predikatie

over Ps. XCII vs. 2 zijne gemeente toe:

Zingt, vrome zangers, zingt! De Hemel gaat u voor

En wacht u zingend in zijn choor;

Daar zult gij Jezus zien met al zijn lievelingen,

En nimmer oude psalmen zingen

!

Maar niet slechts in het ernstige en godgewijde lied, ook in het hekel-

dicht uitte zich de vreugd over deze gewenschte verandering. Elisabetli Wolf

spitste en scherpte in haar gedicht, „De ongelukkige morgen," al haren luim

op dit onderwerp, en de arme Datheen moest het thans, als met verdubbelden

hoon en smaad ontgelden, dat het geduldige voorgeslacht hem zoo lang met

overdrevene lofspraak bewierookt, en dat men zich later zoo lang onder zijn

psalmgezang verveeld had l).

Het liet zich echter wel niet verwachten , dat de invoering der nieuwe

psalmberijming in al de gemeenten der onderscheidene gewesten nergens eenige

tegenkanting zoude ontmoeten. Daartoe was het vooroordeel des volks omtrent

de geheel eenige waarde, welke aan de verouderde psalmberijming was toe

to kennen, veel te diep geworteld. Die tegenstand ging, gelijk gemakkelijk

viel te voorzien, voornamelijk van een aantal Zeeuwsche dorpen uit, waar men

de invoering onder allerlei voorwendsels zocht te ontduiken of te verschuiven,

en ten laatste, niet dan morrend en wrokkend, naar de nieuwe verordering

zich voegde. Een voorzanger te St. Laurens verstoutte zich, de hem opge-

gevene verzen uit zijn' geliefden Datheen te zingen. De predikant vond,

bij het beklimmen van den predikstoel, het opengeslagen nieuwe psalmboek

zóó in den weg gelegd, dat hij het moest oprapen of er overheen stap-

pen, wilde hij het niet onder den voet vertreden, en de kerkeraad, wel

verre van hierover verstoord te zijn, betoonde veelmeer zijn welbehagen in

deze onvei'schoonbare handeling. Te Arnemuiden daarentegen gaf de predi-

kant zelf, als een hardnekkig aanklever van het oude, het sein tot ver-

zet. Spoedig echter bleek het, toen hij door den dood was weggeno-

men, dat de beweging, welke deswege was ontstaan, veelmeer eene kunst-

matige opwinding moest heeten, dan dat zij uit den boezem der gemeente

1) De smaak des tijds, om symbolische of allegorische benamingen te bezigen, ver-

loochende zich ook in deze lof- en hekeldichten niet. Men oordeele uit dezen titel;

// Veklgesprck tusschen A''reesaart, Oudlief, Dichtlief, Goedsmaak en Stijfhoofd, door

Hoorgraag bijgewoond, en door Zwijgniet verteld, in zes afdeelingen," geplaatst in het
laio gjj iiia iii_ (Jej. Nederlandschc bibliotheek.

72*
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zelve was opgerezen , daar deze zich weldra volgzaam naar de tegenovergestelde

denkwijze van zijnen opvolger voegde. Te Hoogeveen in Drenthe en in enkele

gemeenten in andere gewesten ontstond mede eenige opschudding, die echter

week, zoodra de staten en kerkbesturen hun gezag en hunnen invloed deden

gelden. Vele boeren in Zeeland lieten nog lang de nieuwe kwarto-berijming in

hunne bank onaangeroerd liggen , en haalden hunne kleine psalmboekjes uit den

zak , om daaruit nog eens , niet enkel op de hun welbekende voys , maar in het

oude kreupelrijm, te kunnen zingen. Wie ziet niet aanstonds in, dat blinde

gehechtheid aan het oude hier als de eenige beweegi'eden gold? Een boeren-

knaap — zóó vinden wij verhaald— wilde voor zich te Middelburg een nieuw

psalmboek koopen ; men reikte hem de nieuwe berijming toe, maar hij smeet het

boek in verontwaardiging van zich ; doch het weder opnemende, bespeurde hij,

dat tocli de gekroonde David , zooals deze in knielende houding de snaren van

zijne koningsharp tokkelde, vóór den titel stond afgeprent. Nu was hij eens-

klaps van gevoelen veranderd en volkomen gerust gesteld , dat hij toch in het

bezit van de echte en onvervalschte Psalmen Davids was. Een visscher van

beroep zag er een zigtbaar oordeel des Hemels in, dat sinds de nieuwe sal-

men waren ingevoerd, de vangst der mimen in onze rivieren zóó merkbaar

afnam. Zulke merkteekenen van menschelijke dwaasheid en onverstand vindt men

bij de meest onwetende volksstanden in ieder tijdperk der geschiedenis weder.

Letten wij op het weinig beduidende der hier aangehaalde voorbeelden
;
plaat-

sen wij de blijde ontvangst daartegenover, welke schier overal, en voornamelijk

in de steden, aan de nieuwe psalmberijming was ten deel gevallen , en denken

wij aan den veel langduriger en ernstiger tegenstand, die in het tweede en

derde decennium dezer eeuw aan de „Evangelische Gezangen" der Hervormden

zou beschoren zijn : dan vragen wij veelmeer met zekere verwondering , waar-

aan, bij de altijd heerschende magt des vooroordeels, deze gunstige ontvangst

en geringe belemmering der nieuwe psalmberijming zijn toe te schrijven?

De eerst^ reden hiervan lag ongetwijfeld in de deugdelijkheid en voortref-

felijkheid dezer psalmberijming zelve, waardoor zij hare eigene aanbeveling

met zich bragt. Men legge eens onzen heerlijken honderd derden psalm (om

slechts dit enkele voorbeeld te kiezen) naast de berijming van Laus Deo

en de oorspronkelijke bewerking van Voet, en men zal zien hoeverre deze

berijming de andere overtreft, en hoeveel zij nog bij de laatste herziening

gewonnen heeft ; en wie dan, nog verder teruggaande, over Datheen's rljmwerk

het oog liet gaan , hij moest wel diep de rijke aanwinst gevoelen , die bij deze

ruiling tot verbetering van het kerkgezang was gedaan. Hij, voorwaar ! moest

w^el tot de stompzinnigsten van verstand en gevoel beide behooren, die na

zulk eene vergelijking nog aan het oude bleef hangen.

Eene andere reden hebben wij te zoeken in het gezag van den staat , waar-

door deze verordering werd gerugsteund en bekrachtigd, Mogt al de vrijheid

s
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der gemeente hieronder eenige schade lijden : elke tegenstand werd toch ver-

lamd en ontwapend, omdat men begreep dat ieder verzet tegen een besluit,

dat niet van de Kerk alleen, maar van 's lands hooge regering was uitgegaan,

aan het einde zou blijken vruchteloos te zijn.

Maar eene nog krachtiger werkende oorzaak meenen wij toch elders te kun-

nen ontdekken. Men heeft zich in onzen tijd beklaagd, dat de herzieners onzer

psalmberijming den moed niet gehad hebben van nog eene schrede verder te

gaan, en het werk der verbetering en hervorming ook tot de melodiën uit

te strekken. En , uit een aesthetisch oogpunt de zaak beschouwende, moe-

ten wij deze klagt ten volle beamen en billijken. Door de zangwijzen, ge-

lijk die uit de Fransche Kerk in de onze waren overgegaan, onveranderd en

onverbeterd te laten voortbestaan , zijn vele psalmen , of bruikbare zangverzen ver-

oordeeld gebleven om zelden of nimmer door de gemeente gezongen te worden.

Maar de zaak verschijnt in een geheel ander licht, als wij het oog naar de

uitkomst rigten, en de vraag beantwoorden, wat de afgevaardigden tot deze

vergadering, bij eene meer doortastende hervorming daarvan hadden te vree-

zen en te verwachten? Dat diezelfde tegenstand, dien wij nu als weinig

beteekenend en ras bedwongen leerden kennen , een hoogst ernstig en beden-

kelijk karakter zou hebben aangenomen, zoodra de maat en zangwijze mede

in deze verandering ware begrepen geworden, dit zal ons met zonneklaar-

heid voor de oogen staan in de verschijnselen van minder verblijdenden of

hoogst treurigen aard, die wij in het andere gedeelte van ditzelfde Tafereel

nog te verhalen vinden.

II.

De lange en de korte of nieuwe zang.

Mogt de invoering van de nieuwe psalmberijming, met het oog op het doel

der gemeenschappelijke godsvereering , eene hoogst gewigtige verbetering en

belangrijke aanwinst voor de gemeente heeten: zij werd dit in dubbele en

verhoogde mate, omdat hiermede nog andere pogingen tot verbetering van

het kerkgezang gepaard gingen. Wel had het besluit der vroegste Dordsche

synode van het jaar 1574, „ dat men zoo spoedig mogelijk de orgels uit de

kerken moest wegdoen," hier te lande nimmer kracht van uitvoering verkregen.

Wel was de tijd reeds lang vooi-bij, waarin het orgel, tijdens de godsdienst-

oefening zijne deuren had moeten sluiten, als moest het over zijn aanwezen

in een christelijk heiligdom van schaamte blozen, en zich zelf daarom een'

sluijer over het gelaat hangen, terwijl het alleen bij oogluiking geoorloofd

werd, dat het, na het uitspreken van den zegen, zijne veelstemmige gelui-

den, tot streeling des gehoors, liet spreken. Maar al had het reeds op een
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aantal plaatsen tot steuning en begeleiding van het psalmgezang voortreffelijke

diensten bewezen, het vooroordeel omtrent het gebruik des orgels, dat diep

in het karakter der Fransch-Zwitsersche Hervorming wortelde , was nog geens-

zins uitgeroeid en overwonnen. Vandaar dat het getal der gemeenten be-

trekkelijk klein was te noemen , die zich reeds in het bezit van een orgel

mogten verheugen, en dat het in sommige gewesten, bij name in Zeeland,

schier geheel ontbrak. Thans evenwel werd ook de waarde des orgels te hooger

geschat, en zijne vroeger miskende hulp, ten geleide van het nog ongewone

gezang, op vele plaatsen ingeroepen. Menig heiligdom, zooals te Bemmel,

Zierikzee en Hoorn , zag zich nu met een sierlijk en welluidend orgel ver-

rijkt , of aanzienlijke sommen werden besteed
,
gelijk te Nijmegen en elders

,

om de reeds aanwezige orgels op doelmatiger en kostbaarder wijze te her-

stellen en in te rigten. De invoering der nieuwe psalmberijming mag reeds

daarom voor de Nederlandscli-Hervormde Kerk eene hoogst belangrijke en

verblijdende gebeurtenis genoemd worden, omdat van dit tijdpunt af het gebruik

der orgels in onze vaderlandsche heiligdommen steeds grootere uitgebreidheid

erlangd, verkregen, en tot op den huldigen dag zich vermenigvuldigd heeft.

Nog in een ander niet minder belangrijk opzigt zou diezelfde invoering

der nieuwe psalmberijming, tot verbetering van het kerkgezang, haren heil-

rijken invloed doen gelden. Tot hiertoe was men gewoon bij het opzingen

der psalmen, op den zwaren tenortoon, de muzijknooten, zóó lang mogelijk ge-

rekt en uitgehaald , zonder eenige rust aan het einde der regels, uit te galmen.

Keeds meer dan eene eeuw geleden had de Amsterdamsche predikant Geldorp

dien zang „loom en lam genoemd, die beiden, die 't zongen en aanhoorden,

moest verdrieten ," en vergeleken „ met een schip , dat in eene rivier lang-

zaam tegen den stroom wordt opgetrokken." Dit eentoonig en slepend psalm-

gezang werd nu op een aantal plaatsen aanstonds door den nieuwen zang,

d. i. eene korte en betere zangwijze, vervangen l). Zelfs ontbrak het niet

in onderscheidene gemeenten aan geregelde zangoefeningen , welke ten oogmerk

hadden, om gelijktijdig met de nieuwe psalmen ook een vierstemmig koraal-

gezang in te voeren. Maar diezelfde pogingen tot verbetering van het kerk-

gezang waren het eigenlijk, welke veelmeer dan de invoering der nieuwe

psalm.berijming zelve, aanleiding gaven, dat in enkele gemeenten de heftigste

opschuddingen en oproerige bewegingen ontstonden. Wij verhalen hier slechts

het gebeurde te Westkapelle , Vlaardingen en Maassluis.

Te Westkapelle op Walcheren had zich reeds vroeger zekere geest van

1) De kortere zang bestond volgens de beschrijving , welke van Iperen in zijne // Ker-

kelijke Historie van het Psalmgezang," Dl. II. bl. 452 daarvan geeft, daarin, dat men

de eerste noot lang, de middelste nooten kort, en wederom de laatste noot van eiken

zangregel slepende zong, en tusschen eiken zangregel de noodige rust hield.



575

verzet, ook tegen enkele burgerlijke verordeningen, onder de dorpelingen ge-

openbaard, ten gevolge waarvan men liet noodig gekeurd had eene bezetting

van Zwitsers in het dorp te leggen. Naauwelijks was deze bezetting afgetrok-

ken, toen de beproefde invoering van den korteren zang nieuwe onlusten

verwekte. Bij regeriugsbesluit van 11 Maart 1776 werd de gemeente verzocht

,

en des noods gelast, den voorzanger, bij de inkorting der zangmaat, stiptelijk

te volgen, en de predikant uitgenoodigd , zijne hoorders hiertoe op te wek-

ken. Deze gaf gereedelijk aan deze uitnoodiging gehoor , en eerlang zou met

het veranderde psalmgezang een begin M'orden gemaakt. Maar vóórdat in

de morgen-godsdienstoefening, welke daartoe was aangewezen, de voorzan-

ger nog bij magte was den zangtoon aan te geven, hief een deel der ge-

meente, dat voornamelijk uit de onkundigste dijkwerkers en voorts uit bal-

dadige en kwaadwillige knapen bestond, met krassend geschreeuw den ouden kerk-

dreun aan, en lang nadat het opgegeven vers was uitgezongen, hoorde men

nog de uitgehaalde en slepende toonen van het Datheensche psalmgezang

door het kerkgebouw weergalmen. Namens den Heer der plaats. Mr. Veth

van de Perre, volgde nu eene afkondiging van den kansel, dat aan een'

iegelijk, die zich nogmaals door zulk een' ongej)asten voor- of nazang aan

heiligschennis in Gods bedehuis zou schuldig maken , als een' verstoorder van

de openbare rust, de inwoning binnen "VYestkapelle zou worden ontzegd. Te

vergeefs ! De verwarring en ontstichting der gemeente nam door dien heftig

aangestookten wederstand met eiken zondag toe , en hoewel het betere deel

der gemeente dit met gestrengheid afkeurde, hoewel de hoofdaanlegger van

den wederstand werkelijk met uitbanning uit de gemeente werd gestraft, zoo

besloot men nogtans, om nog ergerlijker tooneelen te voorkomen, vooralsnog

in het kei'kgezang bij het oude te blijven.

Van veel bedenkelijker aard was de beweging, welke eene gelijke poging

tot verbetering van het kerkgezang te Vlaardingen deed ontstaan. De nieuwe

psalmberijming was ook te dezer plaatse den 2''™ April des jaars 1775 in-

gevoerd geworden , en het blijkt niet dat deze verandering op zich zelve groot

opzien of ergernis gebaard heeft. Dit laatste was niet onnatuurlijk te achten,

daar de oude zangdreun hierbij bewaard, en de melodie der psalmen onver-

anderd was gebleven. Niets verbood alzoo den Vlaardingschen visscher, die zijne

liefde en gehechtheid aan het oude het moeijelijkst verloochenen kon , om de

kreupele rijmen van Datheen
,
juist gelijk reeds de Noorder Oceaan en Groen-

land's verre kusten ze uit zijnen mond gehoord hadden, ook hier , zonder dat

dit aanstoot of stoornis gaf, te blijven uitgalmen. Maar des te sterker zouden die

liefde en gehechtheid aan het oude zich openbaren, zoodra men er ernstig

op bedacht was, de verkorting en verbetering van het kerkgezang hiermede

te doen zamengaan. Om deze gewenschte verandering voor te bereiden, had

zich reeds sinds enkele maanden, onder de leiding van den stads onderwijzer.
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Hendrik van Keulen, een zanggezelschap gevormd, dat dagelijks in tal van

leden won, tot niet geringen spijt van den hoogbejaarden parochialen school-

meester, Anthonie Buitenweg, die den opgang, hierin door zijnen jongeren

mededinger gemaakt, niet anders dan met leede oogen kon aanzien. Jammer

was het dat deze zangvereeniging , vóórdat zij nog genoegzame vorderingen

gemaakt had, zich te vroeg aan eene proefneming gewaagd had, welke al-

lerono'elukkigst was uitgevallen. In eene morgenbeurt, in de maand Februarij,

had de kortere zang zich doen hooren , maar , bij het haperen der stemmen

,

meer tot ontstichting en ergernis, dan tot stichting der gemeente gediend.

Buitenweg, die bij zijne betrekking van schoolmeester, ook die van koster en

voorzanger waarnam, juichte met zoovelen, als van zijnen aanhang waren,

over dezen uitslag, en ook de meer verlichten en weigezinden in de ge-

meente — hoe hartelijk gaarne zij de verbetering van het kerkgezang mog-

ten wenschen — waren van nu af voor de bedoelde verandering veel minder

gunstig gestemd, omdat zij, bij de doorzetting van dit plan, reeds van verre

den storm zagen opsteken, die werkelijk met bulderend geweld over de ge-

meente is losgebarsten.

De beide predikanten Jacobus Roering en van Beveren Esveld koesterden

daarentegen te dezen aanzien eene gunstiger verwachting. Zij lieten het daai'om

in de namiddag-godsdienstoefening, bij de katechesatie of katechismus-prediking

niet aan herhaalde proefnemingen ontbreken , die met steeds beter gevolg wer-

den bekroond. Maar dit strookte weinig met de wenschen en bedoelingen van

den ouden voorzanger, die voortging de psalmen op zulk een' slependen

toon zoo lang mogelijk uit te halen, dat hieruit noodwendig de grootste

verwarring moest geboren worden. Om dit te doen ophouden, lieten de Heeren

gecommitteerden der twee geregten , Vlaardingen en Vlaardinger-ambacht,

eene publicatie aan de gemeente uitgaan, welke tot aanbeveling en aanmoe-

digino' van het spoediger zingen moest strekken. Maar het aldus gekozene ge-

neesmiddel bleek schier erger te zijn, dan de kwaal. De voorzanger stond

nu , terwijl hij den zang der gemeente geleidde , met het zakuurwerk in de

hand. Hij verkortte werkelijk den zang, doch met dien verstande, dat hij,

waar hij vroeger twaalf minuten had noodig gekeurd om een zangvers ten

einde te brengen, nu tien of elf minuten daartoe besteedde. Zóó, meende

hij , naar de letter , aan den last van de Heeren der twee geregten voldaan,

en toch aan het psalmgezang nagenoeg de volle maat zijner behoorlijke lengte

toegemeten te hebben.

De eene publicatie volgde nu de andere op. De zangschool van van Keulen

werd gesloten en weder geopend; maar de verwarring bij het kerkgezang en

de onrust en verdeeldheid in den boezem der gemeente namen op onheilspel-

lende wijze toe. De ijver voor de regtzinnigheid , altijd waakzaam op zijn'

post ,
plaatste zich aan het hoofd der beweging , en bleef niet in gebreke den
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afkeer van den nieuwen zang, als het merkteeken der regtgeloovigheid, aan

te wijzen en te huldigen. Men had zich niet geschaamd, des namiddags, on-

der den nieuwen zang een lagchcnd en sissend gefluit of geschreeuw te doen

liooren, en de openbare godsdienst zelve aan minachting en bespotting prijs

te geven; en toch was dit alles slechts een voorspel van hetgeen er weinige

weken later zou geschieden , wat wij hier — om ons eene heldere voorstelling van

deze kerkelijke bewegingen te kunnen vormen — iets broeder willen schetsen.

Het is de tweede zondag in December. Het kerkgebouw is, als gewoonlijk,

met eene breede schare gevuld. De zangschool van van Keulen is zoo vol-

tallig mogelijk opgekomen , en ditmaal gelukt het haar den boventoon te ver-

krijgen en te bewaren. De voorstanders van den nieuwen zang hebben het

veld behouden en de overwinning behaald. Maar deze schijnbare triumf zou

hun op veel geduchter nederlaag komen te staan. Als in de namiddagbeurt het

opgegevene zangvers is afgezongen , blijft een deel der gemeente den zang op

teemenden en slependen toon aanhouden , door den voorzanger met al de kracht en

den adem, dien hij in zijne longen had , hierbij wakker en dapper ondersteund.

De leden des stedelijken bestuurs— wij zijn eenigermate verwonderd deze in eene

namiddag-godsdienstoefening aan te treffen — over zulk eene driestheid ver-

ontwaardigd , rijzen van hunne zitplaatsen op en verlaten het regeringsgestoelte.

De predikant legt aan den voorzanger het stilzwijgen op, maar ontvangt een

barsch en weigerend antwoord terug. Nu wordt de ontsteltenis algemeen.

Mannen beginnen te schreeuwen ; verwenschingen en bedreigingen doen zich

hoeren; vrouwen vallen in onmagt of heffen een luidkeelsch gillen aan. Aan

de voortzetting der godsdienstoefening valt niet meer te denken. De predi-

kant treedt op den wenk des kerkeraads van den predikstoel af, en , als ware

de bliksem door het dak der kerk in het ruim geslagen , zoo zoekt nu de op-

geschrikte schaar ginds en derwaarts te vlugten. De opengerukte kerkdeuren

zijn niet in staat den stroom, die naar buiten dringt , te verzwelgen. Men klimt

door de vensters heen , om straks ook de straat met angst en geschrei te vervullen.

Van schrik in het hart genepen , hielden de zangers van het morgenuur zich

het overige van dien dag in hunne woning opgesloten ; en een der stoutmoedig-

sten, die zich daar buiten vertoonde en schimpwoord voor schimpwoorden we-

dergaf, werd voor deze vermetelheid op eene goede dragt slagen onthaald.

Het was meer dan tijd, wilde men nog erger tooneelen verhoeden, dat

de regering zich de zaak ernstig aantrok. Buitenweg , in plaats van aan-

stonds ontslagen te worden , ontving eene ernstige bestraffing , en was een

paar dagen later genoodzaakt in de kerk, met geslotene deuren, zich den

zangtoon te hoeren voorzingen, dien hij van nu af stiptelijk zou hebben te

volgen. Eene publicatie werd afgekondigd , dat een iegelijk, die zich tegen den

nieuwen zang verzette, als onruststoker en oproermaker zou aangemerkt en

n. 73
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vervolgd worden. Deze maatregel beloofde aanvankelijk eene gunstiger uitwer-

king. De stoornis bleef achterwege. Het kerkgezang werd gaandeweg beter.

Maar liet vuur' had, voortgloeijend, slechts onder de asch gesmeuld, en een

spotschrift op den nieuwen zang, dat in de maand April des volgenden jaars

verscheen
,
gaf aanleiding tot vernieuwing en herhaling van dezelfde ergerlijke

tooneelen , die reeds vroeger waren aanschouwd , en nu , dan eens met minder,

dan weder met grooter stoornis en belemmering der godsdienst, tot het einde

des jaars bleven voortduren, totdat de regering ten laatste tot meer doortas-

tende maatregelen besloot. Buitenweg werd andermaal gedagvaard, en met

ontzetting van zijn ambt bedreigd. Wij hadden zoodanig besluit reeds veel

vroeger verwacht, en kunnen het dralen der regering, om daartoe over te

gaan, alleen hieruit verklaren, dat de treurige verdeeldheid, welke de ge-

meente in twee scherp tegenover elkander staande partijen had vaneen ge-

scheurd, ook bij de burgervaderen was doorgedrongen. Verder althans konden

burgemeester en schout het niet brengen , dan dat Buitenweg voor zes weken

in zijne bediening werd geschorst. Gelukkig echter zond deze, uit eigen be-

weging, het aanbod in om zijne betrekking neder te leggen, met de onderdanige

bede, om, uit aanmerking zijner hooggeklommen jaren — iiij had reeds een'

zes-en-zeventigjarigen ouderdom bereikt — en van zijne langdurige diensten,

een gedeelte zijner jaarwedde te mogen behouden. Dit verzoek werd hem ge-

reedelijk toegestaan , en de lang verstoorde rust was hiermede hersteld.

Zóó nietig of weinigbeteekenend als de aanleiding tot deze bewegingen ons

kan toeschijnen , zóó heftig en diep ingrijpend was de beweging zelve , welke ruim

anderhalfjaar aanhield, en de angstigste spanning in de gemoederen te weeg

bragt. Met steeds klimmende bezorgdheid werd elke zondag verbeid, en wèl

was het een doorslaand blijk van den kerkelijken zin , waardoor de Vlaar-

dingsche gemeente zich van oudsher onderscheiden heeft , dat het kerkge-

bouw, waar bij herhaling zulke tooneelen van wanorde en strijd waren aan-

schouwd , niet geheel verlaten werd en ledig kwam te staan 1).

Toch kwamen deze ongeregeldheden nog niet in vergelijking met het schan-

daal , dat schier gelijktijdig in het nabijgelegene Maassluis werd aangerigt

,

't welk tot een waarschuwend voorbeeld strekt , tot welk eene hoogte de woede

kan stijgen, als, onder eene godsdienstige leuze, de volksdriften zijn in be-

weging gebragt, Wel hadden zich hier meerdere afkeurende, morrende of

1) Ouden van dagen wisten mij , toen ik vóór ruim dertig jaren predikant te Vlaar-

dingen was , nog een aantal bijzonderheden aangaande dezen strijd te verbalen , waarvan

ik hier enkele heb medegedeeld, doch de meeste, uit vrees voor te groole uitvoerigheid,

heb teruggehouden. Een naauwkeurig verhaal van het gebeurde vindt men in een stukje:

// Brieven van een' vriend aan zijn' vriend wegens het herudüe voo rffevallene in het Psnlmge-

zang der gemeente ie Flaanlmi/en;" niet luag daarna duur ter plaatse in het licht verschonen.
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zelfs dreigende stemmen tegen de nieuwe psalmberijming zelve doen hooren

,

dan te Vlaardingen was geschied; maar dit verzet scheen aan velen zóó

weinig beduidend toe, dat de kerkeraad er geene zwarigheid in zag, op de

invoering der nieuw berijmde psalmen eerlang ook de invoering van een*

korteren en beteren zang te laten volgen. Om de gemeente hierop voor te

bereiden, had men in Mei 1775 aangevangen, viermaal in de week, des

avonds van zeven tot acht ure, in de Groote kerk geregeld onderwijs in het

kerkgezang te doen geven, dat, door het orgelspel afgewisseld, steeds een grooter

aantal belangstellenden derwaarts lokte. Met eene toepasselijke feestrede werd

dit gezang, tegen het einde der eerstvolgende maand, door den predikant van

Sprang bij de openbare godsdienst ingeleid , en zeven weken lang onverhinderd

voortgezet, totdat de steeds luider geuitwordende scheldwoorden van paapsch

en afgodisch, dans- en co>nedie-za.ng ook hier het onweder voorspelden, dat

dreigend te zamen trok.

Spoedig openbaarde zich , bij afwisseling in de Groote en Kleine kerk , een

welberaamde tegenstand. Zangers of schreeuwers hadden zóó hunne zitplaatsen

gekozen , dat zij hopen konden het best er in te zullen slagen , om den voorzan-

ger — hier, in tegenstelling van dien te Vlaardingen , den wakkeren en manmoe-

digen voorstander en verdediger van den nieuwen zang — al blatend en bul-

kend van de wijs te brengen. Hoewel niet zonder de uiterste krachtsinspan-

ning, wist toch de voorzanger in den regel het uit te houden; maar na het

uitspreken van den zegen vernieuwde zich aanstonds het gekrijsch en geschreeuw,

waarbij de organist op zijne beurt de zwaarste toonen des orgels noodig had,

om het geraas te dempen en te smoren. Eens had de predikant naauwelijks

zijne voorafspraak aangevangen, of hij was genoodzaakt die weder af te bre-

ken , daar een bejaard visscher , tegenover hem staande , uit al zijne magt een

psalmvers uit Datheen begon aan te heffen, en tot den einde uitzong. Op
een' anderen tijd drong een woeste volkshoop, terwijl er voorbereiding voor

de viering des avondmaals gepredikt werd , de kerk binnen , en uitte ddar

de niet liefelijke bedreiging, indien er geene verandering kwam, den eerstvol-

genden zondag te zullen wederkomen, om de pijpen uit het orgel te breken.

Bij al zulke bewegingen en zamenscholingen was eene vrouw, Kaat Per-

soons geheeten , nimmer de laatste , of liever altijd de voorste ; haar naam ,

reeds vroeger ongunstig bekend , heeft door het toen gebeurde , bij de in-

gezetenen harer woonplaats eene droevige vermaardheid of beruchtheid ach-

tergelaten.

De voorstanders van den nieuwen zang gaven nog geenszins den moed en

de hoop op , van in hun voornemen te zullen slagen. Toen het niet langer ge-

raden werd geoordeeld de zangoefeningen in de Groote kerk voort te zetten,

huurden zij eene afzonderlijke woning, en hielden ddar hunne geregelde za-

meidvomsten , waarbij Bartholomeus Oubotor, de bovenbedoelde en aangeduide

73*
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voorzantfer, hun voorganger en leidsman bleef. Tegen dit huis rigtte zich nu

de woede van het gemeen. Men rotte daarvoor zamen ; men sprak van het

geheel onder den voet te halen, en het ergste zou welligt gebeurd zijn, in-

dien niet de kerkeraad had begrepen voor zoovele onstuimige eischen, voor

het oogenblik althans , te moeten wijken. De organist speelde nu zoo slepend

en langwijlig mogelijk, zoodat de oude Datheen-gasten naar hartelust zich

hieraan konden stichten en verkwikken , maar voor zoovelen als begeerig naar

iets anders en beters bleven uitzien, al de liefelijkheid en stichting uit het

kerkgezang en orgelspel waren weggenomen. Thans daagde van de tegenover-

gestelde zijde het verzet tegen zulk eene vernieuwde invoering van het oude

op. Afgevaardigden van beide partijen verschenen achtereenvolgens voor den

kerkeraad, en — nadat ook de stadsregering er in betrokken was — op het

raadhuis, en begeerden met gelijken aandrang de invoering van het nieuwe,

de handhaving van het oude. Men hoopte door het inslaan van een'

middelweg de gemoederen te zullen bezadigen. Een middelmatige zangtoon,

die niet te kort afgebroken en niet te lang gerekt werd , zou hiertoe beproefd

worden , waaromtrent de gemeente dan later haar gevoelen zou kunnen uiten.

Maar zekere Eobert van Nijn, een der heethoofdigste en hardnekkigste aan-

klevers van het oude, liep morrend weg van het raadhuis, en kondigde, in

al de verbolgenheid van zijnen toorn, aan de daarvoor zaamgeschoolde me-

nigte aan, „dat men nu den ouden zang voor goed kwijt was!" Het volk

stoof hierop de trappen op, de vergaderzaal binnen, en vorderde onder de

heftigste bedreigingen den ouden zang ; maar de raad — het zij tot zijne eere

gezegd! — gaf niet aan deze doldriftige eischen gehoor, en handhaafde het

eens genomen besluit.

Ware slechts dit besluit meer afdoende geweest! Ook hier zou het be-

vestigd worden , hoe weinig bevredigend halve maatregelen in hunne werking

zijn, en hoe eene voorbarige of onhandige poging tot bevrediging en hereeni-

ging meer kwaad sticht dan goed. De controleur Willem van der Jagt had

een dichtstuk vervaardigd, waaraan hij den schelklinkenden titel gaf: „Vrede-

bazuin , of aansporing tot eendragtig psalmgezang aan de gemeente van Maas-

sluis." Maar hij had te vroeg op zijne bazuin geblazen, of liever, het bleek

geene bazuin des vredes, maar des oorlogs geweest te zijn, waarop") met drei-

gend wraakgeschreeuw en de grofste feitelijkheden , als met wapengeklank en

gekletter, geantwoord werd.

Men verbreidde, dat van der Jagt in zijn gedicht den geheelen visschers-

stand op het smadelijkst aangerand en beleedigd had. De wrok, die reeds aan

het gisten was , werd hierdoor nog bitterder. Men ging zelfs zooverre van een

oproer te voorspellen , zoodra de visschersvloot , die eiken dag uit zee werd terug-

gewacht, zoude zijn aangekomen. En die vrees bleek niet ijdel te zijn. Wer-

kelijk sloeg men thans van woorden tot daden over. Van der Jagt werd op
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straat door eene ruwe visscliers vuist aangegrepen , en ontging te uaauweniood

nog zwaarder mishandeling. Een paar dagen later drong eene bende plunde-

raars, alles stukslaande en vernielende wat oog en handen konden bereiken,

met de beruchte Kaat Persoons binnen zijne woning, en het was voor hem

zelven een geluk te achten , dat hij op dit tijdstip afwezig was. Ook elders

sloeg men de glasruiten in ; de deur des burgemeesters werd opgeloopen

;

hem zelven, gelijk aan andere aanzienlijke leden der gemeente, de belofte af-

geperst, dat zij den ouden zang geheel zouden herstellen; en toen men die

toezegging meende verkregen te hebben, holde de joelende trein met zwierende

mutsen langs de straten , en klonk een daverend „ hoezee I" door de lucht.

De zondag kwam weder aan. Overal waren verspieders in de kerk geplaatst,

om waar te nemen , of zij , aan wie men zulk eene belofte had afgewrongen

,

nu ook het gegevene woord zouden gestand doen ; en een hunner dreef de onbe-

schaamdheid zooverre , dat hij zich , ten einde zich daarvan te vergewissen , in

de bank en aan de zijde van van der Jagt kwam nederzetten. Deze echter,

wien de schrik was om het hart geslagen , had zöd voortreffelijk naar den ouden

toon of dreun gezongen, dat hij deswege bij zijne heftigste tegenstanders vol-

komen vergiffenis verwierf.

Met dit alles had de opgewondenheid van het bandelooze gemeen nog geens-

zins haar grenspunt bereikt. Een hekelschrift werd iu omloop gebragt, waar-

in de voorstanders van den ouden zang als met den vinger aangeduid en

op het vinnigst doorgestreken werden. Dit werd het sein tot de uitbarsting

van een volslagen oproer, waarbij baldadigheden en gruwelen zijn gepleegd , die

de pen schier weigert neder te schrijven. Wij zien niet enkel wijnkelders open-

gebroken , huisraad vernield , maar eene vrouw met de haren langs de straat

gesleept ; een' achtenswaardig ingezeten van huis tot huis voortgesleurd , on-

der de bloeddorstige kreten, dat hij en zijns gelijken geen beter lot dan dat

der de Witten hadden verdiend. De voorzanger Ouboter werd geslagen, tot-

dat men hem, geheel bewusteloos, voor dood liet liggen. Inzonderheid had

de volkswoede het op den metselaar Arie Luijerdijk geladen , als die zich

voor de invoering van den nieuwen zang het meest had in de bres gesteld.

Ook zijne woning werd door eene moord en vernieling dreigende bende be-

stormd. Een naar zijn hoofd geslingerde steen gonsde hem voorbij , maar ver-

brijzelde de stijlen eener bedstede, waarin zijn kind te sluimeren lag. Hij

zelf ontkwam, door over de daken te vlugten, aan een' gewissen dood, maar

zijne achterblijvende zieke vrouw moest voor zijne vlugt met te wreedaardiger

mishandeling boeten. Tot in den nacht duurde het oproer voort. De stedelijke

raad was op het stadhuis vergaderd. Men begreep in allerijl van elders hulp

te moeten ontbieden. Onder bedekking der duisternis spoedden de burge-

meester, de schout en een der schepenen zich naar Delft, om verslag van het

gebeurde te doen. Hier troffen zij reeds enkele vlugtelingen aan, en daaron-
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der ook den deerlijk geliaveiiden Luijerdijk, die, met zijn verscheurd gewaad

en deerniswaardig voorkomen, aireede toegang tot den stadhouder zelven had

weten te verwerven , en bij dezen zijn beklag had ingediend.

De ernstigste maatregelen van bedwang werden nu genomen. Vele belha-

mels werden gevat; maar zóó groot werd spoedig het aantal der schuldigen

bevonden, dat er aan geene toepassing der gevorderde straffen te denken viel,

wilde men niet het zwaarste onheil over de geheele burgerij brengen. Op

voorspraak van Vrouwe van Boetselaar, Douarière van "Wassenaar, ambachts-

vrouw der heerlijkheid, werd ten laatste eene algemeene vergiffenis afgekondigd,

waarvan nogtans de beruchte Kaat Persoons, met enkelen harer ijverigste

helpers en trawanten, werd uitgesloten. Deze maatregelen troffen en bereikten

in zooverre hun doel , als de rust van nu af in en buiten de kerk niet op nieuw

verstooi'd werd ; maar het gebeurde liet nog lang daarna de bloedigste wonden

en de pijnlijkste likteekenen in ontelbaar vele huisgezinnen achter. Woestheid en

geweld hadden toch in het einde gezegevierd , daar het oude kerkgezang op

nieuw werd ingevoerd, en de kortere zang veroordeeld werd, om te wachten

op het licht, dat in een' kalmer en minder bewogen tijd daarvoor van zelve

zoude aanbreken en opgaan.

Wanneer zulke bezoedelde bladzijden zich voor ons oog ontrollen , die ons

met onze herinnering tot de dagen der hooggeroemde republiek terugvoeren,

en nog tot het tijdperk behooren, waarin de Gereformeerde Kerk , als de meest

bevoorregte in de rij der kerkgenootschappen, als staatskerk gold, dan dunkt

mij, zullen wij het best behoed blijven van een' van beide toestanden terug

te wenschen ; dan zullen wij ons het best kunnen verzoenen met hetgeen ons

in den kerkdijken toestand onzer dagen stof tot klagen of treuren geeft

,

waarin toch de hevigste twisten over ongelijk aangelegener onderwerpen nog

geenszins tot zulke ergerlijke uitspattingen hebben geleid, en de handhaving

van orde en rust, in de Kerk en in den Staat beide, veel beter gewaarborgd

mag lieeten.

Gelukkig mogen de hier geschetste tooneelen als uitzonderingen gelden. Wij

herhalen hier aan het slot de opmerking, dat de ontvangst der nieuwe en

verbeterde psalmberijming van de zijde der gemeente en des volks over het

geheel gunstig mogt heeten; en als wij nu het oog gaan wenden naar de

reeks van zangbundels, die iets vroeger of later bij onderscheidene protestant-

sche genootschappen gevolgd zijn , dan begroeten wij deze altijd gedenkwaardige

gebeurtenis, als den aanvang van een nieuw tijdperk voor de geestelijke liederen-

poëzij in ons vaderland , en , ten aanzien der verbetering van het zóó gebrek-

kige kerkgezang, als den morgen van een' schoener dag.

B. TER Haar.



DERTIGSTE TAFEREEL.

HET KERKGEZANG.

{Vcrvolff),

Be zanghundels.

«Welk een voorrogt God te dienen!

Welk een eer den Ongezienen,

AVien de Seraf hulde biedt,

Vrij te naadren met ons lied!"

Zóó zong onze vaderlandsclie dichteres Joh. Elisabeth van de Velde, gebo-

ren Helmcke, bij den ingang dezer eeuw , toen zij , door den beroemden toon-

kunstenaar Nieuwenliuizen daartoe opgewekt, op haar geliefd huisorgel het

eerste van de door haar vervaardigde kerkliederen speelde. En zij was de eenige

niet, die de hooge waarde van het godsdienstig gezang en het zielverhef-

fend genot, dat daarbij te smaken viel, niet enkel voor zich zelve diep ge-

voelde , maar dat gevoel ook bij andereu zocht op te wekken en te verleven-

digen. Reeds vele jaren vroeger klonk het van de lippen eens mans, wiens

naam in onze vaderlandsclie Kerk een' liefelijken klank heeft behouden:

„Wanneer zal het gelukkig genie eens geboren worden, dat ons gezangen

voorde godsdienst leveren zal? Gezangen der godsdienst waardig? Gezangen

voor allen? o Gij, wie gij ook wezen moogt, 't zij gij nog in de gedaclite

van God sluimert, 't zij gij reeds van den schoot uwer moeder de schoone

natuur aanlacht! Gelukkig sterveling, welk eene voldoening zal bet voor u

zijn, alzoo de godsdienst uwer medemenschen te mogen versterken! Gelukkig

dichter, hoe benijdenswaardig zal uw lot zijn!" Deze taal der geestdrift was

door den voortreffelijken Mr. Johan Hiulopen geuit , den vervaardiger van

het 49*'° der Evangelische gezangen: „Verlosser, vriend, o hoop, o lust,"

't welk nog altijd bij velen geliefd is, en dit ook ten volle verdient, als een

der weinige gezangen, die, van het begin tot het einde, ééne ten hemel klim-

mende zielezucht mogen heeteu ; die voor het christelijk gestemd gemoed de

fijnste snaren des gevoels doen trillen , en waarin wij de gelukkigste harmonie

tusschen de melodie des lieds en de gedachten , welke daarin zijn uitgestort
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en nedergelegd , aantreffen. En nog vroeger, aanstonds bij het sluiten der

vergadering over de psalmberijming, was door Abazuerus van den Berg de

vurige •wensch ontboezemd, dat de gemeente zich nu ook eerlang in het

bezit eener verzameling van geheel christelijke gezangen mogt kunnen ver-

heugen. Meer dan dertig jaren zouden er nogtans verloopen, eer van den Berg

de vreugde mogt smaken, dien wensch in vervulling te zien overgaan. Wij

zijn alzoo genoopt, eer wij tot de geschiedenis der geboorte en zamenstelling

van den bundel der „ Evangelische gezangen" kunnen overgaan , van andere

zangbundels te gewagen , die bij andere afdeelingen der protestantsche Kerk

in ons vaderland reeds vroeger zijn verschenen.

Vroegere zangbundels in de protestantsche Kerh van Nederland.

De Evangelisch-Luthersche Kerk, welke er roem op draagt van den zanger

van het: „Een vaste burgt is onze God," den geest des gezangs geërfd te

hebben, en de gemeente der Doopsgezinden zijn op dit spoor de Hervorm-

den voorgegaan. Wij beweren hiermede niet, dat de ingenomenheid met het

geestelijke lied zich in de vroegste dagen der Hervorming minder sterk bij

de Gereformeerden dan bij de Lutherschen en Doopsgezinden geopenbaard heeft.

Zelfs schijnt de alleroudste verzameling van zoodanige liederen van Hervorm-

den oorsprong geweest te zijn. Het veel gezongene: „lek arm schaepken van

de heide" was bij de Hervormden evenzeer als bij de voorstanders van den

doop der bejaarden bekend en geliefd. Maar hierin ligt het onderscheid, dat

deze liederen wel bij de laatstgenoemden , maar niet bij de eersten de wijding

of den stempel van het kerklied hebben vermogen te ontvangen.

Hoe meer het Calvinisme in ons vaderland eene beslissende overmagt be-

kwam, hoe sterker zich ook het streng bijbelsche beginsel in de veroor-

deelinc van niet schriftuurlijke liederen deed gelden. Geheel anders was het

bij de Doopsgezinden, die hier allereerst eene afzonderlijke en eervolle ver-

meldino- verdienen. De liederen, waarmede velen hunner martelaars juichend

in den dood gingen, vonden eerst achter het Martelaars-boek {Offer des

Heeren), later ook in afzonderlijke bundels {De Lusthof der zielen, Be Lusthof

des gemoeds, Eet Achterhofje) eene plaats. Zij dienden eerst wel voornamelijk

tot huisselijke stichting , doch werden later ook tot kerkelijk gebruik bestemd,

en zijn, meer dan twee eeuwen lang, in sommige Doopsgezinde gemeenten van

ons vaderland met zekere voorliefde gezongen.

Geen wonder dan, dat wij een deel der Doopsgezinden — bij name de

gemeente „het Lam" te Amsterdam — ofschoon ook zij de psalmen van vader
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Datheen goedwiüig hadden aangenomen, nagenoeg eene eeuw vroeger dan

de Hervormden (1684) in het bezit van eene nieuwe psahnberljming zien ge-

steld, waartoe Joachini Oudaên de talrijkste bijdragen geleverd had. Achter

deze berijming was een klein bundelken van gezangen op de christelijke feest-

dagen , doop en avondmaal gevoegd. Dit mag als de teedere spruit beschouwd

worden, waaruit de liederenboom in Nederland met bladerenkroon en takken

is opgegroeid. Li het jaar 1756 werden deze gelegenheidsliederen, tot hiertoe

dertien in getal , door de vereenigde gemeenten te Haarlem met nog zes vermeer-

derd. Bij de overneming der psalmberijming Laus Deo voegde de Amsterdamsche

gemeente „ de Zon" op hare beurt hieraan een vijftiental nieuwe gelegenheids-

liederen toe. Maar de gemeente „het Lam" zou ook nu geenszins bij hai'e

zustergemeente achter staan. Eene proefneming op ruimere schaal gaf de ge-

boorte aan de verzameling van Doopsgezinde gezangen , welke onder den

naam van den Meinen bundel is bekend gebleven (1791). Eene nog kracht-

dadiger poging , bij opgewekten naijver , tot bereiking van lietzelfde doel

door de gemeente „ de Zou" aangewend , werd met geen' minder gewenschten

uitslag bekroond. Eene nieuwe verzameling van honderd-en-vijftig gezangen

was bijeengebragt , welke later, toen deze twee aanzienlijke gemeenten in de

hoofdstad des vaderlands, na langdurige scheiding, met elkander veree-

nigd werden en te zamen smolten, den naam van den grooten bundel ont-

ving (1801).

De kleine bundel was grootendeels uit bijdi'agen van Bernard de Bosch

,

RouUaud, Asschenberg en P. Uylenbroek, die als leden van het genootschap

Laus Deo zich aireede ijverig werkzaam betoond hadden, te zamen gesteld.

De grootere verzameling ontving bijdragen van eene reeks vaderlandsche

dichters en dichteressen , waarvan wij hier slechts M. C. van Hall , Mevr.

Elter, geb. Woesthoven, J. J. en A. Vereul, Willem van de Velde en zijne

verdienstelijke gade , met onderscheiding noemen. Beide bundels, waarin ook

de Remonstrantsche broederschap gedurende een' geruimen tijd hare stich-

ting en opbouwing heeft blijven zoeken, droegen— en hoe kon dit anders?—
geheel de kleur en den stempel van hunnen tijd. Het was de tijd, die op

de Fransche omwenteling van 1789 volgde, waarin zoovele helderdenkende

hoofden en warmkloppende harten blaakten en ijverden voor hetgeen hun

later eene begoocheling bleek; de tijd, waarin het Duitsche rationalisme ook

over ons vaderland zijn' killen adem deed henengaan, en de kleinere protes-

tantsche kerkgenootschappen het meest voor zijn' invloed toegankelijk vond.

Was het vreemd, dat in zulk eenen tijd odes en hymnen , aan de deugd en

de rede gewijd, ook voor het kerklied eene zeer gepaste zangstof schenen?

Maar nevens een aantal liederen , die de kunstsmaak onzer dagen moet ver-

oordeelen, en die het godsdienstig en christelijk gevoel en gemoed onbevre-

digd laten, trof men hier reeds waarlijk schoone liederen aan, waaronder

ir. 74
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de gezangen der bovengenoemde dichteres J. E. van de Velde , niet het laatst

verdienen genoemd te worden l).

De Lutliersche gemeente in ons vaderland had wel geheel haar oorspron-

kelijk karakter en dat van haren grooten Hervormer moeten verloochenen,

indien de geest des lieds — na een' tijd lang te hebben gesluimerd — niet

op nieuw in haren boezem ware ontwaakt. Eeeds lang hield zij het oog be-

geerig geslagen op den rijken schat van liederen, waarin hare broederen des

geloofs zich in het naburige Duitschland mogten verheugen, en in onder-

scheidene gemeenten, waar de evangelieprediking in het Nederduitsch ge-

schiedde, had men niet geschroomd zich van Koogduitsche liederen tot de

stichting der gemeente te bedienen. Onmogelijk kon men zich echter hier-

mede blijven vergenoegen , en niets was natuurlijker , dan dat men weldra

navolgingen daarvan beproefde. Zóó ontstond in het jaar 1779, lang vóór-

dat bij de Hervormden hieraan ernstig kon gedacht worden, het Amster-

damsche gezangboek, dat in 1790 door het Haagsche, en zes jaren later

door het Rotterdamsche gevolgd is geworden. Behalve vier Hoogduitsche

,

waren alzoo hier drie onderscheidene zangbundels in gebruik, die grooten-

deels feestliederen en vertalingen, of bewerkingen van beroemde Hoogduitsche

kerkliederen behelsden. Maar hoewel deze vertalingen vrij gelukkig mogten

heeten , ten deele zelfs , volgens het oordeel van bevoegden, de blijken droegen

van herkomstig te zijn van eene welgeoefende hand, zoo was toch deze ver-

zameling te onvolledig, om op den duur aan de behoefte en het verlangen

der gemeente te voldoen. De verouderde taal en denkvormen , welke hierin

gevonden werden, zouden bovendien in lateren tijd het wenschelijke eener ver-

andering en verbetering te dieper doen gevoelen.

Kon het vroeger ontstaan van deze verschillende zangbundels niet zonder

invloed blijven op de Hervormde Kerk, om den wensch naar het bezit van

christelijke gezangen bij velen te doen ontwaken of te versterken : nog krach-

tiger moest daartoe het voorbeeld werken der Waalsche Kerk , welke door veel

naauwer en inniger banden der gemeenschap aan haar was verknocht. Deze had,

in hare synode van 't jaar 1798, tot de verzameling van een' zangbundel eene com-

missie benoemd , en de keus der leden , waaruit zij was zamengevoegd (Sebald

Fulco , Joh. Eau , J. Teissèdre TAnge , P. D. Huet en David Jacobus van Lennep)

mogt aanstonds als eene gunstige voorspelling gelden, dat de taak, die aan

deze mannen was opgedragen , op eene waardige wijze zou worden volbragt.

Wel ondervond zij de eigenaardige zwarigheden aan zulk eene taak verbonden,

1) Buiten liet lied, waarvan wij de eerste regels aan het hoofd van dit Tafereel jilaats-

ten, ontmoeten wij hier reeds, met eenige verandering, het schoone 79^" Ev. gezang en

het niet minder voortreffelijke lied: //Op de heerlijkheid des toekomenden levens:" //Deze

wereld gaat voorbij ," 't welk allezins de eer verdiende in meest alle latere zangbun-

dels eene plaats te vinden.
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daar zij te regt doorzag (wat bij do bcoordceling van kerkliederen in liet algemeen

te dikwerf wordt voorbijgezien)
, „ dat de verhevenheid der poëzij nog veel

minder het waar en eigenlijk karakter van een kerklied uitmaakt, dan die een-

voudige en tegelijk treffende toon , die de ziel verheft en het harte heiligt;"

maar zij was toch na drie jaren in staat een „recueil de cantiques" aan te

bieden, welke door de vergadering evenzeer, als door de Waalsche gemeente

zelve, met goedkeuring on toejuiching werden ontvangen. En inderdaad! hoe-

veel ook hier te wenschen mogt overblijven, waarin een later tijdperk zou

hebben te voorzien , zoo mogt toch deze proeve gelukkig geslaagd , en de

warme hulde en dank, door de Waalsche synode aan deze waardige mannen

toegebragt, ten volle verdiend heeten.

Intusschen was men ook in de Nederlandsche Hervormde Kerk tot op dit

tijdstip niet geheel werkeloos gebleven. Reeds twee jaren vódr het besluit

der Waalsche synode was de zaak van een' nieuwen zangbundel door de

predikanten Engelberts van Hoorn, en Rutgers van Haarlem, op de synode

van Noord-Holland ter sprake gebragt. Van hier ging eene opwekkende

rede aan de synoden der overige gewesten uit, om ter verwezenlijking van

dit doel met haar zamen te werken, welke aanstonds bij Gelderland, weldra

ook bij Groningen , Overijssel en Zuid-Holland weerklank vond. Andere

synoden bleven dralen, omdat zij den tijd tot de invoering van „Evangelische

gezangen" nog niet rijp of geschikt keurden. Utrecht — waar de gemoedelijke

bedenkingen, welke de zeven-en-zeventigjarige Jacobus Hinlopen in eenen

brief aan een' vriend had uiteengezet, wel het zwaarst zullen hebben ge-

wogen — volhardde het langst in zijne weigering. Toen echter al de synoden

zich hadden laten overreden, gaf het zijn' weerstand op. Hier zullen wij dan

ook den eersten steen gelegd zien van het werk, dat, met eeno heilige geest-

drift aangevangen, sedert met moed en kracht zou worden voortgezet.

II.

Be Evangelische gezangen , bij de Hervormden in gebruik, in hunnen oorsprong,

In de hooggewelfde, maar ietwat sombere, consistoriekamer van de Domkerk

der oude Bisschopsstad vinden wij op een' der laatste Septemberdagen van het

jaar 1803 een aantal achtbare mannen vereenigd, hier verschenen en gereed

om, tot verzameling van een' bundel „Evangelische gezangen," hunne voorberei-

dende werkzaamheden te openen. Utrecht was het middelpunt des lands,

waarheen de afgevaardigden der onderscheidene gewesten zich met den mees-

ten spoed konden begeven. Was de plek, die hiei'toe was aangewezen, reeds

deswege gelukkig gekozen, zij was bovendien rijk in herinneringen. Of had

niet ginds op het Munster-kerkhof, waar het oog nog de laatste overblijfselen

74*



der Tliomas-kapel ontwaarde, der christenen lofgezang het eerst op den

vaderlandschen bodem geklonken? Bevond men zich niet onder de oewelven

van het heiligdom , welks eerste grondslagen door den apostel van het now

heidensche Nederland waren gelegd? Had hier niet de beroemde Jacobus

Obrecht — wiens roem als toonkunstenaar in onze dagen ook door het buiten-

land is erkend — omstreeks het midden der vijftiende eeuw met zijne meesterhand

de klavieren des orgels bespeeld? Had hier niet de beroemde zangschool

gebloeid, waarin ook onze jeugdige Erasmus zijne opleiding ontving? Was
van hier niet, ongeveer twee eeuwen vroeger, de lofwaardige poging uitgegaan

,

om op de lippen eener christelijke gemeente christelijke gezangen te leggen,

welke toen wel door de onrust der tijden liad gefaald, maar thans andermaal,

en met gelukkiger gevolg , zou worden beproefd ? — Eenige verwondering

kon deze keuze nogtans baren, wegens de tegenkanting, welke het meest

en het langst van Utrecht was uitgegaan; en letten wij op de geestesrigting

,

welke zich aldaar bij een groot deel der gemeente in onzen leeftijd op nieuw

geopenbaard heeft , dan meenen wij het voor het minst te mogen betwijfelen,

of de kerkeraad der Nederduitsche Hervormde gemeente eene halve eeuw

later met welgevallen dit vertrek tot dit doel zou hebben zien ingeruimd.

Wij leiden onze lezers deze vergadering binnen, en willen hen in staat

stellen, met haar personeel en hare werkzaamheden eenige nadere kennis te

maken.

De stoel des voorzitters wordt, nadat de vergadering door Gerhard Masman,

predikant te Utrecht, met plegtig gebed is geopend, op het eenparig ver-

langen der leden, door Ahazuerus van den Berg ingenomen; den man, die

zich omtrent de verbeterde psalmberijming hoog verdienstelijk had gemaakt,

en thans , hoezeer in jaren geklommen , met nog altijd jeugdigen ijver, tot de

verzameling en invoering der „Evangelische gezangen" zich zou werkzaam be-

toonen. Ter weerszijde van de uitgestrekte tafel zien wij de leden der pro-

vinciale synoden geschaard. Noord-Holland had de reeds vroeger vermelde

predikanten Engelberts en Abraham Kutgers afgevaardigd. Wie ook hadden

op zoodanige onderscheiding meerdere aanspraak dan zij , die als de eerste

ontwei'pers konden gelden van het werk, dat nu onder de gunstigste voor-

teekenen begon ? Zuid-Holland had geene minder gelukkige keuze gedaan

:

den vernuftigen en veelzijdig begaafden Kotterdamschen predikant. Jan

Scharp, den hoogeerwaardigen Matthias Jorissen — die de verouderde psalm-

berijming van Lobwasser bij zijne Hoogduitsche gemeente door eene betere

had doen vervangen — en Pieter Leonard van de Kasteele, die vroeger als

gemagtigde van den staat de vergadering der psalmberijming had bijgewoond,

maar hier in de nederige betrekking van ouderling der gemeente zitting zoude

nemen. Voorts waren Groningen door den predikant J. Eutgers , Zeeland door

de predikanten Hermanus Adrianus Bruining en Petrus Janssen , Friesland door
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de predikanten Marcus Jan Adriani en Bernardus van Weemeu , en Utrecht,

behalve door Masman, door do predikanten Joh. Anth. Lotze en Barend Taai

vertegenwoordigd. Enkele stoelen zien wij ledig staan. De Groningsche hoog-

leeraar ïheodorus Lubbers was door ligcliaamszwakte teruggehouden. Van de

Kasteele was ditmaal verhinderd tegenwoordig te zijn. Overijssel en Drenthe

hadden nog niet hunne afgevaardigden gezonden.

In de eerstvolgende zittingen werd hoofdzakelijk gehandeld over de onder-

werpen, die bezongen dienden te worden ; over den geest en den toon , die in

deze liederen moesten heerschen ; over de regelen van taal en spelling , welke

men zou meenen te moeten volgen; eindelijk, over de verdeeling van den arbeid,

en de bepaalde taak , welke aan ieder der leden ,
gedurende den naderenden

winter, zou worden opgedragen. Men kwam overeen, dat de geest waarlijk

Evangelisch moest kunnen heeten ; dat Jezus Christus de hoofilinlioud dezer

gezangen moest zijn, en dat het geloof en de ware dankbaarheid des chris-

tens daarin duidelijk moesten spreken. Van het sentimenteele verklaarde men

zich even afkeerig als van vele allegorische spelingen , ontleend aan de taal

des Ouden Verbonds, hoe sterk zoowel het een als het ander toen nog in den

smaak van velen onzer landgenooten viel. De namen der auteurs van onuit-

gegevene gezangen zouden verborgen worden gehouden, om te onpartijdiger

bij de beoordeeling te kunnen zijn l). Het getal der gezangen zou dat der

psalmen niet te boven gaan; eene bepaling, welke door zeker gevoel van

eerbied voor de psalmen was ingegeven, doch waardoor men zich later wijs-

selijk niet gebonden heeft gerekend.

Hiermede waren de voorbereidende werkzaamheden dezer belangrijke ver-

gadering geëindigd. Zij hervatte hare zitting den 17'l™ April des volgenden

jaars. De oogst der verzameling overtrof aller verwachting. Niet minder dan

driehonderd-en-negen gezangen werden ter tafel gebragt. Hier echter bleek

de spreuk van volledige toepassing: „Velen zijn de geroepenen , doch weinigen

de uitverkorenen." Naauwelijks een zesde gedeelte werd bruikbaar gekeurd,

al het overige ter zijde gelegd en — voorloopig althans — verworpen. On-

gedacht opende zich echter het vooruitzigt op eene rijker aanwinst van nieuwe

en oorspronkelijke bijdragen , daar de gevierde dichter Ehijnvis Feith , dien men

tot medelid dezer vergadering wenschte te erlangen , een' brief inzond, waarin hij

van zijne toetreding en medewerking de meest gewenschte verzekering gaf.

Aanstonds wist de vergadering hiermede voordeel te doen. Aan Feith, van

den Berg en Lotze werd bepaaldelijk het verzamelen van nieuwe gezangen

opgedragen. Al het overige, wat tot gelukkige voortzetting en voleindiging

van het aangevangene werk zou kunnen dienen, werd nevens hen aan Matthias

Jorissen, Scharp, van de Kasteele en Eutgers van Haarlem toevertrouwd.

1) Hieruit laten zich de verschillende lezingen omtrent de ware namen der dichters,

gehjk die op onderscheidene lijsten voorkomen, gereedelijk verklaren.
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Aan het hier genoemde zevental heeft alzoo de Hervormde Kerk van Neder-

land , wat de keuze, rangschikking en redactie der „Evangelische gezangen"

betreft, haren zangbundel te danken.

Willen v?ij ook deze commissie in den gang harer werkzaamheden gade-

slaan, dan hebben wij ons in onze gedachten van Utrecht naar 's Graven-

hage te verplaatsen, waar zij den 19'l<"i September deszelfden jaars te zanien-

kwam, en tot volbrenging der haar opgedragene taak, tot den 13'''^° October

onvermoeid werkzaam bleef. Al de vroeger aangenomene en later ingekomene

gezangen werden hier nogmaals met de grootste zorgvuldigheid aan eenc ge-

strenge herziening of toetsing onderworpen, en ontelbaar vele waren de klei-

nere en grootere veranderingen, die men, ook nadat de keuze zich eenmaal

gevestigd had , daarin bleef noodig achten.

In Bloeimaand 1805 was de arbeid in zooverre gereed en voltooid, dateene

algemeene vergadering van de afgevaardigden der synoden op nieuw kon worden

bijeengeroepen. Op den 12^6" Junij zien wij dezelfde leden, die wij vroeger

in de consistoriekamer te Utrecht aantroffen, in de Nieuwe Schuttersdoelen,

op den hoek van den Vijverbei'g, nogmaals voltallig bijeen. Alleen was in de

plaats van den hoogleeraar Lubbers, die tot zijne ruste was ingegaan, de

beroemde Herman Muntinghe verschenen. De honderd-twee-en-negentig ge-

zangen , die den bundel der „ Evangelische gezangen" uitmaken , werden hier

aangenomen en met de goedkeuring der vergadering bekrachtigd ; en , nadat

ook de toespraak aan de gemeente was opgesteld , mogten de afgevaardigden naar

hunne woonsteden terugkeeren, met de blijde voldoening, dat dit werk— 't welk

thans alleen van de uitgave en invoering zijne geheele voltooijing en bekrooning

wachtte — in weerwil van de ongunst en woelingen der tijden, zonder eenige

stoornis was voortgezet, en in betrekkelijk korten tijd voleindigd mogt heeten.

In de toespraak aan de gemeente, welke tot voorrede dienen moest, ver-

klaren de verzamelaars tot het nu gelukkig volbragte werk vooral door

het voorbeeld der Engelsche, Waalsche en andere protestantsche Kerken

in ons vaderland te zijn opgewekt. Hooge en warme lofspraak hebben zij

voor den gewijden bundel der psalmen en de zóó voortreffelijk geslaagde

psalmberijming over. Ongeveinsde gehechtheid betuigen zij aan de belijdenis-

schriften der Hervormde Kerk; en, wel bewust dat dit tot meerdere aanbe-

veling van den bundel bij de gemeente zou strekken , wijzen zij met zeker

welgevallen op de namen van oudere of reeds ontslapene liederendicht.ers

,

als : Lodensteyn , Sluyter , VoUenhoven , Schutte en van Alphen , al had de

nalezing uit de werken dezer dichters niet zooveel opgeleverd, als zij zelven

gewensclit hadden, en men had kunnen of mogen verwachten i).

1) Van Lodensteyn bezitten wij vier gezangen (Gez. 21, 43, 63 en 68); van VoUen-

hoven drie (Gez. 64, 125, 133); van Sluyter en Scliutte ieder slechts to^e (Gez. 185,
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Toen de afgevaardigden der synoden in de consistoriekamer te Utrecht

liunne eerste bijeenkomst hielden , waren allen met denzelfden wensch bezield
,

dat men den noodigen voorraad gezangen in oorspronkelijke stukken van vader-

landsclie dichtei-s en dichteressen mogt kunnen vinden. Al spoedig evenwel

kwam het zevental , dat zich met het b'yzonder vertrouwen der vergadering

zag vereerd, tot het inzigt, dat men ook den rijken schat van Hoogduit-

sche liederen moest raadplegen, indien men althans aan de gemeente eene

eenigzins volledige verzameling wenschte aan te bieden; en het gevolg was,

dat ruim een derde van den bundel eene plant van uitheemschen, meer

bepaaldelijk van Hoogduitschen, oorsprong geworden is. Wij vergenoegen ons

hier de beroemde namen van Gellert, Klopstock, Cramer, Munter , Lavater,

Neander en Neumarck te noemen, als die ook tot ons door hunne liederen

blijven spreken , na gestorven te zijn 1). Ook de bundels der Doopsgezin-

den en de pas verschenen „ cantiques" waren niet ongebruikt gelaten. Één

gezang (No. 155), van den beroemden Izaiik Wats, was door Scharp uit het

Engelsch vertaald.

Te rijker was de oogst van oorspronkelijke gezangen, die men uit de

dichtwerken van den beroemden Hieronymus van Alphen had bijeenverza-

meld. Li wien vereenigden zich ook schoener en gelukkiger : edele populari-

teit, ware verhevenheid der gedachten, diepte des gevoels, innige gods-

vrucht, rein christelijke zin, echt dichterlijk talent, bij eene niet al te

weelderige phantasie — in ée'n woord , al die gaven en eigenschappen, die in

een' dichter van christelijke gezangen mogen gevorderd worden, dan in

hem, die in zijne cantaten: „de Starrenhemel" en „de Hope der zaligheid,"

schier het hoogste en schoonste geleverd had , wat voor den christelijken

zanger bereikbaar was, of althans tot hiertoe op den vaderlandschen bodem

was bereikt geworden. Hij zelf blaakte van geestdrift voor het denkbeeld

,

dat de gemeente eerlang met een' bundel van christelijke gezangen zou be-

190 CU Gez. 120, 169), en ook deze nog niet zonder beduidende omwerking en

verandering. Had men de rijmen van den waarlijk vromen Campliuizen geheel ter zijde

gelegd , of laten rusten , om de zwakkeren in de gemeente niet te ergeren : een lied

van den Kemonstrantschen kerkleeraar eu geschiedschrijver, Gerard Brandt (Gez. 76),

had toch goedgunstige verschooniiig gevonden, ja was zelfs eenparig der opneming

waardig gekeurd.

1) Van Klopstock hebbeu wij het aandoenlijk verhevene 181='» gezang; van GeUert het

schoone 12''<^ gezang: «o Goedheid Gods!" en ook een paar zedekundige vertoogen, die

de voortreffelijke man wel nimmer tot kerkgezangen zal hebben bestemd; van Cramer

een vijftal verdieustelijke gezangen, maar ook het ongelukkige: //Heer! Uw schepping,

aard eu Hemel" (Gez. 32), waarin het dor-dogmatische van den inhoud bij de heerlijke

melodie te dcerlijker afsteekt. Van Neumarck is het bekende : /A\'ie maar den goeden God
laat zorgen" (Gez. 17) herkomstig.— Over Neumarck en andere oudere üederendichters

,

en de historische herinneringen aan sommige Evangehsclie gezangen verbonden, is door mij

gehandeld in de Geschiedtuis der Christelijke Kerk in Tnfertelen. UI.Y. bl. 221 en 257.
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giftige! worden. Met het oog hierop gaf hij zijne „Liederen en Gezangen

voor de openbare eeredienst" in twee stukjes uit. En veel meer nog was

door hem toegezegd , veel meer nog had men van hem mogen verwachten

,

indien hij niet in April des jaars 1803 door den dood ware weggerukt. Had

echter — zóó zouden wij geneigd zijn te vragen — bij zóó rijken voorraad van

liederen als van Alphen geleverd had, de keuze daaruit niet nog ruimer en

uitgebreider kunnen zijn? Vermoedelijk zouden wij hierop tot antwoord

hebben bekomen , dat van Alphen in zijne gezangen meer den mediterenden

of lofzeggenden christen , dan eene zingende gemeente , sprekend had inge-

voerd; en dat al de kleschheid van zijnen smaak ook hem niet behoed had

voor vele mystieke en allegorische spelingen des vernufts, gelijk bij Schutte

en Voet zóó veelvuldig voorkwamen , doch welke men hier liefst wilde ver-

meden zien. Wat hiervan zijn moge, dankbaar zijn wij voor den liederen-

krans van vijftien gezangen, die wij van zijne hand ontvingen, die, zoo lang

deze zangbundel in eere blijft , daarvan de kroon en het sieraad zullen uitma-

ken, en een onverwelkelijke lauwerkrans blijven op zijn graf 1).

Met den naam van Hieronymus van Alphen pleegt die van Pieter Leonard

van de Kasteele als in éénen adem genoemd te worden, daar beiden, als

vrienden en geestverwanten , met ineengeslagen broederband hunne loopbaan

intraden, vóórdat de staatkundige verwikkelingen des tijds hen eenigermate

van elkander verwijderden. Al is van de Kasteele als dichter niet aan van

Alphen gelijk te schatten, zoo heeft hij zich toch omtrent den bundel der

„Evangelische gezangen" uitstekende verdiensten verworven, gelijk ook het

getal der door hem geleverde bijdragen dat van zijnen vriend evenaart 2).

Door zijne zucht tot verheerlijking van den hooggeloofden persoon des Ver-

lossers gedreven, heeft van de Kasteele zich tot enkele gezwoUene en over-

drevene uitdrukkingen en tegenstellingen laten verleiden, die boven de regt-

zinnigheid van het kerkelijk leerbegrip uitgaan 3). Dit neemt echter niet weg

dat in zijne lofzangen op Jezus (Gez. 45, 46 en 47) alsmede in zijne feestliede-

ren , een aantal strofen voorkomen , die tot de meest geliefde en meest gezongene

door de gemeente mogen gerekend worden.

1) Van van Alphen zijn: Gezang 15, 30, 27, 51, 65,69,87,102,103,108,130,

127, 138 VS. 4, 146. Het schoone lied: //Gelijk de Landman moe van 't ploegen" (Gezang

187) behoort gedeeltelijk aan hem, gedeeltelijk aan een' onbekende, die een deel

daarvan uit van Alphen's cantate: //T)e Hope der Zaligheid" overnam.

2) Van hem zijn, buiteneen zestal vertalingen: Gezang 32, 45, 46, 47, 111, 114,

133, 138 VS. 1—3, 143, 149.

3) Vooral heeft men zich gestooten aan de regels:

Hij , die der zee haar palen zet

,

Als God der eere dondert.

Woont in 't verachte Nazareth,

Miskend en afgezonderd,
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Even als van Alphen vertoont zicli Eliijnvis Fcitli , waar hij godsdienstige

en christelijke onderwerpen bezingt , als dichter in al zijne kracht en in het

voordeeligste licht. Even als deze had hij , door zijne uitgegevene gezangen

voor de eeredienst , de commissie , welke hem met blijdschap in haren kring

ontving, voorgewerkt, en gereedelijk getroostte hij zich de meeste verande-

ringen, die men daarin dienstig keurde 1). Als medelid der commissie schonk

hij nog een aantal nieuwe bijdragen. Na van den Berg, van wien wij straks

nog moeten gewagen, leverde hij verre de meeste gezangen ^), terwijl hem

boven dezen veel hoogere lof, niet enkel van dichterlijke bcgaafdlieid , maar

ook van oorspronkelijkheid toekomt.

Feith ging van het beginsel uit, dat het kerklied gerekend moet worden

mede tot huisselijk gebruik bestemd te zijn ; een beginsel dat wij gaarne hul-

digen , maar zonder daarom even gaaf toe te geven , dat het ook tot den ver-

manenden of onderwijzenden toon van het leerdicht mag afdalen. Hieraan

hebben wij zijne minder gelukkige apostrophes „ o Mensch l" of „ o Sterve-

ling!" te danken, waar eene bede tot God, of eene zielverheffing tot den

Heiland ongelijk krachtiger werking zou hebben gedaan. Er was een tijd,

waarin men de dwaasheid had, den roem van Feith als dichter zelfs boven

dien van Bilderdijk te willen verheffen. Voor deze overschatting van zijn

dichterlijk talent heeft zijne nagedachtenis, door verregaande kleinachting en

terugzetting, meer dan dubbel geboet. Zij wacht eene onpartijdiger beoordee-

ling nog van een later geslacht. Of, wie ten aanzien van den zanger van

waarin men niet zonder grond zeker docetisme gezocht en gevonden Leeft. Men lioude

nogtans in het oog, dat dergelijke, of nog sterker uitdrukkingen en tegenstellingen,

bij de oud-christelijke dichters als geene geringe schoonheid golden, en ook bij

Luther veelvuldig voorkomen.

1) Niet alle veranderingen in zijne liederen behaagden Feith evenzeer. Zóó b. v. had

hij in Gez. 121, //Jezus grootheid in zijn lijden," met toespeling op het bekende ge-

zegde van Eousseau, //indien het leven en sterven van Socrates het leven en sterven is

van een' wijsgeer, dan is het leven en sterven vau Jezus Christus het leven en sterven

van een' God," gezongen:

//Hij sterft, daar sterft hij als een God,

En redt een wereld door zijn sterven
!"

En liet smaakte hem weinig, dat daarvoor liet veel flaaiiwerc:

/'Hij sterft, eii wie hem ook Uespot"

was in de plaats gesteld. Zekerlijk staat deze verandering in kracht en schoonheid

verre beneden het oorspronkelijke. Men moet nogtans erkennen, dat dit, zonder

nadere toelichting , ligtclijk tot misverstand had kunnen aanleiding geven.

2) Gezang 14, 23, 25, 26, 31, 37, 48, 53, 54, 66, 82, 84, SS, 89, 110, 113,

121, 128, 130, 141, 144, 152, 158, 160, 171, 172, 179, 191. Hierbij koraeu

nog als vertalingen uf navolgingen van Hoogduitsche liedeveii : Gezang 10, 11, 35,

93, 98 166, 187.

II. 75
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„het graf" en „den ouderdom" in dit vonnis volhardt, wijze eerst in een'

onzer Nederlandsche zangbundels zoovele deugdelijke proeven van geeste-

lijke Hederen-poëzij van denzelfden maker aan , welke , tegen Feith's en van

Alphen's gezangen in de weegschaal gelegd , het van deze in voortreffelijkheid

winnen.

In de rij dier mannen , die in de geschiedenis van dezen zangbundel met

de meeste onderscheiding behooren vermeld te worden , bekleeden voorts

Abraham Rutgers en Ahazuërus van den Berg met eere hunne plaats. Van

Eutgers — wij vernamen het reeds — hadden de vaderlandsche synoden

de eerste opwekking en aansporing tot dit werk ontvangen. Door de omwei'-

king van oude gezangen, door de vertaling van vele Hoogduitsche liederen

en verscheidene meer oorspronkelijke vruchten van zijnen geest heeft hij zich

een' der ijverigste medearbeiders bewezen ^). Maar ook zijne verdiensten wor-

den, als men op de veelheid der bijdragen ziet, geheel in de schaduw ge-

steld door die van den voorzitter der vergadering, Ahazuërus van den Berg.

Niet minder dan een vijftigtal onzer „Evangelische gezangen/' vertaalde en oor-

spronkelijke , staan op zijnen naam , waaronder vele middelmatig , maar ook

enkele zeer voortreffelijk van inhoud zijn -}. Hem viel het zeldzame voorregt

ten deel, evenzeer de zittingen voor de „Evangelische gezangen" als ter „Psalm-

berijming" van het begin tot het einde bij te wonen ; en zóó groot waren de

door hem betoonde ijver en geestkracht, dat men het twijfelachtig kan

noemen , of zonder hem , en het belangrijk aandeel door hem aan deze werk-

zaamheden genomen, de Evangelische zangbundel zoude zijn ontstaan. Zijne

feestrede , die ter inwijding der gezangen bij zijne geliefde Arnhemsche ge-

meente moest dienen , lag afgewerkt voor hem , toen de pen aan de hand des

stervenden grijsaards ontzonk, wiens nagedachtenis evenzeer bij de geheele

Hervormde Kerk in zegening verdient te blijven , als zijn naam bij zijne ge-

meente, nog jaren lang na zijn verscheiden, met dankbare vereering werd

genoemd en herdacht.

Ook het talent van begaafde vrouwen heeft tot de zamenstelling van dezen

bundel medegewerkt. Bij herhaling gewaagden wij reeds van Johanna Elisabeth

Helmcke, de echtgenoote van Willem van de Velde ^), wiens naam wij mede

op de lijst van de dichters der „Evangelische gezangen" ontmoeten ; en genoeg

zal het zijn haar nog als de dichteres van het 2<le en 50s'« gezang aan-

1) Van zijne hand zijn: Gezang 17 (vert.), 30, 40, 63, 70, 94, 95, 96, 97,99,

100, 109, 117, 134, 150, 153, 178.

3) Als oorspronkelijke liederen vinden wij van hem opgegeven: Gezang 18, 34, 80,

81, 90, 92, 104, 133, 151, 157, 177. Vertaald zijn door hem: Gezang 1,3, 6,7,

9, 12, 13, 16, 29, 32, 33, 36, 41, 57, 58, 59, 60, 67, 73, 74, 75, 83, 101,

105, 106, 124, 136, 137, 140, 145, 166, 163, 164, 167,176,181,184,
186, 188, 192.

3) Van zijne hand zijn: Gezang 147 , 174 en 175.
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geduid te hebben, om het gunstig oordeel te wettigen, dat liarc liederen de

kroon spannen van hetgeen door hare zusteren A. M. Moens (Gezang 183),

Drijfhout (Gezang 86) en van Lier (Gezang 28) is bijgedragen. Een aantal

minder beroemde of bekende namen en hoogst middelmatige gezangen gaan

wij het liefst met stilzwijgen voorbij. Alleenlijk zij hier nog ten slotte ver-

nield, dat het herfstlied (Gezang 165) onzen grooten Bilderdijk, het aandoenlijke

„Stille rustplaats van Gods dooden" Willem de Eoo, predikant te Zuilen, de

avondzang (Gezang 180) W. A. Bruining, predikant te Veere , tot vervaardigers

hebben gehad; en dat het algemeen bekende en geliefde 83ste gezang, oor-

spronkelijk, door den Hoogduitschen dichter Schubert is opgesteld , toen hij in

den kerker te Hohenasperg voor het wangedrag van zijn voorgaand leven

boette, en in dit en andere godsdienstige liederen de blijken van ongehui-

cheld berouw en waarachtige verbetering gaf.

III.

Blik op de lolgemllen der EvangeliscJie Gezangen gedurende hun zestig-

jarig bestaan.

Hadden wij op den eersten zondag des jaars 1807 de heiligdommen der

Hervormde gemeente in ons vaderland kunnen bezoeken, wij zouden er eene

buitengewoon talrijke schaar vereenigd hebben gevonden. Ook aan de ingan-

gen en in de portalen der kerkgebouwen hadden wij vele belangstellenden

of nieuwsgierigen, bijeengegroept en zaamgeschoold, gezien, die met een gretig

en aandachtig oor naar het gezang der gemeente stonden te luisteren. Het

was de dag door de synoden ter invoering der „ Evangelische gezangen" be-

stemd, om voortaan „met en nevens de psalmen bij de openbare eeredienst

in de Hervormde Kerk van Nederland gebruikt en gezongen te worden ;" de

dag, waarop de toonen van een nieuw lied, door de christelijke gemeente

tot eer van God en den Heiland aangeheven, voor het eerst langs de kerk-

gewelven ruischten. Mogen er al kerkgebouwen geweest zijn, waarin voor-

alsnog die zangtoon zweeg, en ook later niet dan noode en met weerzin zou

worden aangeheven , door verre het grootste deel der gemeenten , vooral in

de grootere steden, was deze dag met verlangen te gemoet gezien, en werd

hij met blijdschap begroet. Algemeen scheen men aan den nieuwen zang-

bundel nog blijder ontvangst en de blijken van eene veel eenpariger goed-

keuring, dan aan de nieuwe psalmberijming te mogen beloven en voorspellen;

en de zangoefeningen, die kort hierna op vele plaatsen in het leven werden

geroepen, leverden het verblijdend vooruitzigt op, dat met en door de in-

voering der „Evangelische gezangen" het gemeenschappelijk gezang — zdó

75*



596

uitnemend geschikt om de stichting der gemeente te bevorderen en te verhoo-

gen — eene dubbel rijke aanwinst zou hebben gedaan.

Wij weten hoeveel er aan de volkomene vervulling van dit streelend voor-

uitzigt heeft ontbroken. Mogt een van den Berg bij zijn verscheiden nog

enkel juiehtoonen of stemmen van goedkeuring en lof hebben gehoord : de

meeste verzamelaars hebben lang genoeg geleefd, om zich in de zoete hoop,

die zij met hem gekoesterd hadden , bedrogen te zien , of zelfs wegens den vol-

bragten arbeid smaad en schimp te verduren. Al spoedig verhieven zich van

de zijde der steil-regtzinnige partij onraad schreeuwende stemmen ; en hoe had

ook bekrompene stelselzucht , welke bij Genève en Dordrecht zwoer, vrede

kunnen hebben met de verschijning van oenen bundel , die het gebod of verbod,

om nevens de psalmen nog andere liederen te zingen, zóó regtstreeks over-

trad? Maar ook de inhoud dezer liederen werd — in weerwil van de ern-

stige en plegtige betuiging der verzamelaars, van aan de hoofdleer der Her-

vormden te zijn getrouw gebleven — als strijdig met de formulieren van

eenigheid beschouwd en veroordeeld. ïal van geschriften werden onder het

volk verspreid , om die aanklagt te scherpen , en de synoden zagen zich met

een adres bedreigd (dat trouwens nooit is ingediend) , waarin , namens een

groot aantal niet genoemde predikanten, kerkeraden en gemeenteleden, op

grond van onregtzinnigheid en dichterlijke onwaarde, de geheele afschaffing

van het gezangboek op heftigen toon begeerd werd.

Niet genadiger was het vonnis, dat van eene geheel tegenovei'gestelde zijde

geveld werd. In de „Vaderlandsche Letteroefeningen^' des jaars 1808 werd,

met één hooghartig woord, over geheel den bundel der «Evangelische gezangen"

de staf gebroken. Hij moest — zóó meende deze recensent — nog beneden

Datheen's psalmberijming worden geplaatst, zoo men beide naar het licht van

hunnen tijd beoordeelde. Zulke beschuldigingen behoeven geene wederlegging.

Zij brengen wegens de eenzijdigheid en overdrijving , welke zich daarin ver-

raden , hare eigene veroordeeling met zich. Het blijft echter eene geheel

andere vraag , of sommige der ingebragte bedenkingen ongegrond waren te

noemen? Dat vele gezangen al op zeer lagen trap van dichterlijke waarde

en schoonheid staan; dat de toon der ware zielverheffing tot God en boven

het aardsche , welke in geen kerklied geheel mag ontbreken , maar al te

dikwerf daarin gemist wordt, wie zou dit nog langer wagen te weerspreken?

Te geruster mogen wij — al toonden de verzamelaars dier gezangen zich warsch

van dogmatischen sectegeest — het verwijt der onregtzinnigheid afwijzen.

Latere voorstanders en handhavers van het Hervormde kerkgeloof, die tus-

schen de wel gestrenge maar gezonde orthodoxie onzer vaderen en een zieke-

lijk piëtisme behoorlijk wisten te onderscheiden — wij noemen hier slechts

eene Maria van Hoogendorp, een' Petrus Joannes Laan, den schrijver over

de Openbaring, en Mr. H. J. Koenen, die voor de geschiedenis van het
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kerkgezang zoovele bijdragen leverde — hebben dan ook de nietigheid dezer

bcschnldiging ingezien en erkend. Veel begrijpelijker moeten wij het achten,

dat in onze dagen het getal steeds toeneemt derzulken, die de //Evangelische

gezangen" hoog en sterk genoeg gekleurd vinden; en welHgt is de tijd niet

verre meer verwijderd , waarin de fel bestredene orthodoxie den vroeger mis-

kenden en verguisden bundel als een harer laatste plegtankers zal leeren

beschouwen en hoogschatten.

Veel algemeener was de klagt, welke reeds vroegtijdig geuit, nog in

onze dagen gedui'ig herhaald wordt , dat de gezangen — moge er al niets

strijdigs met de geijkte kerkleer in voorkomen — veel te ruim en toegevend

zijn , om , bij den liedondaagschen toestand der christen-maatschappij , op de

lippen eener gelieele gemeente te worden overgelegd. Die beschuldiging heeft

veel meerderen schijn. Hoe velen , of liever , hoe weinigen zullen van gan-

scher harte kunnen instemmen met den aanhef van het overigens aandoenlijk

schoone lied:

//Zóó blij ile landman, moè van 't ploegen,

De neigende avondschaduw groet;

Zóó blij zien wij , bij al ons zwoegen

,

Dat onze dag ten einde spoedt."

Doch kon en mogt dan de christen , bij huisselijk gebruik , mogt de vrome

lijder op het krankbed zich niet hiermede troosten ? Was diezelfde klagte

,

indien zij als zoodanig moet gelden , op sommige liturgische gebeden van

vader Datheen en vele psalmen van mindere toepassing? En wat zullen wij

zeggen , als wij soms nog in eene landgemeente , bij de opgave van Gezang 65

:

„ 'k Heb Jezus lief" het : „ God heb ik lief" naar de eigen melodie , uit

den 11 G''"' Psalm hooren aanheffen ? Hier mag en moet het wel onze uitroep

zijn : O sancta simplicitas ! O vrome onnoozelheid !

Oorspronkelijk lag het in het plan der synode, bij de aanbieding en

invoering dezer gezangen , de vrijheid der gemeenten te eerbiedigen. Maar de

wensch oui algemeenheid en eenparigheid te bevorderen , en de gunstige

verwachting, die men aanvankelijk omtrent de ontvangst des gezangboeks in

de vaderlandsche Kerk meende te mogen koesteren, deden er geene zwarig-

heid in vinden — al onthield men zich van den toon des bevels — om het

gebruik daarvan als verbindend en verpligtend voor te schrijven. Later eerst

kwam men er toe, door den tegenstand, dien men bij toeneming ondervond,

nog meer geprikkeld , om tot ernstiger en gestrenger maatregelen over te gaan.

Dit verzet had zich hoe langer zoo sterker op verschillende wijze geopenbaard.

Sommige leeraars gingen daarin hunne gemeente voor, door van hunne ken-

nelijke verachting jegens de gezangen te doen blijken. Op verre de meeste

plaatsen ging echter de tegenkanting van de gemeente zelve uit. In de classis

van Dokkum, op het eiland Walcheren en elders ontstonden bedenkelijke
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opschuddingen , die niet anders dan door de tusschenkomst der wereldlijke magt

konden worden gestild en bedwongen. Thans ook deed het gezag der kerkbe-

sturen zich gelden. Allereerst werd het vooi'schrift aangedrongen, om bij

elke godsdienstoefening , voor het minst éénmaal , iets uit de gezangen aan

de gemeente op te geven; en toen dit bevel zonder genoegzame wei'king bleef,

werd de overtreding van dit voorschrift met de schorsing of geheele afzetting

van den weêrspannigen predikant of voorzanger bedreigd. Deze maatregelen

werkten in zooverre niet ongunstig , dat de wederstand met ieder jaar mer-

kelijk verflaauwde. Toch bleef het tot de niet zeldzame verschijnselen behoo-

ren , dat de evangelieprediker een vers uit de gezangen als nazang heb-

bende opgegeven, nog vóór het uitspreken van den zegen, het kerkgebouw

meer dan half ledig gestroomd en verlaten zag ; of dat hij , als hij het waagde

aan den tusschenzang zulk eene bestemming te geven , alleen den voorzanger

zijne stem hoorde verheffen , terwijl de gemeente , ten teeken van afkeuring

,

hare kerkboeken digtsloeg en het diepste stilzwijgen bewaarde. Wie, even

als de steller van dit Tafereel, reeds een lang verleden achter zich heeft, zal

zich ligtelijk soortgelijke ervaringen kunnen herinneren.

De strijd tegen de „ Evangelische gezangen ," die nooit geheel was opge-

geven , trad een nieuw tijdperk in , en erlangde eerst regt een ernstig en

dreigend aanzien , toen in de eerste jaren , die op de Belgische omwenteling

volgden, in den boezem van het Hervormde kerkgenootschap de afscheiding

van vele gemeenteleden begon. De twee predikanten H. de Cock te Ulrum

en H. P. Scholte te Genderen en Doveren , bekommerden zich weinig over de

kerkelijke voorschriften, die omti'ent het gebruik der „ Evangelische gezangen"

bestonden , of liever zij droegen er roem op te dezen aanzien in strijd met alle

synodale wetten en reglementen te handelen. De ruwheid waarmede de eerst-

genoemde, na aireede in zijne bediening geschorst te zijn, de gezangen aan-

viel , die hij zich niet ontzag een' „tezaamgeflansten alkoran , een Gode onbe-

hagend getier , eene verzameling van Sirenische minneliederen ," te noemen
,

wekte natuurlijk aan de zijde des kerkbestuui's de hoogste verontwaardiging

op , en had eene ernstige bestraffing verdiend. Mogelijk echter ware een

vei'achtelijk stilzwijgen op zulk eene waanzinnige taal, de beste bestraffing

daarvan geweest. Anders dacht en oordeelde de man , die vele jaren achtereen den

meest beslissenden invloed op de zaken der Hervormde Kerk heeft doen gel-

den : Dr. Hendrik Herman Donker Curtius
,
predikant te Arnhem en voor-

zitter der algemeene synode. Hij begreep dat een schroeijend brandijzer gezet

moest worden op de zich ontsluitende wonde , en dat met een' enkelen door-

tasteuden maatregel de ramp, die de vaderlandsche Kerk bedreigde, nog

gelukkig kon verhoed worden. Maar het kwaad had diepere wortels ge-

schoten, dan zijn anders scherpziend oog had vermoed of doorzien; en de

afzetting dier beide predikanten mag en moet onder de voornaamste oorza-
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ken geteld worden , dat de afscheiding van toen af op steeds breedere

schaal is voortgezet, en als een loopend vuur zich door de vaderland-

sche Kerk verspreid heeft. „Geene gezangen meerl" dit werd van nu af

de leus , die op de banier der afgescheidenen stond geschreven ; en nog , waar

eene gemeente sterke gehechtheid aan het oude betoont, is en blijft het ééns

of meermalen opgeven van gezangen de maatstaf en toetssteen , waarnaar

maar al te zeer de gemoedelijke ernst en trouw des evangeliedienaars be-

oordeeld worden. Ziende op de gevolgen, welke deze maatregelen van ge-

strengheid gehad hebben, zouden wij het daarom wenschelijk moeten achten,

dat de synoden aan haar oorspronkelijk beginsel waren getrouw gebleven, al

geven wij toe , dat zonder een verbindend voorschrift het gezangboek wel nimmer

algemeen zoude zijn aangenomen en ingevoerd. Hulde doen wij intusschen aan

de gematigdheid en vrijzinnigheid, welke de synode van 1860 betoond heeft,

toen zij, tot het besluit gekomen zijnde, om de banden der verpligte kate-

chismus-pi'ediking te slaken , tevens oordeelde de opgave van psalmen of ge-

zangen geheel aan de keuze des evangeliedienaars te moeten overlaten.

Zdó heeft de bundel der „Evangelische gezangen" gedurende zijn zestigjarig

bestaan zeer onderscheidene lotwisselingen doorgeleefd. Tegen de miskenning

en verguizing, waaraan hij heeft ten doel gestaan , staat de warme ingenomen-

heid van vele duizenden over. Wie berekent hoevele zaden des geloofs en

der godsvrucht in den loop dier jaren hierdoor zijn uitgestrooid , die ah-ee-

de vrucht hebben gedragen, of nog vrucht beloven ten eeuwigen leven? Wie

telt de lijdenden, die hierdoor verkwikt en bemoedigd , de kranken en sterven-

den, die hierdoor gelaafd en vertroost zijn geworden? Dat vele gezangen, uit

een aesthetisch oogpunt beschouwd, zeer laag te schatten zijn, weerspreken

wij niet. Mogt men slechts aan de schoonheid en voortreffelijkheid van vele

andere beter en meerder regt laten wedervai-en! En als wij thans gaan verne-

men , hoe de onderscheidene protestantsche kerkgenootschappen , als om strijd

,

zich beijverd hebben , de nieuwe zangbundels , die zij wenschten in te voeren

,

met een veeltal van liederen , aan die der Hervormden ontleend , te verrijken,

dan mogen wij dit wel de schoonste kroon op den arbeid der verzamelaars

noemen , on de beste hulde , die aan de beproefde en onmiskenbare waarde

veler gezangen kon worden toegebragt ').

1) Zes-en-veertig van de //Evangelische gezangen" zijn door de Evangelisch-Lutherschen,

vijf-en-tachtig door de Hersteld-LutUerschen , twee-en-twintig door de Doojjsgrzinden

,

hunderd-en- veertien door de Kemonstranten in hunne zangbundels overgeuomen. Eene

naauwkeurige aanwijzing , welke deze gezangen zijn , alsmede welk gebruik door de Ne-

dcrduitsch-Hervormde gemeente van het graafschap Bentheim en de Vlaamsche gemeente

te Brussel van denzelfden zangbundel gemaakt is, vindt men in de verdienstelijke Ge-

schiedenis van het Kerkgezang der Hervormden in Nederland van Dr. E. Benninck Jansso-

nius, 2''e St. bl. 3G9 vlg.
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IV.

Latere zang- en vervolghcndels 'm de protestanlseJie KerJc van Nederlayid.

Na deze beknopte geschiedenis van den oorsprong, de zamenstelling en de

lotgevallen van den bundel der „Evangelische gezangen ," breiden wij den blik

weder verder uit, om op nieuw de andere protestantsche kerkgenootschappen

in den kring onzer beschouwing op te nemen.

Dat de liefde tot het kerkelijk gezang en de zucht om het te verbeteren

bij de Doopsgezinden nooit geheel is ingesluimerd, hiervan zijn ook in het

vervolg der tijden veelvuldige proeven voorhanden. De Haarlemsche gemeente

voerde in den jare 1804 een nieuw gezangboek in; de Zwolsche voegde aan

den kleinen bundel drle-en-dertig liederen toe. In 1808 vereenigden zich vier

uitstekende mannen: P. Beets, J. van Geuns, M, Siegenbeek enJeronimo de

Vries, om een' nieuwen zangbundel zaam te stellen, die twee jaren later, onder

den titel van „Uitgezochte liederen" verscheen. Intusschen is hij wel door de

gemeenten te Leiden , West-Zaandam en omliggende dorpen aangenomen

,

maar nooit algemeen ingevoerd. Hierop volgt een tijdperk van werkeloosheid

en stilstand , totdat in 1829 op nieuw de Haarlemsche gemeente aan de Am-

stordamsche het voorstel deed, om het afgebroken werk weder op te vatten

en gezamenlijk ten uitvoer te brengen , en ofschoon zij geenszins die mede-

werking vond , waarop zij gehoopt had , komt haar de eer toe dit moedig

voortgezet en voltooid te hebben. In het jaar 1844 had zij eene verzameling

van honderd-drie-en-zestig gezangen gereed, waarin het voortreffelijkste , wat de

Hervormde en Luthersche bundels opleverden, met zorg was bijeenvergaard.

Maar de overneming van deze liederen stuitte op de bezwaren , aan het eigen-

dorasregt der uitgevers verbonden. Eene geheele verandering of omwerking

werd noodig geacht, en ongeloofelijk was de moeite, die Dr. K. Sjbrandi zich

daartoe had te getroosten , ten einde de beschuldiging van nadruk te ontgaan.

Het getal van honderd-drie-en-zestig gezangen werd nu tot honderd-vier-en-

veertig teruggebragt , waaraan eene bloemlezing van zeven-en-twintig psalmen

zich aansloot. Eindelijk werden nog in bet jaar 1856 door de predikanten

P. Cool en M. J. Jentink
,
predikanten te Harlingen , de eerstgenoemde bij

de Doopsgezinden, de tweede bij de Hervormde gemeente aldaar, eene om-

werking en schifting van sommige oude liederen beproefd en volbragt. Voor-

waar ! indien er bij de Doopsgezinden in ons vaderland voor het kerklied nog

te wenschen overblijft — de oorzaak zal wel niet in gebrek aan de noodige

verscheidenheid, doch eerder in het gemis aan eenparigheid bij het gebruik

te zoeken zijn i).

1) Volgeus de opgave van den hoogleeraar de Hoop Scheffer, zijn nog altijd bij de

Doopsgezinden tien onderscheidene zangbundels in gebruik , als 1» de psalmberijming
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Jaren lang had de Remonstrantsche Broederschap zich van den grooien en

kleine7i bundel der Doopsgezinden blijven bedienen, toen ook hier de behoefte

aan verandering en verbetering zich deed gevoelen. Aan den wensch, dat

uit deze bundels en andere bekende verzamelingen eene bloemlezing mogt

geschieden, kon echter bezwaarlijk voldaan worden, daar het eigendonisregt

der uitgevers een' onoverkomelijken hinderpaal oplevei'de. De commissie, welke

zich deze taak zag opgedragen (bestaande uit den hoogleeraar A. des Amorie

van der Hoeven, de predikanten J. Tideman, C. W. van der Pot en

J. J, van Vollenhoven, en de Heeren Dr. Heideman en J. van der Hoeven,

opzieners der gemeenten te Amsterdam en te Leiden) vergenoegde zich alzoo

uit de bundels der Doopsgezinden en van de „ Evangelische gezangen" der Her-

vormden eene keur van christelijke liederen te vervaardigen en in twee af-

zonderlijke bundels op te nemen. De keuze dier liederen mag hoogst gelukkig

heeten. Wie in eene vergelijking treedt tusschen deze verzameling van gezan-

gen en die welke vroeger, vóór het jaar 1848 , in de Gereformeerd-Remonstrant-

sche gemeente plagten gezongen te worden, kan in deze verandering niet anders

dan aanwinst en vooruitgang zien ; en hoe had men dit anders kunnen ver-

wachten van den kring van mannen, aan wier hoofd een van der Hoeven

was geplaatst, die zich hier door enkelen zijner uitmuntendste leerlingen zag

omringd, op wie zooveel van den rein christelijken geest, die hem zeiven

bezielde, was overgegaan?

Toen de synode der Evangelisch-Luthersche Kerk, onder de nieuwe staats-

regeling van het koningrijk der Nederlanden, in het jaar 1819 te 's Hage

hare eerste vergadering hield, werd daar reeds het voorstel gedaan, om de

drie verschillende zangbundels , tot hiertoe in gebruik , door een gezangboek

te doen vervangen, „ 't welk naar de meerdere opgeklaardheid eu zuiverheid

van denkbeelden ingerigt, en met de hedendaagsche vorderingen in taal en

dichtkunde in overeenstemming zoude zijn," Het hinderlijke en bezwarende

van z66 verschillende bundels was voornamelijk bij verwisseling van woon-

plaats ondervonden. Vele onderwerpen , Gods volmaaktheden en de christelijke

levenspligten betrefiende, waren tot hiertoe niet bezongen; „vele der oude

gezangen aderaden nog geheel den geest van vroegere eeuwen, lietwelk bij de

leerredenen, in den geest der negentiende eeuw, welke de gemeente gewoon

was aan te hooren, eenigzins vreemdsoortig en bontkleurig zoude afsteken."

volgeus 't genootschap Laus Deo; 2" die der Hervormden van 1773; 3° de kleine bundel vau

1791; l" de groote bundel van 1796; 5° de Zwolsclie liederen, of toevoegsel van den

kleinen bundel in 1808; G" de uitgezoclite liederen van ISIO ;
7" de Remonstrantsche

liederen van 1848; 8o de Haarlemsehe kerkliederen van 1851; 9o de zes Harlinger

liederen; lOo de Evangelische gezangen, die door sommige gemeenten (Ameland, Me-
demblik, Noord-Zijpe) in hun geheel gebruikt florden.

II. 76
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Dit voorstel werd het volgende jaar in een besluit veranderd, om een nieuw,

algemeen , éénig gezangboek voor de Evangeliscli-Luthersclie Kerk in het koning-

rijk der Nederlanden te doen vervaardigen. Hiertoe zou moeten dienen: het beste

uit de reeds bestaande gezangboeken, bij de Lutherschen en bij andere protestant-

sche gemeenten in gebruik , en eene reeks van nieuwe liederen, tot welker vervaar-

diging of inzending de Nederlandsche dichters zouden worden uitgenoodigd. De

uitvoering van dit besluit werd opgedragen aan de leden der synode : J. Decker

Zimmerman , J. H. Molkenboer , E. A. de Jongh , J. Nieuwenhuis , H. J. Backer

en J. Schultz. Later evenwel , toen men het bezwarende ondervond in

het verschil van woonplaats gelegen , werd daartoe eene andere commissie

gekozen, bestaande uit de predikanten J. W. Statius Muller, J. M. L. Roll

en G. H. Lagers, de Heeren J. H. Molkenboer, J. D. Mercker, C. Bor-

meester en den vaderlandschen dichter Hendrik H armen Klijn. Met hoeveel

ijver deze commissie zich van haren last gekweten heeft, getuigt de lijvigheid

des bundels, die door hare zorg in het jaar 1827 verscheen, en niet minder

dan driehonderd-zes-en-zeventig , en daaronder honderd-twee-en-zestig oorspron-

kelijk vervaardigde gezangen , inhield 1). Uit de drie bestaande bundels zijn

,

met eenige verandering, honderd-vijf-en-twintig gezangen overgenomen 2). De

overige zijn aan de „Evangelische gezangen" der Hervormden of andere pro-

testantsche gezangboeken ontleend.

Bij het doorbladeren van dezen bundel ontmoet men aanstonds vele en

schoone kerkliederen, die men met zeker welgevallen als oude bekenden

begroet. Ook onder de nieuwe en oorspronkelijke zijn er , die de eer der opne-

ming ten volle verdienden. Trouwens, onderscheidene verdienstelijke, vader-

landsclie dichters, waaronder Joh. Lublink de Jonge het eerst verdient ge-

noemd te worden, en verder van Hall, de gebroeders Klijn, Loots, Nierstrasz,

Warnsinck e. a. hadden hiertoe hunne bijdragen geleverd. Een Hervormings-

lied van Feith , dat door de commissie der „ Evangelische gezangen" was ter

zijde gelegd, en ook in ons oog niet bijzonder uitmunt, vond hier goedgunstig

eene plaats. Toch duchten wij geene scherpe wederspraak , als wij beweren

,

dat de stempel der middelmatigheid al vrij sterk op een groot aantal dezer

1) De Evangelisch-Luthersclie Kerk heeft de invoering van dezen nieuwen gezang-

bundel belangrijk genoeg gekeurd, om haar door een' gedenkpenning te vereeuwigen
,

welke op de voorzijde het beeld der godsdienst vertoont, die in de linkerhand den

Bijbel draagt, en met de regterliand het gezangboek voor het borstbeeld van Lulher

nederlegt, dat op een pedestal is geplaatst, waarop liet bekende symbool van de zwaan

staat afgebeeld; terwijl op een daartegen leunend schUd, het kruis, een anker en een

vlammend hart, de teekenen van geloof, hoop en liefde, staan. H«t randschrift luidt:

EVANGELISCU-LüTHERSCHE KeEK IN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN. Op de

keerzijde staat binnen een' lauwerkrans: ter gelegenheid der invoering van de

Christelijke gezangen in den jaee 1827.

2) Eene naauwkeurige opgave van de gezangen, welke aan de vroegere gezangboe-

ken ontleend zijn, vindt men in het onderaangehaalde geschrift van den Heer Meppen.
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gezangen staat afgedrukt, en dat de zucht, om deels aan den geest en de

behoeften des tijds te voldoen, deels het meer behoudende deel der gemeente

niet te kwetsen of te krenken, juist aan den inhoud iets van dat tweeslachtige

en bontkleurige gegeven heeft, dat men gewenscht had, opgeheven te zien

of te verwijderen. Bedriegen wij ons niet grootelijks, dan is men uit beleefd-

heid tegenover de inzenders te vrijgevig in de opneming , te schuchter in de

afwijzing en verwerping veler gezangen geweest, en zou deze bundel door

inkorting en besnoeijing, en over het geheel door de toepassing van een ge-

strenger kritiek , niet weinig gewonnen hebben. Dat hij in het oog der ge-

meente zelve nog altijd te wenschen overliet, mag daaruit worden afgeleid,

dat men na betrekkelijk korten tijd , bij z<5<5 grooten overvloed van gezangen

,

een' vervolgbundel heeft noodig gekeurd, die in het jaar 1850 aan de gemeente

kon worden geschonken. Daartegen is aan de melodiën eene loffelijke zorg

besteed, en voor het eerst ontmoeten wij hier beurtzangen, om op de christelijke

feestdagen en bij plegtige gelegenheden door de gemeente te worden gezongen.

Wat den vervolgbundel betreft — aan welks zamenstelling de verdienste-

lijke voorzitter der synode, J. Decker Zimmerman, het belangrijkst aan-

deel gehad heeft — hij onderscheidt zich niet van den grooten gezang-

bundel door veel hoogere voortreffelijkheid. Hij zal echter de billijkste beoor-

deeling vinden, wanneer men wel in het oog houdt, dat hij (gelijk uit den

inhoud en ook uit de opneming van enkele oudere geliefde kerkgezangen

,

of zoogenoemde Iternliederen blijkt), voornamelijk heeft moeten dienen, om

aan de bezwaren, die tegen het nieuwe gezangboek van de zijde der ge-

meente waren ingebragt , zooveel mogelijk te gemoet te komen. In den

zangbundel van 1827 waren de psalmen, die men voor eene christelijke

gemeente bruikbaar bleef achten, ten getale van vijf-en-twintig, mede begrepen
,

en dit vestigt onze aandacht op eene bijzonderheid in de geschiedenis van het

Nederlandsche kerkgezang, waarbij zich het verschil tusschen de Luthersche

en Hervormde Kerk op eene eigenaardige wijze geopenbaard heeft.

In de Hervormde Kerk had men van oudsher den gewijden bundel der psalmen

als een onschendbaar geheel , en elke verandering , besnoeijing of bekorting

als eene soort van heiligschennis beschouwd. Van daar dat bij de nieuwe

psalmberijming als beginsel werd vastgesteld, zich zóó digt mogelijk aan het

oorspronkelijke te houden , en met de meeste getrouwheid den geest en de

bedoeling der gewijde zangers uit te drukken en weder te geven. Van daar

ook , dat men aanvankelijk het getal der gezangen dat der psalmen niet wilde

laten te boven gaan. Van daar eindelijk, dat de pogingen der Grouingsche

hoogleeraars E. Tinga en A. Ypeij, om de psalmen te ontdoen van alles,

wat gerekend moest worden uitsluitend tot de Israëlietische godsdienst-bedee-

ling te behooren , of niet christelijk te zijn , als ten eenenmale mislukt zijn

te beschouwen, en zonder eenige uitwerking gebleven zijn. In de Luthersche

76*
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Kerk stond men te dezen aanzien op een eenigzins vrijer standpunt. Luther

zelf, hoe meesterlijk hij in zijne liederen den echten psalmtoon wist aan te

slaan , zag er geene zwarigheid in de psalmen in vrijere navolgingen te her-

scheppen. De verzamelaars van den Evangelisch-Lutherschen zanghundel gin-

gen nog verder dan hij. Zij wezen op de vraag van Klopstock: „of David,

indien hij onder het Nieuwe Verbond had geleefd
, geene andere psalmen

zou gemaakt hebben?" En diep doordrongen als zij waren van de overtuiging,

hoeveel er in de psalmen wordt aangetroffen , wat wel nimmer door eene

christelijke vergadering zal gezongen worden, rekenden zij zich ten volle

geregtigd , om alles ter zijde te stellen en weg te laten , wat zij voor de

gemeente onbruikbaar rekenden. Wij willen hun het regt daartoe geenszins

betwisten, doch kunnen toch de vraag niet terughouden: ware bij eene wijze

keus en doelmatige verandering niet veel te behouden geweest, wat nu is

verworpen? Het antwoord op deze vraag behoeft door ons niet gegeven te

worden, het is in den vervolgbundel, die in 1850 verscheen, door de Lu-

thersche Kerk zelve gegeven, en uit het vermeerderd aantal psalmen, welke

thans in de beide bundels voorhanden zijn, op te maken 1).

Het duurde een' geruimen tijd eer het voorbeeld der overige protestantsche

kerkgenootschappen , inzonderheid dat der zustergemeente , in den boezem der

Hersteld-Luthersche gemeente zóó sterk de begeerte ter navolging wekte,

dat deze in vervulling overging. Dit dralen is nogtans door de uitgebreid-

heid en deugdelijkheid der verzameling, welke van dit kerkgenootschap is

uitgegaan , rijkelijk vergoed.

Oorspronkelijk bepaalde men zich tot den wensch, om den ouden bundel,

gelijk die sedert het jaar 1780 bestond, uit te breiden. De kerkvergadering

van het jaar 1 841 benoemde met dit doel eene commissie uit haar midden
,

waaraan de Heeren J. H. Bok Jr. en de dichter C. G. Withuys werden toe-

gevoegd, welke reeds in het jaar 1846 bij magte was eene verzameling van

honderd-een-en-twintig oorspronkelijke gezangen over te leggen , waartoe voor-

trefielijke dichters hadden medegewerkt. Door dezen gewenschten uitslag aange-

moedigd, kwam men tot het besluit nog eene belangrijke schrede verder te

gaan , en een' geheel nieuwen zangbundel in te voeren. Tot de verwezenlijking

van dit besluit zijn de Heeren J. H. Sonstral, H. Kerkhoff, G. W. Stemler,

J. C. C. Meijer , C. Broms en G. H. Sesbruggen onvermoeid werkzaam ge-

1) ïoch was cUe vermeerdering, welke alleen iu de toevoeging van uog negen

psalmen bestond, karig genoeg. De Heer K. N. Meppen sprak in zijne //Beknopte

geschiedenis van het Christelijk gezangboek der Evangelisch-Luthersche gemeente in

Nederland" hieromtrent met loffelijke onpartijdigheid het oordeel uit: //dat door deze

toevoeging van negen psalmen het verlangen naar een overvloediger gebruik van den

psalmbuudel kwalijk gerekend kon worden bevredigd te zijn."
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weest. Zij genoten hierbij de ijverige hulp van den Heer W. A. Dwars, die,

buiten de vertalingen en oorspronkelijke bijdragen van zijne hand, bij de

keuze der psalmen en de geheelc zamenstelling van dezen bundel de gewig-

tigste diensten bewezen heeft.

Wij kunnen niet anders dan hulde doen aan de helderheid van inzigten,

waarvan de commissie , rekenschap van haren arbeid gevende , heeft doen blij-

ken. Hoewel vasthoudende aan hetgeen zij als de hoofd- en grondwaarheden

des evangeliums erkende , toonde zij zich toch boven de angstvallige gehechtheid

aan bepaalde leerbegrippen, welke aan dit kerkgenootschap in zijn oorsprong

eigen was geweest, verheven te hebben. Zij had begrepen, wat den geest en den

inhoud der gezangen betreft, „ zich niet te moeten regelen naar eene of andere

rigting des tijds, die voorbijgaat, maar te moeten putten uit het leven van

Christus in zijne gemeente, dat, zich zelf ontwikkelend, blijft, gelijk Jezus Christus

gisteren, heden en tot in eeuwigheid dezelfde is." Het kerkgezang moest , naar

hare opvatting „ de uitdrukking van het geloof en de hoop der verlosten

,

de openbaring van het leven in de liefde jegens God, de vei'heerlijking van

den eengeboren Zoon des Vaders , de zamenstemmende predicatie der gemeente

zelve, de weergalm van het lied der gezaligden zijn." Nog vereenigde zij

hiermede het beginsel
, „ dat het gezangboek eener gemeente , welke een deel

der algemeene christelijke Kerk uitmaakt, stemmen van alle christen-volken

en tijden mag en moet doen hooren." Hiermede overeenkomstig, zijn een

aantal liederen uit dezen bundel niet enkel uit het Hoogduitsch, maar ook

uit het Grieksch en Latijn, Fransch, Engelsch en Zweedsch vertaald.

Van den ouden bundel werden zestig gezangen , als geheel verouderd,

weggelaten ; de overige aan eene gestrenge herziening onderworpen. Uit de

naamlijst van de vervaardigers der gezangen blijkt genoeg, over welk eene

zeldzaam gelukkige medewerking zich de commissie bij haren arbeid had

mogen verheugen ^). Nevens den bundel der Hervormden en andere gezang-

boeken was ook de dichterlijke nalatenschap van E. Feith , W. Bilderdijk

en zijne gade, J. A. D. Molster en de vroeg ontslapene Albertine Kehrer,

te rade getogen.

Ten aanzien der psalmen vinden wij hier nogmaals het beginsel uitgesproken:

„ de eigenlijke Luthersche of Evangelische Kerk kent uiet een' verschillenden

bundel van psalmen en gezangen. Oud en Nieuw Verbond , belofte en ver-

vulling ,
psalmen en evangeliën smelten in haren boezem, bij de aanschouwing van

1) De eerste verzameling bestond uit bijdragen van N. Beets, J. H. Bok Jr. , I. da

Costa , R. Feith , A. P. van Groningen , H. J. Koenen , L. C. Leutz , J. de Liefde

,

J. F. Schimslieimer en G. II. Sesbrugger. Later werden nog bijdragen geleverd door

J. J. L. ten Kate, Adaina van Scheltema, W. A. Dwars, A. Francken, B. ter Haar,

E. J. Potgieter , W. H. Warnsinck Bz. , E, Benninck Janssonius , C. G. Witliuys i

P. Parson en H. Tollens.
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Hem, op wiens kruis wet en profetie vervuld zijn, te zamen in harmonie,

gelijk het scheppingswoord: „Er zij licht!" zich oplost in het vredelied van

Ephrata." Wij kunnen te eerder hiermede vrede hebben, daar wij een tach-

tigtal psalmen — hoewel bekort, gewijzigd of omgewerkt — in dezen bundel

behouden zien. Minder kunnen wij het goedkeuren, dat men noch aan het

hoofd der gezangen , noch in de inhoudsopgave voor de gemeente heeft aan-

geduid , waar men één dier psalmen vindt. Toen de verzameling , welke niet

minder dan vijfhonderd gezangen omvat , als gesloten kon aangemerkt worden

,

en met de goedkeuring der algemeene kerkvergadering bekrachtigd was,

stelde deze er het grootste belang in, te weten , hoe haar arbeid door de ge-

meente zou beschouwd en ontvangen worden. Zij wilde niet, dat een gezang-

bundel haar bij kerkelijk besluit zou worden opgedrongen, maar wenschte

vooraf hare stem te hooren. Eerst nadat de gemeente, door in druk versche-

nen proeven , in staat was gesteld over den inhoud genoegzaam te oordeelen

,

werd tot de uitgave en invoering besloten. Deze volgde nu tegen het

einde des jaars 1857.

Het sierlijk uitwendig gewaad van dezen bundel beantwoordt aan de deug-

delijkheid van den inhoud. Zekerlijk had de Hersteld-Luthersche gemeente

dit boven andere protestantsche gemeenten vooruit, die haar vele jaren met

deze proefneming waren voorgegaan , dat zij zulk een' rijken voorraad van waar-

lijk goede en bruikbare gezangen aanwezig vond. Zekerlijk is ook hier veel

gebrekkigs overgebleven, veel middelmatigs behouden, en zal er bij eene

latere herziening niet weinig kunnen wegvallen ; maar toch eischt de onpar-

tijdigheid des oordeels de uitspraak, dat de christelijke gezangen, in wier be-

zit de Hersteld-Luthersche gemeente zich mag verheugen , het niet enkel

in omvang en uitgebreidheid, in rijkdom van bezongene onderwerpen, maar

ook in keur van waarlijk schoone kerkliederen winnen van de zangbundels,

die tot hiertoe in de protestantsche Kerk van Nederland verschenen zijn.

Ook de Waalsche Kerk volgde, bij de steeds meer ontwakende zucht om

oude kerkgezangen te herzien, of door nieuwe te doen vervangen, de opge-

wekte beweging des tijds. Hoewel dankbaar den zegen erkennende , door den

eersten bundel gesticht, zoo begreep toch hare Reunie, dat er in den loop

dezer halve eeuw nieuwe eischen en behoeften waren ontstaan. Hieraan wensch-

te men te gemoet te komen, door eene bloemlezing uit hetgeen er gedurende

dit tijdperk op het gebied der Fransche liederen-poëzij was ontloken. Door

de zorg van de Heeren , P. J. L. Huet (later overleden en door C. G. Mer-

kus vervangen), P. J. J. Mounier, J. H. de Dompierre de Chaufepié,

P. J. Merkus, predikanten te Amsterdam, 's Hage en Delft, en de opzieners J. Pols

en G. J. Dijk , hiertoe tot eene commissie vereenigd, is de Waalsche gemeente

in het jaar 1854 in het bezit gesteld van een „ Recueil supplementaire de
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cantiqiies" waarin , nevens enkele voortreffelijke kerkliederen uit vroegeren

en lateren tijd, waaronder die van Vinet uitmunten, ook eenige fragmenten uit

de „Imitation" van J. C. Corneille, en uit de hymnen van Racine voorko-

men , maar waarin geen enkel onuitgegeven gezang is opgenomen. Meest nieuwe

melodiën , door vaderlandsche toonkunstenaars bewerkt , zijn voor deze cantiques

gekozen, en de daarboven geplaatste toonladder is voor drie stemmen inge-

rigt. De commissie spreekt het zeer bescheidenlijk als hai'e verwachting uit,

dat haar arbeid even weinig aan den wensch der gemeente , als aan hare eigene

wenschen volkomen zal voldoen ; en inderdaad ! hoe sterker het leerstellige

nog uit dezen bundel spreekt, hoe minder hij in onze dagen, naar veler inzig-

ten, ook in den schoot der Waalsche gemeente , aan de eischen en behoeften

des tijds zal beantwoorden. Zij maakt er voorts opmerkzaam op , dat het gees-

telijke lied in het protestantsche Frankrijk de populariteit, die het vóór de

herroeping van het „Edict van Nantes" bezat, nog geenszins heeft heroverd, en

wij meenen dit eenigermate in dezen bundel bevestigd te zien. De hier voor-

komende gezangen zijn voor het grootste deel meer gedichten dan liedereu.

De lange , statige en slepende alexandrijn , dien wij hier zóó veelvuldig gebe-

zigd zien, is geenszins de gelukkigste versmaat voor de christelijke hymne,

welke wel niet de verhevene vlugt der ode heeft na te streven, maar toch

altijd tot de lyrische poëzij behoort.

Zou de Nederlandsche Hervormde Kerk, waarop het voorbeeld der zusterge-

nootschappen , bij name der Waalsche Kerk, gelijk wij vroeger zagen, zijn'

invloed deed gelden, thans geheel achter blijven? Het tegendeel zal ons blij-

ken uit hetgeen wij aan het slot van dit Tafereel nog hebben mede te deelen.

Wel zijn de voorstellen om de psalmen in een' chrlstelijken geest te wijzi-

gen , en de „ Evangelische gezangen," overeenkomstig de eischen en behoeften

des tijds, te herzien, als voor het oogenblik niet raadzaam, afgewezen ; en in zóó

verre hebben Dr. R. Beuninck Janssonius , die de psalmen naar de behoefte

der christenen voor kerkelijk en huisselijk gebruik zocht in te rigten , en

deze taak op hoogst voortreffelijke wijze volbragt, en Dr. D. H. Wildschut,

die in den laten avond zijns levens nog zoodanige herziening der gezangen

ondernam en voltooide , een' hoogst onvruchtbaren en ondankbaren arbeid ver-

rigt. Toch zijn zulke pogingen, met het oog op de toekomst, niet verloren te

achten. Geen ander of beter lot scheen het voorstel te zullen ondergaan dat

,

even als de twee voorgaande, door den predikant Boeles bij de synode van

1848 werd ingediend, om aan het Evangelisch gezangboek eenige nieuwe

liederen toe te voegen. Later evenwel , toen de zaak algemeener belangstel-

ling gewekt en weerklank gevonden had, dan men meende te mogen ver-

wachten , is men op dit afwijzend oordeel teruggekomen. Welke verdiensten
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men ook aan den Evangelischen gezangbundel bleef toekennen, bezwaarlijk

kon men den roem der volledigheid hiertoe rekenen. Hoevele onderwerpen

,

gelijk de gedenkdag der Kerkhervorming, de bevestiging en intrede eens

leeraars, de inwijding van een kerkgebouw, de bevestiging van lidmaten,

oudejaarsavond , bij de bediening des doops , de inzegening des huwelijks

waren tot hiertoe onbezongen gebleven, of uiterst schaars bedacht ! Men begreep

,

dat een vervolgbundel, bestemd om dit ontbrekende aan te vullen, als de

vervulling eener wezenlijke behoefte, als eene goede en rijke aanwinst zou

aan te merken zijn. Onderscheidene commissiëu l) zijn achtereenvolgens

werkzaam geweest tot verwezenlijking van dit plan, waaraan nog eenige

meerdere uitbreiding gegeven werd, door de verleende vrijheid, om nog

andere liederen , zoo deze bet karakter der voortreffelijkheid dragen , in

deze verzameling eene plaats te gunnen. Het bezwaar, aan de jaarlijksche

afwisseling van de leden der synode verbonden , deed zich hierbij op eene

drukkende wijze gevoelen, daar hetgeen door deze commissiën was verrigt,

jaarlijks onder het oog der vergadering moest worden gebragt, en naauwelijks

ééne synode ten volle overnam, wat door de naast voorgaande aireede was

goedgekeurd. Men moest ten laatste wel tot het inzigt komen, dat aan de

mannen , die zich met het vertrouwen der vergadering zagen vereerd , een

nog verder strekkende last ter uitvoering diende te worden opgedragen, en

hieraan is het alleenlijk dank te weten, dat deze langgerekte arbeid eindelijk

zijne voltooijing nadert.

Veel ware er omtrent den inhoud van dezen bundel mede te deelen ; doch

de steller van dit Tafereel meent , wegens het aandeel dat hij aan de werk-

zaamheden van meer dan ééne commissie gehad heeft, zich daarvan te moeten

onthouden. Alleenlijk acht hij het der vermelding waardig , dat men in dezen

vervolgbundel op de „ Evangelische gezangen," buiten de begeerde gezangen op

de bovengenoemde onderwerpen, buiten een aantal vertalingen van Hoogduitsche

liederen en oorspronkelijke bijdragen van nog levende of reeds ontslapene

vaderlandsche dichters en dichteressen, eene kleine verzameling van oude

klassieke gezangen — van Luther, Gustaaf Adolf , Leo Judae , Paul Gerhardt,

Louiza Henriëtte van Brandenburg , Terstegen en anderen— zal aantreffen , die in

zekeren zin als het gemeen goed der protestantsche christenheid te beschouwen

,

en door hare eenparige uitspraak, als hoogst voortreffelijk gestempeld zijn.

1) Eerst de predikanten D. Pij zei, W. R. Bouman en de toenmalige algemeene

secretaris der synode Dr. H. P. Timmers Verhoeve; daarna de predikanten J. H. Wor

en H. Weerman , als gecommitteerdeu tot den druk en de vdtgave der Evangelische ge-

zangen , met toevoeging van Dr. N. Eeets , Dr. B. ter Haar en den algemeenen secretaris

der synode S. F. van Hasselt ; eindelijk nevens de twee laatstgenoemden : Dr. J. Witkop

en Dr. H, Oort, als voorzitter en vice-president der synode.
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Hoedanig zal het lot van dezen bundel zijn? Bij de vrijheid, die omtrent

het gebruik dezer verzameling aan de gemeente zal worden gelaten , valt er

,

gelijk van zelf spreekt, aan geene algemeene invoering te denken. Dat deel

der gemeente, dat zich nog niet met de „Evangelische gezangen" heeft kunnen

verzoenen, zal ook allerminst iets van deze verzameling willen weten. Hoe

zoude uit Nazareth iets goeds komen? AVie daarentegen eene verklaard mo-

derne rigting zijn toegedaan, zullen verre de meeste dezer gezangen, als

veel te behoudend of leerstellig, veroordeelen. Veelbelovend is alzoo de

toekomst niet te noemen. Laat ons liever zeggen: de tijd, waarop deze bun-

del verschijnt, had kwalijk ongunstiger kunnen zijn. Toch meenen wij met

zekere gerustheid te mogen voorspellen , dat niet weinige der hier voorkomende

liederen met hooge ingenomenheid en stichting zullen gelezen en gezongen

worden; en wie aanstonds bij de verschijning, het vonnis eener geheele ver-

oordeeling mogt in gereedheid hebben , hem willen wij bescheidenlijk herinneren,

dat eerst een veeljarig gebruik het oordeel wettigt, dat aan een gezang de

hoogere wijding van een kerklied geeft of ontzegt.

Mogt, boven hetgeen wij durven hopen ofverwachten , aan dezen vervolgbundel

der „ Evangelische gezangen" eene gunstige ontvangst in de Nederlandsche Kerk

beschoren zijn — dan zou dit eene vernieuwde aanleiding kunnen worden, om

ook de zorg voor het muzijkaal gedeelte van het kerkgezang te vermeerderen

en te bevorderen. Moge de wensch naar doelmatig ingerigte zangscholen , welke bij

herhalino- door de Waalsche synode , alsmede door Dr. Bennink Janssonius aan

het slot van zijne verdienstelijke „ Geschiedenis van het kerkgezang in Nederland,"

zóó krachtig is uitgesproken, niet tot de vrome en onvervulde wenschen blijven

behooren ! Of, is deze zaak niet al onze belangstelling waardig ? Wie onzer

erkent niet, dat het kerkgezang als deel der openbare godsdienstoefening, in

het protestantsche Nederland tot hiertoe veel te laag is geschat ? Wie onzer

dankt niet aan onze schoonste en roerendste kerkliederen oogenblikken van

de zoetste verrukking, van de beste en edelste indrukken, van ware zielsver-

heffing tot het eeuwige , waarin wij gemeenschap oefenden met onze ontslapenen,

en het helderst bewust werden van onze bestemming voor eene betere wereld?

Geve deze nieuwe verzameling en zoo menige zangbundel , waarvan wij het

ontstaan en de geschiedenis in korte trekken zochten te vermelden, aan U,

geachte lezers ! die thans deze losse bladen uit uwe handen legt , nog vele

zulke oogenblikken te genieten

!

B. TEK Haak.

H. 77



EEN EN DERTIGSTE TAFEREEL.

KEKK EN STAAT TEN TIJDE DER REPUBLIEK. OPHEFFING DER STAATSKERK.

KERKORDENING VAN 1816. AFNEMING TAN HET GEZAG DER FORMU-

LIEREN. ONDERLINGE TOENADERING DER PROTESTANTEN.

De eerste Maart 1796 was voor de patriottische partij in Nederland een

ware vreugdedag. Toen toch werd de Nationale Vergadering te 's Gravenhage

geopend. Het had heel wat moeite gekost, zóó ver te komen. Friesland en

Zeeland hadden zich zoo lang mogelijk verzet tegen een' maatregel, die aan de

oude souvereiniteit der afzonderlijke gewesten een einde maken, en het vroegere

provincialisme in hoogere eenheid oplossen zou. Evenwel traden ook zij ter

elfder ure nog toe, ofschoon te laat om, vóór het openen van de vergadering,

met de verkiezing van hunne afgevaardigden gereed te zijn. Dien ten gevolge

waren van de honderd-vier-en-twiutig representanten , die bijeen zouden ko-

men, op den gezegden dag slechts zes-en-negentig benoemd, en negentig

tegenwoordig.

Des voormiddags te elf ure verzamelden zij zich in eene der zalen van

het voormalig stadhouderlijk hof. Vier rijen banken en tafels, met groen

laken overtrokken , dienden voor de leden ; een kunstig gebeeldhouwde en

geborduurde stoel, met de zinnebeelden der vrijheid en der broederschap ge-

sierd, stond voor den te verkiezen voorzitter gereed j een rond gestoelte, in

antieken vorm , regts van den presidialen zetel , bood zich als spreekgestoelte

aan. Vier loges tegenover den voorzitter waren bestemd voor de ambassadeurs

van vreemde hoven, en twee gaanderijen, ter weêrzijden van de zaal, voor

het publiek. Na het noodig voorafgaand ceremonieel , waarbij de vroegere

Staten Generaal het bestuur aan de Nationale Vergadering opdroegen
, ging

men tot de benoeming van een' voorzitter over. Van de negentig stemmen

vereenigden zich acht-en-tachtig op den burger Pieter Paulus, die daarop met

eene driekleurige sjerp omhangen en naar den zetel geleid werd.

Eene diepe stilte heerschte in de zaal. „Ik verklaar," dus sprak de nieuw

gekozen president, „in naam van het volk van Nederland, hetwelk wij hier

vertegenwoordigen, deze vergadering te zijn het representerend ligchaam van

het volk van Nederland." Naauwelijks was deze verklaring afgelegd , of de
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zaal daverde van het gejuich en het handgeklap, zoowel van de leden als van

de toeschouwers. Met trompetgeschal uit de ramen werd aan de oj) het Bin-

nenhof vergaderde menigte aangekondigd , dat de plegtigheid had plaats gehad.

Een algemeen „vivat de republiek," onder het zwaaijen der hoeden, strekte

tot antwoord , en kanonnen verkondigden de blijde gebeurtenis heinde en ver.

Het lag geheel in. de beginselen der voorstanders van vrijheid en gelijkheid,

in het laatst der voorgaande eeuw, dat zij de bevoorregting van een of ander

kerkgenootschap een onregt achtten
,

jegens de overige kerkgenootschappen

gepleegd. Ieder moest vrij zijn , om God op zijne wijze te vereeren , en bij

het begeven van ambten moest het niet de vraag wezen, welke godsdienst

iemand beleed , maar of hij voor dat ambt de meest geschikte persoon was.

Reeds de publicatie , door de provisionele representanten van hel volk van

Holland, kort na het vertrek van den stadhouder in 1795 uitgevaardigd, be-

vatte dan ook de twee stellingen, „dat ieder mensch het regt heeft, om God

zoodanig te dienen als hij wil of niet wil, zonder daarin op eenigerlei wijze

gedwongen te kunnen worden," en „dat, daar alle menschen gelijk zijn,

alle verkiesbaar zijn tot alle ambten en bedieningen, zonder eenige andere

redenen van voorkeur, dan die van deugden en bekwaamheden."

Aan deze beginselen bleef ook de thans geconstitueerde Nationale Verga-

dering getrouw. In de door haar ontworpen staatsregeling kwamen bepalingen

voor als deze , dat de Kerk is afgescheiden van den Staat ; dat er geene

burgerlijke vóór- of nadeelen aan de belijdenis van eenige godsdienst worden

gehecht ; dat alle genootschappen tot bevordering van godsdienst , deugd en

goede zeden , onder gelijke bescherming der wet staan , enz. ; altemaal bepa-

lingen, die getuigen van doortastend radicalisme in de scheiding van Kerk en

Staat, doch die hier niet behoeven vermeld te worden, wijl zij niet tot uit-

voering zijn gekomen. De natie toch keurde bij overgroote meerderheid van

stemmen de ontworpen staatsregeling af.

Toen kwam eene tweede Nationale Vergadering te 's Gravenhage bijeen,

wier leden voor ongeveer de helft uit die der eerste bestonden, en die eene

nieuwe staatsregeling ontwerpen zou. Deze staatsregeling nu , hoewel nog

radicaler dan de vorige, werd, ten gevolge van allerlei kuiperijen, met over-

groote meerderheid van stemmen door de natie aangenomen. Zij heeft dus

kracht van wet gehad; daarom schrijven wij eenige van hare artikelen hier

woordelijk af. „Elk burger heeft vrijheid, om God te dienen naar de over-

tuiging van zijn hart. Geene burgerlijke voordèelen of nadeelen zijn aan de

belijdenis van eenig kerkelijk leerstelsel gehecht. Elk kerkgenootschap zorgt

voor het onderhoud van zijne eerdienst , derzelver bedienaren en gestichten.

De gemeenschappelijke godsdienstoefening wordt verrigt binnen de daartoe

bestemde gebouwen, en wel met ontsloten deuren. Niemand zal met eenig

77*
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ordekleed of teeken van een kerkelijk genootschap buiten zijn kerkgebouw

verschijnen." Voorts werd in de additionele artikelen bepaald, dat deleeraren

en hoogleeraren der „ voormaals heerschende" Kerk nog gedurende drie jaren

hunne gewone tractementen en kindergelden zouden blijven genieten , opdat

de gemeenten inmiddels de noodige schikkingen tot verdere bezoldiging mog-

ten maken; dat alle geestelijke goederen en fondsen, waaruit te voren de

tractementen versti'ekt werden, nationaal eigendom zouden woi-den, om voor-

loopig die tractementen te voldoen, en daarna te worden aangelegd tot een vast

fonds voor de nationale opvoeding; dat alle andere kerkelijke goederen het

wettig eigendom der bezittei's zouden blijven , met uitzondering nogtans van

de kerkgebouwen en pastoriën , voor zooverre deze niet door de gemeenten

zelven waren gesticht , zullende zij in dit geval worden toegewezen aan dat

kerkgenootschap, hetwelk te dier plaatse de meeste zielen telde, onder uit-

keering evenwel van zoodanig gedeelte der waarde, als aan de overige inwo-

ners, als leden van andere kei'kgenootschappen , toekwam; dat eindelijk de

torens, aan de kerkgebouwen gehecht, met hare klokken, eigendommen

van de burgerlijke gemeenten zouden zijn en blijven. Doch wij dreigen te

uitvoerig te worden , en als proeve van het radicalisme der staatsregeling van

1798, in de scheiding van Kerk en Staat, is het aangevoerde meer dan genoeg.

Alvorens verder te gaan , schijnt het noodig een' blik achterwaarts te wer-

pen , en waar wij spreken over de scheiding van Kerk en Staat in ons

vaderland, ons eerst van hunne naauwe betrekking, ten tijde der republiek

,

een zooveel mogelijk helder begrip te vormen.

Voor het vrijzinnige denkbeeld van prins Willem van Oranje en de staten

des lands , om zoowel aan de Gereformeerden als aan de Roomschen volledige

vrijheid van godsdienst te verleenen , zoodat niemand hunner in de uitoefening

daarvan belemmerd zou worden , — voor dat hoogst vrijzinnig denkbeeld

waren onze vaderen vóór drie eeuwen niet rijp. Naar de begrippen van

dien tijd moest er eene staatskerk wezen , en dit kon in Nederland geene

andere dan de Gereformeerde zijn , wijl deze het meest beantwoordde

aan de godsdienstige behoeften en staatkundige beginselen van een volk als

het onze in die dagen. De kracht der zoogenaamde „ nieuwe religie" onder

onze vaderen, zat in de denkbeelden die zij vertegenwoordigde , niet in het

aanzien of zielental harer belijders. Dat zielental was in den beginne veel

geringer dan men meestal denkt; meer dan twee derde der bevolking bleef

Koomsch. En wat het aanzien betreft, — de Roomschen waren het deftigste en

rijkste gedeelte der natie. Onder het ééne derde Protestanten nu vormden de

Gereformeerden nog weer eene kleine minderheid. Men begrootte ze in die dagen

op nog geen tiende der geheele bevolking. En toch waren zij als voorbeschikt

,
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om weldra over de andere Protestanten en over de Roomschen den boventoon

te voeren. Dit is dan ook inderdaad geschied; de Gereformeerde godsdienst

werd de godsdienst van den Staat.

Het duurde echter nog tot 1651, eer dat de Hervormde Kerk feitelijk tot

algemeene staatskerk werd verheven. Immers eerst in dat jaar werd op de

Groote Vergadering te 's Gravenhage, onder voorzitterschap van Jacob Cats,

door de staten van al de provinciën verklaard, dat zij elk in hun gewest

zouden vasthouden , en met de magt des lands zouden handhaven , de ware

Christelijke Hervormde godsdienst, zooals die door de synode van Dordrecht

bevestigd was ; dat de gezindten , die uitgesloten waren van de openbare

bescherming en alleenlijk gedoogd werden , zouden gehouden worden in alle

goede orde en stilte; dat zij op geene andere plaatsen zouden toegelaten worden,

dan waar zij reeds bestonden , enz. Hoewel de staten der verschillende gewes-

ten er ieder voor zich nooit anders over hadden gedacht, en nooit in anderen

geest hadden gehandeld , treedt de Hervormde Kerk dus eerst in het genoemde

jaar 1651 als algemeene staatskerk op.

Men make zich echter van deze staatskerk geen valsch begrip , als ware

zij geweest hatelijk jegens andersdenkenden, de Roomschen vervolgende, en

uitbannende allen, die met haar in geloof verschilden. Om dit misverstand te

voorkomen, is het beter, haar de bevoorregte dan de heerschende

Kerk te noemen. "Want ja , eene bevoorregte was zij. Zij alleen werd als

wettig erkend, gehandhaafd, beschermd; de andere gezindten slechts gedoogd.

Hare dogmatiek werd uitsluitend op de Hoogescholen onderwezen ; hare leeraren

en kerkgebouwen —• wij zullen straks zien uit welke fondsen — van staats-

wege onderhouden. Wie niet tot haar behoorde, was van alle openbare

ambten en bedieningen uitgesloten. Van de leden der Staten Generaal tot den

minsten dorpsschout, van de hoogleeraren aan 's lands academiën tot den een-

voudigsten plattelands-onderwijzer, moesten allen tot de Gereformeerde Kerk

behooreu. Dit was althans de regel , die evenwel sommige uitzonderingen, op

plaatsen van overwegend Roomsche bevolking , niet wegnam. Ook hier ging de

praktijk soms boven de theorie. Maar hoewel de Gereformeerde Kerk de be-

voorregte was, en daardoor het gemakkelijkst in zielental toenam, — de heer-

schende , in den zin van overheerschende , was zij niet. Dat kon zij ook niet

;

daarvoor waren de Nederlanders van nature te verdraagzaam , en vooral in

het invloedrijke Holland te zeer met den handelsgeest bezield. De dogmatiek

moet al bijzonder magtig zijn , als zij het voortdurend op de zucht naar gel-

delijk voordeel zal winnen , en de koopman wil op de beurs nog wel handelen

met degenen, die hij in de Kerk als afgedwaalde schapen en verlorene zielen

heeft leeren kennen. Met uitzondering alleen van de Socinianen, die men on-

voorwaardelijk weerde, werden dan ook niet sleclits Lutherschen en Doops-

gezinden
, ja , na het luwen der twiststormen , ook de Remonstranten , maar
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daarenboven Israëlieten bij tienduizenden, en Roomschen bij honderdduizenden

geduld. Volgens de opgave van zekeren pastoor, waren er ten jare 1701 in

deze landen driehonderd-twintigduizend Roomschgezinden , met vierhonderd-

zestig priesters. Waarschijnlijk is deze opgave niet te groot genomen ; en

zeker is het, dat het aantal in den loop der achttiende eeuw vei'meerderd is.

Voorts vloeijen de zoogenaamde „ particularia" in de notulen der provinciale

synoden en classicale vergaderingen over van allerlei grieven tegen pastoors ,

die proselieten trachten te maken , tegen kloppen en bagijnen , die onderwijs

aan kinderen geven , tegen Roomschen , die zich op Protestantsche dorpen

komen vestigen , en al zulke „ paapsche stoutigheden" meer. Gewoonlijk wordt

er bijgevoegd, dat men er scherpelijk op zal toezien, en den magistraat ver-

zoeken zal er tegen te waken; maar de klagten blijven voortdurend dezelfde,

en de magistraat schijnt in den regel zeer weinig lust te hebben gehad, om

de provinciale en algemeene plakkaten tegen de pausgezinden toe te passen,

hoewel toch in de Groote Vergadering van 1651 verklaard was, dat zij van

kracht zouden blijven. Uit een en ander blijkt, dat de Roomschen op allerlei

plaatsen waren verspreid, dat zij zich in stilte trachtten uit te breiden, en

dat de herhaalde verordeningen tegen hen, om des volks wil, meer scherp wer-

den uitgevaardigd dan uitgevoerd. En hoewel het niet te ontkennen valt , dat

de Roomsche Kerk gedurende het bestaan der Nederlandsche republiek vol-

strekt niet bevoorregt was, ja, dat men door sommige bepalingen hare priesters

bemoeijelijkte, en vooral de gemengde huwelijken zooveel mogelijk tegenging,

zoo moet toch aan den anderen kant naar waarheid getuigd worden , dat zij

van staatswege over het algemeen met verdraagzaamheid werd behandeld.

Ware dit anders geweest, er zouden zich ook niet zoovele Roomschen, vooral

uit Vlaanderen en Braband , Munsterland en Kleefsland , in deze gewesten

met der woon hebben gevestigd. En hadden de Roomschen het hier in den

regel goed , dan zal het niet noodig zijn er bij te voegen , dat ook de

Doopsgezinden , Lutherschen en Remonstranten meestal geene reden hadden

tot klagen l).

Maar alles heeft zijne lichtzijde en zijn' schaduwkant. Was de Gereformeerde

Kerk de bevoorregte door den Staat , — zij moest dit voorregt soms duur

genoeg , d. i. ten koste van hare onafhankelijkheid, koopen. Niet slechts moest

zij op aanschrijving van den Staat dank- en bededagen houden , en des zon-

dags , niet zelden in opgegeven volgorde en naar de letter van een voorge-

schreven formulier , voor de overheid bidden , maar zij moest ook gedoogen

,

dat hare hoogere vergaderingen werden bijgewoond door commissarissen po-

litiek , wier tegenwoordigheid niet altijd zonder invloed bleef, en kon geene

1) Over de Eoomschen , zie boven, blz. 307—311; over de Doopsgezinden , bl. 281

;

over de Lutherschen, blz. 250—252; over de Eemonstranten , blz. 225, volg.; over de

Joden, blz. 433—439.
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predikanten beroepen, dan met goedkeuring van burgemeesters en schepenen.

En dit was voor haar te meer grievend , naarmate zij zich strenger hield aan

de beginselen van Calvijn, wiens stelregel het was, dat, gelijk de Staat

voor het burgerlijk bestuur, evenzoo de Kerk voor de geestelijke belangen

moest zorgen, maar dat de laatste in niets afhankelijk van den eersten mogt

zijn. Zwingli daarentegen was veel toegevender in deze zaak, en achtte het

zelfs wenschelijk voor de Kerk , door eene christelijk gezinde overheid te

worden beschermd. Doch onze Gereformeerden waren nu eenmaal geene

Zwinglianen maar Calvinisten. Dit punt heeft dan ook twee eeuwen lang veel

te doen gegeven; het veroorzaakte menige botsing tusschen het wereldlijk en

het geestelijk gezag; het speelde eene hoofdrol in de twisten tusschen de Re-

monstranten en de contra-Remonstranten 1) , en vond ook nog later een' heftig

strijder in den calvinistischen Gijsbert Voet. Van daar dan ook, dat de

kerkordeningeu , door provinciale en algemeene synoden opgesteld , er geheel

anders uitzagen dan die, welke op last van provinciale en algemeene staten

waren ontworpen. In de eerste trachtte de Kerk zicli zooveel mogelijk onaf-

hankelijk van den Staat te houden; in de laatste zocht de Staat de Kerk,

zooveel hij kon , aan zich te onderwerpen. In de eerste heette het : de be-

noeming van ouderlingen en diakenen geschiedt door den kerkeraad; die van

predikanten door den kerkeraad te zamen met de classis; — in de laatste:

de benoeming van ouderlingen en diakenen geschiedt door den magisti'aat

;

die van predikanten door den magistraat te zamen met den kerkeraad. In de

eerste werd hoogstens bepaald, dat het beroep van predikanten aan de over-

heid ter approbatie zou worden voorgesteld; — in de laatste vond men van

woord tot woord den eed , dien de predikanten in handen van de overheid

hadden af te leggen. Uit deze enkele punten van verschil blijkt het onder-

scheid van streven genoeg. Maar reeds in een vorig Tafereel is over dien

naijver tusschen de Kerk en den Staat, en over eenige kerkordeningen, tot op

die van 1619, gesproken ^); wij kunnen er hier dus kort over zijn.

De synode van Dordrecht in 1618 en 1619, niettegenstaande zij door

de Staten Generaal was bijeengeroepen, en door hunne commissarissen politiek

werd bijgewoond, wist zich op het stuk van de betrekking tusschen Kerk en

Staat even calvinistisch te gedragen als op dat van de leer. Zij gaf aan de

overheid niets meer, dan zij haar zonder gevaar voor hare eigene onafhan-

kelijkheid geven kon: de approbatie van het beroep der predikanten door

den magistraat, en de verpligting van alle predikanten, ouderlingen en diake-

1) De Remonstraiiteu uamelijk waren voor de opperheerschappij van den Staat over de

Kerk; de contra-Eeinoustranteu waren er zonder eenig voorbehoud tegen. Niemand heeft

het Eemonstrantsche gevoelen iu dit opzigt strenger opgevat en consequenter doorgevoerd,

dan Huig de Groot in een afzonderlijk werk , dat eerst na zijnen dood is uitgegeven.

2) Zie boven, blz. 80—88.
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iien , om de gemeente gehoorzaamheid , liefde en eerbied jegens de overheid

in te prenten, terwijl zij daarenboven niet vergat er bij te voegen, dat het

't ambt der christelijke overheid is, de heilige kerkedienst op allerlei wijzen

te bevorderen, haar door eigen voorbeeld den onderdanen aan te bevelen,

en den predikanten, ouderlingen en diakenen in allen voorkomenden nood de

hand te bieden en hen te beschermen. Waarlijk, het verwondert ons niet,

dat, niettegenstaande den wensch der algemeene staten, dat de kerkorde-

ning van 1619 overal in den lande mogt worden aangenomen, de provinciale

staten van Holland , even als die van Zeeland en Friesland , er zich niet meê

hebben vereenigd, maar zich aan de reeds bestaande hebben gehouden , terwijl

die van Drenthe er eene vervaardigden voor eigen gebruik. Zóó leed de

poging tot invoering van eene algemeene kerkorde voor het gansche land,

schipbreuk op het streven van eenige provinciën, om in haar midden den

Staat zijn' invloed op de Kerk te doen behouden. Allerlei ongelijkmatigheden

waren er het gevolg van. In het eene gewest ging het met benoemingen en

beroepingen aldus, in het andere alzoo, naarmate de magistraat er meer of

minder in moest worden gekend. Daar kwamen nog op talrijke plaatsen de

collatieregten bij, volgens welke aanzienlijke heeren of vrouwen de predikants-

en andere posten hadden te begeven , en dan vooral in Friesland het zooge-

naamde floreenregt, volgens hetwelk de predikantsberoepingen werden uitge-

bragt noch door den kerkeraad, noch door den magistraat, maar door de grond-

bezitters in de afzonderlijke gemeenten, onverschillig of zij er zelven woonden

of niet. Inderdaad aanleidingen genoeg tot eene verscheidenheid, die noch

met de goede orde, noch met het belang der Kerk in ovei'eenstemming was.

Toch zijn er in dit tijdperk door de algemeene staten twee gewigtige zaken

ingevoerd: de nieuwe Bijbelvertaling in 1637 en de verbeterde Psalmberijming

in 1773. Dit gaf bij de groote verscheidenheid toch ook eene aanmerkelijke

eenheid.

Als wij nu nog ten slotte de finantiële zijde der zaak beschouwen, dan

zal ons de geheele inrigting der vaderlandsche Kerk ten tijde der republiek
,

althans in breede omtrekken, voor de oogen staan, en zullen wij te beter

menig vraagstuk kunnen begrijpen, dat noodwendig ter sprake moest komen

bij de opheffing van de staatskerk in 1798, en bij het streven naar scheiding

van Kerk en Staat in den tegenwoordigen tijd.

Eeuwenoud waren de bezittingen der Eoomsche Kerk hier te lande. Het

is zelfs niet onmogelijk, dat er zich goederen bij bevonden, die, in een

vroeger tijdperk, van de heidensche godsdienst op haar waren overgegaan.

Zeker is het , dat zij zich ,
gedurende de achthonderd jaren van haar bestaan

,

door allerlei geschenken , erfmakingen, zielmisgelden enz. een' onberekenbaren

schat had verworven. Behalve de kloosters en kerken bezat zij ook pastoriën

;

buiten de gouden sieraden en zilveren kostbaarheden ook eene menigte lande-
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rijen. Alles te zamen vornule drie soorten : kloostergoederen tot onderhoud

der monniken, geestelijke goederen tot bezoldiging der priesters, en kerke-

lijke goederen tot instandhouding van de openbare eeredienst. Toen nu de

Hervormden de overhand boven de Roomschen begonnen te krijgen , was

's lands overheid terstond op de regeling van deze finantiöle aangelegenheid

bedacht. De kerken gaf zij aan de Gereformeerde gemeenten, de pastoriën

aan hare leei-aars, de kloostergebouwen aan de steden , die er veelal Latijnsche

en andere scholen, of inrigtingen van openbare weldadigheid , zooals gasthuizen

en weeshuizen , van maakten. En wat de landerijen en overige bezittingen be-

treft, — de kloostergoederen nam de Staat voor zich tot dekking van de

oorlogskosten tegen Spanje; de kerkelijke goederen werden van zijnentwege

door kerkmeesters bestuurd, die er de kerkgebouwen en pastoriën van onder-

hielden , en de geestelijke goederen stelde hij eerst onder het beheer van de

plaatselijke ontvangers, die er de predikanten van moesten bezoldigen, en

later, toen dit tot allerlei klagten aanleiding gaf, onder de administratie van

zoogenaamde geestelijke kantoren, wier ontvangsten en uitgaven zich uit-

strekten over de gemeenten van geheele provinciën. Het was dus niet de

Kerk, die uit eigen beheerde fondsen hare bedehuizen onderhield en hare

predikanten betaalde , maar de Staat , die het liet doen uit de door hem , ten

behoeve der Kerk, genaaste Roomsche fondsen. Doch ook in dit opzigt stond

de gewoonte in menige plaats, en de souvereine magt der afzonderlijke ge-

westen, de mogelijkheid van algemeene maatregelen in den weg, zoodat er

eene groote verscheidenheid heerschte. Zoo moesten in Drenthe en Gelderland

de in dienst zijnde predikanten meestal zelven hunne jaarwedde uit de pasto-

ralia zien te vinden. Ja, in Overijssel bestond zóó weinig eenheid, dat som-

mige leeraars er geheel uit geestelijke kantoren, andere gedeeltelijk hieruit

en gedeeltelijk uit hunne pastoriegoederen , en nog andere uitsluitend uit deze

laatste hun inkomen moesten putten. Over het geheel ligt de geschiedenis

der geestelijke kantoren nog zeer in het duister. Dat van Noord-Braband

,

hoewel het zijne predikanten het best van allen bezoldigde, zal zóó rijk zijn

geweest, dat het van zijn batig saldo soms zeventig- of tachtig-duizend gulden

in de publieke kas stortte; en dat van Holland, te Delft, zal volgens een al-

gemeen verspreid gerucht, niet lang vóór zijne opheffing , de tractementen met

een derde hebben willen verhoogen. Wat hiervan zij , weten wij niet , maar

uit een officieel stuk is ons gebleken, dat laatstgenoemd kantoor in 1769 een

jaarlijksch inkomen had van bijna driehonderd-dertig duizend gulden, waarvan

driehonderd duizend aan de verschillende leeraren, emeriti, weduwen, stu-

denten, enz. werden uitgekeerd, zoodat er een batig slot was van ongeveer

dertig duizend gulden 's jaars. Doch niet overal werden de predikanten

geregeld betaald. Op vele plaatsen waren er hevige klagten over. Aanzienlijke

sommen zijn door ambachtsheeren en anderen verduisterd. Nergens werd over

n. '
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het verloren gaan van pastoriegoederen meer dan in Drenthe geklaagd. Zoo-

veel schijnt zeker, dat de kerkelijke fondsen ddar het eerlijkst bewaard zijn

gebleven, en dat de predikanten er ddar het best aan toe zijn geweest,

waar de administratie, onder rekening en verantwoording aan de provinciale

staten, door geestelijke kantoren gehouden wei'd. Maar het is meer dan tijd,

dat wij een einde maken aan onze beschouwing van de betrekking tusschen

Kerk en Staat in ons vaderland ten tijde der republiek.

De constitutie van 1801, door het toenmalige „ Staatsbewind" uitgevaardigd,

was op dezelfde beginselen als die van 1798 gegrond. Ook zij verleende

volledige vrijheid van godsdienst, en verbond geen enkel burgerlijk voorregt

aan eenige godsdienstige belijdenis. Doch terwijl zij ieder kerkgenootschap

liet in het onherroepelijk bezit van datgene wat het bij den aanvang der

eeuw had bezeten, deed zij zelve een' stap om bij de wet te bepalen, hoe

voortaan in het onderhoud van hoogleeraren, leeraren, kerkelijke bedienden

en kerkgebouwen zou worden voorzien. Elke persoon namelijk van beiderlei

kunne, mits den ouderdom van veertien jaar bereikt hebbende, moest zich

bij een of ander kerkgenootschap doen inschrijven, terwijl van de alzoo in-

geschreven leden eene jaarlijksche contributie voor het gezegde doel zou

worden gevorderd. Deze maatregel, die bij het aangenomen beginsel der

scheiding van Kerk en Staat ten eenenmale buiten de bevoegdheid van laatst-

genoemde was gelegen, is echter nooit tot uitvoering gekomen. Integendeel,

bij besluit van 22 Februarij 1802 werden aan de leeraren , de emeriti enz.

der voormaals bevoorregte Kerk de gebruikelijke tractementen op nieuw van

staatswege toegezegd. Zoo kwam men, na zeven jaren van revolutionair radi-

calisme eenigzins tot het oude terug. Van het streng beginsel „algeheele

scheiding van Kerk en Staat" bleef nog slechts over „ gelijke regten en

voorregten voor alle godsdienstige gezindten.^' En zoo is het op den huldigen

dag eigenlijk nog.

Ons bestek gedoogt niet , dat wij afzonderlijk stilstaan bij hetgeen de raad-

pensionaris Eutger Jan Schimmelpenninck , hierin bijgestaan door zijn' secretaris

van staat voor de binnenlandsche zaken, den heer Hendrik van Stralen,

gedaan heeft om de belangen der Hervormde Kerk en van hare leeraren te

bevorderen. Weldra stelde Napoleon zijn' broeder Lodewijk tot koning van

Holland aan. In de constitutie, volgens welke deze zou regeren, werd de

Kerk geplaatst onder het gezag van den Staat. Zoo ging het vrijzinnige

denkbeeld van 1795 weer eene belangrijke schrede achterwaarts. De koning

en de wet, hoewel aan alle godsdiensten, die in den Staat werden uitge-

oefend, gelijke bescherming verleenende, zouden bepalen wat noodzakelijk was

voor de organisatie , de bescherming en de uitoefening van alle eere-



diensten! De bescherming; veelbelovend woord! Maar ook de uitoefe-

ning, ook de organisatie; allergevaarlijkst beginsel, gevaarlijk althans

voor de Kerk, die op deze wijze als eene onmondige onder voogdijschap, of

als eene onbevoegde onder curatele kwam van den Staat! Wel werden de

inkomsten der predikanten, niettegenstaande dreigende bemoeijingen van de

zijde der Roonischen , er te beter door gewaarborgd , maar de autonomie

der Kerk ging er bij verloren. Volgens koninklijke besluiten werden ge-

meenten gecombineerd, predikantsplaatseu gesupprimeerd , het aantal leeraren

naar het zielental geregeld, een dank- en bededag uitgeschreven, ja een

reglement op de organisatie van het Hervormd kerkgenootschap ontworpen

,

alsof die oi'ganisatie eene staatsaangelegenheid was! Het meest invloedrijke

evenwel, wat koning Lodewijk gedurende de weinige jaren zijner regering

op kerkelijk gebied gedaan heeft, is het besluit van April 1808, volgens

hetwelk het geld der geestelijke kantoren moest gestort worden in 's rijks

amortisatie-kas , onder bepaling nogtans , dat de betaling van de predikantstrac-

tementen ,
pensioenen enz. , die daaruit tot nu toe had plaats gehad , voortaan

uit 'slands kas geschieden zou. Daarenboven ontsloeg hij eenige maanden

later den Staat van de verpligting tot bezoldiging van de kerkelijke dienaars,

zooals kosters, voorzangers, organisten en catechiseermeesters, die hij geheel

en al ten laste stelde van de Kerk. Zoo gaf hij aan den Staat de uitgebreide

goederen , die oorspronkelijk aan de Roomsche Kerk hadden behoord en na

de Hervorming als afzonderlijk fonds door den Staat ten behoeve der Gerefor-

meerde Kerk waren beheerd, en daarenboven verminderde hij de jaarlijksche

uitkeeringen van den Staat aan de Kerk met menigen post. Van de geestelijke

kantoren is geen enkel overgebleven. Dat van Holland te Delft werd opge-

heven den 1''^° Februarij 1811, toen Napoleon zijn' broeder Lodewijk reeds

van het koningschap had ontzet en Holland bij het keizerrijk had ingelijfd.

Hoe het onder Napoleon met de Hervormde Kerk in Nederland gegaan is,

behoeft niet te worden gezegd. Terwijl hij hare belangen vreesselijk verwaar-

loosde , en hare leeraren , door slechte bezoldiging en nog slechter uitbetaling

daarvan , niet zelden tot de uiterste armoede dreef, trachtte hij haar geheel

op Fransche leest te schoeijen. Doch dit alles behoort tot het treurig tusschen-

tijdperk der Fransche overheersching, en tot de abnormale toestanden , die aan

zulk een tijdperk gewoonlijk verbonden zijn. In 1813 kwam Willem I als

souverein vorst, en in 1815 als koning aan het bestuur, en dat bestuur

heeft zióh op het punt van Kerk en Staat zóó eigenaardig gekenmerkt, dat

wij er wel van moeten spreken. Wij doen het te gereeder, wijl het ons

aanleiding zal geven tot behandeling van de overige onderwerpen : de afneming

van het gezag der formulieren en de onderlinge toenadering der Protestanten.

78 =
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AVillem I was in gemoede overtuigd , dat hij de Kerk zóó moest trachten

in te rigten , als 't naar zijne meeniiig het beste was. 's Konings bedoeling was

dus goed, maar hij had n^oeten begrijpen, dat de grondwet van 1815, die

hij had bezworen , hem letterlijk niet het minste regt tot regeling van eenig

kerkgenootschap toestond. Die grondwet toch had van den ganschen ouden

band tusschen Kerk en Staat niets overgelaten , dan de uitbetaling van de

tractementen aan de leeraars, en de zorg van den koning voor de vrijheid

van uitoefening der verschillende godsdiensten. En „ Vader Willem" han-

delde hierin wat al te veel als een vader, die zijne volwassen kinderen

als onmondigen beschouwt. Den 7ilen Januarij 1816 verscheen van zijnent-

wege een „ algemeen reglement voor het bestuur der Hervormde Kerk in het

koningrijk der Nederlanden," eene soort van kerkelijke grondwet, vastgesteld

zonder dat de Kerk bij monde van hare wettige besturen was gehoord. Het

kennelijk streven van dit reglement was, het Hervormde kerkgenootschap te

brengen niet slechts onder het oppertoezigt , maar onder het opperbestuur van

den Staat , meer bepaald onder dat van den koning. Zonder zijne toestemming

mogt geene kerkelijke vergadering met buitenlandsche Kerken corresponderen.

De leden der eerste synode zouden door hem worden benoemd. Ook de aan-

stelling van een' vasten secretaris "en van een' president voor elke synode zou

door hem geschieden. De synode mogt niet eens op een' anderen dan bij het

reglement bepaalden dag bijeenkomen , tenzij met zijn goedvinden , en geene

besluiten uitvaardigen , dan die door hem waren geapprobeerd. Bij dit alles

neme men in aanmerking , dat de synodale vergaderingen zouden bijgewoond

worden door den minister van eeredienst , en bij ontstentenis van dezen door

een' of meer commissarissen politiek , daartoe door den koning afgevaardigd ,—
en men zal gemakkelijk inzien, dat het geheele reglement er op was aange-

legd om aan de Hervormde Kerk alle eigen gezag te ontnemen. Eene menigte

koninklijke besluiten, verordeningen, instructiën , dispositiën enz. volgden elkan-

der in korten tijd op. Soms daalden zij tot zulke beuzelachtige kleinigheden

af , dat er onder anderen één bij is over „ het zegel of cachet , door alle

hoogere besturen der Hervormde Kerk voor hunne acten en hunne brieven

te gebruiken!" Het was consequent, maar consequent tot in het kleingeestige

toe. En dat de vorst de Kerk onder zijn bestuur trachtte te brengen, is zoo

vreemd niet; maar dat de Kerk het zich liet welgevallen, laat zich naauwe-

lijks begrijpen, te meer, wijl zij in vroegere tijden zoo hevig gestreden had

voor hare onafhankelijkheid van den Staat. O, als de koning in 1816 eens

had te doen gehad met de mannen van 1618; als de synode te 's Gravenhage

eens eene synode te Dordrecht ware geweest; als zij in plaats van een'

Krieger eens een' Bogerman tot voorzitter had gehad! Maar de vrijzinnige

Hervormden van die dagen waren niet de hoekige Calvinisten van weleer;

en men vergete ook niet den invloed van vroegere herinneringen, toen de
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Gereformeerde Kerk nog de staatskerk was, de liefde voor den koning, dien

men althans toen nog kinderlijk vereerde , den waan van menigeen , dat de

Kerk niet anders dan voordeel kon hebben bij de bescherming van den vorst,

en bovenal het zelfvertrouwen, waarmede de zaak van regeringswege werd

ten uitvoer gelegd , een zelfvertrouwen zóó gi'oot , dat het bijna dwaas moest

schijnen , aan 's konings regt in dit opzigt te twijfelen. Mannen als Ypey en

Dermout, wien het waarlijk niet aan historische kennis van het eigenaardig

Gereformeerde behoefde te ontbreken, schijnen niet eens gevoeld te hebben,

dat 's vorsten handelwijze zoo ongereformeerd mogelijk was, en zelfs de scherp-

zinnige Broes , hoewel doorkneed in de kennis van de betrekking tusschen Kerk

en Staat , was zóó ingenomen met de gelijkstelling van de verschillende kerk-

genootschappen door den koning, dat hij het ongrondwettige van diens han-

delingen gaarne voorbijzag. De classis van Amsterdam liet door eene commissie

uit haar midden den vorst een adres overhandigen, waarin zij hare grieven

tegen het „ reglement op het bestuur der Hervormde Kerk in het koningrijk

der Nederlanden" kenbaar maakte; maar de commissaris-generaal wist in een

gemotiveerd antwoord zonneklaar te bewijzen, dat die grieven en de daaruit

voortgevloeide ongerustheid ongegrond waren. „De leeraars van de Hervormde

Kerk ," zoo eindigde hij , „ reeds zoo duur aan onzen geliefden koning ver-

pligt, kunnen niet anders dan zich verheugen, ook in dit geval een nieuw

bewijs te erlangen, dat Z. M. van de eene zijde stellig gezind is, deregten,

hem als souverein toekomende, te handhaven; maar ook van den anderen

kant, den onveranderlijken wil heeft, om de vrijheid van godsdienst, de

regten van het geweten en de onafhankelijkheid van het geloof, met naauw-

gezetheid te eerbiedigen, eu dus nooit invloed zal trachten uit te oefenen op

hetgeen niet tot het gebied der koningen, maar tot dat der Godheid zelve

uitsluitend behoort."

Men meene echter niet, dat de bemoeijingen van den vorst zonder vrucht

zijn geweest voor de Kerk. Integendeel, reeds de eerste door hem bijeen-

geroepen synode, die van 1816, ontwierp, volgens zijne opdragt en onder

zijne goedkeuring, allerlei nuttige reglementen, en die der eerstvolgende jaren

beijverden zich , menige verbetering aan te brengen in „ de min doelmatige

inrigting van de godsdienst-oefening der Protestanten," waaraan zij althans

voor een deel de verminderde belangstelling in de onderlinge zamenkomsten

toeschreven. Menige kerkelijke handeling , waaraan wij van der jeugd af

gewoon zijn, dagteekent uit dien tijd. Vooral de synode van 1817 heeft

zich hierin zeer ijverig gedragen. Zoo gaf zij in hare „ verordeningen omtrent

den openbaren eeredienst" menigen nuttigen wenk, aangaande het voorlezen

uit den Bijbel, het godsdienstig gezang, de openbare gebeden, de prediking,

het houden van bijbeloefeningen, de goede plaatsing der weeskinderen in de

kerken, het inrigten van garnizoensbeurten , het algemeen houden van gods-
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dieiistoefeniiigeii op den Goeden Vrijdag, op den oudejaarsavond en den

nieuwejaarsdag , de stichtelijke bediening van doop en avondmaal , terwijl de

vier thans gebruikelijke vragen bij de voorbereidingspredikatiën , hoewel reeds

langen tijd in de provincie Groningen in zwang, eerst toen als algemeen

verpligtend zijn voorgeschreven. Die van 1819 verbood den privaat-doop, beval

de kerkelijke inzegening der huwelijken aan , en voerde de gedachtenisviering

van de Kerkhervorming in, vooral wanneer de 3L°'^ October op een' zondag

viel. Uit dit een en ander blijkt voldoende , welk een' ijver destijds zoowel

de koning als de synode betoonde, om de Nederlandsche Hervormde Kerk

terstond zoo naauwkeurig mogelijk te organiseren en te reglementeren. Doch

de koning ging te ver, en de synode was, niet al haar' ijver, tegenover

hem niet genoeg op hare hoede.

Dezelfde gedragslijn , die Willem I jegens de Hervormde Kerk volgde

,

hield hij ook jegens andere kerkgenootschappen. Om bijv. het hooger onder-

wijs der Roomschen onder het opzigt van den Staat te brengen , rigtte hij

een zoogenaamd Collegium Philosophicum op, welks professoren door het

ministerie van binnenlandsche zaken zouden benoemd, welks vakken van on-

derwijs door genoemd ministerie bepaald , ja welks collegie-uren door datzelfde

ministerie geregeld zouden worden. Voortaan moesten alle geestelijken , alvorens

tot de seminariën over te gaan, een paar jaren aan deze instelling studeren.

Toen men de jongelieden naar buitenlandsche hoogescholen zond , werd dit

door een koninklijk besluit verhinderd. Daarenboven werden de kleine bis-

schoppelijke seminariën opgeheven , al te Koomschgezinde scholen gesloten , geeste-

lijken over de grenzen gezet. De tegenstand bleef niet uit, en het einde was, dat

de koning in 1829 het Collegium Philosojihicum ophief. Maar toen was het te

laat. Ook in andere opzigten , vooral in een concordaat met den paus , zag Willem

zich bedrogen , en in 1830 brak de opstand uit, die België van Nederland scheidde.

Wij hebben ons deze kleine uitweiding over de Roomsche Kerk veroorloofd

,

om te doen zien, dat 's konings gedrag jegens de Hervormden niet op zich zelf

stond. Eenige jaren later kwam de tijd, waarin hij zijne landsvaderlijke

zorg voor de godsdienstige belangen der natie, naar zijne opvatting althans,

toepaste op de streng Calvinistische partij , die onder zijn bestuur in de Her-

vormde Kerk het hoofd opstak, en weldra den naam van Afgescheidenen aannam.

De synode van 1816 namelijk, waarvan wij reeds bij herhaling hebben

gesproken, had, in een door haar ontworpen en door den koning bekrachtigd

reglement op het examen voor het leeraarambt, een nieuw onderteekenings-

formulier voorgeschreven, dat het oude van 1619 zou vervangen. De ver-

klaring, in dit formulier afgelegd, bevatte onder anderen, dat men de leer,

welke, overeenkomstig Gods Heilig Woord, in de aangenomen formulieren

van eenigheid der Nederlandsche Hervormde Kerk is vervat, te goeder trouw

aannam, hartelijk geloofde en naarstig zou leeren en handhaven. Vele jaren
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na de invoering van dat reglement werd zeer ernstig de vraag aan de orde

gesteld , wat er bedoeld was met die woorden „ overeenkomstig Gods Heilig

Woord?" of zij aanduidden dat de onderteekenaar de leer, in de Neder-

landsche geloofsbelijdenis , den Heidelbergschen katecbismus en de Dordscbe

leerregelen vervat, beschouwde als werkelijk overeenstemmende met de leer

des Bijbels, of dat hij baar te goeder trouw aannam, voor zooverre zij

daarmede in overeenstemming was. De Utrechtsche boogleeraar Heringa ver-

klaarde zich voor het eerste; de Arnhemsche predikant Donker Curtius, die

zelfde synode van 1816 had bijgewoond, verdedigde het laatste, en de gan-

sche zaak zou zich in een' woordenstrijd hebben kunnen oplossen, indien zij

niet een' veel dieperen grond had gehad. Maar tegenover de mannen van een'

gematigden vooruitgang, die onmogelijk meer als waar konden beschouwen

alles wat de Kerk leerde, stonden de mannen van het behoud, die deze leer

tot eiken prijs wilden handhaven. Met de formulieren van eenigheid, zoo be-

weerden zij , stond of viel de Kerk , en van die Kerk was men geen waar

lid en geen waardig leeraar, als men hare leer niet omhelsde. Ja, zij gingen

eene schrede verder. Zij fluisterden elkander toe, of verkondigden luide, dat

zij , als de echte Gereformeerden , in het bezit moesten komen van de fondsen

der Gereformeerde Kerk , terwijl aan de niet-Gereformeerden daarvan niets

toekwam. De koning evenwel stelde den voorstanders van deze partij eenige

voorwaarden , bijv. dat zij afstand zouden doen van alle vermeende regten

op de Hervormde Kerk, en dat zij in staat zouden zijn, voor hunne eigene

kerkelijke en armenzaken te zorgen. En toen nu aan alle voorwaarden niet

voldaan werd, en men inmiddels voortging kerkeraden te benoemen, predi-

kanten te beroepen enz., toen verklaarde hij al deze vereenigingen onwettig

en paste er de strafwet op toe. De bijeenkomsten werden daarop met gewa-

pende raagt verstoord ; er hadden inkwartieringen plaats ; de afgescheiden

gemeenten werden „ gemeenten onder het kruis ," en het is bekend , dat men

zijne tegenpartij nooit grooter dienst kan bewijzen, dan door haar de kroon

van het martelaarschap te geven. In 1840 deed Willem I afstand van de

regering ten behoeve van zijn' zoon.

De handelwijze van 's lands overheid ten aanzien van de Afgescheidenen

geeft geen' hoogen dunk van de verdraagzaamheid op godsdienstig gebied in

de eerste helft dezer eeuw. En toch zou men zich zée'r bedriegen , indien

men uit een enkel geval, waarin de staatkunde de hoofdrol speelde, wilde

besluiten tot den algemeenen toestand. Integendeel, er was in ons vaderland

eene onmiskenbare toenadering onder de Protestanten. Vele oorzaken werkten

hiertoe zamen, die zich misschien tot ëéne grondoorzaak laten herleiden : het

streven naar de erkenning der regten van den mensch als individu. Van dat

streven getuigen de beginselen van 1795, volgens welke aan elk burger in

het bijzonder de vrijlieid werd gewaarborgd , om God te dienen naar de over-
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tuiging van zijn eigen hart, terwijl alle burgerlijke voor- of nadeelen, die

tot dusverre aan de belijdenis van eenig kerkelijk leerstelsel waren gehecht,

voor goed werden opgeheven. Uit dat streven laat zich gemakkelijk het feit

verklaren, dat duizenden zich reeds van het gezag der formulieren van eenig-

heid hadden geëmancipeerd, eer dat eenige synode dit gezag had opgeheven.

Wat de synode deed, was slechts het toegeven aan den drang van vrijzinnige

denkbeelden, die, onafhankelijk van haar, toch reeds bestonden; hetverleenen

van eene vrijheid, die men zich ongevraagd reeds had veroorloofd; het ne-

men van een besluit, dat veel minder oorzaak was dan gevolg. Van datzelfde

streven ging zoowel de hardnekkige tegenstand der Afgescheidenen uit, als

de hevige tegenzin , waarmede hunne verdrukking door Willem I alle waar-

lijk liberale Protestanten vervulde. Datzelfde streven is het, waardoor eenige

jaren later ontelbaren in den lande het geloof beheerschend gezag, zelfs van

den Bijbel, ontkenden, niettegenstaande de vrees van zoovele anderen , dat men

zich in een „ bodemloos subjectivisme" verliezen zou. De menschheid der

negentiende eeuw lost zich , op maatschappelijk gebied
,

gedurig meer in

specialiteiten, — op godsdienstig-zedelijk gebied gedurig meer in individu-

aliteiten op.

Bewust of onbewust deelen allen eenigzins in den geest van hunnen tijd.

De een meer, de ander minder, maar niemand komt geheel vrij. Wat wonder

dan, dat bij dit algemeene streven naar persoonlijke vrijheid van spreken en

gelooven , de Protestantsche kerkgenootschappen in ons vaderland al meer en

meer tot elkander genaderd zijn ! Ongetwijfeld hebben mannen als Broes bij

de Hervormden , van der Hoeven bij de Remonstranten , EoU bij de Luther-

schen , om van geene levenden te spreken , grooten invloed gehad op de

onderlinge verbroedering der Protestanten; maar men vergete niet, dat het

zelfs den krachtigsten voorstanders van de meest edele beginselen onmogelijk

is, hunne tijdgenooten in die beginselen te doen deelen, als deze er niet rijp

voor zijn. Wie bij zijn leven de menschheid eene schrede vooruit zal doen

gaan, moet in woorden brengen wat zij zelve reeds duister gevoelt; zooniet,

—

hij moge iets nuttigs doen voor latere geslachten , maar zijn eigen geslacht

laat hem alleen. Dat de hoofdleiders der kerkelijke verdraagzaamheid in ons

vaderland zooveel invloed hebben uitgeoefend , wijst terug naar zekeren staat

van rijpheid in dit opzigt onder de gemeenteleden zelven.

Doch waartoe zoovele afgetrokken redeneringen ! W"ij willen feiten noemen.

De synode van 1817 nam het besluit, dat leden van andere protestantsche

kerkgenootschappen , die dit begeeren mogten , mits onergerlijk zijnde van

leven, in de Hervormde gemeenten ten avondmaal konden worden toegelaten.

Van lieverlede hebben de leeraars der verschillende afdeelingen, met goed-

vinden van hunne kerkeraden en zonder ergernis der gemeente , hunne kansels

aan elkander afgestaan. Zelfs de kerkeraad der Htrvormden te Amsterdam

,
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waar bet tot dusverre nog niet was gescliied, lieeft niet lang geleden (1866)

besloten , dat de leeraars van alle erkende Protestantsclic kerkgenootscbappen

voortaan op de predikstoelen der gemeente zouden worden toegelaten. Over

de toenadering der Lutberscbe tot do Hersteld-Lutlicrsche en de Gereformeerde

Kerk is reeds vroeger uitvoerig gesproken; ook de verdraagzaamheid der

Remonstranten is in een vorig Tafereel met eere genoemd, en men vergete

niet, dat het overnemen van de beste liederen uit elkanders gezangbundels,

gelijk dit in deze eeuw bij herhaling is geschied, niet slechts een teeken is

van reeds bestaande onderlinge waardering, maar ook de voortgaande verbroe-

dering krachtig in de hand werkt.

Wat er nog aan die verbroedering ontbreekt, zal de tijd ongetwijfeld aan-

vullen. De beginselen zijn uitgesproken ; de grondslagen zijn gelegd. Die be-

ginselen zullen hun' weg wel vinden in het bewustzijn der menschheid ; op

die gr'ondslagen zal wel worden voortgebouwd. In het vast geloof, zoowel aan

het regt der individualiteit als aan de zegevierende kracht der waarheid

,

vreezen wij niets van de bonte verscheidenheid , die de Kerk onzer dagen

ons te aanschouwen geeft. Uit dezen chaos zal eene nieuwe orde van dingen

moeten te voorschijn treden. AVij twijfelen niet, of ook nu zweeft de geest

Gods over de wateren. Wij wachten slechts op zijn woord: „Er zij licht!"

J. G. K. AcQuoY.
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TWEE EN DERTIGSTE TAFEREEL.

DE CHRISTELIJKE LIEFDADIGHEID IN NEDERLAND.

Toen liet christendom als eene nieuwe magt in de wereld optrad, was het

niet allereerst zijne leer, waardoor het zijn' invloed op die wereld deed gelden.

Het was de nieuwe geest, die in de harten zijner belijders inogt wonen: de

geest, dien de Heer als het schoonste erfgoed aan de zijnen had achtei'gelaten.

Het was het beginsel van reine en algemeene broederliefde, dat, bij de hei-

denen nagenoeg onbekend , en onder Israël niet in zijn' vollen omvang toege-

past, eene hervorming heeft teweeg gebragt, die ook door hen, die buiten het

christendom stonden , met bewondering werd aangestaard. Daar moet Gods-

kracht geweest zijn in den gekruisigde; want het duurde niet lang, of de

gedaante der wereld werd veranderd. Uit de oude maatschappij ontstond eene

nieuwe, door nieuwe beginsels gedragen; en zij, die vroeger niet zelden als

paria's werden beschouwd en behandeld : ongelukkigen in velerlei opzigt

,

hulpbehoevenden, lijdenden en armen, werden bezocht In hun' druk, of in

opzettelijk daartoe bestemde gebouwen verpleegd. En dat alles op het voorbeeld

en in den geest van hem , van wien geschreven staat , dat hij zich „ in ont-

ferming bewogen" gevoelde over de schare, die geen' herder had; dat hij „het

gekrookte riet niet verbrak, en de rookende vlaswiek niet uitgebluscht heeft;"

van hem , wiens leven liefde was , omdat zijn leven toewijding was aan God.

Dat ook onder ons volk de christelijke broederliefde niet werd vergeten,

nadat liet de zegeningen des christendoms had leeren kennen, laat zich bij

voorbaat vermoeden , en wordt trouwens door de feiten der geschiedenis beves-

tigd. Nog staan daar de gedenkteekenen van der vaderen weldadigen zin in

tal van gebouwen en inrigtingen, waar of de kranke werd verpleegd, hl

ouderlooze kinderen een toevlugtsoord vonden , of ouden van dagen het laatste

tijdperk huns levens in onbezorgde rust mogten slijten. Het behoeft naauwe-

lijks herinnering, dat vele vermogenden in vroegere en latere dagen meenden

niet van de wereld te mogen scheiden, vóórdat zij een deel — en soms een

zeer aanzienlijk deel — hunner fortuin voor liefdadige doeleinden hadden be-

stemd, opdat ook het late nageslacht de vruchten hunner liefde plukken zou.

En wanneer men beweren mogt, dat zulke beschikkingen een' inderdaad ge-
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ringen waarborg opleveren , dat de „ vrome" erflaters bij liet maken van die

bepalingen door christelijke beginselen werden bestuurd, wij willen dat gaarne

toegeven
, maar meenen toch ook , dat men niet zóóver mag gaan , bij allen

,

die dergelijke wilsbeschikkingen maakten, aan bijoogmerken, aan hoogmoed,

of farizeeuwsche eigengeregtigheid te denken. En ook, al stellen wij voor een

oogenblik dat ongunstig geval , dan is toch die weldaad, op zich zelve beschouwd,

cene hulde aan het christendom, dat eene godsdienst der liefde is. Men zou

niet op die wijze zijn' naam willen vereeuwigen , of meenen den hemel te kun-

nen verdienen, wanneer men zich niet bewust was, dat christendom en Hef-

debetoon jegens den naaste onafscheidelijk vereenigd zijn.

Intusschen willen wij niet voorbijzien, dat vooral de tegenwoordige dagen

rijk zijn aan schoone stichtingen , waarvan onze vaderen zich nog geen denk-

beeld vormen konden. Wat men ook meent te moeten afkeuren in den geest

dezes tijds , men kan niet ontkennen , dat op het gebied der christelijke philan-

thropie een' ijver en eene krachtsinspanning betoond wordt , die van veel goeds ge-

tuigt. Is het ook waar, dat ten gevolge van toenemende bevolking en gebrek-

kige beschaving, de vragen op dat gebied zich steeds vermenigvuldigen, men
deinst voor geene opofferingen terug, om eene practische oplossing van die

vragen te verkrijgen, of althans voor te bereiden. En wat de philanthropie

van onze dagen vooruit heeft boven die van vroegeren tijd, is het ernstig stre-

ven, om het kwaad in den wortel aan te tasten, in stede van eerst dan hulp

te bieden , wanneer het zich tot eene jammerlijke hoogte ontwikkeld heeft en

bijkans ongeneeslijk is. Daarom wendt zij zich thans meer dan ooit tot het

jeugdige geslacht. Maar niet binnen dien kring alleen blijft haar arbeid bepaald.

Zij strekt den blik in alle rigtingen uit. Zij neemt den haveloozen knaap of

het verwaarloosde meisje als uit het slijk der straten op, om hen voor een

geregeld en eerbaar leven te vormen. Zij bezoekt de gevangenen in den kerker,

en slaat hen ook ddn nog gade met een waakzaam en liefdevol oog, wanneer
zij reeds weder in de maatschappij zijn teruggekeerd. Zij tracht de woedende
vlagen van den krankzinnige te temmen , door hem te bejegenen met mensche-
lijkheid en mededoogen. Zij biedt de hand aan die ongelukkige, afgedwaalde

schepsels
, die van haar vrouwelijk schoon eene koopwaar maken, en de schaamte

wegwerpen als een onbruikbaar kleed. Zij waakt met zeldzame volharding aan
de sponden der zieken. Zij poogt den geest van den werkman te veredelen,

zoodat hij geen behagen meer vindt in onedel en onteerend genot. Zij poogt,

met één woord
,
het menschelijke in den mensch te ontwikkelen , te verheffen

,

te heiligen. Waarlijk, ook met het oog op die verschijnselen is er reden, om
de betuiging van Ulrich von Hutten tot de onze te maken: „ 't is een lust om
te leven

!"

De christelijke liefdadigheid in Nederland is een onderwerp, dat in een werk
als dit eene opzettelijke behandeling vordert, Eenige der voornaamste philan-

79*
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thropisclie inrigtingen willen wij in haar' ooi'sprong en wezen doen kennen.

Wij willen beginnen met eene maatschappij , die zich volksontwikkeling en

volksbeschaving in het algemeen ten doel stelt, om vervolgens van eenige

instellingen te gewagen , die een minder ruim veld voor hare bemoeijingen

hebben gekozen.

Be Maatschappij : tot nut van 't algemeen.

Belangstelling in het lot van den minvermogenden burger gaf ontstaan aan

eene maatschappij , die in ons vaderland, misschien meer dan eenige andere,

een' wijd uitgestrekten invloed heeft bezeten, en tot bevordering van haar doel

nog altijd werkzaam is. Jan Nieuwenhuyzen , leeraar der Doopsgezinden te

Monnikendam, had het sinds lang betreurd, dat de pogingen van vele genoot-

schappen en maatschappijen in ons vaderland niet met den gewenschten uitslag

bekroond, en het doel, dat zij zich stelden: beschaving van den geest en ver-

betering der zeden , niet bereikt werden , dewijl de door hen uitgegeven werken

veelal de bevatting der mingeoefende volksklasse te boven gingen. Ook was het

meermalen gebeurd, dat men hem nog een ander bezwaar tegen die geschriften

had medegedeeld : n. 1. dat zij te kostbaar waren , om door den onvermogende

te worden gekocht, waarvan het gevolg was, dat zij niet gelezen werden door

hen, die inderdaad behoefte gevoelden aan beschaving van hart en zeden.

Hoeveel nut zou dan eene maatschappij kunnen stichten, die deze bezwaren

wist te vermijden ! Hij sprak hierover met zijn' voortreffelijken zoon , Martinus

Nieuwenhuyzen , destijds Med. Doctor te Edam, die volkomen met hem in-

stemde, en aan J. A. Hoekstra, toen leeraar der Doopsgezinden te Edam,

zijn' vurigen weusch te kennen gaf, dat zoo spoedig mogelijk eene zoodanige

maatschappij in Nederland mogt worden opgerigt.

Er bestond in die dagen te Edam een gezelschap, waarvan Jan Nieuwen-

huyzen, J. A. Hoekstra, M. Nieuwenhuyzen, J. Eoos en H. Bakker leden

waren, dat wekelijks bijeen kwam, om eenige onderwerpen, die veelal met de

natuurlijke godsdienst in betrekking stonden , te behandelen. Het was op eene

dier bijeenkomsten, den S^teu November 1784 gehouden, dat M, Nieuwenhuy-

zen een voorloopig plan, naar het ontwerp van zijn' vader, aan zijne vrienden

voordroeg. Het werd niet ingenomenheid ontvangen , en men besloot eenparig

de handen ineen te slaan, om het ontwerp ten uitvoer te brengen, terwijl als

het doel der nieuwe maatschappij werd verklaard: niet alleen voor de zede-

lijke vorming van den minvermogenden burger werkzaam te zijn, maar vooral

ook te zorgen voor de verbetering van het schoolwezen en de opvoeding der

jeugd, als den voornaamsten grondslag ter vorming, beschaving en verbetering

van den burger. Op den Ifitlen November werd de eerste ordelijke vergade-

ring te Edam gehouden, waarop voorloopig J. A. Hoekstra tot voorzitter.
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J. Roos tot penningmeester, en M. Nleuwenhuyzen tot secretaris werden aangesteld.

Men koos tot zinspreuk de woorden : toi nul van 't algemeen , en besloot tevens,

een ontwerp van de oprigting, het doel en de werkzaamheden der Maatschappij

te doen drukken en aan diegenen onzer landgenooten te zenden , van wier

instemming met de daarin uitgedrukte beginselen men zich verzekerd hield, en

die men als leden hoopte te winnen.

Wij kunnen hier geene aaneengeschakelde voorstelling van de geschiedenis

der Maatschappij leveren. Het zij genoeg te vermelden , dat in korten tijd

op vele plaatsen afdeelingen werden opgerigt, totdat op eens een geschilpunt

tusschen sommige departementen en het bestuur te Edam over eene betrek-

kelijk nietige zaak — de vraag n. 1. of voortaan de algemeene vergaderingen

te Edam, of elders, b. v. te Amsterdam zouden gehouden worden — een'

ernstigen strijd deed ontbranden, die het bestaan der Maatschappij met ge-

heele vernietiging scheen te bedreigen. Gelukkig werd dit geschil in der minne

bijgelegd j waarvan het gevolg was, dat de afdeeling Edam haar' rang van

Hoofd-departement verloor, en een hoofdbestuur verkozen werd, dat voortaan

te Amsterdam zou gevestigd zijn. Bij de uitbreiding, die de Maatschappij

weldra verkreeg, kou deze uitslag niet anders dan gelukkig genoemd worden.

Telde zij in het jaar 1787 nog slechts tien afd-eelingen , en naauwelijks vijf-

honderd leden, weldra nam zij in die mate toe, dat zij reeds bij de viering

van haar vijf-en -twintigjarig bestaan, in 1809, zich verheugen mogt in zes-

en-negentig afdeelingen en in zeven duizend driehonderd vier-eu-tachtig

leden en begunstigers , door alle oorden van Nederland verspreid. Ook na dien

tijd is de uitbreiding toegenomen. Nog heden bezit zij nagenoeg driehonderd

afdeelingen en ruim dertien duizend contribuerende leden.

In het eerste tijdperk van haar bestaan heeft de Maatschappij zich vooral

ten doel gesteld de hervorming van het lager onderwijs, zooals zij ook tot op

den huldigen oogenblik hare ijverige pogingen tot gedurige verbetering en

volmaking der volksschool heeft voortgezet. Het getuigt van haar' spoedig toe-

nemenden invloed, dat het voorloopig Bewind in 1795 haar raadpleegde over

de beste middelen , om aan de scholen eene betere inrigting te geven. Het was

door dienzelfden invloed, dat de wet op het onderwijs van 1806 overal , in de ste-

den en op het land, de noodige steunpunten vond, waaraan zij zich aansluiten

kon, en dat de nationale dynastie, toen zij in 1813 de regering in handen

nam, zich aan het hoofd zag geplaatst van een in verstandelijk opzigt her-

boren volk.

Deze gunstige uitkomst, door uitsluitend zedelijke middelen bevorderd , was

zonder twijfel eene overwinning , door den geest dor verdraagzaamheid behaald.
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De scholen , door de Maatschappij gesticht, waarin ]iet aan godsdienstige op-

leiding geenszins ontbrak, ofschoon er geen leerstellig onderwijs werd gege-

ven, waren allen gemengde scholen , toegankelijk voor kinderen uit alle kerk-

genootschappen zonder onderscheid. De christelijke zedeleer, uit de bijbelsche

verhalen afgeleid ; het evangelie opgevat als de natuurlijke godsdienst bij uit-

nemendheid, — ziedaar den bodem, waarop de Maatschappij, van den beginne

af, den voet heeft gezet , en waar de Staat niet in gebreke bleef haar te

volgen. Het eerste bekroonde prijsschrift door haar uitgegeven , was eene

verhandeling over het bestaan van God, de arbeid van een' Roomsch-katholiek

priester 1 Haar loffelijk streven is dan ook door alle afwisselende reggringen

,

die zij gekend heeft, niet het minst door de vorsten van het huis van Oranje

,

naar eisch gewaardeerd; maar van meer beteekenis nog is het, dat zelfs

keizer Napoleon, toen hij zich nog op het toppunt bevond zijner magt —
een man bovendien zoo karig in zijne loftuitingen — aan eene commissie

uit het Hoofdbestuur de eenvoudig welsprekende getuigenis gaf: „ Men heeft

mij van u veel goeds gezegd!"

Wij willen thans hare inrigtiug meer in bijzonderheden gadeslaan. Men
heeft teregt van eene „ republikeinsche organisatie" gesproken , om hare

opmerkelijke zamenstelling aan te dulden. Het Hoofdbestuur, gevestigd te

Amsterdam, heeft eene louter administratieve werkzaamheid, en kan niet,

dan in zeer zeldzame gevallen, zelfstandig te werk gaan. Bij de „ departemen-

ten" of afdeelingen , eenmaal 'sjaars op eene algemeene vergadering door

afgevaardigden vertegenwoordigd, berust alle wetgevende magt. Ieder depar-

tement is in zijne vrijheid en onafiiankelijkheid bijna onbeperkt. Het telt

zijne leden uit ingezetenen van stad of dorp , het kiest zicli zijn eigen be-

stuur, en heeft onder zijn opzigt de verschillende plaatselijke instellingen,

die het doel der Maatschappij moeten helpen bevorderen. „ Elk departement

is een vriendenkring, welks leden nu en dan bijeenkomen, om de belangen

der Maatschappij in het algemeen, of van het departement in het bijzonder,

te bespreken. Vooral op het platte land zijn zulke vergaderingen familiefees-

ten. Er woi'dt muziek gemaakt , en soms worden er aangename natuurkundige

proeven verrigt. Men verschijnt daar tot nut en vermaak tevens. Vrouwen

en kinderen blijven niet weg: zij behooren niet tot de minst oplettenden of

aandachtigen" l). In de steden hebben deze vergaderingen langzamerhand

het karakter van letterkundige bijeenkomsten aangenomen, en ons vaderland

telt weinige dichters of auteurs, die zich niet in eene dergelijke vergadering

der Maatschappij hebben doen hooren. Vooral ten platten lande , waar openbare

gelegenheden tot uitspanning zeldzaam zijn , vullen deze bijeenkomsten eene

leemte aan , die, schoon zij niet altijd wordt gevoeld , daarom niettemin bestaat.

1) Alphonse Esquiros , Nederland en het leven in Nederland. Naar het Fransch , door

N. S. Calisch. Amsterdam, Gebroeders Binger, 1858, blz, 309.
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Zij onderhüudea een iiangeimain en vriendschappelijk verkeer en oefenen ook

daardoor een' gunstigen invloed uit op het zedelijke leven.

Tot de werkzaamheden van de Maatschappij, in haar geheel, behoort in

de voornaamste plaats het uitgeven en verspreiden van geschriften, waaronder

een groot aantal , die met vrucht op de scholen gebruikt worden. Schreef zij

vroeger prijsvragen uit , thans acht zij dit minder doelmatig en noodzakelijk

,

en bepaalt zij zich tot het meer algemeen verspreiden van nuttige boeken,

die hun ontstaan niet regtstreeks aan de Maatschappij te danken hebben.

Bovendien geeft de Maatschappij sedert 1851 jaarlijks een' Volks-almanak uit

van populair wetenschappelijken inhoud, waaraan onderscheidene bekwame

mannen van ons vaderland medewerken ; vroeger belastte zij zich met de be-

zorging van het wetenschappelijk en letterkundig gedeelte van den Enkhuizer-

almanak. Misschien is de wensch niet overbodig, dat dit jaarboekje, nog meer

dan tot heden het geval is, moge afdalen tot de behoeften, ook vanden een-

voudigen burger ; nog meer zich inlate met maatschappelijke nooden en kwalen ,

en de middelen , die tot herstelling daarvan dienen kunnen ; nog meer zich

kenmerke door verscheidenheid van stof en bewerking. En ofschoon niemand

de waarde der poëtische bijdragen ondankbaar zal willen miskennen, is het te

betreuren , dat een volksdichter als Dr. J. P. Heye sedert eenige jaren zijne

kostbare gaven niet meer aan den Volks-almanak wijdt.

Tot de werkzaamheden der Maatschappij behoort al verder de erkenning

der verdiensten van personen, die zich door zelfverloochening, welbeproefde

trouw en edelmoedigheid eene eervolle onderscheiding hebben waardig gemaakt.

Het aantal dier belooningen, in een tijdvak van tachtig jaren uitgereikt, is

reeds tot 5000 geklommen. Thans bestaan zij in eerepenningen of getuig-

schriften, terwijl voorheen geldelijke belooningen niet waren buitengesloten.

Was het vroeger het streven der Maatschappij de algemeene aandacht meer

op zulke daden te vestigen , waardoor een menschenleven uit een groot gevaar

was gered , later heeft zij teregt begrepen , dat langdurige, trouwe dienst en

onafgebrokene, eerlijke pligtsbetrachting althans geene mindere aanspraak op

waardering kunnen doen gelden, dan eene oogenblikkelijke, edelmoedige op-

welling, al woi'dt ook door deze het eigen leven in de waagschaal gesteld. En

wat men ook in beginsel tegen het uitreiken van dergelijke eereblijken mogt

willen inbrengen , men zal niet kunnen ontkennen , dat , terwijl door den regter

misdaden en wanbedrijven worden opgemerkt en in het volle licht geplaatst, het

tot aanmoediging van het goede niet ondienstig kan worden geacht , ook op

schoone en edele bedrijven de belangstellende aandacht van het publiek te

rigten.

Goede lectuur is een der krachtigste behoedmiddelen tegen het zedenbederf.

Dat heeft de Maatschappij begrepen, en daarom overal het oprigten van

Volks-bibliothekcn aangeprezen en bevorderd. Nevens deze vindt men bij enkele
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departementen leeskamers, waar de vertegenwoordigers der arbeidende klasse

den avond met lezen, of met domino- en damspel doorbrengen. Maar wat baten

de nuttigste gescliriften , indien bij hen , voor wie zij bestemd zijn , de noodige

voorbereiding gemist wordt , om ze met belangstelling en vrucht te gebruiken.

Daarom heeft de Maatschappij, om den smaak voor beschaafde, degelijke lectuur

op te wekken en aan te wakkeren , volksvoorlezingen beproefd , die echter

slechts hier en daar den gewenschten bijval hebben gevonden. Niet minder

heeft zij door hare scholen op de beschaving van den volksgeest gewerkt.

Nog heden voorzien de departementen Utrecht en Leeuwarden op hunne kosten

in de opleiding van aanstaande onderwijzers. Te Groningen is de normaalschool,

door de Maatschappij opgerigt, in eene staatsschool veranderd. Te Arnhem

heeft het departement , met behulp van de middelen der algemeeue kas, eene

opleidingsschool voor onderwijzeressen in het leven kunnen roepen , dat te meer

gewaardeerd moet worden , omdat de wet van 1857 den Staat alleen tot het op-

rigten van normaalscholen voor onderioïjzers verpligt. Tal van inrigtingen, voor

onderscheidene klassen van leerlingen bestemd, zijn door de Maatschappij ge-

sticht: scholen ter bevordering van voorbereidend onderwijs of bewaarscholen,

die langzamerhand eene meer paedagogische strekking ontvangen, en de

oude Matressen-schooltjes , waar de jeugd in den eigenlijken zin van het

woord werd heioaarcl en opgesloten ,
gaandeweg verdringen ; herhalingsscho-

len , waar de jongelieden , die de school reeds verlaten hebben , gelegen-

heid ontvangen, het geleerde te onthouden en uit te breiden; zangscholen,

waar men teregt van de stelling uitgaat, dat „ liedren des kinds worden da-

den des mans ," en die er reeds veel toe hebben bijgedragen , om het volks-

gezang, dikwerf zoo laf en gemeen, te verbeteren en te veredelen; gym-

nastiekscbolen , teekenscholen , naai- en breischolen en scholen voor vrouwelijke

industrie, van welke laatste soort van inrigtingen door de Amsterdamsche

departementen het eerste voorbeeld is gegeven. Maar vooral moeten hier ook

vermeld worden de spaarbanken , spaarkassen , hulp- en beleenbanken , zieken-

en begrafenisfondsen, vroeger of later door of met behulp der Maatschappij

tot stand gekomen, waardoor zij eensdeels de deugden van spaarzaamheid en

ingetogenheid krachtig heeft aangemoedigd, en anderdeels in tijd van nood

en achteruitgang den werkman heeft staande gehouden en opgebeurd. Reeds

daarom alleen zou zij eene der schoonste instellingen van liefdadigheid kun-

nen heeten, al ligt de gewone vorm van onderstand verleenen niet op haar'

weg. En wanneer wij nu , na deze korte en zeer zeker onvolledige schets harer

inrigting en werkzaamheid, nog eens het geheel overzien, wordt dan niet

onze bewondering opgewekt bij den aanblik van een zoo grootsch gebouw ?

Toont dan ook zij niet een uitvloeisel te zijn van dien christelijken geest, die

door ontwikkeling van verstand en hart den mensch tot mensch wil maken,

in den schoenen en edelen zin van het woord ? Is dan niet de vleijende on-
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derscheiding, die haar ten vorigen jare (1867) bij gelegenheid der Parljssche

tentoonstelling mogt ten deel vallen, eervol en welverdiend l)?

De Maatschappij wil eene christelijhe Maatschappij zijn en gelieeten worden.

Zij wil bevordering van godsvrucht en goede zeden, overeenkomstig de beginse-

len van de cIiristeHjke godsdienst , en door het voortplanten van nuttige kun-

digheden, voornamelijk onder mingeoefenden , algemeen volksgeluk versprei-

den . . . Het is waar , dat juist een eliristeJijlc karakter haar door velen wordt

ontzegd, omdat thans ook Kze^-christenen door de departementen tot leden

kunnen worden aangenomen. Doch zij ook , die niet tot eenig christelijk kerk-

genootschap behooren , zullen zich , ingeval zij leden wenschen te worden

,

moeten verbinden , om het doel der Maatschappij , zooals het boven omschre-

ven is , te helpen bevorderen. Wordt dan wel door hunne toetreding aan haar

clirislelijh karakter iets, hoe gering ook, ontnomen? — Zij kunnen evenmin

haar cJiristeJijk noemen, die niets willen weten van een algemeen christendom,

dat boven kerkgenootschappelijke vormen en leerstelsels verheven is. Welnu

,

daar zijn anderen — en wij schromen niet ons naast hen te plaatsen, — die

zulk een christendom kennen en liefhebben , maar die dan ook de Maatschappij

tot nut van 't algemeen liefhebben , omdat zij van den beginne af, tegen

onverdraagzaamheid en een' geest van uitsluiting met alle kracht gestreden

heeft. Zij wenschen niets vuriger , dan dat zij moge voortgaan oji den inge-

slagen weg; of liever, dat zij in onze dagen krachtiger dan ooit den geest

van ons volk leide en heilige , door de beginselen van reine godsvrucht voort

te planten; dat zij niet eenzijdig het verstand, maar ook de harten vorme

en beschave, tot zegen voor het volk. Blijft dat in haar devies geschreven,

zoo is zij , de meer dan tachtigjarige , nog verre van verouderd en afgeleefd

,

zoo gaat zij zeker nog eene schoone toekomst te gemoet.

Nederlandsch MeUraij.

Op ongeveer een half uur afstands van de stad Zutphen, een weinig ter

zijde van den straatweg naar Deventer, verheffen zich, in eene bekoorlijke

landstreek, de reine en flinke gebouwen, die tot de inrigting behooren,

waarvan wij boven den naam hebben afgeschreven. Zij dankt haar ontstaan

aan onzen, op philanthropisch gebied zeer bekenden, landgenoot Willem Hendrik

1) He schrijver van dit opstel lieeft voor het bovenstaande, over de inrigting der
Maatschappij, met veel vrucht gebruik gemaakt van een op last des Hoofdbestuurs , bij

gelegenheid der algemeene tentoonstelling in 1867, vervaardigd overzigt van de o-e-

schiedenis en den toestand der Maatschappij (Jpergu Idstorique de la socie'té HoUandaise
du bieit public). Heeft hij zich eene enkele maal eene vraag of opmerking veroorloofd , het

spreekt van zelf, dat hij alleeu , en niet de auteur van het Aper9U daarvoor aanspra-
kelijk kan worden gesteld.

n. 80
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Suringar. Na herhaalde malen de landbouw -kolonie Mettray, in de nabijheid

van Tours in Frankrijk gelegen , bezocht te hebben , ontwaakte in hem het

verlangen, dat eene dergelijke inrigting ook in ons vaderland raogt verrijzen.

Reeds in 1847 sprak hij, aan het slot eener rede, waarin hij van een dier be-

zoeken eene uitvoerige vermelding gaf, de beteekenisvolle woorden : „ Voorwaar

!

indien welgezinde mannen en vrouwen de handen ineenslaan , zullen wij,

binnen drie of vier jaren, een wel ingerigt Mettray in Nederland bezitten."

Deze rede vond ongemeenen bijval. Doch de heer Suringar was de man niet,

om zich op een' oogenblikkelijken — en soms zoo ras voorbijgaanden — indruk

te verlaten, en verzocht daarom aan zijn' vriend, den heer M. M. van

Baumhauer, een boek over het Fransche Mettray te schrijven, tot welken

arheid de noodige stukken en bescheiden door Suringar konden worden ver-

strekt. Dit geschiedde, en weldra werden eenige exemplaren van het bedoelde

werk verspreid, ofschoon het in den aanvang geene genoegzame aandacht tot

zich trok. Met beter gevolg werd eenigen tijd daarna een vliegend blaadje

rondgezonden , waarin ook dit te lezen stond : „ Ik vraag bescheidenlijk van

mijne landgenooten eene bijdrage van twee gulden of daaromtrent. Ik vraag

dat voor éénen keer, en daarvoor bekomt ieder een voortreffelijk boek, waaruit

zeer veel te leeren valt. Het handelt over eene inrigting in Frankrijk ten

nutte van kinderen , die zich zelven verwaarloozen , of door andei'en woi'den

verwaarloosd .... Het is mijn wensch, dat eenmaal iets soortgelijks in Neder-

land gevestigd worde , maar dat is een werk van jaren. Om die vestiging te

bevorderen, moet dat boek algemeen verspreid , door velen gelezen worden.

Wie op dit biljet zijn naam plaatst, doet een goed werk. W. H. S."

Dit geschrift kwam in goede handen , in die van den heer C D. SchüUer,

een' geacht ingezetene van Amsterdam. Een half uur nadat deze de lezing

ten einde had gebragt, schi-eef hij — het was de lliie October 1847 —
aan den heer Suringar , dat hij , diep doordrongen van het nuttige en wen-

schelijke eener stichting als Mettray, bereid was, zijn landgoed de Keijenberg,

in de gemeente Renkum, voor een zoo edel doel af te staan; een voorstel , later

aldus door hem gewijzigd , dat hij zich gezind verklaai'de , zijn landgoed

openbaar te verkoopen , en de zuivere opbrengst tot hetzelfde doel aan te

wenden , ingeval de plaats of de hoedanigheid der gronden ongeschikt mogt

worden bevonden. Bij nader onderhoud bleek, dat de heer SchüUer, bijal-

dien de laatste voorslag werd aangenomen , verlangde , dat de inrigting elders

in Gelderland zou tot stand komen , en wel eerst en vooral ten behoeve vaii

jongens , mits tot een der protestantsche kerkgenootschappen behoorende , aan-

gezien de inrigting uitsluitend voor protestantsche kinderen 'moest worden

bestemd. Bovendien, zij moest niet voornamelijk ten behoeve van jeugdige

veroordeelden strekken , maar voor hulphehoevende , verwaarloosde kinderen

in het algemeen.
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En dat aanbod werd natuurlijk als met beide handen aangegrepen ? En er

werden aanstonds onderhandelingen met den heer Schüller geopend, om hoe

eer hoe beter eene landbouw-kolonie te doen verrijzen? Zoo was het niet. En
waarderen wij de wijsheid van den ontwerper, die niet wilde, dat eene zoo-

veel omvattende taak onbedachtzaam zou woi'den aanvaard ! Ook was het jaar

1848 weinig geschikt, om der zaak haar beslag te doen erlangen. Maar de

heer Schüller drong in het voorjaar van 1849 op antwoord aan , en men be-

sloot zijn voorstel aan te nemen, zonder evenwel nog te beslissen, ofmen de

gronden, dan wel de waarde in geld zou verkiezen. Het laatste scheen spoedig

de voorkeur te verdienen ; de gronden werden getaxeerd , en de heer Scliüller

verbond zich , zonder verdere voorwaarden , de som van zestien duizend gul-

den ten geschenke te geven, zoodra het zou gebleken zijn, dat de inrigting

kon tot stand komen.

Wij gaan met stilzwijgen voorbij , welke krachtige en doeltreffende maatre-

gelen werden aangewend , opdat het door den heer Schüller gegeven voor-

beeld bij onze landgenooten niet zonder gevolg zou blijven. Wij vermelden

alleen, dat in Junij 1850 werd aangekocht het landgoed Eijsselt bij Zutphen,

onder de gemeente Gorsel, groot 53 bunders , met de daarop staande gebouwen,

dat alzoo het eigendom werd der vereeniging : Nederlandsch Mettray. Toen was

het, dat de heer Schüller de beloofde zestien duizend gulden ter hand stelde

aan den heer Schimmelpenninck van der Oye , als lid van het voorloopig

bestuur, waarbij hij tevens verklaarde, dat, welke ook de uitkomst der on-

derneming mogt zijn , van de gegevene som niets werd terug verlangd.

Van toen af ontbrak het aan deelneming en ondersteuning niet. Reeds in

Junij 1851 bedroeg het geheel der ontvangsten meer dan zes-en-zestig duizend

gulden , waaronder de gift van den heer Schüller en de aanzienlijke bijdragen

van den koning en de koninklijke familie begrepen waren l). Zoo kon den

21sten Junij van datzelfde jaar de eerste steen voor de nieuw op te rigten

gebouwen gelegd worden. Wel mogt — zooals in de bij die gelegenheid ge-

houdene toespraak geschiedde — wel mogt dat tijdstip gerekend worden tot

„ die oogenblikken , waarin men, bij al het gevoel van zwakheid en tekortko-

ming, zich verheugt, een mensch te zijn; waarin het gevoel van achting voor

de menschheid wordt versterkt, veredeld, uitgebreid, bevestigd." Wèl mogt

er gezegd worden : „ Nog vierhonderd-en -zestig landgenooten zijn er , die, als

medestichters, ieder vijftig, honderd of meer, tot vijfhonderd gulden toe, hebben

gegeven. Het landgoed, de huizen , 't is alles present, en het eigendom van de

1) De koning, die vroeger reeds ƒ 500 had gegeven, schonk later nog ƒ 3000 ter

oprigting van twee familiewoningen. Toen volgden de koningin-moeder en Prins Frederik,

die ook elk eene familiewoning stichtten. Eu de natie ? Vierhonderd-zestig donateurs

gaven giften van/ Bü tot ƒ 500; twaalfhonderd schreven in voor/ 5 jaarlijks, terwijl

nog tweehonderd voor kleinere giften zich verbonden.

80*
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vereeniging. En clan nog twaalfhonderd leden, die elk jaar vijf gulden geven

en meer, om de zaak in stand te houden. Is dat niet dankenswaard ?" Den
IS^lea December 1851 had de opening der kolonie plaats. Tot directeur werd

inmiddels benoemd de heer J. W. Schlimmer , hoofd-onderwijzer te Rotterdam,

die gedurende vijf-en-twintig jaren was werkzaam geweest in de gevangenis

voor jeugdige veroordeelden aldaar. Op den pasgenoemden datum kwamen de elf

eerste kweekelingen te Rijsselt aan. — Een blad papier was de bode van

veel zegen geworden. De heer Schüller had niet vruchteloos toegegeven aan

eene opwelling van edel gevoel. Een der vurigste wenschen van den heer

Suringar was vervuld. Er bestond een Nederlandsch Mettray.

Wij willen ons nader met het doel der inrigting bekend maken , en het

reglement laat ons niet in verlegenheid. Art. 41 en 42 behelzen hetgeen

volgt : „ De opvoeding der kweekelingen heeft hoofdzakelijk ten doel , het

godsdienstig gevoel in de jeugdige harten te ontwikkelen en levendig te hou-

den; liefde tot God en den Zaligmaker, en voor hunne medemenschen bij hen

aan te kweeken ; hen door het beoefenen van den land- of tuinbouw , of van

eenig ambacht in staat te stellen , in het vervolg in hun eigen onderhoud te

voorzien , en door een onophoudelijk toezigt op hun gedrag en inborst , de

verkeerde neigingen, zwakheden en driften, welke zij aan den dag leggen,

te verbeteren, de goede hoedanigheden en eigenschappen, welke zij bezitten,

te ontwikkelen en te bevestigen.

„ Tot bereiking van dit oogmerk verzamelen zich de kweekelingen families-

gewijze, eiken morgen en avond, tot het gebed, het aanheffen van een kort

godsdienstig gezang, en het aanhooren van eene beknopte voorlezing uit den

Bijbel , en worden ook , tot dat einde , al de kweekelingen , des zondags na de

openbare godsdienstoefening, en des woensdags van elke week, vereenigd.

Voorts worden nu en dan voorlezingen gedaan over de Bijbelsche geschiedenis

of uit godsdienstige boeken , en Avordt hun geregeld onderwijs gegeven in le-

zen, schrijven, rekenen en zingen, vooral in het godsdienstige gezang, welk

onderwijs zoodanig wordt ingerigt, dat de godsdienstige en zedelijke vor-

ming der jeugd daarbij met het aanleeren der nuttige kundigheden ge-

paard ga."

Onderwijs en arheid zijn alzoo op Mettray de hoofdelementen der opvoeding.

De kinderen gaan dooreen genomen vier uren daags ter school, en zijn, als

het jaargetijde dit toelaat, zes of zeven uren aan den arbeid. De uren van het

schoolgaan worden geregeld naar het saizoen. Bij den winter vooral in den

avond, bij den zomer in de vroege morgen- en warme namiddaguren. ledere

schooltijd duurt doorgaans een paar uren , en het laatste halfuur wordt veelal

aan zansioefenin"; besteed. Hierin vooral hebben de kinderen goede vorderingen
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gemaakt '). Tot aankweeking van ligchamelijke kracht dient liet exerceren en

de gymnastiek. Behalve land-, tuin- en boschbouw, die altijd hoofdzaak blijven,

worden ook onderscheidene handwerken beoefend, en het is daarbij steeds het

streven der directie, zooveel mogelijk partij te trekken van de werkkrachten,

die in de kolonie zelve voorhanden zijn. Zoo is het fraaije kerkgebouw , dat

in 1864 werd ingewijd, voor een groot deel door de jongens van Mettray

zelven opgerigt.

Maar men wenscht in de leiding der knapen niet te vergeten , dat zij niet

alleen hoofd en handen , maar ook een hart hebben , dat ontwikkeling en be-

sturing behoeft. Mettray wil niet alleen eene werkinrigting, maar ook eene school

ter opvoeding zijn. Daartoe dient de dagelijksche omgang. Over het geheel

wacht men' zich bij het verkeer met de kinderen voor drift en opgewonden-

heid, overtuigd, dat bedaardheid en vastheid van wil veel beteren invloed

iiitoefenen. Een zachtmoedige, liefderijke omgang, een vriendelijk aanmoedi-

gend woord heeft reeds veel goeds gesticht bij knapen , die niet gewoon waren

eeue zoo minzame bejegening te ontvangen. Hoe ongunstig evenwel de ouderlijke

invloed op sommige kweekelingen moge gewerkt hebben , men gedoogt niet

,

dat de band tusschen ouders en kinderen geheel verbroken worde ; men ver-

langt, dat de laatsten de eersten blijven liefhebben, en geduld oefenen met

hunne zwakheden en gebreken. Daarom wordt voor eene geregelde briefwisse-

ling der kinderen met de ouders gezoi'gd ; daarom komt in het avondgebed, dat

de huisvader tot God opzendt , ook meestal deze zinsnede voor: „Bewaar in de-

zen nacht onze vaders , moeders , broeders , zusters en allen , die wij liefhebben."

Als uitstekend middel tot zedelijke opvoeding dient het familieleven , dat ook

op Mettray is ingevoerd. Niet daar voor het eerst , het is waar. De heer

Suringar, die vroeger en later verscheidene koloniën en reddingshuizen bezocht

had, vond het In het Eau/ie Hans bij Hamburg en in het FranscJie Metti-ay.

Te Rijsselt is elke der familiewoningen voor veertien kinderen bestemd. Een

huisvader bestuurt dit gezin. Hij doet zijn best, met de goede en kwade

eigenschappen van ieder kind bekend te worden, en teekent dagelijks de feilen

op , die in spreken en doen plaats hebben. Ook van het goede , dat hij op-

merkt, houdt hij aanteekening. Te gelegenertijd brengt hij het voornaamste

in hoofdtrekken in een groot boek over; terwijl later uit dat groote boek uit-

treksels gemaakt worden ten behoeve van het bestuur der afdeeling, waartoe

1) Een bevoegd beoordeelaar, die de inrigting bezociit heeft, zegt ervan: ;, Ik hoorde

ongeveer tachtig jongens het schoone koor uit He Schepping zwigon: Be hemelen vermelden

Uwe eer , in vier partijen , terwijl een van hen accompagneerde op het orgel. Niet alleen

zongen zij het zonder eenige fout in elke dier partijen, maar zelfs de fuga, -n-aarmcde

het koor gesloten wordt, werd met stipte naauwkeurigheid uitgevoerd." Zoo oordeelt

J. de Liefde in zijn werk: Six monilm amoiig tl/e cltarlties of Burope , een man, die, wegens

zijne bekende dogmatische overtuigingen — die hij trouwens ook in dit geschrift niet ver-

zaakt — kwalijk van partijdige voorliefde voor Mettray kan beschuhUgd worden.
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de jongen behoort. Ofschoon ieder familievader eene eigene kamer heeft, brengt

hij naauwelijks een uur per dag daarin door. Hij leeft met en voor de kinderen,

neemt aan hunne maaltijden deel , is des morgens het eerst bij de hand , vs^ekt

de knapen, ziet toe dat zij zich behoorlijk kleeden en reinigen, en eerst

wanneer dit geschied is, vereenigen zich allen tot een gemeenschappelijk gebed.

Vóór en na de maaltijden wordt een koi't gebed uitgesproken, dat door de

kinderen in staande houding wordt aangehoord. Maar treffend vooral is het

oogenblik, wanneer zij zich ter rust gaan begeven. Op een gegeven teeken

knielen zij neder, in een' kring rondom den vader geschaard, die staande het

avondgebed verrigt. Geen oogenblik verliest hij de hem toevertrouwde jeugd

uit het oog. Des avonds , als het schoon weder is , zit hij op de bank voor

zijne woning , luistert naar de gesprekken der knapen
,
geeft acht op hunne spelen,

of is hun behulpzaam in het oplossen van een raadsel uit de Kindercourant. Is

het weder minder gunstig, dan vereenigt hij hen in huis rondom zich , en tracht

door vertellingen of voorlezing hen aangenaam en nuttig bezig te houden. In

het kort, hij wil voor allen alles zijn.

Achter iedere woning is eene speelplaats. Ook bij de kinderspelen wenscht

men het familieleven niet uit het oog te verliezen. Men tracht alle wanorde-

lijkheid, alle geschreeuw en twistzucht te vermijden. Bij het schieten op den

vogel, of bij het balspel, wanneer eene grootere ruimte noodig is, bedient men

zicii ook wel van het plein voor het hoofdgebouw.

De familievaders houden onder leiding van den directeur dikwijls bijeen-

komsten, waarin zij elkander hunne gedachten mededeelen over het humeur,

het karakter of de overheerschende neiging van eiken kweekeling, en over

de beste middelen om de gebreken , die aan het licht zijn gekomen , tegen te

gaan. Ieder van hen spreekt zijn gevoelen vrij uit: zoo ontstaat van zelf een

geest van eenheid en krachtige zamenwerking.

In iedere familie wordt de vader bijgestaan door een' oudsten broeder, 't Is

niet de oudste in jaren , maar de meest oppassende en meest geschikte , die

daartoe door den directeur wordt gekozen. Over het geheel wekt zulk eene

onderscheiding geen' nijd bij de andere kinderen. Men hoort in den regel gaarne

naar 't geen zulk een oudere broeder raadt of beveelt.

En aan het hoofd dier familiën staat de directeur , wien het aan de noodige

vastheid van wil niet ontbreekt, die in zulk eene betrekking een eerste vereischte

is, maar die toch ook door alle kweekelingen bemind wordt.

Maar wij moeten ons bekorten, en bepalen ons dus, om nader de inrigting

der kolonie te kenschetsen , tot de volgende mededeelingen. Met ware opvoed-

kundige wijsheid wordt van elke gelegenheid partij getrokken, om godsdien-

stige indrukken in de harten der kweekelingen te wekken. Zoo is de zondag

een echt godsdienstige feestdag, die in sclioonheld en aantrekkelijkheid heeft

o-ewonnen, na de stichting van het eigen bedehuis. Zoo worden de huiselijke
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foest- en gedenkdagen (waaronder de verjaardagen van de kinderen zelven be-

liooren) niet over het hoofd gezien. Wat er merkwaardigs geschiedt in betrek-

king tot een' der knapen , wordt als aanleiding gebezigd , om een woord van

liefdevollen ernst tot de geheele bevolking te rigten. Men tracht al verder

ieders karakter, ieders hoofdgebrek, grondig te leeren kennen, en, is men

daarin geslaagd , men spreekt niet gednrig met hem over dat kwaad , aller-

minst in tien vorm van lange zedelessen , maar bezigt dan liever nog te reg-

ten tijde eene enkele krachtige spreuk. Lijfstraffen worden in het geheel niet

aangewend. Bij gewigtige en in het oog vallende vergrijpen — die evenwel niet

dikwerf voorkomen — wordt de voorkeur gegeven aan de afgezonderde, tij-

delijke plaatsing der jongens in een afzonderlijk vertrek. Over het algemeen

gaat men bij de opvoeding en behandeling der knapen van vertromoen uit (dat

evenwel nooit in onverschilligheid en zorgeloosheid ontaardt) , daar men zich

overtuigd houdt, dat wantrouwen listig maakt en slecht. Onder alles tracht

men een hooger beginsel , het godsdienstig-christelijke, in hen te ontwikkelen,

en dat in een' geest van zelfverloochenende liefde , die zich als in het kinder-

lijk hoofd en hart weet in te denken , en een geduld en volhai'ding doet

geboren worden, waartegen ook de hardnekkigste onwil op den duur niet

bestand blijft i).

En heeft men reeds schoone vruchten van dezen arbeid der liefde mogen

zien? Wij schromen niet, deze vraag toestemmend te beantwoorden. En wij

zullen die vruchten te meer waarderen, wanneer wij bedenken, dat men met

eigenaardige en schijnbaar onoverkomelijke moeijelljklieden te kampen heeft,

die grootendeels uit de vroegere betrekkingen en huiselijke omstandigheden

der knapen voortvloeijen. Wij willen ons voor alle overdrevene beschouwingen

omtrent het nut, door de inrigting gesticht, zorgvuldig wachten, en roepen

liever onzen lezers toe : leest de jaarlijksche verslagen ! Werpt een' blik in tal

van eenvoudige maar welsprekende brieven , door voormalige kweekelingen

geschreven! Beter nog: bezoekt zelven de inrigting, laat u rondleiden door de

gebouwen, slaat de jongens in hun bedrijf gade, en antwoordt mij: of daar

niet veel goeds is te zien, dat niet onvruchtbaar blijven kan... Trouwens,

de feiten spreken luide en duidelijk genoeg; en toen in 1864 het „koperen

gedenkfeest" van Nederlandsch Mettray gevierd werd, mogt de heer Suringar

in opgewektheid uitroepen : „ Rijk was de oogst in het verleden. Heugelijk is

het tegenwoordige. Bemoedigend en hoopvol de toekomst."

1) Bovenstaande bijzonderheden zijn voor een goed deel ontleend aan een opstel, in

het eerste jaarlijksch berigt, getiteld: Ferslag over de stichting en den toestand der kolonie.

Dit en andere geschriften, die op de zaak betrekking hebben, zijn mij met de meeste

welwillendheid door den Heer Suringar verstrekt, waarvoor hem hier openlijk dank
worde gebragt.
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Of de inrigting dan geene getreken lieeft?... Zou er ééne menschelijke in-

stelling zijn zonder gebreken? Toch verdient het opmerking, dat zelfs zij,

wier dogmatische overtuigingen op Mettray den kinderen niet worden inge-

prent , met ingenomenheid van de kolonie spreken, als „ een zegen voor Hol-

land, als eene der uitstekendste liefdadige instellingen in Europa" ^). Wij voor

ons hebben haar lief als eene edele vruclit van den christelijken geest, die het

verlorene zoekt en voor het kranke heul en genezing bereidt. Wij gelooven

,

dat zij eene schoone toekomst heeft, wanneer een rein, godsdienstig, chris-

telijk leven , dat boven dogmatische begrippen verre verheven is , daar verder

door woord en voorbeeld in de harten wordt aangekweekt, wanneer daar

„liefde en ernst het oogenpaar blijven, dat steeds voor de kinderen openstaat."

Het Asijl Steenbeek.

Wie heeft niet wel eens in onze steden, laat in den avond, van die ongeluk-

kige vrouwen zien rondzwerven , die alle schaamte en eerbaarheid schijnen uit-

geschud te hebben, en zich een' ieder in de armen werpen, die haar voor

hare liefkozingen betaalt? Die ongelukkige vrouwen, welke een beroemd dich-

ter 2) zoo treffend heeft voorgesteld, toen bijschreef: „ Wij gelooven niet meer

aan spoken; wij gelooven niet meer, dat de dooden in hunne witte gewaden

den levenden in het middernachts-uur verschijnen. In de groote steden zien

wij ze evenwel. Bij maneschijn, wanneer des winters de scherpe noordewind

over de sneeuw giert , en wij ons digter in onzen mantel wikkelen , zien wij

vrouwelijke, in 't wit gekleede wezens, in ligte zomerdragt, ons wenkende

voorbijzweven. Den giftigen adem des grafs blazen zij ons aan. Vertrouw de

rozen op hare wangen niet , want beschilderd is het doodshoofd. Haar glimlach

is de glimlach der wanhoop of der dronkenschap. Zij zijn dood , doch verschrik-

kelijker dood dan onze afgestorvenen. Hare ziel liebben zij begraven ; haar lig-

chaam gaat spokende rond en zoekt naar menschenbloed , even alsdevampyr,

om zich daarmede te laven. Daarom klemmen zij zich zelfs vast aan den

armsten man , aan den ruwsten knecht , aan hem , voor wien zelfs mannen

verschrikt terugdeinzen. Dat zijn ontzettend ongelukkige geesten , die niet met

de morgenschemering in hunne graven nederdalen ; neen , dan woi'den zij door

de droomen der wanhoop opgezocht, die, even als de nachtmerrie, hare borst

1) J. de Liefde in meer genoemd werk. Wat dezen schrijver eene fout toeschijnt, wordt

door hen, die zich op een ander standpunt bevinden , natuurlijk als een zegen beschouwd,

als een waarborg voor de toekomst. ïot regte waardering van de beginselen , op Mettray

in de opvoeding toegepast , behoort men vooral het stuk te raadplegen in het 14'''! jaar-

berigt : Iftlk is het o}ivoeding.utclsd op Mettray ? Lezenswaardig is ook het zeer onpar-

tijdig geschreven stukje van den heer H. P. liugeuholtz Jr. ; In het Tecklenhtrgsche

,

geplaatst in het ChrUtelyk Album, 1867. N». 3.

2) Andersen. Medegedeeld in den jaargang 1859: Mar/daleua, bl. 119.
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omsiianiicn, en baar van de verachting der mensclien , vau een beter leven, ook

hier op aarde, voorzingen; en tranen stroomen over hare beschilderde wangen

neder. Om de droomen te verjagen, grijpen zij naar den beker, en het doode-

lijk stempel der vergiftiging staat den eerstvolgenden nacht , wanneer zij weder

rondspoken , nog duidelijker op haar gelaat. „ Red mij , nog ben ik slechts half-

dood! Er zijn oogenblikken , waarin ik nog gevoel, dat eene ziel in mij leeft,"

roept vaak zulk eene ongelukkige; maar vol schrik vlieden allen, welke de

grafstem hooren, en zij, de halfdoode, heeft geene kracht meer om het deksel

der betrekkingen en de zware aarde der zonde van zich af te wentelen."

Dut zulke ongelukkige wezens voorwerpen moeten zijn, niet van hooghar-

tige minachting, maar van mededoogen en barmhartigheid, heeft men in vroe-

gere dngen maar al te weinig begrepen. Men legde aan ontuchtige vrouwen

onteerende en vernederende straffen op , waardoor het laatste overblijfsel van

vrouwelijk schaamtegevoel met zweepslagen en mishandeling werd uitgedreven

,

maar de zaak zelve, die men bestrijden wilde, hare verwoestende kracht niet

verloor. Althans wat ons Vaderland betreft , schijnt naauwelijks eene enkele

poging beproefd te zijn, om door het oprigten van eene daartoe bestemde ver-

eeniging boetvaardige gevallen vrouwen teregt te brengen, en als nuttige

leden aan de maatschappij weder te geven. Er heeft binnen Amsterdam in

de Begijnensteeg eene Eoomsch-Katholieke instelling voor boetvaardirre vrou-

wen bestaan, die echter weinig gunstige uitkomsten heeft opgeleverd. Het

bleef voor onze dagen bewaard, meer afdoende maatregelen te nemen tot be-

strijding van het hier bedoelde kwaad.

Dat gevallen vrouwen voorwerpen behooren te zijn van barmhartige liefde,

zal voor onze lezers geen betoog behoeven. Is ieder zondaar een ongelukkige

en daarom medelijdenswaardig , hoe zullen wij onverschillig of hardvochtig

gestemd kunnen zijn ten aanzien van die diep gevallenen, wier leven de ver-

nederendste slavernij mag heeten ; die veelal zelven de ketenen vloeken , waar-

mede zij aan haar heilloos bedrijf zijn geklonken , en niet zelden door een'

zamenloop vau de treurigste omstandigheden , waarin zij van jongs af zijn ge-

plaatst, al dieper en dieper gedaald zijn? Laat ons een oogenblik, voor zoover

dit vergund is, den sluijer opligten, die het leven dezer vrouwen voor het

oog van de menigte verbergt. Zij brengen meestal eene jeugd door, die de

ware huiselijke vreugde niet kent noch leert waarderen : voor hare op-

voeding wordt niets gedaan. Het voornaamste , wat zij van vader of moeder

leeren, is de kunst, door allerlei niet altijd eerlijke middelen zich gewin te

verschaffen , en het gewonnene aan ijdelen pronk en zinnelijk genot te besteden.

Of — zij worden weezen, die vroeg in den vreemde zwerven, en God weet

welk eene opleiding ontvangen; en diep aandoenlijk is het, van zoovele geval-

lenen te moeten hooren : „ Ik heb mijne moeder nooit gekend l" of:
,, Ik heb

mijne moeder vroeg verloren, en toen kwam spoedig eene tweede moeder in

II- 81



642

huis, die mij niet liefhad !" Reeds vroeg aan het luije straatleven met al zijne

ondeugden gewend , verliest haar zedelijk gevoel allengs zijne fijnheid en scherpte»

en ten laatste vallen zij der verleiding in de armen : een oogenbllk van dierlijk

genot heeft hare toekomst beslist. Geene zedelijke kracht bij haar, om aan het

kind barer schande op eerlijke wijze voedsel en kleedij te verschafifen; van

wat den zinnelijken mensch in geheel haar voorkomen boeijen kan, wordt een

middel gemaakt tot onteerend gewin : eerst verleiden, worden zij spoedig ver-

leidsters, en zinken dieper en dieper op de afhollende baan der prostitutie.

Toch zou het bij velen niet tot zulk een vreesselijk einde komen, indien zij

niet op haren weg handlangsters der boosheid ontmoetten, die haar door aller-

lei listen tot een leven van wellust en ongebondenheid wisten te brengen.

Heldring verhaalt ons 1) , hoe hij, eens de gevangenis voor vrouwen te Gouda

bezoekende, daar eene verachtelijke vrouw opmerkte, die midden tusschen jeug-

dige gevangenen gezeten, als eene echte tarantula bezig was, haar net te

weven, om er zulke schepsels in op te vangen. Haar voornemen was, om

eerlang dit huis verlatende , een groot publiek huis in den Haag op te rigten,

en daarom zocht zij hier de voorwerpen op , die haar door jeugd en aanval-

ligheid het meeste voordeel schenen te beloven. „ De ontzettendste geschiede-

nissen," zegt dezelfde schrijver elders 2), „zijn ons van zulke verleidsters be-

kend omtrent arme dienstmeiden, die haren weg onschuldig bewandelden, en

tot eene prooi bestemd waren voor een ellendigen wellusteling, die van het

booze wijf de belofte ontving , dat zij binnen een jaar tijds in zijne handen

zou geleverd worden, hetgeen dan volbragt werd door allerlei listen, bedacht

om allengs eer en schaamte uit te dooven , daarna (haar) in schulden te bren-

gen en eindelijk te overreden , om zich over te geven ; bedacht van de ure

af, dat het aanvallige kind bestemd werd tot den diepsten val , en alles er op

aangelegd, om het daarheen te leiden, totdat de zielenmoordster optreedt als

„engelmaker," en het onschuldig, pasgeboren kind weet te verduistei-en. Wat

al schriktooneelen zijn onze ervaring voorbijgegaan l"

Het kwaad moet in zijne volle kracht optreden , zal het afschuw wekken

,

zal men naar middelen van genezing omzien. Zoo ging het ook hier. De Fer-

eeniging tot opbeuring van boetvaardige gevallen vrouwen, waarover wij thans moeten

spreken , dankt haar ontstaan aan de ontmoeting en het gesprek van twee

vrienden. Een van hen was de heer Mr. J. de Vries Jzn. , die omstreeks het

jaar 1845 en 1846 het ambt bekleedde van kassier der groote stadsbank van

leening, in de naauwe Lombardsteeg nabij de Nes , te Amsterdam. De huizen

der ontucht in die buurt bragten hem allereerst op het denkbeeld , om afge-

dwaalden, die zich daar of elders prijsgaven, of ook gevallenen in 't algemeen,

naar Jezus' voorbeeld en voorschrift op eenigerlei wijze op te beuren. Hij was

1) Levenservaringen op de gesticMen verzameld , Ie afl. bl. 27.

2) Negentiende verslag' van liet Asyl Steenbeek, bl. 15.
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destiji.ls juist in kennis gekomen met den predikant der Evangellsch-Luthersche

gemeente , den heer L. C. Lentz. Deze woonde toen naast de Oude kerk dier

gemeente, in de ITandboogstraat. Met dezen sprak de heer de Vries het eerst

over zijn plan , en vond hem dadelijk genegen door eene zelfde bijzondere aan-

leiding, welke zijn' bezoeker, er toe gebragt had, om middelen tot herstel te

beramen; want de Handboogstraat was en is nog de plaats, waar vele rendez-

vous -huizen zich bevinden. Het was zelfs eens gebeurd, dat iemand, een der-

gelijk huis willende bezoeken, bij vergissing zich aanmeldde ten huize van Ds.

Lentz, hetgeen dezen den weg had gebaand, om dien persoon tot betere ge-

dachten te brengen. Uit een gesprek met de hoogleeraren Tilanus en Voor-

helm Schneevoogt bleek hem, dat in de gasthuizen meermalen jeugdige ge-

vallenen en verdoolden het verlangen hadden geopenbaard, om op den goeden

weg terug te keeren: een verlangen, dat, wegens gemis van eenige instelling

tot opbeuring van boetvaardigen , niet kon bevredigd worden. Van dien tijd af

dagteekent het ontstaan der Fe^^eew/y/wy, waartoe zich eerlang, behalve genoemde

vrienden en de beide hoogleeraren, eenige predikanten van onderscheidene kerk-

genootschappen verbonden. Men stelde zich vooral ten doel , de gevallenen met

ouders of familie te verzoenen , de berouwhebbenden te plaatsen onder toezigt

eener bedaagde burgerweduwe zonder kinderen, of in menschlievende gezinnen,

te Amsterdam of elders, tot zelf beproeving en zelfbeheersching haar te brengen,

onderwijs in de Schrift te verleenen , en nuttige kennis en arbeid te verschaiFen.

Het was niet lang daarna, omstreeks Augustus 1847, dat de beide straks

genoemde vrienden in kennis kwamen met den Heer O. G. Heldring, predi-

kant te Hemmen, hem spraken van hun plan , en de levendigste belangstelling

bij hem vonden. Deze, op het gebied der philanthropie veelzins uitnemende

man, den IT'^''" Mei 1804 te Zevenaar, waar zijn vader predikant was, ge-

boren, werd in 1827 predikant te Hemmen. Hij, die als student eene eenzijdige

voorliefde voor wijsgeerige studiën had gekoesterd , was geëindigd met elk

wijsgeerig stelsel te verwerpen, omdat hij bij geen enkel de rust had gevonden,

die hij zocht, ja zelfs de wetenschap in het algemeen gering te achten. De

hartstogt had ook hier tot onverschilligheid, tot uitputting geleid. Hij vond

te Hemmen al aanstonds gelegenheid tot veelzijdigen practisclien arbeid. Hij

vond bij eene betrekkelijk groote bevolking een volslagen gemis van godsdienst

en zedelijkheid, en, ten gevolge eener overstrooming, veel armoede en bedelarij.

Met onvermoeiden ijver toog hij aan het werk , hield zich veel bezig met plan-

nen van kolonisatie , die gedeeltelijk verwezenlijkt zijn geworden , zorgde voor

eene betere vorming van het opkomend geslacht , en zocht nieuwe bronnen van

arbeid op te sporen. Hij beschouwde het als zijne heilige roeping, ligchamelijk.

en geestelijk verwaarloosden onder zijne leiding te nemen, en had bovendien

reeds enkele ontslagene gevangenen in zijn huis ontvangen. Het straks ver-

melde bezoek in de gevangenis te Gouda bragt hem tot de overtuiging, dat

81*
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ook op het gebied der ontucht zich verschijnselen voordeden , die eene krachtige

tusschenkomst der christelijke liefde noodzakelijk maakten.

In zijn gesprek met de heeren de Vries en Lentz verklaarde hij zich voor

een gesliclif, vooral omdat het plaatsen van gevallenen in een burgergezin,

ook al openbaarden zich bij haar de eerste kenteekenen van berouw , dat gezin

zelf in gevaar zou kunnen brengen, en eene meer bepaalde afzondering beteren

waarborg tegen een' hernieuwden val scheen op te leveren. Niets belette al-

thans , zoo meende hij — eu de ervaring heeft zijn gevoelen bevestigd — om

beide wegen in te slaan , de afzondering in een gesticht en het besteden in

een burgergezin. Zelf ondernam hij eene collecte-reis , en werd later door eene

aanzienlijke gift in staat gesteld, om de landhoeve — vi'oeger eene brouwerij—
Steenbeek, te Zetten in de Betuwe gelegen, en sedert 1842 in zijn bezit,

tot een Asyl voor gevallen boetvaardige vrouwen in te rigten. Mejufvrouw

P. Voilte van Amsterdam , die zich reeds te Utrecht als diaconesse aan de

verzorging vaia kranken en huisbestier gewijd had, nam de zware maar edele

taak van directrice op zich, en in Januarij 1848 mogt de opening van het

Asyl onder dankzegging en gebed op plegtige wijze geschieden 1).

Over de inrigting van het gebouw schrijft de heer de Vries : „ Bij de aan-

komst trekt het al dadelijk de aandacht , dat men zich niet kan aanmelden

,

dan door eene huisbel , welke in de schuur van eene boerenwoning moet wor-

den aangetrokken, ofschoon de deur, die dan opengaat, van binnen met eene

kruk is voorzien. Zij is dus van buiten niet te openen, en zelfs moeijelijk te

vinden, van binnen door ieder te ontsluiten. Dit is niet bij toeval, maar een

gevolg van het dubbele groote beginsel, waarop het toevlugtsoord is gebouwd

:

verMndering van de wereld om hier in te drivgen, vrijJieid voor de lewoneressen

,

om hier uH te gaan.''^ Wij achten dit een zeer voortreffelijk beginsel , dat vóór

de oprigting van Steenbeek slechts in één gesticht was ingevoerd , dat van

Montpellier, onder den naam van la Solitude de Nazareih. Ook daar is men van

dezelfde gedachte uitgegaan , en , naar de opgave van den abt Couzal , waren

van de drie-en-dertig ontslagen gevangenen en van de twee-en-dertig gevallen

meisjes maar twee, die weinige dagen na de aankomst het huis verlaten heb-

ben 2). Ook Steenbeek heeft dezelfde ervaring opgeleverd, ofschoon het na-

tuurlijk niet ontbreekt aan dezulken, die inderdaad van de vrijlieid tot haar

verderf hebben gebruik gemaakt. Zeer aandoenlijk is een gesprek, door Hel-

1) Nadere bijzonderheden kan de belangstellende lezer vinden in : GescJdedenis van het

Asyl Steenheeh, en Iets over andere inrigtingen tot opbeuring van loetvaariigen in Neder-

land, van Mr. Jeronimo de Vries Jzn. (Jaarboekje Magdalena, 1853), die -weder naar

andere geschriften verwijst. Het is den schrijver van dit opstel behoefte, openlijk zijn'

dank uit te spreken voor de welwillendheid , ^yaarnlede de heer de Vries hem met zijne

keurige bibliotheek van geschriften over dit onderwerp heeft bijgestaan.

2) Ds. C. Hooijer, in de Morgenster, Weekblad tot bevordering van levend Christen-

dom, lejaarg. N». 14 (1852).
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dring medegedeeld 1), door hem met eeiie der gevallenen gehouden, die haar

stellig besluit had te kennen gegeven, om Steenbeek te verlaten. Nadat hij

ons verhaald heeft , hoe hij haar al het gevaarlijke van dat heengaan onder het

oog had gebragt, gaat hij aldus voort:

„Gij hebt gezegd, zeide ik tot haar, ik heb geen' zin in deze dingen.

Blijft gij er bij ?

Zij. Ik blijf er bij.

Ik. Er komt een ure, dat uw ontwaakt geweten vreesselijk zal kloppen. Gij

zult u dan herinneren , dat gij hier gezegd hebt : ik heb geen' zin in deze

dingen. Gij zult eenmaal in de uiterste smart u zelve toeroepen : Ik lieb ge-

zegd , ik lieb geen' lust in deze dingen. "VVilt gij u nog bedenken?

Zij. Ik heb mijn besluit genomen : ik ga heen.

Ik. Kan ik nog iets voor u buiten het Asyl doen , om u op een' goeden

weg te houden? Kunt gij ook nog iets bedenken, waarmede ik u zou kunnen

dienen , om niet weder in het dwaalspoor te i'aken ?

Zij. Ik zal werk zien te vinden.

Ik. Lieg niet. Gij wilt de zonde wederom opzoeken , want gij hebt gezegd

:

ik heb geen' zin in deze dingen."

Zij ging heen.

Ons is medegedeeld, dat deze arme verlorene op haar sterfbed in een cho-

lera-hospitaal heeft uitgeroepen : „ Ach , had men mij met ijzeren boeijen op

het Asyl Steenbeek vastgeklonken , toen ik heen wilde gaan
!"

Dit haar laatste woord is het eenige kenmerk van haar berouw. Hoe

anders, dan uit de volle vrijheid der keuze is ook dit nog ontstaan!"

Het volgt uit den aard der zaak — en wordt door de pas medegedeelde

bijzonderheid op treffende wijze bevestigd — dat de barmhartige liefde , aan

zulke verdoolden gewijd , niet altijd gewenschte vruchten mag zien. Maar wie

zal den arbeid vruchteloos noemen , die de bijzonderheid verneemt 2) dat , van

al de personen, vroeger en later in Steenbeek opgenomen, honderd-en-vijftig

geliuwd en vier-en-zestig in dienstbare betrekking zijn? Het is waar, grooter

nog is het getal van haar , die uit het oog zijn verloren of op verkeerde

wegen geraakt. Maar liet het zich anders verwachten? En is het niet , als men

de waarde zelfs van ééne menschenziel kent , eene verblijdende gedachte , op

velen te kunnen wijzen, die tot een ordelijk en zedelijk leven teruggekeerd

zijn? De waarde van een gesticht als Steenbeek wordt dan ook in het buiten-

land erkend, en het zou ons niet moeijelijk vallen , eene breede naamlijst van

elders gevestigde asylen mede te deelen , die of hun ontstaan, of een voornaam

beginsel hunner inrigting aan Steenbeek te danken hebben.

Het goede voorbeeld, door de Amsterdamsche vereeniging gegeven, vond

1) Levenservaringen, enz. bl. 49.

2) Negentiende verslag van Steenbeek.
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op andere plaatsen in ons vaderland , te Rotterdam , te 's Gravenhage , te Gro-

ningen navolging. Maar een veel omvattende en zich wijd uitstrekkende arbeid

is ook noodig, waar het kwaad zoo ontzettend groot is, en de uitbreiding er

van zoo ontrustend snel. Men moet maar eenigzins den toestand onzer groo-

tere steden kennen , om te weten , wat vreesselijk bederf onder het jongere ge-

slacht en in de gezinnen door de prostitutie wordt aangerigt. Daar zijn er,

die beweren , dat de Staat meer doortastende maatregelen nemen moest. Daar

zijn óók, die antwoorden, dat de Staat niet méér doen kan dan hij doet.

„Sluit," zeggen zij, „één bordeel, en op een' kleinen afstand verrijzen twee

andere." En wij hooren mompelen van een „ noodzakelijk" kwaad, 't Kan zijn

!

Keeds Augustinus schreef: „ Ban de publieke vrouwen uit de maatschappij

,

en gij zet de deur open aan alle losbandigheid" i). Toch wordt het ook door

medici erkend , dat een behoorlijk toezigt van regeringswege noodzakelijk en

wenschelijk is in het belang der zedelijJcheid , der gezondheid en der veiligheid

van de burgerij ^). Eere daarom aan den heer Mr. M. H. Godefroi, die, als

minister van justitie, in den jare 1860 aan heeren procureurs-generaal en di-

recteuren van justitie eene circulaire gerigt heeft , waarin hij hen aanspoort,

om het onwettig gevangen houden van vrouwen in de huizen van ontucht met

alle kracht tegen te gaan. Eere aan de phllanthropie, die het ligchamelijk

en zedelijk lijden van zoovelen niet onverschillig kan aanzien. Wat de Staat

als Slaaé niet doen kan, dat moge dan de magt der liefde volbrengen. En zij

doe het in den geest van hem, die aan zijn woord: „ Ga heen en zondig niet

meer" te beteren ingang bereidde, omdat hij gezegd had: „Ik veroordeel u

niet," en die, wanneer hij optrad in ome maatschappij, zeker al de gestreng-

heid zijner bestraffing rigten zou tot die jonge of oude wellustelingen — vaders

van gezinnen welligt ! — die met schennige hand de bloesems van maagdelijke

onschuld vertreden en vernielen , en desniettemin , omdat zij den sc/iijn weten

te redden, als regtschapen lieden worden geëerd, ja misschien wel — God

weet het ! — de voornaamste plaatsen bezetten in raads- en gezelschapszalen

!

Hebben wij bij de genoemde instellingen langer stilgestaan dan misschien ons

bestek gedoogde, wij werden onwillekeurig daartoe gebragt door het gewigt

van de onderwerpen , die ter sprake moesten komen, en door het vele belang-

wekkende , dat zich aan onze beschouwing voordeed. Wij mogen evenwel niet

vergeten, dat er nog andere nuttige inrigtingen in ons vaderland bestaan,

die althans eene korte vermelding vorderen.

De Vereeniging voor zielcenverpleging vinde dan allereerst eene plaats in ons

Tafereel. De Ziekenverpleging!.... Zij vooral is een werk van christelijken

1) // Aufer meretrices de rebus humanis et turbaveris omnia libidinibus."

2) Dr. Gr. D. L. Huët: Be prostitutie en hare regeling te Amsterdam, Amst. 1861.



647

oorsjirong, eeneschoone vrucht van diit beginsel der reine, bulangelooze liefde,

dat eerst door het christendom zijne heerlijkste wijding ontvangen heeft. De

geschiedenis der christelijke Kerk noemt met eere de namen v^an een' Ephraïm

Syrus, van een' veldoverste Victor, van Placilla, de gemalin van Theodo-

siusl,van eene aanzienlijke weduwe Fabiola, die „dikwijls de zieken op hare

scliouders wegdroeg," en „ wonden wiesch , waarvan anderen het gezigt niet

eens verdragen konden." Zij spreekt van gebouwen van liefdadigheid , ter op-

neming van allerlei hulpbehoevenden [xenodocli-iën en hospitiën), van bepaalde

ziekenhuizen {nosocomiën) , die sedert de vierde eeuw allerwege verrezen. Zij

wijst ons op onderscheidene broederschappen of vereenigingen in de middel-

eeuwen , die zich aan de krankenverpleging wijdden: de JoJianniter orde , de

BuHscIie-orde, die van den H. Lazarus, uitsluitend voor lijders aan de lepra

bestemd , en in ons vaderland de vereenigingen der Begijnen en Begharden

,

der cellebroeders en cellezusters. Droegen de laatstgenoemde inrigtingen een

zeker kloosterachtig karakter, dit ging, zooals men ligtelijk vermoedt, door

de Hervorming wel verloren ; maar de werkzaamheid ten behoeve der kranken

bleef niet te min behouden. Trouwens, de groote Hervormer zelfvermaande

niet alleen met nadruk de christenen van zijn' tijd : „ Lieve vrienden ! laat

ons toch niet bevreesd zijn , en de onzen niet vei'laten. Want dat is zeker

waar , dat, wie de rijke beloften en het gebod van God veracht , en de zijnen

in nood laat, zicli schuldig maakt aan alle geboden Gods, en een moordenaar

is van zijn' verlaten naaste;" maar hij gaf ook een lofwaardig voorbeeld van

zelfopofferende liefde voor de broederen, en mogt , toen in het jaar 1527 de

pest te Wittenberg vele verwoestingen aanrigtte , met gelatenheid spreken:

„Zal ik hier sterven, terwijl ik mijn' naaste dien, zoo ben ik in Gods hand;

Hij heeft mij hier geplaatst , zijn wil geschiede." En dat woord en die daad

van Luther waren niet alleen op de Protestantsclie Kerk van grooten invloed,

ook de Roomsche Kerk onderging door de Hervorming der zestiende eeuw een'

reinigings-doop. Van dien tijd dagteekenen ook bij haar zoovele vereenigin-

gen , die zich de verbetering der geestelijkheid , de hervorming der wereld in

het algemeen , en vooral ook de verzorging van lijdenden , kranken en

armen ten doel stelden. Van dien tijd ontstonden vele liefdadige vrouwen-

vereenigingen , en onder deze de beroemde stichting van Vincent de Paula

,

dien eerbiedwaardigen menschenvriend
, „ wiens hart brandde van liefde tot de

broederen," die, „vrij van alle partijzucht in de godsdienst , zijne weldadigheid

ook buiten zijn kerkgenootschap onbekrompen uitbreidde tot alle hulpbehoe-

venden," die met Mad. Ie Gras de vereeniging der soeurs de cJiarUé oïbarmJiarlige

zusters vestigde , welke na beider dood (in 1 6(30) door Italië , België en vooral

in Frankrijk met groote snelheid zich heeft voortgeplant l).

1) Jlen vergelijkt! hier vooral de mededeelingen van den heer Kemmann in: Kalen-

der voor de Protestanten in Nederland, Z" jaarg. 1858, bl. 172— 208.
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Die stichting van Vincent de Paula mogt daarom niet met stilzwijgen

voorbijgegaan worden , omdat de Protestantsche vereeniging voor ziekenverpleging,

waarover wij thans moeten handelen, gedeeltelijk althans, aan het door hadr

gegeven voorbeeld het ontstaan te danken heeft. Wat toch door Vincent de

Paula in de Katholieke Kerk was aangevangen , werd
,
gewijzigd natuurlijk

naar de eigenaardige kerkelijke begrippen van gemeenschap en vereeni-

ging, onder de Protestanten nagevolgd. Had reeds de instelling van Cle-

mens Droste zu Vischering, wijbisschop te Munster, en vervolgens aarts-

bisschop van Keulen , den overgang gevormd van de soeurs de chariié tot

de protestantsche pleegzusters, geheel op denzelfden grondslag werd door

den predikant Fliedner te Kaiserswerth eene inrigting in het leven geroe-

pen , die zich zoowel de verpleging van zieken als het onderrigt van kin-

deren en de zedelijke verbetering der gevangenen ten doel stelt : eene inrig-

ting, die overal in Duitschland hare vertakkingen heeft, hare hospitalen en

Godshuizen kan aanwijzen, en op vele plaatsen elders, in Parijs, in Londen,

in Stokholm, in Amerika zelfs, een' schoenen en edelen naijver deed gebo-

ren worden.

Ook in Amstei'dam. Wie de hoofdstad van ons vaderland bezoekt , mag wel

een' blik van waardering rigten naar het eenvoudig-fraaije gebouw, dat op

de Prinsengracht over de Leidsche Kruisstraat zich verheft, en in de vesti-

bule twee zinvolle opschriften vertoont: „De liefde sticht" (1 Kor. 8 : 1) en

„Ofiert Gode dank !" (Ps. 50: 14). Het was in het najaar van 1843, toen, op

uitnoodiging vaia Dr. J. P. Heye , zes geachte ingezetenen van Amsterdam, en

onder hen de reeds genoemde heeren Voorhelm Schneevoogt en Tilanus, zich

vereenigden , om ook daar tot stand te brengen , wat elders reeds met gunstigen

uitslag was beproefd. Het was echter hun oogmerk niet , zich een zóó ruim

arbeidsveld te kiezen, als Fliedner met zijne instelling te Kaiserswerth. Men

wilde zich uitsluitend bepalen tot datgene, waaraan de meeste behoefte be-

stond: het zorgen namelijk vooreene gepaste ziekenverpleging in de woningen

der kranken. Hun ontwerp vond algemeenen bijval. Het koninklijk huis ging

ook hier weder op onbekrompene wijze voor met de zaak te ondersteunen

,

en ten gevolge van vele en aanzienlijke bijdragen van stadgenooten kon de

vereeniging nog vóór het einde van het jaar als gevestigd worden beschouwd.

Aan eenige ongehuwde vrouwen en weduwen kon voorloopig het noodige

onderrigt worden gegeven; en weldra deed zich behoefte gevoelen aan eene

woning, geschikt om aan een zeker getal pleegzusters gepaste huisvesting te

verleenen. Men vond een zoodanig gebouw op den Binnen-Amstel , dat spoedig

evenwel bleek , aan de toenemende behoeften niet te kunnen voldoen , en daarom

later (in 1857) met het gesticht op de Prinsengracht verwisseld werd.

De vraag: wat wil de Vereeniging? is in het vorenstaande reeds ten deele

beantwoord. Zij stelt zich ten doel: het vormen van pleegzusters; het ver-
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schaffen van verpleging , niet alleen binnen , maar ook buiten de stad Amster-

dam, en het in stand houden van een gebouw, hetwelk zal dienen tot woon-

plaats van de zusters , tot geneeskundige behandeling en verpleging van zieken

,

wier verpleegkosten door hen zelven of door anderen vergoed kunnen worden;

tot bijzondere geneeskundige behandeling en vei'pleging van zieke kinderen,

en tot asyl van pleegzusters, die door ouderdom of gebreken voor de dienst

der Vereeniging ongeschikt zijn geworden. Van den aanvang af was het be-

stuur doordrongen van de overtuiging , dat het M'erk der ziekenverpleging

een bepaald godsdienstig en christelijk karakter moest dragen, en in ver-

band hiermede werd aan twee bestuurs-leden , de heeren B. ter Haar en

J. van Gilse, de taak opgedragen , om door het geven van godsdienst-onderwijs

aan de pleegzusters hare kennis der christelijke waarheid uit te breiden en

te verhelderen , haar te wijzen op het hoog en heilrijk doel van haar werk

,

en die gezindheden van liefde en ootmoed in haar te bevestigen, die tot het

wel volbrengen van hare taak volstrekt noodzakelijk zijn. Van veel gewigt

tot bereiking van dat doel is ook de keus eener directrice , wier roeping het

is, aan het hoofd der zusteren te staan, en niet alleen met de bestierino- van

de huisliouding zich bezig te houden, maar ook een' weldadigen, godsdienstio--

zedelijken invloed aan te wenden op de bewoneressen van het gesticht. (De

eerste directrice was de wed. Coelman , geb. Scheffei'). De Vereeniging blijve

dat christelijk karakter handhaven, en zij zal eene andere, eene betere dan

stoffelijke hulp , eene lafenis niet enkel voor het ligchaam kunnen bieden !

Het is waarlijk verheffend, dat wij na de donkere schets in de vorige

bladzijden van de ellende der prostitutie, den arbeid mogen gadeslaan van

vrouwen van hoogeren en lageren rang, die op het voorbeeld van haar' Mees-

ter alzoo toonen, waartoe de liefde in staat stelt, en dat ook hare liefde in

waarheid „sticht." Hoe liefelijk zijn op onze wegen de voeten dergenen, die

heenspoeden naar de legers der kranken, om hun goede gaven te brengen

uit den schat der ervaring, uit den schat des geloofs. Hare namen mogen

dan al niet prijken in het boek der geschiedenis , als die van eene Florence

Niglitingale, eene Elisabeth Fry, eene Amalia Sieveking, hare goede woorden

en werken van christelijke zelfverloochening blijven leven in menig hart. Aan

hare roeping getrouw, als soenrs de cliarila niet alleen, maar ook als soewi

charitahles , als ware zusteren van liefde, zijn zij het, die ons vertrouwen verster-

ken op de wereldovervvinnende kracht van een geloof, dat in staat is zwakke vrou-

wen tot heldinnen te vormen , die „ hare zielen overgeven voor den Heer" l).

1) Wij vermelden in het voorbijgaan, dat in het jaar 1844 voor de ziekenverpleging

te Utrecht eene inrigtiiuj voor diakoiiessen in Nederland ontstond, die op verschillende

plaatsen hulpvereenigingeu stichtte, en dat ook in de stad Groningen eene iiirigting voor

pleegzusters tot stand kwam. Nadere bijzonderheden, betreffende de Amsterdamsche Ver-

eeniging, vindt men in het door het bestuur uitgegeven geschrift: Over instellingen tot

verpleging van zieken, enz. (Amst. 18t5), ons welwillend afgestaan door Prof. C. B. Tilanus.

II. 82
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Het is niet toevallig, dat wij in ons overzigt, op de vermelding van in-

stellingen tot verpleging van kranken, de nieuwe behandelingswijze ten opzigte

van Jcranizinnigen doen volgen. Daar bestaat een naauw verband tussclien het

een en het ander. Ook de krankzinnigen zijn lijders , kranken , beklagens-

waardige wezens, die, zoo er nog herstel voor hen mogelijk is, dien zegen

alleen verwerven kunnen door eene verpleging, waarbij zoowel de voorschriften

der genees- en zielkunde, als die der reine menschenliefde in acht worden

genomen. Het is een van de goede dingen van onzen tijd, dat deze stelling

niet meer met stomme verbazing wordt aangehoord, maar algemeene instem-

ming vinden mag. Hoe geheel anders dan voorheen! Bekend is het toch, dat

de Ouden de hevige vlagen van verstandsverbijstering, die den waanzinnige

teisterden, niet aan natuurlijke oorzaken, maar aan den invloed en de in-

werking van booze geesten toeschreven, of ook — als moesten ook hier de

uitersten elkander raken ! — zoodanige kranken onder het getal der heiligen

opnamen ! En mogten ook onder de Grieken een Hippocrates , een Asclepiades,

een Celsus, een Coelius Aurelianus en anderen, gezondere begrippen hebben

verspreid, te betreuren is het , dat geneesheeren van lateren tijd niet in hunne

voetstappen traden. Eeuwen moesten er verloopen, voordat men begon in te

zien, dat barbaarsche en baldadige bejegening der krankzinnigen een God-

en menschenonteerende gruwel is. Ook in ons vaderland was het met deze

zaak jammerlijk gesteld. DoJlmuen noemde men de gebouwen, waar de on-

gelukkige lijders — niet verpleegd, maar als wilde beesten in ellendige hok-

ken werden opgesloten, en dikwijls ten doelwit strekten aan de mishande-

lingen van een onbeschaafd publiek. Daarenboven waren hier en elders plaat-

selijke omstandigheden van heilloozen invloed. Zoo bestond in de stad Utrecht

vele jaren aaneen het groote schandaal der Dolhiiis-kermis , op maandag en

dingsdag na paschen. Dan bragt de opgewonden menigte ook aan het Dolhuis

een bezoek, waarbij veel moedwil gepleegd en den krankzinnigen allerlei

kwelling werd aangedaan. En dat schandaal bleef zóó lang in wezen , omdat

het eene rijke bron van inkomst was voor het huis. Want bij die gelegenheid

vooral werden, wegens het groot aantal van bezoekers, ruime giften in de bus-

sen opgezatneld. Men zou zich bedriegen, indien men meende, dat zich geene

stemmen tegen deze gruwelen verheven hadden. Eeeds in 1757 had de synode

in een verzoekschrift, waarin zij verlangt, dat de kermissen ten platten lande

zullen afgeschaft worden , aan de vroedschap van Utrecht in bedenking gegeven,

„of niet voor altijd de Dolhuis-kermis diende te cesseeren.". . . . Waarom?

Omdat zij tot zooveel zedeloosheid en onmenschelijke handelingen aanleiding

gaf? Deze overweging zal zeker bij de stellers van het verzoekschrift niet

geheel achterwege zijn gebleven ; maar merkwaardig is het toch , dat eene zaak

van geheel anderen aard als grond wordt opgegeven. De kermis moest op-

houden — „als zijnde een puur overblijfsel van het pausdom!" Ook de ker-
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keraad der Hervormde gemeente liet zijne stem tegen de kermis liooren.

En de regenten ? . . . Zij kwamen gedurig bijeen, om te spreken over de

belangen van het gesticht, en na afloop daarvan — kunnen wij het ons wel

anders voorstellen? — „ een schoteltje te eten en een slaadje te hebben." Zij

hielden hunne refeciie-maaWjden , hunne wijnproef, hunne visc/itna/en, hunne worst-

parlijen (na de slagt), soms onder het aangenaam bijzijn hunner „respectieve

Mevrouwen;" — maar de dolhuis-kermis? Was zij niet een onmisbare steun

voor het gesticht? Zou het dan niet onverstandig zijn, haar te doen ophouden?

Wij begrijpen dergelijke redeneringen volkomen. En zóó is het geschied, dat

het schandaal , waarvan wij spreken , eerst in het laatst der vorige eeuw wet-

telijk is afgeschaft, ofschoon het plagen der ongelukkigen nog vele jaren

daarna bleef voortbestaan ^).

Wie, die over de tegenwoordige inrigting onzer krankzinnigen-gestichten de

gedachten laat gaan, spelt niet met eerbied den naam van den Utrechtschcn

hoogleeraar, den edelen Schroeder van der Kolk, aan wien het vooral te

danken is , dat het zóó onder ons is geworden ? Wat hij gedaan heeft als mede-

regent van het gesticht in de stad zijner inwoning, wat hij door woord en

geschi'ift tot stand heeft gebragt, is boven onzen lof. Toen hij in Maart

1837 het rectoraat der Hoogeschool aan zijn' opvolger overdroeg, mogt hij

met ligt verklaarbare opgewektheid zeggen : „ Van harte verblijd ik mij

,

dat het mij mag gebeuren, een' mijner vurigste wenschen vervuld te zien,

dat thans in ons vaderland een ziekenhuis bestaat, hetwelk tot het genezen

van krankzinnigen doelmatig is ingerigt." Zoo was het inderdaad: de afzig-

telijke kerker was een ziekenhuis geworden , van fraaije tuinen omgeven. Nu
geene morsige hokken meer, maar goed ingerigte kamers , waar het zelfs aan

comfort niet ontbreekt. Nu was het gedaan met het rijk van de huUei^ees en

andere tuchtigingen van dien aard ; eene zachtzinnige en menschkundige beje-

gening had de plaats van vroegere ruwheid ingenomen. Maar ofschoon ook de

juichtoon, dien wij zoo even vernamen, oprees uit de diepte des harten, toch

was de redenaar nog geheel onder den indruk van al de ellende , die hij met

eigene oogen had aanschouwd j toch zag hij in, dat het nieuwe stelsel nog meer

algemeen moest worden gevolgd ; toch kon hij den wensch niet terug houden

,

„ dat in onderscheidene plaatsen van ons vaderland , maar vooral in de steden

,

alwaar Hoogescholen gevestigd zijn, ziekenhuizen opgerigt werden, niet zoo zeer

zich aanbevelende door grootschheid en kostbaarheid, als wel door eenvoudigheid,

doelmatigheid en heilzame inrigting, en zooveel mogelijk voorzien van tuinen,

wandelplaatsen en al die hulpmiddelen, welke tot genezing kunnen strekken" 2).

1) Belangrijke bijzonderheden betreffende dit onderwerp vindt men in het werk van

Dr. J. P, T. van der Lith: Geschiedeiiü van het Jcrankiituiif/en-gesHcM te Utrecht

(Utrecht 1863).

2) Men vindt deze redevoering in : Zid en ligchaam in hunne onderlinge verhouding

82*
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Die wenscli is grootendeels vervuld. Ook in andere steden werden de krank-

zinnigen-gestichten hervormd door mannen , die in Schroeder's geest en met

Schroeder's beginselen werkten. Men koestere slechts geene ©verdrevene ver-

wachtingen omtrent de genezing dezer kranken. Er is misschien geene ziekte,

waarbij kunst en menschenliefde zoovele hinderpalen te overwinnen hebben.

Maar wie stemt niet toe, dat de tegenwoordige behandeling althans grond

geeft om herstelling te kunnen hopen, terwijl vroeger zelfs aan geene gene-

zing kon worden gedacht? En al moest ook die hoop geheel worden buiten-

gesloten, is het niet veel gewonnen, dat de krankzinnigen als kranken, als

ongelukkigen , als menschen , als kinderen Gods . . . niet als slagtoffers van

denbooze, neen , a.\s Hnderen Gods hehnndoldv/ovien'^ dat men althans het moge-

lijke beproeft — en niet altijd vergeefs! — om de in hen sluimerende kiemen

van hooger leven tot ont-.vikkeling te brengen ?

In llaarlem's schoone duinstreek ligt het bekende Meer-en-berg, Daar werd

op zekeren zondag-avond van het jaar 1851 een treffend feest gevierd. Daar

werd een geregeld vocaal- en instrumentaal-concert gegeven. Ongeveer tachtig

lijders, zoo mannen als vrouwen, waren daartoe minzaam uitgenoodigd

,

en onder de concertgevers waren drie lijders. Allen waren in regt goede

stemming bijeen , en het feest liep zonder eenige stoornis af. Deze bijzon-

derheid mogt in ons verslag niet ontbreken. O! wij begrijpen het, dat de

grijze bard 1), naar aanleiding dezer gebeurtenis, zich opgewekt gevoelde om

te zingen:

o Komt en ziet, mijn landgenooten

!

Een schouwspel, dat uw oog nooit zag;

't Is de avond van des Heeren dag —
De cel — de kerker — is ontsloten;

Geen ijzeren kleed, dat niit'loos kwelt,

Geen ketenen, geen strafgeweld

Behoeven woestaards hier te dwingen

;

De stem der menschheid vond gehoor,

De dwazen juichen , spelen, zingen

Vereend in 't zelfde broederkoor

!

geschetst (Utrecht 1864). In 1845 werd door het Nederlandsch-Israëlietlsch armbestuur

te Amsterdam, een //geneeskundig krankzinnigen-gesticht, ter verpleging van hehoeltige

Israëlieten" opgerigt, waarin ook de nieuwere wijze van verpleging wordt gevolgd,

en niets verzuimd om de kranken zoo mogelijk te doen herstellen, waarin men niet

zelden slaagt. Wij ontkenen deze bijzonderheid aan het werk van N. S. Cahsch over

de liefdadigheid te Amsterdam (Amst. 1851), dat ons een' schat van Uefdadige instellin-

gen, alleen in Amsterdam, doet kennen.

1) Mr. M. C. van Hall.
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Gij, die, naar 's Hemels liefd'rijke orden,

Bit toevlugtsoord met zorg bestiert

,

Het feest, dat uwe wijsheid viert.

Leert wat de mensch is en kan worden.

Het woord, dat wijze Staatszorg sprak.

Bij 't licht, dat Boerhaave eens ontstak.

Zal hier nog rijker vruchten dragen!

Aan d' ouden uitloop van den Rijn

,

Zal Meer-en-Berg , na verre dagen,

Nog Neêrlands roem — uwe eerzuil zijn!

Niet minder treurig dan de toestand der krankzinnigen was die der gevan-

gerten in vroegere dagen. Hoe kon het anders, zoo lang het beveiligen der

maatschappij tegen den boosdoener en het wreken van het misdrijf op den

schuldige, het heerschend beginsel was in de strafwetten der volken!

Wel mogt boven de ingangen der kerkers het woord geschreven worden

,

hetwelk Dante plaatste boven de poorten der hel: „Zegt alle hoop vaar-

wel, gij die hier binnentreedt!" Een' enkelen vlugtigen blik op dien

toestand geworpen ! — 't Was langen tijd , ook in de christen-wereld , alsof

de gevangenen werden beschouwd als voorwerpen , niet van deei-nis , maar

van willekeur en onmenschelijke wreedheid. Zij lagen uitgestrekt in vun-

zige , onderaardsche holen , zonder licht en zonder lucht. Zij lagen

daar aan ijzeren ketens geklonken, of werden door de zweepslagen van den

cipier tot den arbeid gedwongen. Zij werden bijeengepakt in één gemeen-

schappelijk lokaal : ouden en jongeren van jaren , verstokten in de boosheid

en aankomende leerlingen in de school des kwaads. Wat baatte het, of al nu

on dan het woord der godsdienst tot die ongelukkigen doordrong? Het moest

als een ijdele klank vervliegen, omdat het gemoed, door de hardheid der

menschen , onvatbaar werd gemaakt om het in zich op te nemen. Verworpe-

lingen waren zij, aan wie geen goed meer was te doen. Werden zij ook niet

altijd als verpeste leden weggenomen uit het groote Hgchaam der maat-

schappij, daar bleef toch een vloek op hen kleven, die nimmer werd uitge-

wischt ; en kwamen zij ook nog tot die maatschappij weer terug , het was

,

om op nieuw de hand tegen haar op te hefièn, maar dan met bitterheid in

de ziel, maar dan met eene kracht, sterker dan immer te voren, met eene

kracht, zooals alleen de haat die verleent ').

Wat wij vroeger reeds opmerkten, is ook hier waar. De schrikkelijke openbaring

van het kwaad doet naar middelen van genezing omzien. In Engeland waren

het vooral John Howard en Elisabeth Gurney (gewoonlijk naar den naam

1) Men vergelijke hier het werkje van Ds. A. A. Stuart: Be gevangenen en de afge-

zonderde opsluiting (Haarlem 1854), bl. 4, vlg.
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van haar' echtgenoot Elisabeth Fry geheeten), die niet alleen de dringende

noodzakelijkheid eener geheele hervorming van het gevangenis-wezen inzagen,

maar ook, door ware menschenmin gedreven, hun' invloed aanwendden en hun'

ijver ten beste gaven , opdat het anders en beter mogt worden. En het was

de beschouwing van Howard's leven en Howard's menschlievende bedrijven,

die aanleiding gaf tot het ontstaan van het Nederlandsch genootschap : tot zede-

lijke verbetering van gevangenen. Wij ontmoeten hier weder onzen Willem

Hendrik Suringar, die, in het voorjaar van 1822, met zijne beide vrienden

Johannes Leonardus Nierstrasz Jr. en Willem Hendrik Warnshick Bzn, het

plan tot oprigting van zulk een genootschap vormde. De door hem uitgegeven

geschriften, zijn Handboek voor gevangenen, zijn Bezoeken en toespraken in de

gevangenis, zijn Gedachten over de eenzame opsluiting doen ons hem kennen als

den aangewezen man voor de door hem opgevatte taak. Het plan der drie

vrienden kon reeds in het volgende jaar (1823) verwezenlijkt worden, en met

ware geestdrift mogt de heer Nierstrasz op de eerste algemeene vergadering

(gehouden 18 October 1824) een' dichterlijken welkomstgroet brengen aan de

afgevaardigden, die daar waren zamengekomen „ in Jezus' naam, met vromen zin!"

Wat wil het Genootschap? Het wil, in den kerker, de gevangenen door

godsdienst en andere gepaste middelen opheffen van hun' val , en tegen nieuw

misdrijf wapenen. Het wil, buiten den kerker, ontslagenen, die gedurende

hunne detentie buitengewone blijken gaven van beteren zin, behulpzaam zijn

tot een eerlijk bestaan , en bovenal jeugdige ontslagenen , bij het verlaten van

den kerker of van een der huizen van verbetering en opvoeding, beveiligen

tegen verleiding en herhaling van misdrijf.

Het tracht dat doel te bereiken door godsdienstige toespraak en bezorging

van nuttige lectuur, en stelt zich daartoe in betrekking met leeraren en gees-

telijken der onderscheidene godsdienstige gezindten. De gevangenen worden

ten minste eenmaal in elke week bezocht , en in cellulaire gevangenissen zoo-

veel mogelijk eiken dag. Telkens, wanneer gevangenen zullen ontslagen

worden, wordt hiervan kennis gegeven aan elke afdeeling, onder wier ressort

ieder dezer ontslagenen zich denkt te vestigen, met vermelding van zoodanige

bijzonderheden, als tot nadere inlichting omtrent den bedoelden persoon kun-

nen dienen, opdat de belanghebbende afdeeling in tijds maatregelen berame,

om zulk een' ontslagene bij zijn terugkeeren in het maatschappelijk leven

behulpzaam te zijn tot het verkrijgen van een eerlijk bestaan. Kan zij hierin

op de plaats zelve niet naar wensch slagen, dan roept het bestuur in tijds

de hulp in van het bestuur eener andere afdeeling, of van een' der corres-

pondenten, met vermelding van alles, wat men in het belang van den ont-

slagene wenschelijk acht. Wat aan een' ontslagene uit de geldmiddelen van

het Genootschap verstrekt wordt — en in geen geval mag meer dan vijf-en-

twintig gulden op eens worden besteed, — wordt als een voorschot beschouwd,



655

dat bij tijd on wijle door den ontslagene moet worden teruggegeven. Het Ge-

nootschap is in beginsel tegen het volgen eener ondersteuning , als bij armen-

inrigtingen of instellingen van liefdadigheid wordt verleend.

Bekend is het , dat het Genootschap krachtig heeft bijgedragen tot invoe-

ring in ons vaderland van het cellulair systeem , en dat stelsel voortdu-

rend blijft handhaven. En wie ook maar eenigzins is doorgedrongen in de

droevige, zedelijke gevolgen der gemeenschappelijke opsluiting, wie zich de

door ons medegedeelde ontmoeting van Heldring in de gevangenis van Gouda

herinnert , karf niet anders dan zich daarover verblijden. Mogelijk is het, dat

ook de eenzame opsluiting soms al te gestreng, niet zender overdrijving en

stchelzucht, wordt toegepast; het is onder ons vooral de hoofd-inspecteur

van 's Rijks gevangenissen , Mr. P. W. Alstorphius Grevelink , die de invoe-

ring van een geheel zuiver cellulair strafstelsel zeer gevaarlijk zou achten.

Maar niemand zal ontkennen , dat het ook door het Genootschap voorgestane

leginsel het eeuig ware en vruchtbare is. Het is dit. De gevangenisstraf moet

niet tot wraak van geschonden regten der maatschappij , niet enkel tot af-

schrik van het misdrijf dienen , maar , bij het afschrikkende voor anderen

,

bovenal dienstbaar worden gemaakt aan de zedelijke verbetering van den

misdadiger. Is dit het kenmerk van Gods vaderlijke tuchtigingen, dit moet

ook het heerscliend beginsel worden van alle menschelijke straf. Ook wat den

arbeid van dit Genootschap betreft, hoede men zich tegen overdrevene verwach-

tingen van welslagen en vrucht, „ Er zijn ," — zoo spreekt een man van erva-

ring 1) — „ verharden in de boosheid , waarop ieder middel , hetzij van lig-

cliamelijke tuchtiging , hetzij van zedelijken en godsdienstigen invloed, afstuit, —
ongelukkigeii , die in het kwade van kindsbeen af opgevoed en opgegx-oeid

,

onvatbaar schijnen voor eenigen indruk ten goede , en telkens naar nieuwe ge-

legenheid uitzien , om de hand te slaan naar het verbodene." En dan— welk

een vooroordeel bij velen tegen ontslagen gevangenen ! Wij hebben een ver-

slag van het genootschap vóór ons 2), waaruit dit weder zonneklaar kan blij-

ken. Het spreekt van een' jongeling, die in 185 G te Amsterdam werd ontslagen,

en den goeden weg wilde inslaan. Als milicien in dienst geplaatst
, gedroeg hij

zich zóó goed, dat hij een getuigschrift verwierf van uitmuntend g^Aïng. Later

wilde hij als vrijwilliger bij dat regement teekenen, maar het mogt niet:

hij had gezeten I Van dien tijd af zwierf hij nu hier dan daar, had soms het

geluk eene betrekking te vinden , doch om terstond ontslag te bekomen, zoo-

dra men hoorde : hij heeft gezeten ! Hij diende bij herhaling een verzoekschrift

in , om als militair in de Overzeesche bezittingen geplaatst te worden , maar

ook dit gelukte niet, omdat hij gezeten had. Eindelijk verviel hij tot nieuwe

misdrijven j als uit zucht, om in de gevangenis ten minste toevlugt te vinden.

En toen slaagde hij, en bekwam vijf jaren tuchtliuisstraf. . . .

1) Sluart. 2) Het zeven-en-derligste.
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Wanneer zal toch eens dat monster van een vooroordeel de kop worden

ingedrukt? Wanneer zal liet zijn, dat onverstandige meuschen niet langer de

vervulling tegenhouden van de door Nierstrasz uitgesproken profetie:

Wat heil voor ouderdom en jeugd !

De kerker wordt eeu school der deugd.

Wij zijn aan het einde. Wij gevoelen, beter dan iemand het ons zeggen kan,

dat onze scliets op volledigheid geene aanspraak mag maken. Het veld der „innere

Mission" is zóó uitgestrekt, dat wij ons moesten tevreden "stellen, het

oog onzer lezers hier en ginds te rigten op eenige instelling, die ons

om hare eigenaardige taak en bedoeling bovenal de vermelding waardig

scheen, met voorbijgang van anderen. De christelijke Kerk , ook in Nederland,

wier geschiedenis nu weldra in dit werk zal zijn ten einde gebragt, moge-

meer en meer de roeping beseffen, die zij in den tegenwoordigen tijd te ver-

vullen heeft. Heeft zij tot hiertoe reeds het een en ander, in sommige opzig-

ten zelfs veel ,
gedaan voor ouden en weezen , voor kranken naar het lig-

chaam en kranken naar den geest , voor gevallenen en gevangenen , het zal

misschien blijken, dat zij nog naar andere zijden der groote maatschappij den

blik heeft te wenden. ledere tijd heeft zijne eigenaardige problemen, en

de onze doet toestanden en nooden kennen , waarvan een vroeger geslacht

zelfs geen donker vermoeden had. Maar onze tijd is ook afkeerig van alle

halve maatregelen in het werk der liefdadigheid. Hij wil geen palliatieven
,

maar doortastende en afdoende middelen van genezing. Daarom beschouwt

hij ook alle bedeeling aan anderen dan ouden en zwakken, niet als heilmid-

del tegen, maar als voedster van het pauperisme. Daarom moet hij wel hart

hebben voor eene instelling als die van den voortreffelijken generaal van den

Bosch : de Maatschappij van Weldadigheid , wier leuze het is, den arme op te

voeden , door hem geschikt te maken voor den arbeid , en door den arbeid hem

eene zelfstandige plaats te geven in de menschelijke maatschappij : eene instel-

ling, die aanspraak heeft op aller belangstelling en ondersteuning, vooral

sinds in 1859 de bedelaars-gestichten Ommerschans en Veenhuizen van de

vrije koloniën Frederiks-oord , Wilhelmina's-oord en Willems-oord zijn afge-

scheiden. Dat de mannen der Kerk en van den Staat niet onverschillig zijn

voor de stem des tijds, noch voor de teekeuen des tijds! Onderzoeken zij

de groote maatschappelijke vraagstukken, of het hun gegeven moge worden,

eene goede oplossing, zoo niet tot stand te brengen , dan toch voor te bereiden.

Dat het hun voor dat doel niet te veel zij , de lessen der staatshuishoudkunde

en andere wetenschappen te hooren. Maar vooral — dat zij alleen van de

godsdienst het ware heil voor staat en volk verwachten ! Van de godsdienst van
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Jezus, die het hart van den nienscli in ontferming beweegt, die alleen de

kraclit tot volharding schenkt, die onder de grootste teleurstellingen nog

in hope doet arbeiden, die door Gods adem is bezield, en door Gods wijsheid

wordt bestuurd. Daar is een geslacht van booze geesten , dat niet uitvaart

dan door zelfverloochening en gebed. Wie met vrucht arbeiden wil in de

woelige wereld tot leniging van nood en ellende, moet ook gedurig als Jezus

de eenzame hoogten beklimmen, om eene wijle alleen te zijn met zijn God.

In die heilige gebeds-ure wordt nieuwe kracht vergaard.

J. M, AssiNK Calkoen.

VERKLA.RING DER PLAAT BIJ TAFEREEL 3:2.

De plaat, bij het 32*''= Tafereel gevoegd, heeft geene breede toelichting noodig.

Bovenaan , in het midden, ziet men het afbeeldsel van Jan jSTieuwenhuyzen , den stichter

van de Maatschappij : tot Nut van 't Algemeen
,
genomen naar de bekende sohüderij

vjin A. de Lelie. Daaronder eenige symbolen, ter aanduiding van den aard en de

werkzaamheid der Maatschappij, eenige boeken, eerepenningen en eene gebroken keten.

Eegts van het beeld van Nieuwenhuyzen heeft de teekenaar het sierlijke bedehuis

van Mettray voorgesteld, dat den I81I™ Junij 1864 werd ingewijd, en met daarbij

behooreud ameublement en orgel geheel een geschenk der liefdadigheid is. Aan de

andere zijde vindt men eene afbeelding van het Asyl Steenbeek. Heeft de teekenaar

niet oneigenaardig op het terrein van Mettray een' jongen geplaatst, die eene spade

in de hand heeft, hier vertoont zich het beeld eener vrouw, die in gebogene houding

zich naar het Asyl begeeft — eene arme boetvaardige, die binnen de wanden van het

rustig en vriendelijk gelegen gesticht een nieuw leven wil aanvangen

!

Onder aan de plaat wordt het middenvak ingenomen door eene voorstelling van de

cellulaire gevangenis te Amsterdam, somber afstekende tegen de graauwe lucht. Daar-

nevens, aan de regterzijde , de fraaije gevel van het Gesticht voor Ziekenverpleging op

de Prinsengracht te Amsterdam; aan de linkerzijde het krankzinnigen-gesticht Meer-en-

berg, dat, met zijne heldere muren en breede vleugels, als tot een bezoek schijnt uit

te lokken, en juist in dat vriendelijk voorkomen een treöend symbool mag heeten van

de magt der christelijke liefde, die zelfs de ellende van den waanzin verzacht.

Men zal het met ons een gelukkig denkbeeld noemen, dat men op die wijze den

inhoud van ons Tafereel heeft wedergegeven. Teekeuaar en graveur beiden hebben

aanspraak op onze erkentelijkheid.

II. 83



DRIE EN DERTIGSTE TAFEREEL.

DE STRIJD EN VERDEELDHEID IN DE NEDERLANDSCHE HERVORMDE KERK.

De oorsprovg van den strijd,

Den 20'*™ October des jaars 1822 was de Pieterskerk te Leiden met

eene breede schaar van hoorders gevuld, zooals zich altijd, maar vooral wan-

neer vader Egeling den kansel beklom, in het voormiddaguur aldaar plagt te

verzamelen. Zoo het nogtans algemeene ruchtbaarheid erlangd had, welk eene

buitengewone en aandoenlijke plegtigheid er in dit morgenuur in dit heilig-

dom zou plaats hebben , dan zouden de wijduitgezette wanden van dit tempel-

gebouw niet toereikend geweest zijn om de toegestroomde menigte te om-

vatten. De redenaar sprak op zijne wijze , d. i. in hoogst eenvoudige , elk redekun-

stig sieraad versmadende, doch hartaangrijpende taal, over de bekeering of

toebrenging van Israël, naar Rom. XI vs. 5 : „ Alzoo is er dan ook in dezen

tegenwoordigen tijd een overblijfsel geworden naar de verkiezing der genade."

Werd deze rede met toenemende belangstelling aangehoord, die belangstelling

klom tot heilige zielsontroering, toen weinige oogenblikken later, aller oog

zich van liet gewijde spreekgestoelte naar het doophek rigtte, waar drie jeug-

dige Israëlieten diep eerbiedig nederkuieldeu , om den doop te ontvangen.

Een hunner was Isaac da Costa, die reeds in zijne eerste dichtbundels aan

Nederland getoond had welk een' verheven rang hij in de rij onzer dichters

zou innemen, met zijne even jeugdige gade aan zijne zijde; de derde was

da Costa's vriend en geestverwant Abraham Capadose. Wel hadden beide

vrienden van Egeling het godsdienstig onderwijs genoten, dat tot hunne

naaste voorbereiding voor het afleggen hunner geloofsbelijdenis in deze ge-

wigtige ure dienen moest, maar eigenlijke leerlingen en kweekelingen waren

zij minder van hem, dan van den beroemden Willem Bilderdijk; en zeker-

lijk zou het hun niet tot schade, en der Kerk, waarvan zij leden werden, tot

groot voordeel hebben verstrekt, indien zij zich aan den ernstigen en gemoede-

lijken, maar tegelijk helderdenkenden leeraar, nog naauwer hadden aangesloten.



659

Gelieel naar waarheid is reeds vroeger ') de grootste en meest gevierde dichter,

dien ons vaderland in deze eeuw heeft opgeleverd , aangewezen en voorgesteld,

als de hoofdbewerker van den strijd, die kort daarna op kerkelijk gebied

zou worden aangebonden, en schier van dit tijdstip af zich dagteekent; een

strijd, die na enkele tusschcnpoozen van rust telkens werd vernieuwd, om in

hoogere en lagere standen , in de steden en op de dorpen steeds verder en

dieper door te grijpen; een strijd, die tot iu den kring der huisgezinnen

doorgedrongen en verduizendvukligd , het vuur van edele en onedele harts-

togten zou aanblazen; een strijd, waaraan de geheele protestantsche christen-

heid in Nedoi'land een levendig aandeel nam, maar die inzonderheid het

gebouw der Nederlandsche Hervormde Kerk tot op zijne grondvesten zou

schokken.

Toch heeft men bij het uitgangspunt van den strijd het oog veelal te uit-

sluitend op Bilderdijk gevestigd gehouden. Overwegend en uitgebreid is on-

tegenzeggelijk de invloed geweest, dien hij heeft doen gelden: eerst en voor-

namelijk op het tweetal vrienden, wier overgang toen als eene schoone

overwinning des christendoras, als eene veelbeduidende aanwinst voor de

christelijke gemeente werd toegejuicht, en waarvan, naast H ooger leiding, aan

15ilderdijk de eere toekwam; sterker nog, door de vorming van eene geheele

school van jeugdige regtsgeleerden , die, schoon zij dilettanten waren op

theologisch gebied, met gelijke ijverdrift voor de miskende en bedreigde leer

der vaderen , als voor het goddelijk regt der koningen zouden kampen. Ook

bij het uitbreken van het separalisme , dat meer dan tien jaren later plaats

greep, zal het ons niet moeijelijk vallen nogmaals dienzelfden invloed als met

den vinger na te gaan en aan te wijzen. Wie nogtans het groot en magtig

verschijnsel des tijds, dat toen zich openbaarde en nog geenszins heeft uit-

gewerkt, daaruit alleen ten volle verklaarbaar achtte, zou een even opper-

vlakkig oordeel over de geschiedenis verraden, als wanneer een Roomsch-

Katholiek 2) te goeder trouw meent , dat de storm , die in den aanvang der

zestiende eeuw is opgestoken, nog had kunnen bezworen worden, indien

Leo X slechts tijdig aan Lutlier een' bisschopsniantel of kardinaalshoed had

thuis gezonden.

Neen ! do oorzaken van dit verschijnsel zijn veel dieper te zoeken. Eene

daarvan lag in de godsdienstige opwekking (^réveil), welke, ten gevolge der

gezegende omwenteling van 1814, zoowel in ons vaderland, als in andere

landen, Engeland, Frankrijk, Duitscidand en Zwitserland schier gelijktijdig

was ontstaan. Had het voorgeslacht onder de schokken en gebeurtenissen der

tijden, en laatstelijk onder het dwangjuk eener vreerade overheersching, veel ge-

leden en ook voor eigene schuld en varkeerdheid zwaar geboet — vreemd was

1) Geschiedenis der Christelijke Kerk in Tafereelen, dl. V. bl. 396.

2) Zoo als Lcou Gozlan iu ziju Moine Mc'cohhu.

83*
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het niet, dat men Gods vinger, of ook een Godsgerigt over de volken daarin

wilde hebben gezien ; dat men van nu af van het vernieuwd ontwaken der

godsvrucht , van het naleven en betrachten van de grondstelllingen des chris-

tendoms eeniglijk het heil der toekomst wilde verwachten. Waren niet de

verbonden vorsten op het slagveld van Leipzig in de openbaring van zulke

voornemens en beginselen de volken voorgegaan? Was dat niet de veel belo-

vende leuze geweest , waaronder het zoo genoemd Heilig verbond kort daarna

door de Europésche mogendheden was gesloten ? Had niet de Leidsche hoog--

leeraar Johannes van Voorst , in zijne lof- of dankrede , deswege gehouden

,

hierin de nadering eener gulden eeuw gezien en voorspeld? Al de gruwe-

len der Fransche revolutie waren met bloedige trekken nog versch in het

geheugen gegrift, en wegens den korten afstand dier gebeurtenissen stond

men niet hoog genoeg, om ook het goede en heilrijke te waarderen, dat er

uit dit tranenzaad voor de menschheid zou opgi'oeijen. Was het dan vreemd,

dat men met zekeren schrik voor de magt der nieuwere denkbeelden terug-

deinsde, en dat zich met dit ontwaakt godsdienstig leven veelal ook de zucht

tot terugkeering naar het oude verbond , welke men evenzeer op godsdien-

stig-leerstellig als op burgerlij k-staatkundig gebied wilde doen gelden?

Mr. Willem Bilderdijk was de scherp geteekende type dezer laatste rigting.

Even als alle oorspronkelijke geesten en karakters bezat hij zijne sterke sym-

pathiën en antipathiën , die soms zonderling genoeg waren verbonden. Gereed

als hij was voor de oud-Gereformeerde staatskerk het harnas aan te gespen

,

en voor hare eer het Teisterbandsche zwaard te voeren, schroomde hij niet te

belijden, dat zijn hart voor de Roomsche moederkerk altijd warm in zijne

borst was blijven kloppen. De vele teleurstellingen zijns levens hadden aan

zijn gemoed iets scherps en bitters gegeven , en te scherper en bitterder sprak

hij daarom zijne antipatJnOn uit. Het magtige en gebiedende , het autocratische

van zijnen geest, gevoegd bij dichterlijke geestdrift, deed hem te eerder tal

van aanhangers winnen ; maar hoeveel hij ook daardoor hebbe uitgewerkt, het

zaad door zijne hand gestrooid zou niet zóó welig zijn ontkiemd , indien de

akker rondom hem niet ware bereid geweest om het te ontvangen.

Piëtisme en mysticisme hadden binnen den omtrek onzer Nederlandsche

Hervormde Kerk door alle tijden heen, op vele plekken , een' vruchtdragenden

akkergrond gevonden. Wel was het piëtisme, gedurende de jaren der omwen-

teling , door den magtigen tijdgeest in steeds engeren kring teruggedrongen

,

maar al scheen het zaad tusschen de doornen verstikt, het was nimmer gestor-

ven. Binnen onze voornaamste steden , maar vooral ten platten lande, in sommige

streken van Friesland en Zeeland , op de hooge Veluwe en in de Gooilandsche

dorpen tierde het in stilte voort, en ook daar, waar het gestorven en begraven
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sclieen , was een enkele adenitogt genoeg om het wakker te roepen, of — om

in zijne eigene taal te spreken — om de dorre doodsbeenderen op nieuw van

leven te doen ruischen.

Wanneer men in eene vergelijking treedt tussclien het piëtisme van vóór

twee eeuwen en dat van onzen tijd, dan kan die vergelijking kwalijk anders

dan ter ongunste van het hedendaagsehe piëtisme uitvallen. Toch heeft men,

om billijk en onpartijdig te zijn, niet voorbij te zien, dat reeds het oudere

piëtisme , bij het vele goede en lofwaardige , dat wij gaarne daarin prijzen
,

zich door een wéinig-kerkelijk of zelfs anti-kerkelijk streven had gekenmerkt. Zóó

openbaarde het zich reeds in de eeuwen, die het naast aan de Kerkhervor-

ming zijn voorafgegaan. Zóó openbaarde het zich ook in Spener's en Arnold's

dagen ; en aan dit karakter is ook het latere piëtisme getrouw gebleven. Maar

de tijden en omstandigheden zijn geheel veranderd. In Spener's leeftijd zat de

orthodoxie der Luthersche Kerk , welke tot een koud dogmatisme was ver-

steend, in Duitschland op den troon. Vóór veertig en vijftig jai'en was :„ ver-

draagzaamheid en vrijzinnigheid," „ verbroedering en vereeniging der pro-

testanten" de leus der protestantsche christenheid in ons vaderland geworden

,

en zij vooral, die in de Kerk en het kerkbestuur het roer in handen hadden

of den toon gaven, hadden die leus in hun vaandel geschreven. Het lag alzoo

in den aard van het piëtisme, dat het nu met zekere voorliefde de ortho-

doxie in bescherming nam, en aan de geijkte kerkleer, welke van de plaats

der eer was afgedaald, bij vernieuwing zich vastklemde.

Maar zóó gereedelijk als wij dit erkennen , en ten volle beamen wat over

het verminderd gezag der Formulieren van eenigheid en de onderlinge toe-

nadering der protestanten in een voorgaand Tafereel is gezegd geworden , zóó

onwaarachtig moeten wij de beschuldiging blijven noemen, als of het opper-

vlakkige rationalisme , dat tegen het einde der voorgaande eeuw in Duitsch-

land had gezegevierd, ooit in ons vaderland een' vasten wortel gevonden had

of als een zuurdeesem ook de Hervormde Kerk zou hebben aangetast en door-

drongen. Dit moge ten deele van de Remonstrantsche en Doopsgezinde Broeder-

schap , en nog het meest van het Luthersche kerkgenootschap gelden , waar

die invloed , van wege de opleiding , welke leeraars of hoogleeraars aan de

Duitsche universiteiten hadden genoten, zich veel eerder verwachten en verklaren

liet ; maar het kan of mag niet beweerd worden van de Hervormde Kerk,

noch van de godgeleerdheid , welke toen aan onze vaderlandsche hoogescholen

in van Voorst en Clarisse , in Heringa en Muntinghe hare vertegenwoordigers

vond, noch van de evangelieprediking, welke toen van Nederlandsche kansels

gehoord werd. De meest gevierde kanselredenaars , of de meest geliefde en ge-

zochte predikers dier dagen — een Dermout , die zich toen reeds tot de volle hoogte

zijner mannelijke welsprekendheid had ontwikkeld, te 's Gravenhage, een Egeling
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te Leiden , een Heringa te Utrecht , een Broes en Wolterbeek , van der Meulen

en Kaakebeen te Amsterdam, een van Koeten te Dordrecht, en hoevele onver-

getelijke namen zouden wij nog hierbij kunnen voegen van mannen , die blij-

ven leven en spreken door hun geloof nadat zij gestorven zijn — zij allen,

hoe onderscheiden in gaven en geestesi'igting zij zijn mogten, verkondigden

het volle evangelie — wel in niilden en onbekrompen geest en zin , maar

stelden er hunne hoogste eere in, apostolisch- en bijbelsch regtzinnig te mogen

heeten. Ook voor de kleinere kringen der Remonstranten en Doopsgezinden

had het tijdperk , waarin met „ rede en deugd" was gedweept geworden, zich

zelf overleefd, en de warme en bezielde welsprekendheid van Abraham des

Amorie van der Hoeven had reeds begonnen ook daar een' weldadigen gloed

te verspreiden. Wel had het oude Remonstrantisme tot op zekere hoogte over

de kerkleer der vaderen de overwinning behaald , maar dit betrof meest die

punten, welke ook de hedendaagsche regtzinnigheid reeds lang heeft prijs ge-

geven , of niet anders dan bij hoogst zeldzame uitzondering in bescherming

neemt. Onder de ouderen van jaren ontbrak het niet aan een aantal predikers

,

die van ganscher harte met de vijf artikelen tegen de Remonstranten instemden;

maar ook de formulier-rcgtzinnigheid dier dagen, gelijk zij uit eenen Schotsman

sprak, toen hij der Dordsche synode eene eerzuil wilde stichten, onderscheidde

zich voordeelig, door zekere nuchtere bezonnenheid, van de ziekelijke rigting,

welke haar in latei-e jaren eigen werd. Wel waagde het de predikant Paulus

Brouwer, te Maassluis, met zijn half ariaansch half sabelliaansch gevoelen

omtrent de godheid des Zoons, op te treden, maar hij oogstte door dit geschrift

schei'po tegenspraak en eene schier algemeene veroordeeling in. De beschul-

digingen en verdenkingen tegen mannen als Broes en van der Palm geuit,

persen ons thans, nu de strijd eene geheel andere wending heeft genomen,

slechts een' medelijdenden glimlach af. En hoedanig moet dan wel ons oordeel

zijn , als men bij den opgewekten strijd van het tegenwoordige, goed vindt zóó

op het verledens te smalen, als zou het ongeloof, waarvan men de geheele

verwoesting der Kerke ducht, toen reeds in volle kracht en niet minder dan

nu in die Kerk hebben bestaan ; als zou het onderscheid tusschen het heden en

verleden voornamelijk daarin te zoeken zijn , dat het ongeloof, dat nu onverho-

len zich uitspreekt , toen geloof heeft gehuicheld ? — Neen , zij die, even als

de steller van dit Tafereel , meer dan veertig jaren kunnen rugwaarts zien

,

waarin zij zich in de kringen van uitstekende godgeleerden hebben bewogen;

die de klare herinnering bij zich omdragen van het evangelie, dat hun toen

verkondigd werd, van de vertrouwelijke gesprekken, die zij hebben aangehoord,

van den geest der godsvrucht, dien zij in zoovele huisgezinnen — al behoor-

den die niet tot de uitgelezen kringen van het zoogenoemde réveil — hebben

zien leven en werken, van de kracht des geloofs, die zij aan menig sterfbed

zoo heerlijk zagen uitblinken — zij kunnen niet anders dan zulk eene ondooi'-
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(lachte en ongestaafde beschuldiging als vuigen laster brandmerken. Dat toen

reeds eenige afwijiving van de geijkte kerkleer bestaan hebbe, weerspreken

wij niet; maar vrijmoedig blijven wij de stelling handhaven, dat de inwendige

gesteldheid der Nederlandsclie Hervormde Kerk zich aan den blik des onbe-

vangen oordeels geenszins zóó ongunstig voordoet, dat hierdoor ook slechts

eenigermate de aanvang van den strijd, dien wij thans gaan beschrijven, zou

kunnen gewettigd schijnen.

Is deze beschuldiging als onregtvaardig af te wijzen, het moet van de

andere zijde worden toegestemd, dat de geest, die toen in de Nederlandsche

protestantsche Kerk heerschende was (gelijk het door van Oosterzee in zijne

levensschets van Dermout treffend waar is uitgedrukt), het karakter heeft ge-

dragen van zeker goedhartig optimisme. Welke gebreken men ook later in de

staateregeling van 1815 en de kerkelijke organisatie van 1816 heeft aange-

wezen en scherp genoeg doorgehaald, zeker is het, dat zij toen nog niet tot

de algemeene bewustheid waren doorgedrongen. Geen gunstiger of gelukkiger

tijd, "beide voor de Kerk en de beoefening der godgeleerde wetenscliap, scheen

er denkbaar, dan nu werkelijk was aangebroken voor het pas bevrijde en

herstelde vaderland, onder het vryzlnnig en vaderlijk bestuur van Nederlands

geliefden koning. Drie hoogleeraren , Ilermannus Bouman te Utrecht, de Geer

Te Franeker en T. A. Clarisse te Groningen, traden schier gelijktijdig op

als de lofvcrkondigers van den tijd, dien men beleefde, en ontleenden daaraan

de stof bunnor defcige oratiën. Gelijke lofspraken op de rigting van het hoo-

ger onderwijs, op de prediking en den dienstijver der leeraars , op de gesteld-

heid der gemeenten keerden in de synodale vergaderingen telkens weder. Zich

tevreden en gelukkig gevoelende met het tegenwoordige, sloot men de oogen

te gereedelijk zoowel voor elk gebrek als voor elk gevaar, dat in de toekomst

zon kunnen dreigen of in de werkelijkheid reeds bestond.

Toch zou men maar al te spoedig en vry onzacht uit dien schoenen en

zoeten droom worden wakker geschud. Keeds in de lente des jaars 1823, alzoo

weinige maanden na zijne openlijke toetreding tot het christendom, verschenen

da Costa's „bezwaren tegen den geest der eeuw." Welk een opzien baarde dit ge-

schrift! AVelk een kreet van verbazing en verontwaardiging steeg uit den

lande op! Wat al pennen werden hierdoor in beweging gebragt! Men wist

naanwelijks uit te spreken, waarover men zich meer had te ergeren, over

den jeugdigen overmoed van den nieuwbekeerden Israëliet, of over den

gruwel dcr'heiligschennis, in de verguizing en aanranding van hooggevierde

namen en lofwaardige instellingen, met zooveel driestheid gepleegd. Nicolaas

Godfried van Kampen en de Eemonstrantsche leeraar Roemer plaatsten zich

aan de spits van het leger der bestrijders. Bilderdijk, Capadose en Ie Sage

ten Broek, de nieuwbekcerde tot het Katholicisme, mengden zich van de
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tegenovergestelde zijde in den strijd. Eene verbittering en vooringenomenheid

tegen den gevierden schrijver en dichter is hierdoor in veler gemoederen

ontstaan, die door zijne latere schriften, door de hoogachting en den eerbied,

dien hij zich als mensch en als christen verworven heeft , nimmer geheel is

uitgewiseht, maar is blijven voortduren tot aan zijnen dood. En inderdaad! als

men met geheel den toon en inhoud van dit boeksken te rade gaat, en zich

hierbij in het geheugen terugroept , hoe de toestand der Kerk en der tijden

toen algemeen plagt beschouwd en beoordeeld te worden, dan kan dat ge-

voel van ergernis en verontwaardiging, en de hoogst ongunstige stemming

,

welke tegen den schrijver ontstond , ons niet de geringste verwondering baren.

Bij anderen daarentegen — wij denken hierbij niet enkel aan da Costa's

geestverwanten , maar ook aan dezulken , die in geloofsovertuiging en inzigten

van hem verschilden — is later die gestrengheid des oordeels merkelijk ver-

zacht. Zij hebben beter leeren inzien hoeveel kon en moest toegegeven worden

aan een jong en vurig, dichterlijk gemoed, dat met al den gloed eener eer-

ste liefde het christendom had omhelsd, en zich door de koelheid en onver-

schilligheid zóó veler Christus-belijders terug gestooten, diep bedroefd en gekrenkt

gevoelde. En wie thans , nu schier eene halve eeuw zich heeft rondgewenteld , nog-

maals dit geschrift in handen neemt, hij zal— ja bij vernieuwing zich ergeren

over menige onwaarachtige of ongestaafde beschuldiging, maar al ligtelijk zich

tot de belijdenis voelen gedrongen , dat da Costa, de rigtiug en strooming van

den tijdgeest beoordeelende , niet zóó in alles heeft misgezien , en op enkele

punten, met den infuiiieven blik des dichters, scherper en beter dan het oog

zijner bestrijders, in het boek der toekomst had gelezen.

Maar hoe gaarne wij een zachtmoedig oordeel over hebben voor den schrij-

ver , wiens nagedachtenis in menig opzigt hulde en vereering verdient

:

wij blijven toch de uitgave van dit geschrift bejammeren en betreuren. Het

zaad van heillooze tweedragt was nu als met volle hand gezaaid en — het

is opgegaan, en heeft vrucht gedragen tot dertig-, zestig-, honderdvoud. De

eerste vonken van het onzaligste twistvuur waren uitgestrooid — en een klein

vuur, ziet, welk een' grooten hoop houts het aansteekt!

n.

Qi/ia of qualenus?

Da Costa had als zoon van Israël in den geest en op den toon van een

der profeten des Ouden Verbonds gesproken ; doch , waar ook zijne prediking

weerklank hebbe gevonden , opmerkelijk mag het heeten , dat onder de meer

dan veertienhonderd predikanten , die in de Hervormde Kerk hunne stand-
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plaats vonden
, geene enkele stem van goedkeuring zich deed hooren. Vier

jaren moesten er verloopen , eer uit hun midden de eerste kampioen der regt-

zinnigheid in het strijdperk trad. In het jaar 1827 zag te Amsterdam het

„Adres aan al mijne Hervonndo geloofsgenooten" het licht, dat nog in

datzelfde j;iar bij duizendtallen herdrukt en verspreid, als op den adem

der winden het zaad der verdeeldheid verder droeg. De steller van dit

„ Adres" had zich zelven niet genoemd. Tot in den kring der Haagsche pre-

dikanten werd te vergeefs naar den naam gegist , tot dat eerst fluisterend

werd aangewezen , en straks openlijk als schrijver zich openbaarde : Dirk

Molenaar, predikant, vroeger te Vuursche , Doetichem en Middelburg, en thans

te 'sGravenhage; een man, die weleer rekkelijker beginselen was toegedaan,

maar — wij hebben geen regt hieraan te twijfelen — tot andere inzigten gekomen,

met deze uitgave zijne gemoedelijke overtuiging volgde. Molenaar heeft voor

den stap , dien hij deed zonder welligt al de gevolgen daarvan te berekenen

,

in de eerstvolgende juren zijns levens veel bitters te verduren gehad, maar

ook daai'na, toen de partij, die hij vertegenwoordigde, in sterkte en aanzien

won , dubbele eere ingeoogst. Veel meer zegt het tot zijnen lof, dat de onver-

moeid werkzame grijsaard, in den laten avond zijns levens, tegenover zijne

ambtgenooten, van onverdraagzaamheid , liefdeloosheid of hardheid des oordeels

geenerlei blijk heeft gegeven, en algemeen bemind is ten grave gedaald.

Als eene hoofdgrieve tegen de bestaande kerkordening gold in dit „ Adres"

de verbindtenis, gevorderd van de kandidaten tot de Heilige dienst, waarvan

reeds boven is gewaagd '), waarbij zij moesten verklaren: „de leer, welke

overeenkomstig Gods Heilig AVoord in de aangenomen Formulieren van

eenigheid is vervat, ter goeder trouw aan te nemen en hartelijk te gelooven."

Molenaar wees er op, hoe deze woorden met eene suUiliteit en arglistigheid

gesteld waren, waardoor zelfs de eerste voorzitter der synode, de hoogeer-

waardige Krieger zich had laten verschalken. Immers men verklaarde hier de

bewuste formulieren aan te nemen, niet omdat zij (quia), maar voor zooverre

zij (quatenus) gerekend konden worden met Gods Woord overeen te komen.

En inderdaad ! De dubbelzinnigheid , eenmaal daarin gezocht en gezien

zijnde, bestond. Dit was dan ook de kracht of de sterke zijde van dit „Adres,"

en verklaart ons ten volle den nadeeligen indruk, daardoor op vele ligtbe-

wogene gemoederen te weeg gebragt. Daarentegen moest de schromelijke over-

drijving — en dit was zijne zwakke zijde — eiken onbevooroordeelde in het

oog vallen, bij gevolgtrekkingen als deze: „Zulk eene onderteekening kan

tloor elke christengezindheid, door den Roomschgezinde
(!) ja zelfs door den

Jood (! !)
gedaan worden." Hoe ? Lag dan diezelfde onbestemdheid en onzeker-

heid, die wij hier aantreffen , niet in den aard van het formuliergezag zelf,

zooals dat door onze degelijkste godgeleerden reeds in vroegeren tijd was

1) Zie blz. 624.

U. 84
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opgevat en verstaan? Geen hunner, die niet de besclmldiging, alsof hij for-

muliergezag en schriftgezag volkomen gelijk stelde, als der Hervormde

Kerk onwaardig , zou verworpen hebben ; maar hiermede was reeds een in

zooverre geboren. Maar ook geen hunner, die niet de verdenking van zich

zou hebben geweerd, dat hij de formulieren erkend en onderteekend had,

anders dan omdat zij naar geest en beginselen met Gods Woord overeen-

stemden, en de beste uitdrukking en vertolking zijner eigene geloofsover-

tuiging inhielden. Vraagt men bewijs ? De gestreng behoudende , en zekerlijk

niet van onregtzinnigheid verdachte Gijsbert Bonnet, die in zijnen tijd voor

het formuliergezag geijverd heeft, schreef reeds in het jaar 1776 1): „Met

reden wordt ons herinnerd, dat geloofsformulieren , door menschen opge-

steld, geen toetssteen van waarheid of valschheid zijn in zaken van gods-

dienst. Jammer is het, dat dit somtijds op zulk eene wijze geschiedt, alsof

de leeraars der Kerke het gezag van zulke schriften aan dat van 's Heeren

Woord gelijk stelden. Brave godgeleerden schrijven aan zulke opstellen geene

waardigheid toe , dan in zooverre zij met de goddelijke Openbaring overeen-

stemmen." — In dien zin was dan ook de hier gebezigde formule tot op dit

tijdstip het meest opgevat en verstaan. Wij ontkennen evenwel niet, dat nu een-

maal eene zóó laxe verklaring daaraan was gegeven , deze in haar' flaauwsten

en rekkelijksten zin aan velen bij het aanvaarden van de evangeliebediening

hoogst welkom zal geweest zijn; maar indien men zicli beklaagt en er op

wijst, hoe van nu af het formuliergezag steeds stouter is verloochend, totdat

men alle banden van zich wierp , dan vergete men niet , hoeveel hiervan voor

rekening komt van dit „Adres," dat, terwijl het de oogen, zooals het heette,

voor het gepleegde bedrog moest openen, zelfs de grootste afwijkingen met

deze formule bestaanbaar en ontvankelijk verklaard heeft.

Hieruit is de onvruchtbare strijd over het qiiia of quatenus? het omdat of

in zooverre"} gerezen, die, toen hij het levendigst gevoerd werd, ernstig ge-

noeg scheen, en de gewigtigste vragen op godgeleerd en kerkelijk gebied

scheen te omvatten. Thans echter moet die reeds weder aan velen van waarde ont-

bloot en geheel verouderd toeschijnen, en, met het oog op de strijd- en

levensvragen onzes tijds, die van de toekomst het antwoord wachten, kan die

strijd met niets meer dan eene schermutseling tusschen de voorposten van twee

aanrukkende krijgsmagten vergeleken worden.

De godgeleerde wereld was van nu af in twee legerkampen verdeeld. En

zoodra men zich gedrongen en gedwongen zag tusschen het quia of quatenus

eene keuze te doen, kon het naauwelijks twijfelachtig zijn naar welke zijde

de schaal zou overhellen. Tot de eersten, die hieromtrent onverholen hunne

gedachten en gevoelens blootlegden , behoorde de toen nog jeugdige hoog-

leeraar Hofstede de Groot. Hij deed dit met eene openheid, die hem tot eere

1) In de voorrede voor het Ilde dl. zijner leerredenen. Utr. 1776, blz. 20 en 21.
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strekte; met eene stoutheid, lUe zelfs de vrijzinnigsten verbaasde, d;i ar hij on-

bewimpeld het uitsprak, dat ook de oudere predikanten, die niet het formu-

lier van 1816, maar dat van 1619 ondertoekend hadden, zich door hunne

vroeger afgelegde zooveel gestrengere belofte , als zijnde ook die op eene louter

uienschelijke bepaling gegrond, niet langer gebonden behoefden te rekenen.

Hij vond deswege heftige aanklagers en bestrijders, maar in het hoofdpunt

des geschils een' wakkeren verdediger en bondgenoot in den Arnhemschen pre-

dikant en voorzitter der synode , Dr. Donker Curtius , die ,
gelijk reeds vroe-

o-er met een enkel woord herinnerd werd 1) , zich boven velen bevoegd mogt

rekenen, om over den geest en de bedoeling der hier gebezigde uitdrukkin-

gen te oordeelen, en dan ook het goed regt van quatenus met al de kracht

eener mannelijke overtuiging handhaafde. Intusschen verhieven zich ook in

tegenovergestelden zin steeds meerdere stemmen, waaronder inzonderheid die

van den predikant Engels te Nieuwolda, wegens zijne bekendheid met de

schriften der Hervormers en de latere voortbrengselen der Duitsche godgeleerd-

heid en wijsbegeerte , de aandacht op zich vestigde
,

gelijk ook de bezielde

overtuiging , welke zich in zijn Geloofsroem en andere geschriften uitsprak

,

in veler gemoederen weerklank wekte. Thans waagde het de met zoo veel

roem bekende Utrechtsche hoogleeraar Heringa als bemiddelaar op te treden

en een' middelweg voor te slaan. Hij meende met grond te mogen verwach-

ten , dat de geschokte rust der Kerk nog zou kunnen hersteld worden

,

indien men zich kon en wilde vereeuigen in de verklaring , dat men de for-

mulieren aannam en onderteekende, otndat men ze in de hoofdzaak als over-

eenkomstig met Gods Heilig Woord beschouwde.

Riet dit oogmerk liet hij onder zijn pi'aesidium door enkele kandidaten zeven

stellingen verdedigen, welke hij, door weerspraak uitgelokt, in een openbaar

schrijven nog nader uiteenzette en toelichtte.

Maar ook deze poging, gelijk ons bij de uitkomst zal blijken, miste haar

Joel. — Enkele adressen ten jare 1834 bij de synode ingekomen, waren,

als niet door bevoegden ingezonden , ter zijde gelegd. Maar dit kon niet

andermaal geschieden , nu achtbare mannen , als Engels en Ie Koy , door

een aantal ambtsbroeders ondersteund, nogmaals in hunne adressen, tot

opheffing van alle onzekerheid, eene nadere verklaring der synode inrie-

pen , en op de handhaving van het verbindend gezag der formulieren

,

hetzij dan in hun geheel, hetzij in hunne meest kenmerkende leerstukken,

bleven aandringen.

Met de meest gespannen verwachting werd alzoo de synodale vergadering

des jaars 1835 door velen in den lande te gemoet gezien. Men wist, dat

Heringa zelf ter synode zou verschijnen, om het door hem voorgedragene en

aanbevolene gevoelen met warmte te bepleiten. Men wist, dat daar in begin-

1) Zie boven bl. 623.

84*
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sel 7.011 Tvorden uitgemaakt, of het nageslacht op nieuw met een juk der

dienstbaarheid zou beladen worden, dat de vaderen naauwelijks hadden kun-

nen dragen, dan wel of een nieuw tijdperk van eene tot hiertoe niet gekende

vrijheid uit dezen strijd zou geboren worden. Ligtelijk kunnen wij dan ook

ons voorstellen, met welk eene aandacht en belangstelling, in de zitting van

13 Julij, het hoogst belangrijke rapport werd aangehoord, dat bij monde van

den Groninger hoogleeraar J. F. van Oordt werd voorgedragen, 't welk

adviseerde tot het besluit : „ dat de synode na rijpe overweging geoordeeld

had, aan het in de adressen vervatte verzoek om nadere verklaring van het

onderteekenings-formulier nie( te moeten voldoen." En wel moet de vergade-

ring een' indrukwekkenden aanblik hebben opgeleverd, toen men in de eerst-

volgende zitting den in de wetenschap vergrijsden Heringa in haar midden

zag oprijzen; toen deze met bewogene stem zijne rede aanbond, maar met

klimmend vuur bezield langer dan een uur liaar voortzette om ,
ware het

mogelijk, de synode van een in zijn oog heilloos besluit tei-ug te houden

en tot de éénig wenschelijke en dringend noodige verklaring te bewegen.

Geen oogenblik nogtans weifelde de kans der overwinning. Met groote een-

parigheid besloot de synode den stap, dien hij aanried, niet te doen, en zich

met het voorgedragene rapport te vereenigen.

Diep smartelijk was Heringa— die in dit jaar voor het laatst de synode

bijwoonde , daar de rusttijd hem aireede wenkte in het verschiet — door

deze uitkomst getroffen. Zulk eene nederlaag— het waren zijne eigene woor-

den — had hij nooit of nimmer ondergaan. Het griefde hem in de ziel , zich

in dezen strijd door zijne getrouwste, voormalige leerlingen en vrienden ver-

laten en verloochend te zien , die wederom op hunne beurt hem vooi'hielden

,

dat zij naar hunne overtuiging niet anders hadden kunnen handelen, en ook

hierin waren getrouw gebleven aan de beginselen , welke hun door hunnen

nog altijd geliefden en hoogvereerden leermeester vroeger waren ingeprent.

Men heeft Heringa over de houding, die hij in dezen strijd heeft aange-

nomen, zeer hard, te hard gevallen; ja zelfs zich niet ontzien, het doorhem

voorgedragene gematigd quia voor onzin te verklaren. Met meer regt mag

men vragen , of niet een gematigd qu'ia en een gematigd quateniis in den

grond der zaak op hetzelfde nederkomt? Maar, hoe men ook hierover

oordeele: de onvruchtbare strijd hierover gevoerd, scheen hiermede geëindigd.

Het beginsel der vrijheid had gezegevierd , maar de partijen bleven in den

boezem der Hervormde Kerk voortbestaan. Zij stonden van nu af te scher-

per tegen elkander over, en aan eene toenadering of verzoening kon minder

dan ooit worden gedacht.

Zoo iemand zich over het nu genomen gewigtig besluit van ganscher harte

verheugde, het was wel de voorzitter dezer synode; een man, die door zijne
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gclieele persoonlijklieid op den tijd en kring, waarin hij leefde, zóó krachtig

gewerkt heeft, dat liij, zelf de gescliiedenis van dit tijdperk moetende be-

schrijven , met de meeste gerustheid daarvan zou hebben mogen verklaren

:

„ quorum ipse pars magna fui !" (waarvan ik zelf een belangrijk aandeel heb

uitgemaakt). Zijne levensschets en karakterteekening mag daarom in deze

Tufereelen seenszins ontbreken.

m.

Hendrik Herman Donker Curiius.

Met den nieuwjaarsdag van 1779 brak de eerste levensmorgen aan voor Hen-

drik Herman Donker Curtius, die uit het deftig geslacht van dien naam te

's Hertogenbosch werd geboren. Terwijl zijne broeders zich aan de studiën

der regten wijdden, en zich hierdoor den toegang tot de hoogste eerambten

in den staat zagen ontsloten , openbaarde zich bij hem reeds vroegtijdig zekere

voorliefde voor de beoefening der godgeleerdheid, ter opleiding voor het ker-

kelijk leeraarsambt, dat hij met zooveel waardigheid zou bekleeden. Met

dit doel werd hij op zeer jeugdigen leeftijd (1794) naar de Utrechtsche lloo-

geschool gezonden. Hier woonde hij den storm der omwenteling bij, maar

zonder zich daai'door in den gang zijner studiën te laten belemmeren. Hier

behoorde hij tot de eerste en getrouwste discipelen van Heringa , en met

te meerdere geestdrift sloot hij zich bij den geliefden leermeester aan , naar-

mate er in dien tijd velen werden gevonden, die den ietwat verdachten en

vrijzinnigen hoogleeraar met zekere schroomvallige omzigtigheid bleven ont-

wijken. Hij werd hierin, nevens andere jeugdige vrienden en geestverwanten,

getrouw ter zijde gestaan door Pieter van der Willigen , later predikant te

Tiel , den schrijver : „ Over het wezen des Christendoms" en van een aantal

andere bekroonde prijsverhandelingen, en die tot aan het eind zijns levens door

den band der naauwste vriendschap aan Donker (zóó werd hij altijd genoemd)

is gehecht en verbonden gebleven. Het akademisch proefschrift , waarmede

hij de Utrechtsche Hoogeschool verliet, en de in dien tijd nog zeldzame graad

van Doctor in de godgeleerdheid, dien hij verwierf, wekten te zijnen aanzien

aireede eene buitengewoon grootsche verwachting op, welke door de uitkomst

niet is beschaamd geworden.

Na in de kleine landgemeente van Laren en Blaricnm in dienst te zijn ge-

treden , werd hij slechts weinige maanden later naar het vriendelijke Muidei'-

berg verplaatst, en na een even kortstondig verblijf aldaar naar Gelderland's

hoofdstad geroepen. Hier , op eene hoogte geplaatst , waar het licht van zijnen

geest helder kon stralen , zag hij zich de meest gewenschte gelegenheid ge-

schonken, om niet enkel voor zijne geliefde Arnhemsche gemeente, maar ook
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daar buiten , als godsdienstleeraar , als schoolopziener , als lid der hoogere kerk-

besturen , in steeds uitgebreider kring nuttig en volijverig werkzaam te zijn.

Koning Willem I stelde een onbepaald vertrouwen in zijne kunde en regtsclia-

penheid. Het eerste en schitterend blijk daarvan verwierf hij , toen hij als lid

der consulerende commissie benoemd werd, belast met het ontwerpen van een

plan ter organisatie van het kerkbestuur voor de Hervormden in Nederland.

En dit vertrouwen is door dien vorst nimmer teruggenomen. Zoo dikwerf

het provinciaal kerkbestuur van Gelderland (wat nimmer achter bleef) Don-

ker tot bijwoning der synode had afgevaardigd , volgde geregeld ook van 's ko-

nings zijde, zijne benoeming tot voorzitter dier hooge kerkvergadering. Van

het jaar 182l> tot het jaar vóór zijnen dood (1838) heeft hij die waardigheid

bekleed. In die betrekking, en niet minder als hoofdredacteur der „Bijdragen

tot de beoefening van de geschiedenis der godgeleerdheid," heeft hij, voort-

durend een levendig aandeel nemende aan al de strijdvragen des tijds , èn op

het inwendig kerkbeheer , èn op de evangelieprediking, èn op den ontwikke-

lingsgang der godgeleerde wetenschap, eenen invloed doen gelden, als waarop

slechts weinigen zijner tijdgenooten zich kunnen beroemen.

Of die invloed enkel ten goede geleid en gewerkt heeft? Veel hangt

bij de beantwoording dezer hoogst teedere vraag natuurlijk van het stand-

punt af, dat ieder met min of meer besliste geloofsovertuiging voor zich

zelven heeft ingenomen. Men heeft de rigting, welke Donker met zijnen

vriend van der Willigen het krachtigst vertegenwoordigd heeft, de Rationeel-

Supranaiuralistiscke genoemd. Dit is ook volkomen gegrond, mits men hierbij

niet te veel aan verwantschap met het Duitsche rationalisme denke. De man

die met en nevens Heringa tot de vorming van Donker's theologische denk-

beelden ongeloofelijk veel heeft bijgedragen, was Paulus Bosveld, in wien hij

den exegeet en godgeleerde bij uitnemendheid zag en huldigde. Nu moge men

zoo wel in dezen als in Donker zelven de eenzijdigheid eener bloot verstande-

lijke rigting te misprijzen vinden, ten eenenmale ongegrond en onverdiend zou

de verdenking zijn, als had hij immer het geloof aan den goddelijkeii oorsprong

des christendoms, in den zin door het supranaturalisme daaraan gehecht, prijs-

gegeven en vaarwel gezegd. Neen! zóó vrijzinnig als Donker, als de man van

beginselen , in den strijd over het quia en quatenus zich bewezen heeft , zóó

behoudend moet hij ons thans in vele zijner leerstellingen voorkomen
,

gelijk

dit uit den inhoud zijner dissertatie, waarin hij de identiteit des schrijvers

van de Openbaring en van ons vierde Evangelie zocht te handhaven ; uit zijne

bekroonde prijsverhandelingen over het gezag van rede en openbaring en over de

opstanding der dooden ; alsmede uit zijnen strijd met den Dordrechtschen predi-

kant Gerardus van Kooten over het geloof der Apostelen aan 's Heilands nahij-

zijnde xcederhomst ten volle bewijsbaar is. Zóó weinig was Donker in zijn hart

het rationalisme toegedaan, dat hij vier jaren vóór zijnen dood zich uitliet:
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„ Als de Bijdragen eene rationalistisclie rigting bekomen, ti-ek ik er mijne hand

geheel af." Wil men zijne godsdienstige denkwijze met zijne eigene woorden

geteekend zien, men hoore hem zelven in de toespraak , waarmede hij de synode

des jaars 1833 geopend heeft. „Ik zie" (dus sprak hij daar) „in de Neder-

landsche Hervormde Kerk kweekscholen ter vorming van leeraren des euan-

geliums , en als onderwijzers mannen aldaar geplaatst, die vervuld zijn met

het geloof aan den temelschen oorsprong des christendoms , en dit geloof me-

dedeelende aan de overtuiging en de harten hunner kweekelingen. — Ik zie eene

reeks van leeraren , door zulke leermeesters gevormd , vereenigd in hetzelfde

geloof aan de goddelijkheid der leer welke zij verkondigen ; in dezelfde zucht

om (leze, deze geheel , deze alleen den volke te leeren; het geloof daaraan te

bevestigen, en troost en heiliging te bevorderen." — Voorts gewag makende van

den tegenstand, die zich in de gemeente begon te openbaren, vervolgt hij

aldus: „ Er is slechts één wapen van hetwelk wij ons kunnen en mogen en

moeten bedienen in dezen strijd. Maar ook dat wapen is krachtig , voldoende, en

bezorgt zeker de overwinning. Het bestaat in de verstandige, ronde en eerlijke

ontwikkeling van denzin der woorden van onzen Heer en zijne gezanten, en de

onderwerping van die ontwikkelingaan de beoordeeling van het gezond verstand der

menschen, voorgelicht door de onfeilbare leer van Jezus en de Apostelen, in welke

wij allen de hoogste kenbron van godsdienstige waarheid dankbaar erkennen.''

Toen Donker, als voorzitter der synode, deze toespraak hield, waren de

voortcekenen reeds aanwezig van den storm , die ging opsteken , van het on-

weder, dat over de vaderlandsche Kerk dreigend te zamen trok. Is hij zelf

aan de loffelijke grondstelling, hier uitgesproken, ten aanzien van het eenige

wapen, waarvan men zich in dien strijd bedienen mogt , met gestrengheid

getrouw gebleven? Wij huiveren die vraag toestemmend te beantwoorden.

Scherp is hij veroordeeld om de houding, die hij tegenover het separatisme

aannam, en men heeft de gestrenge maatregelen tegen de afgescheidenen

genomen, hoofdzakelijk aan hem, aan zijne raadgevingen, aan zijnen invloed

toegeschreven en ten laste gelegd. En hoe zouden wij in bescherming willen

nemen wat, toen het werkelijk plaats had, slechts bij weinigen in den lande

onverdeelde goedkeuring en toejuiching heeft gevonden , en thans door de

algemeene stem van de meest onderscheidene rigtingen op godsdienstig en ker-

kelijk gebied met gestrengheid afgekeurd en veroordeeld wordt? Warsch als

wij zijn van alles wat naar de krenking van de geheiligde regten des ge-

wetens zweemt, behoeven ook wij geenszins in eenen Donker to vergoelijken,

wat wij in anderen luide zoudtm misprijzen. Maar de onpartijdigheid zelve

gebiedt hierbij het volgende wèl in het oog te houden : Donker stond in zijn

gevoelen , dat de wetsbepalingen op de verbodene convenükelen ten volle op de

afgescheidenen van toepassing waren, niet alleen, maar had hierin uitste-

kende regtsgeleerden aan zijne zijde. Hij geloofde ter goeder trouw, dat het
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kwaad der scheuring , 't welk men duchtte , op deze wijze nos; tijdig in de

geboorte zou kunnen gesmoord worden. De uitkomst heeft bewezen dat hij

dwaalde; maar had hij kunnen vermoeden, welk eene uitbreiding het kwaad

reeds erlangd had, hij zou, naar de hem eigene bedachtzaamheid, maar ook

naar de hem inwonende menschlievendheid, tot bestrijding daarvan op geheel

andere middelen zijn bedacht geweest. Neen! Donker was niet onverdraagzaam

van karakter, hoe onverdraagzaam hij ons toeschijne hierin gehandeld te hebbeu.

Scherp onderscheidde hij tusschen de vrije uiting van opregte geloofsovertui-

ging, die hij ten volle eerbiedigde, en het oproerig geschreeuw en verzet

tegen orde en rust, dat hij met kracht wilde beteugeld zien. Meermalen uitte

hij den wensch , dat jongelingen , die met eene welgegronde overtuiging de

oude kerkleer aankleefden, voor de kerkelijke vierschaar des onderzoeks mog-

ten verschijnen, om, als blijk van echte verdraagzaamheid, dezulken zelfs

met lof tot de evangeliebediening te kunnen toelaten.

Inde laatste dagen van Donker's leven viel de opkomst der Groninger school,

wier oorsprong en eigenaardig kaï-akter hier allezins eene opzettelijke beschou-

wing zouden verdienen, waren niet beide reeds in eene der vorige Tafereelen

geteekend 1). Hier sta nog de opmerking , dat deze school in haar vroegst ont-

staan mede als eene terugwerking (reactie) beschouwd mag worden , van wat er

eenzijdigs in de rigting van Bosveld, Donker en van der Willigen lag, en

dat zij tegen hunne voorstelling van het christendom, als geheel in geloofs-

en zedeleer begrepen , lijnregt overstond. Vreemd was het alzoo niet, dat

Donker dit opgaand gestarnte aan den hemelhoog onzer Kerk niet met bij-

zondere ingenomenheid begroette; dat hij het oog scherp geopend hield voor

wat er weder eenzijdigs, naar zijne opvatting, in hare voorstelling en ontle-

ding van het Openbarings-begrip was gelegen , en dat hij — al werd dit door

de Groninger godgeleerden ontkend — schier overal de sporen van Schleyer-

macher's invloed meende te ontdekken. Ware hem een langer leven vergund

geweest , hij zou gewis dit gevoelen gewijzigd , althans het vele goede door deze

school , inzonderheid op het practiscli gebied des christelijken levens gesticht

en voorbereid, ten volle erkend en gewaardeerd hebben.

Men heeft Donker van heerschzucht beschuldigd, en geheerscht heeft hij

door de magt van zijnen geest, door de uitgebreidheid van zijnen invloed,

door de kracht van zijn handelen. Maar, zoo hij een' schepter gevoerd heeft—
zij die hem het meest van nabij omringden, en het eerst het drukkende van

dien schepter moesten gevoelen, hebben zich allerminst hierover beklaagd;

en allen , die tot hem naderden , vonden in hem niet een trotsch en terug-

stootend , maar een open en rondborstig karakter , en daarbij zulk een fonds van

goedhartigheid en hulpvaardigheid, dat zij bovenal den edelen menschenviiend

in hem leerden hoogschatten en beminnen.

1) Zie boven in : de geschiedenü dtr Groninger hoogeschooJ.
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In welk ecne Uooge mate Donker zicli de algemeeno hoogachting en liefde

verworven had, bleek op de aandoenlijkste wijze bij zijne laatste krankte en

zijnen dood. Reeds had de kwaal, die zijn mannelijk gestel ondermijnde en sloopte,

in den zomer van 1839 zulke vorderingen gemaakt , dat zich het treurigst

einde Het voorzien. Nog wilde men de heilrijke werking van het bad beproe-

ven. Doch de geneeslieeren te Wiesbaden gaven aanstonds te verstaan, dat

de lijder zoo spoedig mogelijk diende te worden teruggevoerd, zoo hij nog

op zijn' geboortegrond verlangde te sterven. Op de terugreize verergerde zijn

toestand als met ieder oogenblik. Half zieltogend werd de kranke in een'

armstoel zijne woning binnengedragen. Dankend hief hij het oog ten hemel dat

hij die nog had mogen bereiken , en weinige uren later blies hij in de armen

van zijn geliefd gezin den laatsten adem uit. Zulk eene uitvaart was er zelden

of welligt nooit binnen Arnhem's veste aanschouwd , als toen men zijn stoffe-

lijk overschot grafwaarts droeg. De aanzienlijksten en de armsten , vrienden

en vijanden ontmoeteden elkander achter zijn lijk. Roomschgezinden en Israë-

lieten vereenigden zich met hunne pi'otestantsche medeburgers om aan den

ontslapene de laatste hulde te brengen. Even eenparig uitte zich de wensch

,

dat meer dan een eenvoudige grafsteen zijne asch zou bedekken. Wie thans nog

van het stationsplein te Arnhem zijn' blik naar de voormalige begraafplaats

rigt, welke door nieuw verrezen gebouwen in steeds naauwer en enger kring

wordt ingesloten, ontwaart in het midden een klein vierhoekig gedenkteeken

,

waarop een Bijbel rust. Dat is Donker's graf.

IV.

De gemeenten onder het kruis.

Toen de kerkklok op zondag 12 Oct. 1834 in het dorp Ulrum geluid

werd, was het bedehuis reeds lang volgesti'oomd met mensclien. De hoogbe-

jaarde predikant Smitli zou als consulent der gemeente op dien dag, in

plaats van den geschorsten predikant de Cock , voor het eerst de predikdienst

vervullen. Deze scheen weinig gezind dit goedschiks te dulden. Althans, hij

had aan den ingang van het doophek post gevat met een' jongeren ambts-

broeder van blond uitzigt, maar zeer stoutmoedig voorkomen, aan zijne zijde.

Het was Ds. Scholte,, die reeds vrijdag-avond hier gepreekt, kinderen ge-

doopt, en bekend gemaakt had, dat hij in dit morgenuur nogmaals zou

optreden , als wanneer ook do bediening des avondmaals voor de geloovigen

zou plaats hebben. Zoodra nu de consulent verscheen, gereed om den kansel

te beklimmen, openbaarde Scholte zijn verlangen, dat de predikbeurt aan hem

mogt worden afgestaan , maar op het weigerend antwoord, dat zeer stellig werd

II. 85
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gegeven, deinsde hij terug. De godsdienstoefening liep zonder stoornis af. Alleenlijk

bleef het niet onopgemerkt, dat onder het zingen van het vers uit de Evan-

gelische gezangen, sommige dorpers zich liet hoofd hadden gedekt, en als

stonden zij verbaasd over hunne eigene stoutmoedigheid , van onder den breed-

geranden hoed triumfantelijk hadden in het rond gezien. Toen evenwel de

consulent gereed stond het kerkgebouw te verlaten , en de aanvrage van Scholte
,

om 's middags te mogen optreden , wederom met eene weigering beantwoord

had, werd hij door eene ruwe vuist in de borst gegrepen, en van alle zijden

zóó gestooten, geklemd en verdrongen, dat de uitgeputte grijsaard, op het

punt van te bezwijken, het slagtoffer dier mishandeling had kunnen worden

,

indien niet Scholte zelf tot zijne redding ware toegeschoten. Maar Scholte

was de man niet, om zich met eene herhaalde weigering te laten afsche-

pen. Een paar uren later zag men op den akkergrond, die het naast aan de

pastorij paalde, een' boerenwagen getrokken, waarop de Cock en zijne echt-

genoote gezeten waren en Scholte in het midden stond. Van dezen geïmprovi-

seerden kansel sprak hij nu, ten aanhoore eener talrijke, steeds aangroeijende

schare, zijne leerrede uit, welke door psalmgezang werd afgewisseld; en

toen hij van den wagen afklom, streelde het hem ongetwijfeld niet weinig,

een tooneel uit de dagen der Hervorming vernieuwd, en hier in de open

lucht eene soort van hagepreek gehouden te hebben.

Beiden de Cock en Scholte hebben wij reeds uit een vroeger Tafereel leeren ken-

nen. Wij zagen toen, hoe hun verzet tegen het gebruik der Evangelische ge-

zangen en hunne daarop gevolgde verwijdering uit de predikdienst de eigen-

lijke oorzaak, of liever de hoofdaanleiding tot de afscheiding geworden zijn.

Maar hoewel de Cock zich de eere mogt toeëigenen van in de openbare over-

treding der kerkelijke verordeningen alle anderen te zijn voorgegaan , en in de

stoutmoedigheid waarmede hij daarin te werk ging , kwalijk door iemand over-

troffen te kunnen worden, zoo blijft toch altijd Scholte door zijne geheele per-

soonlijkheid veel meer stofFe opleveren voor den toekomstigen geschiedschrijver,

als de eigenlijke ziel, de hoofdaanlegger en de bewerker van de afscheiding , die

in de Nederlandsche Hervormde Kerk nu aanving. Een blik op den levens-

loop en het karakter van dezen woelzieken , zonderlingen maar altijd merk-

waardigen man, zal ons een' te dieperen blik in den aard en het wezen van

het separatisme doen werpen. Kondom zijne handelingen en lotgevallen groe-

peren zich als van zelve de voornaamste gebeurtenissen, die wij hier hebben

te vermelden.

Als gij weinige jaren vroeger de Lauriergracht te Amsterdam bezocht hadt,

gij zoudt daar een' achttienjarigen jongeling met zijn dagelijksch handwerk,

het maken en afleveren van kleine kistjes voor de omliggende suikerfabrieken,

ijverig bezig hebben gezien , maar zonder in dezen den toekomstigen aanvoer-

der der afgescheidenen in Nederland te zoeken of te herkennen.
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Hendrik Pieter Scliolte was even als zijn vriend Herinann Friedricli KoU-
brugge , de algemeen bekende prediker te Eiberfeldt, in het kerkgenootschap

der Hersteld Lutherschen geboren en opgevoed. Zijne bekendheid met dezen

en met den Waalschen predikant Chevallier, dien hij veel en gaarne hoorde,

bragt hem in aanraking met da Costa en Bilderdijk. Het vurig gemoed des

jongelings was weldra in geestdrift ontvlamd voor alles wat deze dichterlijke

geesten aantrok, en in deze nieuwe levenssfeer ontkiemde en rijpte spoedig

het voornemen in zijne ziel om, tot bescherming van het eenig waar en zalig-

makend geloof, het zwaard des geestes te voeren. Uit den korten tijd, waarin

hij zich tot de akademische lessen heeft voorbereid , blijkt genoeg zijne vlug-

heid van bevatting, en zoo het hem aan groudigheid en diepte van studie

ontbrak, men zou hem onregt doen met de bewering, dat hij zich daarop

niet met vlijt heeft toegelegd, of dat het hem aan eene groote mate van

schranderheid en gevatheid hebbe ontbroken. Even weinig is men geregtigd

zijne goede trouw en de eerlijkheid zijner beginselen te verdenken; maar

ongelukkiglijk vereenigde hij met eene brandende eerzucht , al de trekken

en neigingen in zijn karakter, welke den doldriftigen ijveraar en godsdien-

stigen dweeper vormen. Eene enkele proeve volsta. Zijne moeder was eene

achtenswaardige vrouw, maar bij welke tot hiei-toe, naar het schijnt, de

godsdienst nog niet de hoogste en gewigtigste zaak des levens was geworden.

De zoon achtervolgde deswege zijne moeder met zijne strafpredicatiën , en

beijverde zich al de verschrikkingen der eeuwigheid voor hare ontstelde

verbeelding te doen spoken. Dit zaad droeg zijne vrucht. De vrouw verzonk

in eene diepe zwaarmoedigheid , en werd aan eene stille vertwijfeling ter prooi.

Eens in een onbewaakt oogenblik verliet zij hare woning om nimmer weder

te keeren. Den volgenden dag werd het lijk der drenkelinge daar binnen ge-

bragt! Hoe moest wel de zoon bij den aanblik van het lijk zijner moeder te

moede zijn ? Niet de geringste omzetting werd hierdoor in zijne denkbeelden

en den aard zijner beschouwingen te weeg gebragt ! Hij was reeds te veel

en geheel dweeper geworden, om een' zweem van zelfbeschuldiging te gevoelen.

Bilderdijk schatte Scholte's aanleg en geestvermogens niet gering, en ver-

eerde hem, ten blijke zijner genegenheid , een volledig exemplaar zijner dicht-

werken , en Scholte beijverde zich in alles de weerklank en het geti'ouwe

afgietsel van Bilderdijk te zijn, wiens sympatJiiën en antvpailnën hij zonder

eenig voorbehoud overnam. Zóó had hij een' gloeijenden haat tegen diens meest

gevierde en gekroonde tijdgenooten, en daaronder wel het meest tegen van

der Palm ingezogen i). Wederom eene enkele proeve. Toen Scholte eens ten

1) De heer J. A. Alberdingk Thijm lieeft in zijne hoogst belangrijke levensschets

van Bilderdijk (Almanak voor Nederl. Kathol. 1868) een nog onuitgegeven allervuilaardigst

onderschrift medegedeeld , door Bilderdijk voor v. d. Palm's afbeelding vervaardigd. Wij

85*



I57G

huize van een' zijner gemeenzaamste vrienden zijn hart in smaadredenen op

van der Palm lucht gaf, deed die hem kort en goed verstaan, dat dit

altoosdurend smalen op een' man van zóó uitstekende en onbetwistbare gaven

en verdiensten moest ophouden. En Scholte ? — Hij greep hoed en stok

,

stoof de trappen af, wierp de deur achter zich digt, dat al de glazen rin-

kinkten, om een' geruimen tijd niets van zich te laten hooren. Even als Bil-

derdijk was hij „ Vaderlandsche oranjezucht" van top tot teen. Geen wonder

dan , dat hij , te Leiden studerende , toen de wapenkreet des konings

alle vrijwilligers opriep tot verdediging der vaderlandsche grenzen, in de

voorste gelederen van het Leidsche studentenkorps zich schaarde, al moet

het hem veel gekost hebben , dat hij het doel zijner levensbestemming , naar

welks vervulling hij zóó zeer haakte, door deze vertraging slechts te later zou

kunnen bereiken.

De Belgische omwenteling had als eene heilzame afleiding gewerkt bij den

reeds aangevangen strijd. Naauwelijks echter was het oorlogsvuur aan onze

grenzen uitgedoofd , of het half gedempte godsdienstige twistvuur blaakte te

heviger op. Ja het scheen zelfs, als of iets van den omwentelingsgeest onzer

Fransche en Belgische naburen in het hart der bezadigde Nederlanders was

gevaren, doch om zich hier niet op staatkundig maar op kerkelijk gebied

te openbaren. In dien tijd werd Scholte als predikant te Genderen , Doveren en

Gansoijen in het land van Heusden bevestigd. In zijne gemeente vond hij vele

bekrompene aanklevecs van het oude. Zijne denkwijze omtrent de Evangelische ge-

zangen kennen wij. Tegenover zijne ringbroeders nam hij aanstonds eene stugge en

terugstootende of zelfs uittartende houding aan. In de Cock begroette hij een' geest-

verwant en bondgenoot. Hij vatte de pen op om hem in zijn opzet te stijven. Wat

meer zegt, hij kwam over, om hem in de ure des gevaars te sterken , toen hij de

beslissing van den strijd zag naderen. Dadr hebben wij hem aireede ontmoet, en

,

wanneer wij thans nog hierbij voegen, dat de eerste acte van openbare afscheiding

,

die van de Cock en zijne gemeente is uitgegaan, den 13'^'^'' October, alzoo 's daags

na het voorgevallene, dat wij boven beschreven, gedateerd is — behoeven

wij dan wel te vragen , wie van deze daad de eigenlijke bewerker geweest is ?

Nog vóór het einde dierzelfde maand zond ook Scholte zijne acte van af-

scheiding bij het kerkbestuur in, gelijktijdig met een' brief aan den koning,

die met onmiskenbaar talent en veel berekening gesteld is. „ Wij wenschen ,"

zóó luidt het daar
, „ een' iegelijk ten opzigte van de godsdienst vrijheid te

laten; maar diezelfde vrijheid verlangen en verwachten ook wij, als getrouwe,

en in burgerlijke betrekkingen in alles aan Uwe Majesteit gehoorzame onder-

danen. Hebben volgens de grondwet alle godsdienstige gezindheden gelijke

hebben te veel eerbied , zoo wel voor de nagedachtenis van Bilderdijk als voor die van

V. d. Palm , om liet bier terug te geveu.
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vrijheid tot de uitoefening hunner godsdienst in liet openbaar : wij kunnen

nog niet twijfelen , of dezelfde vrijheid en bescherming zal ook aan onze ge-

meente bevestigd worden, daar wij niets nieuws begeeren, en alleen verlangen

op dezelfde grondslagen en naar dezelfde regelen God te dienen, als onze

tegen Spaansche dwingelandij en pauselijke heersch zucht strijdende voorvade-

ren , welke , ouder aanvoering van Uwe doorluchtige Ouderen , goed en bloed

hebben opgeofferd voor de vrijheid der conscientie. Het zij en blijve onze leus

:

„ getrouw aan den koning tot den bedelzak toe." Maar de kracht daartoe kun-

nen wij alleen vinden in dat geloof, d;it onze vaderen zóó moedig en onver-

schrokken gemaakt heeft."

Het antwoord stelde zijne verwachting te leur. Het hield in, dat de grond-

wet alleen aan de bestaande godsdienstige gezindten vrijheid en bescherming

waarborgde, en dat het wettig bestaande Hervormde kerkgenootschap alleen

als zoodanig door 's lands regering kon erkend worden. Zijne ontzetting

uit de predikdienst werd eerlang door het ontslag vau nog vier andere jonge

predikanten: Brummelkamp, van Rhee, Gezelle Meerburg en van Velzen ge-

volgd. Van nu af zien wij dan de gestrenge maatregelen tegen de afgeschei-

denen , waarvan bij herhaling reeds vroeger gewaagd werd , volgens de straf-

bepalingen van het Code Penal, art. 291 en 292 i) in volle werking gebragt

:

opheffing en verstoring van hunne godsdlenstoefeniugen
,
geldboeten, dagvaar-

ding voor de regtbanken
,
gevangenisstraf voor ettelijke dagen, soms tot ette-

lijke weken of maanden verlengd. Niet zonder zeker gevoel van weerzin , er-

gernis en schaamte gedenken wij aan die dagen terug; aan de tooneelen,

die bij de uiteendrijving van verbodene zamenkomsten , of bij de inlegering

van krijgsbenden in de weerspannige gemeenten of dorpen hebben plaats ge-

grepen ; al hebben die krijgslieden bij het plegen van vele baldadigheden in

strijd met de hun verstrekte lastgeving gehandeld, en al heeft men ook die

inkwartiering in vergrootend caricatuur geteekend , door ze met de dragonna-

des onder Lodewijk XIV te vergelijken. En bereikte 's lands regering hier-

mede wat zij wenschte en beoogde? Zóó weinig, dat men van nu af alom,

als op den slag eener tooverroede, nieuwe „gemeenten ouder het kruis" zag

verrijzen.

Ook bij die bedenkelijke uitbreiding, welke het ««/le/ö^iiwe verkreeg, zien wij

1) Art. 291. //Nulle association de plus de vingt personnes, dont ie but sera de se

rcunir tous les jours on a certains jours marqués pour s'occuper d'objets religieux, lit-

téraires, politiques ou autres, ue pourra se former qu' avec ragrément du Gouvemement,

et sous les conditions, qu'il plaira a rautorité publique d'imposer a la societé."

Art. 292. //Toute associatioa de la uature ci-dessus exprimée
,

qui se sera tbrmée saus

autorisatiou , ou qui après Tavoir obtenue, aura enfreiat les conditions a elle imposccs

,

sera dissoute."

// Les chefs , directeurs ou administrateurs de l'uasociation seront en outre puuis d'une

ameude de seize iVaucs a deux cents francs."
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Scholte altijd en overal als de eigenlijke ziel en het middelpunt dier bewe-

ging werkzaam. Welk een belangrijk aandeel ook de bovengenoemde predikanten

— inzonderheid de Cock, Brummelkamp en van Velzen — aan de vestiging van

het kerkgenootschap der afgescheidenen hebben gehad, geen hunner heeft , om

dit doel te bereiken , meerdere geestkracht of bedrijvigheid ontwikkeld dan hij.

Wij zien hem als den pati'oon der afgescheidenen , met den ijver van een'

Knox of Petrus Datheen, het land doorreizen, om te prediken, te doopen,

nieuwe „gemeenten onder het kruis" in het aanzijn te roepen, of door de aanstel-

ling van ouderlingen en diakenen daaraan een' vaster vorm van bestaan te ge-

ven. Overal , waar bedenkelijke bewegingen ontstaan, te Gorinchem, Langerak

en Asperen, vinden wij van zijne persoonlijke inmenging gewaagd. Wij hoo-

ren hem voor de regtbankeu zelf zijne zaak bepleiten op eene wijze, welke

deed zien, dat hem bij den noodigen geest der vrijmoedigheid ook geens-

zins de gave der taal was ontzegd. En gelijk hij tot de eersten behoord had,

die in stout verzet tegen het Hervormde kerkbestuur waren opgetreden, zoo

was hij ook de eerste, die tot het inzigt kwam, dat de weg der onderwerping

en des vergelijks diende ingeslagen te worden.

Bij herhaling had de regering aan de afgescheidenen doen verstaan, dat

zij op geene erkenning hadden te hopen of te rekenen, vóór en aleer zij hun-

ne statuten en reglementen hadden ingezonden. Maar op dit punt waren zij

steeds weigerachtig en onverzettelijk gebleven. Genoeg, meenden zij, was het

naar de belijdenis-schriften en liturgie der oud-Gereformeerde Kerk te verwij-

zen. Scholte begreep dit andei's. Hij zond namens zijne gemeente te Utrecht,

waar hij zich inmiddels gevestigd had, een door hem ontworpen reglement

in, en de daarover gevoerde onderhandelingen leidden tot de voor hem gun-

stige uitkomst , dat het wettig bestaan eener „ Christelijk Afgescheidene Ge-

meente" binnen de stad Utrecht werd erkend , aan welke het vrijstond in het ge-

bouw „ Soli Deo Glox'ia ," op de Nieuwe gracht aldaar, hare godsdienstoefenin-

gen te houden.

Zóó scheen dan het doel van zijn streven bereikt. Maar dat was het in

waarheid niet. Bij zooveel als er tot de vestiging van het nieuw verrezen

kerkgenootschap bepaald en geordend moest worden, was er niet weinig wat

hem stof tot ontevredenheid gaf. Zij , die zich met hem aan de spits der af-

scheiding hadden geplaatst, aan wie later ook de opleiding van toekomstige

leeraars werd toevertrouwd, waren niet gedwee en volgzaam genoeg, om
zich in alles naar zijne wenschen en inzigten te plooijen. Dit bragt herhaalde

botsing te weeg. In 1841 kwam het zóó verre, dat Scholte aan laster en

scheuring in de gemeente schuldig verklaard werd. De Cock stond nu als

aanklager of regter tegen over hem, en kondigde hem in den naam des Hee-

ren de schorsing in zijn dienstwerk aan. Maar de man, die het hoofd niet

voor het Hervormde kerkbestuur gebogen had, hoe zou hij geneigd geweest
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zijn het thans demoedig in den schoot te leggen? Eindelijk trok de aanwas-

sende stroom der landverhuizing ook hem in zijne wieling mede. Met een

aantal ontevredenen, die zich blindelings aan zijne leiding overgaven, verliet

hij het vaderland, om aan de ovei'zijde van den oceaan, in de Noord- Ameri-

kaansclie staten, zijn Niemv Pella te gronden, waar hij naar hartelust hervor-

men en de Gereformeerde Kerk van vóór twee eeuwen herhouwen kon. Of

zijne volkplanting haren stichter lang zal overleven, zal de toekomst moeten

leeren. Reeds is hij van het woelige tooneel dezer wereld afgetreden. Weinige

maanden geleden ontving men in Nederland het berigt van zijnen dood. Hij heeft

veel ijver voor God gehad, maar niet met verstand. Vrede zij zijner assche!

Bij de erkenning van christelijk afgescheidene gemeenten in ons vaderland

,

welke van nu af geregeld voortging , werden ook de regtsvervolgingen gedu-

rig spaarzamer, geheel overeenkomstig den wensch ook van dat deel der Her-

vormde Kerk, dat het minst met de steile en bekrompene inzigten der afge-

scheidenen instemde. Moge al 's lands regering, met het oog op de verkre-

gene regten en bezittingen der Nederlandsche Hervormde Kerk, in den aan-

vang kwalijk anders hebben kunnen handelen ; moge al ten volle bewijsbaar

zijn (gelijk met uitnemende helderheid en kennis van zaken tegenover

Mr. Groen van Prinsterer door den predikant P. Boeles is in het licht gesteld 1)

,

dat hier nimmer eenige vervolging om het geloof , maar alleen om daden heeft

plaats gehad — het bleef toch voor het gevoel der afgescheidenen onuitspre-

kelijk hard, dat zij, die zóó in alles zwoeren bij hetgeen door de ouden

gezegd was, en tittel noch jota in de leer der vaderen wenschten veranderd

te zien, in het oog van den staat als eene vonkel-nieuwe sekte bleven gel-

den, en voornamelijk op dien grond zich het regt van bestaan zagen ontzegd.

Het verwondert ons daarom niet, dat jeugdige regtsgeleerden uit de school

van Bilderdijk — bij name de vroeggestorvene Mr. A. M. C. van Hall —
hunne zaak verdedigende , de volle bewustheid hadden „ tegen gewetens-

dwang" te pleiten, en dat, reeds vóór dat zij in eenen staatsman en redenaar

als Mr. Groen van Prinsterer zulk eenen welsprekenden pleitbezorger hadden

gevonden, de algemeene volksstem tot afkeuring van deze zóó gestrenge

maatregelen neigde.

Het was ongetwijfeld in die bewustheid, dat de menschlievende Willem H,

in den aanvang zijner kortstondige regering, de erkenning der christelijk af-

gescheidene gemeenten wel aan zekere voorwaarden bond, maar toch gemakke-

lijker maakte 2). De gevolgen van dit koninklijk besluit bleven niet achter.

1) Over StaatsTegt, Hervormd kerkbestuur en separatisme, tmar aanleiding van het

geschrift van Mr. G. Groen van Prinsterer : De maatregelen tegen de afgescheidenen aan het

staatsregt getoetst. Groningen, 1838.

3) Deze voorwaarden waren: 1. De reglementen en kerkorganisatie der op te rigten
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Binnen weinige maanden waren er in onderscheidene gewesten onzes vader-

lands niet minder dan zes en-veertig afgescheidene gemeenten ontstaan. De vrees

bekroop zelfs veler gemoederen dat, bij de steeds toenemende en wijder ga-

pende breuke tusschen „ wetenschap en geloof," een goed deel der Hervormde

Kerk derwaarts zou overgaan. Die vrees is nogtans ijdel en overdreven be-

vonden. Lang duurde het eer deze gemeenten, die geheel op zich zich zelve

stonden en veelal onafhankelijk van elkander handelden, door eene behoor-

lijke kerkinrigting als een^ gemeenschappelijken band werden zaamgehecht

en verbonden. Sedert het jaar 1855 is hierin haar ten goede eene heilzame

verandering gekomen. Eene godgeleerde kweekschool is te Kampen gesticht,

waarin de toekomende evangeliedienaars, onder de leiding van vier leeraren,

het onderwijs ontvangen. Het genootschap heeft even als de Hervormde Kerk

zijne synode en synodale commissie. De algemeene synode vergadert om de

drie jaren, waartoe uit ieder gewest twee predikantenen toee ouderlingen door

de provinciale synoden worden afgevaardigd. Volgens de laatste opgaven was

het zielental tot ongeveer honderdduizend aangegroeid; het getal der gemeen-

ten tot iwee?ionderd-drie-en-negentig , en dat der predikanten tot tweehonderd

geklommen l).

Tot lof der afgescheidenen moet gezegd worden dat zij , eenmaal gevestigd

zijnde, zich binnen de hun afgebakende grenzen rustig hebben bewogen, en,

zonder aanspraak op ondersteuning te doen gelden, in hunne behoeften heb-

ben weten te voorzien. Veel teekenen van leven, voor zóó verre zich dit naar

buiten openbaren moet, heeft dit kerkgenootschap tot hiertoe niet gegeven 2).

Ontwikkeling en vooruitgang laten zich van de ddar aangenomen begin-

selen naauwelijks verwachten; en in weerwil van de uitbreiding, welke het,

gemeenten. 3. Een certificaat van het plaatselijk bestuur ten aanzien der geschiktheid

van het gebouw ter godsdienstoefening bestemd. 3. Eene verklaring, dat zij in hunne

behoeften buiten bezwaar van het rijk zouden voorzien ; en 4. Dat zij nimmer eenige aan-

spraak zouden maken op de bezittingen, inkomsten en regten van het Herv. kerkgenootschap.

1) Ik ontving deze statistieke opgaven van de hand van wijlen mijn' hooggeachten

ambtgenoot Mr. O. van Eees, weinige weken vóór zijnen dood.

2) Onder het afdrukken dezer bladen valt mij een stukje in handen
,
getiteld :

it Nieuwe

eerzuil voor de Dordsohe synode, opgerigt op den 25 0^'«» gedenkdag van hare opening,"

door H. de Cock, die nog altijd als docent aan de theologische school te Kampen

werkzaam is, en, blijkens de voorrede, in dit jaar de waardigheid van rector lieeft be-

kleed. Deze gedachtenisrede is' — indien wij enkele hatelijke uitvallen op de synode

,

en de onregtvaardige beschuldiging, als zou de vervolging der afgescheidenen regtstreeks

van de Kerk en niet van de regering zijn uitgegaan, buiten rekening laten — met

zekere bezadigdheid gesteld, en de lofspraak op de Dordsche synode — al wordt zij op

al hare zwakke punten gehandhaafd en verdedigd — is niet zóó hoog opgevoerd
,

als de

titel lio-lelijk kon doen verwachten. Gelijktijdig hiermede werd aangekondigd: /'Witten-

berg, Wezel, Dordrecht," leerrede door S. van Velzen, die, even als de heer Brum-

melkamp — vroeger mede in dit Tafereel genoemd — ook aan het hoofd der school

te Kampen geplaatst is.
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ten gevolge van een aantal zamenwerkende oorzaken in het laatste tiental

jaivn heeft erlangd en in de eerstvolgende jaren nog wel zal blijven ontvan-

gen , blijft het te ducliten , dat omtrent deze afdeeling der protestantsche

Kerk het woord van Hagenbach eens ten volle zal bevestigd worden

:

„ Het is altijd het lot eener zich geheel afsluitende en de beweging des

tijds niet volgende partij , dat zij allengskens in zich zelve versteent en ver-

dort, en haars ondanks tot eene sekte wordt, eer zij geheel in de geschie-

denis ondergaat."

n. 86



VIER EN DERTIGSTE TAFEREEL.

DE STRIJD EN VERDEELDHEID IN DE NEDERL ANDSCHE HERVORMDE KERK.

[Vervolg).

GronhiffCfi en "'s Graven/iage.

Hoe groot het aantal der christelijk afgescheidene gemeenten zijn mogt, die,

bij de erkenning van haar wettig bestaan, als in het volle daglicht mogten

optreden , zoo had het separatisme in Nederland toch geenszins zoodanige uit-

breiding erlangd als men in den aanvang daarvan scheen te duchten. Hoe is

dit verschijnsel te verklaren? Het antwoord op deze vraag is reeds vroeger

gegeven. Het ontbrak tot in de hoogste kringen onzer aristocratie niet aan

invloedrijke gemeenteleden, die in den grond der zaak eenstemmig met de

afgescheidenen dachten en gevoelden; maar juist door deze was de stap der

afscheiding zelf, als voorbarig en ontijdig, met gestrengheid veroordeeld. Zij

bleven nog altijd de stille hoop en het uitzigt koesteren , dat de Kerk , hoe

ook van haren oorsprong ontaard, zonder scheuring, in en door zich zelve zou

kunnen hersteld en hervormd worden. Jammer maar, dat die hervorming der

Kerk , met geheele verloochening van hare ontwikkeling , in eene terugkee-

rlng tot vóór twee eeuwen zou moeten bestaan! Wel verre dan ook dat de

strijd, door de beslechting der vraag van quia of quatenns, voor goed geëindigd

kon heeten , bespeuren wij maar al te spoedig , dat hij slechts zekere gedaante-

wisseling had ondergaan en een nieuw tijdperk was ingetreden. De mijn had

door en sedert de opkomst der Groninger school een' nieuwen voorraad van

brandstof ingeladen , en de hand was reeds uitgestrekt naar de lont om haar

te doen ontbranden. De regtsgeleerdheid , voor zoover zij het anti-revolutio-

nalre beginsel huldigde, was gereed zich aan de spits der beweging te stel-

len, om deze nieuwe verschijning op theologisch gebied te bekampen.

Wederom was de synode des jaars 1841 met adressen bestormd. Daaronder

was er één van B. Moorrees
,
predikant te Wijk , dat meer dan acht duizend

onderteekeningen telde, en niets minder inhield dan den hooghartigen eisch,

„ door handhaving van de Formulieren van eenigheid, door de wederinvoering
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van het oude onderteekenings-formulier, en de herziening der kerkelijke re-

glementen , naar de kerkeorde van Dordrecht , — de Gereformeerde Kerk op

hare oude en vaste grondslagen te herstellen." De ziel en tolk der commissie,

in wier hand dit adres gesteld was, was de rijkbegaafde prediker Isaac Johannes

Dermout, die toen als algemeene secretaris der synode werkzaam was, en

deze betrekking tot op acht-en-zestigjarigen leeftijd is blijven bekleeden. Deze

wilde het in het toen bestaande Formulier als eene betrekkelijke volmaaktheid

geroemd hebben , „ dat het niet, gelijk het voormalige, van den onderteekenaar

de overeenstemming met al de artikelen der symbolische schriften vorderde,

zoodat het naar ontrouw zwemen zou , van deze te verschillen, waar hunne

feilbare opstellers zich vergist, min helder gedacht of zich min gelukkig uit-

gedrukt hadden; maar dat het zich echter ook niet met de omhelzing van

deze of gene waarheid daarin vergenoegde, maar de leer in het algemeen

wilde aangenomen hebben — gelijk die in haren aard en geest het wezen en de

hoofdzaak uitmaakt van de belijdenis der Hervormde Kerk." Op dien grond oordeelde

hij, dat de eisch moest worden afgewezen, en de synode vereenigde zich met

hem in de verklaring : „ dat de oude en vaste grondslagen der Gereformeerde

Kerk bij de tegenwoordige inrigting der Kerk op geenerlei wijze waren los-

gerukt."

In zekeren zin was hiermede eene uitlegging gegeven, welke vroeger ge-

weigerd was. Velen meenden in het nu genomen besluit eene halve terug-

keering tot het oude te zien. Maar ook thans zou het wederom blijken, hoe

vruchteloos in dagen van strijd en beroering elke nieuwgekozen formule is,

om de opgewondene gemoederen tot bezadiging te brengen. Met de vraag, wat

dan het wezen en de hoofdzaak in de Hervormde belijdenis uitmaakte , was een

nieuwe twistappel opgeworpen. In plaats van water was er olie gestort in de

opstijgende vlammen.

Vóór dat de eerstvolgende synode (1842) te zamen kwam, was reeds een

Adres door den druk gemeen gemaakt , dat , aangezien de onderteekenaars

allen te 's Gravenhage met der woon gevestigd waren , als het „ Adres der

zeven Haagsche heeren" is bekend gebleven , en weinig minder opschudding

en beroering dan dat van Molenaar stond te verwekken. Geen wonder! Had

op de vroeger ingezondene adressen een tal van namen , kennelijk behoorende

tot de heffe des volks, te lezen gestaan, hier las men een zevental namen van

mannen, die allen den aanzienlijken stand, en tegelijk, op eene enkele uitzonde-

ring na, de regtsgeleerdheid vertegenwoordigden!). De Kerk en de godgeleerde

wetenschap waren gedagvaard om zich voor de balie te verantwoorden.

Men kan dezen adressanten kwalijk vervfijten, dat zij niet ridderlijk en

1) Het stuk was geteekend door de HH. D. van Hoogendorp, M. B. V. W. Gevers,

A. Capadose, G. Groen van Prinsterer, P. J. Elout, J. A. Singeudonck en C. M. van

der Kemp.

86»
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met open vizier zijn opgetreden. Zij wijzen ten duidelijkste hun standpunt

aan. Zij kennen geene Nederlandsche Hervormde Kerk, dan die de vol-

gende onveranderlijke waarheden belijdt : de Heilige Schrift, de eenige

kenbron en onfeilbare toetssteen des geloofs; God één in wezen, in drie

personen onderscheiden ; de waarachtige en eeuwige godheid van Jezus Chris-

tus en des Heiligen Geestes ; des menschen val en onvermogen ; de erfzonde

;

de eeuwige verkiezing; de voldoening van Christus voor ons; de regtvaardi-

ging, alleen door het geloof in hem; de heiligmaking, gesproten uit den

wortel des geloofs ; de algemeene christelijke Kerk , die geweest is van het

begin der wereld, en zal zijn tot den einde toe. — Zij kennen geen Neder-

landsch Hervormd kerkbestuur, dan hetwelk ter handhaving van deze waar-

heden is daargesteld. Even duidelijk en zonder omwegen vatten zij aan het slot

hunne eischen of wenschen in de vier volgende punten te zamen: 1. „Hand-

having dier hoofdwaarheden en der Formulieren van eenigheid, als middel

daartoe, in al wat het wezen en de hoofdzaak der Hervormde leer, naar den

geest van de opstellers, betreft; 2. openlijke afkeuring van hetgeen daarmede

in onderwijs of prediking in tegenspraak is , en bepaaldelijk eene stellige ver-

klaring, dat de leer door drie hoogleeraren in het tijdschrift Waarheid in

liefde voorgedragen , strijdig is tegen de belijdenis der Hervormde Kerk en

de zaligmakende leer der H. Sclirift; 3. protest tegen de bestaande verorde-

ningen op het onderwijs ; 4. aanvankelijke herziening der kerkelijke regle-

menten, ter handhaving van eene christelijke kerketucht en ter voorbereiding

van eene synode , welke de Kerk in waarheid zal vertegenwoordigen."

De hoofdaanklagt was alzoo tegen de Groninger school gerigt , en hoewel

reeds vroeger van deze aanklagt werd gewaagd l)
, vordert de taak, die wij op

ons hebben genomen, hieromtrent eenigzins nader in bijzonderheden te treden.

Schoon de Groninger school van hare geboorte af veelvuldige tegenspraak

had gewekt en ontmoet, haar eerste optreden in de Nederlandsche Kerk

werd toch met schitterend gevolg gekroond. Jezus Christus , de hoofdinhoud

en het middelpunt der evangelieprediking en van des christens belijdenis, gelijk

hij het middelpunt van de geschiedenis der menschheid uitmaakt; Hij zelf, zijn

persoon, zijne geheele verschijning, de hoogste, de volmaakste openbaring van

God — dit immers had zij in haar orgaan : JFaarJteid in liefde, als hare hoofd-

en grondgedachte uitgesproken. Zoowel de kerkelijk-regtzinnige als de ge-

moedelijk-vrome gevoelde zich hierdoor aangetrokken. Zelfs de Nederlandsche

Stemmen , het orgaan der orthodoxie , weigerden haar — schoon zij al spoedig

zekeren argwaan lieten blijken — de lofspraak van gemoedelijken ernst en

diepte van overtuiging niet. Wie nogtans iets verder zag, bemerkte alras, dat

het geenszins in haar streven lag , eene schrede rugwaarts te doen , maar veel-

meer het evangelie van het stof der overlevering en der scholastiek , dat in

1) Zie boven ia de: Geschiedenis der Groningsche Hoogeschool.
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haar oog nog daaraan kleefde, te zuiveren. Niet enkel aan de Groningsclie

Hoogeschool, maar ook daarbuiten, won zij onder de jeugdige beoefenaars der

godgeleerdheid met eiken dag nieuwe aanhangers, en het gold een' tijd lang

als schier gelijkluidend , vrijzinnig te mogen heeten en der Groningsche rigting

te zijn toegedaan. Een licht scheen hierdoor ontstoken, dat door velen als

het morgenrood van een' nog schooner dag werd begroet; en onder de vroeg-

ste overwinningen, die zij heeft mogen behalen, was er wel geene, die aan

hare vertegenwoordigers streelender gevoel van blijdschap verwekte, dan de

openbare hulde , welke haar door den geleerden , algemeen geachten en beminden

Gerardus van Kooten werd toegebragt, toen hij , den 7<len October des jaars 1838,

zijne vijftigjarige evangeliebediening met zijne gemeente te Dordrecht herdacht.

Verplaatst u voor een oogenblik onder het gehoor van den feestvierenden

grijsaard. Hij sprak over het woord van Simeon, Luk. II vs. 29 en 30: „Nu

laat gij, Heer! Uw' dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijne

oogen hebben uwe zaligheid gezien." Na van de veelvuldige wisselingen en

veranderingen gewaagd te hebben , waarvan hij
,
gedurende eene halve eeuw

,

getuige was geweest , vervolgde de redenaar aldus

:

„ Nog mag ik leven en deze genade van God in Christus aanschouwen.

Ja, ik mogt in mijn' ouden dag nog meerder licht zien opgaan ! Geen nieuw,

maar het oude licht, hetwelk in de dagen der Apostelen zich zóó helder ver-

toonde, hetwelk Gods Zoon zelf op aarde heeft ontstoken. Eenmaal op het

denkbeeld gebragt ^), dat Jezus Christus zelf is de openbaring, de vol-

maakte openbaring van God — nu dit denkbeeld bij mij meer op den

voorgrond gebragt is: hoe heerlijk, hoe beminnelijk staat nu Jezus Chris-

tus dïiar voor mijne oogen ! Hoe helder aanschouw ik nu in Christus den

Zoon van God, zooals Hij op aarde verscheen, zooals Hij leerde, zoo-

als Hij handelde en leefde, zooals Hij leed en stierf, zooals Hij ver-

heerlijkt werd. Hoe beminnelijk, hoe groot en luisterrijk staat nu Jezus

Christus daar voor mij, als het beeld des onzienlijken Gods! o Hoe een-

voudig, hoe troostvol wordt mij het evangelie der heerlijkheid des zaligen

Gods! Hoe onwankelbaar vast staat nu het gebouw van God! Hoe dierbaar

wordt mij de geheele geschiedenis van Jezus Christus ! Ja , ik gevoel het

levendiger dan ooit, dit is het getrouw en aller aanneming waardige woord,

dat Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars zalig te maken.

Neen ! ik mag het niet verbergen — het evangelie , in zoodanig licht geplaatst

,

hoevele zalige oogenblikken heeft het mij , in stille overpeinzing nedergezeten,

verschaft! Welk eene bron van vertroosting heeft mij dat evangelie geopend!

Het is mij, als zag ik telkens daar voor mijne oogen de zaligheid van God,

voor allen , ook voor mij bereid
!"

Welk een onderscheid tusschen den hooggestemden lof- en jubeltoon, door

1) Door het tijdschrift: ïï'aarhdd in liefde.
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schuldiging door de Haagsche regtsgeleerden tegen dezelfde rigting geuit!

Wel was in dit „ Adres" mede op van der Willigen's verhandeling „over het

eigenlijke wezen des christendoms," als proeve van afval en leerverbastering,

gewezen ; en werkelijk was deze schrijver stouter en verder voortgeschreden,

dan een onzer vaderlandsche godgeleerden tot hiertoe gewaagd had; doch van der

Willigen had bij zijne stoutste beweringen of ontkenningen nog de omzigtig-

heid gehad liefst een non liquet (het blijft onzeker of 't is niet uitgemaakt)

daarachter te plaatsen , terwijl zijn geschrift door vorm en inhoud er op was

aangelegd , om schier uitsluitend in de geleerde wereld zijne lezers te vinden.

De schrijvers van Waarheid in liefde hadden zich daarentegen beijverd eenen

meer populairen toon aan te slaan, waardoor zij konden hopen , dat hun arbeid

tot den ruimeren kring der beschaafden den toegang zou vinden. Zij hadden

bovendien , om het eigenaardige in hunne gevoelens te kenschetsen , bij voor-

keur de sterkste bewoordingen gekozen, en wel eens uitdrukkingen gebezigd—
Hemelling, Apostel-, Bijbel-vergoding — die, niet bestemd om op eene

goudschaal gewogen te worden, meer kwetsten dan in hunne ware bedoeling

had gelegen. Van daar dan dat de Groningsche school tot het eigenlijke doel-

en mikpunt werd gekozen, waarheen de scherpste pijlen werden afgezonden.

Zij werd in dit „Adres" tentoongesteld, als „verkondigende eene leer, welke

het kruis van Christus verijdelt , de heiligheid des Bijbels wegneemt
,
geen

artikel der belijdenis, geen gebed der liturgie
,
geene vertroostende of waarschu-

wende uitspraak der openbaring onaangerand laat, en met de loochening van

den zoendood onzes Heeren , de sacramenten tot eene ijdele vertooning maakt."

„Dat aanstaande predikanten van zoodanige hoogleeraren hunne opleiding

moesten ontvangen, dat verdiende geen' zachter naam dan verraad aan de

dierbaarste belangen der Kerk. En goed en welligt beter ware het hen te

zenden naar de school der rabbijnen, waar men ten minste eerbied toont

voor het Oude Testament, of naar de seminariën der Roomschgezinden , waar

men althans een' Zaligmaker, die voor ons gestorven is, behoudt." Doch waartoe

meer ? — Groningen was van nu af als tot den bok der zonde gewijd , welke

tusschen zijne hoornen al de ongeregtigheden der Kerke moest dragen,

en geen beter lot verdiende, dan weggezonden te worden in de woestijn.

Toch deden zich ook vele stemmen ten voordeele der aangeklaagden hoo-

ren. In dezelfde vergadering lagen adressen ter tafel, waarin de synode met

ernst bezworen werd, „zich niet, door den tegenstand aan christelijke ontwikkeling

geboden, voor God, voor haar geweten, voor de nakomelingschap te bezon-

digen." En de synode, van weerszijden gedrongen, verklaarde „bij de uitlegging,

ten vorigen jare gegeven, te volharden; in het algemeen ieder gevoelen af te

keuren, waardoor de wezenlijke leer der Hervormde Kerk werd ondermijnd
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en bestreden , maar over geene bepaalde aanklagt uitspraak te kunnen doen

,

dan welke langs den weg der kerkelijke reglementen tot haar zou zijn

gekomen."

Iloe hebben wij over deze houding der synode te oordeelen ? Zullen wij

ontkennen, dat de Haagsche regtsgeleerden, geheel van hun standpunt beschouwd
,

zeker regt tot hunne beschuldiging hadden ?— Wij zouden dit niet, zonder verloo-

chening van onze opregtheid en waarheidsliefde, kunnen doen ; even weinig als

ontkend kan worden, dat nu reeds het magtelooze van uitdrukkingen en be-

palingen als : aard en geest , hoofdzaah en wezen der leer , om een einde aan

den strijd te maken, met zonneklaarheid was gebleken. Zullen wij dan der

synode er een verwijt van maken, dat zij, èn nu èn later, is blijven huiveren

bij den strijd der gevoelens partij te kiezen, en als hoogste regter in geloofs-

zaken uitspraak te doen ? Nog veel minder. Wij blijven het veelmeer zege-

nen, dat zij — hoe magtig te dikwerf voor haar de verzoeking geweest is

om anders te handelen — tot hiertoe volstandig geweigerd heeft , een stelsel

van uitdrijving en verbanning in werking te brengen, waardoor de geheele

ontbinding en uiteensclieuring van het kerkgenootschap vele jaren zouden zijn

verhaast en vervroegd, of waardoor de Hervormde Kerk — zoo zij al haar

voortdurend bestaan , als één gesloten geheel , had vermogen te redden — voor

altijd de eer zou hebben verbeurd, van eene in waarheid protestantsche

Kerk te zijn.

Men verdenke dan ook de mannen dier synode niet, als hadde de handha-

ving der leer in hoofdzaak en wezen niet hooger bij hen gegolden dan een

ijdele klank ! Getuige het voorstel, reeds een jaar vroeger door Dermout inge-

diend : „ om aan de Hervormde Kerk een' regtmatigen invloed op de benoe-

ming der hoogleeraren in de godgeleerdheid te verzekeren," dat jaren lang de

stof tot vernieuwde beraadslaging bleef opleveren. Getuige niet minder de

hoog ernstige aanschrijving en opwekking, welke van deze vergadering aan de

hoogere en lagere kerkbesturen is uitgegaan, om alles, wat zij in hunne betrek-

king vermogten , te doen, „ ten einde de eerbiediging van het goddelijk gezag

der Heilige Schrift en het ootmoedig, vertroostend en reinigend geloof in

den eenigen Zaligmaker van zondaren te bevorderen , en met allen ijver te

waken tegen het drijven en voorstaan van zoodanige ongebreidelde vrijzin-

nigheid , welke de grondslagen van ons gezegend christendom in het algemeen,

en die van onze Hervormde Kerk in het bijzonder, zou ondermijnen."

Zelfs lag er in de verwijzing van elke bepaalde aanklagt naar de lagere

kerkbesturen , als naar de regtbank , welke het eerst bevoegd en geroepen

was om daarvan kennis te nemen , zekere aanduiding , welke den weg ter

vervolging had kunnen banen , en ligtelijk was het te voorzien , dat dit mid-

del niet onbeproefd zou worden gelaten. Bij herhaling werd het in werking

gebragt, o. a. bij de beroeping der predikanten Eutgers van der LoefF te
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Leiden , Meyboom te Amsterdam en Zaalberg te 's Gravenhage. Telkens

bleek hierbij , hoe het nog altijd de Groningsche rigting was en bleef, welke

aan vele gemeenteleden aanstoot en ergernis gaf. Maar het geschiedde altijd

met dezelfde uitkomst , dat de kenze des kerkeraads aan het einde niet ver-

nietigd maar bevestigd werd.

Het mag inderdaad onze hoogste verwondering opwekken, dat in lateren

tijd — toen de breuk tusschen kerkgeloof en wetenschap zooveel grooter en

wijder was geworden , toen de eeuwen lang erkende grondslagen des chris-

tendoms steeds heftiger werden geschud en bewogen — deze aanklagten zich

niet veel sterker nog vermenigvuldigd hebben, "Was het , omdat de gemeente

allengskens tot het inzigt kwam, dat zij van de uitspraak der kerkbesturen

weinig heil kon verwachten ? Of was het , omdat , in weerwil van den opge-

wekten en steeds heviger gevoerden strijd, een loffelijke geest van gematigd-

heid en verdraagzaamheid algemeener heeft veld gewonnen? Zoowel het een

als het ander verdient hierbij in aanmerking te komen. Maar al te veel —
wij erkennen dit — wordt met den schoonen naam van christelijke verdraag-

zaamheid bestempeld, wat op rekening moet worden gebragt van toenemende

laauwheid en onverschilligheid in de heilige zaak der godsdienst; maar wij

mogen het toch onder de gunstige teekeuen des tijds blijven rangschikken,

dat de geest onzer eeuw
,

gelijk die zich zoowel in Eoomsch-Katholieke als

in Protestantsche landen openbaart , bij al wat haar ontsiert en bezoedelt —
in spijt van het clericalisme — van geloofs- en gewetensdwang zich steeds

afkeeriger betoont.

VI.

Het kostbare wetsartikel.

Het jaar 1848, het jaar van beroering en omwenteling, dat, na den ko-

ningsstoel van Orleans te hebben omvergehaald, zoovele troonen heeft doen

waggelen, zal ook voor de Nederlandsche Hervormde Kerk merkwaardig blij-

ven. Wat elders aan de gekroonde hoofden , als met de bajonet op de borst

moest worden afgedwongen, en niet zonder stroomen bloeds werd verkregen,

dat had Willem H geheel vrijwillig aan zijne onderdanen geschonken; en het

was vooruit te verwachten, dat de herziening der grondwet en de hervorming

onzer staatsinstellingen niet zonder invloed op de kerkelijke toestanden en

inrigtingen zouden blijven. Al willen wij het geene koortsachtige bedwelming

noemen, gelijk het wel eens scherp is uitgedrukt, welke in dat jaar, in min-

dere of meerdere mate naar aller hoofd scheen opgestegen, onmiskenbaar

achten wij toch den invloed der gebeurtenissen, die men pas doorleefd had.
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reeds op de eerste kerkvergadering, die in de maand Julij te zamen kwam.

Eene gebeele herziening van onze kerkelijke instellingen en reglementen was

de hoofdgedachte, welke ook hier aanstonds op den voorgrond trad. Wij her-

inneren ons, hoe aan het slot van het „Adres" der Haagsche regtsgeleerden het

verlangen was uitgesproken naar eene synode, welke de Kerk in waarheid

zou vertegenwoordigen. Die wenscli was toen reeds aan velen regtmatig voorge-

komen, en geheel in overeenstemming hiermede was het voorstel, dat de predikant

Mounier, als afgevaardigde der Waalsche reünie, ter tafel bragt : „ de synode

mogt dadelijk overgaan tot het onderzoek, op welke grondslagen het kerke-

lijk gezag, vooral in de tegenwoordige tijden, behoorde te rusten, en zoo

men tot de erkenning kwam, dat die grondslag in eene loare vertegenwoordi-

ging der Kerh gezocht moest worden , dan ook verder onderzoeken , hoe zulk

eene vertegenwoordiging kon worden daargesteld." Maar hoogst opmerkelijk

moet het heeten, dat de geest der omwenteling, dien de Haagsche adressanten

met al de magt hunner overtuiging bestreden, hun hier te stade is geko-

men , om dit beginsel in werking te brengen en eindelijk te doen zegevieren.

De eerste vrucht van dit voorstel was het besluit om, nog tijdens deze zit-

tingen der synode, een nieuw of herzien „ algemeen reglement voor het be-

stuur der Nederlandsche Hervormde Kerk" te ontwerpen. De commissie, aan

welke deze taak was opgedragen, was den \h^'^'°- Augustus met haren arbeid gereed.

„ De zelfstandigheid der Kerk , zoowel in hare betrekking tot den staat , als

ten aanzien harer vertegenwoordiging door haar bestuur," was bij dit regle-

ment als tweeledig beginsel aangenomen. De ouderlingen en diakenen zouden

uit een viertal voor eiken aftredende , voorgedragen door den kerkeraad , door

de stemgeregtigde leden der gemeente worden gekozen. De beroeping der

predikanten zou blijven geschieden door den kerkeraad, in vereeniging met

bevoegde leden der gemeente, die vroeger in den kerkeraad hadden zitting

gehad, en hiertoe vooraf aan de gemeente moesten zijn voorgesteld. Metgroote

eenparigheid vereenigde zich de synode met deze voorloopige regeling. En

inderdaad! als men het beginsel der vertegenwoordiging wil laten gelden,

dan zal men aan deze vergadering kwalijk kunnen verwijten, dat zij, bij het

zetten van de eerste schrede op de nieuwe baan , aanstonds het meeste begeerd

heeft, of te driftig en overijld is te verre gegaan. Velen zelfs in onze dagen

zullen bij deze herinnering naauwelijks den wensch kunnen onderdrukken:

och, dat de synode zich tot dit oorspronkelijk voorstel bepaald had, of

later daartoe ware teruggekeerd!

Ten volgenden jare bleef dit punt onaangeroerd, om echter in 1850 met

te meer ernst overwogen te worden. De redactie der voorloopig aangeno-

mone artikelen had thans nog, eer zij voor goed werd vastgesteld, eene

gestrenge beoordeeling te ondergaan. Als het voorspel van hetgeen jaren lang

n. 87
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bij de herziening der reglementen aan dezelfde groene tafel zou worden her-

haald en aanschouwd , werden onderscheidene verbeteringen of veranderingen

voorgeslagen — maar afgestemd , totdat eindelijk een amendement van den heer

van Rappard, oud-ouderling te Arnhem, die als afgevaardigde van het Provin-

ciaal kerkbestuur van Gelderland zitting had, een genoegzaam aantal stemmen

op zich vereenigde. Zijn voorstel, waarin het vroeger voorgedragene tot één

artikel was te zamen gesmolten , was dus luidende

:

„ Het regt tot benoeming van ouderlingen en diakenen en tot beroeping van

predikanten berust bij de gemeente."

„ Deze zal, behoudens de verkregene regten van derden, dit of zelve uitoefe-

nen , of door hen , die zij daartoe bepaaldelijk magtigt , doen uitoefenen."

Toen de geachte voorsteller dit als invallende gedachte op een reepje pa-

pier nederschreef en aan den voorzitter toeschoof, vermoedde hij weinig, gelijk

hij zelf daarna beleed , welk een' langdurigen en hardnekkigen strijd hij hier-

mede ging oproepen, en even weinig doorgrondde de thans bijeenzijnde ver-

gadering de wijduitgestrekte gevolgen van haar besluit, toen zij aan deze

lezing het zegel harer goedkeuring hechtte.

Het bovenstaande artikel werd aldus in het algemeene reglement opgeno-

men, en liad mede, nadat dit door den lioning bekrachtigd was geworden,

met den l^tcn ]\/[ei des jaars 1852 de wijding ontvangen, eene bepaling der

kerkelijke grondv/et te zijn.

Zietdaar dan den oorsprong van het later zóó befaamd geworden Artikel 23,

dat wij in het opschrift het hostbare loetsartihel genoemd hebben , daar het

aantal zittingen aan de beraadslaging hierover gewijd, in weerwil der matige

bezoldiging aan elk der leden toegekend, naauwkeurig opgeteld en berekend

zijnde, reeds eene schrikverwekkende som zou opleveren, zonder hierbij

nog de kostbare uren in rekening te brengen, welke buiten de vergaderingen

aan zijne uitwerking geheel vruchteloos zijn besteed geworden; een artikel,

dat in het latere protestantsche kerkregt wel altijd vermaard zal blijven , we-

gens de schipbreuk zoo veler kies-reglementen, die, hoe kunstig ineengezet, na

pas te zijn opgebouwd, weder afgebroken werden; een artikel, dat, lioe ook

verminkt en met geheele vernietiging bedreigd, onveranderd is gebleven; dat,

in schijn gestorven en begraven, telkens weder als uit de dooden is opge-

staan ; een artikel , dat aan de bestaande spanning tusschen de verschillende

partijen en rigtingen in de protestantsche Kerk van Nederland niet weinig

voedsel heeft gegeven, en thans, nu het uit een' zestienjarigen strijd onge-

deerd en zegevierend is te voorschijn getreden en in werking gebragt, als de

magtige hefboom dient, om eene geheele omwenteling in de Hervormde Kerk

voor te bereiden en door te zetten.
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Wij hebben de geboorte van dit artikel met zekere uitvoerigheid beschre-

ven , maar zouden eene hoogst ondankbare en voor den lezer afmattende taak

verrigten, indien wij hem ter bijwoning van de eindelooze delalten, die

iiierover ziju gevoerd, tot al de synodale vergaderingen wilden inleiden, ge-

lijk die eerst in het sombere beneden- en bovenvertrek van het Departement

voor eeredienst, soms op de statige Trève's-kanier, met haar prachtig uitzigt

over den Vijverberg, en gedurende de laatste jaren in een der nevenvertrek-

ken der nieuw gebouwde Willemskerk te 's Gravenhage gehouden zijn. Toch

willen wij ons de moeite getroosten , hier de grondlijnen zijner eerste geschie-

denis te teekenen, en de voornaamste wendingen in zijne lotgevallen, die het

van den aanvang van zijn bestaan tot op het uur zijner zegepraal heeft door-

geworsteld — zij het dan ook slechts vlugtig — te schetsen.

Had het beginsel van eene „ ware en zuivere vertegenwoordiging der Kerk"

bij enkelen goedkeuring en toejuiching gevonden, maar al te spoedig zou het

blijken, dat de meerderheid dergenen, die hierover uitspraak hadden te doen,

nog daarvan afkeerig was. De bepalingen, welke de synode op de verkie-

zing van kerkeraadsleden en de beroeping van predikanten, tot uitvoering van

Art. 23, beraamd had , waren door de Provinciale Kerkbesturen nagenoeg een-

stemmig verworpen. Op grond van dezen tegenstand en van de overtuiging,

op hoevele en schier onoverkomelijke bezwaren men bij de uitvoering van

dit artikel, vooral in volkrijke steden, zou stuiten, werd reeds in 't jaar

1853 door de commissie, welke zich geroepen zag de vergadering met hare

adviezen voor te lichten , aan de synode in ernstige overweging gegeven

:

„ of dit artikel zou blijven
,

gelijk het nu was luidende , dan wel of het zou

worden gewijzigd of ingetrokken T' Zij waagde het zelfs de volgende veran-

dering voor te slaan

:

„De benoeming van ouderlingen en diakenen en de beroeping van predi-

kanten geschiedt , namens de gemeente , door den kerkeraad , die haar wettig-

lijk vertegenwoordigt."

Was al de klank der woorden grootendcels behouden, ieder ziet, dat met

deze verandering, van het wezen der zaak, welke men beoogd en gewenscht

had, weinig of niets zou zijn overgebleven.

Na zeer ernstige beraadslaging hierover staakten de stemmen. Bij eene be-

proefde herstemming bleef het artikel, door het overwigt van ééne enkele stem,

zijn' onveranderden vorm behouden. Aan zulke dunne draden heeft toen de

toekomst der Kerk , of althans de toekomstige vorm van het kerkbestuur ge-

hangen. En hoe dikwerf ontmoeten wij ook daarna hetzelfde verschijnsel

weder

!

De eerste proefneming om uitvoering aan Artikel 23 te geven was mislukt. Zou

eene tweede proefneming gelukkiger zijn? De synodale commissie, welke in 1855

87*
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den last liad ontvangen hierover na te denken, was van oordeel, dat de afgewe-

zene bepalingen, eenigzins gewijzigd en van eene memorie van toelichting

vergezeld, thans veelligt door de Provinciale Kerkbesturen gunstiger zouden

ontvangen worden j of anders stelde zij voor, „ dat de mans-lidmaten een kies-

collegie zouden benoemen ; dat dit collegia de ouderlingen en diakenen zou

verkiezen, en dat de kerkeraad de predikanten zou beroepen." Beide voor-

stellen , aan de synode van 1856 voorgedragen, deelden in hetzelfde lot der

verwerping. Wat nu te doen ? — Zou dan de geheele voordragt aan den kerke-

raad verblijven, en de gemeente alleen een goed- of afkeurend votum heb-

ben uit te brengen? Het antwoord op deze vraag was, bij herhaalde staking

der stemmen, niet te geven. De synode zag zich tot de verklaring gedwongen,

in het geven van een voorstel tot uitvoering van Art. 23 niet te kunnen

slagen. Ook hare opvolgster in 1857 oordeelde zich daartoe buiten staat, en

de eindbeslissing was, dat de verkiezingen voor als nog zouden blijven op

den bestaanden voet.

Maar met dit „ non possumus" was de tijdgeest, éénmaal op dit punt wak-

ker geroepen zijnde, niet op nieuw in slaap te wiegen of te bezweren. In

een' stroom van adressen verhief zich al luider en luider de stem der gemeente,

welke op eene billijke en eerlijke uitvoering van Art. 23 aandrong. De be-

dreiging werd zelfs geuit : „ de vrijheid te zullen nemen , die niet gegeven

werd." Ouder dien indruk nam d^ synode van 1858 de taak der uitvoering

ter hand. Een nieuw en uitgewerkt kies-reglement werd ter tafel gebragt —
maar afgestemd. Toch kwam men hierin overeen, dat aan elke gemeente de

gelegenheid moest verschaft worden , om zich te verklaren, of zij de voortdu-

ring van het bestaande wenschte, dan wel of zij verandering begeerde.

De synode van 1859 werd onder de ongunstigste voorteekenen geopend. Aan

Art. 23 scheen geen ander lot beschoren, dan ten doode gewijd, uitgeluid en

begraven te worden. Terwijl sommigen sterker dan ooit er op aandrongen,

dat deze bepaling der grondwet niet langer eene doode letter blijven, maar

tot eene werkelijkheid worden mogt, werd dit door vele anderen als de zwaarste

rampslag beschouwd, die de Kerk immer zou kunnen treffen. Het artikel werd

met een spookgedrocht vergeleken, dat reeds veel te lang op zwarte vleêr-

muisvlerken onder het verwulfsel der kerk en boven de hoofden der synodale

leden had rondgefladderd. Bij die verdeeldheid van gevoelens werd door den

voorzitter de vraag aan de vergadering voorgelegd: „of zij tot het nemen van

maatregelen, die tot verandering in de verkiezing van kerkei-aadsleden moesten

leiden, geneigd was over te gaan?" En deze zóó gewigtige vraag werd ont-

kennend beantwoord. Het concept van een kies-reglement, in den geest der

vorige synode met veel zorg ontworpen, was wel aanwezig, maar moest dien

ten gevolde buiten behandeling blijven. Zóó scheen dan de geheele zaak afge-
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daan en Art. 23 zóó goed als gestorven. Maar neen! nog in dezelfde verga-

dering zou de schijndoode in het leven teruggeroepen, of de verdrevene, die

door de hoofddeur der vergaderzaal was weggezonden, door eene zijdeur weder

binnengelaten worden. Eene andere vraag des voorzitters : „ of niet Art. 23

zóó zou kunnen gewijzigd en geformuleerd worden, dat het niet telken jare

tot de synode terugkeerde?" gaf de geboorte aan zulk een gerevideerd en

uitgebreid artikel, dat het in waarheid naar een nieuw concejjt geleek, en aan

velen als een terugkomen op het vroeger genomen besluit voorkwam. Toch

werd deze nieuwe redactie voorloopig aangenomen, maar om zich slechts in

een kortstondig bestaan te verheugen, daar zij reeds in de eerstvolgende sy-

node afgewezen en vernietigd werd. Wederom zegevierde het gevoelen , dat

de geheele zaak tot latere gelegenheid verdaagd moest worden.

Maar wie ook in dit besluit meende te kunnen berusten, de Waalsche

reünie niet, die een krachtig protest hiertegen inzond, waarbij zij de ver-

antwoording der mogelijke gevolgen verre van zich wierp. De beweging,

hierdoor in veler gemoederen verwekt, had allengskens een ernstiger aanzien

verkregen. Tot in de kamer der volksvertegenwoordiging was de zaak in

geschil met veel levendigheid besproken. De regering nam de houding aan,

als of zij de verlangde opheffing van het collatieregt van de uitvoering van

dit artikel afhankelijk wilde stellen. Door dit alles vond de synodale com-

missie zich genoopt, de synode te adviseren, de zóó dikwerf mislukte taak

nog eens ter hand te nemen. Hiertoe werd besloten, een nieuw ontwerp ge-

vormd, aangenomen en, nadat de consideratiën der Provinciale Kerkbesturen

en klassikale vergaderingen waren ingewonnen, bij eindbeslissing goedgekeurd.

Zóó scheen men dan digter dan ooit aan het gewenschte doel genaderd te

zijn. Doch het was niet meer dan schijn.

De synode van 1861 had de wijze der verkiezing aan de keuze der gemeente

overgelaten ; die van 1862 had, in strijd hiermede, de nu vastgestelde regeling

voor elke gemeente verpligtend gemaakt. Dit bleek nu de steen des aanstoots,

de rots der ergenis te zijn , waarop het geheele ontwerp
,
gereed de haven in

te zeilen , nogmaals schipbreuk leed. Het finaal-gearresteerde reglement werd

andermaal door de Provinciale Kerkbesturen afgestemd.

Wien kan het bevreemden , dat er bij deze herhaalde teleurstelling één oogen-

blik ernstiger dan ooit over gedacht is geworden , om, met een beroep op hetgeen

van de vroegste tijden afin de Nederlandsche Hervormde Kerk had plaats gehad,

dit geheele artikel uit de grondwet te ligten of in te trekken , en dat die ge-

dachte de meeste ondersteuning heeft gevonden bij hen, die het in werking

treden daarvan niet anders dan „ als een kwaad konden aanmerken , dat wel

onder Hooger bestuur ten goede zou worden geleid , maar voor welks bevor-

dering zij zich niet verantwoordelijk durfden stellen." — Wie moet niet veel

meer hulde doen aan het taaije geduld en den moed der synode, om tot
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eene laatste proefneming over te gaan ? — En nog zou die proefneming niet

de allerlaatste zijn

!

Als grondbeginsel werd nu aangenomen : „ Geene gemeente blijve versto-

ken van de gelegenheid, om haar regt tot de beroeping van predikanten en

de benoeming van ouderlingen en diakenen uit te oefenen; maar ook geene

gemeente v»forde daartoe verpligt en gedwongen !" — De invloed aan de ge-

meente verleend , werd hiermede ook tot de beroeping van predikanten uitge-

strekt, iets wat tot hiertoe , als hoogst bedenkelijk in zijne gevolgen, volstandig

was afgewezen. Toch heeft het aldus geformuleerde beginsel in het eind ge-

zegevierd. Wederom waagde het de volgende synode het facultatief gestelde ver-

pligtend te maken; maar, wat ligtelijk te voorzien was , de oude geschiedenis—
eene finale afstemming van de zijde der Provinciale Kerkbesturen — werd

nog eens herhaald. Nu evenwel oordeelde de synodale commissie, dat er eene wel-

gegronde hoop op een' gunstiger uitslag bestond, indien het verpUgtende uit het

reglement werd weggenomen. De synode van 1865 gaf aan dezen wenk ge-

hoor, en de uitkomst bekroonde hare verwachting. Het aldus gearresteerde

reglement werd door de groote meerderheid der Provinciale Kerkbesturen en

klassikale vergaderingen aangenomen. De tijd , waarop alle gemeenten zouden

worden opgeroepen , om van haar gevoelen in dezen te doen blijken, werd nu

bepaald, en aan de synodale commissie opgedragen , in de verschillende regle-

menten te veranderen wat deswege verandering zou behoeven.

Het reglement, van de eene zijde met juichtoonen ontvangen, van de

andere zijde met een bedenkelijk schouderophalen begroet, werd tegen den

eersten Maart 1867 in werking gesteld. Wie in de daaropvolgende maanden

onze vaderlandsche steden en doi'pen had doorreisd , hij had in kerkekamer

of schoollokaal , of waar ter plaatse het stembureel geopend was , weinig

minder drukte en levendigheid kunnen waarnemen, dan of het, na de ontbin-

ding der Tweede Kamer, de keuze van nieuwe volksvertegenwoordigers had

gegolden. De uitslag was, dat ruim de helft onzer vaderlandsche gemeenten

(waartoe meest al de aanzienlijke steden , met uitzondering van Utrecht, behoor-

den), zich vóór de nieuwe wijze van verkiezing verklaarde, terwijl de kleinere

helft die voor als nog wenschte te laten geschieden op den bestaanden voet.

Te kort is nog dit reglement in werking geweest, om over zijne nadee-

lige of voordeelige strekking een beslissend oordeel uit te spreken. Zooveel is

echter reeds gebleken , dat de vrees van zoovelen, dat het hier veel meer het

dienen en de begunstiging van eene partijzaak, dan de handhaving van een

beginsel zou gelden, niet ijdel en ongegrond is bevonden. Dit laatste kunnen

wij niet anders dan betreuren. Welk eene rigting men ook bij den strijd,

die in onze dagen op theologisch en wijsgeerig gebied moet worden doorga-
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streden, moge zijn toegedaan, men zal bezwaarlijk bet laatste, meest afdoende

antwoord op de vraag : „ Wat is waarheid ?" van de stembus kunnen verwach-

ten. Mogt het zwaartepunt van het kerkbestuur hierdoor gedurig meer

van enkelen op de heffe des volks overgaan , en van Ollgarclile in Ockloyarchie

ontaarden, dan zou dit artikel, bij eene bartstogtelijke opwinding der ge-

moederen, in de toekomst nog veel duurder kunnen te staan komen, dan op

de geldsom, die het verzwolgen heeft. Mogt daarentegen onze Nederlandsche

Hervormde Kerk eerlang blijken rijp te zijn geworden voor de vrijheid, die

zij geniet, en met bedachtzame wijsheid daarvan de vrucht weten te plukken,

dan zou dit kostbare wetsartikel niet te duur betaald en verkregen zijn.

VII.

Be ophomst en voortgang der moderne rigting in Nederland.

Wij gaan wederom met onze herinnering ongeveer een tiental jaren terug.

Op een' der lange winteravonden van het teneindesnellende jaar 1859 , zaten

twee vrienden in het stille studeervertrek, bij het zonnige lamplicht en den

snorrenden haardkagchel , in vertrouwelijke zamenspreking bij elkander. Op

de tafel lag een kleine stapel boeken : Busken Huët, Brieven over den

Bijbel, Heinrich Lang, E'm Gang durcA die chrisUicIie Welt, Félice Pécaut

,

Le Chrisi et la conscience en Opzoomer, De waarheid en hare kenhronnen. Na

deze boeken één voor één opgenomen en vlugtig ingezien te hebben, begon

de een : „ En hoe hebt gij het dezen zomer op de synode gehad ?" — „ „ De

strijd over Artikel 23,"" antwoordde de ander, „„is, gelijk gij weet, warm

genoeg geweest; maar de strijd had nog warmer kunnen worden , daar één der

afgevaardigde ouderlingen , met het oog op het nieuwe verschijnsel in onze

Hervormde Kerk , dat sommige predikanten door woord en geschi'ift de groote

historische feiten betreffende den Christus weerspraken, en de grondslagen

van het geloof der christenen van alle eeuwen verwierpen , het voorstel deed,

dat de synode haar geloof aan die feiten krachtig en onverholen mogt uit-

spreken. Dit voorstel werd in handen der drie hoogleeraren gesteld, en

deze moesten het verschijnsel zelf, waarop hier gedoeld werd, tot hun

leedwezen erkennen. Zij betreurden het, dat in den laatsten tijd geschriften aan

de gemeente in handen gegeven werden, waardoor het geloof van sommigen

geschokt en in verwarring gebragt werd. Zij verheugden zich nogtans, dat

reeds krachtige stemmen tot handhaving van den historischen grondslag des

christendoms op waardige wijze zich lieten hooren. Zij meenden , dat het

vrije onderzoek van Bijbel en christendom op geenerlei wijze belemmerd mogt

worden, en spraken het als hun vast vertrouwen uit, dat de waarheid, die



696

in Christus Jezus is, noch door de niagt der kritiek, noch door eenige magt

ter wereld , tot logen gemaakt of vernietigd zou kunnen worden. Zij gaven het,

eindelijk, als hun verlangen te kennen, dat dit voorstel, nevens hun rapport,

in de gedrukte handelingen der synode niogt worden opgenomen, als eene

getuigenis, dat geene verschijnselen op het kerkelijk gebied de aandacht der

synode ontgaan, en dat zij, bij de bestaande verordeningen tot handhaving

der christelijke waarheid, met het oog op Jezus Christus, die het vaste fun-

dament en het Hoofd der Kerk is , het waarachtig heil der gemeente, ook in

dezen tijd, wakend, werkend en biddend verbeidt. Verre de groote meer-

derheid der vergadering aarzelde niet, dit als de getuigenis ook van haar

gevoelen over te nemen en te bevestigen." " — „ Was de voorsteller zelf hiermede

voldaan ?" vroeg nu weder de eerste spreker. — „ „ Hij had gaarne gezien," " was

het antwoord
, „ „ dat de synode zich regtstreeks tot de gemeente hadde gewend

;

doch hiertoe kon deze niet besluiten.""— „Zoo trokken dan hier nog Leiden,

Utrecht en Groningen ééne lijn. Zal dit lang zóó blijven?" sprak de ander;

„maar daar," zóó vervolgde hij, Huet's Brieven over den Bijhei nog eens van

de tafel opnemende, „ddarhebt gij den aartsketter ! die zekerlijk in deze klagt,

want eene aanklagt kunt gij het bezwaarlijk noemen , het meest is bedoeld en

getroffen geworden." — «jjDit geloof ik met u,"" hernam zijn vriend, „„maar

zoo gij naar de naastaanleidende oorzaken vraagt, waardoor de rigting, die

men met den naam van moderne rigting heeft gedoopt 1), in den laatsten

tijd belangrijke uitbreiding heeft ontvangen, of wat in de naaste toekomst

nieuwe brandstof gaat opleveren voor den strijd , die reeds zóó hevig aan

het branden is, zie dan de auteurs, die daar nevens u liggen, niet voorbij!

Gij zoudt naauwelijks gelooven, welken invloed deze geschriften, die nage-

noeg gelijktijdig verschenen zijn en elkanders inzigten zoo uitnemend be-

vorderen, aireede binnen de enge tijdruimte van weinige maanden in onze

theologische wereld, voor zooveel ik hierover heb kunnen oordeelen, hebben

doen gelden." " — Zóó eindigde dit gesprek.

Niet willekeurig is deze inleiding en het bovenstaande jaartal door ons

gekozen, al hebben wij, van den oorsprong der moderne rigting gewagende,

veel hooger op te klimmen. Gelijk al het heden uit het verledene geboren

wordt, en het tegenwoordige de kiem of de plant der toekomst in hare wind-

sels omsloten met zich draagt, zoo was ook deze veel vroeger aanwezig en door

1) De naam zelf — anders, gelijk in moderne gescliiedenis , moderne talen, m.oderne

schilderschool, in veel ruimeren zin gebezigd — dagteekent almede nagenoeg van den-
zelfden tijd, van het stukje van den Em. Waalschen predikant D. T. Huët: Wenh-n
opzigtelijk Moderne Theologie, waarin deze met veel geest en luim de regten van
het BijbelicJt Supranatwralime tegenover de opkomende nieuwere leeringen zocht te

handhaven.
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tal van zamenwerkende oorzaken voorbereid. Die oorzaken met helderheid in

het licht te stellen, verblijve aan den toekomstigen geschiedschrijver van den

strijd dezer dagen, die over vele bijzonderheden , welke hierbij in aanmerking

verdienen te komen , meer onbevangen zal kunnen oordeelen , dan thans reeds

zou kunnen geschieden. Ongetwijfeld zal deze bij dit onderzoek tot Lessing,

Herder en Schleiermacher teruggaan, die als de profeten van den nieuwen tijd

zijn begroet, al moet men het betwistbaar achten, of in deze mannen, bepaal-

delijk in de twee laatstgenoemden, reeds de choryphéen of patronen der moderne

rigting kunnen gezien worden. Naauwkeurig zal hij hebben aan te wijzen , hoe-

veel hierbij voor rekening van Strauss en Tubingen , van de Straatsburger god-

geleerden , van den invloed der wijsbegeerte en natuurkundige wetenschappen

komen moet. Onpartijdiger , dan wij het zouden vermogen , zal hij het antwoord

kunnen geven op de vragen: in hoeverre de rigting, welke door Donker

Curtius en van der Willigen vertegenwoordigd werd, hiertoe den weg hebbe

gebaand? Of men regt heeft, gelijk soms geschiedt, dit ook aangaande de

Groningsche school te beweren, schoon velen harer met roem bekende

vertegenwoordigers thans in de voorste gelederen der conservatieven strijden?

In hoeverre de ontwikkelingsgang, dien de beoefening der godgeleerdheid aan

de Leidsche Hoogeschool genomen heeft — reeds vóór dat zij oj)enlijk hare

zijde koos — den overgang tot de moderne rigting gemakkelijk heeft gemaakt ?

Of de synode der Nederlandsche Hervormde Kerk , welke thans zóó heftig

van ontrouw aan hare roeping wordt beschuldigd , van de nakomelingschap

vrijspraak of veroordeeling zal te verwachten hebben? — Wij houden het

antwoord op al deze vragen terug. Wij vestigen hier niet het oog op den

strijd over de regten des verstands en des gevoels , tusschen Opzoomer , van

Oosterzee en Scholten gevoerd , en gaan menigen persoonlijken strijd , waarin

dezelfde namen , alsmede die van da Costa , Chantepie de la Saussaye , Hof-

stede de Groot en Doedes gemengd zijn, met stilzwijgen voorbij. Alleenlijk

mogen wij hier niet onvermeld laten, welken magtigen invloed het beroemde

hoofdwerk van den Leidschen hoogleeraar Scholten : De leer der Hervormde

Kerk in hare grondbeginselen , op de vorming van aankomende theologen ge-

oefend heeft , en welk eene gewigtige beteekenis de strijd van dezen geleerde

met den hoogleeraar Ploekstra, over 's menschen vrijen wil of het determinisme

en i7ideterminisme , voor onzen tijd erlangd heeft, als welke aan het openbaar

optreden der moderne rigting het naast is voorafgegaan.

Even weinig verwachte men hier eene uitvoerige teekening van haar wezen

en karakter. Het kan ons eenigerraate onverschillig zijn , of haar eigenlijk uit-

gangspunt in de veranderde natuur- en wereldbeschouwing , in de ontkenning

van het wonderbare en bovennatuurlijke, in het Godsbegrip, in de wet der

oorzakelijkheid, zoowel geldende op zedelijk als op natuurlijk gebied, of

eindelijk, in de wijsbegeerte der ervaring (empirie) gezocht worde, daar de

II. 8S
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hiergenoemde h oofdtrekken — al wordt omtrent deze punten door al hare

voorstanders gansch niet eenstemmig gedacht — toch in de moderne rigting

ontwijfelbaar zijn weder te vinden. Genoeg, dat deze zich in ons vaderland,

voornamelijk door de veranderde opvatting en voorstelling van de hoofdfeiten

des christendoms, heeft aangekondigd, en dat wij het historisch volkomen

bewijsbaar achten, dat het bovenstaande jaar 1859 het tijdpunt geweest is,

waarop de magt en de werking , die zij openbaarde , het karakter eener meer

doorgaande beweging of hervorming hebben aangenomen. Van nu af zag men

haar met ongesluijerd gelaat en onbeschroomd te voorschijn treden. In tal van

boekbeoordeelingen , opstellen en vlugschriften werden hare grondstellingen en

beginselen onverholen blootgelegd. Weldra had zij in de Bijbelvriencl en

andere tijdschriften hare organen gevonden , waarin openlijk, als van de daken,

zou worden gepredikt, wat men tot hiertoe met zekere behoedzaamheid

elkander in het oor gefluisterd liad. Het oude kerk-systeem , en zij, die nog

langer waagden het te verdedigen , en zoovelen als nog de supranaturalistische

rigting waren toegedaan, werden van alle zijden bestreden, soms met diepen

en heiligen ernst, met wetenschappelijke wapenen, op waardigen" toon , maar

ook soms met vinnigen haat of met liet min edele wapen van bijtenden spot.

Onze geestige leekendichter deed zicli mede kennen als haren bondgenoot , in

puntdicht en satyre, en de helderst schitterende vonken van zijn vernuft ont-

sprongen aan het staal , dat hij op dit aanbeeld scherp had geslepen , hoewel

tot zijne eere gezegd moet worden, dat hij zoowel ter linker- als ter regter-

zijde zijne pijlen afschoot. Steeds grooter werd het getal harer aanhangers , en

daartoe behoorden niet weinige mannen , wier naam alleen reeds geschikt was

,

om weder anderen afvallig te doen worden, of nieuwe volgelingen voor hunne

overtuiging te winnen. Meermalen moest het ons in de twee volgende jaren

zijn, als of wij ons midden in den storm eener omwenteling bevonden. Gelijk

in het jaar , waarin België zich van ons losscheurde , dag aan dag eene

nieuwe tijding onze ooren trof, hoe de eene stad na de andere was overge-

gaan , zóó ging er in die jaren naauwelijks eene week voorbij , waarin niet

de moderne rigting nieuwe triumfen had te vieren ; en dezelfde uitroep, die

in deze dagen op de lippen veler modernen zweeft , waar zij beproefde wa-

penbroeders hunne vanen zien verlaten, is toen ook, bij den ongedachten

overgang van menigen geachten en gevierden prediker, van de tegenovergestel-

de zijde met smartelijke verbazing geslaakt: „Et tu? Brute! — Brutus!

ook gij?"

Hoewel de moderne rigting in den boezem der Hervormde Kerk is ontstaan

,

zóó gevoelden ook de kleinere kerkgenootschappen zich alras van denzelfden

schok der beweging aangegrepen. Van zelf hebben wij alzoo onzen blik van

nu af over de geheele Protestantsche Kerk van Nederland uit te breiden. Ook

bij de Lutherschen , Remonstranten en Doopsgezinden heeft zij uitgebreide
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vertakkingen gemaakt, en alligt nog meerdere begunstiging dan in het

genootscliap der Hervormden gevonden. De Leidsclie en Groningsclie godge-

leerden, die zich vroeger of later onder hare voorstanders hebben geschaard,

konden schier van den aanvang af op enkele hoogleeraren aan de kweek-

scholen der Lutherschen en Doopsgezinden als hunne geestverwanten wijzen,

die ook thans nog gerekend moeten worden nevens hen aan het hoofd der

beweging te staan.

Wil men zich een denkbeeld vormen van de belangrijke vorderingen

door de nieuwe rigting gemaakt, of zich ten volle overtuigen welk eene

magtige onikeering in denkbeelden en begrippen, binnen den omtrek van een

klein aantal jaren, in de protestantsche Kerk van Nederland heeft plaats-

gegrepen: men verplaatse zich dan wederom in het jaar 1859, en blikke

van daar een drie- of viertal jaren in het verledene terug en in de toekomst

vooruit. Men vergelijke de houding, welke onze vaderlandsche godgeleerd-

heid met groote eenparigheid tegenover de kritische rigting van Strauss en

Tubincren tot dusverre had blijven handhaven, met die, welke hare voor-

naamste woordvoerders later hebben aangenomen; men herinnere zich in welk

een' geheel tegenovergestelden zin en geest zij vroeger en later over de réalüeit

van 's Heilands opstanding, zoowel van den kansel als in openbare geschrif-

ten, heeft gesproken, en late inzonderheid niet onopgemerkt, hoe de denkbeel-

den en inzigten omtrent het vierde en diepzinnigste onzer Evangeliën — dat

nog kort te voren, met eenzijdige terugzetting der drie eerste Evangeliën,

schier uitsluitend tot de vraagbaak voor de kennis van Jezus' levensgeschie-

denis was V(U-heven — binnen een drie- of viertal jaren geheel veranderd zijn.

Wat krachtiger, dan menigeen vermoedt, tot de verandering dier inzigten

heeft bijgedragen, of althans gestrekt heeft om de verborgene gedachten van

veler harten zich te doen openbaren, was de verschijning van Kenan's Fie de

Jesu in den zomer van 1863. AVelke wederlegging de geleerde en geniale

schrijver ook in en buiten ons vaderland gevonden heeft; welk eene scherpe

stem van berisping en afkeuring zich ook tegen hem verhief, en hoewel mo-

dernen en niet-modernen daarin met elkander overeenstemden , dat het god-

delijk karaktLTbeeld des Heilands door hem misteekend was : duidelijker dan

voorheen bleek het nu, hoe velen ten onzent in de grondopvatting en aanschou-

wing niet wezenlijk van hem verschilden ; en indien Renan er kennis van draagt,

hoe hij op de baan der historische kritiek aireede verre is voorbij gestreefd,

en welke proeven er na hem genomen zijn, om het leven van Jezus vol-

gens eene zuiver kritische of historische methode, welke al het wonderbare en

bovennatuurlijke daaruit verwijdert, in zijne bijzonderheden te ontleden, of

als één geheel te bewerken, dan kan hij, met het oog op de moderne rig-

ting hier te lande , met zeker welgevallen uitroepen : n Overwonnen ben ik

overwinnaar gebleven!" — Voegen wij dit alles te zamen, dan zal men erken-

88*
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iien , dat het verwijt van traagheid en langzaamheid, dat de buitenlander

voor het Nederlandsche volkskarakter gereed heeft, allerminst op de heden-

daagsche godgeleerdheid van toepassing is, en dat deze , zoowel hier als elders,

het veel meer tot hare leuze schijnt gesteld te hebben , om de versnelde bewe-

ging , waardoor het verkeer tusschen landen en volken in onze dagen gemakke-

lijk gemaakt wordt, in zich op te nemen en daarmede gelijken gang te houden.

Waaruit laat zich die snelle voortgang der moderne rigtlng in de protes-

tantsche Kerk van Nederland verklaren ?— Uit de veroverende kracht der waar-

heid! zegt de een. Uit den tuimelgeest onzer eeuw! zegt de ander. En

zekerlijk, indien er geene waarheid in haar sti-even had gelegen, of indien

zij niet in overeenstemming ware met den geest en de rigting des tijds , dan

zou die snelle voortgang ons een onoplosbaar raadsel moeten blijven. Hoe men

nogtans hierover moge denken of oordeelen, wij vreezen noch van de eene noch.

van de andere zijde scherpe wederspraak te kunnen ontmoeten, als wij hierop

ten antwoord geven, dat die verklaring voornamelijk gezocht moet worden

in het apologetisch karakter, dat deze rigting, vooral in haren vroegsten

oorsprong, heeft gedragen, waardoor zij zich van alle vroegere aanvallen op

het christendom , alsmede van den geest en de strekking , welke in onze da-

gen het tijdschrift de Dageraad kenmerken, gunstig heeft onderscheiden 1).

Zij die haar het eerst „aan de denkende christenen" zochten aan te prijzen,

kondigden zich zelven als de ware en eigenlijke apologeten aan, die, wel

verre van het ware christendom te willen ondermijnen of afbreken , het

veel meer tot het doelwit van hun streven hadden gesteld, de godsdienst

van Jezus, ontdaan van al hare bijvoegselen, in hare oorspronkelijke zuiver-

heid te herstellen , en alzoo eene hervorming der Kerk te helpen voorberei-

den , welke nog dieper zal doordringen, en geene minder zegenrijke vruch-

ten opleveren, dan de onvoltooid geblevene Kerkhervorming der zestiende

eeuw. Al deelen wij nu in die schitterende verwachting niet, wij hebben

daarom nog geen regt aanstonds aan den waarheidszin en de gemoedelijke

overtuiging van hen, die haar predikten, te twijfelen ; en kon zoodanige predi-

king, in eenen tijd die met vooruitgang en verlichting dweept, hare werking

missen? Moest het denkbeeld niet veel aantrekkelijks en bekoorlijks hebben, de

lang gewenschte, maar vruchteloos beproefde verzoening van „ kerk en weten-

schap" verwezenlijkt te zien? Al de bovengenoemde schrijvers Lang, Pécaut,

Busken Huët , Opzoomer — om geene andere namen hierbij te voegen —
verzekerden zóó stellig , dat de gemeente , bij het omhelzen van deze nieuwe

1) Het zij mij vergund hier terug te wijzen naar mijne akademiscbe oratie: Be

Hidoricd reügionis Chridianae indole, etc. en de eerste mijner tien voorlezingen over het

leven van Jezus, door Ernest Eenan: Eet apologetiscJi karakter van den strijd onzer

dagen, waarin hetzelfde denkbeeld breeder ontwikkeld en gestaafd is.
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rigting, buiten het verlies van enkele onhoudbare meeningen, die zich zelve

reeds lang hebben overleefd, voor hare wezenlijke belangen, voor hare uit-

zigten en verwachtingen, voor haar inwendig gemoedsleven, voor hare op-

bouwing in geloof, hoop en liefde , volstrekt niets zal verloren hebben ! En

wat kon begeei-lijker schijnen dan in het bezit te kunnen blijven van het volle

kapitaal, zonder de erfenis van het voorgeslacht — met hare belijdenisschrif-

ten, hare mysteriën, haar wondergeloof — te aanvaarden, den parel te blij-

ven behouden , en dien zelfs , als de schelp geheel zou verbroken zijn , in te

schooner glans te zien blinken?

Wij behoeven , daar wij hier alleen de taak des geschiedschrijvers hebben te

vervullen , omtrent het gegronde of onhoudbare dezer stellingen geene uitspraak

te doen. Aan later leeftijd moge de beslissing verblijven , aan welke zijde —
van lien, die deze gevoelens met geestdrift verdedigen , of van hen, die in deze

voorstellingen eene begoocheling en ilhisie zien, waaruit de modernen zelven

van lieverlede zullen ontwaken — het verst gezien , het helderst gedacht en

geoordeeld zij geworden. Genoeg, dat het ons alzoo verklaarbaar wordt , hoe deze

rigting door ontelbaar velen , bij het opkomende geslacht, in beschaafde kringen
,

zelfs bij de lagere volksklasse , met zekere goedkeuring en toejuiching is ont-

vangen
;

gelijk het zóó ook alleen zich verklaren laat , dat velen harer ach-

tenswaardigste voorstanders, met hunnen rijkbegaafden apologeet Albert

Réville aan de spits, en zijne spreuk: „Nous maintiendrons" op hun wapen-

schild geschreven , het als hun' pligt en roeping konden beschouwen , binnen

de Kerk te blijven, zoo lang deze hen niet als onwaardige zonen verstiet,

om met toewijding van al hunne krachten, het werk harer hervorming en

reiniging te beproeven en door te zetten.

Maar zóó gaai'ne als wij toegeven, dat dit apologetisch karakter aan de

moderne rigting oorspronkelijk eigen geweest is, zóó weinig laat zich dit

toch van allen verklaren , die deze rigting zijn toegedaan. Even als in de

staatkundige bewegingen onzes tijds ontmoeten wij hier verschillende frac-

tiën , en kunnen wij mannen van het centrum en eene regter- en linkerzijde

onderscheiden. Wat van den aanvang af is voorzien en voorspeld , dat de lijn

der ontkenningen met steeds toenemende onversaagdheid zou worden voort-

getrokken , tot dat de uitgerekte en strakgespannen snaar zou komen te bar-

sten — dat is aireede ten volle bevestigd. Van zelf rijst hier ons het beeld

van twee jeugdige geleerden voor den geest, wier namen reeds vroeger ver-

meld zijn 1), die, met de schitterendste gaven toegerust, zooveel voor de

protestantsche Kerk beloofden en voor haar onherroepelijk zijn verloi'en ge-

gaan : Busken Huët, de zoon der Hugenoten of Fransche réfiigiées, een'

naam dragende , evenzeer in Frankrijk als in Nederland vermaard ; en AUard

1) Zie bovea blz. 506.
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Pierson, de zoon van liet réoeü, opgewiegd in de armen eener vrome mys-

tiek, waarvoor hij, zelfs bij zijne verste afwijkingen, zijne sympatliièn nooit

geheel heeft kunnen verloochenen. Welk een onderscheid toch tusschen den

auteur der Briecen over den Bijbel, toen ook hij geloofde, uit een gods-

dienstig oogpunt beschouwd , schoone dagen te beleven : „ een nieuwen Her-

vormingstijd !" Toen hij uit Eeinout's brieven aanteekende :

„Het is een onzelfstandig, een ongeestelijk, een kinderachtig dringen en

drijven, volstrekt te willen weten wat men nu eenmaal niet weet , niet weten

kan, nimmer weten zal, en wat de overste Leidsman des geloofs zelf niet

gewild heeft , dat men weten zou."

„ Ware er in het gemeen geene andere keus als tusschen regtzinnig en ligt-

zinnig
,

ik zou liever om mijne orthodoxie voor ouderwetsch doorgaan, dan om
mijn liberalisme ingehaald worden door lieden van verdachten ernst."

„ Liever sterf ik met den Bijbel onder mijn kussen in het onhoudbaarst

en onredelijkst geloof, dan dat ik leugen en bedrog zou zien in een boek,

waaruit Gods eigen stem mij met onverstaanbare kracht tegenklinkt.'"

Welk een onderscheid tusschen betuigingen als deze, en zijn Ongevraagd advies,

waarin hij de moderne theologie aireede voor geheel verouderd verklaarde en

als eene formule omschreef, „ die zich zelve opheft en haar voorwerp meteen ;"

en wederom tusschen dit tijdstip en de uitgave zijner Lldewijde , waarmede hij

zich zelven een spat in het gelaat wierp , eer hij Nederland verliet. Welk een

onderscheid nog tusschen Pierson's vroegste opstellen over de moderne rigting 1)

en zijne Rigting en leven , of het woord waarmede hij de christelijke Kerk ver-

liet, en wederom tusschen dit en zijne latere geestesvruchten

!

Aanvankelijk wilde men beider heengaan als eene persoonlijke daad beschouwd

hebben, welke geheel bultende moderne theologie en hare voorstanders omging;

maar dit was toch onmogelijk vol te houden, toen het eens gegeven voorbeeld door

het voorbeeld van zooveel anderen, die evenzeer het kerkelijk ambt nederlegden
,

werd gevolgd; nu het getal nog steeds blijft toenemen van dienstdoende predi-

kanten
, die in de kracht huns levens hun ontslag uit de evangeliebediening vra-

gen. De beweegredenen, waardoor deze mannen zich bij het doen van dien gewigti-

gen stap laten leiden, moeten hier buiten alle beoordeeling blijven. Een iegelijk

hunner zij in zijn gemoed volkomen verzekerd! Wij kunnen ons nogtans

gemakkelijk voorstellen, hoe sommigen, schoon nog altijd van de deugdelijk-

heid hunner zaak overtuigd , mismoedig de worsteling opgeven tegenover eene

gemeente, welke zij niet kunnen en ook niet mogen dwingen met hen mede

te gaan; maar evenzeer blijven wij het daarvoor houden, dat anderen tot

het inzigt zijn gekomen, zich met hunne overtuiging onmogelijk langer op

christelijken bodem te kunnen handhaven ; en van enkelen hunner zal het een-

1) Misverstand in de Gids van 1860: Be moderne theologie, in haren oorsprong; Kracht

en zwakheid.
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parig bewustzijn der gemeente , na de volledige openbaring hunner gevoelens,

moeten getuigen : „ het was meer dan tijd , dat zij heengingen !'' Van de

zijde onzer orthodoxie worden deze mannen veelal wegens hunne eerlijkheid

en regtschapenheid geprezen ; door hunne moderne broeders worden zij daar-

entegen — en hoe kon dit ook anders ? — veelal met een min gunstig oog

beschouwd, die het hun noode vergeven, dat zij zich door de vlugt aan den

strijd hebben onttrokken. Zeker is het, dat de moderne rigting geene erger

vijanden bezit, dan in dezulken, die, na met christendom en openbaring

te hebben gebroken , zich een volslagen scepticisme in de armen werpen , en

bezig zijn voor godsdienst en zedelijkheid — maar zóó ook voor de moderne

rigting zelve — het graf te delven.

Men heeft gevraagd : of de moderne rigting eene toekomst heeft ? — Niet on-

natuui'lijk is het, dat hare ijverigste voorstanders bij het uiten van die vraag

half toornig oprijzen, en het antwoord gereed hebben: „Aan ons, wier rigting en

streven geheel in overeenstemming zijn met den geest en de behoeften des tijds

;

aan ons, die de eischen der wetenschap volkomen tot hun regt laten komen,

on deze , wat veel te lang werd verzuimd , op het gebied der godgeleerdheid

hebben overgebragt; aan ons, wier leuze het is en blijft ;„ gelooven en weten"

met elkander te verzoenen; aan ons behoort, bij de voortgaande verlichting

en beschaving des menschdoms, de toekomst alleen en geheel." — Toch moeten

wij ons bescheidenlijk enkele opmerkingen veroorloven. Wanneer wij de

moderne rigting van hare ontkennende zijde beschouwen, en het oor leenen

aan de lessen der geschiedenis , dan geeft deze stem geen gunstig antwoord

op die vraag, indien wij althans met de gedachte aan haar voortdurend be-

staan ook den plasüschen vorm eener Kerk verbinden ; en de innige bewust-

heid hiervan openbaart zich onwillekeurig bij vele modernen, in wier schat-

ting de idee eener Kerk al lager en lager daalt. Maar ook wanneer wij

,

met ei'kenning en waardering van het goede en voortreffelijke, dat wij gaarne

huldigen in zoovele vaderlandsche mannen , die , door de degelijkheid

hunner kennis , door hun leven en karakter , door hun' vromen en reinen

zin , dezer rigting waarlijk tot sieraad zijn
, geneigd zijn een toestemmend

antwoord te laten volgen, dan nog dringt zich weder eene andere vraag aan

ons op: „Zal de moderne theologie zich op het thans ingenomen standpunt

kunnen handhaven?" — Het woord van Baur : „ De dogmatiek wil datgene, wat

in gestadige beweging en afwisseling is , tot staan brengen , om het uit den

stroom als aan den oever van het vaste land te redden ; maar te vergeefs

worstelt zij tegen den aandrang der golven. Het is het noodlot dor dogma-

tiek , altijd weder in den stroom , die met alles overmeesterende magt haar

verder dringt , zich op te lossen en onder te gaan." Dit woord zal op de
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moderne theologie niet minder van toepassing zijn dan op ieder vroeger

dogmatisch systeem. Onze modernen kunnen alzoo niet blijven waar zij staan,

ook dan niet, waar in de edelste gemoederen steeds luider eene stemme

weerklinkt: ^ Tot hiertoe en niet verder!" Zullen zij dan teruggaan, om op

nieuw op den pasverlaten bodem van het supranaturalisme den voet te zetten ?

Onmogelijk, zeggen zij; dit immers zou de opheffing en vernietiging der

rigting zelve zijn! Voorwaarts alzoo? — Maar hoedanig za,\ dat voorwaarts zi^n?

De moderne rigting is werkelijk reeds eene nieuwe phase harer ontwikkeling inge-

treden. Den goddelijken oorsprong des christendoms, in den gewonen of supra-

naturalistischen zin, heeft zij reeds verre achter zich liggen , en godsdienst en

zedelijkheid zijn nu het zwaarwigtig probleem geworden , aan welks oplossing

zij zich waagt. Zullen beiden door haar in hare heilige regten ontzien , en

in haar naauw en onafscheidelijk verband ten volle verdedigd en gehandhaafd

kunnen worden? Wij moeten het antwoord op deze vragen van de toekomst

wachten, maar spreken het vrijmoediglijk als onze overtuiging uit, dat de mo-

derne rigting het vonnis van haren eigen ondergang zou hebben geteekend, zoo-

dra zij hare onmagt belijden moest, om de onuitdelgbare zielsbehoeften des men-

schen — die des godsdienstigen en zedelijken gevoels — duurzaam te bevredigen.

VIIL

De nabijzijnde crisis.

Blik op den tegenwoordigen toestand der Prolestantsche Kerk in Nederland.

Besluit.

Hoe weinig men ook geneigd moge zijn , om de godsdienstige beweging

onzes tijds met het grootsche werk der Kerkhervorming in alles gelijk te stel-

len: het mag en moet worden toegestemd, dat de levensvragen, die in onze

dagen zooveler hoofd en hart bezighouden, nog veel meer omvatten dan de

Hervormingsvraag der zestiende eeuw , en dat de beantwoording daarvan nog

grooter en geduchter omwenteling , beiden in Kerk en maatschappij , zou kun-

nen na zich slepen dan toen heeft plaats gehad. Het kan bezwaarlijk geloochend

worden , dat de hoog ernstige en beteekenisvolle tijd, dien wij beleven, met dat

merkwaardige tijdperk in de geschiedenis van de ontwikkeling en beschaving

der menschheid , enkele sterk sprekende punten van overeenkomst aanbiedt.

Gelijk toen de Kerk tot de bewustheid harer eigene krankheid was gekomen,

en de behoefte aan eene doortastende hervorming steeds dieper en algemeener

gevoeld werd, zoo laat zich wel niet ontkennen, dat een gelijksoortig gevoel,
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zeker gevoel van onvoldaanheid met het tegenwoordige en bestaande, zekere

zncht naar verandering, verbetering en hervorming van onze kerkelijke toe-

standen, in ontelbaar vele gemoederen leeft. Het zijn voorvfaar niet enkel de

kerkelijk-regtzinnigen , of ook de zoogenoemde vrijzinnigen van den vorigen

dag, die, omdat zij door beide partijen teruggestooten worden, en zich noch met

deze noch met gene partij in gemoede kunnen vereenigen , met den naam van

malcontenten verdienen bestempeld te worden. Zij worden gevonden zoowel

onder de mannen van den vooruitgang, als onder die des behouds. Daar mogen

nog altijd velen onder de modernen zijn , die, jubelend over den nieuw geboren

dag, de toekomst in i'ozenverwig licht gekleurd en getint zien : niet Weinigen

zijn er ook, die zich door hunne eigene gemoedsovertuiging bezwaard achten

,

hoe minder zij zich in het christendom, gelijk het tot hiertoe beleden en ge-

predikt werd, als in eene verouderde en voor hen gestorvene wereld te

huis vinden. Zij allen gevoelen, dat de staat van toenemende verdeeldheid,

steeds nader grenzende aan eene geheele ontbinding, waarin de Protestantsche,

en voornamelijk de Hervormde Kerk in ons vaderland, voor het tegenwoordige

verkeert, onhoudbaar en in vele opzigten ondragelijk moet heeten, en onmo-

gelijk zóó kan voortduren , zonder dat er eene cr'ms geboren worde , die bij

hare uitkomst voor het lot en de toekomst dier Kerk van de verst uitziende

gevolgen zijn kan. Wij allen gevoelen iets van die loome en drukkende

atmospheer, welke over de schepping zich uitbreidt, als een statig onweder

zamentrekt. En wordt niet steeds Inider en sterker de rommeling van den

donder gehoord ? Is niet reeds de crisis nabij ?

Te midden van een' zóó feilen strijd, die wel van de wetenschap was uit-

gegaan, maar steeds dieper ingreep in het wezen en het leven der Kerk,

was het kwalijk te verwachten , dat de gemeente eene volstrekt lijdzame hou-

ding zou aannemen en bewaren ; en , is die tegenstand tot hiertoe niet alge-

meener of heftig in zijne uiting geweest — dit getuigt, hoe veel meer, dan

men oppervlakkig zou vermoeden, van de nieuwere denkbeelden en beginse-

len tot het volk was doorgedrongen , en welk eene gewigtige verandering

geheel de toestand onzer vaderlandsche Kerk gedurende de laatste vijftigjaren

heeft ondergaan. Intusschen had het niet aan klagten, grieven en protesten

over en tegen de moderne rigting ontbroken, die telken jare bij de synode

werden ingediend. Inzonderheid werd in de jaren 1862 en 1864 op de hand-

having der bedreigde leer nogmaals met den meesten klem en nadruk aan-

gedrongen. Aan dien eisch , al had hij de letter der kerkelijke wetsbepalin-

gen voor zich, hon niet voldaan worden. Al had ook de synode zich be-

voegd en verpligt gerekend tot zoodanig zuiveringsproces, als door de ijveraars

der regtzinnigheid begeerd en gevorderd werd, over te gaan — hoe zou zij

nog langer bij magte daartoe geweest zijn, nu het kwaad, dat men besti'eden

U. 89
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en uitgeroeid wilde zien, zoodanige uitbreiding had erlangd, dat het geheele

ligchaam der Kerk hier mede was aangetast? — Of wat had de maatstaf moe-

ten zijn, dien men hierbij had te volgen? De formulieren van eenigheid

,

boven wier streng bindend gezag de Kerk zich aireede geplaatst had? Gold

dan hieromtrent niet de verklaring : allen , de naturalisten en modernen wel

in de eerste plaats, maar ook de aanhangers der Groningsche school, ook de

bijbelsche snpranaturalisten , en niet weinigen onder hen, die kerkelijk-regt-

zinnigen wenschen genoemd te worden, zijn in mindere of meerdere mate afge-

weken ? Is de bewering niet volkomen gegrond , dat niet weinigen onder de

mannen des behouds met dezelfde warmte het hedendaagsch etJiisch-determi-

nisme bestrijden, waarmede onze vaderen voor de leer der voorbeschikking (het

Cor Ecclesiae) geijverd hebben? Mogt het dan al aangewezen zijn, wdar men

bij dit stelsel van uitbanning zou hebben aan te vangen, wddr stonden de

grenspalen, waarbij men zou moeten eindigen? — Neen! wien het geluste de

synode scherp te beschuldigen, dat zij, van weerszijden gedrongen, niet tot

zulke maatregelen der gestrengheid is overgegaan , ons ontzinkt daartoe ge-

heel de moed, al wagen wij het niet te weerspreken , dat eene geheel onbeperkte

leervrijheid tot de verderfelijkste uitersten geleid heeft en leiden kan. Doch

andere vragen dringen zich onwillekeurig op aan den geest van hem , die zich

boven de partijen zoekt te plaatsen, van wier beantwoording wij ons liefst

onthouden, doch welke stof tot ernstig nadenken opleveren. Heeft de synode,

hebben de woordvoerders der wetenschap niet te weinig medegevoel getoond

voor hetgeen men, niet ten onregte, het lijden der gemeente genoemd heeft?

Zijn de toongevers der moderne rigting, die het naijverigst op de toekenning

eener volledige gewetensvrijheid zijn, genoegzaam ervan doordrongen, dat

het ware begrip van vrijheid ten strengste verbiedt , dat ook van hunne zijde

pressie op de conscieniie hunner gemeenteleden geoefend worde? Al laat men

de resultaten der jongste kritiek, waarover nog altijd gestreden wordt, en nog

zooveel te strijden valt , als onbetwistbaar gelden : was het dan van de ge-

meente te vergen of te verwachten , dat deze aanstonds zou medegaan, en zich

tot eene gelijke hoogte zou weten te verheffen? Moest deze, zonder morren of

klagen , zich telkens eene veranderde geloofsbelijdenis laten opstellen, in strijd

met de vroegere vermaningen der synode zelve, om toch niet haastiglijk door

eiken nieuwen wind van leering te worden omgevoerd? Of zijn er in de laatste

jaren geene klaagstemmen en angstkreten uit het midden der gemeente opge-

gaan, die van een edeler zin en dieper zielsgevoel getuigden, dan dat zij en-

kel voor de uiting van het rusteloos streven eener woelzieke partij in de Kerk

verdienden gehouden te worden?

Vreemd was het niet, dat de gestrengste conservatieven en orthodoxen , door

de kerkbesturen teruggewezen, en door de jaarlijksche bijeenkomsten der

modernin zei ven daartoe uitgelokt, zich naauwer aaneensloten, en ernstiger
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dan ooit op het nemen van maatregelen bedacht werden , die zij te bekwamer

tijd tot handhavinf:^ , of liever tot heretelling der in hun oog gesmade en ver-

scheurde geloofsbelijdenis, zouden kunnen doen gelden. Hieruit is de Con-

fessioneele vereeniging ontstaan , welke uit de taal, die zij voert, en de stappen,

die zij tot hiertoe gedaan heeft, genoegzaam laat zien, dat zij alleen door de

bewustheid van nog niet tot genoegzame kracht gekomen te zijn, weerhouden

is geworden , om nog meer doortastend te handelen ; dat het haar duurzaam

streven blijft, zich aan de banden, die de Kerk, onder het centraal gezag der

synode en der reglementaire bepalingen als met zwakke draden nog vereenigd

houden
,
geheel te ontworstelen , en dat zij zelfs , als zij het geschikte tijdstip

daartoe gekomen acht, voor het denkbeeld eener geheele omkeering van de

Kerk geenszins terugdeinst, indien zij slechts op het verbrokkeld puin de op

nieuw omhoog geheven vaan der belijdenis kan planten.

Behoeft het gezegd te worden, hoezeer de invoering van Art. 23 hun daar-

toe te stade is gekomen? — Door de werking van het nieuwe kies-reglement

is nu reeds ontegenzeggelijk bewezen, dat, bijaldien het hangende pleit bij

meerderheid van stemmen beslecht moest worden , de overwinning in de meeste

gemeenten onzes vaderlands aan hunne zijde zou zijn.

Veel heeft zich buitendien in de laatste jaren vereenigd , om de thans digt ge-

naderde crisis te verhaasten, en de klove , die er reeds tusschen de verschillende

rigtingen in de protestantsche Kerk bestond, wijder en dieper uit te graven.

Veel zou aan het slot dezer Tafereelen uitvoeriger vermelding en beschrijving ver-

dienen, wat nogtans, als onder aller oog voorgevallen en versch in het geheugen

liggende, naauwelijks eenige beschrijving behoeft, of waaromtrent de kieschheid,

tegenover nog levende personen , ons van zelf het stilzwijgen gebiedt. Wij denken

hierbij onwillekeurig aan de betreurenswaardige breuk , op de algenieene ver-

gadering des jaars 1864 te Rotterdam in het Nederlandsche Zendelinggenoot-

schap ontstaan , ten gevolge waarvan zoovele leden, die vroeger dat genoot-

schap tot den krachtigsten steun hadden verstrekt, zich hebbeu teruggetrok-

ken, en veelbelovende vruchten der zending op het heerlijke Java nu reeds

ter versterving neigen. Wij gedenken hierbij aan den man, wiens naam in de

dadr gerezene twisten reeds was gemengd ; wiens prediking in de hofstad

,

toen hij , als de woordvoei'der der moderne rigting van den kansel, stoutmoedig

optrad, de vrees voor bedenkelijke opschuddingen onder de volksmenigte

deed ontstaan ; wiens Afscheidsgroet aan zijne vrienden , toen hij , volgens zijne

eigene verklaring, door gemoedsbezwaar gedrongen, zijne bediening neder-

legde, algemeene verbazing, maar zoowel sympathie als weerzin wekte; wiens

ongedacht en onverwacht wederkeeren door het levendigst verzet van de zijde

des kerkeraads werd beantwoord en tegengehouden , totdat hij door de uit-

spraak der synode, na eene kortstondige schorsing in zijne ambtsbediening, werd

hersteld; wiens wederoptreden voor zijne gemeente hier een kreet van ver-

89*
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ontwaardiging deed opgaan , en ginds in de feestelijk opgetooide zaal als de ze-

gepraal van den gekroonden martelaar gevierd werd; wiens eerzucht, bijaldien

deze — wat wij niet willen of mogen vooronderstellen — de hoofdneiging

ware zijns geraoeds, zich nu reeds voldaan zou kunnen rekenen met de ge-

dachte, dat zijn naam op aller tongen heeft gezweefd, en dat zijne kerkelijke

loopbaan in de geschiedenis onzes tijds , als deze later zal worden geboekt

,

zekei'lijk meer dan ééne bladzijde zal beslaan. Wij denken aan de geweigerde

IcerkvisUaüe te Utrecht, en de redenen, waarmede deze weigering is omkleed;

aan de ergernis van de zijde van sommige modernen gegeven, door wille-

keurige weglating of verandering van de bestaande formule des doops; aan

het ergerlijk voorbeeld van wederdoop — zoo geheel in strijd met het karakter

en de beginselen der Hervormde Kerk ! — dat hierdoor aan de tegenovergestelde

zijde is uitgelokt; aan de sensatie, door de laatste uitspraak der synode in den

lande verwekt — en niet moeijelijk kan het zijn in het een en ander het

opsteken van een' nieuwen en dreigenden storm te voorzien.

Daai'enboven hebben zij , die de losrukking van de nog bestaande kerkelijke

banden wenschen, bij de volledige toepassing van het beginsel der scheiding

tusschen Kerk en Staat , veel minder eene inmenging en belemmering van de

zijde van 's lands regering te duchten , dan zich vroeger in de zaak der afge-

scheidenen heeft doen gelden. Ten gevolge der toepassing van datzelfde be-

ginsel verkeert ook het beheer der kerkelijke goederen op dit tijdstip in een'

staat van onzekerheid en overgang, en de voorteekenen zijn reeds daar, dat

ook dit middel zal worden aangewend , om de aulonomie der afzonderlijke ge-

meenten , maar tegelijk het reeds aangevangene ontbindings-proces in de hand

te werken en te bevorderen.

Plaatsen wij dit alles vereenigd voor onzen geest, dan zullen wij er eerder

over verbaasd staan, dat eene zóó diep ingrijpende verdeeldheid niet reeds

vroeger tot eene volslagene breuke en ontbinding geleid heeft, dat het kerk-

gebouw , waarvan wij de gebindten en muren bij eiken rukwind hooren kra-

ken, tot op den huldigen dag nog bestaat en niet is uiteengescheurd , dan

dat wij ons nog zouden verwonderen , dat de crisis nabij , of reeds werkelijk

daar is, dat eerlang, naar alle menschelijke berekening, eene beslissing of

uitbarsting moet volgen. Even als in de dagen der Hervorming leven wij in

gespannen verwachting van de dingen die komen zullen; en een iegelijk, die

zich nog met naauwe en heilige banden aan de Nederlandsche Hervormde

Kerk gehecht gevoelt, vraagt met zekere beklemdheid des harten: hoedanig

zal voor haar de oplossing dier crisis, wat zal hiervan het einde zijn?
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Werpen wij thans nog een' vlugtigen blik op den iegemvoordigen toestand

der Protestantsche Kerk in Nederland: welk een verschil ontmoeten wij dan,

ten aanzien der heerschende rigtingen en den stand der partijen, tusschen

vljf-en-twintig of dertig jaren geleden en den huidigen oogenblik 1 Toen

hadden in de onderscheidene kerkgenootschappen de Bijbelsch-vrijzinnigen —
wij verstaan daaronder dezulken, wier geloofsovertuiging, bij de volle erken-

ning van het protestantsche beginsel des vrijen onderzoeks , in de Heilige

Schrift haar' wortel en steunsel vond — eene zeer besliste meerderheid , en

die aanzienlijke meerderheid schijnt thans tot eene minderheid te zijn inge-

krompen. Een deel hunner is, de beweging des tijds volgende, met de mo-

dernen medegegaan. Een kleiner deel , teruggeschrikt door de bedenkelijke

afwijkingen op theologisch gebied , is gestrenger behoudend geworden , en er-

kent — al stemmen zij niet met de eischen der gestreng-confessioneelen in —
dat er zekere behoefte aan éénheid in belijdenis bestaat. Een ander deel

wenscht — schoon zij met het oude inspiratie-begrip en het auctoriteits-geloof

hebben gebroken — de realiteit der heilsopenbaring te handhaven, en, het

goede opnemende waar zij dat vinden, als met afgemeten tred voorwaarts te

gaan; maar in eenen tijd, die ter regter- en ter linkerzijde met koortsachtige

gejaagdheid naar een der beide uitersten heendrijft en dringt, waarin de

woorden Vermiiielungs-Theologie en halfheid van even ongunstigen klank zijn

geworden, als vroeger het standpunt van het Jiiisie midden werd verheerlijkt,

zien dezen zich , door orthodoxen en modernen beiden , schier het regt van be-

staan ontzegd, en als bij den dag hun aantal slinken.

Hoeveel gunstiger daarentegen schijnen voor het oogenblik de uitzigten der

anti-revolutionaire partij , welke zich bij voorkeur de christelijk historische

noemt, en waarmede wij de gestreng-confessioneelen genoegzaam vereenzelvigd

kunnen achten. Toen scheen het met hunne zaak geheel wanhopig te staan,

en thans vernemen wij bij wijlen uit hunnen mond eenen jubeltoon, als

stonden zij reeds aan den vooravond eener volkomene zegepraal ! En wie zou

de mogelijkheid ontkennen , dat het hun werkelijk gelukke zoodanigen invloed

te verwerven, om ook de kerkelijke grondwet geheel in hunnen geest te

kunnen herzien en te hervormen? Mogt dit immer geschieden, dan is het

vuriglijk te wenschen, dat zij niet in overmoed zooverre gaan, van met ge-

heele terugkeering tot het oude, een' uitgeleefden toestand kunstmatig te

willen herstellen , en aan de Kerk de levensader eener steeds voortgaande

ontwikkeling door te snijden. Gelijk wij den diepsten eerbied koesteren voor

de geloofskracht en den geloofsmocd onzer vaderen , zoo verdienen ook de

oude belijdenisschriften der protestantsche Kerken, als de historische gedenk-

stukken daarvan, eerbiedwaardig te blijven in de oogen van het nageslacht.

Wie nogtans wagen mogt ze op nieuw tot een' bindenden regel des geloofs te
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verheffen, zou wel zeker ervaren, dat de tijd, om zulke eng klemmende

boeijen voor het vrije geweten te smeden , onherroepelijk voorbij is , en dat

elke vermetele poging daartoe, naarmate zij driester te werk gaat, door de

vreesselijke terugwerking, welke niet achterwege zou kunnen blijven , na eene

kortstondige zegepraal, zich zelve eene te dieper vernedering en te gewisser

nederlaag bereidt.

Het zou een onverdiende smaad op onze kerkelijk-regtzinnigen geworpen

zijn, indien wij allen, die nog prijs blijven stellen op dien naam, van zulke

wenschen of bedoelingen verdachten. Velen zijn er onder hen, die, hoewel zij

in de geloofstaal onzer vaderen nog de beste uitdrukking hunner overtuiging

vinden, of eene herziening der belijdenisschriften wenschelijk achten , nogtans

warsch zijn van elk denkbeeld van uitbanning en vervolging. Velen zijn er

onder hen— men denke aan de voorstanders of aanhangers der zoogenoemde

etfdsch-irenische rigting — die, met vasthoudendheid aan de gewigtigste leer-

stukken , die het geloof der christenen gedurende zoovele eeuwen als zooda-

nig heeft beleden , en bij de erkenning van het wonder , niet aanstonds alles

verwerpelijk keuren , wat door de modernen gepredikt wordt , voor wie inzon-

derheid de voorstelling eener organische wereldbeschouwing veel aantrekkelijks

heeft. Men rekene hun dit niet aanstonds als eene ongelijkheid aan, oferken-

ne voor het minst, dat men hetzelfde bij de modernen wedervindt , waaron-

der er zijn, die nog altijd eene plaats voor het wonder openlaten, of nog

geenszins voor verklaarde vrienden van het determinisme willen gehouden wor-

den. Wel verre van ons hierover te bedroeven , verheugen wij ons veelmeer

over die veelheid der schakeringen, daar hierop mede onze hoop op toenade-

ring en verbroedering der Protestanten van onderscheidene rigtingen voor de

toekomst berust.

Reeds nu staat tegen het verschil in meening en rigting, dat in de

verschillende afdeelingen der christenheid steeds scherper zich afteekent,

het gunstige verschijnsel over , waarop wij reeds vroeger werden gewezen 1),

dat in de onderlinge verhouding der protestantsche kerkgenootschappen zich

eene toenadering en verbroedering openbaart, gelijk geen vroeger tijd ze aan-

schouwd heeft. Al zijn de droombeelden eener geheele vereeniging en zamen-

smelting der protestanten niet verwezenlijkt; al zijn de oude scheidsmuren niet

afgebroken, zij zijn in den loop der tijden van zelf te zaamgevallen en in

puin gezonken. Ieder beoefenaar der godgeleerdheid, welke rigting hij zij

toegedaan
,

gelijk ook elke leek vindt thans zoo wel buiten als binnen zijne

kerkgemeenschap zijne geestverwanten , die hij gaarne en vertrouwelijk de

broederband drukt. Was het ons pijnlijk zóó lang op zoovele tooneelen van strijd

en verdeeldheid het oog te moeten vestigen , streelend is het ons op de laatste

bladzijde dezer geschiedenis nog eens op de hereeniging te kunnen wijzen, die

1) Zie bladz. 625.
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tusschen het Evangelisch- en Hersteld-Lutliersclie kerkgenootschap gedurlo- meer

wordt voorbereid. De nieuwe bijbelvertaling is het gewrocht van den vereenig-

den arbeid van protestantsche godgeleerden , en hoogst wenschelijk zouden wij

het achten, dat de wet op het hooger onderwijs hun het uitzigt opende van

elkander op wetenschappelijk terrein nog nader te ontmoeten en ter zijde te

staan. Ja zelfs van den zóó heftig gevoerden strijd der rigtingen zouden wij

voor de toekomst der protestantsche Kerk minder gevaar en onheil duchten
,

bewust als wij zijn, dat uit de schuring en wrijving der denkbeelden helderder

lichtspranken zullen ontspringen, indien slechts niet het onedele vuur der

hartstogten hierbij steeds feller werd aangeblazen, en indien men van de eer-

lijke voortzetting van dien strijd , onder de voortdurende werking van den

geest der waarheid in de gemeente des Heeren , de eindelijke beslissing en

zegepraal der waarheid rustig en vertrouwend bleef inwachten.

Mag men evenzeer op eene verbroedering en toenadering tusschen Roomsch-

Katholiekeu en Protestanten hopen ? Helaas ! de heiligschennende hand door

Ultramontaansche kritiek aan het nationale gedenkteeken geslagen, dat het

dankbare gevoel des volks te HeUigerlee wil verrezen zien, heeft in het jaar,

dat wij pas ten einde zagen snellen , op deze vraag een weinig bemoedigend

antwoord gegeven. Het onlangs uitgevaardigde mandement der bisschoppen

heeft veler oogen moeten doen opengaan, zelfs van hen, die tot hiertoe in

de April-beweging van 1853 niets anders en niets meer dan een' trek derbe-

krompenste onverdraagzaamheid of van kwalijk bestuurden godsdienstijver

hadden gezien; en de lokkende taal, waarmede Pius IX, van zijnen wagge-

lenden stoel, de afgedoolde lammeren in de schaapskooi van Christus weder-

roept, duidt genoegzaam aan, hoe Rome op nieuwe veroveringen uitgaat,

en van den strijd, op protestantschen bodem gevoerd, nieuwe overwinningen

wacht. Moge er al voor het tegenwoordige zekere zamenstemming tusschen

de Roomsch-Katholieken en een deel der Protestanten bestaan, voor zooverre

beiden verandering in het lager onderwijs wenschelijk achten — die zamen-

stemming strekt zich niet verder uit dan de oprigting van afzonderlijke scho-

len , waarin de wapenen te scherper zullen worden gesmeed, waarmede Roomsch

en Onroomscli , onder het pas wordend geslacht, elkander zullen blijven be-

strijden en bekampen.

Letten wij op deze teekenen der tijden , dan kunnen wij ook hierin den ge-

zigtseinder niet helder noemen. En toch geen woord van bange vrees en

bezorgdheid, maar van geloof en vertrouwen moet het laatste woord dezer

geschiedenis zijn. Al zijn wij voor de naaste toekomst bezorgd , wij vertwijfelen

daarom aan de uitkomst niet. Daar rijzen ons weer de eerste bladzijden van

het laatste deel dezer Tafereelen voor den geest, van waar de schoonste trekken
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van geloofsmoed onder verdrukking ons tegenblonken. Wij denken ons drie eeu-

wen in het verledene terug , en het wordt onze juichtoon : Geloofd zij God, dat

wij nog in het land der ware godsdienstvrijheid ademen , die met het bloed on-

zer vaderen te duur is gekocht en betaald, om ons haar, door wie het zijn mogt,

te laten ontrooven ! Wij gedenken aan den aanvang en het uiteinde van den

worstelstrijd tegen Spanje, en met verhoogden moed en vertrouwen gewapend,

zeggen wij : Aan den God des lichts en der waarheid zij ook het uiteinde van

den thans gevoerden strijd bevolen ! Al de eeuwen van de geschiedenis der chris-

telijke Kerk op aarde erlangen ééne stem , die ons tegenroept : Wat uit God is,

zal niet verbroken worden ! Het licht door Hem ontstoken, zal niet weder on-

dergaan ! Gerugsteund door dat geloof, blijven wij, te midden van zoovele

ontrustende verschijnselen, op eene schoonere toekomst hopen, en inden tijd

van strijd en verwarring, dien wij beleven, de voorbereiding en den overgang

tot hooger ontwikkeling, tot een' beteren en volmaakteren toestand, ook voor

de christelijke Kerk in Nederland zien.

B. TER Haar.
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Met hetzelfde gevoel van welbehagen , waarmede de reiziger na een' lang-

gerekten logt de plaats zijner bestemming bereikt, wordt het einde dezes werks

door Redactie en Uitgevers begroet; en iets van dit gevoel zal, dunkt ons,

ook aan onze lezers niet vreemd zijn , die het geduld hadden ons op dezen

langen weg te volgen, en reeds vóór ettelijke weken of maanden het slot de-

zer Tafereelen hadden ingewacht. Moge de verzekering bij hen geloof vinden,

dat deze ongedachte vertraging aan onvoorziene omstandigheden, die van den

wil van Redactie en Uitgevei's geheel onafliankelijk waren, moet toegeschreven

worden.

Bij den heil- en afscheidsgroet, dien de Redactie met deze laatste afleveringen

aan de wijdverspreide inteekenaars toezendt, beschouwt zij het als een' stree-

lenden pligt, openlijk haren dank te wijden aan hare medeai'beiders , inzonder-

heid aan die vaderlandsche geleerden, die haar bij deze dubbele onderneming —
daar wij het nu voleindigde en vroeger voltooide werk als één geheel blijven

beschouwen — van het begin tot het einde met loffelijke volharding hebben

ter zijde gestaan ; maar gaarne rigt zij ook een woord van hulde en dank aan

die jeugdige mannen, die, later opgetreden, hier het aangename en hen ver-

eerende bewijs hebben geleverd, dat de lust en liefde tot de beoefening der

kerkgeschiedenis, die in hunnen schoenen studietijd waren ontwaakt , nog geens-

zins in hunne borst zijn verdoofd, en dat onze vaderlandsche letterkunde voor de

toekomst nog meerdere en rijke vruchten van hun onderzoek op dit gebied

zal mogen verwachten.

Mogen loij ons dankbaar verheugen, dit werk ten einde te zien gebragt,

dit voorregt werd niet vergund aan onzen ontslapen broeder en vriend

Dr. E. B. Swalue, wiens naam nog, nevens den onzen, als Redacteur op het titel-

blad van het eersie deel staat aangekondigd; die ook door de bijdragen,

welke hij daarin geleverd heeft, genoegzaam heeft getoond met welk eene

warme ingenomenheid hij die taak op zich genomen had. Toen de Redactie

tegen het einde des jaars 1864 te zamen kwam, om over het plan van

bewerking en de verdeeling van den arbeid voor dit hceede of laatste deel

te beraadslagen, was hij nog tegenwoordig, maar reeds diep ter neder-

gedrukt en gebogen onder het gevoel eener opkomende of inwendig woe-

II. 90
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lende ongesteldheid, welke weinige dagen later in de ziekte uitbrak , die hem

ten grave rukte. Wie hem als opgeruimden en levenslustigen jongeling van

nabij hebben gekend, zullen liet te dieper betreuren, dat physieke invloeden

in de laatste jaren zijns levens z66 belemmerend werkten op zijn' anders vlug-

gen en vaardigen geest. Hoe hij reeds vroeg de kerkgescliiedenis met zekere

voorkeur beminde, en hoe die liefde hem ook in latere levensjaren is bijge-

bleven, hiervan getuigt, buiten zijne akademische dissertatie en enkele af-

zonderlijke geschriften , meer dan ééne historische studie , in het Archief voor

Kerhgeschiedenis van Kist en Koijaards geplaatst, en het werkzaam aandeel

dat hij aan de bearbeiding van deze Tafereelen nam. Thans is de vermoeide

strijder tot zijne ruste ingegaan. Strekke ook dit werk om zijne nagedachtenis

in eere te doen blijven !
—

Bij de inzage van het oorspronkelijke plan van bewerking, zooals dat in

de Inleiding op het eerste deel geteekend staat, zou ligtelijk de aanmerking

kunnen oprijzen, dat de inhoud van dit ^züee<?ec/ee^niet met volkomene juistheid

daaraan beantwoordt. Van deze afwijking of verandering zijn wij verpligt

in dit naschrift aan onze lezers , eer wij voor goed afscheid van hen nemen

,

rekenschap te geven.

Toen het eerste deel dezer Tafereelen was voltooid, rezen er van de zijde

der Uitgevers ernstige bezwaren tegen de voortzetting des werks, bijaldien

dit op dezelfde breede schaal bleef aangelegd. Het was toch gemakkelijk te

voorzien, bij de uitgebreidheid der stof, welke nog te bearbeiden viel, dat

daartoe minstens twee en ligtelijk nog meerdere boekdeelen zouden noodig zijn

;

en zij vreesden, daar reeds het getal der inteekenaars , sinds den aanvang

der geheele onderneming in 't jaar 1851, voornamelijk ten gevolge van sterf-

gevallen, was ingekrompen, dat die afneming, bij een' veel langeren duur,

zich nog meer, tot hunne schade, zou kunnen doen gevoelen. De Redactie

besloot toen eene poging te doen , om alles , wat nog ter behandeling overig

was , in één lijvig boekdeel zamen te vatten , door de Geschiedenis der Chris-

telijke Kerk in Nederland, van den tijd der Hervorming af tot op onze dagen,

in eene reeks van algemeene overzigten te laten doorloopen. Maar het nood-

wendig gevolg daarvan was, dat de geschiedenis der Hervorming tot op de

vestiging der staatskerk in 1581 niet een zelfstandig en uitvoerig bewerkt

geheel kon uitmaken, en dat de indeeling in hoofdstukken en tijdperken, ge-

lijk die in het eerste deel gevolgd was, hier moest achterwege blijven. Im-

mers, hoewel ook nu de chronologische orde, zooveel doenlijk, is bewaard

gebleven, moest toch bij een aantal onderwerpen — gelijk bij de geschiedenis

onzer Hoogescholen en der onderscheidene kerkgenootschappen — de aange-

hechte draad, zonder afbreking, tot op den tegenwoordigen tijd worden voort-

gesponnen. Ook op den aesthetiscJien vorm dezer Tafereelen moest deze wijziging

van invloed zijn. Van algemeene overzigten , waarvan er vele meer dan twee
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eeuwen omvademen, laten zicli hoogst bezwaarlijk uitgewerkte en schilderach-

tige Tafereelen, in den eigenlijken zin des woords, verwachten. Gemakkelijker

had aan dien eisch kunnen voldaan worden , indien de Redactie zich had kun-

nen vergenoegen, uitgelezene Tafereelen ?«'^ onze Nederlandsche kerkgeschiede-

nis, in plaats van eene Geschiedenis der Christelijke Kerk in Nederland i7i

Tafereelen te leveren ; maar te dezen aanzien is zij aan haar oorspronkelijk plan

tot den einde getrouw gebleven. Heeft dan de vorm door deze wijziging

eenigzins schade geleden — de Redactie hoopt, dat dit door den rijkdom van den

inhoud eenigermate zal zijn vergoed ; en wat ook aan dit werk ontbreke , zij

meent het vertrouwen te mogen koesteren, dat de deskundige hierin zeker

streven naar volledigheid zal weten op te merken en te waarderen.

Het tijdperk , dat sedert den aanvang der twee nu voltooide werken ver-

streken is, heeft zich gekenmerkt door steeds toenemenden strijd op kerkelijk

en theologisch gebied. Het verschil in meening en rigting heeft zich gedurig

scherper geopenbaard , en het liet zich natuurlijk verwachten , dat de weer-

spiegeling daarvan ook in deze Tafereelen zou zigtbaar worden. Zoo men ook

thans bij de uitgave van eenig geschrift , waartoe onderscheidene krachten

en talenten zamenwerken, overeenstemming in denkwijze en gevoelens, ze-

kere eenheid van kleur en rigting wenschelijk mogt blijven achten — zoodanige

homogeniteit zal toch het minst als vereischte kunnen gelden in een werk van

zuiver geschiedkundigen aard. De Redactie heeft er ook te minder aan ge-

dacht , om eenig schrijver in de vrije, uiting zijner gevoelens te binden of te

belemmeren, daar niet zij, maar hij zelf door de onderteekening zijns naams

,

de verantwoordelijkheid hiervan op zich nam.

Mogt , eindelijk , de tegenwoordige toestand der Kerk aan velen nog te

gunstig, aan anderen veel te donker gekleurd en geteekend schijnen — de

Redactie spreekt het als een' harer vurigste wenschen uit, dat indien eenmaal

een vervolg op deze geschiedenis mogt geleverd worden, de schrijver zijn

werk kunne aanvangen met de verklaring, dat de nu dreigende crisis zonder

de gevreesde botsing en geweldige scliokken eene vreedzame oplossing heeft

gevonden , en dat de betere en schoonero toekomst, waarop wij voor de Cliris-

telijJce Kerk in Nederland blijven hopen , werkelijk reeds gaat ontluiken in het

verschiet. —

UtreeJit en Amsterdam, B. ter Haar.

16 Februarij 1869. W. Moll.
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AANWIJZING DER PLATEN.

uitvaart van Karel V te Brussel. tegenover bladzijde 20.

Hoofdleiders der Hervorming, Willem I, enz. „ ,, 35.

Het groote huis te Rijnsturg , ens. „ „ 404.

De Joodsch-Portugesche Synagoge te Amsterdam , het vertrek der En-

n Belfshaven , enz. (bij Taf. 25J. „ „ 432.

\jzen, het bedehuis van Mettrag, enz. (bij Taf. 32). „ „ 626.

E. R R A T A.

Op bladz, 119 regel 10 v. o. staat: Agranches, lees: Aoranekes.

„ „. 128 „ 3 V. b. „ Dos, „ Deo.

,j ,, 247 leze men de aaiit. aldus

:

Zoo verbetere men op bladz. 17 regel 11 van dit deel en op bladz. 7 van mijne

der Amsterdamsche Luthersche Gemeeiite dat „de bekende Flacius te Antwerpen predikte.
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