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AAK DEK LEZER. 

M^rkmUelijk voor het gunstige onthaal, dat de 

heide vorige Deelen van dit IVerk hij velen von¬ 

den ; boven alles dankbaar aan de Goddelijke Uef- 

d,e, die mij in staat stelde hetzelve te voleindigen, 

bied ik dit laatste Deel mijnen land genoot en aan. 

Omtrent de wijze van bewerking heb ik niets te 

berigten. Zij blijkt van zelve. Maar ik mag 

niet verzwijgen, dat het, bij de menigte van be¬ 

langrijke gebeurtenissen en bij de groote hoe¬ 

veelheid bronnen, welke mij van meer dan éénen 

kant welwillend geopend werden, meer dan eens 

moeijelijk viel, aan noodzakelijke beknoptheid 

eene zooveel mogelijke volledigheid te paren. Is 

mij dit somwijlen minder gelukt, dan strekke 

deze betuiging te mijner verontschuldiging. In 

dezelfde moeijelijkheid ligt ook de oorzaak, 

waarom dit Deel niet vroeger in het licht heeft 

hunnen verschijnen. 

Overigens breng ik mijnen hartelijken dank 

toe aan allen, wier welwillende belangstelling 

en vriendschap mij bronnen hebben aangewezen 

of belangrijke berigten medegedeeld. Kan nie¬ 

mand heb ik echter meer en' gewigtiger ont¬ 

vangen , dan van den vereerden Staatsman, 
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wien ik de eer had dit erk te mogen toewij¬ 

den. Zoo rijk waren deze, dat in mij meer- 

malen het verlangen levendig werd om er een 

ruimer gebruik, dan het bestek van dit JVerk 

gedoogde, van te 7nogen maken. Zoo God 7nij 

leven en krachten spaart, hoop ik later gele¬ 

genheid te vinden, om daardoor enkele belang¬ 

rijke punten otizer jongste Nederlandsche Kerk¬ 

geschiedenis meer opzettelijk en breeder toe te 

lichten. De Hoog Edel-Gestrenge Heer Jans¬ 

sen 7ieme intusschen deze mijne openlijke dank¬ 

betuiging aan , en daarbij 7nijnen welmeenenden 

wensch, dat hij nog lange voor de Nederland¬ 

sche Protestantsche Kerk, die hij in zoovele 

opzigten aan zich verpligt heeft, bewaa^'d blij- 

ve, en dat de avond van zijn onvertnoeid werk¬ 

zaam en nuttig leven hem verkwikkelijk zij ^ 

als de heerlijke avond van eenen schoonen en 

vruchtbaren dag I 

Moge ook dit Deel gunstig bij het Publiek 

ontvangen worden, en dat 7mt stichten^ hetwelk 

ik beoogd heb, verhoogde belangstelling, namelijk^ 

in de zaak des reinen Christendoms en ver7neer-> 

derd vertrouwen, op Hem, die hetzelve in ons 

midden heeft bewaarel, en ons daardoor den pligt 

opgelegd, om al onze krachten in te spannen, 

opdat het ons heilige, en ongeschonden der nako- 

m.elingschap worde overgeleverd. Dat geve Godl 

Geerlruidenber", 

15 Mei 1844. 
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I N l E I D I N G. 

Dc Staatsomwcnteliii;; van l?95,in betrek¬ 

king tot de Christelijke Herk in Weden*» 

tand'. —staatkundige, Godsdienstige en 

Zedelijke toestand van ons Vaderland 

bij den aanvan'g van dit tijdperk. 

Er zijn, die raeenen, dat zich in de handelin¬ 

gen van eiken mensch althans één tgdstip van 

kenbare dwaasheid opdoet. Zoo dit omtrent het 

gewone leven der stervelingen geldt, dan mag 

het vooral op dat der Volken worden toegepast. 

Ook onze Vaderlandsche Geschiedenis levert daar¬ 

voor bewyzen, maar voorzeker geen krachtiger, 

dan op die bladzijden, waarop zij de groote Staats- 

Tomwenteling van 1795 heeft geboekstaafd. Do 

toorts der revolutie, in Frankrijk ontstoken, 

werd herwaarts overgebragt, en, ofschoon zij hier 

niet, gelijk daar,, alles in laaije vlam zette, wer¬ 

den toch zij, die gehoopt hadden zich in haar 

licht te verheugen, bedrogen, niets anders, dan 

verzengenden, vriend en vijand kwetsenden gloed 

1 ^ 



4 

van haar ziende afdalen. » Het is iharids,” zoo 

wordt elders gezegd (1), » met de ondervinding 

» van zoovele jaren achter den rug, bijna ongeloof- 

» lijk, hoe de overdrevenste stellingen en bespiege- 

» lingen ingang konden vinden bij de verstandigste 

» en kundigste mannen van onzen bedaarden land- 

» aart, maar het was in het plan der Voorzienig- 

» heid hen te verblinden. Want het moest door 

» zulk eene koorts zijn, dat het rykste land der 

)) vvareld, op den rand des verderfs gebracht, uit- 

)) geput van krachten, en daarenboven weldra onder 

» de hand des geweldigen drijvers gekastyd, de 

)) rampzalige verdeeldheden zoude verloeren, die niet 

)) opgehouden hadden het van het eerste oogenblik 

» af van zijn onafhankelijk bestaan heimelijk of open- 

)) lijk te verscheuren.” Vaü der palm schroomde 

niet, dat tijdperk den tijd onzer dwalingen te noe¬ 

men , en een’ anderen beroemden man, welke 

by die gebeurtenissen geene onbelangryke rol 

vervuld had, hoorden wij betuigen: » mogl ik 

» in die daden van dwaasheid niet gedeeld heb- 

» ben!” — Hij behoort intusschen thans tot de 

Geschiedenis, die overspannen, koortsige tijd, en 

aan haar voegen, by het uitspreken van derzelver 

oordeel, gematigdheid, billijkheid en onpartijdig¬ 

heid. Wel is waar, is de taak, om die gewig- 

tige gebeurtenis op te teekenen en te ontwikke¬ 

len, meer die van den Algeméenen Historie-schrijver 

(1) N. BEETs, Leven en Karakter va'n j. u. vax der 

PALM, bl. 48. 



lies Vaderlands; maar haar invloed op de lotge¬ 

vallen en den toestand der Kerk was te belang¬ 

rijk, om denzelven in do Geschiedenis der Neder- 

landsche Christelijke Kerk onvermeld te laten. 

Van de strenge vorst, die in December 1794 

inviel, maakten de Fransche legers gebruik, om 

de Hollandsche rivieren over te trekken. Vruch¬ 

teloos waren de laatste pogingen om het aange¬ 

vochten , door inwendige tweespalt verzwakte land 

te verdedigen, en van zelf eindigde nu eene trage¬ 

lijk , misschien niet altijd te goeder trouw voorl- 

gozette onderhandeling, van welke men eene be¬ 

vrediging met de Fransche Republiek gehoopt 

had (1). Het vertrek van den Stadhouder met 

deszelfs gezin (18 Januarij 1795), en de ontbinding 

van de eeuwen beslaan hebbende Vergadering der 

Stalen van Holland^ opgevolgd door Provisionele 

Representanten van het p^olk (26 Januarij) , vol¬ 

tooiden de Omwenteling. 

En wat was nu van deze te wachten? De vrees 

van velen, dat zij, even als vroeger in Frankrijk^ 

bloedige offers zou vorderen, werd gelukkig ver¬ 

edeld , want de geest van vervolging tegen do 

voormalige bewindslieden, die zich hier en daar 

dreigend vertoonde, werd door de Fransche leger¬ 

hoofden zelve beteugeld. Zij, die jaren lang eene 

omwenteling hadden helpen voorbereiden, juichten 

intusschen in de bereiking van hun doel. Vrijheid, 

(1) Van kampen, Verkorte Geschiedenis der Nederlan¬ 

den, II., hl. 377 verv. 
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Gelykheid en Broederschap waren immers do leu¬ 

zen van den Staat geworden, en door het Haagsche 

Verdrag (26 April 1795) erkende de Fransche 

Republiek de onafhankelijkheid van het door hare 

legers veroverde Nederland. Maar tot welken prijs? 

Tegen den afstand van Staats-Vlaanderen^ Lim- 

hury, N.enlo en Maastricht, het gedoogen van 

Fransche bezetting in meer dan ééne-vesting, het 

uitbelalen van honderd milliocn gulden en het 

onderhoud van een magtig Fransch leger, alleen 

•van de ondeelbare Republiek afhankelijk en in het 

binnenste van ons Land vertoevende. En zóó groot 

was de zwijmelkoorts, die velen had aangetast, dat 

men deze vernederende opofferingen met uitbun¬ 

dige vreugdefeesten vierde. De handel lag geheel, 

vcrnieligd (1). Engeland nam onze vloten, schepen 

en koloniën weg, en van het vroeger zoo rnagtige 

Gemeenebest waren slechts puinhoopen overgeble¬ 

ven , op welke men nogtans, alsof de wereld ge¬ 

wonnen ware, jubelde en juichte. 

Men verloor inmiddels niet uit het oog, dat de 

nieuwe Bataafsche Republiek eene nieuwe Staats-* 

regeling behoefde. Reeds vóór de Omwenteling 

hadden de naar Frankrijk uitgewekenen een plan 

voor dezelve ontworpen, en men kwam dan ook ^ 

weldra op het denkbeeld, daartoe eene Natio¬ 

nale Vergadering bijeen te roepen. Holland (2) 

(1) In 1790 voeren nog 2200 Hollandsclie schepen 
door de Sond: in 1796 slechts ée'n!! 

(2) Het werd daartoe door geldelijke belangen bewo¬ 
gen. Va\ kampen, t. a. p., hl. 388. 
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sloeg dit het eerste voor hij de Algemeene Staten, 

die nog niet ontbonden waren, en, na vele moei- 

jelykheden, kwam eindelyk in 1796 (1 Maart) zulk 

eene Nationale ergaderinq te Gravenhage 

hyeen. Het ontwerp van Staatsregeling, in deze 

byeenkomst, waar verschillende partijen zich deden 

gelden, vervaardigd, werd aan de goedkeuring des 

volks onderworpen, naaar door hetzelre afgewe¬ 

zen. Ëene tweede Nationale Vergadering werd 

zamengeroepen, terwijl de in Frankrijk op nieuw 

ontwaakte revolutionaire geest zich ook hier ver¬ 

hief, en (22 Januarij 1798) eene nieuwe omwen¬ 

teling* ten gevolge had. Wel werd nu eene Staats¬ 

regeling aangenomen, maar ook reeds zeer spoedig 

(12 Junij 1798), door den Generaal daendels, een© 

tegen-omwenteling bewerkt.' In alles vertoonde zich 

van toen af eene meer gematigde gezindheid. Napo¬ 

leon BONAPARTE wist deze in Frankrijk te bevor¬ 

deren, en dit voorbeeld had gunstigen invloed op 

Nederland. In dien geest was dan ook de Staats¬ 

regeling van 1801, die echter vier jaren later 

wederom veranderd werd, toen de Fransche Keizer 

den braven schimmelpenningk (1), als Raadpensio¬ 

naris, aan het hoofd der Republiek stelde, maar 

deze desniettegenstaande kort daarna lot een Ko¬ 

ningrijk verhief, onder het bestuur van zijnen der¬ 

den broeder, lodewuk napoleon. 

(1) ScHiMMELPENNiNCK liet zich allccn door dwang tot 

het aanvaarden dezer waardigheid overhalen. Volstandig 

weigerde hij die in zijn geslacht erfelijk te doen maken. 
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Geweldig waren de schokken, met welke al de^ 

ze omwentelingen en Staatsregelingen gepaard gin¬ 

gen , en hoogst nadeelig Toor de welvaart van 

Land en Volk. Het eerste zag wel deszelfs vrijheid 

door de maglige zusler-Republiek verklaard, maar 

hel was inderdaad van deze in vele opziglen afhan- 

kelyk. He droom van Vrijheid, Gelykheid en Broe¬ 

derschap was droom gebleven, en wél vonden zij, 

die zich door den schoenen schijn hadden laten 

misleiden, zich in veel bedrogen; maar de party¬ 

zucht had daarom nog niet opgehouden te bestaan. 

Nieuwe en drukkende lasten putteden de schatkist 

van den Staat en de bijzondere bezittingen der in¬ 

gezetenen uit. Geen bloeyende handel maakte 

die opofferingen dragelijk. De Revolutie deed hare 

wrange vruchten proeven. 

Het is niet aan ons, de Staalkundige gevolgen 

der Omwenteling van 1795 te vermelden. Wij 

moeten die alleen nagaan, waar zij zich tot hel 

gebied der Christelijke Kerk uitstrekten — maar, 

om daarbij in geene doellooze uitweidingen te ver¬ 

vallen , was ons eene beknopte opgave der hoofd¬ 

gebeurtenissen noodig. 

Reeds vóór de Omwenteling van 1795 hadden de Pa¬ 

triotten met hoogen ernst op verdraagzaamheid in het 

Kerkelijke aangedrongen, en meer dan ééne stem zich 

ten behoeve der Roomschgezinden doen hooren (1). 

(1) Zie ons II D., bl. 256 verv.; ook g. paape, Brie¬ 

ven over de Gewap. Burgercorpsen en de antipatrioi- 

iische Geestlijken [Roti. 1786), bl. 62 en 63, 80 verv. 
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Do gematigde geest, welke de meeste Hervormde 

Leeraars bezielde, was vreemd aan de bitterheid 

van vroeger dagen. Geljkheid van alle Rerkge- 

uootschappen lag daarenboven in hel beginsel der 

Revolutie, en te regt vreesde de Hervormde Kerk 

van deze hoogst schadelyke gevolgen. Zy alleen 

had te verliezen ^ elke andere Gezindte niet dan 

te winnen. 

Eeno der eerste daden van de Omwenteling, 

welke de Hervormde K.erk van hare oude voorreg- 

ten beroofde, was de den 31 January 1795 vast- 

gestelde en te ^sHage afgekondigde Proclamatie (1), 

de erkentenis en verklaring behelzende der Rech¬ 

ten van den Mensch en van den Burger. Zij 

bevatte toch als hoofdregelen: » dat ieder mensch 

» het regt heeft om God zóó te dienen, als hij wil 

» of niet wil, zonder daarin op eenigerlei wijze ge- 

» dwongen te kunnen worden; — dat het oogmerk 

» van alle burgerlyke maatschappyen zijn moest, 

» den menschen het vreedzaam genot van hunne 

» natuurlijke regten te verzekeren; — dat, daar alle 

» menschen gelyk waren, allen ook verkiesbaar wa- 

» ren tot alle ambten en bedieningen, zonder eenige 

>) andere reden van voorkeur, dan die van deugden 

» en bekwaamheden.” Overeenkomstig met deze aan¬ 

genomen beginselen waren weldra elkander opvol¬ 

gende Besluiten. In alle Staatsstukken, waarin dit 

r ' ' 

(1) Den 16 Februarij en 4 3Iaart bekrachtigd door de 

Algemeene Staten. Zie Volledige Verzameling der Pu- 

hlicatiën (^Leijd, 1795), D. I., N®. 3. 
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Ie pas kon gebragl worden, .verklaarde men, de 

Kerk van den Staat Ie willen afscheiden (1). On- 

naluurlijker en verderfelyker vereeniging — zoo re¬ 

deneerde men — werd er niet gekend. Zij was de 

ware vyandin van het menschdom, en de door haar 

veroorzaakte gruwelen, in het Vaderlandsche Ge- 

sehiedboek opgeteekend, moesten de nakomeling¬ 

schap tegen die vuile bron van broederhaat waar¬ 

schuwen. 

Het lag dus in den aard der zaak, dat men al 

spoedig menig Besluit, dat ten nadeele der Roora- 

sche Kerk sprak, introk. Den krygsman en den amb¬ 

tenaar werd het vergund met eene Rooraschgezinde 

te huwen (2), den Priesters om over hunne nala- 

tensehap te beschikken (3). In Gelderland ver¬ 

nietigde men het Plakaat, dat de kinderen uit 

gemengde huwelijken aan de Hervormden toewees. 

De belastingen op de Roorasche bedehuizen wer¬ 

den opgeheveu. Geen huwelijk mogt Kerkelijk in¬ 

gezegend worden, tenzy het eerst voor de Bur¬ 

gerlijke Ftegering voltrokken ware (4).. 

Al deze Besluiten waren nogtaus slechts voorloo- 

pig. Eene geheele regeling der Kerkelijke belan¬ 

gen wachtte op de Nationale Vergadering. Doch 

(1) Rogge, Geschiedenis van de jongste Omwenteling 

in de Nederlanden, hl. 480. Verzam. van Publicat.f 

D. I., N°. 37, 44. 

(2) Verzam. van Publicat. ^ D. I., N°. 34.. 

(3) Aldaar, N°. 97. 

(4) Rogge, t. a. p., hl. 478. 
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op deze werd, naar het getuigenis van een harer 

leden (1), de tijd met eindelooze hairkloverijen 

doorgebragt, terwijl het daar ontworpen plan van 

Constitutie de duidelijkste blijken droeg van door 

verschillend denkende partyen te zijn zamengesteld 

en eene zamensmelting van onderscheidene stelsels 

te wezen. Vóór dat dit echter werd ontworpen, 

vaardigde men, in Augustus 1796, eene Proclamatie 

uit, welker inhoud de vroegere voorregten der Her- 

vormdeKerk al dadelijk vernietigde (2). Men besloot, 

» dat ~ alzoo de vernietiging van het oude stelsel 

» eener heerschende of bevoorregte Kerk, en do 

» afscheiding der Kerk van den Slaat moest volgen 

)) uit de erkenlenis van den Mensch en den Burger, 

)) en uit de grondbeginselen van Vrijheid, Gelijk- 

» heid en Broederschap — er geene heerschende of 

» bevoorregle Kerk meer bestaan zou, en dat alle 

» Plakaten en Resolutiën, uit het oude stelsel der 

» vereeniging van Slaat en Kerk geboren, vernietigd 

» zouden wezen. Dien ten gevolge werden hel in 

» het openbaar dragen van onderscheidende leekens, 

» door Leeraars en andere Kerkelijke beambten , — 

» het oefenen van Godsdienstige plegligheden buiten 

» de muren der kerkgebouwen, en het luiden der 

» klokken ter aankondiging der Godsdienstoefeningen, 

)) afgeschaft, daar hel legen de Gelijkheid streed, dit 

(1) Verantwoording van p. vrede aen de Bataefsche 
Natie, bl. 7. 

(2) Dagverhalen van de handel, der Nationale Verga-^ 
dering, 11., bl. 650. 
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» bij uilsluiling aan één Kerkgenootschap te vergun- 

» nen, en gewiglige redenen verboden hetzelve alge- 

)) meen toe te laten.” Voorts herriep men de Plaka- 

len, welke de leden van alle Kerkgenootschappen 

verpliglten om personele belastingen op te brengen 

ten behoeve van ééne bevoorregte Kerk, inzonder¬ 

heid ter betaling van Leeraars, Hoogleeraars en 

andere beambten der voormaals heerschende Kerk. 

Bij ecne oppervlakkige beschouwing schijnt deze 

Proclamatie zoo gematigd, als zij in het tijdperk 

eener geheele omwenteling by mogelijkheid kon 

verwacht worden. Het ophouden van uitsluitende 

voorregten was toch, bij den veranderden toestand 

van zaken, onvermydelyk. Maar, bij een naauwkcu- 

riger inzien ontwaren wij, dat er diep in het be¬ 

staan der Hervormde Kerk werd ingegrepen. Ten 

gevolge der vernietiging van alle oude Plakaten 

en Besluiten, was de Zondag aan eiken anderen 

dag der week gelyk geworden, het loezigl der Re¬ 

gering op beroepingen en Synodale bijeenkomsten, 

derzelver bekostiging uit *s Lands kas, het regt 

van Collatie en alle Burgerlijke bemoeying met 

Kerkelijke beroepingen, van welken aard ook, 

opgeheven (1). 

Dit Besluit werd dadelijk in werking gebragt. 

De Kerkelijke Besturen schijnen er zich echter niet 

onmiddellijk aan onderworpen te hebben. Wy vin¬ 

den althans opgeteekend (2), dal de Kerkeraad van 

(1) Vgl. YPEY en DERMOBT , IV,, hl. 151. 

(2) Notulen van Representanten van het Land van 
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Ahcoudc nog in November 1796 de goedkeuring 

van het Provinciaal Bewind van Utrecht over een 

uitgebragt beroep inriep, maar tot antwoord be¬ 

kwam, dat deze niet meer tot de bevoegdheid van 

bel Burgerlijk Bestuur behoorde (1). Vooral schijnt 

het afschaffen der personele belastingen ten behoeve 

der Hervormde Kerk, moeijelijk gegaan te zgn. De 

trage voortgang ten deze lokte dan ook, in De¬ 

cember 1796, een voorstel van eenen der LTtrecht- 

sche Representanten (2) uit, hetwelk eene krach¬ 

tiger voorziening daarin ten gevolge had. 

Utrecht, van 18 Nov. 1796 (ons, even als andere Stuk¬ 

ken , op het Provinciale Archief van Utrecht berusten¬ 

de , door Heeren Gedeputeerde Staten van dat Gewest 

welwillend ter inzage en ten gebruike vergund: waar¬ 

voor H. Ed. Groot Ach tb., en den verdienstelijken Archi- 

varius, voor zijne bereidvaardige hulp en inlichting, open¬ 

lijk dank wordt betuigd). 

(1) Hetzelfde werd op gelijk verzoek aan den Kerke- 

raad van Zeist, in Jan. 1798, geantwoord. Zie gemelde 

Notulen, van 30 Jan. 1798. 

(2) Notulen van Represent. van Utrecht, van 21 Dec. 

1796. — Om het zonderlinge en (waarom zouden wij het 

ontkennen ?) aanstootelijke van de benamingen, waar¬ 

onder sommige dier personele belastingen voorkwamen , 

deelen wij het voorstel van den bedoelden Representant 

hier mede. Het luidt: » Bij mijne terugkomst in dit 

» Gewest heb ik mij onledig gehouden in het nasporen 

)) van al zulke billijke klagten, welke er plaats vonden 

» en weggenomen behoorden te worden. — En onder deze 

» hehooren, mijns inziens, in de eerste plaats, het niet 
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In //ö//ant/hadden de Volks-Represenlanlen,eenige 

weken vóór dil Besluit, in eenen geheel tegenover- 

gestelden geest gehandeld. Afvvykende van het by 

de Omwenteling aangenomen beginsel, dat er geeno 

Kerkelijke ambtenaars van den Staat bestonden, 

hadden zy, den 29 JunijJt796, van alle Godsdienst¬ 

leeraars, even als van de Staats-beambten, eene 

plegtige verklaring gevorderd, dat zy zich aan 

zoodanigen Regeringsvorm onderwierpen , als toen¬ 

maals, op de oppermagt des Volks gegrond, voor- 

loopig was ingevoerd, of later vastgesteld zou wor¬ 

den , en dat zij op geenerlei wijze ter herstelling 

van het vernietigd, aristokratisch Stadhouderlijk Be¬ 

stuur zouden medewerken. Niet weinige gehoor¬ 

zaamden gaarne , anderen deden dit door den nood 

» ter executie leggen van het Decreet bij de Nationale 

» Vergadering, van August. 1.1., belangende de afscheiding 

)) van Kerk en Staat, enz. 

» Belangende de afscheiding van Kerk en Staat en het 

» dadelijk opheffen van al de bezwaren, hij dat Decreet 

» opgegeven, en door UI. om ter executie te brengen aan- 

» genomen, heb ik ontdekt, dat, wat de uitwendige on- 

» derscheidingsteekenen en het luiden der klokken be- 

)) treft, daaraan volkomen is voldaan, maar dat tot heden 

» alle personele belastingen blijven voortduren. De onder- 

)) scheidingsteekenen, Burgers Representanten ! waren wel 

)) aanstootelijk voor de Dissenters, maar niet schadelijk. Dan, 

3) de personele belastingen zijn het voor dezelve beiden. 

3) Vele belastingen heb ik hooren noemen, die mij 

)) zeer aanstootelijk voorkwamen, als, onder andere, het 

3) betalen van wijwaters-geld, gordijnen-geld, kaarsen-: 

3) geld, enz., aan Gereformeerde Kerken —’’ enz. » 
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gedrongen; dc Luthersche, Remonstranlsclie en 

Doopsgezinde Leeraars, niet door den Staat bezol¬ 

digd zynde , • maakten groole zwarigheid, en enkele 

Hervormde, met name vijftien Amsterdamsche Pre¬ 

dikanten (1) weigerden het volstandig. Deze laat- 

sten werden eerst geschorst, vervolgens afgezet,-en. 

anderen in hunne plaats beroepen. En, ofschoon 

eenige leden der Nationale Vergadering zich deze 

zaak aantrokken, en het strijdige daarvan met de 

gewenschte afscheiding der Kerk van den Staat 

betoogden, werd daardoor het lot der van hunne 

bediening verlatenen of geremoveerden, zoo als 

men hen noemde, niet verbeterd (2). Langen tijd 

liep het aan, vóór dat zy , en niet dan na groote 

moeyelijkheden (3), in hunne betrekking hersteld 

(1) Zij waren : j. van ncys klinkenberg , p. serrcrier, 

H. VAN herwerden , W. 8. KALKOEN , G. DE HAAS , B. VAN 

DER FEEN , H. EOFFMAN , D. TEN DALL , J. DERMOET , P. 

HAACK , 8. J. VAN DE WIJNPERSSE , H. DE HAAN HDGENHOLTZ , 
C. G. 8. BEGEMANN , H. HÜSLY VIERVANT en J. VISCH. Drie 

Haarlemsche Predikanten, die de verklaring eerst ge¬ 

weigerd hadden, legden die later af. 

(2) Brieven van christiands sincerüs , behelzende eene 

volledige opgave van al de Stukken, relatief tot de 

Suspensie en Dimissie van de meerderheid der Amsterd. 

Hervormde Predikanten. 

(3) Zie, o. a., Verslag van het gebeurde omtrent de 

in 1796 te Amsterdam ontslagene 15 Gereform. Pred., 

en het daaromtrent gehouden gedrag van d. c. van 

VOORST. Beschreeven door hem zelven. Te Amst., bij 

VAN LocHEM (1803). Eli andere Ylugschriften van dien tijd. 
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werden. Zoo weinig strookte de handelwyze van 

hel nieuwe Bestuur met deszelfs leus, en werd 

eene nieuwe bydrage geleverd tot staving van het 

gezegde van een’ beroemd man: » Geen woord is 

» er, aan hetwelk meer verschillende beteekenis- 

)) sen gegeven zyn, dan het woord vrijheid (1).” 

Van den beginne af bestond er dus verwarring 

en gebrek aan éénheid. Deze wilde men echter 

geboren doen worden. Ook de Bataafsche Repu¬ 

bliek moest, als de Fransche, één en ondeelbaar 

wezen: het Provinciale, en het daaruit ontstaande 

tegenstrijdige in hetzelfde land, weggenomen wor¬ 

den. De Nationale Vergadering zou deze taak 

ten uitvoer brengen. Wat zij hiertoe in het Staat¬ 

kundige deed, behoort niet tot ons bestek. Wij 

volgen haar echter bij hare beschikkingen over 

de Kerk. 

Dat men eene volkomen afscheiding van Kerk 

en Staat bedoelde, hebben wij reeds gezegd, en dat 

hiervan het hoogste nadeel voor de Hervormden ^ 

het verlies van gebouwen, van traktementen en 

van andere voorregten, te vreezen was, lag in den 

aard der zaak. Deze bleven dan ook geene onver¬ 

schillige toeschouwers. In Utrecht hadden de Pro¬ 

visionele Representanten eene Commissie benoemd, 

om een plan van gelijkheid voor alle Godsdiens¬ 

tige Gezindten in dat Gewest te ontwerpen. De 

Deputaten der verschillende Klassen verzetteden zich 

echter, in een wijdloopig, den 23 Junij 1796 in- 

(1) Mostesqüieü, VEsprit des Loix, Zii;. XI., chap. 2. 
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geleverd betoog (1) tegen derzelver rapport, en 

zochten het regt der Hervormden krachtig te hand¬ 

haven , en het onbillijke aan te wijzen der gelijk¬ 

stelling van deze met andere Kerkgenootschappen. 

Deze. pogingen beloofden echter geringe vrucht, 

daar de voorstanders der gel^kheid zich met kracht 

deden gelden. Reeds vroeg had men in de JVa- 

tionale Vergadering gezegd, dat het millioenen 

menschen het leven zou gespaard hebben, indien 

het Burgerlijk Bestuur in deszelfs handelingen nooit 

de Godsdienst, en de Godsdienst in hare offeran¬ 

den en aanbiddingen nooit het Burgerlijk Bewind 

gekend hadde (2). Men verwarde hier kennelijk 

twee denkbeelden; Kerk en Godsdienst. Ande¬ 

ren begrepen deze beter: maar dit nam de vrees 

der Hervormden niet weg. De Rapporteur der 

Commissie om de Nationale Vergadering van 

berigt omtrent de afscheiding van Kerk en Slaat 

te dienen, deed de volgende vragen : » Op welke 

)) gronden steunt dit gezag (der Hervormde Kerk) ? 

» wat is daarvan de oorsprong? wat het voorname 

» regt van eigendom op die bezittingen, die ker- 

» ken, die Geeslclyke goederen, uit welker inkoms- 

» ten, voor zulk een merkelijk gedeelte, do 

)> Geestelijkheid en Eeredienst der heerschende Kerk 

» wordt onderhouden? Laat het ons opregtelijk be- 

(1) Zie het in de Republikein l^Amsi. 1790), ]\°. 103 

en 104, hl. 407 verv.; met de aanmerkingen, door 

eenen voorstander der gelijkheid daai’op gemaakt. 

(2) Da^verh. der Nat. Verg.^ I., hl. 32. 

UI. o 
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» lijden: veelal zijn die gronden (in ons Geraeene- 

)) bcsl, zoowel als elders) te zoeken in hel regt 

» van den sterkste, het regt, zoo als men het 

)) noemt, van den langsten degen, het regt van den 

)) oorlog. Alleen door het geluk der wapenen, of 

» het beslier van zoodanigen, die over gewapende 

» manschappen het oppergezag in handen hadden, 

)) werd altoos de zaak van eenige bepaalde Gods- 

» dienst beslist. Die heerschappij is dus in geenen 

» deele het gevolg van eene vrije, van eeue rede- 

» lijke verkiezing; maar van bezweken magl, van 

» uilerlijken dwang — en hoe zelden is die vry van 

» onregtvaardigheid (1)!” 

Het was dus geene ijdele vrees, dat de Staatsre¬ 

geling , welke de Nationale Nergadering zou ont¬ 

werpen , niet vrij van onregtvaardigheid jegens de 

Hervormde Kerk zou zijn. Dit bewoog dan ook 

do Predikanten uit de verschillende Gewesten orn 

tegen April 1797 afgevaardigden (2) uit hun mid- 

(1) Republ., N°. 108, bl. 451 verv. 

(2) Zij waren: j. w. tilanxjs, van Harderwijk; a, van 

DEN BERG , van Arnhem ; \v. t. krieger , van ’s Graven- 

hage; n. donker, van Ouderkerk aan den IJssel; a. 

RCTGERS, van Haarlem; g. rijk, van Nieuwendam; a. 

DRiJFiioET, van Middelburg; p. h. lis , van Tholen; 

G. MASMAN , van Utrecht; r. g. immink , van T/iame» aan 

den Uithoorn; u, rappardcs , van Nedeihorst den Berg ; 

T. 11. VAN DEN noNERT, van Nichteveclit; p. gibbon, van 

Vreeland; b. eickma , van JP'ijk bij Duurstede; a. wes- 

SELIDS, van Huizum bij Leeuwarden; j. rütgers, van 
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den te Utrecht te doen bijeenkomen, ter handha¬ 

ving van de belangen der bedreigde Kerk. Wel¬ 

dra leverden deze een drieledig verzoek ter Hooge 

Staatsvergadering in, waarby zij verzochten : voor¬ 

eerst, het, zooveel mogelijk, handhaven van den 

eersten dag der weke als niet tot gewone werk¬ 

zaamheden , maar tot algemeene Godsdienstoefening 

bestemd; — ten andere, in de beschikkingen over 

Kerken en kerkgebouwen zoodanige verordenin¬ 

gen te maken, dat het den Hervormden daar¬ 

aan nergens in het Vaderland ontbrak; — ein¬ 

delijk , niet alleen de betaling van tractementen 

en pensioenen voor de toenmalige Leeraars, Emeriti 

en Predikants-weduwen voor derzelver geheele le¬ 

ven te doen voortduren, maar ook aan het Her- 

' vormde Kerkgenootschap deszelfs aandeel in het 

fonds, hetwelk, tot een Godsdienstig doel bestemd, 

aan het Christelijk en Godsdienstig gedeelte der 

Natie toekwam, te verzekeren (1). 

Dit verzoek kwam wel niet tijdig genoeg in, 

daar men het ontwerp van Staatsregeling reeds den 

30 Mei 1797 voltooid had; maar het leert toch, 

dat de eischen der Hervormde Kerkelijken in dat 

woelige tijdperk zeer matig gesteld waren, en niets 

meer vorderden, dan hetgeen eene in het oog loo- 

pende billijkheid voorschreef. 

Het ontwerp van Staatsregeling, hetwelk de 

Kampen; z. bachiene, van Groningen, en j. s robert 

van de AVaalsche Gemeente te Amsterdam. 

(1) Ypey en dermout , IV., hl. 159 verv. 

2 * 

i 
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Nationale Vergadering besloot, tegen den 8 Au¬ 

gustus aan de goedkeuring des Volks te onderwer¬ 

pen , bevatte omtrent het Rerkelijke en Godsdiens¬ 

tige de volgende bepalingen. Vooreerst, werd de 

Kerk afgescheiden van den Staal verklaard, en dat 

er geene Burgerlijke voor- of nadeelen aan de be¬ 

lijdenis van eenige Godsdienst zouden gehecht we¬ 

zen ; — ten andere^ zouden alle inrigtingen en Ge¬ 

nootschappen ter bevordering van Godsdienst, deugd 

en goede zeden, gelijke bescherming der wet ge¬ 

nieten ; — ten derd^, zouden er geene beta¬ 

lingen uit nationale, departementale of plaatse¬ 

lijke fondsen, noch uit lasten, door de burgerij 

als zoodanig gedragen wordende, aan of ten be¬ 

hoeve van eenig Godsdienstig Genootschap geschie¬ 

den; —• ten vierde, zouden alle bezittingen en 

inkomsten, sedert 1581 verkregen, gebouwd of 

gekocht, het wettig eigendom blijven der Genoot¬ 

schappen of Gemeenten, welke dezelve bezaten ; — 

ten vijfde, bepaalde men, dat alle kerkgebouwen 

en pastoriehuizen, vóór 1581 beslaan hebbende, 

met derzelver fondsen en goederen , het eigendom 

zouden zijn van de gezamenlyke ingezetenen en be¬ 

woners van de stad, het dorp, of de plaats, waar¬ 

onder zij gelegen waren; — ten zesde, zouden 

die gezamenlijke ingezetenen omtrent zoodanige 

gebouwen onderling billijke schikkingen maken; — 

ten zevende, werden de Geestelijke goederen en 

fondsen, die na 1581 onder nationale, provinciale 

of kwarlierlyke administratie gebragt waren , voor 

een nationaal eigendom verklaard, en werd tevens 
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bepaald , dat het Wetgevend Ligchaam dezelve, vóór 

het einde van het derde jaar na de aanneming der 

Constitutie, onder eene algeraeene nationale ad¬ 

ministratie zou brengen; — ten achtste, verze¬ 

kerde men aan de Leeraars der Hervormde Kerk , 

welke bij het aannemen der Staatsregeling in vaste 

dienst waren, en van dezelve door geene eigen 

schuld ontzet werden, zoolang zij hun ambt waar¬ 

namen, de door hen genoten wordende tractemen- 

ten, bij wijze van pensioen, benevens het voortdu¬ 

rend genot van het hun onder de vorige Regering 

toegelegde kinderengeld ; — ten negende, zouden 

alle Emeriti en weduwen, ook zij, die later om 

ligchaams- of zielsongesteldheid in hunne dienst 

niet konden voortgaan, en de weduwen der bij het 

aannemen der Constitutie in dienst zijnde Preilikan- 

len, hij Avijze van pensioen, de tractemenlen of 

pensioenen behouden, hun door de vorige Regering 

toegekend of beloofd; — ten tiende, zou eene Ge¬ 

meente, die binnen de zes jaren na het aannemeii 

der Staatsregeling haren Leeraar verloor, en onvermo¬ 

gend was om o[) eigen kosten in de behoefte aan 

eenen nieuwen Predikant te voorzien, zich ook niet 

met eene naburige Gemeente kunnende combine¬ 

ren, gedurende en tot het einde der gemelde zes 

jaren aan het Wetgevend Ligchaam voor eenen nieu¬ 

wen Leeraar het Iractement mogen vragen, hetwelk 

de vorige genoten had, en zou hel aan dit Ligchaam 

vrijstaan , op zoodanig verzoek gunstig te beschik¬ 

ken; — ten elfde, zou al het gunstige, den Leer- 
♦ 

aars der voormaals heerschende Kerk toegestaan, 
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ook toegepast worden op do Leeraars van andere 

Gezindten , die aan het Wetgevend Ligchaam zouden 

doen blijken, wat zij door de vierde bepaling of 

door suppressie van eenige buitenlandsche Geeste¬ 

lijke Corporatie zouden verloren hebben, en dan 

wel ten beloope van het geleden en bewezen ver¬ 

lies; — ten twaalfde^ werden allo Godsdienstoefe¬ 

ningen binnen de kerkgebouwen, maar met ontslo¬ 

ten deuren, beperkt — en eindelijk, ten dertiende^ 

het dragen van eenig teeken van Kerkelijke waar¬ 

digheid of bediening, of van Ordes-kleederen van 

eenig Godsdienstig Genootschap buiten de kerkge¬ 

bouwen verboden (1). 

Wanneer wij do toenmalige tijdsomstandigheden 

in aanmerking nemen, vinden wij , dat dit ontwerp 

inderdaad gematigder luidde, dan men onder de¬ 

zelve had kunnen verwachten. Het is ons echter 

reeds gebleken, dat het door het Volk verworpen 

werd. Om een nieuw te vervaardigen kwam eene 

tweede Nationale ergadering den 1 September 

1797 bijeen. Een aantal verzoekschriften werden 

bij dezelve ingeleverd, waarvan sommige op ge¬ 

matigden, andere op hevigen toon verlangden, 

dat er bij de Constitutie geene beschikkingen wer-? 

den gemaakt over gebouwen, goederen of fondsen, 

aan eene Rerkelijke Gemeente toebehoorende, ihaar 

(1) Onticerp van Constitutie voor het Bataafsche Volk, 

door de Nationale Vergadering ter goed- of afkeuring 

aan hetzelfde Volk voorgedragen. —■ Ook te vinden in 

de Dagverh. der Nat. Verg., VI., bl. 421 verv. 
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dat men voor de kosten, tot de openbareecredieiist 

gevorderd, van Staatswege zorgen, en de l)ehoor- 

lyke tractements-betaling der Leeraars verzekeren 

zou. Het aantal adressen was te groot, en het ont¬ 

brak aan tyd om ze te lezen. De Nationale Ver- 

gadering besteedde dezen toch aan nuttelooze 

en ergerlyke twisten der leden onderling. De 22 

Januarg 1798 zag eene nieuwe Omwenteling gebo¬ 

ren (1). Het Staatsbewind, dat nu de zaken regel¬ 

de, ging intusschen voort met het ontwerpen eener 

Constitutie, en vóór den 1 Mei 1798 was deze door 

het Volk , zoo als men het noemde, aangenomen. 

' De beschikkingen omtrent de Kerk waren nu 

minder mild, dan die van het vroegere ontwerp. 

De afscheiding van Kerk en Staat als beginsel aan¬ 

genomen hebbende, bevatte de Staatsregeling de 

volgende bepalingen. 1. Elk burger heeft vrijheid 

om God te dienen naar de overtuiging van zgn 

hart. 2. Geene Burgerlijke voor- of nadeelen zijn 

aan de belgdenis van eenig Kerkelijk leerstelsel 

verknocht ' 3. Elk Kerkgenootschap zorgt voor het 

onderhoud van zijne eeredienst, derzelver bediena¬ 

ren , en gestichten. 4. De gemeenschappelijke Gods¬ 

dienstoefening bepaalt zich binnen de daartoe be¬ 

stemde gebouwen, en wel met ontsloten deuren. 

5. Niemand zal buiten die gebouwen met eenig Or- 

deskleed of teeken van een Kerkelijk Genootschap 

verschijnen (2). 

(1) Van kampen , t. a. p., II., bl. 398 verv, 

> (2) Staatsreg. 1798: Burg. en Staalk. Grondr., Art. 19—23. 
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De derde bepaling werd in cenige Additionele 

artikelen tot de acte der Staatsregeling, welke 

wij niet mogen verzwijgen, breeder ontwikkeld. 

Zij waren; — 1. De Gemeenten der voormaals heer- 

schende Kerk blijven gedurende de eerstkomende 

drie jaren, na de aanneming der Staatsregeling, de 

gewone Iraclementen van derzelver Leeraren en 

Iloogleeraren, bij wijze van pensioen, uit ’s Lands 

kas genieten, ten einde men in dien tusschenlyd 

de nooclige schikkingen maken moge tot derzelver 

verdere bezoldiging. 2. Ook zoolang wordt aan 

dezelfde Gemeenten het zoogenoemde kindergeld 

voor derzelver Leeraren toegewezen. 3. Alle Leer¬ 

aars, Hoogleeraars en derzelver weduwen , op den 

1 Januarij 1798 gepensioneerd zijnde, blijven do 

hun toegelegde pensioenen gedurende hun leven 

genieten, mits zy aan het Bewind Ier plaatse, waar 

zij wonen , doen blijken geen zes honderd gulden 

jaarlijksch inkomen te hebben, buiten het gemel¬ 

de pensioen, en bewijzen toonen van hunne ver¬ 

knochtheid aan de tegenwoordige orde van zaken. 

4. Alle Geestelijke goederen en fondsen, waaruit te 

voren de Iractementen of pensioenen van Leeraren 

of Hoogleeraren der voormaals heerschende Kerk 

betaald werden, worden nationaal verklaard, om 

daaruit, eerslelijk, de nog blijvende tractementen 

en pensioenen te voldoen, en, daarna, tot een 

vast fonds te worden aangelegd voor de nationale 

opvoeding en ter verzorging der behoeftigen ; bly- 

vendo nogtans onverlet de aanspraak, welke eenig 

Ligchaam of Gemeente daarop mogt maken, en, 

i 
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met de iioodige bewijzen voorzien, tian hel Verte¬ 

genwoordigend Ligchaam ter beslissing zal moeten 

inleveren. 5. Alle andere Rerkelijke goederen, 

door vrijwillige gift, erfmaking, inzameling of aan¬ 

koop, bij eenig Kerkgenootschap verkregen, wor¬ 

den als het wettig eigendom der bezitters erkend, 

en als zoodanig aan hen verzekerd. 6. Alle kerk¬ 

gebouwen en pastoriehuizen der voormaals heer- 

scbende Kerk, voor zooverre zij niet, door aan¬ 

bouw uit de afzonderlijke kas der Gemeente, bij¬ 

zondere en wettige eigendommen zyn, worden over¬ 

gelaten aan de beschikking van ieder Plaatselijk 

Bewind, om deswege lusschen alle Kerkgenoot¬ 

schappen eenig vergclgk te treffen, en wel bin¬ 

nen de eerstkomende zes maanden na de aanne¬ 

ming der Staatsregeling. De grondslag van dit 

vergelijk is, in iedere plaats, het grootste aantal 

leden der onderscheiden Kerkelijke Genootschap¬ 

pen, hetwelk alzoo de relative meerderheid van 

zielen zal uitraaken, — Hetzelve zal de voor¬ 

keur hebben omtrent de naasting eener plaalse- 

lijke kerk en pastorie, onder bepaling echter, na 

gedane begroeting van de waarde dier gebouwen , 

van eene matige uilkeeriug, helzy in eens of bij 

termynen, aan de andere Kerkgemeenten, naar 

evenredigheid'Van derzelver leden, welke alle door 

deze bepaling, worden gehóuden voor altijd af¬ 

stand gedaan te hebben van de gemeene aan¬ 

spraak. — De alzoo genaaste kerken en pastorieën 

blijven te allen tyde onder de bezitting, behee- 

ring en hel speciaal onderhoud dier Kerkge- 
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meenten, aan welke dezelve, volgens het voor¬ 

gaand onderling contract, zijn toegewezen. — De 

geschillen, over dit een en ander ontslaande, 

worden ten spoedigste beslist door het Vertegen¬ 

woordigend Ligchaam. — De torens, aan de kerk¬ 

gebouwen gehecht, benevens de klokken, met 

derzelver huizingen, worden verklaard, eigendom¬ 

men te zyn en te blijven der Burgerlyke Gemeen¬ 

ten , staande te allen tyde onder derzelver behee- 

ring en onderhoud (1).” 

Dat'deze bepalingen voor de Hervormde Kerk 

allernadeeligst waren, behoeft geen betoog, en dat 

vele van dezelve, vooral het niet overlalen der be¬ 

slissing van de ter zake ontslaande geschillen aan 

den gewonen regter, met de beginselen van vry- 

heid, gelijkheid en broederschap moeijelijk waren 

overeen te brengen, zou liglelyk aan te wyzeu 

zijn. Intusschen, de uitspraak was daar. Welke 

gevolgen zij voor de onderscheiden Kerkgenoot¬ 

schappen had, zal bij derzelver bijzondere geschie¬ 

denis blijken. Hier valt nog te vermelden, dat 

de Bewindslieden zelve, ook in andere opzigten, 

de perken van hun gezag zóó overschreden, dat 

er, met medewerking van het Fransche Bestuur 

en onder de leiding van den Generaal dae^voels, 

den 12 Junij 1798 wederom eene tegen-omwente¬ 

ling plaats vond. Onder een nieuw intermediair 

Wetgevend en een nieuw Uitvoerend Bewind ont- 
O 

(1) Vergelijk ypet en dermoüt , IV., hl. 169 verv., 

CU de aldaar aangehaalde Werken. 
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■ving veel eene zachtere gedaante. Zeer velen 

verlangden naar de herziening der Staatsregeling, 

die, volgens gemaakte bepaling, bij het einde van 

1803 moest plaats vinden. De gematigde geest, 

welke in Frankrijk zijnen invloed hernomen had, 

deed zich ook hier gelden, en de Staatsregeling 

van 1798 was moeyelijk met denzelven te vereeni- 

gen. Reeds in 1801 werd derhalve eene nieuwe 

ontworpen, en door de meerderheid des Volks aan¬ 

genomen (1), die wel alles, wat het Kerkelijke 

aanging, op den ouden voet liet, maar toch aan 

het Bewind zelf de taak oplegde, om, hoezeer dan 

ook niet op den duur uit de Staatsfondsen, voor 

de betaling der Kerkelyken te waken (2). 

De geweldige verandering, welke de Staatkun¬ 

dige toestand des Vaderlands in het laatst der 

vorige eeuw onderging, had dus ook krachtigen 

invloed op dien der Kerk. Zy was van den Staat 

gescheiden geworden, en de Hervormde Kerk, 

gedurende het geheele bestaan der oude Republiek 

met deze vereenigd, door haar beschermd, on¬ 

dersteund en bevoorregt, stond van nu af geheel 

op zich zelve. Welke gevolgen dit voor haar 

inwendig leven had, zullen wij later zien; hier 

bepaalt onze blik zich alleen tot hel uitwendige. 

En in dit opzigt had zij groot, zeer groot verlies 

geleden. Mot al de andere Kerkgenootschappen 

gelijkgesteld, hadden deze alle gewonnen, en zij 

(1) Vajt kampen, t. a. p., II., bl. 401 verv. 

(2) Art. 12 en 14 der Staatsregeling van 1801. 

1 
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alleen verloren. Voor de Proteslantsche Dissenters 

was zulks wel van eenig, maar niet van dat gewigt, 

hetwelk het voor de Roomsche Kerk had. Ont¬ 

slagen van de vroegere beperkende bepalingen, en 

gelijke regten, zelfs op kerkgebouwen, ontvangen 

hebbende, stond het in hare raagt, het hoofd 

vrij omhoog te heffen. Zou zij deze raagt onge¬ 

bruikt laten ? — Het was niet te vermoeden, zelfs 

billijkerwijze niet te vorderen. Proteslanlismus 

en Katholicismus stonden weder tegenover elkan¬ 

der. De oude strijd moest, uit den aard der zaak, 

hernieuwd worden, en, hoezeer gedurende een 

later tijdperk schynbaar ingesluimerd, duurt hij, 

helaas! tot onze dagen voort. Hoogst belangrijk 

zijn dan de gebeurtenissen, welke de Kerkelijke 

Geschiedenis van Nederland ons in dit laatste tijd¬ 

vak boekt; en , waar de beschouwing van derzel- 

ver loop ons meermalen met dankbaren eerbied 

voor de aanbiddelyke wegen der Voorzienigheid 

.zal vervullen, zal zij tevens ons vertrouwen beves¬ 

tigen op de liefdevolle en wijze zorg van Hem, 

voor wien, wat ons duister toeschijnt, helder 

licht is! 

Ons schiet nog over, ten einde ons op de hoogte 

van dien tijd te plaatsen , een’ enkelen blik te werpen 

op den Godsdiensligen en zedelijken toestand der Ne¬ 

derlanders bij de Staalsorawer f jing van 1795. In¬ 

dien wij hierbij wilden afgaan op de redevoeringen 

en aanspraken, toenmaals tot het volk gehouden, 

dan zou hetzelve, in het algemeen, hoogen lof 

verdienen; maar, indien wij, met de onwraakbare 
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Geschiedenis in de hand, op de koortsige over¬ 

spanning en het woeste, op de klanken zonder 

zin, dier dagen letten, dan wordt die loftuiting 

voor het minste zeer verdacht. Wij willen het 

zedelyke volkskarakter echter niet gestreng naar 

dien tijd van dwalingen, waarin de voortrelFelijk- 

ste mannen deelden, beoordeelen; maar verzwij¬ 

gen mogen wij het niet, dat de heillooze zucht 

tot navolging van den vreemde ook toen eene 

geestverhijslerende rol speelde. Een toenmaals ge¬ 

acht Leeraar betuigde bij het einde «Ier achttiende 

eeuw: » Daar is een geest des Satans, van losban- 

» dig- en woestheid, van dartelheid, en al, wal 

» grouwel heel, in Nederland overgebragt of uit- 

» gebroken; zij heeft zich overal verspreid, alle 

» standen en slaalen van menschen besmet: het 

» Rijk, de beste dienst van den Godlijken jesus , 

» onze schoone Geloofs- en Zedeleer, onze Kerk 

» staat haar in den weg. — Het getal van onze 

w waare belijders neemt zichtbaar af: veele jonge- 

» lieden, en, ach! hadden zij geene voorbeelden 

)) in die van een meer gevorderden ouderdom! 

» zien zich voor fraaije vernuhen aan, en rekenen 

» het zich lot eer den Bybel te beschimpen, en 

)) met den Godsdienst te spotten; al, wal heilig 

» en eerwaardig is, wordt van hen verguisd: 

)) Leeraars, omdat zij Leeraars zijn, als uitvaagzels 

)) van het menschdom, als pesten van de maat- 

)) schappij behandelt: de naam van Christenen 

)) moge van laago, domme wezens gedragen wor- 

» den: hy, die zich onder de verlichten lelt, 
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)) rekent ze zieh tot schande. Ik zal het zede- 

» loos beslaan en gedrag, waardoor zich veelen 

» kenmerken, dat zich hiermede paart, dal zieh 

» overal ontdekt, niet aanvoeren, enz. (1).” — 

Een ander Leeraar, en waarlijk geen onvoorwaar- 

delyk berisper van zijne dagen, gaf een nog ster¬ 

ker getuigenis, wel waardig, naar ons oordeel, 

om hier overgenomen te worden. » De zeden van 

» ons volk,” zegt hy , » zijn niet alleen, gedu- 

» rende de laatste helft der afgeloopen eeuw, meer 

o dan ooit te voren bedorven geweest, maar zelfs 

)) is het nationaal karakter, over het algemeen, 

» ontaard en verbasterd.” En dit toont hij aan 

door te wijzen op de weelde en ongebondenheid, 

tot alle standen doorgedrongen, op het verlies der 

voorvaderlijke goede trouw en opregtheid, op toe¬ 

nemende schennis van de wetten der kuischheid, 

op do verderfelijke zucht naar het vreemde, en op 

de meer en meer veld winnende ongodsdienstig¬ 

heid (2). Een derde Schryver, die van een meer 

Staatkundig beginsel uilging, geeft er geen guns¬ 

tiger berigt van (3). Waar de lijdgenooten zoo¬ 

danige getuigenissen leveren, en de gebeurte- 

(1) A. KOK, Historische Eeuivrede, uitgesproken 31 
J)ec. 1800, in de Doniskerk te Utrecht, bl. 36, 37 en 38, 

(2) Zondagblad voor de Gereformeerden, van 11 Jan. 
1800, N°. 156, bl. 363 verv. 

(3) Vertoog over de rampen van Holland en de hulp¬ 

middelen daartegen. Uit het Fransch. Antio,, 1796. Bl. 
40 verv. 
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nissen zelve spreken van geringe belangstelling in de 

Godsdienst, van overmoed, van tweespalt— waar, 

by hoogdravende redevoeringen over de reglen van 

den mensch, schennis van deszelfs pliglen , en van 

die regten zelve, plaats greep, daar kan het oor¬ 

deel over den zedelijken toestand der Nederland- 

sche Natie by den aanvang van dit tydperk niet 

voordeelig uitvallen. Ten deze echter geheel op die 

uitspraken van tijdgenooten, zoowel gunstige als 

ongunstige, en op de gebeurtenissen zelve van die 

woelige dagen af te gaan , zou ongetwijfeld onbil¬ 

lijk zijn. Het voegt ons niet, een Volk uit de da¬ 

den van sommigen te beoordeelen: maar, hoe 

gaarne wij dit ook in het oog houden, is het 

nogtans zeker, dat de tuimelgeest, die Europa 

beroerde, ook in ons Vaderland zijnen zetel ge¬ 

vestigd had. De Nederlander van 1795 stond 

noch in kracht noch in zedelijkheid met zijne 

voorvaderen gelijk. En wat hij reeds vroeger 

door weelde en overdaad aanvankelijk verloren 

had, de deugd en degelijkheid van hel voorge¬ 

slacht, was iloor den invloed der vreemden, wier 

overdreven denkbeelden hij als schier Goddelijk 

huldigde, nog meer verloren gegaan. Die tijd van 

dwalingen leverde in het zedelyke wrange vruchten. 

Het ontbrak echter bij dat alles niet aan man¬ 

nen , die den heilloozen stroom van ongodsdiens¬ 

tigheid en zedeloosheid zochten te keeren. Zij 

werden ook niet alleen onder de Kerkelijken, 

wier bijzondere taak dit ware, gevonden; maar 

Dichters, Redenaars en Geschiedschrijvers werkten 
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aan de bereiking van hetzelfde doel. En de graag¬ 

te, waarmede hunne stem gehoord werd, bewijst, 

dat hel volkskarakter, in het algemeen, niet zóó 

diep gezonken was, als sommigen het omschreven, 

en enkele gebeurtenissen deden vermoeden. Dit 

bleek, ten opzigte van den Godsdienstigen en Ze- 

dclyken zin, nog duidelijker, toen weldra velen 

met bereidwilligheid medewerkten, om de uitwen¬ 

dige belangen der Godsdienst te bevorderen, en 

van Staatswege zelfs reeds vroeg aan de verbete¬ 

ring van het onderwijs der jeugd gearbeid werd. 

De Omwenteling mogt uit haren aard veel ver¬ 

woesten, wat goed was; maar dit ook had zij met 

elke beweging gemeen, dat zij veel in het leven 

riep en ontwikkelde, wal zonder haar nog lang 

had kunnen sluimeren. De wijze en liefdevolle 

hand van den Roning der Roningeu bleef zorgen 

en waken, en, waar deze de teugels van het we- 

reldbewind voert, moge door den roensch niet 

weinig gedaan worden, hetwelk af te keuren is 

en eene donkere toekomst dreigt — onder hare 

leiding, wordt alles dienstbaar aan de uitbreiding 

van het Rijk des Lichts! 



EERSTE HOOFDSTUK. 

Cieschledcnls der Roontsch-Katholljke Kerk 

ia Xedefland,, vaa de Staatsomwen- 

teling Tan 1795 tot den Troonsaf¬ 

stand van Honing Willem I. 

1795-1610. 

ïiet was eene stoute en hoog gespannen verwach¬ 

ting, die Rome koesterde, toen het, na de vesti¬ 

ging der Hervormde Kerk in ons Vaderland en bij- 

het onmiddellyk verband, waarin de veiligheid van 

den Staat met die van deze Kerk geplaatst werd, eene 

herstelling van het verloren gezag bleef hopen. Het 

lag in den aard der zaak, dat het gewenschte 

doel slechts langzaam bereikt kon worden. Wat 

men hiertoe, onder druk en terugzetting, werkte en 

te weeg bragt, hebben wij in de Geschiedenis der 

vroegere tydperken onzer Vaderlandsche Kerkge¬ 

schiedenis gezien. Meer echter, dan men, althans 

vooreerst, had durven hopen of vermoeden, ont¬ 

ving Rome uit de hand der geweldige Staatsom¬ 

wenteling in de laatste jaren der achttiende eeuw. 

m. 3 



De Roomsche Kerk werd niet alleen Tan alle ha¬ 

ren bloei beperkende wellen onlslagen, maar met 

de overige Christelijke Gezindten, ook met de 

Toormaals heerschende Kerk gelykgesleld. De 

eerste, misschien de moeijelijkste, helft van den 

weg om tol hel nimmer uit het oog verloren doel te 

geraken, was afgelegd. De andere helft bleef nog 

over: de Roomsche Kerk moest van de behaalde 

zegepraal vrucht trekken en zich boven het Pro- 

testanlismus verheffen. Hare Geschiedenis boekt 

dan ook, gedurende dit tydperk , een onvermoeid, 

met kracht doorgezet, doorgaans met gunsligen 

uitslag bekroond , pogen daartoe. 

Merkwaardig zijn de gebeurtenissen , welke haar 

ten deze mede- of tegenwerkten, en de middelen, 

die zy zelve aanvvendde: te merkwaardiger, daar 

de uitkomsten zich in' onzen tijd meer en meer 

beginnen te openbaren, en krachtigen invloed hebr 

ben op den tegenwoordigen toestand van ons Va¬ 

derland. Wij wenschen dan ook hare belangrijke 

Geschiedenis gedurende dit, in lessen, verwikkelin¬ 

gen , daadzaken en onverwachte wendingen zoo 

rijke tijdperk, wederom in verschillende onderdec- 

lên te behandelen. 
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Geschiedenis der Roomsche Kerk, van de Staats- 

omwenteling van 1795 tot den val der 

Fransche Heerschappij in ons Fader- 

land, ten jare 1813. 

De dadelijke gevolgen der Slaatsomwenleling 

hadden de stoutste verwachting van de voorstan¬ 

ders der Roomsche Kerk overtrofTen. Eensklaps 

van alle beperking ontslagen, zag zij zich met 

de voormaals heerschende Kerk gelijkgesteld. Te 

verwachten was het zeker, dat zij van de guns¬ 

tige omstandigheden verder partij zou trachten te 

trekken. Voordeeliger kans toch had zich nimmer 

aangeboden. In hetzelfde land, dat twee eeuwen 

lang de getrouwe beschermer van het Prolestan- 

tisrnus in gansch Europa geweest was, daar, waar 

de magt van Rome door do geheele Staatsinrigting 

was teruggestooten, werd haar een nieuw, hoe¬ 

wel lang in stilte ontgonnen veld geopend. De 

Hervormde Kerk had hare voorregten verloren; 

ORANJE, het geslacht, dat bloed en goed voor deze 

had opgeolTerd, was verdreven, en op de puin- 

hoopen van het oude, magtige Geraeenebest, voor 

welks vlag die van Koningen gestreken waren, eene 

Bataafsche Republiek opgerigt, onder de banier 

van Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap — zoo 

het heefen moest. 

Hei was dan ook billijkerwijze der Roomschc 

3 * 
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Kerk op haar standpunt niet euvel te duiden, dal 

zij van dien haar gunstigen toestand gebruik maak¬ 

te. Te vreezen had men echter, dat zij, eensklaps 

Tan alle banden bevryd, de perken der gematigd¬ 

heid zou overschrijden, en vergeten, dat, volgens, 

de leus der Republiek, op welke hare pas verkre¬ 

gen vrijheid gegrond was, ook de regten van an¬ 

deren behoorden geëerbiedigd te worden. Ligtelijk 

toch kon zij daartoe zich laten vervoeren. De Her¬ 

vormde Kerk had niet weinig verloren; haar ge- 

heele bestaan werd bedreigd. Hare inrigling was 

van dien aard, en zj zelve zoo naauw met den 

Staat verbonden, dat de afscheiding van dezen 

haar een’ geweldigen slag moest toebrengen, des 

te geweldiger, naarmate die minder voorzien had 

kunnen worden, en men dus geene maatregelen 

had kunnen beramen om ^let fel geschokte gebouw 

by den opkomenden sforni te schoren. Zien wij, 

wat de R.ooraschgezinden in Nederland deden ter 

voortzetting van het verkregen voordeel. 

Het was hun niet onbewust, dat de geest der 

Revolutie eene hun heilspellende rigting had. Reeds 

vroeg toch werden er pogingen aangewend, om, 

zoo dan al niet de kerkgebouwen der Hervormden 

te naasten, toch met dezen derzelver bezit en 

gebruik gemeenschappelijk te deelen (1). Waar- 

(1) In Maart 1795 verzochten de Roomschgezinde in¬ 
woners van Oudenrijn, volgens hunne opgave een getal 
van 400 uitmakende, dat Provisionele Representanten 
van Utrecht hun mogten veroorloven, van de Her- 
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lijk een verbazende ommekeer van zaken, in een 

land, waar slechts ruim twee maanden vroeger alle 

beperkende wetten van vroegere dagen nog van 

volle kracht konden gerekend worden I De lijden wa¬ 

ren.echter veranderd, en weldra ging men verder.- 

liet Staatsbesluit van Augustus 1796 gaf er aanlei¬ 

ding, de Constitutie van 1798 regt toe (1). En, 

raoglen er onder de toenmalige bewindslieden en 

ouder anderen velen wezen, die van de Roora- 

schen, waar dezen een ongehoopt geluk loewenkte, 

groote inschikkelykheid verwachtten, dan vergaten 

zij, dat de geest dier Kerk immer meer eischt. 

Spoedig bleek het dan ook, dat deze zich bedro- 
* 

gen hadden. 

In Noord-Brahand ^ hetwelk zich tot een bij¬ 

zonder Gewest had verheven, werd de toestand 

der Hervormden, ten gevolge der nieuwe Besluiten, 

allertreurigst. De Staat was daar hun eenige steun 

geweest, en, van dezen gescheiden, zagen zij zich 

niet alleen aan zich zelven overgelaten, maar ook 

lot eenen strijd gedwongen, welke hunne krach¬ 

ten te boven ging. Aanvankelijk schenen do 

Roomschgezinden den zachleren weg te willen be¬ 

wandelen , vooral omdat de Hervormden meer be¬ 

dreven waren in zaken van bestuur, en dus 

vormde kerk aan de Meern, op die uren, waarin er 

geene dienst van de Hervormden plaats vond, gebruik te 

maken. Noiul. van het Prov. en intermediair Bewind 

van Utrecht, van 22 Maart 1795. 

(1) Zie btrven, bl. 19 verv. 
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moegelijk, teruggezet konden worden; maar reeds 

zeer spoedig bleek het, wat de bovendrijvende 

paiig bedoelde. Op vele plaatsen stelde men 

nieuwe, Roorascbgezinde schoolonderwijzers aan, 

die , onder de leiding der Geestelijkheid , voor de 

uitbreiding hunner Kerk gverden. Ambten cn Re¬ 

geringsposten werden den Protestanten ontnomen, 

en weldra waren bgna alle takken van het open¬ 

baar bestuur en zelfs het beheer over de Geeste- 

Igke fondsen, waaruit de kosten der Hervormde 

Eercdienst gedragen werden , aan de Roomschen 

onderworpen. Nog vóór do Publicatie van Augus¬ 

tus 1796 en de Slaatsordening van 1798 maakten 
> 

deze zich van onderscheiden kerken meester. In 

1795 deden zij dit met geweld van do Hervormde 

kerk XeKuih, in de Meijer ij ^ aan de Lange Straat ^ 

en twee jaren later werd hun door de Represen¬ 

tanten van Noord-Brahand ook die \dLn Rijshergen^ 

eerst in 1778 gebouwd, toegewezen. Naauwelgks 

waren de nieuwe Staatsbesluiten bekend geworden, 

of allerwege openbaarde zich een de Protestan¬ 

ten bedreigende geest. Bijna gelijktijdig met het 

aannemen der Constitutie stelden de Roomschen 

zich op vele plaatsen der Meijerij van ZTer^o- 

genbosch in het bezit der Hervormde kerkgebou¬ 

wen , zonder eenig vergelijk met de verliezende 

party te treffen, zonder eenige uilkeering, en dus 

met schennis van het zesde „der Additionele Arlike- 

len. Dit was echter nog,niet genoeg.: beleedigend. 

was het geweld, hetwelk jdaarby gepleegd werd. 

Men ontzag zelfs de rust der dooden >^ict, maar 
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>»)crp (Ic ketter-lijken uil de gewijde aarde. An¬ 

dere ergernissen, van geen’ minderen aardpaar¬ 

den zich met dezen gruwel; en ongetwijfeld zou 

de euvelmoed eener opgewonden, dolle menigte 

nog hooger gestegen zyn, zoo niet hier en daar 

brave, achtingwaardige Priesters, die, hoe verheugd 

ook over de vrijheid'hunner Kerk, van zoodanige 

boosheid gruwden, en eindelijk mede het Uitvoerend 

Bewind, de eersten met vaderlijke vermaning, het 

laatste met scherpe bedreiging, waren tusschen 

beiden gekomen. Op vele plaatsen trachtte men 

nu de onvermijdelijke overgave der kerken op bil¬ 

lijke , met de Staatsregeling overeenkomstige voor¬ 

waarden te doen. Zeer vele, in de Meijerij, in 

het Markgraafschap van Bergen op den Zooniy 

in hel gansebe Land van Kuik, te Grave, ouder 

Breda en elders, gingen aan de Rooraschgezinden 

over. In de meeste steden, zoo als te ^s Hertogen- 

hosch, Breda, Bergen op den Zoom en Steen¬ 

bergen ^ bleven de openbare kerken voor de Her¬ 

vormden behouden; terwyl men op andere plaatsen 

de onderhandelingen zoolang had weten te rekken, 

totdat het dertiende artikel der Staatsregeling van 

1801, verklarende, dat elk Kerkgenootschap on¬ 

herroepelijk zou blijven bezitten, wat bet bij den 

aanvang der eeuw bezeten' had, er van zelf een 

einde aan maakte (1). i 

In Staats-Flaanderen maakten de Roomsch- 

(1) Ypey en DEBBOtiT, IV., bl. 193 verv., uit bijzdn- 

dere opgaven van den Heer jawtson van JVieuwland. 
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geziiiden geenen nainderen vooruitgang.' Ook daar 

werden de kerken door hen ingenomen. En, hoe 

nadeeligen invloed dit voor de Hervormden had, kan 

men. afmelen uit de volgende byzonderheden. Te 

Sas van Gendf waar vóór 1795 eene aanzienlijke 

Gemeente (1) was, bestonden omstreeks 1805 slechts 

vijf of zes Protestantsche huisgezinnen, die in 

hunne Godsdienstoefening werden voorgegaan door 

eenen, wél kundigen, maar toch ongestudeerden 

Zendeling van het Rolterdarasche Genootschap. Te 

Philippine en in andere Gemeenten vond het¬ 

zelfde plaats. Te Hulst was zij niet minder af¬ 

genomen (2). Maastricht had insgelijks een aan¬ 

merkelijk verlies ondergaan; maar oneindig treu¬ 

riger was de toestand der hetzelve omringende 

Dorpsgemeenten. Hier hadden de Roomschen zich. 

met geweld van alle kerken meester gemaakt, en, 

daarmede niet vergenoegd, beijverden zij zich om 

de bijeenkomsten der Protestanten in bijzondere 

huizen, door lagen spot en allerlei verachtelyke 

middelen te storen (3). 

In sommige streken van Gelderland ^ vooral in 

Over-Betuwe^ hel Rijk van ISijmegen en het 

Land tusschen Maas en JVaal, staken de Roomsch- 

(1) Door twee Predikanten in de Hollandsche, en ée'n’ 

in de Fransche taal bediend. 

(2) Ypey, Gesch. der Chr. Kerk in de 18c?e eeuw> 

VI., hl. 84 verv. 

(3) Berigten van den Hoogl. vkrlorkm , op de Gelder- 

sche Synode van 1804. 
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gezitulen iiisgelgks het hoofd op, en sloegen de 

hand aan de Protestantsche kerkgebouwen, ook 

daar op sommige plaatsen de rust der dooden niet 

ontziende, en zich aan ergerlijke heiligschennis 

schuldig makende (1). In Zeeland, Friesland, 

Groningen en Overijssel vermoglen zij minder; 

maar in Holland, de wieg en bakermat der Ne- 

derlandsche HerTormde Kerk, spanden zij allo 

krachten in om zich te doen gelden. Het was er 

echter verre af, dat hunne pogingen overal tot 

denzelfden hun gunstigen uitslag voerden. Voor een 

groot gedeelte leden die schipbreuk op de beraden¬ 

heid der Hervormden, zoo als ons breeder blijken 

zal, wanneer wij zullen nagaan, wat door deze 

te hunner verdediging verrigt werd. 

Waar de Kerkelyke eigendommen der Hervorm¬ 

den door de Roomschgezinden met geweld genaast 

werden, was dit doorgaans het werk van den groe¬ 

ten hoop. De meer bedaarden, die nog niet zoo 

geheel op de duurzaamheid van het door de Om¬ 

wenteling geslichte Staatsgebouw durfden rekenen, 

zagen het echter niet ongaarne. Zy lieten dan ook 

niet na, op verschillende wijze te beloogen, dal 

zij inderdaad goed regt op die bezittingen hadden. 

Zoo beweerden zij mede, dat hunne Geloofsgenoo- 

ten den Hervormden nooit vijandig, dat er van 

de hunnen onder de Verbonden Edelen geweest 

waren, en dal de Pacificatie van Gend reeds 

(1) Zie, o. a., de herig ten, voorkomende in de Hoek- 

zaal der Gel. Wereld, van Sept. 1800. 

i 
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l8 liuiineii voordeelc gesproken had. Men voeg¬ 

de er by, dat de kerkgebouwen, vóór de Her¬ 

vorming beslaan hebbende, door geweld en het 

regt des oorlogs verkregen waren, en dat de geest 

des Qhrislendoms afstand van dat onregt en gelijk¬ 

matige verdeeling der Geestelyke goederen vor¬ 

derde (1), Zij vonden nogtans krachtige tegen¬ 

spraak (2), en deze viel op de meeste punten niet 

moeijelijk. Ligt toch was het, de harde vijandschap^ 

der Roomschgezinden tegen het Protestantismus,. 

met de Geschiedenis in de hand, aan te wijzen y. 

en even ligt te ontzenuwen, wat men uit het Ver¬ 

bond der Edelen en de Gendsche Pacificatie wilde 

afleiden; maar meer moeite scheen het te kosten , dat 

te weerleggen, wat uit de wijze, waarop de Hervorm¬ 

den die gebouwen en goederen verkregen hadden , 

en uit den geest des Ghristendoms beweerd werd» 

Voor de reglbank der billykheid en des gezonden 

verstands was echter ook dit pleit zonder groote 

inspanning te voldingen. Vooreerst toch was het 

(1) Zie, o. a., Vcrdeediging van de zaak der Her¬ 

vormden tegen zeker Advys en Consideratiën, enz., door 

de Gedeputeerden van de Synode der Herv. Gemeenten 

in Gelderland. Amst. 1797. Republikein, N°. 108, 

bl. 453. 

(2) In een aantal vlugschriften, o. a., Rechten der 

Gereformeerde Gemeenten en derzelver Leeraars op de 

kerken en Geestelijke goederen. Utr.^, bij de Wed. van 

TERVEEN EN ZOON. — Reoordeeltng van de Rëquesten der 

Gereformeerden ter behouding van hunne kerkgebouwen 

en inkomsten, door Mr. A. V.'P. T., enz. 
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ouwaaiheid, dat alle kerkgebouwen met geweld 

waren ingenomen. Op sommige plaatsen waren de 

Gemeenten geheel of in massa, op andere de meer¬ 

derheid tot de Hervorming overgegaan. De over- 

gang zelf was door het wettig Staatsbestuur goed¬ 

gekeurd en bevestigd, het regt van eigendom door 

het genot van meer dan twee eeuwen verjaard. 

En dit niet te erkennen, moest tot de grootste on¬ 

gerijmdheden leiden. Indien er dan toch te Rome 

eene Revolutie plaats vond, welker leuze insgelijks 

gelijkheid heette, zouden de Heidenen regt hebben 

om menige kerk, menig goed, hunnen vroegere 

Geloofsgenooten toebehoord hebbende, terug te 

vorderen. En, waar het regt van eigendom be¬ 

stond , konde de geest des Christendoms geenen 

afstand van hetzelve voorschryven, maar zich al¬ 

leen bepalen tot de afkeuring van dat, wat met 

regt en billijkheid, met liefde en verdraagzaam¬ 

heid streed. 

Onder al deze omstandigheden nam de Room- 

sche Kerk in ons Vaderland toe, en bereikte eenen 

vroeger niet gekenden bloei, te grooter, naar¬ 

mate de Hervormde Kerk meer in eenen lijdenden 

toestand verkeerde. Daar toch, waar de eerste 

zegepraalde en de laatste hare gebouwen verloor, 

moest ook het getal der Protestanten verminderen; 

en, bleven zy al, dan stonden zij, doorgaans van 

Godsdienstige leiding verstoken , aan de bekeerings* 

pogingen der Roomsche Geestelijkheid bloot. El¬ 

ders vloeiden er gemengde huwelijken uit voort, 

die meestal ten nadeele der Hervormden uitliepen. 
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Hier kwam by, dal vele Frauschen, met do Ic^ 

gers der Republiek herwaarts gekomen, der Room- 

scho Kerkleer toegedaan, zich hier te lande ves¬ 

tigden. Niet alleen werd op deze wyze het getal 

Rooraschen vermeerderd; maar het volgde ook uil den 

aard der zaak, dat schier alle maatregelen, die of 

uit de opheffing der oude Plakaten voortvloeiden, 

of ter bevordering van wezenlijk nut in oenen vry- 

zinnigen geest genopien werden, te hunner beguns¬ 

tiging moesten werken. By al het nieuwe had do 

R. K. Kerk, vroeger immer de onderdrukte, niet 

dan te winnen: de Hervormde, de vroeger alléén 

bevoorregto, niet dan te verliezen. Bleek dit bij 

hel loelaten van Roomschgezinden lot openbare amb¬ 

ten, hetwelk uatuurlyk hun aanzien en hunnen 

invloed moest vergroeien, het bleek niet minder 

bij de verbetering van het Openbare Onderwijs. 

Dit laatste had in eenen zeer treurigen toestand 

verkeerd. Vooral was dit het geval geweest ten 

platten lande, waar menige schoolmeester werd 

aangetroffen, die <?ƒ zelf onderwijs behoefde , vóór¬ 

dat hij het aan anderen kon mededeelen, of die 

zich met geheel andere zaken, roet landbouw, 

het pachten der Gemeene Middelen, of andere aan 

z'yn ambt vreemde werkzaamheden, meer bezig 

hield, dan met de hem toevertrouwde jeugd. In 

sommige Heerlykheden had men deze gewigtige 

betrekking aan knechts geschonken, die geene 

de minste aanspraak op dezelve hadden, buiten 

do bijzondere diensten , hunnen meesters bewezen. 

Doorgaans was dan ook het onderwijs allertreurigst,. 
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cn (Ie schoolboeken, (Jie men gebruikte, lieten 

mede zeer veel te wenschen over. 

Reeds vroeger had de Maatschappij: Tot Nut 

van H Algemeen y ter verbetering ten deze ge¬ 

werkt. En hierioe verder te arbeiden, was geheel 

in den geest der Omwenteling van 1795. Voor¬ 

eerst toch (want onbillijk zou het zijn, in dien 

» lijd der dwalingen (1)” niet ook het goede te 

willen zien), lag daarin de opbeuring der min¬ 

dere standen, en zonder zedelijke verbeterjng, zon¬ 

der doelmatiger onderwijs was dit oogmerk niet te 

bereiken: maar, ten andere, vorderde ook het be- 

ginsel der gelijkheid deze gewiglige zaak niet voor¬ 

bij te zien. Vroeger was het schoolonderwijs groo- 

tendeels, onder den Staat, aan hel opzigl der Her¬ 

vormde Kerk onderworpen geweest. Het verlies 

van - alle voorregten had dezer laatste ook dit op- 

zigt ontnomen, en, waar dit niet geheel plaats 

vond, althans derzelver gezag verzwakt. Daaren¬ 

boven waren, gedurende den vroegeren sland van 

zaken, de kinderen der Roomscbgezinden, op zeer 

vele scholen, gehouden geweest, den Bijbel en 

zelfs den Heidelbergschen Katechismus voor het 

minst te hooi en lozen; iels, dat inderdaad ver¬ 

keerd en ergerlijk mogt heelen. Dit moest ophou¬ 

den, toen de Staat zich omtrent alle Gezindten 

onzijdig verklaarde, en de drukkende Plakaten van 

vroegeren tijd ophief; terwijl er noglans tevens in 

het nu ontstane gebrek aan toezigl behoorde voor¬ 

zien te vvor^len. 

(1) Virc DER PALM. Zie hl. 4. 
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Geen wonder dus, dal men bij het plan der 

Gonslitulie (1), den 10 November 1796 der Na¬ 

tionale Vergadering aangeboden, de aandacht 

ook op het Openbare Onderwys vestigde, reeds toen 

alle leerstellig onderrigt van de scholen wilde' Ter- 

wijderen , en die, tevens met het Hooger Onderwys, 

aan eene Commissie van toezigt onderwerpen. Ge- 

lyktijdig ontwierpen elkander opvolgende Gommis- 

siën plannen omtrent het schoolwezen; maar deze 

bleven, even als dat der Constitutie, door hel ver¬ 

werpen der Staatsregeling (in Augustus 1797), bui¬ 

len kracht, De Constitutie van 1798bepaalde 

weinig omtrent dit onderwerp, alleen den post vani- 

ydgent van Nationale Opvoeding (2) instellende, 

die voor de Geneeskundige Staatsregeling, de vor¬ 

ming der Nationale zeden, de bevordering van het 

Openbare Onderwijs en die van kunsten en weten¬ 

schappen zou zorg dragen. In 1799 ontving deze 

eene belangrijke Instructie (3) , welke hem uit¬ 

gebreide werkzaamheden voorschreef, én, het Ker¬ 

kelijk onderwijs van de publieke scholen werende, 

den weg scheen te banen tot menige verbetering. 

Wat intusschen niet dadelijk bij het Hoofdbe¬ 

wind kon tot stand gebragt worden, werd daarom 

elders niet verzuimd. In de Provincie Utrecht 

(1) Art. 711 tot 724. Dagverh. der Nat. Verg., III., 

bl. 390. 

(2) Art. 92. 

(3) In 1799 in den Haag ter ’s Lands drukkerij uit¬ 

gegeven. 
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althans had men in 1796 den staal van het Onder¬ 

wijs in ernstige overweging genomen. Eene bij¬ 

zondere Commissie, den 2 November van dat jaar 

zamengekornen, had reeds zeven dagen later een 

ontwerp van nieuwe wetten vervaardigd, en leverde 

kort daarop een plan ter regeling van het onder¬ 

zoek naar de bekwaamheden van de onderwijzers. 

Vroeg in hel begin van 1797 verbood zij veel, 

wat men voorheen, ten nadeele van het onderwijs, 

op de scholen geduld had, en gaf nieuwe leer¬ 

boekjes, zoo als: Lessen uit de Brieven van rAü- 

Lus, met dien bijval uil, dat het Provinciaal Be¬ 

stuur haar magtigde om meer nuttige deelen des 

Bijbels voor schoolgebruik te doen drukken. Ijve¬ 

rig kweet zij zich van hare laak, de inrigtingen 

van onderwijs zelve bezoekende, met goedkeuring 

van het Gewestelijk Bewind, hetwelk gaarne de 

kosten droeg (1). 

De eerst gekozen Agent van Nationale Opvoe¬ 

ding scheen niet aan de verwachting te beant- 

woorden. Dien ten gevolge werd deze gewiglige 

betrekking in hel voorjaar van 1799 aan onzen 

grooten van deh palm opgedragen. Nuttig heeft 

de werkzame man de anderhalf jaar, dat hij dezen 

post bekleedde, gearbeid, en hel ontwerp, het¬ 

welk in Junij 1801 als Wet voor het Onderwijs 

werd vastgesteld, getuigt van zijne buitengewone 

bekwaamheid. Alle leerstellig onderrigt was bui- 

(1) Notulen van Brpresent. van Utrecht, van 2, 9 cu 

23 Nov. 1796, 1 Jan. 1797, cn 19 Sept. 1798. , . 
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Itingeslolen gebleven, en het byzonder opzigt aan 

Schoolopzieners opgedragen (1). Eindelijk, na veel 

moeite en langdurig beraad, kwam in 1806 eene 

geheel nieuwe Schoolorde tot stand, die op het 

Lager Onderwijs, bij al de gebreken, die haar als 

ecu menschelijk werk bleven aankleven, eenen 

zoo weldadigen invloed had, dat twee beroemde 

en dor zaak kundige Fransche Geleerden, güyier 

en woëii, door wa.poleon herwaarts gezonden, do 

allergunstigste getuigenissen er van gaven (2). Het 

opzigt was nu geheel aan den Staat loevertrouwd , 

en de ergernissen van vroegere dagen waren uil 

den weg geruimd. Het is waar, dat deze verbe¬ 

tering niet in alles aan den wensch der Roorasch- 

gezinden voldeed. Reeds toen verlangden sommi¬ 

gen naar een vrij Onderwijs y hetwelk door het 

voorschrift om ter oprigting eener bijzondere school 

admissie te moeten vragen, en door de wet op 

het examen der onderwyzers altijd eenigermate be¬ 

perkt bleef. Het is ook waar, dat onder de nieuw 

benoemde Schoolopzieners slechts zeer weinige 

Roomschgezinden gevonden werden, en dat het 

getal onderwijzers, die Gezindte toegedaan, ins¬ 

gelijks in den aanvang niet zeer groot was. Niet¬ 

temin had men reeds veel gewonnen, en rui- 

(1) Zie over ’s mans ^'ver ten deze zijne Levens- 

beschr., door n. beets , hl. 57 verv. 5 en over zijn ont¬ 

werp en de Wet van 1801; de Katholiek, 1843 I., 

bl. 44 verv. 

(2) Vau kampen, t. a. p., II., bl. 455. 
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inere uitzigten openden zich voor de toekomst. 

Waarom toch zou de Katholiek, nu hem eenmaal 

de toegang geopend was, zich niet evenzeer als 

de Protestant op het onderwijs kunnen toeleggen ? 

Eu van welke voordeelige gevolgen dit voor de 

Roomsche Kerk worden kon, liep 'gereedelijk in 

het oog. Het Lager Onderwys is toch een der mag- 

ligste middelen om op het volk te werken, en het 

lag in den aard der zaak, dat de Roomschgezinde 

onderwijzer, hoezeer, volgens de wel, als zoodanig 

alleen aan den Staat ondergeschikt, toch altijd on¬ 

der den invloed zyner Geestelyken moest blijven. 

Reeds toen kiemde dan ook misschien bij sommi¬ 

gen de later zoo luide uitgesproken wensch, den 

Slaat geheel van hot opzigt over het Onderwijs te 

berooven — om hetzelve in vervolg van tijd te 

ligter lot de (R. K.) Kerk over te brengen! 

Zeer veel dan hadden de Roomschgezinden in 

ons Vaderland gewonnen; welligt nogtans minder, 

dan do Staatsomwenteling van 1795 in den aan¬ 

vang sommigen had doen hopen. De bepaling der 

Constitutie van 1801 (1), dat elk in hel bezit der 

Kerkelijke eigendommen, hetwelk men by den aan¬ 

vang der negentiende eeuw genoot, onherroepelijk 

zou gehandhaafd blijven, werkte hen in meer dan 

éèn opzigt tegen. Zy was als de slagboom , tegen 

welken de overdreven yver der heethoofden lerug- 

stuilfe. Op vele plaatsen slaagden zij dan ook 

minder in hunne pogingen om zich van de Ker- 

(1) Art. 13. 

lü. '4 
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kclijke gebouwen en goederen meester te maken, 

hierin waarsehynlijk door hun voorbarig en hevig 

woelen bijna alle gunst bij het Hooge Staatsbe¬ 

wind verloren hebbende (1). De onzinnige opge¬ 

wondenheid, welke bij de uitbarsting der Revolutie 

plaats vond , was bekoeld en door eene bedaarder 

stemming vervangen. De hitte der koorts had 

uitgewoed, en by haren verzwakkenden invloed 

op het groote Staatsligehaam, had zij toch het¬ 

zelve tevens van veel kwaads gezuiverd. Nu begon 

men kalmer te denken. De Godsdienst was minder 

onverschillig geworden. En, waar dit plaats vond, 

kon de Roomsche Kerk by het Bestuur der Repu¬ 

bliek, hetwelk toch grootendeels uit Protestanten 

bestond, die voor den hun vyandigen geest, welke 

zich geopenbaard had, niet blind waren gebleven, 

op den duur die begunstiging niet vinden, waar¬ 

mede -zij zich onder de hevige schokken der Om¬ 

wenteling had gevleid, 

Inlusschen vond de Fransche Keizer goed, aan 

ons Vaderland eene andere Staatsinrigting te ge¬ 

ven. Met den titel van Raadpensionaris moest 

één man aan deszelfs hoofd geplaatst worden. Te¬ 

gen zijnen wensch, maar tor liefde van den grond 

zyner geboorte, welke anders reeds toen in het 

groote Keizerrijk zou ingelyfd zijn geworden, nam 

de brave hütger jan schimmelpenninck deze ge- 

wigtige, doch moeyelyke taak op zich. Hij kweet 

zich er van, zoo als, onder de gegeven omstan- 

(1) Zie, o. a. , de Katholiek, Junij 1843, LI. 439 ver v. 
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digheden, Tan eenen man van zyn regtschapen en 

edel karakter mogt verwacht worden. Zijn kort, 

maar werkzaam en in de gevolgen voor Nederland 

zoo heilzaam bewind was het Protestanlisrnus guns¬ 

tig. Wel werd by de nieuwe Staatsregeling, onder 

hetzelve ingevoerd, uitdrukkelijk verklaard, dat 

er geene Heerschende Kerk bestond, en dat alle 

Kerkelyke inrigtingen, geschikt tot verbreiding van 

Godsdienstige beginselen en goede zeden, zouden 

gehandhaafd worden (1); maar eene uitgestrekte 

magt in Kerkelijke zaken was aan den Raad¬ 

pensionaris verbleven. Schimmelpenningk bediende 

zich hiervan om veel goeds, vooral voor de Her¬ 

vormden te stichten, aan hetwelk deze, inzonderheid 

gedurende de Fransche Overheersching, zooveel 

te danken hadden. 

Spoedig echter toonde zich den Roomschgezinden 

weder een gunstiger vooruitzigt. Wat toch kon 

hun wenschelyker zijn, dan aan het hoofd van den 

Staat eenen Vorst te ontvangen, die tot hunne 

Kerk behoorde? En dit lag thans in het plan van 

den Franschen Keizer. Holland moest lot een 

Koningrijk, en ’sKeizers derde broeder, lodewijk 

NAPOLEON, op den nieuwen troon verheven worden. 

Wel trachtte sguimmelpenningk de onafhankelijkheid 

van den hem dierbaren geboortegrond te handhaven: 

maar napoleon’s wil was een stalen. lu 1806 werd 

de vreemde en opgedrongen Roning gehuldigd, en 

de Raadpensionaris week naar Overijssel, om als 

4 ^ 

(1) Staatsregeling van 1805 , Art. 4. 
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vergeten burger te leven, en den val der sinds zoo 

lange onafhankelijke Republiek te betreuren (1). 

Veel hoopten de Roomschgezinden van den Fran- 

schen Koning: want men zag toeh, hoe ongunstig 

de toestand der Protestanten was in die oorden, 

welke in 1795 aan Frankrijk waren overge¬ 

gaan (2), en voor het minst scheen er dus meer 

voor de Roomsche, dan voor de Hervormde Kerk 

te verwachten. 

Lodewijk voldeed niet in alles aan deze ver¬ 

wachting , evenmin als aan de heerschzuclitige be¬ 

doelingen zijns Keizerlijken broeders. De nieuwe 

Staatsregeling, voor het Koningryk Holland inge¬ 

voerd, bepaalde; ten eerste, de Koning en de Wet 

verleenen gelijke bescherming aan al de Godsdiens¬ 

ten , welke in den Staat worden uitgeoefend; door 

hun gezag wordt bepaald al hetgeen noodzakelijk 

geoordeeld wordt betreffende de organisatie, de be¬ 

scherming en de uitoefening van alle Eerdiensten.— 

Alle uitoefening van Godsdienst wordt binnen de muren 

der kerken der verschillende Gezindheden bepaald. — 

Ten tweede: de Koning geniet in zyne Paleizen, 

mitsgaders in alle plaatsen, waar hij resideren zal, 

de vrije en openbare uitoefening van zijne Gods¬ 

dienst (3). Waar deze Grondwet den Roomschge¬ 

zinden niets meer toezeide, dan hetgeen werkelijk 

(1) Vaiï KAMrEüi, t. a. p., II., hl. 428. 

(2) Dezelfde, t. a. p., II., bl. 386. 

(3) Zie de Geschiedkundige Gedenkstukken, en Aanmerk. 

over het Bestuur van Holland, door lodewijk bonaparte, 
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reeds door hen genoten werd, maar tevens voor 

eene hreede uitwerking vatbaar bleef, is het van 

belang, de bijzondere denkwijze van den nieuwen 

Roning te kennen. Ofschoon Roornsch, en der¬ 

halve uit den aard der zaak zelve zijnen Geloofs- 

genoolen loegedaan, was hij echter den Protestan¬ 

ten niet ongenegen. Bij beide Gezindten was hij de 

voorspraak van do andere, of, zoo als hij het zelf 

uitdrukt, bij de Roomscheu Hervormd, bij do Her¬ 

vormden Roomsch; iets, dat naar z'gn eigen oor¬ 

deel, in hot oog van anderen zwakheid moest schij¬ 

nen (1). yoor de Lutherschen en Doopsgezinden 

had hij bijzondere achting, en voor de gebreken 

der Kalliolijken was hij geenszins blind, ze in het 

algemeen als minder beschaafd en minder Vader¬ 

landlievend beschouwende (2). Men spaarde ech¬ 

ter geene moeite om den Vorst tegen de Protes¬ 

tanten in te nemen, hem onder andere diets ma¬ 

kende, dat op sommige dorpen, waar de meerder¬ 

heid der bevolking Roorasch was, al de inwoners 

zekere contributie tol onderhoud van den Her¬ 

vormden Leeraar en diens kerk moesten opbren- 

gewezen Koning van Holland, I D., bl. 285 en 28d. 

Constitutionele Wetten 1800, 2de Afd. , Art. 1 en 2 j 

Constitutie van 1800, 1ste Afd., Art. 0, 2de Afd., 

Art. 49. 

(1) Gedenkschriften, III., bl. 80. 

(2) Aldaar, 1 D., bl. 169. — De oorzaak daarvan 

zocht hij in den vroeger onderdrukten toestand der 

ROomschgezinden. 
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gen (1); iels, dat in dien zin nergens meer plaats 

vond, en, voor zooverre er misschien aanleiding 

toe gezocht werd in de tienden , welke in sommi¬ 

ge gemeenten den Hervormden toebehoorden, vol¬ 

strekt niet onbillyk raogt genoemd worden, daar 

dit een verkregen, door de wet gewaarborgd ei- 

gendorasregt was, en deze schatting niet van de 

personen, maar van de landen geheven werd. Dit 

nam intusschen niet weg, dat lodewijk den Pro¬ 

testanten, evenzeer als den Roomschen, zgne be¬ 

scherming en genegenheid toezeide (2); maar deze 

toezegging werd, ten gevolge van de bemoeiingen 

der laatstgenoemden, niet in alles verwezenlykt. 

Voordeel toch trokken de Rooraschgezinden uil 

het bezit van eenen hun Geloof toegedanen Vorst, 

zoowel in de terugzetting der Hervormden, welke 

ons later zal blijken, als in de begunstiging 

welke zy zelve moglen genieten. Zy zochten dan 

ook in Staatsbetrekkingen geplaatst te worden, en 

eene schikking van hooger hand omtrent de be¬ 

zitting van kerk- en pastoriegebouwen, do Kerke- 

lyke- en Pastorale eigendommen en omtrent de be¬ 

zoldiging der Godsdienst-Leeraars te bewerken. Dit 

laatste punt wist men den Koning als hoogst voor- 

deelig voor ’sLands uitgepulte schatkist af te ma¬ 

len, Hem werd het voorstel gedaan, om do Pas- 

toriegoederen in Gelderland^ Friesland, Gronin- 

(1) Gedenkschriften, I D., hl. 168 en 169. Vgl. ove¬ 

rigens YPEY en DERMOüT, IV., bl. 355, 425 verv. 

(2) Gedenkschriften, I D., bl. 140. 
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^en on Ooerijxsel openlyk te doen verkoopen, en 

uil de opbrengst niet alleen de Hervormde Predi¬ 

kanten , mits dat hunne Gemeenten meer dan vier 

honderd zielen telden, maar ook de Leeraars 

der overige Rerkelijke Genootschappen te be¬ 

zoldigen. Het rijke overschot, dat men raamde, 

zou het openbare financiewezen schragen. Veel 

was hierin, wat i-odewijk moest toelagchen. Men 

had hem toch reeds in het denkbeeld gebragl, 

dal de Hervormden al die goederen, oorspron- 

kelyk van de Roomsche Kerk afkomstig, weder- 

regtelijk bezaten. Het den Roomschgezinden zoo¬ 

veel voordeel belovend, en do Hervormden in¬ 

zonderheid bedreigend voorstel stuitte nogtans af 

op het wakker beleid van den ervaren Staats¬ 

man MOLLERUS, die den Koning van deszelfs 

onbillijkheid en onraadzaamheid overtuigde (1). 

Het was echter niet te verhinderen, dat een 

Koninklijk Decreet in April 1808 beval, dat do 

fondsen, bij de Geestelijke Kantoren voorhan¬ 

den, in ’sRijks Amortisatiekas gestort, en dat do 

betalingen, welke vroeger daaruit plaats vonden, 

voortaan uit ’sLands fondsen zouden gedaan wor¬ 

den (2). Dit alles bragt der Roomsche Kerk wel 

geen regtstreeksch voordeel toe, maar het verlies 

der Hervormde, met welke zij in strijd was, kon 

altyd in haar belang geacht worden. Wel werden 

(1) Ypey en DEBMOüT , IV., hl, 371 verv.; Aanteek. 324, 

bl. 59. 

(2) Dezelfden, t. a. p., bl. 375 verv. 
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hare vooruitzigten eeuigermate verdonkerd, toen 

LODEWiJK, in Mei 1808, het beheer der verschillen¬ 

de Eeredienslen onder een bijzonder Ministerie 

bragt, en hetzelve aan mollerus , den voor de zaak 

der Hervormden welgezinde, opdroeg: maar den 2 

Augustus volgde er een Besluit, hetwelk, wel zoo 

gematigd luidde als onder de beslaande omstan¬ 

digheden te verwachten was, maar toch, den Her¬ 

vormden menige vroeger genoten gunst ontnemende, 

den Roomschen het uitzigt op menig nieuw voor¬ 

deel schonk. Wat hel voor de eerstgenoemden be¬ 

helsde , zal ons later blyken. Wij hebben te de¬ 

zer plaatse alleen te letten op deszelfs inhoud in 

betrekking tot de laatsten. Omtrent deze bepaalde 

het dan, dat de Roomschgezinde Leeraars door 

den Slaat betaald zouden worden, naarmate de 

schatkist daartoe de middelen bezat. Meer algemeen 

was de bepaling, meer echter te hunnen voor- 

dan nadeele, dat kinderen, w'elker ouders onbekend 

waren, vóór hun zestiende jaar geene geloofsbelij¬ 

denis mogten afleggen, maar alsdan zelve het 

Kerkgenootschap konden kiezen (1) , waarby zij zich 

wenschten te voegen. Voordeeliger nog was hun 

de verklaring, dat er omtrent do gebouwen, tot 

de Openbare Godsdienst bestemd, met de daar¬ 

aan behoorende fondsen, dadelijk schikkingen zou¬ 

den gemaakt worden, overeenkomstig met de ge¬ 

steldheid der onderscheidene Godsdienstige Gezind- 

(1) Vroeger werden deze in de Hervormde Kerk op 
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ten op elke plaats. Dit werk zou door Gonunissiën, 

door den Koning te benoemen, binnen het jaar 

1809 tot stand gebragl worden, en na dal tijdstip 

het onderhoud der gebouwen komen ten laste der 

Gezindte, aan welke zij waren toegewezen (1). 

Velen verkeerden hierop in het vermoeden, dat 

deze Gommissiën een algemeen onderzoek moesten 

doen , hetwelk uit den aard der zaak lot menige 

verwikkeling en lot groot misnoegen aanleiding 

had moeten geven. Om dit te voorkomen , ver¬ 

klaarde LODEwijR kort hierna, dat het geenszins 

zijn doel was, zoodanige schikkingen omtrent de 

openbare kerkgebouwen op alle plaatsen te maken; 

noch ook om in beslaande overeenkomsten iets te 

veranderen; evenmin om den genomen maatregel 

uit te strekken tot die Kerkelijke gebouwen, welke 

uit de eigen fondsen der Hervormden gesticht wa¬ 

ren: maar alleen om de Gommissiën te doen werk¬ 

zaam zijn op die plaatsen, waar werkelijk geschil¬ 

len of bezwaren bestonden. Het was er echter 

verre af, dat deze verzachtende verklaring de Her¬ 

vormden inderdaad geruststelde. Men bemerkte 

toch, dal de Koning verder wilde, eii meende niet 

ten onregte, dat de geheele maatregel met de Con- 

stitutionele wetten (2) streed. Wel poogde de 

Minister van Eeredienst bevredigend lusschen beiden 

te treden, en den Koning te bewegen om do ver- 

(1) Gedenkachr., 11., bl. 274 verv. Ypey en derhodt , 

IV., 379 verv. 

^ (1) Zie ix)ven, bl. 52 en 53. 
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ordeningen te beperken alleen tot plaatsen, waar 

een of ander Kerkgenootschap van geen gebouw 

ter openbare Godsdienstoefening mogt voorzien we¬ 

zen, en dit door een ander zonder bezwaar kon 

gemist worden; maar men kon alleen verwerven, 

dat zij niet in werking zouden gebragt worden 

omtrent die openbare kerken, gebouwen en fond¬ 

sen , waarvan het eigendomsregt berustte op overeen¬ 

komsten en schikkingen, tusschen de Kerkgenoot¬ 

schappen onderling gemaakt. Zij zouden dan ook 

niet toepasselijk wezen op die kerken en fondsen, 

welke bijzondere eigendommen van Kerkelijke Ge¬ 

meenten waren. Hierop verscheen (5 Februarij 

1809) een beslissend Decreet des Konings, waarbij 

het omschreven onderzoek aan twee Assessoren van 

elk Landschap werd aanbevolen. Deze moesten op 

alle plaatsen, waar geschillen bestonden, pogingen 

tot minneiyke schikking aanwenden, en konden, 

waar zij dit noodig oordeelden, twee personen, 

een’ Roomschgezinde en een’ Hervormde, tot bij¬ 

stand en raad verlangen. De regten der verschil¬ 

lende partijen moesten billijk beoordeeld wor¬ 

den (1). 

Op deze wyze werd die even gewigtige als 

moeyelijke zaak tot do Gewestelijke Besturen ge¬ 

bragt. Te wenschen ware het geweest, dat der- 

zelver behandeling met de uiterste behoedzaamheid 

haddo plaats gevonden. Lodewuk zelf stond dit 

echter in den weg. Vóórdat wij zulks aanwijzen, 

(1) Ypey en dermoct , IV., bl. 413 *\erv. 
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moeten wij evenwel een’ enkelen blik slaan op den 

moeijelyken toestand, waarin hij ten deze verkeerde, 

en tevens in den loop onzer Geschiedenis eenige 

treden teruggaan. 

Lodewijk’s goedhartig karakter wenschto allen 

genoegen te geven , en daaruit vooral zijn het ge¬ 

durig veranderen zyner besluiten omtrent een zoo 

gewigtig onderwerp, en later zijne eigene voorba¬ 

rige bemocyingen, in tegenspraak met de laatst 

door ons vermelde verordening, te verklaren. Dat 

onbestemde werd nog vermeerderd, eensdeels door 

zijne onmiskenbare zucht ter begunstiging der 

Roomschgezinden, en het daarmede in strijd slaande 

ontzag, hetwelk het aantal der Hervormden hem 

inhoezemde, — anderdeels door het nooit ge¬ 

heel verloochend gevoel zijner gebondenheid aan de 

Constitutionele Wetten des Koningrijks, maar met 

welke van eenen anderen kant zgne monarchale 

denkbeelden zich moeijelijk vereenigden. Zoo ge¬ 

slingerd , misten ook zijne besluiten die vastheid, 

welke in een zoo hagchelijk tijdsgewricht noodza¬ 

kelijk mogt geacht worden. Te moeijelijker was 

intusschen zijn toestand, omdat hy zich dadelyk 

bij den aanvang zyner regering in de verdeeling 

der kerkgebouwen tusschende twee hoofd-Gezindlen 

betrokken zag. Deze zaak toch, bij de Revolutie 

van 1795 begonnen, was niet ten einde gebragt. 

In Brahand vooral bragt zij moeyelykheden te 

weeg. Wij hebben reeds gezien, hoeveel aldaar 

ten deze door de Roomschgezinden gewonnen was. 

De bepaling van de Constitutie van 1801 , dat ie- 
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(Ier Kerkgenootschap zou blijven bezitten, wat hei 

by den aanvang der eeuw bezat, had niet kunnen 

verhinderen, dat er menige ingewikkelde reglsvor- 

dering omtrent Kerkelijke eigendommen was blijven 

beslaan. De Kerkelyke Commissiëu, welke hierin 

werkzaam waren, konden in dit opzigt weinig 

doen. Onder het bestuur van den Raadpensionaris 

SGUiMMELPEKNiNGK, werd cr dien ten gevolge cene 

Staatscommissie benoemd, van vier Regtsgeleerdcn, 

twee Roomschgczinden en twee Hervormden, ten 

einde deze zaken in Noord-Brahand te onderzoe¬ 

ken , en met overleg van den Secretaris van Staal 

voor Binnenlandsche Zaken af te doen (1). Bil¬ 

lijke schikkingen werden door deze Commissie be¬ 

raamd , en door lodewijk , toen deze tot de re¬ 

gering kwam, goedgekeurd., Onder andere wer¬ 

den de kerken te Schijndel en egchel ^aan de 

Hervormden toegewezën, maar later door deze by 

onderlinge overeenkomst aan de Roomschen afge¬ 

staan. Te D hit her ^ waar nog slechts ongeveer 

vijf en twintig Hervormden geteld werden, ging 

de kerk aan de elf honderd Roomschgczinden over, 

die zich tot daartoe in eene gebrekkige schuur 

hadden moeten behelpen. De eersten behielden 

echter de kerk van Heeswijk^ op tien minuten 

afstands gelegen. Niemand kon deze schikking, 

(1) Ypey en dermoüt, IV., bl. 301 verv.; die ook 

hier de authentieke Staatsstukken hebben gevolgd. — De 

Commissie bestond uit de Heeren p. vkbheveit , p. b. 

tk COÜRT, J. van HEURN CU O. BOWIBR. 
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uit vroegere Staalsbesluiten voortvloeijcntle, on- 

regtvaaniig noemen; maar de Roomschgezinden 

wilden gedurig meer. Zij verlangden en verkre¬ 

gen van LODEWiJK. ook de kerk van Heestcijk^ en 

de Koning gaf den Hervormden later eenige ver¬ 

goeding. Hij zou wél gehandeld hebben met dezo 

onpartijdige Commissie te doen voortwerken; doch, 

zich met alles willende inlaten , en misschien door 

sommigen, welke derzelvor arbeid al te billijk 

toescheen, bewogen, ontbond hij die in 1807 (1). 

Wij keeren terug tot den afgebroken draad der 

Geschiedenis. De Koning zelf liep do uitvoering 

van zgn bovengemeld Besluit van 5 Februarij 1809 

vooruit. In de leute van dat jaar werd ons reeds 

door zoovele rampen geteisterd Vaderland door ge¬ 

weldige overstrooraingen bezocht. Het gevoelige 

hart van lodewijk was diep door den algemcenen 

jammer getroffen , en dadelijk snelde hij naar Go~ 

rinchem y hetwelk in het uiterste gevaar verkeer¬ 

de , om persoonlijk daarin te deelen en den nood 

met waarlijk Koninklijke edelmoedigheid te ver¬ 

zachten. Aan hem lag het niet, dat de rijke op¬ 

brengst eener liefdadige inzameling slecht besteed 

werd (2). Op zijnen togt door de geteisterde 

oorden zocht hij overal de smart te leenigen. 

Waar wij dit te zijner eere vermelden, gaan wij 

niet alleen af op zijne eigen berigten (3) en op die 

(1) Ypey en dermout , IV., hl. 411. 

(2) Vajv kampen, t. a. p., 11., bl. 424. 

(3) Gedenkschr., 111., bl. 7 verv. 
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van den toenmaligcn tijd, maar ook op hetgeen 

wij vernamen van ooggetuigen, die hem na meer 

dan dertig jaren niet vergeten hadden. Op dezen 

tógt echter was het, dat de Vorst, door onbe¬ 

grensde goedwilligheid vervoerd, zyne Besluiten 

vooruitliep. Overal zocht men vruchten te trekken 

van zyne vveldadigheid, die niet met den toestand 

van het openbare financiewezen te rade ging. 

De Protestanten deelden er, wat hunne Kerkelijke 

behoeften aanging, ook in; maar vooral waren 

het voorname Roomschgezinden, die zich van de 

tydsomstandigheden ten voordeele van hun Kerk¬ 

genootschap bedienden, en den Koning bewogen 

om aan hetzelve kerken en gebouwen af te staan, 

welke het tot nog toe niet had bezeten. Voorloo- 

pig, en zonder,^ zoo als hy anders gewoon was, 

do voordragt van den Minister van Eeredienst af 

te wachten, stond hy den R. K. de Buitenkerk te 

Kampen (1), te Zutphen de nieuwe Stadskerk, te 

Zwolle de Kruiskerk (2) benevens het zoogenaam¬ 

de Fraterhuis, dat tot een arraengesticht (3) zou 

ingerigt worden, te Arnhem de Sl. Walburgs- 

kerk (4), en te Nijmegen do Broêren- en Regu- 

(1) Met eene geldsom van ƒ 13250.— 

(2) Met ƒ 9000.— 

(3) Met eene toelage van ƒ 2300.— 

(4) Met ƒ 16000.—. Men vergelijke deze sommen met 

die, welke den Hervormden werden toegestaan, en de 

begunstiging der Roomschgezinden boven de eerstge- 

noemden loopt van zelf in het oog. 
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lierenkerken toe (1). Te Sommelsdijk en Goedé- 

reede gaf hij hun twee kleine kerken (2). 

Kort hierop (4 Mei 1809) werden de Kerkelijke 

belangen van Noord-Brahand door een Koninklijk 

Besluit geregeld. De beslissing over het bezit der 

Groote kerken te Hertogenhosch, Breda ^ Ber¬ 

gen op den Zoom, Steenbergen en Zevenbergen 

werd daarbij aan eene nadere uitspraak van lodk- 

wiJK voorbehouden, maar ten platten lande zou¬ 

den de kerkgebouwen der kleine Protestantsche 

Gemeenten aan de Roomsehgezinden worden af¬ 

gestaan , en ter vergoeding voor de verliezende 

partij kleinere kerken uit ’s Rgks fondsen worden 

gebouwd (3). Gaarne had hij intusschen dade¬ 

lijk de Groote kerk te Hertogenbosch aan zijne 

Geloofsgenooteu afgestaan, maar hy ooideelde te¬ 

vens , dat deze hunne belangen met al te veel 

aandrang voorstonden (4). Moesten zy hier met de 

Groote of St. Janskerk tot het tydstip der Fransche 

Overheersching wachten, gelukkiger echter slaag¬ 

den zij met de parochiekerk van St. Catharina, 

welke hun in 1809 werd toegewezen; gelijk zij 

dan ook reeds in 1803 eene nieuwe kerk voor 

de Parochie van St. Jacob gesticht hadden (5). 

(1) Ypey en dermodt, IV., hl. 419 verv. 

(2) Gedenkschr. , III., hl, 78. 

(3) Ypey en dermotit , IV., hl. 422. 

(4) Gedenkschr., III., hl. 79 en 80. 

(5) Statistieke bij zonderheden omtrent het Apostolisch 

Vicariaat van ’s Bosch, in het Roonuch-Katholiek Jaar- 
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Overigens bleef het Besluit omtrent de Kerkelijke 

znken in Noord-Brahand builen werking, daar 

dit Gewest weldra aan het Fransche Keizerrijk af¬ 

gestaan, en ten gevolge daarvan het Koninklijk 

bevel door eene geheime aanschrgving ingetrok¬ 

ken werd. 

In de overige Gewesten beproefden de Roorasch- 

gezinden evenzeer hunne belangen te bevorderen. 

Vooral vond dit in do Provincie Utrecht plaats (1), 

en uit de menigvuldige aanvragen, welke zij daar 

om de kerken der Hervormden deden, kan men 

afmeten, hoeveel zij van hunnen Koninklijken Ge¬ 

loofsgenoot verwachtten. Te Amsterdam was dc 

reeds in 1798 zamengestelde Commissie, om de 

belangen der Roomschgezinden te behartigen, ins- 

hbeh voor het Koningrijk der Nederlanden, voor 1840, 

bl.-156. Ook te vinden in het Godsdienstig, Geschied¬ 

en Letterkundig Tijdschrift voor Roomsch-Katholieken , 

1 D., 1838. 

(1) liet bleek ons uit bet Verbaal van den lleere 

Landdrost van het Departement Utrecht, dat, o. a., de 

Roomschgezinden van Zoest, Eemnes Buitendijks, de 

Meern , Harmelen , Vleuten , Bunnick , Montfoort, Wijk 

bij Duurstede, Houten, Woerden, IJsselstein , Schalk¬ 

wijk, Jutphaas, Tuil en ’t Waal, in 1809, om de 

IleiTormde kerken gevraagd hebben. Het menigvuldige 

der aanzocken gaf dan ook misschien aanleiding tot de 

vraag van den Minister van Eeredienst, van 27 Oct. 

1809, welke wij in hetzelfde Verbaal vonden: of de 

twee voornaamste Kerkgenootschappen zich niet van 

hetzelfde kerkgebouw konden bedienen ? 
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gelijks weder werkzaam geworden. Zij beraamde 

inderdaad eene verdeeling der kerken, en men 

wilde, dal aldaar de Nieuwe kerk, door Roomsch- 

gezinden en Hervormden gezamenlijk , den Koning 

ter uitoefening zijner Godsdienst zou worden aan¬ 

geboden; terwyl men voor de eerslgenoemden bo¬ 

vendien de Oudezijds* en Nieuwezijds kapellen 

verlangde. Een nieuwe storm bedreigde de Her¬ 

vormden, en bet stond geschapen, alsof de Room- 

schen dat alles, wat zij gedurende de Bataafsche 

Republiek niet hadden kunnen verkrijgen, thans 

zouden bekomen. De Voorzienigheid bleef echter 

waken en het kwade der menschen ten goede den¬ 

ken. De groofe gebeurtenis, die in 1810 volgde, 

bragt eene nieuwe reeks van rampen over het reeds 

zoo fel geschokte Vaderland, maar veroorzaakte toch 

ook, dat de slag, die het Protestantismus bedreigde, 

niet zoo geweldig nederkwam, als men gevreesd 

had. De Staatkundige belangen leidden de aandacht 

van de Kerkelijke af. 

De Fransche Keizer begeerde ook de Noordelijke 

Nederlanden bij zgn Rijk te voegen, en zijn wil 

ontzag noch de banden des bloeds noch heilig 

bezworen tractaten. Den 16 Maart 1810 werd lo- 

DEWiJK- gedwongen, geheel Zeeland, Staats-Bra- 

band, Holland lot de Merwe en Gelderland tot 

de JVaal af te staan. Ruim drie maanden later 

(1 Julij) deed hij afstand van den troon, ten be¬ 

hoeve van zijnen zoon; maar napoleon , in deze 

beschikkingen niet berustende , lijfde weinige dagen 

daarna ook hel overschot van hot Koningrijk Hol- 

III. 5 
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land by Frankrijk in. Een nieuw en bang tijd¬ 

perk brak voor ons Vaderland aan. 

Wel vinden wy de klagt, dat de uitwendige toe- 

«land der Hollandsche Zending gedurende de Fran- 

sclie Overlieersching, yan 1810 tot 1813, in vele 

opziglen is achteruitgegaan (1) ; maar wy meenen 

toch, dat de Roomsche Kerk in Nederland, wal hol 

' uitwendige aangaat, minder dan de Hervormde heeft 

te lyden gehad. Het is waar, dat napoleon, ofschoon 

tot haar behoorende, geen vriend van hare Geeste¬ 

lijkheid , en minst van den Paus was: want eene 

tweede magt in den Slaat, van welken aard dan 

ook, te erkennen, strookte wel allerminst met zijne 

begrippen. Bijzonder hinderde het hem, dat er on¬ 

der de Nederlandsche Roomsche Kerkelijken waren, 

die geweigerd hadden, voor den Keizer, door den 

Paus om het verbreken van zijn huwelijk met jose- 

PHiNE in den ban gedaan, te bidden. Duidelyk bleek 

dit in den barschen toon, met welken hy de Gees¬ 

telijken, die hem te Breda begroetten, toesprak (2), 

(1) Statistieke hij zonderheden der Uoll. Zending , in 

het Roomsch-Kathoiijk Jaarboek, voor 1840, hl. 120. 

(2) Een naauwkeurig berigt van die opmerkenswaar¬ 

dige ontmoeting geeft riiednwald , Reize van een’ Sak¬ 

sisch Edelman, II D. , hl. 365. Verg. ypey en dermoüt , 

IV., hl. 479. Zie ook ten deze het naïf verslag van ’ 

Keizers audiëntie bij zijn kortstondig vertoef(naauwelijks 

een uur) te Leijden (23 Oct. 1811), door Ds. j. van 

GEBNS; in de Faderlandsche Letteroefeningen, Septem¬ 

ber 1826 N®. 11. 
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en nog duidelijker bleek hel in de eigendunkelijke 

beschikkingen, welke hij omtrent de inrigting der 

Kerk wilde maken. Later sullen wij op deze terug¬ 

komen, thans voortgaande te boeken, waarin de 

Kerk vooruitging. 

Benige vroeger door lodewijk afgestane kerken 

werden thans plegtig voor de Roomsche Eeredienst 

ingesvijd. Te ’j Hertogenhosch werd het vraagstuk 

omtrent de St. Janskerk mede beslist, wel niet zoo, 

als dit in den aanvang den echten Roomschgezin- 

den welgevallig kon zijn, maar toch met dit voor 

hen voordeelig gevolg, dat het gebouw ook later 

in hun bezit bleef (I). Bij de werkzaamheden ter 

organisatie der Roomsche Kerk, door jnapoleon in 

1812 bevolen, maakten zy op nieuw aanspraak op 

kerkgebouwen der Hervormden. Te Amsterdam 

vroeg men er drie (2), te Rotterdam de Nieuwe- 

kerk, te Groningen de Akademiekerk, te Utrecht 

de Doms- of Buurtkerk, of deze laatste met de 

St. Nicolaïkerk. Te Leijden wilde men schikkin¬ 

gen maken. Met klem van redenen verdedigden de 

Protestanten hun regt, echter, door den nood ge¬ 

dwongen , eenige gebouwen in de groole steden 

(1) Om noodelooze herhaling te vermijden, besparen 

wij de vermelding der daarbij plaats gevonden hebbende 

omstandigheden, tot het later te geven overzigt omtrent 

de uiterlijke inrigting der Roomsche Kerk. 

(2) De Nieuwe- en de Noorderkerk benevens de Oude- 

zijdskapel. 

5 * 
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willende opofieien, om in het bezit der overig© 

des te meer gehandhaafd te worden (1). Geluk¬ 

kig voor de Prolestanlen, brak weldra het gezegen¬ 

de tydslip aan van napoleon’s val. Met de herstel¬ 

ling van Nederland in de rij der Volken bekwam 

het Kerkelijke een geheel ander aanzien. 

Op ons doorloopend verslag van den vooruitgang 

der Roomschgezinden in ons Vaderland, laten wij 

ter nadere opheldering eene opgave volgen van 

hel getal der door hen gedurende dit tijdperk ge¬ 

naaste of gestichte kerken, met eenen vergelijken¬ 

den staal van de Roomschgezinde bevolking. 

In de Hollandsche Zending (2) was het getal 

Statiën van 1795 lot 1814 met 56 vermeerderd, 

terwijl er 12, ten gevolge van ineensmelting of om 

andere redenen, opgeheven werden, en men Vlis- 

singen onder hel regtsgebied van hel Bisdom van 

Gend had gebragt (3). In 1794 had het geheele 

getal 358 bedragen, en in 1814 bestond het uit 

401 (4). In het Vicariaat van 'sHertogenhosch {h) 

(1) Ypey en dermoct, IV., bl. 531. 

(2) Bestaande tegenwoordig in zeven Aarts-priester- 

dommen : Holland en Zeeland, Utrecht, Gelderland, 

Friesland, Salland, Twenthe , en Groningen , waarbij 

vroeger ook Kleef en Lingen behoorden. 

(3) Statistieke bijzonderheden der Holl. Zending, t. 

a. p., bl. 114 verv. • 

(4) Aldaar, t. a. p., bl. 113 en 119. 

(5) Bestaan hebbende uit tien Decanaten: ’s Hertogen- 

bosch, Orthen f Bommel ^ Hilvarenbeek ^ Eindhoven ^ 
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waren gedurende hetzelfde tijdperk 85 oude Paro¬ 

chiale kerken aan de Roorasclïgezinden terugge¬ 

geven (1). 

De Statiën der Hollandsclie Zending werden in 

1794 door 358 Geestelyken, van welke 44 tot 

Klooster-orden behoorden, en in 1814, voor zoo¬ 

verre zy lot de Vereenigde Nederlanden geleld 

werden, door 380 Pastoors en ruim 190 Rapella- 

nen bediend (2); terwijl er in 1758 slechts 316 

Pastoors en 123 Kapellanen waren (3). In het 

laatstgenoemde jaar telde men 190,333 communi¬ 

canten (4), en in 1814 ongeveer 360,000 zielen (5). 

Het Vicariaat van Ilertogenhosch bevatte in 

1805 156,146 zielen, en was tien jaren later met 

nagenoeg 7000 vermeerderd (6). In het geheele 

voormalige Koningrijk Holland^ zoo als het voor 

en na in Frankrijk was ingelijfd , berekende men 

omstreeks 1812 het getal Roomschgezinden op on¬ 

geveer 666,000 (7). 

Oss, Geerimidenberg, Heusden, Helmond en Geel, 

Thans behooren er de negen eerstgenoemden toe. 

(1) Statistieke bijzonderheden van dat Vicariaat y t. 

a. p., hl. 152. 

(2) Stat. bijzonderh, der Holl. Zend., t. a. p., hl. 

113 en 119. 

(3) R. K. Jaarboek, voor 1843, bl. 148. 

(4) Aldaar, t. a. p. 

(5) Stat. bijzonderh. der Holl. Zend., bl. 120. 

(6) Stat. bijzonderh. van dat Vicariaat, t. a. p., bl. 169. 

(7) In eene memorie van den verdienstelijken j. n. 



70 

Groot was, zoo als uit al het opgegevene blijkt, 

de aanwinst, welke de Roomsche Kerk sedert de 

groole Staatsomwenteling had gemaakt. En was 

het merkwaardig, wat hare Geschiedenis hierom¬ 

trent in do eerste 19 jaren na die gewigtige ge¬ 

beurtenis geboekt heeft, dan kan het mede niet 

onbelangrijk zyn, haar gedurende datzelfde tydperk 

in hare uitwendige en inwendige inrigting gade 

te slaan. 

In de eerste plaats Terdicnt dan hare betrek¬ 

king tot den Slaat onze aandacht. Vóór de Om¬ 

wenteling was zij alleen gedoogd geworden, en had 

de bemoeying der Regering zich alleen bepaald om 

haar onschadelijk te maken, haar doorgaande alle 

ondersteuning onttrekkende. De Omwenteling van 

1795 stelde haar met alle Gezindten gelijk , maar 

ontnam tevens, de Kerk van den Slaat afscheiden¬ 

de , volgens de letter dier uitdrukking aan den laal- 

sten allen invloed op de eerste. Intusschen behield 

de Staat nog over veel de beschikking aan zich, 

en had reeds by de Proclamatie van Augustus 1796 

aan eene Commissie van zijnentwege de regeling 

der genomen Besluiten opgedragen. Het was dan 

ook het Hooge, het Stads- of Dorpsbewind, dat 

over de omtrent de Kerkelijke eigendommen en 

gebouwen voorgeslagen schikkingen het toezigt of 

JANSSEN, tegenwoordig Secretaris-Generaal en Adviseur 

hij het Ministerie van de Protestantsche Eeredicnst, ge¬ 

steld ter dienste der Staatscommissie, die toenmaals de 

belangen der Hervormden bij napoleon zou voorstaan. 
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de uitspraak had. Met het inwendige bemoeide 

men zich niet, maar bepaalde zich, builen het reeds 

Termelde toezigl, tot het verleenen van wettige be¬ 

scherming. Dezelfde beginsels hieven ook in de vol¬ 

gende Staatsregelingen bewaard. Overeenkomstig 

deze, hield zich dan ook de Raad van Binnen- 

landsche Zaken met de Kerkelijke aangelegenheden 

bezig, tot dat de Raadpensionaris sghimmelpenningk. 

die aan den Secretaris van Staat voor Binnenland- 

sche Zaken , toenmaals de ervaren hendrik. va.x 

STRALEN, opdroeg. De laatstgenoemde, even als 

scniMJiELPENNiNCK zclf, zich bij lodewijk’s komst 

van het Bestuur verwijderd hebbende, werden zo 

eerst bij het Ministerie van Binnenlandsche Zaken 

gevoegd, en later (1808) dcrzelver beheer aan een 

bijzonder Ministerie van de Eeredienslen toe ver¬ 

trouwd. De Roomsche Kerk was dus geenszins aan 

het opzigt van den Slaat onttrokken, maar bleef 

nogtans in hare inriglingen onbelemmerd en zag 

zich niets voorgeschreven, wat hare met andere 

Gezindten gelijke regten kon benadeelen. Intus- 

schen was op deze wijze de betrekking tusschen 

Kerk en Staal weder hersteld. Door den Franschen 

Koning werden dan ook den Roomschen Geestelij¬ 

ken bezoldigingen toegezegd, naarmate de staat 

van de schatkist dit zou toelaten (1). Hij ging nog 

verder, en beval het benoemen eener Commissie tot 

het bepaaldelijk regelen van al, wat de Roomsche 

Eeredienst betrof, andere Commissiën aanstellende 

(1) Art. 2 van het Organiek Besluit van 2 Julij 1808. 
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om van Staatswege de verschillende aanspraken op 

kerken en pastorieën te onderzoeken en te regelen. 

Wel was de Nederlandsche Roomsche Kerk op 

deze wijze in allengskens naauwer wordende aan¬ 

raking met den Staat gebragt; maar hare onafhan¬ 

kelijkheid , wat het inwendige aanging, was, waar 

zij niet met de reglen van den Staat streed, in zoo 

verre geëerbiedigd gebleven, dat lodewijk hare 

Eeredienst wel bepaaldelijk geregeld, maar ook de 

gewenschle organisatie uit haren eigen boezem 

oorspronkelijk wilde zien. Al deze maatregelen gin¬ 

gen echter verloren, toen napoleon ook Noord- 

Nederland aan zyn uitgeslrekt Ryk toevoegde, want 

het moest dadelyk deelen in de organisatiën der Eere- 

diensten, toen in aangenomen. Het eerste 

vond dit plaats in die Gewesten, welke den Keizer 

reeds in het voorjaar van 1810 waren afgestaan. Na¬ 

poleon had den Apostolischen Vicaris van '’sHerto- 

genhosch^ antonius van alpüen, een’ Leuvenschen 

Theologant, die geweigerd had om openlijk met 

de Gemeente te danken voor Noord-Brahands in¬ 

lijving in Frankrijk f den 14 April doen gevan¬ 

gen nemen en naar Frankrijk wegvoeren. Hierop 

volgde het Keizerlyk Decreet van 26 April, waar- 

by bet toenmalig Departement der Moeiden van 

den Rhijn tot een Bisdom verheven werd, van het¬ 

welk Hertogenhosch de zetel zou zyn. Eigen¬ 

dunkelijk benoemde napoleon den Licentiaat mat- 

THiAS FRANCisGus VAN CAMP tot Bisschop van het 

door hem geschapen Sticht, en bij deze gelegen¬ 

heid werd de St. Janskerk dezen als Cathedralo 
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kerk loege>oeg3. Noch het een, noch het ander 

was in slaat om de Rooraschgezinden voor den 

despoot te winnen. Hartelijk waren zg hnnneu Vi¬ 

caris VAN ALPHEN genegen en vernamen met smart 

diens harde ballingschap. De nieuwe Bisschop was 

alleen op ’s Keizers gezag en zonder do goedkeu¬ 

ring des Pausen, die dan ook uitbleef, aangesleld, 

Geene bedreigingen zelfs konden den Vicaris van 

ALPiiEN bewegen, om zgne Geestelijke regtsmagt aan 

den Titularis over te dragen (1). Napoleon’s wil 

kon hier het doel niet bereiken. liet schrikte hem 

nogtans niet af om de Roomsche Kerk in de nieuw 

verkregen Gewesten op den Franschen voet te or¬ 

ganiseren. Hij liet echter een Besluit (2) vooraf¬ 

gaan , welks zesde artikel de aanmerkelijke bepa¬ 

ling inhield, dat » het in werking brengen der 

» organisatie zou worden voorafgegaan door eene 

)) plegtige afkondiging van het Decreet van 25 Fe- 

)) bruarij 1810 (3), zoowel als van de Ordonnantie 

)> van EODEVViJK. XIV (4), waarbij de oude cn on- 

» schendbare beginsels der Gallikaansche Kerk vast- 

» gesteld worden, legen alle aanmatigende vorde- 

(1) Siai. hijzonderh. van het Vicar. van *s Hertogenbosch, 

t. a. p., bl. 141. Ypey en bERMOci, IV., hl. 552 verv. 

(2) Van 15 Mei 1810. 

(3) Bij hetzelve werd het Besluit van Maart 1682, 

door LODEwiJK XIV genomen, als algemeene Wet voor 

bet Keizerrijk vasfgesteld. 

(4) Woordelijk te vinden bij vpey , Gesch. der Clir. 

Kerk in de ISrfe eeuw ^ XII., bl. 205 verv. 
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f> ringen van het Hof van Rome, geboren uil de 

» leer van gregorius VU en zijne aanhangers: 

» eene leer, welke even strijdig is met den geest 

)) van het Evangelie en van jezus ciiristus, als 

)> met de waardigheid der Vorsten en der Volken.” 

De Fransche organisatie werd nu in de genoemde 

Gewesten toegepast, en weldra volgde dit voor het 

geheele voormalige Koningryk Holland. Noch deze 

organisatie, noch de daarop gevolgde invoering van 

hel Fransche Wetboek (1) waren in den geest der 

Nederlandsche Roomsche Kerk. Meer dan ooit 

was zy van den Slaat afhankelijk, minder regt- 

streeksch en moegelijker hare betrekking tot Rome 

geworden. Een Keizerlyk Decreet, van 24 Januarij 

1812, bragt de zaak der organisatie voor alle Chris¬ 

telijke Kerkgenootschappen in werking, en benoem¬ 

de tevens Commissarissen, om te beramen, op welke 

wijze deze zou behooren te geschieden. Zij zouden, 

onder voorzitting van den Rijks-Baron d’alpiionse, 

te Amsterdam werkzaam wezen. Voor de Room¬ 

sche Kerk, welke napoeeon met do Jansenisten 

wilde vereenigen, waren de Aarts-priesler cramer, 

te Amsterdam ^ en de Vicaris-Generaal der Janse¬ 

nisten te Amersfoort, van os , gekozen. Het lag 

in den aard der zaak , dat deze mannen, die niet 

in ’s Keizers wensch ter vereeniging van Roomsch- 

gezinden en Jansenisten deelden, niet gemeen- 

(1) Zie de Kerkelijke bepalingen van hetzelve bij 

BROES, Kerk en Staat, IV., hl. 510 verv. 
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schappelijk konden arbeiden. De begrenzing der 

Roomsch-Ralholijke Parochiën en Succursalen werd 

door den ervaren jaxssept ontworpen, en droeg 

de ffoedkeurincT van den Commissaris gramer alle- 

zins weg. Het geheele gedrag van dezen Geeste¬ 

lijke, bij de vervulling zijner voorzeker moeijelijke 

* taak, was verstandig, voorzigtig en staatkundig. 

Eenige weinige kerkgebouwen vroeg hy, zoo als 

wij reeds vroeger zagen, terug. Overigens sloeg 

hy voor de oprigting van twee Bisdommen, één te 

Utrecht en één te Groningen^ benevens de stich¬ 

ting eener Kweekschool in eerstgenoemde stad. Van 

de gewenschte verbroedering zweeg hij geheel. De¬ 

zelfde verdienstelyke man, die de begrenzing ont¬ 

worpen had, betoogde, ten gevolge van het door 

GRAMER ingeleverde stuk, by den-Intendant d’al- 

PHONSE, dat er slechts één Bisdom, en wel te 

Utrecht, behoorde te wezen , en dat het getal der 

Roomschgezinden te Groningen^ zelfs in al de De¬ 

partementen , die tot het bedoelde Sticht zouden 

behooren, te gering was, om aldaar een Bisdom op 

te rigten. Tevens werden hier eenige aanmerkin¬ 

gen bijgevoegd, ten behoeve der Hervormden, in be¬ 

trekking tot de aangevraagde kerken. Het algemeene 

Rapport, van den Baron d’alphonse zelven, het¬ 

welk nu volgde, bleef te Parijs zonder eenige 

beslissing tot 1813 liggen. De oorlog met Rusland 

bepaalde de aandacht lol andere onderwerpen. Ein¬ 

delijk echter werden er nieuwe correspondenliën 

over deze gewiglige zaak gevoerd: maar weldra 

trad de gezegende Omwenteling tusschen beiden en 
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onthief alle Nedt'rlandsche Kerkgenootschappen Ta» 

Franschen invloed (1). 

Onder al de woelingen, schokken en gebeurte¬ 

nissen, welke het Vaderland sedert 1795 gelrofl’en 

hadden , had derhalve de betrekking van de Room- 

sche Kerk tot den Staat eene aanmerkelijke veran¬ 

dering ondergaan. Van minder belang was die, 

welke zij in betrekking tot haar Kerkelijk beheer 

en hare indeeling onderging. In het grootste ge¬ 

deelte van ons Land was zij eene Zending gebleven 

en had hare Aarts-priesters behouden. Het Bisdom 

Hertogenbosch y hetwelk Paus alexajvder VII, in 

1662, in een Apostolisch Vicariaat had veranderd, 

bleef zijnen Apostolischen Vicaris-Generaal bezitten; 

want noch hel nieuwe Bisdom van Hertogenhoschy 

noch de andere, welke in 1812 werden voorge¬ 

slagen, kwamen tot stand. Hier en daar gingen 

enkele Statiën tol een ander Geestelijk reglsgebied 

over, zoo als lissingen tot het Bisdom Gend (2). 

l)e vernietiging der Hoogeschool te Leuven y in 

1797, was een wezenlijk verlies voor de Nederland- 

sche Roomsche Kerk, welker Geestelijken meeren- 

deels aldaar hunne wetenschappelijke opleiding plag- 

ten te ontvangen. Men beijverde zich dan ook om 

door het oprigten van Kweekscholen of Seminariën 

in de daaruit ontstane behoefte te voorzien. Twee 

(1) Wij zijn omtrent de in den tekst vermelde orga¬ 

nisatie YPET en DERMOiJT gcvolgd, die hunne berigten 

uit echte Staatsstukken geput hebben. 

(2) Stat. htjzonderh. der IIoll. Zend., t. a, p., bl. 118. 



77 

inriglingen van dien aard werden ten behoeve der 

Hollandsche Zending geslicht. Het eerste, dat aan 

hel Aarts-prieslerdom Holland en Zeeland toebe¬ 

hoorde en te JVarmond gevestigd werd, ontving 

het aanzijn in 1799; en omstreeks denzelfden tyd 

werd het andere , ten behoeve der overige Aarts- 

priesterdommen van de Zending, op het oud Gra¬ 

felijk Slot te Heerenherg geplaatst (1). In het 

Apostolisch Vicariaat van Hertogenhosch was men 

reeds vroeger tot hetzelfde doel werkzaam geweest. 

Uit milde bijdragen van Katholijken, en zelfs van 

Protestanten, werd, reeds drie maanden na de ver¬ 

nietiging van Leuven^ eene Kweekschool in de stad 

V Hertogenhosch geopend, welke echter spoedig 

naar het kort bijgelegen landgoed Nieuw-Herlaar 

onder St. Michiels-Gestel werd verplaatst (2), 

In hoeverre deze inriglingen aan derzelver bestem¬ 

ming beantwoord hebben, zal ons later blijken. 

Hier voegt het ons alleen te vermelden, dat de 

Nederlandsche Roomsche Kerk zich, gedurende dit 

tijdperk van woeling en verandering, op menigen 

waardigen en verdienstelyken Geestelyke, die zij¬ 

nen stand tot eere verstrekte, raogt beroemen. Als 

zoodanigen verdienen lexius , gramer , van alphen, 

SCHOUTEN (3), OFFERMAN, en. Onder de nog levenden, 

(1) Stat. bijzonderh. der Holl. Zend., bl. 129. Vgl. 

TPEY, Gesch. der Chr. Kerk in de 18de eeuw; Aan¬ 

hangsel tot het 12 1)., bl. 32. 

(2) Stat. bijzonderh. van het Viear. van ’s Hertogen- 

bosch, t. a. p., bl. 165 verv. 

(8) Deze behaalde, door zgne Verhandeling over het 
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ï)E GREUVE, SGiiRAWT cii andeicn genoemd Ie wor¬ 

den , die van den kansel, op den leerstoel of als 

Schrijvers, by de bevordering van de belangen 

hunner Kerk, tevens aan de Godsdienstige oplei¬ 

ding en vorming hunner Geloofsgenooten met lof- 

waardigen iyver hebben gearbeid. 

§ 2. 

Geschiedenis der Roomsche Kerk in ons Vader¬ 

land ^ van deszelfs herstelling in 1813 tot 

den in 1830 gevolgden opstand van de 

Belgische Gewesten, 

Het )> tot hiertoe en niet verder!” was door de 

al wijze Voorzienigheid gesproken tot den man, wiens 

naam de wereld met schrik had vervuld, doch wiens 

Toorbeeldeloos krijgsgeluk, in het Noorden wanke¬ 

lende, eindelijk hem geheel had verlaten. Neder¬ 

land was weder vrij, en -willem van oranje , 

de telg van het altijd dierbare geslacht des groe¬ 

ten Zwijgers, op den Vaderlandschen bodem gebo¬ 

ren en op denzelven, na langdurige ballingschap, 

met den juichtoon van duizenden ontvangen, als 

Souvereine Vorst, aan het hoofd van den her¬ 

boren Staat geplaatst. Alles ontving een nieuw le¬ 

ven. De zon des voorspoeds schoot hare stralen, 

na den bangen nacht van lijden, mild en verkwik¬ 

kend neder, en menig offer van hartelijke dank- 

hestaan van God^ bij de thans door de Roomschgezinden 

*oo vijandig beoordeelde Maatschappij : Tot Nut van ’t 

Algemeen, het eerste uitgereiktc ecregoud. 
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baarheid werd den Alzegenaar in de tempelen der 

Christenen en in de huiselijke kringen der bewel- 

dadigde Nederlanders opgedragen. 

Veel, zeer veel was er te regelen en tè ordenen. 

Ook de Rerkelijke zaken moesten behartigd wor¬ 

den. En waarlijk zy konden den Vorst niet ont¬ 

gaan , wiens optreding als regeerder eenen zoo 

echt vromen geest ademde , en wiens vroeger be¬ 

stuur in Fulda zoo menig bewys van juist inzien 

in de betrekking van Kerk en Staat geleverd had: 

en wel te minder, daar het Kerkelyke hier te Lan¬ 

de eene dadelyke voorziening vorderde. 

Het was natuurlyk, dat de Vorst hel Kerkge¬ 

nootschap , waartoe hy zelf behoorde, en welks 

Geschiedenis hier te Lande zoo naauw met die van 

zijn doorluchtig voorgeslacht verbonden was, bij¬ 

zondere gunst toedroeg. Dit echter deed hem 

geenszins partydig handelen jegens andere Gezind¬ 

ten. Béwijs hiervan droeg het besluit van 19 Janu- 

arij 1814, waarbij de Commissaris-Generaal voor 

de Binnenlandsche Zaken gelast werd, ten spoedigste 

eene voordragt te doen omtrent de wijze, waarop, 

in overeenstemming met ’s Lauds geldelijken toe¬ 

stand, kon worden voorzien in de behoeften van die 

Kerkgenootschappen, welke tot nog toe geene of 

geringe toelagen van ’s Landswege getrokken had¬ 

den, en die toch behoefden. Dien ten gevolge wer¬ 

den door dien hoogen ambtenaar dan ook weldra 

ettelijke duizend gulden voor de Roomschgezinden 

aangevraagd en verkregen (1). 

(1) Ypey en derhoiit, IV., hl. CIO. — Te merkwaar- 
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liet nieuwe Bestuur plaatste zich op deze wijze 

dadelijk in vriendelijke betrekking tot de Roomsche 

Kerk. Het scheen echter, dat dit, en vooral de 

(lig is deze maatregel van het nieuwe Staatsbewind, en 

te luide sprekende van deszelfs milde zorg voor de Room¬ 

sche Kerk, om hier geene plaats in te ruimen aan eenige 

bijzonderheden, ons daaromtrent bekend geworden uit 

authentieke Staatsstukken, welker gebruik ons welwillend 

is verleend door den Heere Secretaris-Generaal van het 

3Iinisterie van de Protestantsche Eerediensten. — Op de 

begrooting voor 1814 werden ƒ 160,000.— voor de Room¬ 

sche Geestelijken bestemd, met inbegrip van hetgeen reeds 

vroeger door hen jaarlijks was genoten geworden. Na 

aftrek van ƒ 40,000.—, op welke de kosten voor den 

Lande van Overmaze en het %'oormalige Staats-Vlaande- 

ren geraamd waren, bleef de overige som beschikbaar 

voor het andere gedeelte der Nederlandsche Roomsche 

Kerk. De Heer janssen , toenmaals Commissaris voor de 

Kerkelijke Zaken, droeg, bij eene gemotiveerde memoi’ie (19 

Augustus 1814), den Secretaris van Staat voor Binnenland- 

sche Zaken eene gelijke verdeeling voor dier/120,000.— 

tusschen de Hollandsche Missie en de voormalige Rra- 

bandsche Bisdommen. Wat de eerste aanging, meende hij 

de helft der ƒ 60,000.— aan het grootste Aarts-priester- 

schap, dat van Holland en Zeeland, te moeten toewij- 

zen. Met groote omzigtigheid de berigten omtrent hét 

gewigtige onderwerp, bij den Aarts-priester cramer (wiens 

opgaven echter niet altijd volledig en onpartijdig waren), 

bij den Pastoor schrant en bij anderen ingewonnen , be¬ 

oordeeld hebbende, sloeg de Heer Janssen voor, het ver- 

leenen van toelagen of tractementen ten behoeve van 

acht en zestig Pastoors of Kapellanen in het Aarts-prles- 

terschap van Holland en Zeeland, afzonderlijke ten be¬ 

hoeve van den Aarts-priester en van de Landdekens, be- 
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sorg voor de financiële belangen aan vele Geeste* 

lyken min welgevallig was. Eensdeels was dit on¬ 

getwijfeld toe te schryven aan de vrees, dat het 

Hervormd Staatsbewind aan de Hervormde Kerk 

menig in de laatste jaren ontnomen voorregt mogt 

terugschenken, en daardoor de door de Room- 

schen verkregen vryheid beperken: want men had 

niet uit het oog verloren, dat de verheffing der 

Katholyke Kerk van de ballingschap van het Huis 

van ORANJE dagteekende; — maar anderdeels vloei- 

nevens eene ondersteuning voor vier rustende Geestelijken. 

De behoeften der Geestelijken en het verkregen regt op 

toelagen van ’s Landswege waren de grondslagen ge¬ 

weest , waarop hij zijne voordragt had gebouwd. Een 

twintigtal Pastorieën, door de Heeren cramer en schrant 

voorgedragen, werden uit dien hoofde min hulpbehoe¬ 

vend geacht. Overeenkomstig deze voordragt, werden de 

toelagen voor het genoemde Aarts-priesterschap, den IG 

September 1814, door den Souvereinen Vorst vastgesteld, 

met de bepaling, dat, bij het vacant worden van Pas¬ 

torieën en andere Geestelijke bedieningen, waaraan het 

genot van toelagen uit ’s Rijks kas verknocht was, die 

toelagen voor den opvolgenden Geestelijke niet zouden 

gecontinuëerd worden, tenzij vooraf door den daartoe 

bevoegden Kerkvoogd van den Secretaris van Staat voor 

Binnenlandsche Zaken vrijheid ware verkregen, tot het 

weder vervullen der opengevallen plaats, en de daarop ge¬ 

volgde benoeming door Z. K. H. geagreëerd zou we¬ 

zen. — Later werden in het Aarts-priesterschap van Hol¬ 

land en Zeeland nog eenige toelagen verleend , en ook 

achtervolgens die voor de andere Kerkelijke Ressorten 

bepaald. 

III. G 



de hel iiici minder voort uit de zucht naar onaf¬ 

hankelijkheid, welke juist door die aangeboden on¬ 

dersteuning van Staatswege scheen bedreigd te zul¬ 

len worden. Voor beide vermoedens lag sebgnbaar 

grond in de eerlang (Maart 1814) aangenomen Grond¬ 

wet. Vooreerst toeh , was in dezelve (1) bepaald » 

dat de Hervormde Godsdienst die van den Souverei- 

nen Vorst was, — en ten andere, hoezeer den Leer¬ 

aars van alle bestaande Gezindten bezoldiging, en de 

beseherming, handhaving en uitoefening der Gods¬ 

dienst werden toegezegd, toch ook vastgesleld (2): 

)) Onverminderd het regt en de gehondenis van den 

') Souvereinen Vorst om zoodanig toezigt over alle 

» de Godsdienstige Gezindheden uit te oefenen, als 

» voor de belangen van den Staat dienstig zal be- 

» vonden worden, heeft dezelve bovendien in het 

» bijzonder het regt van inzage en beschikking 

)> omtrent de inrigtingen van die Gezindheden, 

» welke — eenige betaling of toelage uit ’s Lands 

» kas genieten.” Haar nu dit regt zeer onbepaald 

omschreven werd, en voor velerlei uitbreiding vat¬ 

baar was (3), kon het niet bevreemden, dat vele 

Geestelijken der Roomsche Kerk hetzelve liefst niet, 

door het aannemeii van bezoldiging, wilden toestaan 

aan eeno raagt, die, uit den aard van hetgeen 

(1) Art. 133. 

(2) Art. 139. 

(3) Vgl. ROYAARDS, Brief aan den Hoogl. den tex , 

betrekkelijk deszelfs regtsvragen omtrent een Concordaat 

(overgedrukt uit het Regtsgel. Bijblad, D. HL), bl. 58. 
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dezelfde Grondwet omtrent de Godsdienstbelijdeiiis 

des Vorsten voorschreef, nooit volkomen met hare 

iüzigten en bedoelingen kon ^trooken. De Vorst 

zelf gaf aan de Ptoomschgezinden in ons Vaderland, 

by Besluit van 16 Mei 1814, eene nadere bepaling 

van dat regt, verklarende, dat hetzelve geen ander 

kou zyn , dan hetgeen met de daarbij bedoelde be¬ 

taling in verband stond; daar de Souverein zich 

hierdoor alleenlijk tot schikkingen van eenen finan- 

ciëlen aard bevoegd achtte, en geenszins om, op 

grond van genoten wordende betalingen uit ’sLands 

kas, eenige andere inzage op de Godsdienstoefe¬ 

ning en Kerkgebruiken van eenige Gezindten te 

hebben, dan die, uit den aard der zake en de stel¬ 

lige voorschriften van Art. 135 en het eerste ge¬ 

deelte van Art. 139 der Grondwet, aan het Gou¬ 

vernement toekwam: veel minder om op de Gods¬ 

dienstleer, welke, volgens Art. 134, geheel werd 

vrijgelaten, eenigen invloed te oefenen (1). 

(1) Stüart Jaarboek., over 1814, hl. 452. Broes, 

Kerk en Staat, IV., hl. 404.— Dit Besluit van den Vorst 

werd genomen ten gevolge van eene Memorie van den 

Secretaris van Staat voor Binnenlandsche Zaken, van 6 

Mei 1814, ons onder de genoemde Staatsstukken verstrekt. 

De verkeerde uitlegging van Art. 139 der Grondwet, bij¬ 

zonder in Noord-Jirnhand, en de nadeelige strekking, 

welke die kon hebben, bewogen dezen hoogen ambte¬ 

naar daartoe. Niet onbelangrijk intusschen zal het zijn, 

hier eenige bijzonderheden, uit de gemelde Staatsstukken 

ontleend, aangaande de bezwaren der Geestelijkheid tegen 

bet aannemen van de bands toelagen, te boeken. — 

6 ^ 
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Het schynt echter, dat ook deze verklaring gee- 

ne genoegzame geruststelling gaf. Het nieuwe Be¬ 

wind trok zich de Kerkelyke zaken, naar sommi- 

Naauwelijks had de Aarts-prlester cramer het vroeger 

(bl. 79 , Aant. 1) vermelde Besluit ter regeling van de 

Lands toelagen ontvangen , of hij verklaarde in eene mis¬ 

sive aan den Secretaris van Staat voor Binnenlandsche 

Zaken, dat de daarin betrokken Geestelijken die toelagen 

niet mogten aannemen onder de twee daarbij gestelde, 

tegen den eed en de wetten der Roomsche Kerk strij¬ 

dende voorwaarden, het aanvragen namelijk van verlof 

ter vervulling eener vacature en het verkrijgen der agre- 

atie van Z. K. H. over de gedane benoeming, — ja zelfs , 

dat deze voorwaarden niet overeenstemden met het Be¬ 

sluit van 16 Mei 1814, ter verklaring van Art. 139 der 

Grondwet. Op het Rapport van den Commissaris voor 

de Kerkelijke Zaken, berigtte de Secretaris van Staat den 

Heer cramer (bij eene aanschrijving van 27 Oct. 1814), 

dat men niet wilde uitwijden over het onvervreemdbaar 

regt van eiken Souverein, met betrekking tot het al of 

niet toelaten van zekere personen als Leeraars der open¬ 

bare Godsdienst, maar dat van zoodanige regten in de 

opgelegde voorwaarden zelfs geene spraak was. Deze be¬ 

paalden zich tot eene inzage, die alleen op het gelde¬ 

lijke betrekking had. De verpligling om vrijheid ter ver¬ 

vulling eener vacature te vragen, gold niet die vervulling 

zelve, maar het voortdurend genot der daaraan ver¬ 

knochte toelage: in de eerste mogt door den Aarts-pries- 

ter voorzien worden, indien hij van de laatste verkoos 

afstand te doen, of indien men deze mogt weigeren. De 

agreatie moest uit hetzelfde oogpunt beschouwd worden. 

De Vorst had toch het regt om de personen te kennen, 

die eenige inkomsten uit ’s Lands kas genoten; en, 
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ger oordeel, te veel aan. Misschien had men ge¬ 

hoopt, dat hetzelve, door zooveel beslommerd, 

zich minder daarmede zou hebben ingelalen. Maar 

indien hier iets meer, dan het daaruit voortspruitende 

regt bedoeld ware, zou die formaliteit niet slechts om¬ 

trent de gebenejiciëerden, maar omtrent alle Geestelijken 

zijn vastgesteld geworden. 

Het was er verre af, dat cramer , die, even als ande¬ 

ren, gaarne de toelagen uit ’s Lands kas wenschte, maar 

tevens verlangde van alle Staatstoezigt ontheven te zijn, 

met deze ronde verklaring tevreden was. Den 14 Nov. 

1814 bragt hij andermaal zijne bezwaren ter kennisse 

van den Secretaris van Staat, rocll , die deze wederom 

in handen van den Commissaris voor de Kerkelijke Za¬ 

ken stelde, welke hierop in overleg trad met den ach- 

lingwaardigen j. a. iexius, Pastoor in de kerk de Post¬ 

hoorn te Amsterdam. Deze Geestelijke vond de bezwaren, 

van CRAMER, in welke ook de Aarts-priester van Fries¬ 

land, de haan, deelde, geheel en al ongegrond. Uit¬ 

gaande van den wensch om, zooveel mogelijk, alle verdere 

verwikkelingen te voorkomen , toonde de Secretaris van 

Staat dit nog eenmaal, bij Dispositie van 12 December 

1814, N°. 9, den Heer cramer aan, bij herhaling ver¬ 

klarende , dat de gemaakte bepalingen alleen op de toe¬ 

lagen betrekking hadden, en geenerlei inbreuk op de 

regten der Roomsche Kerk beoogden : terwijl het Gou¬ 

vernement, zoo blijkbaar onpartijdig omtrent alle Gods¬ 

dienstige Gezindten handelende, en van de Roomsche 

Kerk niet, zoo als van andere gebeneflciëerde Kerkgenoot¬ 

schappen , het vragen van eigenlijk gezegde handopening 

cn het inwachten van eigenlijke approbatie vorderende, 

op het meeste vertrouwen aanspraak mogt maken. 

De Heer cramer berustte ook in deze verklaring nijst, 
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'het vond beslaande verordeningen daaromtrent, en 

de ondervinding had geleerd, hoe vvenschelijk het 

was, door gepaste en tydige raaatregèlen die bot- 

maar onderwierp de zaak, door den lieer loüis ciamber- 

LAM, aan de uitspraak van den II. Stoel. Ciamüerlani 

zelf, die zich, hoezeer geene wettige bewijzen voor zijne 

zending aanvoerende, den titel van Vice-Superior der 

Nederlandsche Missie had aangemaligd, wendde zich, den 

18 December 1814, tot den Secretaris van Staat voor Bin- 

nenlandsche Zaken , als zich insgelijks over de bepaalde 

voorwaarden bezwaai’d achtende. Niettegenstaande dat 

deze hooge ambtenaar hem (27 Januarij 1815) verklaarde, 

dat men zich met hem, wiens waardigheid noch bewezen, 

noch erkend was, in geene regtstreeksche onderhandeling 

kón inlaten, maar hem uitnoodigde om de bewijzen zijner 

zending aan het welmeenen des Vorsten te onderwerpen, 

en zich zoolang van alle gezag te onthouden, verbood 

deze Italiaan het ontvangen der toelagen aan zijne on- 

derhoorige Geestelijken. Deze daad van willekeurige ge- 

zagoefening wekte te regt de opmerkzaamheid van den 

Vorst, en van toen af ontving de Secretaris van Staat 

voor Binnenlandsche Zaken last om Z. K. H. van alles , 

wat tot deze handelwijze betrekking had, te onderrigten. 

Het gevolg hiervan was, dat men later ciamherlahi nood¬ 

zaakte het land te verlaten. 

Cramer had intusschen eeiie vnorloopige schorsing der 

betaling verzocht, maar niet verkregen. Hierop verbood 

ook hij (4 Januarij 1815) zijne Geestelijken het aannemen 

der toelagen. De toegevendheid van het Gouvernement 

was nog niet uitgeput. Eene wijdloopige, hoogst be¬ 

langrijke briefwisseling, tusschen den Commissaris jansseit 

en de Pastoors lexius, scrrant , freeze, seegers , vinke- 

STEYN en ROELEViNK, bewccs het ongegronde van cramer’s 
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singen Ie voorkomen, welke uit de dadelijke af¬ 

scheiding der Kerk van den Slaat vroeger ontstaan 

waren. Reeds den 1 December 1813 was de zorg 

beweringen. Deze vond echter bijstand bij de Aarts¬ 

priesters van Frieslandy Gelderland en Tioenthe, terwijl 

zich de oud-Bisschop van Roermonde, Baron van velde 

DE MELROQ, insgelijks tot Z. K. H. wendde. De langmoe- 

dige Vorst gaf, den 18 Februarij 1815, eene ronde verkla¬ 

ring, dat de bedoelde voorwaarden geene andere strekking 

hadden, dan om te doen beoordeelen , of het genot van 

eene vroeger toegekende toelage bij eene nieuwe vervul¬ 

ling der plaats zou kunnen voortduren. Dit Besluit, bij 

eene Dispositie van den Secretaris van Staat voor Binnen- 

landsche Zaken van 27 Februarij 1815, aan alle gebe- 

neficiëerde Geestelijken en Kerkvoogden bekend gemaakt, 

leidde evenmin tot het gewenschte doel. De Aarts-priester 

van Friesland beriglte weldra, hierin niet te kunnen be¬ 

rusten , maar de zaak aan de beslissing van Rome on¬ 

derworpen te hebben. Ook de door lexius en anderen 

bij CRAMER ter bevrediging aangewende pogingen mislukten. 

Inmiddels was de Nederlandsche Minister, reinholt, te 

Rome aangekomen [Staats-Courant van 1814, ]\°. 276); 

maar ook deze trachtte te vergeefs de zwarigheid bij het 

Pauselijke Hof te doen oplossen. Wederom was de Com¬ 

missaris JANSSEN met eene wijdloopige briefwisseling met 

dezen Staatsman belast: maar het eenige gevolg van alles 

was een zoogenaamd antwoord van den Kardinaal litta 

(13 Mei 1815), hetwelk, bij schoonen schijn, een aantal 

voor verschillende uitleggingen vatbare woorden gaf, en 

niets besliste. 

Door al deze bemoeijingen was wel te weeg gebragt, 

dat vele Geestelijken hunne toelagen zonder schroom otit- 

vlngen; maar ook velen bleven die nog altijd weigeren. 
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voor de Eeredienst door het A.lgemeene Bestuur, 

in naam van Zyne Hoogheid den Prins van oranje, 

aan den Coramissarls-Generaal voor Binnenland- 

sche Zaken opgedragen, met de bepaling, dat de 

beheering, zooverre zulks met de veranderde or- 

Thans echter scheen de langmoedigheid van het Gouver¬ 

nement ten einde. De Secretaris van Staat voor Binnen- 

landsche Zaken droeg, den 19 Augustus 1815, eenige 

nieuwe suhsidiën voor Roomsche Geestelijken vragende, 

den Koning eenen afdoenden maatregel voor, om aan deze 

twisten en moeijelijkheden een einde te maken. Dien 

overeenkomstig bepaalde Z. M., bij Besluit van 19 Au¬ 

gustus 1815, ]V°. 47, dat alle toelagen als ingetrokken 

beschouwd zouden worden, die men vóór of op den 30 

September niet zou hebben willen ontvangen. Een Ko¬ 

ninklijk Besluit van 15 September, N°. 5G, strekte dezen 

maatregel uit tot alle Lands toelagen, van welken aard 

ook, die door Roomsche Geestelijken in de Noordelijke 

Provinciën genoten werden. Het Staatsbewind had nu 

eeue ernstige houding aangenomen; maar de oprigting 

van het Minisleriëel Departement voor de Roomsch-Kalho- 

lijke Eeredienst ontnam de leiding der zaak aan den Heer 

JANSSEN, die dezelve met zooveel doorzigt, behoedzaam¬ 

heid en geduld had gevoerd. Eerst later kwam men , 

onder de Generale directie van den Baron goubad d’bo- 

voRST, tot eene schikking. 

Onze breede aanteekening, min algemeen bekende bij¬ 

zonderheden bevattende, doet voor het minst zien, dat 

het Bewind van den Protestantschen Vorst reeds in den 

aanvang mistrouwd werd, en levert een nieuw bewijs, 

dat het den Slaat allermoeijelijkst wordt gemaakt, deszelfs 

regten tegenover de Roomsche Kerk te handhaven. 
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de van zaken bestaanbaar was, op den vorigen 

voet zou plaats hebben. Deze belangrijke betrek¬ 

king werd toevertrouwd aan den reeds meerge- 

noemden Hendrik van stralen , en het Commis¬ 

sariaat der Kerkelijke Zaken, onder hem, in 

het bijzonder aan den Heer janssen , die reeds 

onder napoleon den Baron d’alphonse met zoo¬ 

veel goedkeuring had ter zijde gestaan. Aan 

dat Commissariaat moesten alle Kerkelijke aan¬ 

gelegenheden behandeld worden. Weldra werd do 

Heer van stralen , tot andere betrekkingen geroe¬ 

pen , door den Secretaris van Staat voor Bin- 

nenlandsche Zaken rocll opgevolgd; maar de eer¬ 

lang gevolgde vermeerdering van grondgebied bragt 

spoedig ook verandering in het Staatsbeheer der 

Kerkelijke zaken. 

De Roomschgezinden konden intusschen over 

geene terugzetting klagen. Onbillijk was het niet, 

dat de meerderheid der bevolking, in den tegen- 

woordigen Vorst eenen Geloofsgenoot bezittende, 

dat voorregt ook voor de toekomst gewaarborgd 

wenschle; en in geenerlei opzigt werd eenige grond 

gegeven om van den onpartijdigen Vorst, die zelfs 

de gebeurtenissen van 1795 wilde vergelen, hier¬ 

uit iets ten nadeele der R. K. Kerk te vreezen. Zoo 

iets kon toch niet gevonden worden in de aan¬ 

schrijving van den Commissaris-Generaal aan de 

hoofdbestuurders der onderscheiden Godsdienstige 

Gezindten (1) , om ten spoedigste het getal der in 

(1) 8 December 1813. 
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dieiisl zijluie Besluurders en Leeraars, en alle daar- 

onder later voorvallende veranderingen op Ie geven. 

Evenmin in een Besluit van den Vorst (1) , dat 

alle beroepingen van Leeraars, die, hoezeer Ker- 

kelijlc gedaan, nogtans, omdat daaraan de Kei¬ 

zerlijke goedkeuring ontbrak, van gecne kracht 

waren, ter kennisse van den Commissaris-Generaal 

moesten gebragt worden, ten einde deze dezelve 

zou kunnen onderzoeken, en naar bevind van zaken 

in naarn van den Vorst goedkeuren ; terwijl tevens 

bepaald werd , dat voortaan geene beroepingen van 

Leeraars, die toelagen uit ’s Lands kas genoten, 

zonder de vooraf verkregen toestemming van den 

Commissaris Generaal mogten gedaan worden, en dat 

zij dan nog aan de goedkeuring des Vorsten onder¬ 

worpen zouden zijn. Al deze Besluiten waren toch 

niet alleen slechts voorloopig, en dienden enkel om 

in den herboren Staat de orde te handhaven; maar 

van hooger hand werd zelfs den Room^chgezinden, 

die zich over een en ander bezwaard gevoelden, 

eerlang (2) berigt, dat deze en andere Besluiten, 

de aangifte van parochie-vacaturen en het verzoek 

*om agreatie voor den aangestelden Geestelijke voor¬ 

schrijvende, alleen dienden om te beoordeelen en 

Ie beslissen, of het genot van vroeger toegestane 

toelagen wederom aan de vervulling der vacature 

zou kunnen verbonden worden. 

Misschien ontbrak het niet aan dezulken, die gehoopt 

(1) Van 23 December 1813. 

(2) 18 Februarij 1815. 
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hadden, dat met jmapoleojn’s -val ook het Slaalsloe- 

zigt over de Roorasche Kerk hier te Lande geheel 

zou hebben opgehouden. Rome zelf had immers 

uit die groole gebeurtenis zoovele voordeelen ge¬ 

trokken. Pies VII was weder in de oude Hoofd- 

slad der wereld gezeteld. En de eerste dageu zij¬ 

ner vrijheid kenmerkten zich door de herstelling 

der Jezuïten-orde en de wederinvoering der In¬ 

quisitie. Zou dan de mindere Geestelykheid niet 

voor hare belangen ijveren, waar haar Opper¬ 

hoofd zóó voorging? 

Weldra viel er eene in hare gevolgen voor ons 

Vaderland hoogst gewiglige gebeurtenis voor, wel¬ 

ke den moed der Rooraschgezinden, die tot nog 

toe de minderheid hadden uilgernaakt, aanmerke¬ 

lijk deed sl'jgen. De groote Mogendheden, Eu¬ 

ropa's verbroken evenvvigt willende herstellen, 

en meer rnet de nabuurschap der beide landen, 

dan met het zeer verschillend zedelijk karakter 

van derzelver bewoners raadplegende, besloten de 

Vereenigde Nederlanden met België te verbinden, 

en den dus zarnengevoegden Staat tot een Koning¬ 

rijk te verheCTen. Do Souvereine Vorst aanvaard¬ 

de den 1 Augustus 1814, als Gouverneur-Generaal, 

de regering over België^ en werd in het voorjaar 

1815, terwijl de van Elha ontvlugte napoleon 

den Nederlandschen Slaat met een geweldig leger 

bedreigde, tot Koning verklaard. 

Willem I zag zich thans met de heerschappij 

bekleed, naar welke kakel de Stoute zoo vuriof 

ffcw'cnscht, en die onder kakel V en phiiipsII slechts 
O ' 
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voor korten lijd beslaan had. Hij, die bij zijne le- 

rugkornst in Nederland niets dan de voorouderlijke 

waardigheden verlangd, en met weerzin den Vors- 

tenlilel aangenomen had, was, ten gevolge der be¬ 

schikking van de groote Mogendheden, Koning ge¬ 

worden. Zwaar woog die nieuwe kroon, welke de 

verzorging van in karakter, zeden, belangen, taal 

en Godsdienst verschillende Volken voorschreef. Met 

moed werd zij door den Vorst gedragen, en met 

ijver aan de vervulling der door haar opgelegde 

verpliglingen gearbeid: maar met zwarte ondank¬ 

baarheid werd in het einde beloond , wat met zoo 

goeden wil gedaan was. 

Met weinige uitzondering, behoorden de nieuwe 

onderdanen tot de Roomsche Kerk. Dit moest in¬ 

vloed hebben op haren toestand in bet geheele Rijk. 

Volgens de bepalingen, die het Weener Congres 

als grondslagen der vereeniging van beide landen 

had vaslgesleld , behoorde de in Holland inge¬ 

voerde Grondwet met wederzydsche overeenstem¬ 

ming naar de omstandigheden gewijzigd te worden, 

liij deze herziening, waarbij een zoo groot aantal 

Roomschgezinden werkzaam was, en de belangen 

varf zoovele duizenden dier Gezindte moesten ee- 

raadpleegd, en vooral derzelver Rerkelijke zin niet 

gekwetst behoorde te worden, viel al dadelijk de 

bepaling weg, dat de Hervormde Godsdienst dio 

van den Vorst moest zijn. Het zeer geringe voor- 

regl, dat de Protestanten gehad hadden, ging al¬ 

dus verloren. Het vroeger vermelde 139ste Artikel 

werd alsnu verwisseld voor de bepaling; » de Ko- 
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)) niug zorgt, dat alle Godsdienstige Gezindheden 

» zich houden binnen de palen van gehoorzaani- 

» heid aan de wetten van den Staat (1).” 

Een eerste gevolg van de toeneming der Room- 

schen door de vergrooting des Rijks was, dat het 

beheer der Rerkelyke zaken in twee afdcelingen 

gescheiden werd. Den 16 September 1814 werd 

de Baron goubau d’hovorst, door zgne ambtsbe¬ 

diening onder het Oostenryksche bestuur met de 

Rerkelijke zaken in België volkomen bekend, 

tot Directeur-G ener aal voor de Roomsch-Katho- 

lijke Eeredienst benoemd, met de bepaling, dat 

hij zyn verblijf te Brussel zou houdeu , en tevens 

de belangen der Jansenisten verzorgen. Het Slaats- 

toezigt kreeg door dit alles eene zeer vriendelijke 

houding jegens de Roomschen. 

Niet langer was het Hervormde Kerkgenootschap 

in den persoon van den Vorst by uitsluiting tot den 

troon geregtigd, en de ambtenaar, die de belangen 

der Roorasche Kerk bij den Staat behartigen zou, be¬ 

hoorde nu tot hare leden. Aan dezen werden eer¬ 

lang drie of vier leden uit den Raad van State, ook 

Roomschgezinden, toegevoegd, en werd tevens be¬ 

paald (2), dat door deze Commissie, die bestendig 

te Brussel zou verblyven, inlichtingen en raad 

zouden gegeven worden over alle voordraglen, be¬ 

trekking hebbende op de zaken der Roomsch-Ka- 

(1) Grondwet van 1815, Art. 196. 

(2) 16 September 1815. — Zie het Besluit bij broes , 

Kerk en Staat, IV. , hl. 525 verv. 
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tholijke Godsdienst en Geestelijkheid, en dat zij 

mede bevoegd was oin alles bij den Koning aan te 

bevelen , ,wat naar haar oordeel lot heil der Gods¬ 

dienst zou kunnen strekken. Het laatste gedeelte 

van dit Besluit was echter minst in den geest der 

naar onafhankelijkheid jagende Kerkelijken. Het 

luidde : » Daar de wetten der Nederlanden mede- 

» brengen, dat geen bevelschrift over Geestelijke 

)> zaken, van een vreemd gezag afkomstig, in dit 

» Rijk publiek mag worden gemaakt, zonder goed- 

» keuring der Regering, bepalen wij, dat het daar- 

» toe vereischte onderzoek voortaan geschieden 

)) zal door de Commissie uit den Raad van State, 

» gemeenschappelijk met den Directeur-Generaal, 

)) en zullen dezelve in het algemeen de handha- 

» ving van de aloude reglen der Belgische Kerk (1) 

» in het oog houden.” 

Aan de cene zijde mild in alles, wat de belan¬ 

gen der Godsdienst kon bevorderen, waakte de 

Koning, van den anderen kant, wijselijk tegen al¬ 

les , wat inbreuk op de reglen van den Staat kon 

maken , of het Kerkelijk gezag te hoog verhef¬ 

fen. Maar van hier ontstond ook eene reeks van 

botsingen. Den 10 Mei 1816 werd het Concordaat 

van 1801, benevens de aangehangen Organieke Wet 

en latere Keizerlijke Besluiten, verklaard voor den 

grondslag en het rigtsnoer van ’sKouings bestuur om¬ 

trent de Roomsche Kerk, byzonder in de Zuidelijke 

Gewesten, totdat er andere schikkingen met den 

(1) Zie ze vermeld bij broes, t. a. p., hl. 486 verv. 
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Piiiisi'iyken Stoel beraamd zouden wezen (1). Dit 

alles narn niet weg, dat de Regering menige ge¬ 

ruststelling moest geven omtrent de perken, bin¬ 

nen welke zij haar gezag zou bepalen. De Koning 

had dan ook met dadelijke tegenwerking Ie kam¬ 

pen , en de eerste tijd zyner regering werd reeds 

vergald door eene oppositie, die later nooit ophield 

te bestaan. Eene beknopte vermelding van hetgeen 

daaromtrent in België gebeurde, vinde hier eene 

plaats en zal een helder licht werpen over den af¬ 

keer, welken velen het nieuwe Bestuur toedroegen, 

en tevens eene juiste schatting doen vormen van 

den gang, welken hetzelve hield. 

Velen ergerden de Staatsinstellingen, en onder 

deze meest den Prins maurice de broglio , die, in 

1807 Bisschop van Gend geworden zijnde, door 

NAPOLEON, om zyn stout voorstaan van de Pauselij¬ 

ke magt, in de gevangenis van Vincennes was ge¬ 

worpen , maar nu weder in zijne waardigheid her¬ 

steld geworden (2). Reeds den 8 October 1814 

had hy door zyne Vicarissen eene Memorie bij het 

Congres te JVeenen doen inleveren, ten einde een’ 

vasten waarborg voor de Roomsche Godsdienst bij 

den overgang van het Land aan eenen Prolestant- 

schen Prins van oranje te verkrijgen (3). Ver¬ 

volgens verklaarde hij in eenen Herderlyken Brief 

(1) Broes, t. a. p. , hl. 522 verv. 

(2) Zie eene levensschets van de broglio , bij stijart , 

Jaarboek, f voor 1817, II St., bl, 55 verv. 

(3) Zie het Stuk bij broes, t. a. p., bl. 529 verv. 
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de ontworpen Grondwet, de gelijkheid van allo 

Godsdiensten vaststellende , voor onvereenigbaar met 

de regten en veiligheid van het Roomsch-KatholiJ- 

ke Geloof, en dien ten gevolge derzelver afstemming 

een’ heiligen pligt. Dit bragt dan ook te weeg, 

dat zg door de groote meerderheid der Belgische 

Notabelen, tot onderzoek der Staatsregeling zamen- 

gekomen , werd afgekeurd (1). Hoezeer de Grond¬ 

wet desniettemin werd aangenomen, gaf de bro- 

GLio een Geschrift (2) uit, waarin hij dezelve 

niet alleen van onderscheiden kanten aantastte, 

maar ook ernstig vermaande om geenen der daarbij 

gevorderde eeden af te leggen. In het algemeen 

toonde hy onverholen zgnen afkeer van het nieuwe 

Staatsgezag, en zijn voornemen om alleen van 

Rome afhankelijk te zyn. Bgzonder had hg het 

geladen legen den eed, welke, overeenkomstig het 

Concordaat van 1801 , van de Geestelgken gevor¬ 

derd werd. Hierover en over de geheele nieuwe 

inrigling van het Slaals-Rerkbestuur zond hij wijd- 

loopige beriglen naar Rome, en ging zelfs zoo verre, 

dat hij de verlangde voorbidding voor den gezc- 

genden staat van de Prinses van oranje , onze te¬ 

genwoordige geëerbiedigde Koningin, naliet, maar 

zich later verontschuldigde met de bewering, dat 

het Roomsche Hof hem hiertoe vooraf behoorde te 

magtigen (3). De Paus liet dezen gehoorzamen 

(1) Van kampen, t. a. p. , hl. 514. 

(2) Jugement doctrinal, Aug. 1815. 

(3) De overige Bisschoppen voldeden aan ’s Konings 
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zóón der Kerk niet geheel aan zich zelven orer (1); 

maar juist op dit punt zondigde de Bisschop in 

het oog loopend tegen de Belgische wetten: want 

het ontvangen en afkondigen van stukken of ver¬ 

ordeningen uit Rome ^ zonder de goedkeuring van 

het Staatsbewind daarop verkregen te hebben, en 

het houden van briefwisseling met dal Hof, zonder 

daartoe gemagtigd te wezen, streden met oude en 

nieuwe bepalingen. Van de zijde van het Gouver¬ 

nement begon men nu ernstiger door te tasten, en 

waarlijk het werd tijd. Aan den Heer wargny, 

Lid van de Tweede Kamer, waren de Sacramenten 

der stervenden geweigerd, omdat hij den eed op 

de Grondwet had afgelegd. Hier en daar zag men 

kwalijk vermomde Jezuïten-Collegiën. De Specta- 

teur Beigey een dagblad, wond de gemoederen 

ten behoeve der Geestelykheid op, en de Paus zelf 

nam de houding aan van de partij des Bisschops 

te willen trekken. Dit alles bewoog dan ook do 

Regering om tot krachtiger maatregelen over te 

gaan. Het onweder, dat de broglio in Frankrijk 

zocht te ontwijken, trof het eerst den Schrijver 

van den Spectateur, den Abt de foere, die tot 

tweejarige gevangenisstraf veroordeeld werd, maar 

verlangen. Jaarboek. ^ tot 1816, III St., bl. 258 verv.— 

De Bisschop van Namen voegde in zijne uitschrijving den 

wensch, dat Z. M., de Kroonprins en de Kroonprinses 

Roornsch mogten worden ! 

(1) Zie het Brevet van pirs \TI aan de broglio, hij 

broes , t. a. p., bl. 536. 

m. 7 

0 
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ook eerlang den Bisschop van Gend zelven, die 

door hel Hof van Assises te Brussel lot vervoering 

over de grenzen werd verwezen (1). Ernstig be¬ 

gon men nu mede tegen die Geestelijken te hande¬ 

len, welke den bij het Concordaat voorgeschre¬ 

ven eed geweigerd hadden, en zich niet welgeval¬ 

lig aan den Slaat laten verklaren. Herhaaldelijk, 

en mot scherpe bedreiging, werd ook het verbod 

vernieuwd van huwelijken in te zegenen of begra- 

senissen toe te staan, voor welke de vereischte 

Burgerlijke acte niet vertoond werd; maar velen 

weigerden op stoulen toon te gehoorzamen. In- 

tusschen scheen hel ernstiger doortasten van het 

Bewind toch eenigo rust te beloven. De Prins de 

aiÉATT, voormalig Bisschop van Luik, den eed op 

de Grondwet — edoch met de uitdrukkelyke verkla¬ 

ring van daardoor niets, wat met de wetten der 

Roomscho Kerk streed, op zich te nemen (2) — 

afgelegd hebbende, werd tot Aarts-bisschop van 

Mechelen verheven. De Koning zelf achtte hel 

noodig, het hoog strenge door gunslbewyzen te 

matigen. Gunstige beschikkingen werden toch ge¬ 

nomen omtrent een aantal Geestelyken , wier 

oorspronkelijke benoeming onwettig was; met rek- 

kelyke toegevendheid de afkondiging van Pauselijke 

Bullen toegeslaan; aan Kerkdijken, die met den 

(1) ViN KAMPEN, t. a. p., bl. 517 verv. Zie het 

hoogst belangrijke tegen de broglio gevelde Vonnis, bij 

BROES, t. a. p. , bl. 546 verv. 

(2) Zie bij broes , t. a. p., bl. 545. 
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Prins DE BROGno verbonden geweest waren, hooge 

rang verleend, en zelfs ter opbouwing van de Sl. 

Pauluskerk te Rome eene belangrijke som ge¬ 

schonken. Wel werd hierdoor uitgewerkl, dat een 

groot getal Belgen het Staatsbewind, dat geene in¬ 

breuk op de regten der Kerk maakte, goedkeu¬ 

ring en vertrouwen verleende, ja zelfs met welge¬ 

vallen het met bedachtzaamheid ingevoerd bestuur 

over het Lager en Middelbaar Onderwijs aanschouw¬ 

de; maar de geest van debroglio, zoovelen Belgi¬ 

sche Geesteiyken, eigen, was niet met hem ver¬ 

bannen. Deze wachtte slechts, om zich te doen 

gelden, op eenen onvoorzigtigen stap van den Staat, 

zijn eigen grondgebied overschrijdende en onvoor- 

zigtig, ware hel dan ook met het beste doel, op 

dat der Kerk tredende. En zulk eenen vond hij 

in de oprigting van het Collegium Philosophicum 

te Leuven, waarop wy later zullen moeten terug¬ 

komen. 

Op deze wijze was het Staatsbestuur, eenen Pro- 

testantschen Koning aan het hoofd hebbende, in 

België ontvangen. Wij mogen echter den loop 

der gebeurtenissen daar niet verder volgen, dan 

zij met die in Noord-Nederland in verband slaan, 

en behooren dus tot het laatste weder te keeren. 

Wij hebben ten deze, om eenen geregelden gang 

te bewaren, te besehouwen, wat de Roomsche 

Kerk in zich zelve te harer opbouwing deed, wat 

zij hiertoe in betrekking tot de Protestanten on¬ 

dernam, en wat door deze daartegen gedaan werd; 

terwijl bij dat alles zal blijken hare betrekking tot 

7 ^ 



den Slaat, die eindelijk met Rome onderhandelt 

over de regeling harer belangen bij een Concordaat, 

Onder de eerste middelen, welke de Roomscho 

Kerk in ons Vaderland in zich zelve te harer 

opbeuring ondernam, behoorde hare poging orn 

de vroeger opgeheven Kloosters in Noord-Bra- 

land te herstellen. Napoleon had toch, gelijk 

alle andere, ook die van Ravensteijn, Megen 

en Kuik vernietigd, en, daar men in de meening 

scheen te verkeeren, dat het nieuwe Bewind alles 

zou veranderen, wat door den overheerscher was 

vaslgesleld geworden, vleide men zich dan ook, 

ligtelijk het verlof lot herstelling dier inrigtingeu 

te zullen bekomen. Een aantal verzoekschriften 

werden met dit doel bij den Souvereinen Vorst 

ingeleverd (1). Deszclfs raadslieden zagen menige 

en gegronde zwarigheid in de inwilliging van dit 

verlangen, en dit bewerkte, dat de zaak eerlang 

op eene, voorzeker den vragers niet in alle opzig- 

ten gewenschte, maar toch hoogst billyke wijze, 

omtrent de Kloosters St, jdgatha in het Land van 

Kuik^ te p^elp, Deuren^ Megen ^ Uden, Boxmeer 

en Haren geregeld werd (2). Vooreerst toch, zou 

elk kloosterling, die deze gestichten verlaten had 

of nog verlaten zou, niet alleen de door napoleon 

vastgestelde jaarlijksche toelage behouden, maar 

(1) O. a. ook van kloosterlingen te Maastricht, Vcnlo, 

de Guillelmiten te Huibergen, enz. 

(2) Bij Besluit van Z. K. H., van 2 Sept. 1814, 

N°. 50, 
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tleze ook, waar zij ongenoegzaam was, door den 

Vorst vermeerderd worden; en ten andere dwong 

men niemand om het Klooster, hetwelk hij na de 

herstelling des Vaderlands weder was gaan bewonen, 

te ontruimen. Integendeel, werd allen, die daarin 

wenschten te blijven, hiertoe de vrijheid verleend,' 

mits zij in eigen persoon dien wensch aan ’sLands 

Gemagtigden te kennen gaven, en daarbij verklaar¬ 

den, van het aangeboden pensioen afstand te doen, 

zoolang zij in het geslicht bleven vertoeven. Intiis- 

schen werd het hun slrengelijk verboden, eenigo 

nieuwelingen aan te nemen , en naauwlettend toe- 

zigt hierop voorgeschreven. 

Dit JJesluit bevatte dus, ofschoon de uitsterving 

dier Kloosters voorschrijvende, niets, wat omtrent 

de toenmalige kloosterlingen onbillijk mogt ge¬ 

noemd worden, maar veeleer groote verzachting 

van de door napoleon geboden opheffing. Hel 

was er echter verre af, dat men hiermede tevre¬ 

den was. Wal men niet bij den Vorst had kun¬ 

nen vervverven, zocht men nu bij den onderge¬ 

schikten ambtenaar te verkrijgen; en werkelijk 

wist men den toenmaligen Gouverneur van Noord- 

Braband te bewegen om bij het Staatsbewind voor¬ 

stellen ter gunste van de opgeheven inriglingen te 

doen. Hetzelve had echter de zaak met te groote 

zorg overwogen, om tot veranderde maatregelen te 

kunnen overgaan, en alzoo werkten deze pogingen 

niets anders uit, dan dat de Vorst weldra (l) op 

(1) Ifij besluit van 8 Febiuarij 1815, N®. 58. 
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crnstigen toon de handhaving zyner bevelen voor¬ 

schreef, en later alle rnet dezelve strijdende aanvra¬ 

gen van de hand bleef wijzen (1). 

Een tweede middel, ter opbeuring der Roomsche 

Kerk in haar zelve aangewend, bestond in het 

slichten en vernieuwen van kerk- en pastoriege- 

bouwen, en het vermeerderen van het aantal 

Geestelyken voor de dienst der Gemeenten. Maar 

ook hier overschreed de ijver meermalen de maat; 

want, hoezeer door het Staatsbewind biHyk behan¬ 

deld, en zelfs de aanvragen der Hervormden te 

TVinsen , Beuningen en Gellicmn ^ om hunne 

kerken terug te bekomen, afgewezen ziende, kostte 

het inspanning en dwang om de Roomschgezinden 

op laatstgemelde plaats aan hunne verpligtingen 

te doen beantwoorden. Tq Voorhout^ in Zuid- 

Holland ^ gaf men inlusschen een merkwaardig 

bewijs van verdraagzaamheid. De kerk aldaar was 

door eenen scheidsmnur gedeeld en werd gelijk¬ 

tijdig door Hervormden en Roomschgezinden ge¬ 

bruikt. Evenwel bleven de Godsdienst-verrigtin- 

gen van de eene Gezindte, tot groot nadeel der 

aandacht, voor de andere hoorbaar. Do hieruit 

ontstane moeyelylcheden gaven den Commissaris 

voor de Rerkelijke Zaken aanleiding om den Aarts¬ 

priester CRAMER uit te noodigen tot het aanwenden 

zijner pogingen ter wegneming van dit bezwaar. 

Gereedelijk werd hieraan door dien Geestelyke 

(1) Dit berigt is door ons uit medegedeelde berigten 

en echte Stukken opgemaakt. 
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voldaau, en onder zijne leiding eene niinnelyko 

schikking tot stand gebragt, volgens welke de beide 

Gezindten zich op verschillende uren van het ge¬ 

bouw zouden bedienen (1). Bleek hieruit, dat het 

Staatsbewind zich niet op hoogen toon in Kcr- 

kelyke aangelegenheden wilde doen gelden; het 

bleek ook, dat het de stichting van nieuwe bede¬ 

huizen gaarne ondersteunde. In de Hollandsche 

Missie alleen zijn gedurende de eerste vijf en twin¬ 

tig jaren der regering van Koning willem I meer 

dan honderd Roomsche kerken geheel vernieuwd, 

en een nog grooter aantal bedehuizen is vergroot 

en verfraaid geworden, terwijl tevens voor de ver¬ 

betering der Pastoorswoningen gezorgd werd, en 

van de milddadigheid der Gemeenten menig kost¬ 

baar kerk- en altaarsieraad verkregen. Men be¬ 

groot de daaraan bestede som, behalve die voor 

inwendige verfraaijing en voor kerkhoven werd 

uitgegeven, op ruim negen millioen gulden, 

waartoe do welwillende beschikking des Konings 

ongeveer twaalf tonnen gouds had bijgedragen (2). 

Twee en twintig nieuwe Statiën werden er gesticht, 

cn daardoor ruim vergoed wat in hetzelfde tijdvak 

om verschillende redenen was opgeheven of aan 

de Hollandsche Zending onttrokken (3); terwijl 

(1) Uit eene medegedeelde correspondentie tusschen 

den Commissaris en den Aarts-priester. 

(2) R. K. Jaarboek, voor 1840, hl. 120. 

(3) Aldaar, hl. 121 verv. 
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zes honderd en dertig Priesters (1) bg het eind® 

Tan dit tgdperk de Godsdienstige belangen der vgf- 

maal honderd duizend Roomschgezinden, tot de 

Missie behoorende , behartigden (2). 

In het overige gedeelte van Noord-Nederland 

zagen de Roomschgezinden hunnen wensch naar 

nieuwe kerken en vermeerdering van Geestelijke 

leidslieden met even gunstig gevolg bekroond. Hel 

Hooge Bewind had den eenvoudigen, door eene 

welwikkende staatkunde voorgeschreven regel aan¬ 

genomen, om de beschikkingen der vroegere Staats- 

magten omtrent kerken en pastoriën, te handha¬ 

ven. Van den kant der Hervormden (de onpartij¬ 

digheid gebiedt ons, dit niet onopgemerkt te laten) 

was men ook niet altgd even kiesch in de aange¬ 

wende pogingen om een geleden verlies vergoed te 

zien (3). Moegelijkheden waren intusschen niet te 

ontgaan, daar niet overal de beschikkingen van 

een vroeger Bestuur ten uitvoer waren gelegd (4); 

maar billgkheid kenmerkte de handelingen van het 

nieuwe Bewind, want, waar men de Roomschgezin¬ 

den te JVoensel magtigde lot het afbreken eener hun 

vroeger afgestane kerk en ook die te Reijen^ waar 

geene Hervormden meer waren, aan hen toeslond, 

weigerde men hun de kerk te Gilze^ omdat daar 

(1) Na 1814 met ongeveer twee honderd toegenomen. 

, (2) R. K. Jaarboek f voor 1840, hl. 124. 

(3) O. a. te Someren. 

(4) B. V. te Qosterhout en Bladet. 
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nog een Predikant aanwezig was (1). Elf oude 

Parochiale kerken onder het Vicariaat van ’sller- 

togenhosch gingen aan de Roomschgezinden over (2), 

en menig nieuw kerkgebouw werd, terwijl men 

elders de bedehuizen verfraaide en verbeterde, uit 

de bijdragen der Gemeenten en uit de giften van 

den Koning gesticht, en de zes Rerk-districten (3), 

waarin Noord~Nederlandy behalve de Hollandsche 

Missie, verdeeld was, telden, voor de Geestelijke 

behoeften van 400,000 Roomschgezinden, (om¬ 

streeks 1838) 285 pastoriën, 324'kerken en'bij¬ 

kerken met 500 Priesters (4). 

Zich op deze wijze in het Vaderland zelf uitge¬ 

breid hebbende, trachtte de Roomsche Kerk dat 

insgelijks in onze Overzeesche Bezittingen te doen, 

en ook daarin ondervond zij van Staatswege cene 

ondersteuning, die zoo billijk was, als zij gewenscht 

kon worden. In de Ncderlandsche Oost-Indische 

(1) TJit medegedeelde berigten en Stukken. 

(2) R. K. Jaarboek, voor 1840, bl. 152. 

(3) liet Apostolisch Vicariaat van ’s IlertogenhoHch, dat 

der Ncderlandsche districten van het voormalig Bisdom 

van Roermonde, dat van het Nederlandsch gedeelte van het 

voormalig Bisdom van Antwerpen, het Apostolisch Vicariaat 

der Landen van Ravensteyn en Megen, het Zeeuwsch 

gedeelte van het Bisdom Gend en het Nederlandsch gedeelte 

van het Bisdom Luik. — Thans zijn er vier Kerk-dis- 

tricten : de Hollandsche Zending, liet Apostolisch Vi¬ 

cariaat van ’s Jlertogenhosch, dat van Breda en dat 

van Limburg. 

(4) R. K. Jaarboek, voor 1840, bl. 124. 
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Cezittiogen deelde zij , de bevolking in aanmerking 

genomen zynde (1) , in al de voorreglen, welke do 

Pi’oteslanlen aldaar genoten. Do Missie in die Ge- 

Aveslen stond en staat onmiddellijk onder de Con¬ 

gregatie de propaganda Jide te Rome^ en derzcl- 

ver belangen werden en worden bier te Lande ver¬ 

zorgd door eenen Procurator, die de Geestelijken 

aan den Koning voordraagt, welke daarop door de¬ 

zen benoemd worden. Op Java zelf hadden zij drie 

Statiën en eene te Padang op de Westkust van 

Sumatra, Te Batavia was en is een Apostoli¬ 

sche Prefect, die voor de Zending waakte en het 

onmiddellijk toezigt hield (2). — De Nederlandsche 

Missie in onze West-Indische Bezittingen was en 

is in twee Prefecturen verdeeld, die van Suri¬ 

name en die van Curacao. In de eerstgenoemde 

maken de Fioomschgezinden verreweg de minder¬ 

heid uit (3) , maar in de andere bedragen zy een 

veel grooter getal (4). De verzorging van beide 

afdeelingen werd hier te Lande aan éénen Procura¬ 

tor opgedragen (5). 

(1) Bij het einde van dit tijdperk schatte men de 

II. K. bevolking aldaar op ruim 9,000 zielen. 

(2) Vgl. R, K. Jaarboek, voor 1840, hl. 89 verv. 

(3) Omtrent 3,900 zielen. 

(4) De Prefectuur Curacao, waartoe ook Bonaire, 

Aruba, St. Eustatius en het Ilollandsche gedeelte van 

St. Martin en Saba behooren, telt ruim 16,000 zielen. 

(5) R. K. Jaarboek, voor 1840, hl. 92 verv. R. K. 

Stemmen, voor 1838, hl. 288. 
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In (Ic derde plaats werkte do Roornsche Kerk 

in zich zelve aan hare opbeuring door het uit- 

hreidcn harer inrigtingen ter opleiding van aan¬ 

staande Priesters. Maar juist hij dit punt was het, 

dat zij hare onafhankelijkheid met kracht poogde 

te handhaven, en zich, de weldadige zorg van het 

Staatsbestuur weigerende, in vijandige houding te¬ 

genover hetzelve plaatste. Het voorbereidend on¬ 

derwijs, hetwelk de jeugdige kweekelingen voor 

het Priesterambt ontvingen, liet, naar veler oordeel, 

zeer veel te wenschen over (1). Slechts weinigen 

bezochten de openbare Latijnsche Scholen, maar 

de moesten werden aan Monniken-opzigt toever¬ 

trouwd , althans naar eeno Monniken-methode on¬ 

derwezen. » Velen toch wijdden,” naar de getui¬ 

genis van een’ bevoegd beoordeelaar (2) omtrent de 

geheele opleiding der aanslaande Geestelijken, » zich 

» zonder de vereischto bekwaamheid aan do dienst 

» der Godheid toe, daar zij, door het verwaarlozen 

» eener vlijtige beproeving hunner zedelijke inborst 

» en het veronachtzamen van die wetenschappen, 

» zonder welke zij in die heilige en edele oefen- 

w school met geeu gelukkig gevolg kunnen werk- 

)) zaam zijn, de veiligste middelen, om hunne 

(1) Een treurig , misschien hoog gekleurd tafereel wordt 

hiervan opgehangen in : de R. R. Kerk in Oud-Nedcrl. 

gelijk zij is, zijn kon en zijn moest [^Amst., 1833), bl. 

.32 verv. 

■■ (2) F. c. DE GREUVE , Redevoering ter inhuldiging van 

het Collegium Philoeophicum [Leuven, 1825), bl. 2 en 3. 
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» roeping Ie leeren kennen, en vorderingen in hefc 

» vak der Godgeleerdheid te maken , als liet ware 

» verachten, of niet in de gelegenheid zijn om 

» die middelen Ie vinden: zoodat zij met zeker 

» zelfbehagen over hunne geringe taalkennis en 

)) door eene soort van blinden ijver naar de ver- 

» hevensle standplaats der wijsheid, naar het hei- 

» ligdom der Godgeleerdheid gedreven, na het 

)) einde hunner Theologische studiën, ten hoogste 

» als lialfgclcerden het Seminarie verlaten, en der- 

)) halve niets hoegenaamd Gods Kerke tot nut vcr- 

)) strekken.” En waarlijk, wanneer wij hierme¬ 

de eene elders (1) geleverde beschrijving van een 

der Hollandsche Seminariën vergelyken, dan was 

de wensch naar verbetering zeer billijk, en te 

rcfft zocht men de oorzaak van het verkeerde in 
o 

het gebrekkige der eerste wetenschappelijke oplei¬ 

ding. Sommige Roomsch-Kalholijke Kerkvoogden 

betoogden bij den Koning het ongenoegzame daar¬ 

van (2), en deze, wien het Onderwijs byzonder ter 

harte ging, vaardigde menige verordening uit lot 

verbetering van Lalijnsche Scholen en Collegiën 

van opvoeding, dezelve met behoedzaamheid uit- 

‘breidende. Wel was dit geenszins in den geest 

van het meerendeel der Kerkelijken; maar men 

droeg hel stilzwijgend, zoolang de Staat zich bij 

hel geven dier wetten op zyn eigen grondgebied 

bleef bewegen. Men rekende echter op de bekende 

(!) Dc li. K. Kerk in Oud-Nederh, enz., bl. 38 verv. 

(2) Kou. Besluit van 14 Junij 1823. 
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goo<)willigheid des Konings, en vcrwachtle, dal 

deze, bij de bcslc bedoeling, misschien niet altijd 

streng behoedzaam zou handelen. En men bedroog 

zich hierin niet geheel. Het verlichte Staatsbe¬ 

stuur, inderdaad eene grondige opleiding der Room- 

sche Priesters wenschende, toegejuicht door een 

aantal Liberalen, daartoe niet altijd met toegenegen 

oogmerk, zelfs door sommigen , ook door den be¬ 

luchten DE CELLES, met een verderfelyk doel ge¬ 

raden (1), beval, den 14 Junij 1825, de oprigting 

van een Collegium Philosophicum , aan eene der 

Relgische Hoogescholen, waar het voorbereidend 

onderwys door bekwame Hoogleeraars aan de toe¬ 

komende Geestelijken zou gegeven worden. Menig 

voordeel werd in dat Besluit aan de zeker lofwaar- \ 
dige instelling toegekend, maar tevens bepaald, dat 

na verloop van twee jaren op de Bisschoppelykc 

Seminariën geene wijsbegeerte zou onderwezen , 

en geen Student meer opgenomen zou mogen wor¬ 

den, die zijnen studie-tyd niet behoorlijk op het 

Collegium Philosophicum bad volbragt (2). Bij 

opvolgende Besluiten werd Leuven als de plaats 

der nieuwe inrigling aangewezen, de Aarts-bisschop 

van Mechelen als derzelver Curator aangesteld, 

deze over de keuze der nieuwe Hoogleeraars geraad¬ 

pleegd (3), en eindelijk, na de benoeming van de 

(1) Van kampen, t. a. p., bl. 535. 

(2) Zie het Besluit van Z. M., bij broes, t. a. p., bl. 

575, en in de Staats-Courant, 14 Junij 1825. 

(3) Zie ze ineerendcels bij broes, t. a. p., bl.581 verv. 
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laalstcn, }ict Collegium op den 17 Oclobor 1825 

geopend. 

LolFelijk was de bedoeling des Konings. Niels 

minder beoogde zij , dan wezenlijke opbeuring van 

den Prieslerstand en de bevordering van de Gods¬ 

dienst. Keizer josepii II had insgelijks, maar zon¬ 

der zijn doel te kunnen bereiken, een groot of 

algemeen Seminarie, buiten de goedkeuring des 

Pausen, en tegen den wil der Geestelyklieid, te 

Leuven gesticht. En dit was evenmin als de daar¬ 

op gevolgde Staatsberoerlen by de Belgen verge¬ 

ten. Met misnoegen vernamen dan ook de Kerke- 

lijken den door Koning willem 1 genomen maat¬ 

regel, en zij beschuldigden den Staat van hier uit 

deszelfs grondgebied op dat der Kerk getreden 

te zijn. Van Rome zelf wees men op hetgeen te¬ 

gen de stichting van joseph II, in 1787, gedaan 

was (1). En men meende dan wel overvloedig 

reden te hebben om zich over ’s Konings besluit te 

beklagen. Door het Collegium Philosophicum 

waren alle andere Geestelijke Collegiën opgeheven , 

en de Aarls-bisschop noemde dit, onverholen, wat 

(1) Men schreef van daar: » Sa Sainteté, dont Ie coenr 

est penetré de la douleur la plus vive par la lecture des 

deux Arrêtès, est convaincue que la reclamation com¬ 

mune sera digne des Chefs des diocèses, dont elle émane, 

et qidelle sera modellée sur celle qui a été faite par les 

Ordinaires de la Belgique, en 1787, contre Ie Séminaire 

Général, érigé a Louvain par 1' Enipereur josepii 11” — 

bij BROES, t. a. p., hl. 588. 
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het zijne aanging, » strijdig mei Kerkelijk, God- 

delgk en Slaalsregl (1).” Men zoeht dan ook do 

ouders Ie bewegen om hunne kinderen niet naar 

de nieuwe inrigting te zenden, en een wijd gestrooid 

pamphlet (2) , het Gouvernement van vervolging 

der Roomsche Godsdienst beschuldigende, was be¬ 

stemd om alom de gemoederen tegen hetzelve op 

te winden. 

De ondervinding deed later den wensch ont¬ 

staan , dal het Collegium Philosophicum niet on¬ 

dernomen ware geworden; maar wij mogen, hoe¬ 

zeer in dien wensch deelendo, daarom de wijze 

bedachtzaamheid, met welke het onder Aarts-bis- 

schoppelyk toezigt werd geplaatst, en vooral het 

heilzame en edel doel des Konings niet voor- 

bgzien. Dit laatste werd ook door velen, vooral 

door de Liberalen erkend. Eerlang echter vielen er 

gebeurtenissen voor, die hetzelve geheel verijdelden, 

en tot de opheffing van het Leuvensche Collegium 

deden besluiten. De oorzaak daarvan lag in het 

klimmend misnoegen der Geestelijkheid, waarin 

ook de Noord-Nederlandsche deelde (3), en in 

het straks te vermelden Concordaat met Rome. 

In alles openbaarde zich niet alleen het streven 

naar volkomen onafhankelijkheid van den Staat, 

maar ook naar opbeuring van Kerkelyk en Geeste- 

lijk gezag. 

(1) Bij BROES, t. a. p., hl. 588 en 589. 

(2) Zie het mede bij broes, t. a. p., bl. 591 verv. 

(3) Dit blijkt, o. a., uit menig in lateren tijd uitgege¬ 
ven Vlugschrift over het Onderwijs. 
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Als cone bijzonderheid, tol deze pogingen ter 

oj)beuring van de Roomsche Kerk beboerende, en 

levens eenen geschikton overgang makende tot het 

beschouwen derzulke, die daartoe regtslreeks tegen 

het Prolestanlismus werden aangewend, staat nog 

te vermelden de zucht om de Godsdienst-plegtighe- 

den buiten de kerkgebouwen te brengen. Op meer 

dan ééne plaats toch hield men, in stryd met de 

wetten, openbare processiën, en op den H. Sacra¬ 

mentsdag 1817 ontzag men zich niet om te Ra~ 

vensteijn do openbare Godsdienstoefening der Her¬ 

vormden aldaar te verstoren (1). — Over het ge¬ 

heel openbaarde zich een het Prolestanlismus vij¬ 

andige en aanrandende geest, welken wy wel niet 

in alle bijzonderheden kunnen volgen, maar toch 

beknoplelijk behooren te beschouwen. 

De zucht om de Protestanten te onderdrukken, 

waar de Roomschgezinden de meerderheid uitmaak¬ 

ten, en den geest van afscheiding tusschen de laat- 

slen en de eersten te bevorderen , openbaarde zich 

veelvuldig ; voornamelijk daar , waar , volgens be¬ 

slaande regten of gewoonten, het beheer van Pro- 

testanlsche Rerkelijke- en Armen-goederen in han¬ 

den van Roomschgezinden was. Meermalen kwamen 

bij de Hervormde Synode, niet alleen uit Noord- 

Brahandy maar ook nog in 1828 uit Friesland, 

klaglen in, dat hierdoor, by weigering van ver- 

(1) Handelingen van de Algem. Christ. Synode der 

Jlcrv. Kerk in het Koningrijk der Nederl. in den jare 

1818, hl. 115. 
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antwoording, hoogst belangrijke nadeelen voor da 

Eerediensl der Hervormden voortvloeiden (1). El¬ 

ders , met name in België^ dwongen de Roomscli- 

gezinde Schoolonderwgzers de kinderen der Protes¬ 

tanten om ter Misse te gaan (2). Ook krijgslieden, 

die lot deze behoorden, moesten voor het f^enera- 

hile knielen (3), In den omtrek van Maastricht 

verhinderden zy in 1826 eenen Predikant in zijne 

dienst (4) , terwijl men te Ravensteijn (1819) on¬ 

der den open hemel bittere, zoogenaamde contro- 

vers-preeken tegen de Protestanten hield (5). Het 

bleek uit dit alles, dat het alleen aan meerdere 

kracht ontbrak om die onderdrukking op ruimere 

schaal te doen werken. 

Meest echter hinderde den onverdraagzamen 

(1) Hand, der Herv. Syn., 1818, hl. 114 j 1819, hl. 

57; 1820^ hl. 72; 1828, bl. 47. 

(2) Hand., 1818, bl. 115. 

(3) Hand., 1818, bl. 115; 1819, bl. 13. 

(4) Hand., 1827, bl. 58. 

(5) Hand., 1820, bl. 72. — De controvers-preeken 

werden bij een geheim Koninklijk Besluit, van 23 April 

1822, verboden, en de stipte handhaving van dat verbod 

aan de Ministers van Justitie en van Binnenlandsche Za¬ 

ken , 'en aan den Directeur-Generaal voor de Roomsche 

Eeredienst opgedragen: terwijl tevens besloten werd om 

de openbare Processiën in de Noordelijke Provinciën al¬ 

leen daar toe te laten , waar zulks altijd onafgebroken 

vergund geweest was, maar ze overal elders, zoo aU 

ook te Ravenstein, met kracht te beletten. 

III. 8 
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de eensgezindheid > welke op] de meeste plaatsen 

tiisschen Roomsch en. Onrootn&ch heerschle. Deze 

te Terbannen was het doel, hetwelk Telen zich 

voorslelden, Tooral in NoordsBrahand. In dit 

Gewest ontwaarde . men toch bij de Roomsche be- 

TolUingveene neiging tol goedhartigheid, vriende-* 

lijkheid' en gedienstigheid ciok jegens, Protestanten, 

die in het geheel niet gunstig was Toor de oog¬ 

merken van de voorslandcrs der • Ultramonlaansche 

beginselen. Eensdeels poogde, men den zoo gevrees^ 

den omgang met de meer yerlichte Protestanten, en 

het deelnemen aan inrigtingen,, tol welke ook deze 

behoorden, door de tnsschenkomst der Geestelijk¬ 

heid te beletten; maar, wel bewust, dat het ge- 

Taarlijk wa^, die, door de gewoonte tot behoefte 

geworden, uitspanningen geheel weg te nemen, 

trachtte men er anderdeels iets voor in de plaats 

te stellen, hetwelk tevens ter bereiking van het 

hoofddoel medewerkte. Hiertoe ristte men leesse- 
O O 

zelschappen op, waaraan het Protestantisraus vijan¬ 

dige Geschriften gelezen werden, en andere veree- 

nigingen, die alleen voor Roomschgezinden bestemd 

waren (1). De uitkomst leerde dan ook, dat men 

zich geenszins in do middelen vergist had, om den 

geest van afscheiding tusschen de in Geloof ver¬ 

schillende ingezetenen te bevorderen. De toene¬ 

mende onverdraagzaamheid van sommige Geestely- 

ken , onder welke wy de toenmaals te Kuilenburg 

(1) Vgl. Hand, der Herv, Syn., 1827, bl. 55 verv. 
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Tertoevetide Jezuïten meermalen genoemd vinden (1), 

had kenbaren invloed op de leeken. 

Aan deze tegen hel Protestantisraus vyandige hou¬ 

ding paarde zich uit den aard der zaak yverige 

werkzaamheid om. het getal der Roomschgezinden 

te doen toenemen» zoo door het inplanten van de¬ 

zelve. op plaatsen, . waar zij vroeger niet of weinig 

waren,,als door het maken van bekeerlingen. 

Tot beiden waren byzondere inrigtingen, met 

name de Broederschap van den H, Geest ^ en 

de Roomsch-Katholijhe Maatschappijn werkzaam. 

Als gevolg van deze bemoeijingen merkte men 

bier en daar op, dat de Roomschgezinden by ver- 

koopingen en verhuringen hunne Geloofsgenoolen 

voortrokken, en elders door overbieding de Protes¬ 

tanten zochten te verdringen (2). Op andere plaat¬ 

sen, met name in de Provincie Zeeland, werkten 

bijzondere omstandigheden ter bereiking van dit 

doel mede, en niet hel minste, dat zich daar een 

groot vaantal Roomschgezinde arbeiders met der 

woon nederzetten ,' die blykbaar daartoe ondersteund 

werden (3). Meest verdient echter de jagt, op be¬ 

keerlingen onze aandacht. 

i De-i zucht om proselyten te maken Jigt in het 

beginsel der Roómsche Kerk. Zoolang zij zich 

de alleen-zaligmakende acht, is het pligt voor 

(1) Hand. der lierv. Sijn.,' 1826, bk 18; 1827, bl. 54. 

(2) Hand., 1828, bl. 45. 
•• • • r 

(3) Uit medegedeelde bérigten. \\\, 'Hand.f 1827, 

bl. 53. 

8 ♦ 
/ 
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hare Geeslelykheid, Ie werken aan de bekeering 

der in haar oog dwalenden. Te vorderen, dat zy 

hiervan afliel, zou hetzelfde wezen, als te eischen, 

dat zij haren geest zou verloochenen. De Protestant 

heeft echter regl om die daartoe aangewende mid¬ 

delen af te keuren, welke noch edel, noch Chris¬ 

telijk , noch billijk mogen genoemd worden. En 

van deze spreken onloochenbare bescheiden. 

Geoorloofd mag het toch niet heelen, dat, zoo 

als wij geboekt vinden, zoogenaamde Zusters van 

Liefde kinderen van Hervormden in den kost be¬ 

steedden om in de Roomsche Kerk te worden op¬ 

gevoed (1); dat men weezen met hetzelfde doel aan 

het Protestantsch Godsdienstig Onderwijs onttrok, 

en eener gevangen vrouw daartoe met list en be¬ 

drog haar kind afperste (2) : maar nog schandelij- 

ker was hel, die bekeeringsproeven aan te wenden 

bg kranken en stervenden, dezer laatste uren hier¬ 

door te verbitteren, en zoo met eene bekeering, 

den zwakken en afgematten als gewelddadig afge¬ 

dwongen , te schilleren. En toch ontbrak het niet 

aan voorbeelden, dal men zoo gehandeld, en zelfs 

op hel sterfbed herdoopt had (3). Men ging ech¬ 

ter hier en daar nog verder en bezigde bij armen 

en hebzuchligen het voorzeker hoogst, afkeuring¬ 

waardige middel van omkooping, den uit een schan- 

(1) Hand. der HerV. St/n., 1826, hl. 17. 

(2) Hand., 1828, hl. 46. 

(3) Zie ze in de Hand., 1826, hl. 17; 1827, hl. 59; 

1828, hl. 46. 
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delijk*^ beginsel besloten overgang met geld beloo^ 

kiende (1). Meest werkte men noglans door en op 

tle gemengde huwelijken. Somwijlen deed men 

deze aangaan met de uitdrukkelijke belofte, dat alle 

de kinderen in de Roomsche Kerk zouden worden 

opgevoed (2). Elders ontstond huiselijke twist, 

aangevuurd door de bemoeijingen der Geestelyken, 

(1) Hand. der Herv. Syn, y 1827, bl. 52, 56, 59; 

1828, bl. 46. 

(2) Hand., 1827, bl. 59.— Ten bewijze van het ver¬ 

melde , voeren wij tivce formulieren aan, bij welker 

eerste de Roomschgezinde bruid zich tot de opvoeding 

harer aanstaande kinderen in haar Kerkgeloof, en ter 

overhaling van haren echtgenoot tot hetzelve verbindt; 

terwijl het laatste de toestemming des mans bevat. Het 

eene is : 

» Moi Eléonore, etc. etc., prof essant la rcHgion Catho- 

» lique liomaine, je promets, que, si je paroiens d 

» m'unir par mariage avec N. IV,, etc. etc., de la Com- 

j$ munion Luthérienne {pu Calviniste), je n*ahandonnerai 

n jamais ma réligion. Je tacherai, au contraire, par 

» tout moyen dattirer d celle-ci mon èpoux. Enfinj'élè- 

» verai dans la même réligon tous les enfans, qui nai- 

» tront de notre union , de quelque sexe qu’ils soient.’’^^ 

» En foi de quoij'ai signé en présence de deux 

» téinoins.^^ ' '' 

- Het andéie luidt; 

» Moi Pierre, etc. etc., de la Communiën, etc. etc., dê- 

}) sirant m'unir par mariage avec Eléonore, etc. etc.,pro- 

» fessant la réligion Catholique Romaine, je prornets, 

M que, ,si je parviens a cette union, je ne ni'opposerai 

M jamais d ce que mon épouse suice les exercices de sa 
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over het Doopen der jonggeborenen (1), eii werd alzoo 

de eerste oudervreugde door Godsdienst - tweedragt 

verbitterd. Zelfs sloeg men over tot het • onver¬ 

schoonlijke uiterste, om, tegen alle vroegere, over¬ 

eenkomsten aan, kinderen, die Protestantsch had¬ 

den moeten worden, in weerwil van den uitdruk- 

kelyk verklaarden wil der Hervormde moeder, in 

de Roomsche Kerk te Doopen (2). 

Waar nu de Roomsche Kerk op deze vyandige 

wyze te harer opbeuring werkte, kon het niet an¬ 

ders, of de Protestanten moesten op verdediging 

bedacht worden: want, hoezeer de schynbare ver¬ 

draagzaamheid van een aantal Priesters sommiger 

oog verblindde, en hen zelfs van eene verbroedering 

deed droomen, was dit geenszins by allen het ge¬ 

val , cn wel het minst bij diegenen, wier bijzondere 

betrekking hen in staat stelde om de woelingen 

te beoordeelen van dat gedeelte der Geestelykheid, 

wat byzonder tot opbeuring der Kerk arbeidde. 

De Nederlandsche Hervormde Synode achtte zich 

dan ook verpligt om al die maatregelen te nemen, 

» réligion, et élève. dans celle-ci tous les enfans ^ de 

» quelque sexe qu’ils soient.” ^ r- 

» En foi de qttpiy.fai signé en présenes de deux 

» témoins.'* ''.tï- 

Aanzienlijke mannen in de Zuidelijke Pravincien getroost¬ 

ten zich de onderteekening Vaij zoodanige . verbihdtenis, 

om de toestemming der Geestelijkheid' te bekomen tot 

het sluiten van hun huwelijk met eene Roomsche. 

(1) Hand. der Herv. Syn., 1826, bl. , 18; 1827| hl. 53« 

(2) Hand., 1826, hl. 18; 1828, hl. 45. 



welke tot afweHng van het gedreigde kwaad kon¬ 

den strekken. En hierin • onderscheidden zich 'de 

wapenen 'der Protestanten’ van die der iRoomschge- 

zinden, dat de eersten altyd den toets der. billijk¬ 

heid konden doorstaan en islechts ter verdedigingi 

werden aangewend.! Allereerst trok de Hervormde 

Synode zich het lot aan der door Protestantsche 

krygslieden in de Zuidelijke Gewesten nagelaten 

weezen (1), maar daarenboven besloot zg hare Ge- 

loofsgenoolen in het algemeen te waarschuwen te¬ 

gen de listige verlokkingen tol afval, door sommi¬ 

ge R. K. Geeslelyken beproefd. Doch ook hier 

bepaalde zich deze waarschuwing tot het in het 

licht stellen van de weldaden der Hervorming, en 

tot het opwekken van hooge belangstelling in de¬ 

zelve. Voortreffelijke mannen maakten hunne wel 

versneden pen aan hetzelfde doel dienstbaar. Ons 

bestek gedoogt niet die allen breed te vermelden; 

wij mogen echter de namen niet 'verzwggen van do 

verdiensteiyke Bredasche Predikanten j. j. sghol- 

TE (2) en w. VAN 'volkom (3), benevens dien ivan 

den Utrechtschén Hoogleeraar n. bouman (4). Mén 

~ {yi Iland. ' der Herh. Sijn. j 1818, hl. 50, 121 verv.;' 

1819,^ hl. 118 en 119. ^ . 

(2) De vooiireffelijkheid der leer van de Roomsch-Ka- 

tholijke Kerk geschetst door j. g. le sage tei» broek, 

getoetst. 1816. ‘ 

(3) Uitgever en grootendeels Schrijver van het belang¬ 

rijke Tijdschrift: de Protestant. 

(4) Aan de Protestantsche Leeraren in ons Vaderland ^ 
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liet hel evenwel niet bij deze bgzondere werkzaam¬ 

heden . maar er werden tevens maatschappelijke 

inrigtingen ter handhaving van het Proteslanlismus 

geboren. De Synode der Hervormden liet 'door 

eene byzondere Commissie (1) de woelingen der 

Roomschgezinden gadeslaan , en zorgde gelijktijdig, 

zooveel in haar vermogen stond, in de Gods¬ 

dienstige behoeften harer Geloofsgenooten te voor¬ 

zien en hulpbehoevende Gemeenten te ondersteunen. 

Vooral in Noord-Br ah and en in het Land tui~ 

ichen Maas en JVaal waren er, die zóó afnamen, 

dat men met regt vreesde ze weldra te zien dalen 

beneden het hij de wet ter hehouding van het 

Predikants-traktement vastgeslelde getal zielen. Dit 

trok inzonderheid de opmerking van den achting- 

waardigen jacob van heusden , Predikant te Hil- 

varenheek, in meer dan één opzigt by zijn Kerk¬ 

genootschap verdienstelijk. Een vijand van alle 

onverdraagzaamheid, en zelfs volgaarne Roomsch- 

gezinde noodlijdenden ondersteunende (2), beoogde 

een tweeledig doel, het waken tegen hel ver¬ 

val der kleine, byna wegstervende Gemeenten, 

ier gelegenheid van hetgeen in deze dagen door de Room- 

sche Kerk tegen de Protestantsche ondernomen wordt. 

1825. Kerk. Raadg., II D., 1ste St. 

(1) Onder den naam van Synodale Commissie,: van, 

Correspondentie. In 1828 gingen derzelver werkzaamhe¬ 

den over aan de Algemeene Synodale Commissie. ^ 

(2) Een sprekend bewijs hiervan boekt j. j. sprenger 

VAN EYK., J. VAR DECSDxv, in Zijn Verdienstelijk leven 

geschetst f bl. 27 en 28. 
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on het weldoen aan verarmde Geloofsgenoolen. Do 

Proteslantsche Maatschappij tot bevordering van 

Welstand^ voornamelijk onder landlieden^ was 

hel gevolg zijner edele beraoeijingen, en het nut 

en heil, daardoor gesticht, hebben voorzeker den 

laten levensavond van den braven grysaard veraan¬ 

genaamd, en zyn niet minder de beste en spre¬ 

kendste gedenkteekenen zijner gedachtenis geble¬ 

ven. Menige Gemeente, die te niet gegaan zou 

wezen, heeft aan zijne stichting haar voortdurend 

beslaan te danken. 

Wel waren deze door de Protestanten genomen 

maatregelen van zachleren aard , dan die der 

Roomschgezinden, en zelfs mogten dezelve geenszins 

de algemeene goedkeuring of ondersteuning hun¬ 

ner Geloofsgenoolen erlangen: maar zij bereikten 

niettemin in menig opzigt het doel. Niet weinigen 

werden daardoor teruggehouden van eenen onbe- 

dachten overgang tot de Roomsche Kerk , en deze 

zelve niet zeldzaam tot meerdere gematigdheid ge¬ 

noopt. Zelfs overtrof somwijlen het getal der lot 

het Proteslanlismus óverkomenden dal der voor hel 

Kalholicismus gewonnenen. Onder de eersten vond 

men enkele Roomsche Geeslelyken; terwijl echter 

de Protestanten ernstige maatregelen namen om te 

waken, dal deze, zoo zij onder hen hel Leeraars¬ 

ambt wilden bedienen , dit uil een wezenlyk goed 

beginsel mogten wenschen en ter eere der Gods¬ 

dienst bekleeden (t). 

(1) Hand. der Herv. Syn., 1821, bl. 41 , 67, 68 j 

1822, bl. 42, 47, 52, 53 j 1823, bl. 46. 



122 

[iitusschen begon de Roomsche Geeslelijkheid, 

vooral in België^ het hoofd meer en meer op te 

steken. Wy hebben reeds gezien, dat de Koning 

het Concordaat van 1801 tot rigtsnoer zijner be- 

ïnoeyingen omtrent de Roomsche Kerk had verklaard. 

En kon hg anders? Op de Zuidelijke Gewesten was 

het sedert jaren, op de Noordelgke in 1812 toe¬ 

gepast. Het werd derhalve door den Vorst in wer¬ 

king gevonden. In die overeenkomst was echter 

bepaald (1), dat omtrent de verkiezing der Bis¬ 

schoppen eene andere schikking moest gemaakt 

worden, zoo een opvolger van den Franschen Con¬ 

sul niet tot de Roomsche Kerk behoorde. Dit ge¬ 

val bestond, nu al de Nederlanden onder de 

kroon van den Prolestantschen willem I vereenigd 

waren; en van daar is het dan ook te verklaren (2), 

dat het Staatsbewind een nieuw Concordaat zocht. 

Reeds in 1823 was hierover door den Baron wa.- 

GEL VAN AMPSEN eu dcu Ridder reinholt eene on- 

derhandeling te Rome geopend. Wel werd zg 

door den dood van Paus piüs YII verlraagrl, .maar 

eerlang door zgnen opvolger weder opgeval. In 

1826 werd de taak der onderhandeling opgedra¬ 

gen aan eenen:man , jdie , ofschoon Noord-Neder- 

land veel leeds berokkend hebbende, de gunst ent 

het vertrouwen van het Bewind had weten te win¬ 

nen. De Graaf de celles sloot dan ook in 1827, 

(1) Art. 17. ' ' . 

(2) Vgl. BROES, t. a. p., IV, bl. 158 vérv. 
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een nieuw Concordaat (1) mei Ro7ne y hetwelk er¬ 

gens met regt » eene bronwel van rampen voor 

)) het Vaderland” wordt genoemd. 

Het Concordaat zelf scheen, wat België aan¬ 

ging, niet zoo berispelyk , de verkiezing der Bis¬ 

schoppen zóó regelende, dat het Staatsgezag diege¬ 

nen niet behoefde te erkennen, welke aan hetzelve 

minder aangenaam waren, en overigens het Con¬ 

cordaat van 1801 ook voor de Noordelijke Gewes¬ 

ten van kracht makende. Maar op deze overeen¬ 

komst volgde eene Pauselijke Bulle tot derzelvcr 

bekrachtiging , welker inhoud veel verder ging dan 

die van het gesloten verdrag. En inderdaad, zoo 

wij niet mogen aaunemen, dat het Roomscho Ilof 

ten deze deszelfs gewone berekenende voorzigtig- 

heid uit het oog verloren hebbe , dan is het schier 

te vermoeden, dat hel verkeerd omtrent de weii- 

schen des Ronings en den toestand van het land 

is ingelicht geworden, door eene hand, die het 

Huis van oranje en de vereeniging van alle Ne- 

derlanden vijandige ^yas. Do bedoelde Biille beval 

toch de oprigling van twee Bisdommen in Noord- 

Nederland yjXe Amsterdam en te' ’s BLertogenhosch, 

cui (Verminderde ,4e.vens ;'d^Uf ii^vlo^d van den^Slaat 
* O i 

op., de hqogprp ..Gce^^iyfveny en..op 'het Ouderwijs; 

in de; Seminqriën., De jeed ^;van |trouwodoor de 

Geestelijken aan ’s;Lands Regering, j^f te leggen,. 

-i. «i . ' "i \ . . t. 
(1) Zie het bij broes , IV. , hl. 596 verv. j en in dc 

Verzameling van officiële Stukken helrekkelijk het Con- 

cord. l^sUage, 1841), bl. 5 verv. 
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werd, ofschoon in het Concordaat yan 1801 voor- 

geschrevcn, hier aJs eene bewilliging des Pausen 

voorgesteld, en de loon der geheele Bulle (1) was 

zoo ongewoon voor Hollandsche ooren, en zoo ge¬ 

heel builen de letter des verdrags, dat de Koning , 

zelf verklaarde derzelver inhoud niet onvoorwaar- 

delyk goed te keuren. In eene aanspraak (2) aan 

het Collegie van Kardinalen ging de Paus nog ver¬ 

der, verklarende, dat niemand meer verpligt zou 

wezen van het Collegium Philosophicum gebruik 

te maken. 

Het Concordaat werd door al de bygevoegde 

Pauselijke verklaringen, de Doos van Pandora voor 

Nederland en oranje. Velen mishaagde het zóó, 

dat er in den Raad van State en bij de Staten 

Generaal van gesproken werd om hel geheele stuk, 

dal zooveel misnoegen baarde en zoo groole uitga¬ 

ven zou veroorzaken, buiten werking te laten, De 

Regering, reeds door min voorziglige maatregelen 

van het Departement voor de Roomsche Eerdienst 

in moeijelykheden gebragl, kon hiertoe niet be¬ 

sluiten. Wat de staatkunde ten deze scheen aan 

te bevelen, strookte niet met de goede trouw, 

hoezeer Rome zich dan ook meer aanmatigdo'dan 

hel Concordaat loeslond: bovendien was men'voor’ 

de Geeslelykheid beducht en vertrouwde weinig 

op de Liberale party. Men besloot dus veel, maar 

niet alles toe te geven. Doch die middenweg 

(1) Zie bij BROES, IV., hl. 601 verv.j Fer^., hl. 10 verv. 

(2) By BROES, IV., bl. 609 j Verz. ^ bl. 22 verv. 
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kon uil den aard der zaak noch den voorstanders van 

het Pauselijk gezag, noch den Liberalen behagen. 

In eenen vertrouwelijken brief (1) werd door den Mi¬ 

nister van Binnenlandsche Zaken, aan wien reeds in 

1826 het beheer der Roomsch-Ralholijke Eeredienst 

was toegevoegd (2), aan de Gouverneurs der Gewesten 

berigt gegeven , dat de Paus in eene afzonderlijke 

Bul de Kapittels zou bevelen om den Koning te 

vragen, door welken persoon deze een’ openstaanden 

Bisschopszetel wilde vervuld hebben, en dat men, 

ter verkrijging van deze vergunning, afstand ge¬ 

daan bad van de verpligtende wet nopens het Col¬ 

legium Philosophicum, Het doel dezer inrigting 

zou door andere middelen evenzeer kunnen bereikt 

worden. Bovendien had de' Koning de Bul des 

Pausen, die de opleiding der aanstaande Priesters 

geheel in de magt der Bisschoppen stelde, geens¬ 

zins goedgekeurd, waar deze met ’sLands wellen 

streed, en derhalve was omtrent dat onderwijs ei¬ 

genlijk niets veranderd, vooral daar het Concor¬ 

daat vóór de vervulling der openstaande Stichten 

niet in werking kon komen, en althans zoolang 

de verordeningen omtrent hel onderwijs in de Se- 

rainariën en het Leuvensche Gollegie van volle 

kracht bleven. 

Natuurlijk moesten deze voorbehoudingen van 

het Staatsbewind velen der Geestelijken misha- 

(1) Bij BROES, IV., hl. 611 verv.; Ver zant., bl. 28; 

Courtier des Pays-bas, 13 Oct. 1827. 

(2) Zie het Besluit hg broes, IV., hl. 595 verv. 
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gen, en, hoezeer ook sommigen hunne Gemeenten 

lot blijde dankbaarheid over het gesloten Concor¬ 

daat (dat den 25 November 1827 in de Belgische, 

en eene maand later, op last van den Vice-superior 

ciAMBERLANi, in do Nooid-Nederlandschc Roomsche 

kerken afgekoridigd was) opwekten (1), bleek het 

weldra, dat het misnoegen der meesten al dieper 

wortels schoot. Bijzonder hinderde het hun, dat 

het verdrag niet spoediger werd ten uitvoer gelegd, 

en dat de invloed van het Bewind op het Onder¬ 

wijs was blijven bestaan. Dit wilden zij geheel 

vrg, en de schoolwet van 1806 opgeheven zien. 

Het toenemend misnoegen was voor het Gouverne¬ 

ment te meer belemmerend , daar ook de Liberale 

partij, in den aanvang zeer verstoord over de be¬ 

gunstiging der Geestelijkheid , onder de leiding van 

nog jonge regtsgeleerden , hooge ontevredenheid be¬ 

gon te openbaren, en in do dagbladen eenen stouten 

toon voerde. Weldra had er, op eene wyze, die 

eerst in lateren tyd zal opgehelderd worden, eene 

vereeniging tusschen Liberalen en Ultramóntanen 

plaats. Eene geregelde oppositie vormde zich tegen 

het Staatsbewind. De Courrier des Pays-Basy het 

orgaan der Liberale partij-, en do Courrier de la 

Meuse, dat der Geestelijkheid , stortten eenen vloed 

van schimpwoorden tegen de Ministers en zelfs tegen 

(1) Zie het Mandement van den Aartsbisschop van 

3Jechelen ,, bij broes IV. , bl., 615 yerv. , en , benevens 

dat van den ApostpJischen Vicaris \'axi llertogenbosch, 

in de Cerz., hl. 32 verv. 
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den Koning uit. Beiden eischten , wal hel Kerke¬ 

lijke aanging, vrijheid van Drukpers en van het 

Ouderwys, benevens de uilvoeriug van het Con¬ 

cordaat; en honderde verzoekschriften (petitiën), 

bij de Slalen-Generaal ingediend, ondersteunden 

deze eischen. Het Staatsbewind vond zich in dien 

moeijelijken toestand, welke iederen maatregel van 

beslissend gewigt maakt. Eene enkele dwaling kon 

van de ergste gevolgen zyn, en ieder vertoon van 

zwakheid moest de tegenpartijen styven. Men be¬ 

wandelde weder den middenweg. Omtrent sommi¬ 

ge strengheid betoonende, willigde het Bewind 

andere vorderingen in. In October 1829 vergun¬ 

de het, dat de Bisschoppen hunne Seminariën ook 

voor de letterkundige studiën der aanstaande Pries¬ 

ters zouden openen, en tevens werd hel Collegium 

Philosophicum vernietigd. Deze zegepraal der 

Geestelijkheid diende slechts om haar naar verdere 

overwinningen te doen haken. Een nieuwe stroom van 

petitiën , herstelling vragende van zoogenaamde grie¬ 

ven , en tot welker onderteekening duizenden, die 

er geen hot minste begrip van hadden,. door Pries¬ 

ters en Monniken bewogen werden, trad bij her¬ 

haling te voorschijn. De strengere maatregelen van 

het Gouvernement waren te zwakke dammen tegen 

den immer stijgenden stortvloed. Men had in Bel~ 

gië vergeten:, welk eene reeks van weldaden het 

aan den Koning verschuldigd was. De Julij-Om- 

weuleling van *1880 in Frankrijk vond er toejui¬ 

ching by boozen en dwazen en bij de opgewonden 

menigte. Terwijl men daar kvrel X, als een 
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Priesterslaaf, verbande, stak men in Zuid-Neder^ 

land in Augustus de oproervaan op tegen den ver¬ 

lichten WILLEM I. De tegenstrydige vereeniging 

der Liberale en der Priesterparty zegepraalde, en 

wederom scheurde zich het Zuiden van het Noorden. 

Uit den aard der zaak moest deze groote ge¬ 

beurtenis invloed hebben op de Roomsche Kerk in 

ons Vaderland. Niet langer vond deze hare kracht 

in de overgroote meerderheid harer Geloofsgerioo- 

teu in België: maar derzelver misnoegen had 

zich ook herwaarts overgeplant; en in allen geval 

had die vereeniging van vijftien jaren medegewerkt 

ter opbeuring van de Roomsche Kerk in Noord- 

Nederland zelf. 

Indien wij nu op de Geschiedenis der Room¬ 

sche Kerk, van de terugkomst des Prinsen van 

ORA.NJE tot 1830, eenen algemeenen blik werpen, 

dan treft menig punt ons oog, hetwelk de le¬ 

zer uit het vroeger geboekte zelf kan ontwikkelen: 

vooreerst, namelijk, de voorspoedige vooruitgang der 

Roomsche Kerk en de daartoe niet altyd kiesch 

aangewende, vaak met stouten toon gepaarde 

middelen; ten andere, de zucht van het Hooge 

Staatsbewind om jegens haar regtvaardig, zelfs 

toegevend te zijn, en vooral om maatregelen te 

nemen , die haar het bezit van achtingwaardige en 

kundige Priesters moglen verzekeren; ten dorde, 

haar onverholen streven naar volkomen onafhan¬ 

kelijkheid van het Staatsgezag, en de tegenzin van 

een groot deel der Geestelykheid tegen al, wat 

meer licht kon aanbrengen; ten vierde, eindelijk, 
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de aanbiddelijke gang der Voorzienigheid, welke, 

altijd >Yakende voor licht en waarheid, in hel toe¬ 

laten van menigen hevigen aanval hel middel schonk 

om de Protestanten te doen zien, dat de oude 

strijd nog niet geëindigd was, maar duurzaam 

kracht en waakzaamheid bleef vorderen. 

§ 3. 

Geschiedenis der Roomsche Kerk in ons Ka~ 

der land y can 1830 tot den Troonsafstand 

van Koning willem I, in 1840. 

Het tiental jaren, welks Geschiedenis in betrek¬ 

king tot de Roomsche Kerk ' de volgende bladen 

zullen ontvouwen, was allergewigtigst voor ons 

Vaderland. Wat onze taak aangaat, mogen en 

moeten wij echter in derzelver behandeling kort 

zijn. Van menige gebeurtenis toch is de oorzaak, 

en zelfs de werking nog niet volkomen gebleken; 

terwyl wy, zoo geheel onzen tijd naderende, veel 

als bekend mogen veronderstellen, en ons derhalve 

vergenoegen met al wat van dien aard is, alleen 

aan te stippen. Bovendien, zou hel voorbarig zijn, 

een breed oordeel te willen uitspreken, waar de 

toekomst nog zoo veel zal moeten ontsluijeren. 

Het .Concordaat van 1827 was wel op Kerkelij- 

ken last in jSoord-Nederland afgekondigd, maar 

door het Staatsbewind niet ten uitvoer gelegd. 

De algemeene aangelegenheden van het Vaderland 

vorderden al deszelfs aandacht. Het had no?(ans 

III. 9 
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hel plan tol het in werking brengen van het ver¬ 

drag met Rome niet opgegeven, en kon dit ook 

niet, zoolang het geenen afstand had gedaan van 

het als in opstand beschouwd wordende België, 

De Paus zelf erkende de bevoegdheid van Koning 

•WILLEM I bij de benoeming van eenen nieuwen 

Aarts-bisschop van MecJielen (1), en op de Staats- 
\ 

begroetingen bleven de som ten behoeve der Roora- 

sche Eeredienst na de uitvoering van het Con^ 

cordaat, voor Memorie, en de kosten voor het on¬ 

derhoud der Bisschoppelijke verbleven, te Amster~ 

dam en te Hertogenhosch t in cijfers, uitgetrok¬ 

ken (2). 

Kon hel anders, of de beschouwingwijze om¬ 

trent hel al of niet verbindende van het Concor¬ 

daat van 1827 voor Noord-Nederland moest zeer 

onderscheiden wezen? Rome omhelsde, zoo als van 

zelf verwacht kon worden, de eerste meening. Dit 

bleek onder anderen, toen Paus gregoor XVI, 

by het afslerven van den Apostolischen Viearis van 

Hertogenhosch ^ den reeds vroeger vermelden 

ANTOKTIUS VAN ALPHEN , den Heer HENRICÜS DEN 

puBBELDEN tot Aposlolischen Administrateur van het 

Bisdom aanstelde, in afwachting van de uitvoering 

des Concordaats en der daarbij gevoegde Bulle van 

LEO XII (3). En van de Roomsche Geestelykheid 

(1) Journal de la Haye, 26 Avril 1832. 

(2) Verzameling van officiële Stukken hetrekkeïijk het 

Concordaat, hl. 55 verv. 

(3) R. K. Jaarboek j voor 1840, bl. 141 verv. 
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raogl niet gevorderd worden anders te denken,' 

dan het opperhoofd der Kerk. Zelfs nog in 1840. 

kon zy meenen voor de wettigheid dezer denkwyze 

nieuwen grond te bekomen, daar het verdrag, in 

de toevoeging van de districten Ravesteijn en Me- 

gen tot het Vicariaat van ’j Hertogenbosch, een 

begin van uitvoering scheen te verkrygen (1), 

< En toch komt het ons voor, dat die uitvoering 

niet regtstreeks in het plan van het Staatsbewind 

gelegen heeft. Deszelfs weifelende handelwy ze schijnt 

ons toe uit den strijd tusschen oud-HolJandsche 

trouw en eene voorzigtige staatkunde geboren te 

zijn. De eerste gedoogde niét, .het gesloten ver¬ 

drag te verbreken, en de laatste verbood eene 

volkomen inwilliging. Bevreemdend was het dus 

niet, dat een groot deel der Geestelijkheid het 

Concordaat als verbindend bleef beschouwen, en 

het zelfs na den troonsafstand van Koning wil¬ 

lek I als zoodanig voor deszelfs opvolger achtte; 

maar anderen , en met name de Protestanten, deel¬ 

den in deze denkwyze niet. Reeds in 1831 open¬ 

baarde de Algemeene Synode der Hervormden hare 

raeening, dat er op dat oogenblik geen dreigend 

en dringend' gevaar- uit het verdrag met Rome te 

vreezen was, en had hierby ongetwijfeld de toen¬ 

malige tijdsomstandigheden in het oog (2). De 

afscheiding van België moest hier alles' beslissen, 

daar de Pauselijke Bulle zelve verklaard had, dat 

( {\y Ferzameling f bl. 65. 

(2) Hand. der Ayw., 1831, bl. 41, 42 en 86. 

9 ^ 
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het Concordaat op Noord-Nederland werd toegepast, 

ten einde in één* en denzelfden Staat de Kerke¬ 

lijke zaken op ééne en dezelfde wijze mogten ge¬ 

regeld zijn en behandeld worden. Hieruit volgde, 

dat de Koning, toen België hem verloochende, 

regt had de uitvoering op te schorten , tot dat het 

groote pleit van de hereeniging of afscheiding der 

beide landen zou beslist wezen (1). En toen de 

scheiding in 1839 bij wettig Staatsverdrag werd 

vastgesleld, verviel al de verbindende kracht van 

het Concordaat voor Noord-Nederland^ welke het 

alleen uit de vroegere vereeniging met Belgié 

had ontleend (2). De Noord-Nederlandsche Roora- 

sche Kerk bleef dus, even als vroeger, in den 

toestand eener Missie verkeeren, die reglslreeks uit 

Bome door Aarls-priesters, Vicarissen en Adminis¬ 

trateurs bestuurd werd, en wat betrof het regelen 

van uitwendige belangen en het ontvangen van 

goedkeuring ter afkondiging van Pauselijke Beslui¬ 

ten , onder het toezigt van den Staat stond, maar 

anders in alles van dezen veel onafhankelyker was 

dan de Proleslantsche Kerk. 

Afgescheiden van Belgiëy en daardoor den vroe- 

geren steun verloren hebbende, hield nogtans de 

(1) Vgl. Z-edig-Vrijmoedige hedenkingen tegen een in 

gerucht zijnd’ Concordaat [Amst., 1841), 5de Dr., bl. 

4 en 5. 

(2) Vgl. Mr. c. A. DEN TEX, Regtsvragen omtrent een 

Concordaat tusschen Kederland en den Paus, bl. 3—11; 

H. i. ROIJAARD3; Brief aan Mr. c. a. den tex, bl. 3 verv. 
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Roorrrsche Kerk alhier niet op te harer opbeuring 

onvermoeid te arbeiden. En, wig herhalen het, waar 

slechts de daartoe aangewende middelen Christelijk 

en regtvaardig zijn, zal geen billgk denkend Pro¬ 

testant haar dit ten kwade duiden. Maar het bleek, 

helaas! dat de Belgische geest tot sommigen was 

doorgedrongen. Hier en daar toch had men aan 

den tegen de in opstand zijnde Gewesten gevoer- 

deri krijg de hatelijke kleur van eenen Godsdienst¬ 

oorlog weten te geven, en het gevolg hiervan was, 

dat er waren, die weigerden de wapenen voor het 

bedreigde Vaderland aan te gorden. Wel baatten, 

wat dit aanging, gepaste maatregelen; maar een 

Ultramontaansche zin begon zich meer en meer 

te openbaren. De zucht om Proselyten te maken 

bleef voortduren, en uit Noord-Brahand yoovdA 

werden van tijd tot tijd klagten aangeheven over 

onmatigen ijver ten deze (1). Niet minder waren 

die over het aankweeken van den geest van ver¬ 

wijdering tusschen Roomschen en Onroomschen 

door den invloed van Geestelgken bewerkt (2). 

Tevens ontwaarde men bg sommigen een onverho¬ 

len streven om de heillooze tweespalt, welke zich 

in de Hervormde Kerk vertoonde, te bevorderen, 

de maatregelen, door Kerk en Staat beproefd om 

don onbezonnen ijver te weren, te gispen, en de 

(1) Zie, o. a., Hand. der Syn., 1837, b). 29 en 30. 

(2) In een aantal Vlugschriften, van 1840 — 1843 uit¬ 

gegeven. 
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gemoederen meer en meer te verdeden (1). Hier 

kwam bij, dat men algemeen in de Roomsche Kerk 

meer uitwendige praal kon opmerken, zelfs hier 

en daar bij de komst van voorname Kerkvoogden 

uiterlyke eerbewgzen, en elders Godsdienstige pleg- 

tigheden buiten de kerk (2) zag plaats vinden. 

Reeds dit alles had de aandacht der Protestanten 

moeten opwekken, maar nog meer werden deze 

opmerkzaam gemaakt door den tegen hen vijandi- 

gen geest, welke zich in Roomsche Tijd- en Vlug¬ 

schriften begon te openbaren. Een stryd tusschen 

den redacteur der Roomsch-Catholijke Stemmen^ 

LE SAGE TEN BROEK., CU den,Predikant van Oude- 

Tonge, LE ROY , over de onfeilbaarheid der Pau¬ 

sen, in welken later de toenmalige Makkumer 

Pastoor, HOEPERMANS, dcel nam, levert van het 

laatste een treurig bewijs. Overigens werd het bij¬ 

zonder in do Tijdschriften gevonden. Voornamelijk 

kenmerkten zich in dit opzigt een Weekblad, de 

Roomsch-Catholijke Nederlandsche Stemmen^ en 

een Dagblad, de Noord-Rrahander, Het eerste 

mogt nog in 1836 betuigen, niet tot de oppositie 

tegen de Ftegering te behooren; maar het drong toch 

ernstig op onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan 

de Kerk, en keurde de bemoeijing van den Staat 

met Kerkelijke zaken op hoogen toon af. Vcr- 

(1) Dit blijkt genoegzaam uit de R. C. Stemmen voor 

1838, hl. 25, 116, 233, 361 , 369. 

(2) O. a. te Aardenburg. Hand. der Syn., 1839, bl 

90, 92; 1840, bl. 76. 
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der prees het eiken aanval legen het Prolestanlis- 

mus, drong gverig op eene geheelc vrijheid van 

Onderwijs, verdedigde niet alleen de partij van den 

Keulschen Aarts-bisschop legen het Pruissische Gou¬ 

vernement, maar opende ook eene inteekening tol 

het schenken van een eereteeken aan dien Kerk¬ 

voogd, en eindelijk nam het, in 1840, een aantal 

stukken uit het Fransche Dagblad DUnivers over, 

zoodat hot van een .Godsdienstig genoegzaam een 

Staatkundig Tydschrift werd. De Noord-Brahander 

had reeds vroeger de zaak zijner Geloofsgenoolen 

voorgestaan, maar den 24 Maart 1840(1) verklaar¬ 

de hy ronduit, eene andere Redactie gekregen en 

zich de taak opgelegd te hebben om de verdrukte 

Katholyke Kerk, zoo als hy deze noemde, tegen 

de nijdige Protestantsche te verdedigen. 

Het kon wel niet anders, of, waar men zoo 

openlijk voor hel doel uitkwam, moest het oog 

der Protestanten meer en meer voor het dreigend 

gevaar geopend worden. Het is waar, velen, zeer 

velen waren blind geweest voor hetzelve. En de 

stem van enkelen, die er op gewezen hadden, was 

slechts door weinigen gehoord geworden. Thans 

echter bleek het, dat de Propaganda haar doel 

nooit uit hel oog had verloren, en men ook hier 

te Lande eene vereeniging lusschen (Jltramontanen 

(1) Het stuk werd uiteengezet en beantwoord in een 

te Dordrecht uitgekomen Vlugschrift: Aan mijne Land- 

genooten na het lezen van de toespraak aan de Kathol, 

helft der Natie, in den Noord-Brabander, enz. 

f 
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en Ullraliberalen zocht, ja het vroegere woord 

der Belgen herhaalde, dat het petitiën om herstel¬ 

ling van grieven bij de Volksvertegenwoordiging 

moest regenen. Stout werd het hoofd opgesloken, 

maar te stout ook, om niet door elk, die denken 

en zien kon, opgemerkt te worden: iets, waarin 

wij althans reden meenen te vinden om de zorg 

der Voorzienigheid te danken. 

De hoogste Kerkvergadering der Hervormden 

verloor onder zoodanige omstandigheden do belan¬ 

gen van het Proteslantismus tegenover het Katho- 

licismus niet uit het oog. Meermalen beval zij deze, 

bijzonder ook het waken tegen het Doopen van 

kinderen, die eigenlijk tot de Hervormde Kerk 

behoorden, aan de zorg van het Departement voor 

de Proleslantsche Eeredienst (1); terwijl sommi¬ 

gen nog op andere maatregelen ter bereiking van 

hetzelfde doel aandrongen. Zoo wenschle een groot 

aantal Hervormde Leeraars, dat de Synode bij de 

herziening der Grondwet in 1840 ernstige pogin¬ 

gen zou aangewend hebhen, om in dezelve weder¬ 

om het artikel van die van'1814, volgens hetwelk 

de Vorst Protestant moest wezen, te doen opne¬ 

men. Te regt achtte de hooge Kerkvergadering, 

dat het aanzoek daartoe, dewijl de veranderingen 

in de Grondwet, over welke de Volksvertegenwoor¬ 

diging zou raadplegen, reeds opgegeven waren, te 

(1) Hand. der Synode, 1831, hl. 40, 41, 86, 162; 

1832, hl. 50, 51 , 128. 
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Iaat was ingekomen; maar geenszins achlle zij het 

ontgdig om in een wel ontwikkeld en ernstig adres 

de belangen der Protestantsche Kerk vertrouwend 

aan den Koning op te dragen (1). 

Evenzeer bleef de Maatschappij van PFelstand^ 

Tan welke wij vroeger gewag maakten, werkzaam, 

om de belangen van kleine Protestantsche Ge¬ 

meenten te bevorderen; en niet minder hadden 

deze verpligling aan het Synodale fonds der Her¬ 

vormden voor noodlijdende Kerken en Personen. 

En waarlijk het Protestantismus had reden om 

op zijne hoede te zijn; want uit alles bleek hel, 

dat niet weinigen er op uit waren om den middel- 

eeuwschen geest van het Roomsch-Katholicismus te 

doen herleven. In 1839 (2) maakte de Vice-Su- 

perior der Ilollandsche Zending openlijk bekend , 

dat er een volle Allaat, bij wijze van Jubilé, in 

alle plaatsen van zijn Kerkelijk gebied, door bin¬ 

nen vijftien dagen driemaal zijne parochie-kerk te 

bezoeken en volgens de meening van Zijne Hei¬ 

ligheid te hidden^ kon verdiend worden. Wei¬ 

nige maanden te voren had men een gedeelte van 

den boofdschedel van den Heiligen willebrord, 

sedert 1795 verborgen gehouden, van Epternach 

ingevoerd en door den Bisschep van Curium met 

eenen zoogenaamden herkenningbrief laten ver- 

(1) Zie het belangrijk rapport over deze zaak, iu de 

Hand. der Syn., 1840, bl. 102 verv., hetwelk in der 

tijd ook afzonderlijk is uitgegeven. 

(2) 10 October. 
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eeren (1). Over het Onderwijs, welks inriglingen 

na de opheffing van het Collegium Philosophicum 

en de afscheiding van België^ weder waren uitge- 

hreid, bleef men in vele opzigten klagen. Treurig 

is het verslag, hetwelk wy omtrent de opleiding 

der aanstaande Godsdienstleeraars, wijdloopig en 

door feiten geslaafd, geboekt vinden (2); en, wan¬ 

neer wij er alleen uit aanhalen, dat op het Semi¬ 

narium te Warmond y over hetwelk het verslag 

loopt, geene Kerkelijke Geschiedenis, geen Kerke- 

lyk Regt, geene pastorale wetenschappen werden 

voorgedragen, zal wel niemand aarzelen om toe 

te stemmen, dat zoodanige opleiding van den aan¬ 

staanden Herder en Leeraar der Gemeente veel te 

wenschen overliet. 

Het was dus niet bevreemdend, dat, bij eene zoo 

teruggaande rigting, als zich by velen deed be¬ 

speuren, de Protestanten meer en meer oplettend 

toezagen. Geene mindere reden vonden zy daartoe 

in de onmiskenbare uiterlyke toeneming der Roomsch- 

gezinden. Overal verrezen nieuwe kerken, op vele 

plaatsen prachtige tempels. En dat zij inderdaad 

in den laatsten tijd aanmerkelijk waren toegeno¬ 

men, bleek uit hunne eigene opgave. In do Hol- 

landsche Zending bestonden ten jare 1737 303 

Statiën, en deze waren in 1838 juist met honderd 

(1) Ltjx , Levensschets van den Heiligen willeek. ; 

CAPADosE, Ontboezeming over het Concord., bl. 

20 en 27. 

(2) De R. K. Kerk in Oud-Nederl., enz., bl. 28 verv. 
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vermeerderd (1), tcrwyl men hel getal Communi¬ 

canten in hetzelfde Kerkelijk regtsgehied van 1758 

tot 1842 met 131,897 (2), en dat der Geestelijken 

met 165 vergroot zag (3). In Noord-Brahand 

bedroeg de Roomschgezinde bevolking in 1830 

305,446 zielen, zeven jaren later met 12,283 ver¬ 

meerderd (4); terwijl het getal in geheel Noord- 

Nederlandf Limburg niet medegerekend, van 1830 

tot 1840 met 73,162 zielen was toegenomen: eene 

toeneming, die nogtans, bij den vergelijkenden 

slaat der toenmalige volkstelling, eene gunstige 

verhouding aan de Protestanten liet (5). 

Wij zouden niet onpartijdig zyn, zoo wij bij dit 

alles ook niet vermeldden, dat de Nederlandsche 

Roornsche Kerk zich gedurende dit tiental jaren 

in het bezit van raenigen verdienstelijken Priester 

verheugen mogt: want, ofschoon wij met de raee- 

ning van anderen niet overeenstemmen, is het ons 

pligt en lust, eere te geven, wien eere toekomt. 

En dat die Kerk nu ook geoefende en wetenschap- 

pelyke mannen opleverde, blijkt uit sommige Ge- 

(1) R. K. Jaurhoehf voor 1840, bl. 130. — Bij beide 

opgaven zijn de Aarts-priesterdommen van hingen en 

Kleef niet medegeteld. 

(2) Hier komen nog bij 7,409 Communicanten uit 

Statiën, die vroeger tot het Bisdom van Munster behoor¬ 

den , en uit vier nieuw opgerigte in Drenthe. 

(3) R. K. Jaarboek, voor 1843, bl. 148. 

(4) R. K. Jaarboek, voor 1840, 1)1. 150 verv. 

(5) Hand. der Stjn., 1840, bl. 7. 
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schriften, zelfs die tegen hel Protestanlisuius, in 

onze dagen verschenen, welke somwylen van een 

zoo scherp oog en van zoo uitgebreide kennis getui¬ 

gen, dat wij dikwyls niet kunnen begrijpen, hoe het 

mogelijk zy , dat zulk oog dermate beneveld wordt 

en die geleerdheid geene gunstiger, der waarheid 

voordeeliger vruchten voortbrengt. 

Zoo slaan wij aan het einde van de Geschiede¬ 

nis der Roomsche Kerk in Nederland, van de ves¬ 

tiging der beroemde Republiek tot den troonsaf¬ 

stand van Koning willem I. Meer dan iemand, 

gevoelen wij hel, dat wy slechts eene schets ge¬ 

geven hebben, maar tot welke wij ons evenzeer 

door ons doel als door ons bestek beperkt zagen. 

Zouden wy haar intusschen mogen eindigen, die 

belaugryke Geschiedenis van 261 jaren, zonder op 

dat lange tijdperk, met al deszelfs gebeurtenissen , 

werkingen en uitkomsten, eenen ernsligen, prak¬ 

tisch onderzoekenden tcrugblik te slaan? — Wij 

vertrouwen, dat de aandacht onzer lezers ons 

daarbij gaarne vergezellen zal. 

Waar wij de Geschiedenis der Roomsche Kerk 

in ons Vaderland met eene beschouwing van ha¬ 

ren onderdrukten toestand aanvingen , en haar, op 

het reeds door zoovele gebeurtenissen verengde 

veld, gedurig door nieuwe wellen beperkt, en deze 

tot 1795 onopgeheven zagen, is niet slechts de in 

weerwil van al die tegenheden gelukte opbeuring 

dier Kerk een bevreemdend verschijnsel; maar nog 

meer verbazend moet het den vreemdeling zijn, 
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die slcchls' de Geschiedenis van de eerste eeuw on¬ 

zer Kepubliek kent, en op den bodem, waar zóó 

voor het Proleslantismus, zóó tegen het Katholi- 

cismus geijverd was, het laatste thans in vollen 

bloei aanschouwt, zelfs, ofschoon Missie gebleven 

en bij geen Concordaat met Rome geordend, met 

Bisschoppelyke praal omgeven ! Zal hij het wraak¬ 

baar, of er een bewijs van lofwaardige verdraag¬ 

zaamheid in vinden? Wij weten het niet, maar 

voor ons zelve meenen wij er zoowel van het een 

als van het andere in te moeten opmerken. Verre 

is het van ons, den tijd terug te wenschen van die 

Plakaten, welke alleen derzelver verdediging vin¬ 

den in de toenmalige omstandigheden, en niet over- 

eengebragt zouden kunnen worden met den geest 

van onze eeuw en met de hoogte, welke bescha¬ 

ving en verlichting door Gods goedheid in ouzo 

dagen bereikt hebben. Zien wij die slagboomen 

der beperkende Plakaten langzamerhand zwakker 

worden en eindelijk geheel weggevallen, billijke 

vrijheid van Godsdienst en geweten , zelfs het on¬ 

gestoord, het ondersteund en beschermd genot der 

Kerkelijke plegtigheden, aan welke de Katholijk 

hooge waarde hecht, aan dezen verzekerd — dan 

erkennen wij er gaarne het vruchtbaar en prijselijk 

gevolg eener Christelijke verdraagzaamheid in; maar, 

hoezeer wij ons gelukkig achten eenen zoo gulden 

tijd te beleven, hebben wij toch regt, volkomen 

regt om die verdraagzaamheid ook jegens ons te 

vorderen. Of op het genot daarvan mag roem ge¬ 

dragen worden , zeggen ons de voorgaande bladen; 
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en, of die hoogc bloei van het Katholicismus wezen¬ 

lijk tot het voortdurend bestaan en vermeerderen 

dier verdraagzaamheid bevorderlik zal zyn — of 

er niet veeleer onderlinge strijd tusschen de twee 

hoofd-Gezindten in ons Vaderland uit geboren wordt, 

dit is eene vraag, die onze tijd, helaas! niet 

verblijdend beantwoordt. Vragen wij, langs wel¬ 

ken weg de Roomsche Kerk die by den aanvang 

onzer Geschiedenis geenszins te verwachten hooglo 

bereikte, dan antwoordt ons het doorgeloopene, 

dat zulks eensdeels door de onvermoeide pogingen 

van het nimmer slapende Rome, anderdeels ten 

gevolge van menige bijzóndere en algemeene Staats¬ 

gebeurtenis plaats vond, maar niet minder moet 

aangemerkt worden als een gevolg van het hande¬ 

len , dikwyls ook van het niet handelen der Pro¬ 

testanten. Tot beiden betrekken wij, waar deze, 

door onderlinge twisten en verdeeldheden, de aan¬ 

dacht lieten afleiden van den algemeenen vyand 

(wij gebruiken dit woord zonder eenige hatelyke 

bedoeling), en, onder hevigen slryd voor inwendige 

regtzinnigheid, het gevaar , dat van buiten dreigde, 

voorbijziende, aan dezen , die nooit eene gelegen¬ 

heid om zich te bevoordeelen, ongebruikt liet, een 

ruim onopgemerkt veld vrygaven, om in stilte, 

maar met zekeren tred, op den ingeslagen weg 

voort te gaan: een gebrek voorzeker, maar waar¬ 

aan onze dagen, helaas! nog niet vreemd zijn ge¬ 

worden! Doch er voegde zich nog meer bij. Men 

had onder de Republiek wel de beperkende wet¬ 

ten bewaard , handhaafde die somwijlen met streng- 
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lieid ; maar in het algemeen mag gezegd worden, 

dat zij meer in do letter, dan in de uitvoering 

bestonden. En eere hebbe hiervoor de verdraag:- 

zaamheid van het Prolestantsche Gemeenebesl, het¬ 

welk zich ten deze in velerlei opzigt hoog boven 

menigen Roomschgezinden Staal verhief! Jammer 

slechts, dat velen het denkbeeld van verdraagzaam¬ 

heid met dat van onverschilligheid verwarden, aan 

de laatste den naam der eerste gevende. Niet wei¬ 

nigen handelden ten deze uit onbedaehtzaamheid, 

niet vermoedende, dat de inwilliging door nieuwe 

eischen zou gevolgd worden en tot eene zoo on¬ 

verwachte uitkomst voeren; anderen in de meening, 

dat Rome zijne oude kracht verloren had, wat 

slechts wachten op gunstiger kans was, als diep 

en duurzaam slapen aanmerkende. Beiden werden 

bedrogen; maar de schuld hiervan onvoorwaarde¬ 

lijk op de Roomsche Geestelijkheid te werpen, zou 

onbillijk zgn. Veeleer rust zij op hen , die verga¬ 

ten en vergeten, dat Rome ^ zoolang hetzelve het 

Hiërarchische stelsel en dat eener alleen-zaligma- 

kende Kerk vasthoudt, niet anders kan en mag han¬ 

delen , en regtstreeks tegenover het Protestantismus 

blijft staan. Wij miskennen dan ook, ofschoon den 

Protestant tot waakzaamheid opwekkende, den Room- 

schen Priester niet, die ijverig, doch met geoorloofde 

middelen aan de opbouwing zijner Kerk arbeidt: 

het moge al geene proeve van verlichting zijn, wij 

eerbiedigen er toch eene in van zijn vast Kerkelijk 

geloof. Doch, waar hij zich van onwaardige midde¬ 

len bedient} waar, voor het Rijk, dat niet van deze 
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aaide is, een ander door goud en slolTelijke belangen 

bevorderd wordt, daar houdt die eerbied op, en 

rnocl de waakzaamheid verdubbeld worden. Daar 

denken wij onwillekeurig aan de vlam der mar¬ 

telvuren, in vroegere gruwzame eeuw ontstoken! 

Wanneer de Katholyk deze onverwachte uit¬ 

komst van zijn standpunt beschouwt, ziet hij 

groole reden om zich te verblijden; menige Pro¬ 

testant vindt er van het zijne stof tot droefheid 

in. Beiden zij echter aanbevolen, noch die blijd¬ 

schap, noch die droefheid te overdrijven. De hoo- 

gere bloei der Roomsche Kerk hier te Lande is nog 

geen bode eener volkomen zegepraal , nog geene 

afbreking van het Protestantismus geworden. Haar 

stille tred gedurende, de da^en van het Gemeena- 
O O 

best beloofde welligt beteren uitslag, dan de stoute 

en openbare van den tegenvvoordigen tijd. En 

hierin vinden wy, wat ons den wijzen gang van 

het weldadig Godsbestuur doet eerbiedigen. Den 

Protestant, die zich te sterk in eigen magt had ge¬ 

meend, was het goed, te zien, dat hem duurzame 

waakzaamheid betaamt, en even daardoor het Ge¬ 

loof, ook in het bloed zijner Vaderen gevestigd, 

op hoogen prijs te stellen; — het was het Protes¬ 

tantismus goed, dat de opbeuring der Roomsche 

Kerk alle Protestanten overtuigde van de noodza¬ 

kelijkheid om op hunne hoede te zijn, en eene 

naauwere vereeniging tusschen hen te weeg bragt; — 

het was het Christendom goed, dat door die nieu¬ 

we wrijving leven en belangstelling bij deszelfs be¬ 

lijders werden opgewekt; — het was, eindelijk, der 
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menschheid goed, dat zulk streven van Rome zich 

juist op den Nederlandschen bodem openbaarde, 

Avaar nog genoeg van den voorouderlijken geest is 

overgebleven, om, met Gods zegen, het dreigend 

kwade af te wenden, en tot de beste uitkomst te 

leiden. 

Hoogst belangryk is dus hel tydperk , waarmede 

wy onze Geschiedenis sluiten, niet alleen voor de 

Staatkundige, maar ook voor de Kerkelijke toe¬ 

komst van ons Vaderland; want het is niet het 

einde van den ouden strijd met Rome, maar de 

ontwikkeling van veel, wat dit in vroegere eeuw 

had voorbereid. En wat is er in dit opzigt te 

vreezen of te hopen? — Voorzeker is er nog 

langdurige strijd te wachten , en wal de toekomst 

in dit opzigt met haren ondoordringbaren sluijer 

bedekt, kunnen wy niet weten; — maar dit mo¬ 

gen wij vertrouwen, dat de uitkomst aan de zaak 

der verlichting voordeelig zal wezen , het Rijk der 

waarheid zal bevorderen. En dit vertrouwen ves¬ 

tigen wij ook wel gedeeltelijk op de ontwaakte be¬ 

langstelling der Protestanten, en op menige lofwaar¬ 

dige poging ter uitbreiding en opbouwing van be¬ 

schaving en Christelijke kennis, maar boven alles 

op onze innige overtuiging, dat die magtige hand, 

welke het licht der waarheid op den Nederland¬ 

schen bodem vroeg deed opgaan, en den arm 

van het voorgeslacht sterk maakte om kloeke da¬ 

den te doen, de koesterende stralen van dat licht 

ook voor de nakomelingschap zal bewaren — om¬ 

dat hel de hand is van den God des lichts! 

III. H) 
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§ 4. 

Kort overzigt van de lotgevallen en dén toestand 

der Jansenisten in Nederland, 

van 1795—1840. 

Karakteristiek voor de onderlinge betrekking der 

Roomsche Kerk en der Bisschoppelyke Clerezie is 

het volgend voorval, hetwelk wy ergens (1) geboekt 

vinden. Toen in 1795 de Leeraars der verschillende 

Godsdienstige Gezindten ten Stadhuize van Am¬ 

sterdam ontboden werden, om den door Provisio¬ 

nele Representanten van Holland voorgeschreven 

eed op de Reglen van den Mensch af te leggen, 

wilde men door het trekken van nommers bepa¬ 

len , in welke orde de onderscheiden Kerkgenoot¬ 

schappen tot het doen van den eed zouden worden 

binnengelaten. De Jansenistische Priester weigerde 

een nommer te trekken, met de betuiging, dat hij 

evenzeer tot de Katholijke Kerk behoorde , en der¬ 

halve met deze in gelyken rang moest geschikt 

worden. En, hoezeer de eigenlyke Roomschge- 

zinden den vrijmoedigen man geen blijk van broe- 

derlyke toegenegenheid gaven, wist hy echter de 

vervulling van zynen wensch te verkrygen.— Men 

houde het dan ons ook ten goede , dat wy de lot¬ 

gevallen der Jansenisten niet in een afzonderlijk 

Hoofdstuk, maar als een aanhangsel tot de Geschie- 

(1) Republikein, IV°. 37, I D., hl. 311 verv. 
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dcnis der Roomsch-Katholijke Kerk behandelenk 

Te meer vinden wy ons hiertoe genoopt, daar 

ons verslag slechts beknopt kan wezen. 

Natuurlyk deelden de Jansenisten in al de ver¬ 

anderingen , welke ons Vaderland by den aanvang 

van dit tydperk onderging, De Omwenteling stel¬ 

de ook hen gelyk met alle andere Gezindten; 

maar, hoezeer dit voorregt door hen op hoo- 

gen prys mogt gesteld worden, sehonk het hun 

minder in wezenlykheid dan in schyn. Hunne 

Bisschoppelyke inrigting was toeh reeds onder de 

vorige orde van zaken geduld geworden, en nooit 

hadden zy eenigen geldclijken onderstand van den 

Slaat genoten. En de Revolutie kon niets bijdra¬ 

gen om hen met Rome te bevredigen. De oude 

tweedragt bleef bestaan, en het zoo even vermelde 

voorval toont, dal de bewegingvolle tyd hier al¬ 

thans geene broederschap had te weeg gebragt. 

Moeyelyk was en is dan ook eeno vereeniging daar 

te stellen tusschen hen, die, hoewel beiden op 

den naam van Roomsch-Katholyk aanspraak ma¬ 

kende , zoo geheel verschillend over het Pauselijk 

gezag en andere geloofsstukken denken (1). Nog- 

tans waren er, die de hoop daarop niet verloren 

gaven en zich beijverden om het gewenschte doel 

te bereiken. Lodewuk napoleon behoorde onder 

deze, en, in de verwachting, dat zyne bemoeijin- 

gen eenen gunstigen uitslag Ie weeg zouden bren¬ 

gen , verbood hy gedurende zijne regering de ver¬ 

kiezing van eenen nieuwen Utrechlschen Aarts ; 

(1) Zie II D., bl. d4, 116 verv. 

10 * 

4 
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Lisschop (1). Onder hot bewind van den Fran- 

schen Keizer werden de pogingen daartoe ernsti¬ 

ger doorgezet, en de raan, voor wiens krachtigen 

arm Europa boog, wilde hier ook de Godsdiens¬ 

tige overtuiging voor zijnen wil doen zwichten. In 

den lastbrief, welken de Commissarissen ter organi¬ 

satie van de Kerkelyke zaken ontvingen, werd de 

vereeniging tusschen Roomschen en Jansenisten 

van ’sKeizerswege voorgeschreven (2). De wyze , 

waarop die tot stand zou kunnen gebragt worden , 

mogt men zelf zoeken en vinden. De Vicaris-Ge- 

neraal van os , toenmaals te Amersfoort wonende, 

trad als Commissaris voor de zaken der Bisschop¬ 

pelijke Clerezie op; maar uit de stukken, welke 

hij in die betrekking bij het Bewind inleverde, 

bleek het, dat de vereeniging ligt te wenschen, 

maar moeijelijk te verkrygen was. De toon, wel¬ 

ken hij in dezelve deed hooren, was niet alleen 

vijandig tegen de Protestanten , maar ook hoogst 

bitter tegen de eigenlyke Roomschgezinden. Hoog- 

gedreven waren de eischen, welke hij in het be¬ 

lang van zijn Kerkgenootschap deed. Eene aan 

hetzelve voorgeschreven en opgedrongen begrenzing 

der Gemeenten mogt het, naar zijn inzien, niet 

aannemen, daar dezelve, naar zijne streng kanonieke 

beginsels, alleen door de Kapittels behoorde ge¬ 

vormd te worden. Aan deze kwam ook het regt 

toe om Kweekscholen voor de aanstaande Priesters 

(1) Vater’s Anbau der neuesten Kirchengeschiehte, 

11., s. 129, 130. 

(2) Ypev en dermoüt, TV., bl. .509. 
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op te riglen en dezelve te regelen, 'fevens vor¬ 

derde hij, dal aan de Kapittels de vrije en onbe¬ 

lemmerde verkiezing van den Aarls-bisschop en 

van de Bisschoppen zou loegekend worden, en aan 

den Keizer geen ander regt verblijven, dan orn 

de gedane verkiezing goed te keuren. Overigens 

verlangde hij, dat al de vroeger beslaan hebbende 

Bisdommen in derzelver vorige bloei en magt, te 

Haarlem , Leeuwarden, Groningen, Middelburg 

en Deventer, en vooral het Utrechtsche Aarts¬ 

bisdom in deszelfs ouden luister hersteld zouden 

worden. Met regt werden deze eischen als over¬ 

dreven aangemerkt en nedcrgelegd, zonder dat 

men ze in verdere overweging kon nemen (1), 

Over de vereeniging had van os, voor zooverre 

hy die aanraakte, zich ongunstig uitgelaten, en 

de Roomsche Commissaris, de meergenoemde Aarts¬ 

priester CRAMER, had er geheel over gezwegen: 

waarlijk geene gunstige voorleekenen voor de berei¬ 

king van ’s Keizers doel. Intusschen werden die 

verschillende stukken, met de aanmerkingen van 

den verdienstelyken Adviseur janssen voorzien, door 

den Baron d’alphonse beoordeeld , en diens uitge¬ 

breid rapport over de Kerkelijke zaken in Neder¬ 

land^ in Augustus 1812, naar Parijs opgezonden (2). 

De kort hierop gevolgde Omwenteling maakte een 

einde aan de zaak, on de afscheiding tusschen 

Roomschen en Jansenisten bleef beslaan. En, of- 

(1) Ypey en dermout , IV., hl. 529 en 530, uit me¬ 

degedeelde stukken. Vgl. vater’s Anbau, s. 130. 

(2) Ypey en dermout , IV., bl. 530 verv., 536 vorv. 
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schoon tneii rerwachtle, dat het Nederlaudsche 

Gouvernement nog eene nieuwe proef ter vereeui- 

ging zou aanwenden (1), lag het wel in den aard 

der zaak, dat dezelve schipbreuk moest lyden op 

Romers eisch lot volkomen onderwerping en den 

tegenzin dor Bisschoppelyke Glerezie om van eene 

enkele harer meeningon af te wyken. Wel bleef 

deze, wat het uitwendige aanging, haren eerbied 

voor den Pauselyken Stoel betuigen en dezen ken¬ 

nis geven van de door haar benoemde Bisschoppen; 

maar, in plaats van hierop de goedkeuring des 

Heiligen Vaders te verkrygen, werden berigt en 

aanzoek op den duur met scherpe banbullen be¬ 

antwoord. Zoo werd in 1825 de Pauselijke ban 

tegen den nieuw verkozen ütrechtschen Aarts¬ 

bisschop JAN VAN SANTEN, en don Deventerschen 

Bisschep willem vet , te Rome, op eene plegtige 

wijze afgekondigd (2). 

Toen de ommekeer van zaken in 1813 een einde 

maakte aan de Fransche bemoeijingen ter organi¬ 

satie van de Nsderlandsche Kerkelyke zaken, acht¬ 

ten de Jansenisten zich van alle Staatstoezigt ont¬ 

slagen , en het vroeger gegeven verbod van eenen 

nieuwen Aarts-bisschop van Utrecht te benoemen, 

als van zelf vernietigd. Zy kozen ter vervulling 

van den openstaanden zetel den reeds genoemden 

Vicaris-Generaal van os, en vergenoegden zich met 

(1) Vater’s Anbau, s. 130, 

(2) Nog in 1843 handelde de Roomsche Stoel op de¬ 

zelfde wijze omtrent den verkozen Bisschap van Haar- 

lem VAN BUIIL. 
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vaa deze keuze aan het Nederlandsche Gouverne¬ 

ment eenvoudig kennis te geven. Het ingezonden 

berigt bleef onbeantwoord, maar inderdaad deed 

men van de zyde des Bewinds blijken, dat men 

zich om de gedane verkiezing weinig bekommerde, 

en over Ket geheel de wijze, waarop de zaak was 

behandeld, niet kon goedkeuren (1). Overigens 

zorgde de Koning, dat ook deze Gezindte aan een 

billijk Staalsloezigt onderworpen werd, en voegde 

de zaken der Bisschoppelijke Clerezie, voor zoo¬ 

verre zich het Burgerlijke Bestuur daarmede kon 

en mogt inlaten, bij het Ministerieel Departement 

voor de Zaken der Roomsch-Katholijke Eeredienst. 

Intusschen zijn de Jansenisten gedurende dit 

tydperk niet in bloei toegenomen. De rentever- 

mindering, welke in 1810 zoo velen ongelukkig 

maakte, trof ook de Clerezie gevoelig; zij bragt 

aan derzelver fondsen eenen geweldigen slag toe. 

Omstreeks 1820 werden de Jansenisten op 3000 zie- 

len en op 30 Statiën geschat (2), maar in 1837 

vinden wij hen op 4950 zielen berekend (3). 

Ten slotte mogen wij hun de getuigenis niet wei¬ 

geren van nyvere en rustige Staatsburgers te zijn, 

over het geheel met geenen onverdraagzamen geest 

bezield, by hunne Bisschoppen en Priesters den om¬ 

gang met Protestantsche Leeraars duldende, en op 

do wetenschappelijke vorming hunner Geestelijken 

evenzeer prys stellende als op derzelver vromen zin. 

(1) (2) Vater’s AnhaUy s. 130. 

(3) In den Avondbode y van 23 Julij 1838, 
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TWEEDE HOOFDSTUK. 

GcschlecHeniis der ]\cderlandsche Hervorm¬ 

de Kerk, van de Staatsomwenteling 

van 15^95 tot den Troonsafstand 

van Koning Willem 1 

in J S40. 

zagen in de vorige tijdperken onzer Ge¬ 

schiedenis, hoe er, van het oogenblik af, waarin 

het Nederlandsche Gemeenebest geboren was, een 

zeer naauwe band bestond tusschen den Staat en de 

Hervormde Kerk. Wederkeerig hadden zij elkan¬ 

der ondersteund en beschermd, en menigen storm 

boven beider hoofd gevaar en verderf dreigende 

gezien, maar die, in het geloof aan God, moedig 

was doorgestaan. Had somwijlen de Staat op de 

reglen der Kerk inbreuk gemaakt, en soms ook 

de Kerk haren invloed te hoog doen gelden, de 

band was daarom niet verbroken geworden. Maar 

met den aanvang van dit tydperk werd dezelve ge¬ 

heel van een gescheurd , en barstte er een zwaar 
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onwodei’ los over de Nederlandsche Hervormde 

Kerk. Met vele en groole moeyelijkheden had zij 

te kampen. Niet langer de hoog bevoorregle, 

stonden andere Gezindten met haar gelijk, en had 

zy zwaren stryd met de Roomsche Kerk te voe¬ 

ren. Haar uitwendig Kerkbestuur onderging veel¬ 

vuldige veranderingen, en werd eerst in 1816 op 

eenen vasten voet georganiseerd, nogtans niet ten 

genoegen van allen. Verdeeldheid werd in haren 

eigen boezem geboren en zóó aangekweekt, dat het 

op scheuring en afscheiding uitliep. Inlusschen 

raogt zy zich in veel goeds, vooral in een aantal 

hoogst voortrefFelyke mannen, verheugen, en bo¬ 

vendien in de blijde ondervinding, dat uit menige 

ramp menig heil voortvloeide, en, wat haar in 

den aanvang gevaarlyk toescheen, door de liefde¬ 

volle hand van het Godsbestuur ten beste werd 

gekeerd. 

Hoogst belangrijk derhalve, is hare Geschiedenis 

gedurende dit tydperk, en wy willen hetzelve 

daarom, even als de vroegere, ter meer geleide¬ 

lijke beschouwing, in eenige afdeelingen splitsen. 

§ 1- 

Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk 

van de Omwenteling in 1795, tot de her¬ 

stelling des Haderlands in 1813. — 

Verdrukking en strijd. 

De Staatsomwenteling van 1795 stelde zich da¬ 

delijk in dreigende houding tegen de Hervormde 



Kerk. Weinig wilde het zeggen, dat sommigen,, 

in overdreTen yver voor vryheid en gelijkheid, 

binnen de kerkgebouwen drongen, de eerge¬ 

stoelten afbraken, en zelfs met heiligschendende 

hand niet alleen praalgraven en gedenkteekenen 

verwoestten, maar hier en daar ook de rust der 

dooden stoorden; dit alles was slechts de voor¬ 

bode van het schrikkelyk onweder, hetwelk de 

Kerk diep heeft geschokt* 

Wij hebben gezien, dat de Hervormde Kerk 

hare bijzondere voorregten verloor en van den Staat 

gescheiden werd; dat de laatste beschikkingen nam, 

welke haar en van eenen financiëlen kant nadeelig 

waren en aan de Roomschgezinden gelegenheid 

gaven om kerkgoederen en gebouwen, welke zij 

eeuwen lang bezeten had, voor zich te vorde¬ 

ren (1). Van gewigt is het dus, in de eerste plaats 

de geschiedenis van hare betrekking tot den Staat, 

van haar bestuur en hare uitwendige belangen, en 

van hare betrekking tot andere Gezindten na te gaan. 

De afscheiding van Kerk en Staat was voor do 

Hervormden geene onzijdige daad , geene ontheffing 

van vreemden en geweldigen invloed, niet alleen 

ook hot verlies van voorregten, vroeger boven an¬ 

dere Kerkgenootschappen bezeten; maar een slag, 

die haar nadrukkelyk bedreigde. Gedeeltelijk toch 

waren derzelver Leeraars, gebouwen en Vergade¬ 

ringen uit ’sLands kas onderhouden, gedeeltelyk 

uit de Kerkelijke goederen, van vóór de Hervor- 

(1) Zie boven, hl. 9 verv. 
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ining afkomstig of later door Chrislelyke liefde ge¬ 

schonken. De Slaat stond zyne ondersteuning ge¬ 

heel in te houden, en de bezittingen liepen gevaar 

van insgelyks verloren te gaan. In dezen druk¬ 

kenden toestand, nog vermeerderd door de flaauw- 

hartigheid van zeer velen, ontzonk echter den wa¬ 

ren voorstanders der Hervormde Kerk do moed 

niet, Wy zagen, dat zich in April 1797 te 

Utrecht eene Commissie Ier verdediging en hand¬ 

having harer regten en belangen vereenigde (1), 

en van derzelver werkzaamheden zullen wij meer¬ 

malen gewag moeten maken. Intusschen bleef 

(want derzelver onderlinge betrekking hebben wy 

in de eerste plaats na te gaan) de Kerk van den 

Staat gescheiden. Nogtans niet zoo lang, als de be¬ 

doeling der revolutionairen was geweest; want 

reeds by de Staatsregeling van 1801 was het het 

Hooge Landsbestuur, hetwelk den leden der ver¬ 

schillende Kerkgenootschappen eene bijdrage tot 

onderhoud van de Gezindte, lot welke zy behoor¬ 

den, voorschreef (2). En, hoezeer nog do vroe¬ 

gere verordeningen in stand bleven, bleek echter 

hieruit, dat er een meer gematigde geest ontwaakt 

was. Het Provinciaal Bewind van Utrecht had dan 

ook reeds den 28 July 1802 eene Commissie voor 

Kerkelijke zaken benoemd (3). Vooral werd die 

(1) Zie boven , bl. 18 verv. 

(2) Art. 12 der Constitutie van 1801. 

(3) Resolutiën van het Departement. Bestuur van Utrecht\ 

28 Julij 1802. 



15G 

milder geest bevorderd door het voorbeeld van na¬ 

poleon in Frankrijk; en, dat men werkelijk het 

plan had om aan de Hervormde Kerk de onder¬ 

steuning van den Staat bij voortduring te verzekeren, 

liet zich reeds daaruit verwachten, dat men van 

het ten uilvoer leggen der bepaling van de Con¬ 

stitutie van 1801, nopens hetgeen door de leden 

ter instandhouding hunner Kerkgenootschappen zou 

bijgedragen worden, weinig of geen werk maakte. 

Hierop volgde, in Augustus 1803, de uitspraak 

van het Staatsbewind der Bataafsche Republiek, 

dat de invloed van de Godsdienst op het bestaan 

en op de voortduring van de burgerlijke maat¬ 

schappij van het uiterste gewigt was; dat mitsdien 

dezelve niet geheel aan het oppertoezigt van de 

polilieken behoorde te worden onttrokken, en dat 

dit zelfs voor den Staat gevaarlyk zou zijn (1). 

Alles onderging nu eene voor de Hervormden 

gunstige verandering. Had men vroeger op het 

pleglig vieren van den Zondag van Staatswege geen 

acht geslagen, en geduld, dat dezelve openlijk 

ontheiligd en gestoord werd; in April 1803 waren 

de zaken reeds zóó veranderd , dat Deputaten van 

de Utrechtsche Synode bij het Departementaal Be¬ 

stuur eene klagt over het schenden van den eer¬ 

sten dag der weke, over het toenemend vloeken 

en andere misbruiken, inleverden, met dien uitslag, 

dat dit Bewind eerlang een ernstig voorschrift ter 

(1) YrEV en dermout , IV., bl. 188. 
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handhaving van den Zondag uitvaardigde (1). El¬ 

ders werd hetzelfde gedaan. En levens werd do 

goed- of afkeuring van Kerkelyke beroepen weder 

aan de Regering onderworpen, en ook het collalie- 

regt hersteld. Op nieuw verschenen Slaats-Com- 

missarissen op de Synodale Vergaderingen, en wer¬ 

den de kosten dier bijeenkomsten uit ’s Lands kas 

vergoed. Het klokkengelui (2) mogt de Gemeente 

weder ter gemeenschappelijke Godsdienstoefening 

oproepen, en den Predikanten werd het dragen hun¬ 

ner arnblskleeding niet meer betwist. Zelfs schonk 

men den Hervormde Leeraars verschooning van alle 

buitengewone geldheffingen ten opzigle hunner 

amhtsinkomslen. Voor het eerst werd nu ook door 

het Burgerlijk Bewind een algemeene (3) Dank- 

(1) Resolutiën van het Departem. Bestuur van Utrecht, 

21 April en 13 Julij 1803. 

(2) Bij het begraven was het geoorloofd gebleven. De 

Nation. Vergadering verklaarde (7 Dec. 1796), dat dit 

gcene Kerkelijke plegligheid was. 

(3) In bijzondere Gewesten waren na de Omwenteling 

bijzondere Dank- en Bededagen uitgeschreven. Dit vond 

althans in 1795 in Utrecht plaats. De zoogenaamde 

Biddagsbrief werd, op verzoek der Representanten, dooi¬ 

den Hoogleeraar j. bering*, elzn. opgesteld, en deszelfs 

inhoud is den bezadigden en voortreffelijken man waar¬ 

dig. Karakteristiek is, wat wij in de notulen van Re¬ 

presentanten van het Volk van Utrecht, van 22 Dec. 

1795 en 9 Jan. 1798, opgeteekend vonden, dat men 

den Hoogleeraar ter belooning zijner moeite een niet 

onbelangrijk geschenk aanbood , maar dat bij verklaarde 
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en Bededag legen den 2 Maart 1803 uilgeschre- 

•ven (I). 

Inlusschen was het bewind van den Staat in 1805 

aan den verdienstelijken sgiiimmelpewningk overge¬ 

gaan , en de Constitutie van dat jaar herstelde de 

verbroken betrekking tiisschen Kerk en Staat, zelfs 

aan den Raadpensionaris eene uitgestrekte magt in 

Kerkelyke zaken overlatende (2). In vele opzig- 

ten maakte deze hiervan een voor de Hervormde 

Gezindte voordeelig gebruik, die, hoezeer van hare 

vroegere bijzondere voorregten verstoken blyvende, 

nogtans op nieuw werd opgebeurd. De Staat toonde 

openlyk dit te bedoelen. De Raad van Binnenland- 

sche Zaken, aan welken het bestuur over de Ker¬ 

kelijke aangelegenheden vroeger toevertrouwd was 

geweest, ontbonden zijnde, werden dezelve door 

sGHiMMELPENNiNGic Opgedragen aan den Secretaris 

van Staat voor de Binnenlandsche Zaken, toen¬ 

maals HENDRIK VAN STRALEN, ceu’ man van rijke 

ervaring, uitgebreide kennis en van erkende ge¬ 

hechtheid aan het Kerkgenootschap der Hervorm¬ 

den. Groot was dan ook de yver, met welken 

deze Staatsman voor dit gedeelte zijner hooge be¬ 

trekking zorgde, en vooral had de Hervormde Kerk 

het hem en sgiiimjielpenningk zelven te danken, 

dit niet te mogen aannemen. Er werd verstaan van 

de genereusiteit van Prof. heringa, in de notulen van 

dezen dag (7 Jan. 1796) mentie te maken. 

(1) Ypey en dermout, IV., hl. 189 verv. 

(2) Zie boven, bl. 51. 
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(lal hare uitwendige belangen, byzonder de beta¬ 

ling der Predikants-traktemenlen, op eenen meer 

geregelden en vasten voel gebragt werden. Zelfs 

liet het bewind van den Raadpensionaris deszelfs 

belangstelling blgken in het lot der Hervormden, 

welke die Gewesten bewoonden, die bij het trac- 

taat van 1795 aan Frankrijk waren overgegaan. 

De betrekking tusschen den Staat en de Hervormde 

Kerk was dus wederom aangeknoopt, en, ofschoon 

niet meer geheel dezelfde als vroeger, toch van hoogst 

heilzame gevolgen voor de laatste. De eerste ver¬ 

leende dan ook zijne goedkeuring aan Rerkelijke 

besluiten, zoo als aan het reglement op de heroe* 

ping van Predikanten in Friesland ten platten 

lande. Aan de Kerkelyke Coetus in Zeeland werd 

door het Staatsbestuur vryheid verleend om den 

naam aan te nemen van Synode der Hervormde 

Kerk in Zeeland (1). 

Sguimmelpenninck’s bewind was van korten duur. 

Lodewijk napoleon werd Koning Mxn Holland^ en 

wat door hem bij de aangenomen Constitutie ten 

opzigte der Godsdienst en der Kerkelijke zaken be¬ 

loofd werd, hebben wy vroeger geboekt (2). Deze 

bepalingen maakten dan ook den wettigen grond¬ 

slag uit voor de onderlinge betrekking van Kerk 

en Staat. Intusschen had van stralen zich, even 

als de Raadpensionaris zelf, van het bestuur ver¬ 

wijderd, en de Koning moest dus het Staatsbewind 

(1) Ypey en dermout, IV., bl. 313. 

(2) Zie boven, bl. 52. 
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over de Rerkclijke zaken aan eenen anderen Staals- 

raan opdragen. Eerst scheen het aan den Direc- 

leur-Generaal der Justitie en Politie, van hooff, 

een’ Rooinschgezinde , toevertrouvvd te zullen wor¬ 

den ; maar lodewijk begreep weldra, het yolk wel- 

gevalliger te zullen handelen, wanneer deze be¬ 

trekking in handen van een’ Protestant kwam. 

Hierom werd zij opgedragen aan den Minister van 

Binnenlandsche Zaken, j. h. mollerüs , een’ man 

van schrander beleid en met hooge belangstelling 

in de zaak zijner Gezindte bezield (1). Veel, zeer 

veel had de Nederlandsche Hervormde Kerk aan 

hem te danken, maar niet het minst aan zgnen 

raadsman, den Heer j. d. janssen , die, reeds on¬ 

der het vorige bestuur in het beleid der Kerkelijke 

zaken gedeeld hebbende, toen dezelve in 1808 van 

het beheer der Binnenlandsche Zaken gescheiden 

werden en alleen aan moelerus verbleven, Hoofd¬ 

commies by het Ministerie van Eeredienst gewor¬ 

den was. Mollerüs zelf werd den 27 Mei 1809 

vervangen door den Baron g. a. g. p. van der 

GAPELLEN, die tevens Minister van Binnenlandsche 

Zaken bleef, en den Heer janssen gaarne zijn ver¬ 

trouwen schonk. Later werd ons Vaderland in 

het Fransche Keizerrijk ingelijfd, en alleen door 

de Omwenteling van November 1813 van de vreemde 

overheersching ontslagen. 

Duidelijkheidshalve, en om niet in herhalingen te 

komen, hebben wij gemeend eene beknopte schets 

(1) Ypey en DERMOUT, IV., hl. 357. 
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Ie moeten geven van de wyze, waarop de door 

de Omwenteling verbroken betrekking tusschen 

den Staat en de Hervormde Kerk allengskens her¬ 

steld werd, en hierdoor het toezigt van den eersten 

over de laatste van de Plaatselijke en Gewestelyke 

Besturen lot het hoogste Bewind overging. Die 

onderlinge betrekking zal echter meest opgehel- 

derd worden, wanneer wij haar beschouwen in 

verband met de uitwendige belangen en het be¬ 

stuur der Kerk. 

De vrees, dat de Omwenteling van 1795 van 

hoogst nadeeligen invloed op de uitwendige belan¬ 

gen der Hervormde Kerk zou wezen, werd door 

de uitkomst bevestigd. Het ontwerp van Staatsre¬ 

geling van 1797 mogt nog iels gunstigs overlalen; 

de Constitutie van het volgend jaar verpliglte reeds 

elk Kerkgenootschap lot hel onderhoud van des- 

zelfs Eerediensl, Bedienaren en Gestichten. Wel 

werden in de Additionele Artikelen de inkomsten 

der Leeraars en Hoogleeraars bij de Hervormden 

voor de eerstkomende drie jaren verzekerd, om 

tyd te geven, ten einde voor derzelver verdere be¬ 

taling te zorgen; maar alle Geestelijke goederen, 

waaruit traktementen en pensioenen voldaan werden, 

werden nationaal verklaard, terwyl men levens 

alle kerkgebouwen en pasloriehuizen der voormaals 

heerschende Kerk aan de beschikking van de Plaat¬ 

selijke Besturen overliet, om tusschen de verschillen¬ 

de Gezindten, en wel met voorkeur van dat Kerk¬ 

genootschap , lot hetwelk de meerderheid der bevol¬ 

king van de plaats behoorde, een vergelijk omtrent 

III. 11 
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derzelver bezit te treffen (1). Groot was bet na¬ 

deel, (lat door deze besluiten de Hervormde Kerk 

dreigde, en reeds dadelijk trof: want, hoezeer men 

baar gedurende den lyd van drie jaren het voort¬ 

durend genot harer inkomsten als gunst toestond , 

werden haar echter hier en daar reeds voordeelen 

onttrokken, die zij vroeger genoten had (2); en 

bovendien waren ’sLands ingezetenen door eene 

reeks van belastingen en het afnemen van welvaart 

zóó gedrukt, dat bet byeenzamelen van eene ge¬ 

noegzame som, ter bestrijding van de onkosten der 

Kerk, vooral in kleinere Gemeenten, zoo niet eene 

onuitvoerbare, voorzeker toch hoogst moegelyke 

taak moest geacht worden. 

Meest donker was door al deze maatregelen het 

lot der Godsdienstleeraars geworden. Slechts hun 

was de toekomst helderder, die in het genot wa¬ 

ren van zoogenaamde pastorale goederen, in welker 

wettige bezitting hunne Gemeenten zich zouden 

(1) Zie boven , bl. 19 verv. • 23 verv. 

'(2) In de Provincie Utrecht werd, den 8 Maart 1798, 

den Rentmeester van St. Catkarina en dien der Me- 

moriegoederen te Montfoort verboden, iets uit ’s Lands 

kas voor de kosten van Kerkelijke plegtigheden bij te 

dragen ; terwijl de Provinciale Commissie van finantien 

eénige maanden later allen Rentmeesters, die dit mogt 

aangaan, gelastte, niets meer voor het onderhoud van 

kerken en pastoriën te betalen, dan de kosten, die 

daarop vóór 31 Oct. 1798 mogten gevallen zijn. Zie 

Notulen van Representanten van Utrecht, van 8 Maart 

en 10 Oct. 1798. 
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kunnen handhaven. Den overigen scheen niets an¬ 

ders over Ie blijven, dan te hopen op de Gods¬ 

dienstige belangstelling hunner landgenooten, en 

op deze was, in de bestaande omstandigheden, ook 

by den besten zin, niet veel te bouwen; terwijl 

nog van de partijzucht te verwachten was, dat zij, 

die met hunne Leeraars in staatkundige begrippen 

verschilden, niet gaarne iets tot derzelver onder¬ 

houd zouden bijdragen. 

Hoogst moeijelijk was dus de taak der naar 

Utrecht afgevaardigden om middelen te beramen 

ten einde in deze behoeften te voorzien. Voorslagen 

van allerlei aard werden in grooten overvloed ge¬ 

daan , en eene belangrijke correspondentie met do 

Klassen en Kerkeraden geopend,— hier en daar, 

vooral in Holland, Gommissiën opgerigt om de zaak 

te bevorderen : doch niet alleen was er in de be¬ 

raamde ontwerpen veel onuitvoerlyks, en in alles 

eene onmiskenbare flaauwheid, maar men was het 

zelfs niet eens omtrent de hoofdvraag, of men in 

elke Gemeente een bgzonder fonds ter bezoldiging 

van hare Leeraars, of een algemeen fonds, waar¬ 

uit allen zouden verzorgd worden, zou trachten 

bijeen te brengen. Sommigen wilden het eerste, 

anderen het laatste, terwyl er tevens waren, dié 

een fonds voor elke Klassis, en weer anderen, die 

het Departementaal of Provinciaal wenschten te ma¬ 

ken. Tot deze laatsten behoorde de meerder¬ 

heid (1). Belemmerd door dit verschil van mee- 

(1) Ypey en dkrmout , IV., hl. 178 verv. 

11 ♦ 



1G4 

ning en besluitende deszelfs beslissing aan de toe- 

komst over te laten, begon men in vele Gemeen¬ 

ten afzonderlijke fondsen zamen te stellen. Van 

den openbaren leerstoel werd de Christelijke lief¬ 

de ingeroepen, en de Coramissiën, welke zich 

tot dit doel vereenigd hadden, begonnen met da- 

delyke inzamelingen, zoowel by de Godsdienstoe¬ 

feningen , als door het openen van eene vrijwillige 

inschrijving voor zekere som, welke maandelijks, 

om het half jaar of jaarlyks zoude betaald wor¬ 

den. De ingekomen gelden werden op rente uit¬ 

gezet. Men vormde nu ook (21 Mei 1799) een 

ontwerp om aan het Hervormde Kerkwezen in 

Nederland eene vastheid of vereeniging te geven 

of te doen behouden, zoo als tot bevordering van 

de Godsdienst noodig ware. 

Intusschen naderde hel tydstip, waarop de be¬ 

talingen van ’s Lands wege zouden ophouden, en 

in sommige Gemeenten was nog niets, in andere 

slechts weinig gedaan, nergens een toereikend 

fonds voor de aanslaande behoeften ingezameld. 

Gebrek aan belangstelling, gerekte beraadslagingen 

zonder tot het gewenschte doel te leiden, waar- 

schijnlyk ook de hoop, dat veranderde omstandig¬ 

heden het Staatsbewind gunstiger voor de Her¬ 

vormde Kerk moglen stemmen, hadden de loege- 

stane drie jaren bijna geheel nutteloos doen voor¬ 

bijgaan. Donker scheen thans de toekomst, alle 

geestkracht der Nederlanders scheen verlamd; maar 

de Voorzienigheid bleef waken. Wel wendden 

zich de Rerkeli^ken van sommige Gewesten, bij 
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Toorbeeld van Holland en Friesland^ lol het 

Wetgevend Ligchaara, met beloog van hel regl der 

Hervormden op de goederen en fondsen, waaruit 

vroeger de Predikanten betaald werden ; maar van 

Staatswege (3 Maart 1801) werd den bestuurders 

dier goederen en fondsen gelast, binnen zes 

maanden aan de Eerste Kamer van het Vertegen¬ 

woordigend Ligchaam opgave van derzelver oor¬ 

sprong, toestand en inkomsten te doen. Onweers¬ 

wolken pakten zamen; maar God keerde ze af. 

De Constitutie van 1801 bragt de zorg voor het 

oprigten van een fonds, waaruit in de behoeften 

van Leeraars en Kerkeiyken voorzien zou worden, 

aan het Staatsbewind zelf over. Dit zou de som, 

door elk lid der Kerkelyke Gemeenschap by te 

dragen, bij wetsbepaling regelen, en inmiddels 

zouden allen, die in dienst waren, hunne bezol¬ 

diging blijven genieten, lot dat de bedoelde schik¬ 

king van Staatswege gemaakt was (1). Niets werd 

er inlusschen tot het verwezenlijken dier schikking 

gedaan. Algemeen en gegrond was dus de hoop, 

dat het nieuwe Bewind die niet ernstig zocht, 

maar integendeel bedoelde de zaken ten deze op 

den ouden voel te laten. De Kerkeiyken tracht¬ 

ten dit te bevorderen, door in breedvoerige beloo- 

gen hun regt op de Geestelijke goederen en fond¬ 

sen aan te loonen (2). In 1803 vroegen de ge- 

magligdeu der Nederduitsche Hervormde Gemeente 

(1) Art. 12 eu 14. 

(2) Ypiy en deumout , IV,, hl. 185 veiv. 
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tc Utrecht herstelling en handhaving in al de 

goederen en fondsen, waaruit vroeger de Hoog- 

lecraars en Predikanten betaald werden (1). Ein¬ 

delijk werd zelfs van alle verandering gezwegen. 

En, hoezeer de afgevaardigden der verschillende 

Synoden nog van tyd tot tyd te Utrecht zamen- 

kvvamen, en de Synodale, Klassikale en Gemeente- 

Coranaissiën derzelver werkzaamheden niet geheel 

staakten, waren de tijden toch zoo veranderd, en 

scheen de toekomst zooveel gunstiger, dat men op 

sommige plaatsen de reeds ingezamelde fondsen 

ter verbetering van het Predikants-traktement of 

tot andere Rerkelijke oogmerken aanwendde. Welk 

een’ gunstigen invloed de zachtere stemming van 

het Staatsbestuur had, hebben wij reeds gezien, 

en insgelijks, dat de Constitutie van 1805 den 

Hervormden niet minder gunstig was. 

Opmerkelijk is het, hoe het gevaar, dat de uit¬ 

wendige belangen der Hervormde Kerk bedreigde, 

telkens werd afgewend. De Commissie, bij het 

besluit van Aug. 1796 verordend, om de betaling 

der traktementen te regelen in evenredigheid van 

de getalsterkte der Gemeenten , kon hare taak niet 

ten uitvoer brengen, vóórdat de bevolking juist 

bekend ware. Dit vond eerst plaats in 1798. 

Maar toen de Constitutie van dat jaar den Gods¬ 

dienstleeraars het driejarig genot hunner inkoms¬ 

ten waarborgde, achtte men het onnoodig, zicdi 

(1) Notulen, van het Depart. Bestuur van Utrecht, van 

27 Julij 1803. 
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te haasten. Toen dat tydpeik echter ten einde 

liep en men tot het regelen had kunnen overgaan, 

was door de Constitutie van 1801 het getal der 

hoofden van huisgezinnen of ledematen lot grond¬ 

slag van die regeling aangewezen, en dat getal 

kon zonder nieuwe en langdurige werkzaamheden 

niet gekend worden. Eindelijk kwam de Grond¬ 

wet van 1805, die wel niet van betalingen uit de 

Geestelijke fondsen sprak, maar aan allen gelijke 

reglen verzekerde, die door betalingen en toelagen 

aan allen zouden gehandhaafd worden. En zouden 

wij dan in zoovele omstandigheden, die zamen- 

werkten om den gedreigden slag af te keeren, 

die Hoogere Hand niet erkennen, welke zoo vaak 

ziglbaar voor de belangen der Kerk waakte? 

Reeds in 1802 had men besloten de traktemen¬ 

ten wederom aan de Predikanten zelve, en in 

Holland hun ook de school- en akademiegelden 

hunner zonen uit te betalen; maar onder het be¬ 

wind van sCHiMMELPENNiNGK begon de ijverige vaiv 

STRALEN ernstig aan het regelen van de inkoms¬ 

ten der Hervormde Leeraars te werken. Hiertoe 

wenschle men de ongelijkvormigheid , welke daar¬ 

omtrent in sommige Gewesten bestond , weg te 

nemen, en tevens te voorzien in het gemis, het¬ 

welk de Geestelijke Kantoren, vooral in Holland^ 

door een veranderd belastingstelsel zouden onder¬ 

vinden (1). Niet het minste verlangde het Bestuur 

het lot van de Predikanten te verbeteren. Velea 

(1) Ypey en debmout, IV., hl. 298. 
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toch Nvaren arraelyk bezoldigd, en , terwijl de in¬ 

komsten van alle ambtenaren vermeerderd waren, 

had men die van een groot aantal Leeraars op 

denzelfden voet gelaten, zoo als zij voor ééne en 

twee eeuwen, bij meerdere waarde van het geld 

en mindere duurte der behoeften, waren vasl- 

gesteld geworden. ’sLands schatkist gedoogde ech¬ 

ter ten deze geene hoogere uitgaven, maar rnen 

vormde hel plan om door vermindering van Pre- 

dikants-plaatsen in de steden en door het zamen- 

voegen van naby elkander gelegen Gemeenten ten 

platten lande, waar dit zonder nadeel geschieden 

kon, het gewenschte doel te bereiken. Hiertoe 

vroeg men eene juiste opgave van den uitwendi- 

gen staat der onderscheiden Gemeenten. En ge¬ 

wis zou dit plan toenmaals met wijze gematigdheid 

ten uitvoer gebragt zijn, zoo sGniMMELPEM!iiNGK.’s 

bewind langer had mogen duren. Onder dat van 

Koning lodewijk werd het weder ter bane gebragt, 

maar nu met een eenigzins gewijzigd oogmerk. 

Wij hebben namelyk reeds gezien, hoe zeer de 

Roomschgezinden het oor des Vorsten zochten, om 

de Protestanten te benadeelen. En schoon lode- 

wijr’s regtvaardigheid en staatkundige inziglen hun 

hierbij in den weg stonden, vond men toch ook 

kleine genegenheid bij hem om den Hervormden , 

hoewel de meerderheid des volks uilmakende, 

oenig merkelijk voordeel toe te slaan. Aan eene 

wezenlijke verbetering der traktementen was dus 

niet te denken ; zelfs scheen hel niet raadzaam hier¬ 

op aan te dringen. Veeleer was men van oordeel. 



1C9 

de uitgaven voor de Hervormde Kerk te beper¬ 

ken, ten einde den Roomschgezinden de gele¬ 

genheid te ontnemen om bij den Koning schijn¬ 

baar gegronde klaglen over de sommen , welke te 

haren behoeve besteed werden, in te leveren. Ge- 

reede weg was hiertoe gebaand door het vroeger 

vermelde plan om het getal Predikantsplaatsen in 

sommige steden te verminderen en ettelyke Ge¬ 

meenten ten platten lande te combineren. 

Ontegensprekelijk had deze maatregel, die aan 

LODEWiJK werd voorgeslagen en hem geviel, voor 

de Hervormden eene nadeelige zyde; maar het 

was de eenige wijze, waarop het grootere gevaar 

kon afgewend worden. Zigtbare bezuiniging alleen 

scheen te kunnen beletten, dat men er niet we¬ 

derom op zou aandringen om aan de Hervormde 

Kerk alle ondersteuning van Staatswege te onttrek-' 

ken, of althans zulke bezuiniging bewerkstelligd 

te zien onder eene leiding, die het Protestantismus 

vijandig zijn zou. De uitslag bewees, dat men 

zich in de keuze van dit redmiddel niet bedro¬ 

gen had. 

Reeds in 1806 werd deze maatregel, bij vooiv 

keur in de collatiën van het Huis van oranje, ten 

uitvoer gelegd. In het volgend jaar (1) werd 

echter allen Gemeenten gelast, van het open¬ 

vallen eener Leeraarsplaats aan den Minister van 

Binnenlandsche Zaken kennis te geven. Eerst dan 

mogt men tot de vervulling overgaan, wanneer er 

(1) 6 Juuij. 

t 
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binnen veertien dagen na de inzending geen verbod 

daartegen van hooger hand was ingekomen. Druk¬ 

kend was de hieruit geboren onzekerheid; maar 

eerlang (1) werden door hel Staatsbewind bepaalde 

regels omtrent het vernietigen van Predikants- 

plaatsen en het vereenigen van Gemeenten voorge¬ 

schreven. Gemeenten meer dan tweehonderd zie¬ 

len tellende, zouden, met geringe uitzondering, 

eenen vasten Predikant behouden; die beneden de 

2000 zielen zouden éénen, die van 4000 twee ^ 

van 6000 drie^ van 8000 vier ^ van 10,000 vijf^ 

van 13,000 zes ^ van 16,000 zeven ^ van 20,000 

acht^ en die van grooter getal negen Leeraars mo¬ 

gen beroepen. Intusschen werden er gunstige uit¬ 

zonderingen van deze bepaling gemaakt ten be¬ 

hoeve van de Hervormde Gemeenten te Amsterdam, 

Rotterdam , V Gravenhage, in Noord-Braband 

en bezuiden de JVaal. Het blykt uit deze be¬ 

schikking , hoezeer zij, die er de hand in hadden, 

het belang der Hervormde Kerk trachtten te be¬ 

hartigen. Zelfs drukte het vernietigen van Predi- 

kants-plaatsen en het combineren van Gemeenten 

niet zoo zwaar, als men wel gevreesd had: want, 

ofschoon hier en daar stof tot klagen bestond, be¬ 

hielden de meeste Gemeenten een genoegzaam ge¬ 

tal Leeraars, en van die, welke opgeheven of met 

andere vereenigd werden, bestonden vele slechts in 

naam (2). Verschillende oorzaken echter maakten het 

(1) 13 Nov. 1807. 

(2) Niet onbelangrijk is het, hier de Gemeenten op te 
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len uilvoer leggen van hel Koninklijk Besluit in 

de Provinciën Groningen en Friesland ten plat¬ 

ten lande onmogelijk. Overigens werd aan die 

Predikanten , wier werkzaamheden len gevolge van 

geven, welke deze maatregel trof. Gecombineerd wer¬ 

den in 1806: Rozendaal met Nispen, Vierlingsbeek met 

Sambeek; — in 1807 en later: Chaam en Snijders- 

Chaam met Baarle-Nassau en Uilenkooten , — deels 

met Alem en Mare deels met Lith en Lithoyen, — 

JBerchem met Osch en Heesch, — Moer-Gestel met Oos- 

terwijk en Udenhout, — Zon en Breugel met St. Oe~ 

denrode, — Geldorp en Riet met Mierlo en Stijihout, — 

Leende met Héeze, — Putten met Ossendrecht, Woens- 

drecht en Hoogerheide, — Herpt met Heusden ^ — IJe- 

dikhuizen met Vlijmen en Ilondsoord, — Volendam 

met Edam f — Dungen met Michicls-Gestel, — Oost- 

Graftdijk met West-Graftdijk y — Oosterleek met Wij¬ 

denes y — Eenigenburg met Zuid-Zijpe y — Wijk aan 

Zee met Beverwijk y — Ransdorp met Schellingwoude,— 

Uitdam deels met Holijsloot en deels met Zuiderwou- 

de y — Haringhuizen met Barzingerhorn, — Koog op 

Texel met Waaly — Kalslagen met Leimuiden en met 

Nieuwveen y —- Hoogmade met Woubrugge^ — Rijs¬ 

wijk (onder Gorinchern) met Giessen, — St. Mndries 

met Heerewaarden. Predikantsplaatsen werden vernie¬ 

tigd : de tweede te Geertruidenberg, — de achtste te 

Haarlem, waar de negende reeds onvervuld was geble¬ 

ven y — de vijfde te Hoorn, Nijmegen en Zutphen, — 

de negende en tiende te Middelburg, — de tweede te 

Montfoort en Goor y Hindeloopen, Staveren, Makkum, 

en de vierde te Harlingen. 
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hetzelve vermeerderd waren, eene billijke verhoo- 

ging van inkomsten loegeslaan (1). 

Wel was op deze wijze het lot der Leeraars 

verzekerd, en zorgde zelfs het Hooge Bestuur, dat 

alle klaglen wegens wanbetaling mogten weggeno¬ 

men worden (2); maar eene nieuwe ramp scheen 

de uitwendige belangen der Hervormde Kerk eer¬ 

lang te bedreigen. Reeds vroeg had men den Ko- 

ning voorgeslagen, de pastoriegoederen in Gel¬ 

derland ^ Friesland ^ Groningen en Overijssel te 

verknopen, en, ofschoon het den Minister molle- 

Rus gelukte, dezen slag af te weren, kon hij toch 

niet verhinderen, dat lodewijr (in 1808) beval, 

de fondsen, by de Geestelyke Kantoren voorhan¬ 

den, in ’sLands Amortisatiekas te storten (3). De 

Commissie ter bevordering van de belangen der 

Hervormde Kerk , die na 1803 was werkzaam ge¬ 

bleven in het houden van naauwlettend toezigt over 

dezelve, leverde krachtige vertoogen in ter hand¬ 

having van de regten der Hervormden. Den 2 

Aug. 1808 volgde nu een Besluit des Konings, 

waarvan wij reeds vroeger in betrekking tot de 

Roomschgezinden hebben melding gemaakt (4). 

(1) De geheele som, welke, na aftrek dier verhoogin- 

gen , op de uitgaven voor de Hervormde Kerk bespaard 

w erd, bedroeg omstreeks ƒ 40,000. 

(2) Resolut. van het Bepart. Bestuur van Utrecht, van 

25 April 1807. 

(3) Zie hoven, bl 54 veiv. 

(4) Zie boven, hl. 56. 
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Omtrent de Hervormden stelde Let vast: » dat de 

)) Predikanten bij voortduring zouden blijven in 

') het genot van hel traktement en de inkomsten , 

» die zy tot nog genoten, onverminderd de schik- 

» kingen , welke later, buiten benadeeling der 

w toenmaals in dienst zynde Leeraars, zouden kun- 

» nen gemaakt worden; — dat de betaling der 

» Predikanten uit ’sRyks schatkist zou geschieden, 

» en dat de Kerkelyke goederen en fondsen , die 

)> daartoe vroeger onder de publieke beheeriiig 

» stonden, in die schatkist zouden worden over- 

» gebragt; — dat met 1 Jan. 1810 alle betaling 

» van Kerkelijke beambten uit ’sLands, Plaatselyke 

)) of publieke kassen zou ophouden, en geheel en 

» al ten laste komen van het Kerkgenootschap; — 

» dat de traktementen en pensioenen van Emeriti 

» en Weduwen voor als nog betaald, maar later 

» niet anders , dan volgens een Koninklijk Besluit 

» en een te vervaardigen reglement toegestaan 

» zouden worden, terwijl al die uitgaven, vroeger 

)) ten laste der Plaatselijke en Gemeentelijke kas- 

)) sen zijnde, zouden ophouden door dezelve ge- 

)) dragen te worden met 1 Jan. 1810.” Wal 

overigens omtrent de kerkgebouwen en de daaraan 

behoorende fondsen werd voorgeschreven, hebben 

wij reeds gemeld (1). Er is nog bij te voegen, 

dat eindelijk het benoemen van eene Commissie 

door den Minister van Eeredienst gelast werd, be¬ 

slaande voor het minst uil drie en voor het meest 

(1) Zie boven, hl. 57. 
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uit negen personen van elke erkende Godsdiensl- 

gezindle, om elke dier Commissiën te kunnen 

raadplegen nopens het bepaaldelijk regelen van al, 

wat de Eeredienst dier Gezindten aanging (1). 

Door dit Koninklyk Besluit waren do Predikants- 

traktementen verzekerd, maar alle andere kosten 

ten laste der Hervormde Kerk zelve gebragt. De 

gelden, vroeger voor het houden der Synoden toe- 

geslaan, werden insgelijks ingetrokken. De Ko- 

ning stond echter (April 1809) eenige sommen toe, 

om derzelver werkzaamheden in Rerkelyke Com¬ 

missiën of kleinere Vergaderingen te behandelen 

en af te doen. Andere voordeelen, zoo als Klassi¬ 

kale en reisgelden, waren den Leeraars mede ont¬ 

nomen, en reeds in Dec. 1808 had men de jaar- 

lijkscho eeregiften voor Proponenten en Studenten, 

Predikantszonen zijnde, ingetrokken. 

Hoezeer nu de Hervormde Kerk in hare uitwen¬ 

dige belangen had geleden, had wijze voorzigtigheid 

echter haar onder lodewijk’s bewind veel welen te 

behouden; maar, toen napoleojm’s maglwoord ons 

Vaderland by het Fransche Keizerrijk inlijfde, 

opende zich voor haar het donkerste verschiet. 

Het was de wil des overheerschers, het Kerk- 

wezen in Nederland op den Franschen voet in te 

rigten. Men wist, dat de Predikanten in het Kei¬ 

zerrijk een zeer gering traktement genoten (2), en 

(1) Het Besluit werd aan alle Kerkelijke Collegiën 

toegezonden. 

(2) De Wet van 15 Gcrminal van het 12de Jaarbragt 
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dal NAPOLEON hetzelve in sommige laler met Frank¬ 

rijk vereenigde Departementen nog verminderd 

had (1). Reeds dit wettigde de vrees, dat ook 

de Nederlandsche Hervormde Leeraars een aanmer¬ 

kelijk verlies in hunne inkomsten zouden lijden; 

en hier kwam nog bij, dat men, toen de Fransche 

Minister van Eeredienst, in Oct. 1810, eene naauw- 

keurige opgave der pastoriegoederen vroeg, ook 

voor deze beducht moest worden. Een en ander 

bewoog de Depulaten der Noord-Hollandsche Sy¬ 

node om hunnen ambtgenoolen van andere Syno¬ 

den hot inleveren van een adres bij den Keizer 

voor te slaan, ter aanbeveling van de belangen der 

Kerk, ook ten opzigte der traktementen. Met 

regt werd dit plan door sommigen als ontijdig en 

ongepast afgekeurd, en daarenboven ontraden door 

den Minister van Binnenlandsche Zaken , VAir der 

CAPELLEN. Eene Slaats-Commissie stond op haar 

vertrek naar ParyV, en deze was met eene krach- 

de Predikanten tot drie klassen. De eerste bevatte hen, 

die in plaatsen van meer dan 30,000 zielen dienden, 

met een traktement van 2000 francs; de tweede die 

in plaatsen van 5,000 tot 30,000 zielen, met 1500 fr., 

en de derde die van minder dan 5000 zielen, met 

1000 fr. 

(1) Den 13 Fructidor van het 13de Jaar was in de 

Departementen van de Roer, Rijn, Nedermaas, enz., 

het traktement der Predikanten, bij eene bevolking van 

niet meer dan 3000 zielen, op 500 fr. bepaald, —■ 

by eene hoogere bevolking op 1000 fr. ; en aan de 

Voorzitters der Consistoriën 1500 fr. toegelegd. 
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tige memorie ten behoeve der Hervormde Kerk, 

door den Heer janssen opgesleld, voorzien. 

Vooreerst gaf dit stuk een hehoorlyk ontwik¬ 

keld overzigt van den Kerkelijken toestand van 

Nederland; ten andere strekte het orn te voor¬ 

komen, dat het Nederlandsche Kerkvvezen op den 

Franscheu voet werd ingerigt, eindelijk om de 

financiële belangen der Leeraars, zelfs de kin¬ 

dergelden en pensioenen, de traktementen al¬ 

thans, nog voor één jaar op den ouden voel 

te verzekeren. Deze hoogst belangrijke memorie 

bleef te Parijs liggen. De Fransche Minister 

van Eeredienït vroeg wel later aan den Stadhou¬ 

der, den Hertog van plaisance, om hem eenen 

Hollandschen, met de Protestantsche Eeredienst 

bekenden ambtenaar toe te zenden, maar in de 

keuze hiervan was deze zoo ongelukkig, dat men 

ligtelijk bemerken kon, hoe weinig belang in de 

zaak werd gesteld. 

Intusschen waren er toch enkele besluiten ge¬ 

nomen , die ter gunste van de Hervormde Kerk 

spraken. De Studenten in de Godgeleerdheid wer¬ 

den van de krygsdienst vrijgesteld , aan mingegoe¬ 

den beurzen geschonken, en Theologische Kweek¬ 

scholen te Géneoe en Montauhan opgerigt. Men 

vleide zich, dat soortgelijke instellingen ook hier 

te Lande zouden geslicht en met beurzen voorzien 

worden. Maar met 1811 werd het burgerlijke ge¬ 

heel op de Fransche leest geschoeid. Voor de 

Eeredienst deed men echter niets. Zelfs de voor 

haar vereischle kosten werden niet op het budget 
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gebragt, en wat men omtrent haar vroeg, bleef 

onbeantwoord , dewyl aan niemand was opgedragen 

voor haar te zorgen. Wien dit hinderde, by- 

zonder was zulks het geval met den reeds zooveel 

voor het Kerkelyke gedaan hebbenden janssen, die 

niet aarzelde, dit alles met Hollandsche rond¬ 

heid en krachtige taal" den Hertog van Plaisance 

onder het oog te brengen. 

Reeds had de gevreesde slag de Predikanten 

getroffen. Na het einde van November 1810 had 

men opgehouden de traktementen te betalen, en de 

armoede was in veler woning binnengeslopen, Na- 

poleon’s komst in Rolland scheen eenige hoop op 

betere toekomst te geven. Ten gevolge der pogin¬ 

gen van de Hervormde Kerkbesturen, beval hij (1), 

dat de Predikantsinkomsten, by voorbereidende 

schikking, uit een vijftiende gedeelte van de in¬ 

komsten der Burgerlijke Gemeenten zouden betaald 

worden. Het baatte voor hel oogenblik iets, maar, 

zoo als wij zien zullen, zeer weinig. De trakte¬ 

menten werden wel tot den 1 December 1810 aan¬ 

gezuiverd , maar voor die maand en voor het ge- 

heele jaar 1811 staakte het Fransche Bewind allo 

betaling. In den zomer van 1812 ontvingen de Pre- 

dika-nlen het eerste vierde gedeelte van hunne in¬ 

komsten over 1811, en in November nog eens een 

achtste deel hiervan. Zelfs ook zij, wier inkoms¬ 

ten uit byzondere fondsen kwamen, verloren veel 

(1) Het Besluit is den 29 Oct. 1811 op het Loo gc- 

dagteekend. 

UI. 12 
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door de vermindering van de rente der Nationale 

schuldbrieven. 

Treurige toestand voor een achtingwaardig deel 

des Nederlandschen Volks! Het is met diepen wee¬ 

moed, en niet zonder verontwaardiging, dat wij 

deze zwarte bladen onzer Vaderlandsche Kerkge¬ 

schiedenis opslaan. 

Een aantal Predikanten leefde van hunne ambts- 

inkomsten of geheel of bijna alleen. In twee en 

een half jaar genoten zij hiervan slechts een zeer 

klein gedeelte. In den aanvang borgde hun de 

hoop op eene eindelijke betaling, maar voor velen 

was het crediet van korten duur. Weldra zagen 

zij zich, doorgaans met talryke gezinnen, aan 

klimmend gebrek overgegeven. Sommigen namen 

hunne toevlugt tot middelen, die, voor andere 

standen betamelijk, den hunnen onwaardig geacht 

werden. Anderen zochten den nood te verzachten 

door de beste Werken uit hunne boekverzamelingen 

tot eenen spotprijs te verkoopen. Folterend offer 

voor den wetenschappelijk gevormden man I Maar 

ook de vrouw bragt het hare. Kleinooden, kost¬ 

baarheden , vervolgens huisraad , kleedingstukken , 

en eindelijk zelfs keukengereedschappen werden 

verkocht, om den honger zoolang mogelgk te weren. 

Wel was men reeds gewoon geworden zich van 

vleeschspijs te onthouden , zicb tot de minst 

kostbare voortbrengselen van het plantenrijk met 

droog brood te bepalen; doch, hoeveel dit ook 

in den beginne reeds mogt gekost hebben, moest 

men later nog dezulken gelukkig achten, die dit 
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pobere maal konden blijven genieten. Niet allen 

konden dit. Bij sommigen steeg de nood zóó 

hoog, dat er was, wiens kinderen op den 

openbaren weg hel levensonderhoud voor het hon¬ 

gerend gezin moesten bedelen — die zich moest 

overgeven aan de armenkas zyner Gemeente, en, 

toen God hem uit het aardsche lyden opriep, zgn 

schreijend kroost geen maal eten naliet — die 

letterlyk van honger gestorven was I 

Misschien zal de nakomelingschap aan dit berigt 

twijfelen, en het zelfs velen onzer lezers hoogge¬ 

kleurd voorkomen; maar het is in waarheid min¬ 

der zwart geteekend dan in hel officiéél rapport, 

hieromtrent in der tijd gegeven (I). Schande in- 

tusschen over het Keizerlijk Bewind, hetwelk den 

jammer onbewogen aanzag en met den bitteren 

nood scheen te spotten; doch eere aan die ware 

Christen - Leeraars, welke, onder zulke voor hen 

zelve zoo drukkende omstandigheden, toch in de 

vervulling hunner heilige pliglen niet vertraagden, 

maar ijverig hieven voortgaan om hunne Gemeen¬ 

ten in dien vreeselijken tijd woorden van Evange- 

lischen troost toe te spreken : want alleen de kracht 

des geloofs kan eigen ellende doen voorbijzien, om 

anderen bij het lijden te bemoedigen. 

Maar trok dan niemand zich het lot der ramp¬ 

zaligen aan ? Wy kennen de beschuldiging der 

(1) Door den Commissaris voor de Kerkelijke Zaken, 

JANSSEN, aan den Commissaris Generaal voor de Binnen- 

landsche Zaken, den 5 Jan. 1814, ingediend. 

12 ^ 
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Roomschgezinden, in onze dagen meer dan eens 

ter bane gebragt, dat voor geringe belangstelling 

van Protestanten in aangelegenheden van Kerk en 

Godsdienst geen krachtiger bewys kan worden aan¬ 

gevoerd , dan de geschiedenis der Predikantstrak- 

temenlen van 1810 tot ^1813, en wij wenschten, 

dat dezelve, ter eere van vele Hervormde Ge¬ 

meenten , beter kon worden afgeweerd. Maar groot 

was inderdaad veler laauwheid ten deze. Terwijl 

het sommige Gemeenten bij den besten wil ontbrak 

- aan het vermogen om den noodlijdenden Leer- 

aar genoegzaam te ondersteunen, werd bij andere 

volkomen onwil aangetroffen. Men schaamde zich^ 

daar niet, hem met de zynen aan het gebrek prijs 

te geven. Het scheen, dat bij het algemeene lijden 

hel mededoogen verstompt was, en dat de gebeur¬ 

tenissen der laatste jaren de oud-Hollandsche belang¬ 

stelling in de Openbare Godsdienst bij zeer velen 

vernietigd hadden. En zoo was het te vreezen, dat 

deze, noch door het Staatsbewind , noch door de 

Gemeenten zelve ondersteund, langzamerhand ge¬ 

heel verloren zou gaan, in eenen tijd van ramp¬ 

spoed , waarin de troost der Godsdienst zoo zeer 

behoefte had moeten zgn. Zoo verwoest do ijzeren 

hand der dwingelandij de zedelijke kracht der Vol¬ 

ken. En toch ontbrak het onder de bewindslieden 

niet aan dezulken, die zich do zaak aantrokken 

en ernstige pogingen ter verbetering aanwendden. 

Schier al de Prefecten behoorden hiertoe, en on- 

-der de Franschen moeten vooral d’alphonse en 

de Hertog van Plaisance ^ ouder de Hollanders 
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APPELius, toenmaals Staatsraad des Keizers, eu 

GOGEL, Intendant van financiën, genoemd wor¬ 

den. Men zocht dan ook middelen om in do 

Dogenblikkeiyke behoeften te voorzien, en hier en 

daar vond men die door uil de Kerk- en Diako- 

niekassen, of uit eene vry willige inschrijving, den 

Predikanten een renteloos voorschol Ie verleenen , 

onder beding van die voorschotten terug te geven, 

wanneer de achterstallige traktementen moglen uit- 

belaald worden. Gelukkig duurde deze staat van 

zaken niet lang, want reeds strekten de overheer- 

schers hunne begeerige handen naar Pastorie*-, Ker¬ 

kelijke en Geestelijke goederen uit, zelfs naar die 

vrome inriglingen van vroegeren tijd, welke, on¬ 

der den naam van beurzen of leenen, bestemd 

waren om mingegoeden in hunne Godgeleerde op¬ 

leiding te ondersteunen. In Februarij 1811 had na¬ 

poleon alle Geestelijke goederen, waaruit geene 

Godsdienstleeraars bezoldigd werden en het Open¬ 

bare Onderwijs geene ondersteuning genoot, onder 

de domeinen van het Rijk opgenomen. 

Intusschen waren ernstige onderhandelingen ge¬ 

opend over de hoegrootheid der traktementen, die 

aan de Hervormde Leeraars in Nederland zouden 

toegestaan worden; maar deze hingen zoo geheel 

zamen met die over eene nieuwe organisatie der 

Kerk, dat wij hier van zelf aanleiding vinden om 

tot eene geschiedkundige beschouwing van de uit¬ 

wendige inrigling en het bestuur der Nederland- 

sche Hervormde Kerk in dien lijd over te gaan. 

Op den uilwendigen Kerkvorm der Hervormden 
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iii Nederland had de Omwenteling Taü 1795 gee¬ 

nen dadelijken invloed. Het synodaal stelsel van 

ceneü vroegeren tijd bleef bestaan, en, hoezeer 

dan ook in het eerste jaar der revolutie de Synode 

van Zuid-Holland niet vergaderde, bleven de Sy¬ 

nodale Vergaderingen toch vervolgens byeenkoraen 

en op denzelfden voet als voorheen handelen. 

Wel was de Kerk van den Staat afgescheiden, maar 

haar eigen inwendig bestuur onveranderd gebleven. 

En zoo was het tot onder het bewind van lode- 

wiJK KAPOLEON, hoewel onder schimmelpenningk’s 

bestuur de Zeeuwsche Coetus vryheid had verkre¬ 

gen om den naam te voeren van Synode der Her¬ 

vormde Kerk in Zeeland^ en er ten jare 1804 in 

Friesland een nieuw Rerkelyk Wetboek (1) was 

vastgesteld geworden. In 1808 echter beval de 

Koning, bij de Organieke Wet van 2 Aug., dat do 

Minister van Eerediensten eene Commissie zou be¬ 

noemen, bestaande minst uit drie en meest uit 

negen personen van iedere erkende Godsdienstige 

Gezindte, om elke dier Commissiën te raadple¬ 

gen wegens de te beramen schikkingen tot het 

bepaaldelijk regelen van al, wat de Eeredieust 

dier Gezindten aanging. 

De Hervormde Kerk scheen nu eene nieuwe or¬ 

ganisatie te gemoet te gaan. Het was dan ook 

niet te ontkennen, dat de tyd menige verandering 

wenschelijk maakte. » Men had,” zoo als het er- 

(1) Nieuwe Kerkorde van Friesland.*— Zij was grooten- 

deels opgesteld door r. brouwer , Predikant te Blya. 
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gens naar waarheid wordt uilgedrukt, » zeven Ker- 

» keiyke Republieken in Nederland, met meerde- 

)) ren of minderen invloed van den Staat. Deze 

» zeven Republieken waren niet verbonden, gelijk 

» de Staat zelf, die eenheid vond iu de Stalen- 

» Generaal en later in den algemeenen Sladhou- 

» der. Deze band ontbrak in het Kerkelijke, en 

» dit gemis werd slechts eenigermate te gemoet 

» gekomen door de Deputatiëu der verschillende 

)) Synoden op de Provinciale Synoden, waardoor 

» dezelve onderling correspondeerden (1).” Een 

naauwere band diende ten deze gevonden en te¬ 

vens gezorgd te worden, dat geen te groot aantal 

Synodale leden lot verwarring aanleiding gave. 

Hetzelfde mogt gewenscht worden omtrent de ver¬ 

gadering der Klassen, en niet het minste had het 

examen der Proponenten behoefte aan verbetering. 

Intusschen was de bij het Koninklijk Besluit ver¬ 

ordende Commissie benoemd geworden (2), en had 

dezelve in Januarij 1809 hare werkzaamheden te 

(1) H. j. ROYAARDS , Nedefl. Kerkregt hij de Hervorm¬ 

den , L , bl. 58. 

(2) De Leden waren : j. w. te water, Hoogl. te Leij- 

den, H. HüsLY viervant , t. hoog , a. rctgers en u. 

DELPRAT , Predikanten te Amsterdam , Rotterdam , Haar¬ 

lem en bij de Waalsche Gemeente te ’sHage; benevens 

de Heeren: J. both dendrikskn , Raadsheer in het Hof 

van Utrecht, J. c. vak der kemp , advocaat te Gra- 

venhage, s. b. jantzon van nieüwland , Raadsheer in het 

Hof van Brahand, en J. g. tuin van keülen, Lid van 

de Regering van Amsterdam. 
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Amsterdam geopend. Weldra kwamen er vreemde 

geruchten omtrent dezelve in omloop; want eene 

nieuwe organisatie der Nederlandsche Hervormde 

Kerk moest van zelf hel oordeel van bevoegden en 

onbevoegden uitlokken. Men verhaalde, dat er 

onderscheiden hooge en lage orden, Bisschoppen 

en ook een Aarts-bisschop (1) zouden aangesteld 

worden. Onder dezen vloed van geruchten en aan¬ 

merkingen' voltooide de Commissie , voorgelicht 

door den Heer janssew , haar Concept-Reglement 

op de organisatie van het Hervormd Kerkge¬ 

nootschap in het Koningrijk Holland. In Augus¬ 

tus 1809 werd het den Minister der Eerediensten 

aangeboden, met eenen hoogst belangryken gelei¬ 

denden brief. In dezen verklaarde de Commissie 

het behoud van den vorm van bestuur, zoo als die 

tot nog toe in de Xerk geweest was, om meer dan 

ééne reden wenschelyk te achten. Het kon nog- 

tans vereenvoudigd en minder kostbaar gemaakt 

worden. Eéne Synode, gekozen uit ervaren man¬ 

nen , zou de verschillende Provinciale Synoden 

kunnen vervangen en tevens aan het Kerkelijk 

ligchaam genoegzame éénheid geven. Het getal 

Klassen behoorde verminderd en geregeld te wor¬ 

den. Twee groote Klassikale Vergaderingen in het 

jaar waren voldoende, De zaken konden intusschen 

door afgevaardigden der Klassis afgedaan worden. 

De Rerkelijke lucht zou, echter met eenige wijzi- 

(I) De Hoogleeraar j* w. te water werd zelfs als zoo¬ 

danig gedood verwd. 
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ging, als vroeger gehandhaafd, — het rcgt van het 

Staatsbewind bg het benoemen van Kerkbestuur¬ 

ders en het beroepen van Predikanten behouden, 

— het beroepen zelf aan de Kerkeraden der Ge¬ 

meenten verblgven, — het collatieregt, waar het 

traktement door den Gollator betaald werd, geheel, 

en elders ten deele bewaard blijven, — het ver¬ 

meerderen van combinatiën zoo min mogelijk plaats 

vinden—en de Synode invloed hebben op de keuze 

van Hoogleeraars in de Godgeleerdheid en oordeel 

over derzelver verkleefdheid aan de leer der Kerk. 

Het concept-reglement werd door den Minister 

TAN DER CAPELi-EN geslcld in handen van den der 

zake kundigen janssen, en eerlang, met de op¬ 

merkingen van den in weinig woorden veel zeg¬ 

genden man , den Koning aangeboden. Ook de 

Staatsraad bragt zijne meening over hetzelve uit, en 

het stond geschapen, dat het ontwerp, op nieuw 

door den Heer janssen toegelicht, eerlang door lo- 

DEWiJK ingevoerd zou worden. Hollands inlijving 

in het Fransche Keizerryk maakte echter al de 

aangewende moeite vruchteloos. Onze lezers kun¬ 

nen intusschen uit dit beknopt berigt, hetgeen 

elders breedvoeriger te vinden is (1), zien , waar¬ 

in de beginselen van het toenmalige concept met 

die van de organisatie van 1816 in vele opziglen 

overeenstemden. 

(1) Wijdloopig berigt, uit authentieke Stukken, geven 

YPEY en DERMOüT, IV., hl. 384—406. De inhoud van 

het Concept-Reglement werd zeer geheim gehouden. 
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Geheel cn al werd de onder lodewijk gedane 

arbeid nutteloos, toen de Keizer in 1810 zijnen 

wil openbaarde om de in Frankrijk aangenomen 

organisatie op de Nederlandsche Protestantsche 

Kerkgenootschappen toe te passen, en de Wet Tan 

den 10 Germinal des tienden jaars, de grond¬ 

slag der Protestantsche Kerkelyke inrigting in 

Frankrijk, ook hier te lande in te Toeren. 

Wij boeken beknoptelijk haren inhoud (1) , in 

zooverre als wij dit noodig oordeelen, om de on¬ 

der NAPOLEON ontworpen organisatie der Neder- 

landsche Hervormde Kerk duidelijker en grondiger 

te doen beoordeelen. 

In de eerste afdeeling, die algemeene schikkin¬ 

gen omtrent alle Prolestantsche Kerkgenootschappen 

bevatte, werd niet alleen bepaald, dat elk Leeraar 

Franschman moest zijn , maar werden ook de Ge¬ 

zindten en derzelver Bedienaars allernaauwst aan het 

bestaande Staatsgezag verbonden,—dat gezag tevens 

verre over de Kerk, zelfs in belrekkelijken zin over 

de leer, uitgebreid, en eindelijk eenige bepalingen 

gemaakt omtrent de opleiding der aanstaande Gods-v 

dienstleeraars en de benoeming der Hoogleeraars 

(1) Woordelijk is zij te lezen in het Kerkelijk Hand¬ 

hoek ten dienste der Herv. Kerken in het Fransche Kei¬ 

zerrijk , grootendeels gevolgd naar het Fransche Werk 

van den Heer rabact ie jeüne — uitgegeven ten dienste 

der Hervormde Christenen in de laatst met Frankrijk 

vereenigde landen (1811), bl. 341 verv. j en bij ypey en. 

DERMOUT , IV., bl. 482 verv. 
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tlóoi’ het Hoofd van den Staat. De tweede af- 

deeling splitste zich in twee onderdeden, waar¬ 

van het eerste algemeeno bepalingen omtrent Leer¬ 

aars , plaatselyke Gonsistoriën en Synoden , hel an¬ 

dere byzondere beschikkingen omtrent de Predi¬ 

kanten en plaatselyke Gonsistoriën behelsden. Het 

getal Predikanten van ééne en dezelfde Gonsisloriale 

Kerk kon, zonder verlof van het Staatsbestuur, 

niet vergroot, en zy moglen niet, zonder de voor¬ 

kennis en goedkeuring van het Bewind, afgezet 

worden. De beroepingen zouden door het Gonsis- 

lorie geschieden, maar door het Hoofd van den 

Staal goedgekeurd moeten worden, terwijl de be¬ 

roepenen denzelfden eed van trouw aan den Slaat 

behoorden af te leggen , lot welken de Roomsebe 

Priesters (1) verpligt waren. Alle Leeraars, toen¬ 

maals in bediening, werden daarin bevestigd. De 

Gonsistoriën waren zamengesteld uit den Leeraar 

of de Leeraars en Ouderlingen of Notabelen, ge¬ 

kozen uit burgers, die op de rol der beschreven 

middelen het meest belast waren. De taak dezer 

inrigtingen was voor de Kerktucht, de Kerk- en 

Armenfondsen te waken. De oudste der Leeraars 

zou Voorzitter en een der Notabelen Secretaris 

zyn. Buitengewone vergaderingen moglen alleen 

met verlof van den Onderprefect of Maire plaats 

hebben. De derde afdeeling sprak over de Syno¬ 

den.” Zij zouden beslaan uit één’ der Leeraars en 

éénen Ouderling van elke Kerk. Zij hadden te 

(1) Volgens het Concordaat van 1801. 
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waken Toor alles, wat het uitoefenen der eerdienst, 

het onderwys in de leer en het beleid der Kerke- 

lyko zaken aanging. Alle hare oordeelvellingen ble¬ 

ven aan het goedvinden van het Staatsbewind on¬ 

derworpen. Zij raogten insgelgks niet zonder ver¬ 

gunning van het Staatsbswind zamenkomen, en wa¬ 

ren verpligt den Staatsraad voorloopig kennis Ie ge¬ 

ven van alles wal behandeld zou worden. De ver¬ 

gaderingen zelve moesten in tegenwoordigheid van 

den Prefect of Onderprefect gehouden, en afschrift 

van derzelver Handelingen aan den Prefect gezon¬ 

den worden. 

■ Deze Wet, nog nader by andere Besluiten uit¬ 

gebreid , stond nu ook in ons Vaderland loegepast 

te worden, en het behoeft wel geene aanwyzing, 

hoeveel meer invloed zij den Slaat op de Kerk toe¬ 

stond , dan ooit het Bestuur der Nederlandsche 

Republiek zich had aangematigd. Met vrees werd 

zij dus te gemoet gezien, en de memorie, welke 

de Staats-CornmissicL, waarvan wy reeds vroeger ten 

opzigle der Predikants-traktemenlen melding maak¬ 

ten , indiende, had dan ook ten doel te bewer¬ 

ken, dat de Fransche inrigting niet op Neder¬ 

land mogt toegepast, maar voor de Hervormde 

Kerk hier te Lande eene afzonderlijke organisatie 

vervaardigd worden. In November en December 

1811 begon de Hertog van Plaisanee breedvoerige 

briefwisseling te houden on berigten in te winnen 

over de Kerkelijke zaken in ons land, zelfs te 

raadplegen met reeds vroeger hieromtrent verza- 

' melde stukken en naamlysten te vragen van Pre- 
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dikanlen, wier raad met vrucht ten deze zou 

kunnen gehoord worden. En de opgave van deze 

laatsten was allergelukkigst. 

Intusschen werd het plan des Keizers Ier rege¬ 

ling der Nederlandsche Kerkzaken bekend , en, 

volgens hel Decreet van 24 JanuariJ 1812, hetwelk 

wij reeds in betrekking tot de Rbomschgezinden 

hebben nagegaan', werden in de Commissie voor 

de Hervormde Kerk de oud-Minisler mollerus , 

de Hoogleeraar j. w. te water, de Waalsche Pre¬ 

dikant D. DELPRAT cn dc Remonslrantsche m. stuart 

benoemd. Deze achtingwaardige mannen moesten 

hunne gedachten aan den Intendant d’alpiionse 

mededeelen, die ook door den Heer janssex een 

plan ter organisatie van de Hervormde Kerk had 

doen ontwerpen. 

Uit den Keizerlijken lastbrief bleek der Commis¬ 

sie, dat NAPOLEON, vooreerst, eene vereeniging wil¬ 

de tusschen de Hervormden en de Remonstranten; 

maar de doorziglige janssen aarzelde niet, na eene 

vertrouwelyke onderhandeling met stuart, eene 

naauwere vereeniging af te raden, daar do lijd 

hiervoor nog niet rijp was. De Hervormden toch 

hadden, hoezeer het onderscheid tusschen de beide 

Gezindten niet overwegend was, hunne Symbolische 

Schriften, aan welke velen zeer hooge waarde hecht¬ 

ten ; terwijl de Remonstranten zich aan geene 

openbare Geloofsbelijdenis verbonden hadden, en 

ook niet wenschten zich daaraan te verbinden. 

De Commissie omhelsde deze meeuing insgelijks. 

Overigens volgde deze in hare beoordeeling, naar 
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hel Keizerlijk voorschrift, de orde van de boven¬ 

gemelde Wet van den 10 Germinal des tienden jaars. 

De begrenzing der Gemeenten, of eene verdeeling 

van dezelve in Ringen of Omtrekken, door hel Gou¬ 

vernement gewild , was intusschen reeds door den 

Heer janssen bewerkt, die zich hierbij beijverde om 

zoovele Consistoriale (1) Kerken lot stand te bren¬ 

gen en zoovele Predikantsplaalsen te behouden, 

als eenigzins mogelyk zijn zou. Het bleek echter, 

dat, niettegenstaande de zorg van den yverigen man, 

bij de invoering der Fransche Wet driehonderd 

Leeraarsplaatsen zouden vernietigd wordeni Over 

het geheel had hij er zich op toegelegd om de 

belangen der Hervormde Kerk met ernst te be¬ 

vorderen. Intusschen wenschle ook de Commissie 

eenige veranderingen in de meer bedoelde Wet. 

Wy noemen alleen de voornaamste. De bepaling, 

dat niemand, tenzij Franschman, het Leeraarambt 

kon bedienen, verlangde men veranderd te zien 

in: niemand, die hij het Gouvernemerit niet aan-- 

genaam, ware; — verder, dat die, volgens welke 

geen Geloofsformulier mogt uitgegeven worden 

zonder verlof van het Staatsbewind, zich alleen 

tot het nieuwe zou bepalen; — ten derde, dat do 

beschikking, die de opleiding der aanstaande Leer¬ 

aars \oï Gén'eve bepaalde, zich zou uitstrekken tot 

(1) Eene Consistoriale Kerk zou zijn, waar men 

6000 zielen van hetzelfde Kerkgenootschap vond. Vijf 

zoodanige Kerken vormden volgens de Fransche Wet den 

Onitrek eener Synode. 
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de Hoogescholen van Leijden cn Groningen en dc 

Remonstrantsche Kweekschool te Amsterdam^ — 

ten vierde, dat de Ouderlingen niet alleen uit 

de zwaarst belaste personen, niet altyd de meest 

geschikten, maar ook uit arablenaars van den eer¬ 

sten rang, geleerden en kooplieden moglen ge¬ 

kozen, en bij sommige Gemeenten derzelver getal 

boven twaalf mogt opgevoerd worden; — eindelyk 

wenschte men nog eene Kerkelijke Commissie in 

elk Departement, onder den naam van Consisto- 

riaal-Raad^ uit Leeraars en Leeken zamengesteld, 

om voor de rust en goede orde der Gemeenten 

te waken. 

In Julij 1812 waren de werkz&amheden der Com¬ 

missie geëindigd en werd haar verslag den Intendant 

d’alphonse aangeboden, hetwelk, door den Heer 

JANSSEN toegelicht, door den Franschen Staatsman 

zelven in zijn algemeen rapport over de Kerkelyke 

zaken in Nederland werd opgenomen.. Bewogen 

met het lot der Nederlandsche Predikanten, sloeg 

hy tevens voor, het by do Fransche Wet bepaalde 

traktement voor hen met een vijfde te verhoogen. 

Maanden lang bleef het rapport van d’alphonse 

te Parijs liggen, alsof het niet bestond. In 1813 

liet de Fransche Minister van Eeredienst zich aan 

de Kerkelijke zaken van ons Vaderland gelegen 
"V 

liggen. Hij vorderde een kleiner getal Consistoriale 

Kerken, en men moest op dit punt toegeven. Nu 

volgde er eene wijdloopige onderhandeling omtrent 

de financiële aangelegenheden. Wederom was het 

de standvastigheid van den Heer janssen , op welke 



menige der Prolestanlsche Kerk vijandige poging 

afsluille. En de taal van dezen voorspraak der 

Nederlandsche Kerkzaken werd stouter en krach¬ 

tiger, toen de luister van den Franschen Adelaar 

in het Noorden getaand was (1). 

De val van napoleox brak ook het langdurig 

en gewigtig werk der Kerkelijke organisatie af, 

zonder dat iets wezenlyk tot stand was gebragt 

Maar dit voordeel had men er echter uit getrok¬ 

ken , dat men meer en meer bekend was gewor¬ 

den met al die belangen en omstandigheden, welke 

men weten moest, om in rustiger tijdperk eene 

betere en mildere organisatie te bewerken. Wij 

hebben dan ook onzen Lezers de vermelding van 

die misschien weinig boeijende bijzonderheden niet 

mogen sparen. Zy strekken toch eensdeels om 

licht te verspreiden over hetgeen later gebeurde, 

en toonen anderdeels, hoe er in dat bange tijd¬ 

perk moest gestreden worden tegen den oppermag- 

tigen wil des vreemden overheerschers ook in do 

Godsdienstige aangelegenheden, en wat Hollandsche 

moed en standvastigheid daartegen vermogten. 

Wy moeten hier overgaan tot eene beschouwing 

van de betrekking, waarin de Hervormde Kerk 

tot andere Gezindten stond. Dit verslag kan ech¬ 

ter kort zijn , daar het in de geschiedenis der an¬ 

dere Kerkgenootschappen wordt aangevuld. 

Hare betrekking tot de Roomsche Kerk was ge¬ 

heel veranderd. In plaats van de bevoorregte, de 

(1) Ypey en dermout, W. , hl. 481 verv. 
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ttiet verdrukking bedreigde, zelfs met de daad 

onderdrukte, moest zg dan ook geheel andere 

maatregelen nemen , om zich te handhaven tegen 

eene Kerk, welker dikwerf gering geschatte, maar 

nooit verloren kracht zich zegepralend verhief* 

Vroeger kon zg de zorg ten deze groolendeels aan 

den Staat overlaten, en zich meestal vergenoegen 

met denzelven opmerkzaam te maken op de po¬ 

gingen ten vooruitgang, welke wel eens aan het 

oog van het handelminnend Bestuur der Republiek, 

maar zeldzaam aan den blik der Kerkelijken ont¬ 

gingen. Thans echter stond . zij geheel op zich 

zelve. Het gevolg hiervan was, dat zg al dadelijk 

moest afzien van alles, wal de opkomst dér Room- 

sche Kerk zou kunnen beperken, en genoegzaam 

alleen op eigen behoud bedacht wezen. Dit maakte 

dan ook, dat zij, naar den uiterlijken schijn te 

oordeelen, zich in eene meer verdraagzame hou¬ 

ding naast de Roomsche Kerk voordeed; dat het 

door de noodzakelijkheid gepredikt denkbeeld van 

verdraagzaamheid bij velen diepen wortel schoot; 

dat niet weinigen blind waren voor den vgandelij- 

ken toeleg, welken de tegenpartij meer dan eens 

onverholen openbaarde: terwgl eindelijk do grooto 

gebeurtenissen op het Staatstooneel het hare bij- 

droegen om voor vroegere onverdraagzaamheid eene 

toegefelgkheid in de plaats te stellen, die velen 

deed vergeten, wat het Protestantismus nog zoo 

onlangs van de hevige voorstanders der Roomsche 

Kerk, waar deze de magtigsten waren, te lijden 

had gehad, 

IlI. 13 
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Met de overige Proleslanlsche Gezindten kwam 

de Hervormde Kerk in eeno meer vriendelijke be¬ 

trekking , dan vroeger. De byzonderheden len 

deze zullen ons meest bij de Geschiedenis dier Kerk¬ 

genootschappen blijken. Eensdeels droeg hiertoe bij 

de reeds in het vorige tijdperk ontwikkelde libera¬ 

liteit der Godgeleerden , anderdeels de Staatkun¬ 

dige toestand van liet Vaderland, en eindelyk niet 

minder het punt van éénheid, hetwelk, vooral na 

de eerste jaren van dit tijdperk, werd aangegeven 

door het besef, dat de hernieuwde kracht van het 

Katholicismus aller aandacht en onderlinge zamen- 

stemming vorderde. 

De Hervormde Kerk had veel verloren; maar, 

hoe gesehokt ook, had zij, onder de leiding der 

Voorzienigheid, nog veel behouden, wat zij, bij min¬ 

der gunstige uitkomst der gebeurtenissen, inderdaad 

moest vreezen eveneens te zullen verliezen. Ba 

min voordeeligen toestand in hare betrekking tot 

den Staat en in hare financiële belangen, levert 

hare Geschiedenis veel op, wat van een toenemend 

inwendig leven getuigt. Daartoe wenschen wij te 

beschouwen de veranderingen, welke hare Eere- 

dienst onderging, den staat der Godgeleerde we¬ 

tenschappen , haren invloed op het Godsdienstige 

leven harer belijders, en de twisten, van welke zy 

niet bevrijd bleef. 

De Openbare Eerdienst werd aanmerkelyk ver¬ 

beterd door de invoering der Evangelische Gezan¬ 

gen. In Duitschland hadden de Hervormden reeds 

geruimen tijd liederen om bij de Godsdienstoefe- 
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ningen nevens de Psalmen gezongen te worden. 

De Fransche en Waalsche Gereformeerden hadden 

zich daarvan onthouden, en ook by de Nederland- 

sche Hervormde Kerk had van vroeg af voor¬ 

ingenomenheid tegen dezelve beslaan. Deze vond 

echter niet, zoo als in lateren tyd, haren grond in 

vooroordeel, maar in de niet ongegronde vrees, 

dat zoodanige gezangen, niet geheel uit den Bijbel 

ontleend, aanleiding mogten geven om eene on- 

> bijbelsche denkwijze te bevorderen; eene vrees, 

die al te zeer gewettigd werd door de ondervinding 

in de Roomsche Kerk, en die krachtigen invloed 

moest hebben in een tijdperk, waarin men dezer 

dwalingen nog eerst zoo onlangs had leeren in¬ 

zien (1). Intusschen was die vooringenomenheid 

bij allen niet even sterk. Niet slechts had de Pro¬ 

vinciale Ulrechtsche Synode in 1612 eene, hoewel 

vruchtelooze, poging aangewend om nieuwe gezan¬ 

gen voor hare Kerk in te voeren (2); maar ook in 

1618 en 1619 gebruikte men in menige Gemeen¬ 

te verschillende gezangen bij de Openbare Gods¬ 

dienst. Te regt zag de toenmalige Nationale Sy- 

(1) Hand. der Synoden van Wezel ^ 1568, H. II, 

Art. 31; van Dordrecht, 1574, Art. 43; Nation. Syn. 

V. Dordtf 1578, Art. 76; van ’s Gravenhage, 1586, Art. 

62. Kerken-orde van 1591, Art. 23. Pa. van marnix 

VAN ST. ALDEGONDE, Boek der Psalmen wt der Hebreis- 

schen sprake in Nederduytschen dichte overgeset, Voorr., 

1)1. 5. 

(2) Ypey en dermoet , I D. , hl. 553. 

13 ^ 
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iiode het verkeerde dier oneenparigheid in (1) , 

en besloot, dat allen zich zonden vergenoegen 

met die weinige liederen, welke aan DA.TnEEN’s 

Psalmberijming waren toegevoegd. Intusschen wer¬ 

den vrees en vooringenomenheid in den loop des 

tyds aanmerkelijk verminderd. Men zag niet al¬ 

leen bij builenlaiidsche Gemeenten gezangen inge¬ 

voerd , en daardoor stichting en Godsdienstige zin 

bevorderd, maar hierin ook een beproefd hulp¬ 

middel tegen het veldwinnen van nieuwe mee- 

ningen. Deze overtuiging was reeds levendig bij 

de achtingwaardige mannen, die in 1773 eene 

nieuwe Psalmberijming verzamelden, maar werd 

met builengewonen nadruk uitgesproken op de 

Noord-Hollandsche Synode, ten jare 1796 te Haar¬ 

lem gehouden. Men droeg het nader onderzoek 

der zaak op aan twee leden: e. i». engelberts , 

Predikant te Hoorn, en a. rutgers , van Haar¬ 

lem; terwyl tevens de medewerking der andere 

Gewesteiyke Kerkvergaderingen werd ingeroepen. 

Beide verdienstelijke mannen volbraglen de opge¬ 

legde laak met eenen zoo gunstiger! uitslag, dal 

(1) Kerhe-orde der Nat. Syn. van Dordr., Art. 69. — 

Intusschen bragt dit niet te weeg, dat men zich overal 

het gebruik van gezangen ontzegde. Men had ze, o. a., 

te Leeuwarden, Groningen en in Drenthe. Zie tpey en 

DERHOüT , IV., Aant. 298 , bl. 52 ; j. heringa , Berigt 

aangaande ‘de Evang. Gezangen in de Nederl. Herv. 

Gemeenten voormaals gebruikt, in den Kerkelijken Raad¬ 

gever ^ II D., n St., bl. 245 verv. 
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men overeenkwam, zoo mogelijk, uit al de Sy¬ 

noden * eene Commissie zaraen te stellen, die ge- 

raagtigd zou worden om eenen bundel oorspronke¬ 

lijke en vertaalde stukken aan het oordeel der 

hooge Kerkvergaderingen aan te bieden. Al de 

Synoden vereenigden zich met dit plan , tot welks 

verwezenlijking men intusschen nog meer werd 

aangespoord door de invoering van Evangelische 

liederen bij de Hoogduilsche en Waalsche Ge¬ 

meenten in ons Vaderland. 

Den 27 September 1803 kwamen de tot het 

werk der Gezangen afgevaardigden (1) voor het 

eerst te Utrecht bijeen, om voorbereidende maat¬ 

regelen tot hunnen gewigtigen arbeid te nemen. 

In het volgend jaar (17 April tot 24 Mei) verga¬ 

derden zij op nieuw, en lieten de reeds ver gevor¬ 

derde taak aan drie Commissiën voorloopig over. 

Eene zamenkomst dezer Commissiën, in September 

en October 1804 te ^s Gravenhage, bragt het zoo 

verre, dat de ontworpen bundel in den volgenden 

winter aan al do afgevaardigden ter onderzoeking 

kon worden toegezonden. Eene algeraeene verga- 

(1) Hunne namen staan onder de Ferhlaring, ook bij 

de uitgave der Gezangen gevoegd. Van de oorspronke¬ 

lijke afgevaardigden heeft alleen de Groninger Iloogleer- 

aar TnEODORUs ivbbers (die ook, nevens a. v. d. bers 

en p. L. v.’D. KASTEELE, tot de Commissie voer de 

Psalmberijming had behoord) in 1804 overleden, de 

voltooijing niet beleefd. Hij werd vervangen door den 

beroemden h. muntingre. 
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dering ran deze, die (1) eenige weken duurde, 

beoordeelde, regelde en voltooide het werk. De 

Hooge Regering was er zeer mede ingenomen. 

Ook de Provinciale Synoden deelden in die guns¬ 

tige meening, en besloten, dat de invoering der 

Gezangen in alle Gemeenten op den eersten Janii- 

ary 1807 zou plaats vinden (2). 

En hoe werd deze arbeid door het algemeen 

ontvangen? ~ Om het antwoord, dat de Geschie¬ 

denis ons op deze vraag geeft, juist te beoordee- 

len, moeten wij vooraf onderzoeken, of de man¬ 

nen, die aan de verzameling der Gezangen arbeid¬ 

den , en de Dichters der liederen zelve, voor hunne 

taak berekend waren en geschikt om allen vertrou¬ 

wen in te boezemen, — en of het tydstip Ier in¬ 

voering juist gekozen was. 

Het ligt niet in ons plan , en wij matigen ons 

ook niet aan, om, wat de eerste vraag aangaat, de 

bevoegdheid en geschiktheid van die achtingwaar- 

digen op de schaal van een scherpzinnig en gron¬ 

dig oordeel te wegen; maar ongetwijfeld waren 

de afgevaardigden — wy noemen slechts vaw den 

BERG , SGHARP , JORISSEN , VAN DE KASTEELE, ENGEL- 

BERTS, LOTZE, MUNTiNGDE, FEITE — mannen van 

uitgebreide en diepe kennis, zoowel als van vlug 

oordeel en doorgaans geoefenden smaak. Velen hun¬ 

ner waren zelve als Dichters opgetreden. Zij namen 

in den bundel op de voortbrengselen van Vaderland- 

(1) Van 12 Junij 1805. 

(2) Ypey en dermoüt , IV., hl. 320 verv. 

/ 
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sche en Duilscbe Godsdienstige Dichters uil ver¬ 

schillende tydpeiken, en sommigen leverden zelve 

bijdragen er toe. Wanneer wij nu opmerken, dat zij 

van uitheemschen bodem liederen van gramer , 

STURM, Gellert, lavater , KLOPSTOCK ovemamen, 

en onder de Vaderlandsche die van lodewsteiiv , 

VOLLENIIOVE, SLUITER, SGHDTTE, VAN ALPHEN , FEITH, 

BiLDERDiJK CO anderen zochten — en daarbij hunne 

eigene verklaring voegen, dat zy zich beijverd 

hadden om de waarheden des geloofs en der God¬ 

zaligheid , zoo als deze in de Hervormde Kerk be¬ 

leden worden, ter opwekking van ootmoed, ver¬ 

trouwen, dankbaarheid en Godsvrucht, en ter be¬ 

vordering van troost in leven en sterven, naar 

elks behoefte, levendig en hartelijk uit te druk¬ 

ken (1) — dan mogen wij gerustelijk aannemen, 

dat die mannen, en op zich zelve en door hunne 

wijze van handelen, geschikt waren om allen, wat 

Godsdienstigen zin aangaat, vertrouwen in te boe¬ 

zemen. En toch was het eene hoogst raoeijelijke 

taak om aan den eisch van bevoegde beoordeel¬ 

aars en aan dat vertrouwen te voldoen. Om dit 

te doen zien, vroegen wij, of het tijdstip ter in¬ 

voering der Evangelische Gezangen juist geschikt 

was; eene vraag, die na bijna veertig jaren wel 

te beantwoorden schijnt. 

Veel was er, wat voor de geschiktheid van het 

tijdstip pleit. De wensch naar eenen bundel Ker- 

(1) Zie de Verklaring gevoegd achter het authentieke 

afschrift der Gezangen, benevens de bijgevoegde Z^oorrede* 
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kelijke liederen was niet die van enkelen, maar 

van velen. De oude vooringenomenheid was bij de 

meesten geweken, en de geest eener verlichte ver¬ 

draagzaamheid had zoo ruim veld gewonnen, dal 

men zich bg het zamenbrengen van een’ bundel 

niet meer in die schoolsche banden behoefde te 

wringen, welke een vroegere tgd noodig zou heb¬ 

ben geacht. Hier kwam bg, dat de Nedorlandsche 

dichtkunde de ketenen had afgeschud, in welke 

de wansmaak en rijmjeukte der achttiende eeuw 

haar geslagen hadden, en dat de taal eene hoogere, 

beschaving en meer juiste regeling te gemoet ging. 

Maar een zoodanig tijdstip had ook deszelfs bij¬ 

zondere eischen, zoowel voor het oogenblik, als 

voor de toekomst; aan welke moegelgk te voldoen 

was. Het vorderde meer dan naar zangwijzen 

bergmde woorden, zelfs stukken, die, hoezeer 

voor het algemeen geschikt en ook voor eenvou- 

digen bevattelijk, op de hoogte stonden, welke 

de dichtkunst reeds toenmaals had bereikt, en die 

tevens niet dadelijk ongeschikt moglen wezen, 

wanneer de beschaving van eenen lateren tgd in 

dit opzigt nog hoogere eischen mogt doen geboren 

worden. Zij moesten tevens in eenen echt Chris- 

telgken geest gestemd zgn, en door verwerping 

van schoolsche banden en schoolsche uitdrukkin¬ 

gen , welker ondoelmatigheid de ondervinding en 

reinere Evangeliekennis geleerd hadden, getuigen 

van het reiner en milder licht, in welks genot 

men zich mogt verheugen. Maar bij hel eerste 

moest men de vatbaarheid der menigte in het oog 

# 
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houden, en zich derhalve wachten voor eene te 

hooge vlugt; by hel andere niet vergeten, dat 

die milde en verlichte geest niet tot allen was 

doorgedrongen, maar dat men zich ernstig moest 

hoeden om den zwakkeren, aan woorden en voor¬ 

stellingen , die men kenmerken der reglzinnigheid 

noemde, gehechlen broeder niet te ergeren. De 

eischen des lijds waren dan zoodanig, dat het 

hoogst moeijelijk , byna ondoenlijk was, geheel en 

overal aan dezelve te beantwoorden. 

In bet licht derhalve, dat deze opmerkingen 

verspreiden, dient onderzocht te worden, hoe men 

den bundel der Evangelische Gezangen in het al¬ 

gemeen ontving. Wy zagen reeds, dat dezelve de 

goedkeuring van het Staatsbewind, van de Syno¬ 

den , van de meeste Predikanten en Leden der 

Gemeenten genoot; geenszins echter die van allen. 

Uit het oogpunt der kunst werden er reeds dade¬ 

lijk aanmerkingen op gemaakt (1), onder welke 

er zijn , die verre van ongepast waren (2) en die 

ook in lateren tijd bekrachtigd z'y'n geworden. 

Meer en ongunstiger werkten echter de aanmerkin¬ 

gen, die soraraiger overdreven ijver voor regtzin- 

nigheid en hunne bekrompen wyze van zien op 

den inhoud en geest der liederen maakten. Dezen 

kwamen zij te algemeen voor en den weg der ge- 

ri) Vaderlandsche Letteroefeninsen, voor 1806, ]\®. 

14, bl. 647 verv. 

(2) Bij voorbeeld, die op Gezang 7, 32, 78, en 

andere. 
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iiade Ie ruim stellende (1); anderen vonden een 

aantal misslagen en strijdigheden met de leer der 

Hervormde Kerk» En ^ waar zoodanige taal door 

enkele Leeraars en m vlugschriften (2) gesproken 

werd, was het niet bevreemdend, dat zij eenvou- 

digen, minder tot een juist oordeel geschikten, ver¬ 

ontrustte. Er waren toch nog altyd, gelijk zij 

nog heden ten dage gevonden worden, welken het 

nieuwe reeds tegenstond, omdat het nieuw was,, 

en die zoo hoog met het woord reglzinnigheid 

liepen, dat zij zich zelfs aan hel woord Evange¬ 

lisch ergerden (3). 

Op het eiland JValcheren ontmoette de invoe¬ 

ring der Gezangen al dadelyk moeyelijkheid. Te 

Vlissingen werd door de meerderheid des Kerke- 

raads bedenking tegen dezelve gemaakt, en het 

voorbeeld der stads-Gemeenle vond by velen op 

de dorpen eene navolging, welker sporen, helaas!' 

(1) Ypey en dermodt, IV. , Aant. 305, hl. 55. 

(2) 0. a. Beoordeeling met verbetering van alle de 

Evangelische Gezangen, naar de lere des Bijbels en den 

Hervormden Godsdienst; dooreen Zang-en Dichtlievend 

Genootschap — Opgedragen aan alle de Leeraren van den 

Hervormden Godsdienst — beoordeeld en wederlegd in de 

Letteropfen. y voor 1808, N°. 16, Mengw., hl. 669 verv. 

(3) Onwillekeurig herinneren wij ons bij de zoodani- 

gen het zeggen des Huitschen Dichters: 

» Konnten sie streichen die Prcdigt vom Berge — sie 

würden sie streichen 

CiiRiSTUs der llerr selbst ist ihnen nicht ChristlichgenugP 
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nog in onzen tijd niet Terdwenen zyn. Intusschen 

werden van de zijde der Kerkelijkc Besturen en 

van de Hooge Regering maatregelen genomen ter 

handhaving van het ook door de Zeeuwsche Syno¬ 

de uitgevaardigd Besluit, en op die wijze althans 

het zingen der Gezangen bij de Openbare Gods¬ 

dienst ingevoerd (1). 

In Friesland werd de invoering niet minder 

bemoeijelijkt. In meer dan ééne Gemeente ont- . 

stonden onrustbarende en ergerlijke bewegingen, 

die de Openbare Godsdienst verstoorden. Ernstig 

en krachtig was echter de handelwijze der Frie- 

sche Kerkbesturen, en bijzonder der Synode, die 

door tijdige en gepaste maatregelen het dreigen¬ 

de gevaar wisten te keeren en de rust te herstel¬ 

len (2). Elders zag men gelijke woelingen, en 

het was op vele plaatsen, alsof men de invoering 

der Evangelische Gezangen als eene openbare vij- 

andelijke aanranding van het beslaan en het wezen 

der Kerk beschouwde. In de Provincie Utrecht 

kwam een aantal klagten bij het Burgerlijk Be¬ 

wind in. Te Doorn, Driebergen, Over- en Ne- 

der-Langhroek en elders hadden ongeregeldheden 

plaats, die der Regering zóó belangrijk toeschenen, 

dat tot derzelver beteugeling eene Vereenigde 

Commissie uit het Departementaal Bestuur en uit 

den Hove werd benoemd (3^. Te Polsbroek onl- 

(1) Ypey en dermout , IV., hl. 326 en 325. 

(2) Aldaar, hl. 327—329. 

(3) Resolutiën van het Departementaal Bestuur van 

Utrecht, van 10 en 20 Maart, en van 10 April 1807. 
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iloiiden insgelijks oiiUustende bewegingen (1). Ge¬ 

paste maatregelen deden dezelve weldra bedaren, 

en het Kerkelyk gezag, ten deze door het Bur- 

(1) Misschien leveren de volgende bijzonderheden, uit 

het Provinciaal Archief van Utrecht ontleend , geene on¬ 

belangrijke bijdrage tot de kennis van de wijze van han¬ 

delen , welke het Burgerlijk Bewind bij de onlusten 

over de invoering der' Evangelische Gezangen volgde, 

Ben 30 September 1807 schreef de Hoofd-officier van 

Schoonhoven aan den Landdrost van Utrecht: 

)) Mijnheer de Landdrost l” 

n Ik vind mij verpligt den lieer Landdrost bij dezen 

» kennis te geven, dat gepasseerden Zondag, den 27 de- 

» zer , in de Gereformeerde kerk te Polsbroek, zoo on- 

» der het zingen der Psalmen als der Evangelische 

)) Gezangen, verregaande oneenigheden hebben plaats 

» gehad: zelfs zoodanig, dat de lieer dxjmont , Predikant 

» derzelve Gemeente, buiten staat was bij het eindigen 

» van de Godsdienst den gewonen zegen uit te spreken. 

» Onderscheiden malen heeft men zich bij die Ge- 

» meente tegen het zingen der onlangs geïntroduceerde 

» Gezangen trachten te verzetten en dat gedeelte van de 

j) Openbare Godsdienst te verstoren : edoch, dit is tot 

» hiertoe door mij , met behulp van de Schouten van 

» Noord- en Zuid-Polsbroek y gelukkig, en wel door het 

» nemen van de zachtste en tevens geschiktste maatre- 

» gelen , belet geworden. — Dan, hoezeer, volgens het 

» 6Jc Artikel der Publicatie, houdende Constitutie voor 

» het Koningrijk Holland, d.d. 7 Augustus 1806, door 

» het gezag der Wet de uitoefening van alle Eerediens- 

)) ten moet beschermd worden, willen wij ons nogtans 

)) niet directelijk in Kerkelyke zaken immisceren, zonder 

» daartoe behoorlijk te zijn geauthoriseerd.’' 
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gerlijke ondersteund, werkte na korten tijd uit, 

dal de Liederen in alle Gemeenten van het Va¬ 

derland, hoewel niet overal met denzelfden eer¬ 

bied , gezongen werden. 

Indien wij nu met de zeer gunstige ontvangst, 

welke de Gezangen bij de meesten genoten, en 

met de ongunstige by de minderheid, onze vroe- 

» Het is om deze reden, Mijnheer de Landdrost! dat 

» ik de vrijheid neme U Wel-Ed. vriendelijk te verzoeken, 

» mij in dit kritiek geval zoo spoedig mogelijk, en wel 

)) vóór den aanstaanden Zondag, de noodige elucidatie 

» te geven, ten einde dezelve aan gemelde Schouten (tot 

» de parochie van Polsbroek behoorende) in tijds te 

» kunnen communiceren en de concerte te handelen; 

M hetgeen te meer van belang is, omdat ik reden heb 

)) op den eerstkomenden Zondag voor buitensporigheden 

)> te vreezen.” 

)) Ik heb de eer te zijn, enz.” 

Op ontvangst van dezen brief werd besloten den 

lloofd-olïlcier aan te schrijven, om, in overeenstemming 

met de Wettelijke Magten van Noord- en Zuid-Pols- 

broek, alles aan te wenden, wat door overtuiging en 

vermaning ter stilling der oneenigheden zou kunnen 

strekken ; maar ook om bij verdere onverhoopte stoornis 

die middelen van bedwang te gebruiken, welke de aard 

der zaak zoude vereischen. Een en ander trof spoedig 

doel, want de Hoofd-officier berigtte, dat de Godsdienst 

den volgenden Zondag niet gestoord was, hoewel hij 

krachtige maatregelen had genomen om dit ook voor het 

vervolg te voorkomen. Zie Verhaal van den Landdrost 

van Utrecht, van 1 October 1807, sub 3, en van 6 

October 1807, sub 8. 
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gci’O aanmerking omtrent de bevoegdheid der man¬ 

nen , aan welke derzelver vervaardiging was opge¬ 

dragen, en omtrent de geschiktheid des tyds, verge¬ 

leken, dan leert de Geschiedenis, dat die gewigtige 

arbeid, hoezeer in de onvolmaaktheid van alle men- 

schenwerk deelende, inderdaad op hoogen lof aan¬ 

spraak had. Mogt men hier en daar uit het oog¬ 

punt der kunst iets beters gewenscht hebben, 

men vond zich elders ook van dien kant geenszins 

onvoldaan. Stooten sommigen zich op enkele plaat¬ 

sen aan min Evangelische uitdrukkingen , zij von¬ 

den in het geheel eenen echt Evangelischen geest. 

Ergerden meer bekrompenen zich aan den alge¬ 

meen verdraagzamen zin, zy vonden ook lie¬ 

deren van die vroegere Godsdienstige Dichters, 

welker regtzinnigheid bij hen buiten allen kyf 

was. Zooveel dit kon, was met wyze behoedzaam¬ 

heid en verschoonende zorg in aller behoeften 

voorzien. En dat is nog het oordeel, hetwelk de 

ondervinding van bijna veertig jaren uitspreekt; 

want, hoewel het te wenschen ware, dat de bun¬ 

del ook liederen voor meer bijzondere gelegenhe¬ 

den (1) ^nogt bevatten, is hy allezins voldoende 

te achten voor onze Kerkelijke behoeften. Des te 

meer echter is het te bejammeren, dat het oude 

vooroordeel nog niet geheel is geweken, dat er nog 

onder de Hervormden zijn, die, vergetende, dat 

(1) Bij voorbeeld : bij de bevestiging en intrede van 

een’ Leeraar, bij de inwijding van eene kerk, bij 

Nationale Feestdagen, enz. 
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ook de eerste Christenen hunne liederen nevens de 

Psalmen zongen (Ephes. V: 19), weigeren met 

den zang der Gemeente in te stemmen en, zich 

zelve van dit middel ter stichting verstekende, vaak 

ook tot ontstichting van anderen medewerken (1). 

Het blijkt echter uit de goede ontvangst, welke 

de Evangelische Gezangen bg de meeSten genoten, 

dat het grootste gedeelte van de leden der Her¬ 

vormde Kerk door eenen milden en verlichten zin 

bezield was. Ongetwijfeld lag deze in den geest 

des tijds, maar vooral vond zij haren oorsprong in 

den voortreffelijken toestand der Godgeleerde we¬ 

tenschappen. Over het geheel mag men betuigen, 

dat kunsten en wetenschappen, in weerwil van den 

druk der omstandigheden, met ijver en met goe¬ 

den uitslag in ons Vaderland beoefend werden. De 

scholen van WYTTETBAcn, luzag , van lennep en 

VAN HEusDE hielden den ouden Nederlandschen 

roem in de Latynsche en Grieksche , —die van den 

derden sgüultens, muntingiie , wilmett en van 

DER PALM in de Oostersche Letterkunde slaande; de 

Vaderlandsche zelve werd door siegeneeek, dilder- 

DijR en anderen aangekweekt. De Geschiedenis 

vond in den welsprekenden stdart , die van Ne~ 

fier land vooral in van wijn ijverige beoefenaars, en 

de Dichterlier, door bilderdijk , helmers , loots , 

TOLLENS en anderen besnaard, handhaafde niet al- 

(1) De originele Stukken omtrent de Commissie tot de , 

Evangelische Gezangen berusten meerendcels in het 

Archief der Algemeene Synode, 



208 

leen de eere van een vroeger tijdperk, maar be¬ 

waarde ook de liefde voor het land onzer geboorte, 

toen napoleon’s magtwoord den Nederlander zijn 

Vaderland ontnam (1). Menige inrigting droeg tot dit 

alles het hare bij , en aan Koning lodewijk. is de 

lof niet te ontzeggen van in het door hem gestich¬ 

te Koninklijk Instituut van Wetenschappen getoond 

te hebben, dat het hem ernst was, de fraaije let¬ 

teren bij ons Volk te bevorderen, Naauwelyks had 

echter de Fransche Keizer ook Noord-Nederland 

by zijn Rijk gevoegd, of de hand, onder welker 

knellende zwaarte Europa gebukt ging, drukte 

ook den bloei der wetenschappen op onzen bodem. 

Het Lager Onderwjs werd met eene belasting 

bezwaard. De Hoogescholen van Franeker en Har¬ 

derwijk werden opgeheven, die van Utrecht in 

eene Speciale School veranderd, en die van Leijdeuy 

hoezeer nog veel aan de tusschenkomsl van den 

Hoogleeraar brügmans te danken hebbende, eer¬ 

lang ook aan het gezag der Keizerlijke üniversileit 

onderworpen. Nog donkerder toekomst dreigde, 

maar werd genadiglijk door de hand der zorgende 

Voorzienigheid afgewend. Maar alsof dat alles nog 

niet genoeg ware om den vrijen gang der weten¬ 

schappen te belemmeren, werden alle boekwerken, 

vóór derzelver uitgave, naar de Fransche Wet, aan 

eene censuur onderworpen. Elk handschrift moest, 

vóór dat het ter perse ging, door de in onze Ge¬ 

westen aangestelde Censoren, somw jlen zelfs te 

(1) Van kampen, t. a. p., II. , hl. 556 verv. 
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Parijs, worden nagezien. Men ontzag zich niet 

geheele plaatsen door te halen en andere te 

Terminken: want in het gebied der dwingelandij 

duldde men niets, dat op den kwynenden toestand 

des Volks of op den druk der tijden zelfs zijdelings 

zinspeelde, ja men ging zoo verre en was zoo 

innig van de zaak overtuigd, dat ook de woor¬ 

den Dwingelandij, Ooerheersching en soortgelyke 

uitdrukkingen verboden waren (1). 

De tydsomstandigheden oefenden haren invloed 

niet minder op de Godgeleerde studiën. Toen 

de groote omwenteling de Kerk van den Staat 

scheidde, achtten de drijvers het ongepast, dat de 

Godgeleerde Faculteiten aan de Nederlandsche Aka- 

demiën zouden blyven bestaan. Dezelve werden 

alzoo vernietigd verklaard, en de Hoogleeraren bij 

de Faculteit der Wysbegeerte gevoegd. Hun on¬ 

derwijs moest zich alsnu bepalen tot de Natuur¬ 

lijke Godgeleerdheid, de* Wijsgeerige Zedekunde 

en de Kerkelijke Geschiedenis. Spoedig verander¬ 

de echter ten deze de stand van zaken. In 1799 

mogt men by den Agent der Nationale Opvoeding 

vrijheid vragen om in de Christelijke Godgeleerd¬ 

heid te onderwijzen, en korten tyd later werden 

de Godgeleerde Faculteiten hersteld, en de Theo¬ 

logische studiën, even als vroeger, aan de Vader- 

landsche Akademiën beoefend (2). 

En uitnemende voorgangers waren hierin werk- 

(1) Van kampen, t. a. p., II., bl. 456. 

(2) Ypey en dermodt , IV., bl. 268 verv. 

IIÏ. 

% 
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zaam. De studie der eigenlyke Godgeleerdheid 

werd, onder de leiding van mannen, wier grondige 

geleerdheid en veelzijdige verdiensten algemeen 

bekend en erkend zijn, als van voorst, heringa, 

ROiJAARDS, GLARissE, MüNTiNGHE, met ijver behar¬ 

tigd , terwgl sommigen dezer voortrelTelgke man¬ 

nen mede de drukpers bezigden als het voertuig 

ter verbreiding hunner verlichte denkbeelden (1), 

Zij en anderen, legden zich met geenen minderen 

gver toe op de verklaring en uitlegkunde des By- 

bels, terwyl de Kerkelijke Geschiedenis, vooral in 

ypEY, mede hare beoefenaars vond. Van de Ooster- 

sche letterkunde hebben wy re^ds gewag gemaakt; 

en mot regt mogen wy er bij voegen, dat alle vakken 

der Godgeleerde wetenschappen hoogelyk bloei¬ 

den (2). Be verschillende Hoogescholen leverden 

een aantal kweekelingen op, die dezelve tot eer 

verstrekten. Men denke aan donker gurtiüs, 

STRONGK,. doch bchoevcn wy ze wel te noe¬ 

men? Hunne namen werden genoeg in de Va- 

derlandsche. Kerk bekend, en voor zoo verre zy 

ook reeds tot hoogere gewesten zijn heengegaan , 

leven z^ nog in de dankbare en vereerende ge¬ 

dachtenis. Één’ naam echter, die welligt allen 

(1) H. MUNTiHGDE, Pavs Thcologiae Chrisiianae Theo- 

retica, 1800. — J. van voorst , Compendii Theologiae 

Christianae ordo et argumentum. Pars Theoretica, 1808. 

(2) Eene optelling der menigvuldige Geschriften, 

welke ten bewijze hiervan kunnen strekken, achten wij 

overbodig. 
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overschilterde, mogen wy niet verzwygen — elias 

ATTWES BORGER ! 

Eene drooge optelling van namen ia dan ook 

weinig geschikt om den toenmaligen toestand der 

Godgeleerde wetenschappen te doen kennen. Daar¬ 

om zou het van belang zyn, een beknopt overzigt 

van de werkzaamheden van enkelen der voornaam¬ 

ste Godgeleerden mede te deelen» En als zoo¬ 

danig wouden, naar ons inzien, de scholen en de 

arbeid van muntinghe, herikga, vai? voorst, vast 

DER PALM en BORGER mccr byzondere melding ver¬ 

dienen. Meer gepast echter schijnt het ons toe, 

zulk overzigt tot eene volgende Afdeeling, waar¬ 

toe die uitmuntende Geleerden insgelyks behoor^ 

den, te besparen, en te dezer plaatse slechts in 

korte en algemeene trekken den gang te schetsen, 

welken de Godgeleerde wetenschappen van 1795 

tot 1813 in ons Vaderland hielden. 

En deze gang mag in alle opzigten gunstig ge¬ 

noemd worden, wanneer wy opmerken, wat die 

bij gestadig voortgaan voor de toekomst belooft. 

De liberale en milde geest, welke zich in hel vo¬ 

rige tijdperk had ontwikkeld, was den Nederland- 

sche Godgeleerden niet ontrouw geworden. En 

op den toen gelegden grond werd ijverig voort¬ 

gebouwd. Wij hebben reeds vroeger gezien, dat 

de Theologische studiën, toen dezelve zich van 

den schoolschèn band der Aristotelische Wijsbe¬ 

geerte ontslagen hadden, eene Bijbelsche rigting 

namen. De school van schultens, de uitlegkunde 

van ERNESTi en de weder geëerbiedigde exegese 

14 ^ ^ 
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Tan uüGO DE GROOT werklcn uit, dat de uitleg¬ 

kundige rigling het meer en meer van de streng 

dogmatische begon te winnen. En het heerlijk 

gevolg hiervan was, dat de verbeterde uitlegkun¬ 

de in de verschillende takken der Theologische 

wetenschappen , vooral in de Stelselmatige Godge¬ 

leerdheid , menige verbetering aanbragt en veel, 

dat minder goed was, wegnam; nog meer ech¬ 

ter , ook in verband met den wijsgeerig-histori- 

schen geest, die zich in de beoéfening der Ker¬ 

kelijke Geschiedenis deed gelden, voor de toekomst 

beloofde (1). 

In dien vooruitgaanden en milden geest waren 

dan ook de meeste Geschriften , welke de vruch¬ 

ten der wetenschappelijke studiën hun, die in 

de Godsdienst belang stelden, aanboden. In dien 

zin schreven, om enkelen te noemen, over God¬ 

geleerdheid en Godsdienstleer: t. ltefstiivg, Predi¬ 

kant te Raauwerd in Friesland (2) , w. a, van 

VLOTEN (3) , ALBERTüs BRINK, Hcrvormd Lecraar te 

(1) Vgl. p. HOFSTEDE DE GROOT, Beschouwing vau den 

gang, dien de Chr. Godgeleerdheid in het algemeen dus 

verre in Nederland heeft gehouden — in het Nederlandsch 

Archief voor Kerk. Gesch., van kist en roijaards , II D., 
hl. 187; H. j. ROIJAARDS,,aan Prof. hofstede 

DE groot over den gang, enz. — Nederl. Arch., t. a. p., 
bl. 379 en 380. 

(2) O. a. in zijne Gedachten over de regte behandeling 

van eenige voorname leerstukken van de Gereformeerde 

Kelk en derzelcer aanwending in het Gemoedsbestuur,'.1795. 

(3) I)e Theologie des Bijbels, of de voornaamste waar- 
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Leeuwarden (1), van iiamelsveld (2); — over de 

Zedeleer, builen uit andere talen overgebragle Wer¬ 

ken; EWALDus KIST, Predikant te Dordrecht (3); — 

over den Bijbel en deszelfs uitlegging: paulus bos¬ 

veld, insgelijks Leeraar te Dordrecht ^ die een 

aantal belangrijke Werken uitgaf, welke van ’s mans 

schranderen en onbekrompen geest en van zijne 

diepe taalstudie getuigden, van der palm , wiens 

Schriften overbekend zijn, perponcher , die do 

eenmaal door hem opgevatte taak ijverig voortzette, 

heringa, die goede vruchten van vreemden bodem 

op den onzen overplantto (4), j. clarisse (5), 

de beide reddingiussen (G) , en anderen. Wel 

deed zich intusschen in de jaren der Franscho 

Overheerscbing do druk der lijden ook in het ge¬ 

bied der Godgeleerdheid gevoelen, want gering 

heden der Gewijde Schriften, aaneengeschakeld be~ 

schomvd, 1803. 

(1) Handleiding voor mijne leerlingen, 1797. 

(2) In zijn Weekblad : De Redelijke Christen. 

(3) Hoofdinhoud van de zedeleer des Christendoms, 

1800 j Beoefeningsleer, 1804. 

(4) Bergen’s Gedenkwaardigheden uit het leven van 

JEZUS. 

(5) Gedenktvaardigheden uit het leven der Hpostelen, 

1798 j De Brief van jacobus van nieuics, met inge¬ 

voegde korte ophelderingen, vertaald, 1802. 

(6) G. BENTUEM REDDiNGius, Uitlegkundig Handboek des 

JV. T., voor ongeleerden. W. g. riddingius , De Brief 

van paulus aan de Philippensen , cm. 
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was het getal Werken , hetwelk toen nog in het 

licht verscheen, en wat van de pers kwana, was 

grootendeels reeds vroeger afgewerkt (1), daar de 

noodlottige omstandigheden, in w'elke men ver¬ 

keerde, by de meesten lust en gelegenheid tot 

gezette studie ontnamen. Hier voegde zich nog 

by de reeds vroeger door ons vermelde censuur, 

aan welke zich de Hollandsche Geleerden niet 

konden onderwerpen, en eindelijk de kenbare 

zucht des Keizers om in den tempel der weten¬ 

schappen het oppervlakkige over het ernstige en 

grondige te doen zegepralen. Daartoe strekte toch 

niet alleen de opheffing van Akademiën, maar ook 

de uitbreiding van scholen van den tweeden rang, 

welke regtstreeks bestemd schenen om oppervlak¬ 

kig geleerden te kweeken. Daarenboven deelden 

de Hoogleeraren in de wanbetaling, welke de Pre¬ 

dikanten ondervonden; en bleef er nog iets goeds 

bewaard, vernietigde de overheerscher niet alles, 

wat op den Nederlandschen bodem licht en be¬ 

schaving kon aanbrengen, men was dit, behalve 

hetgeen Leijden aan den Hoogleeraar brogmans, 

en Utrecht aan den Raadsheer in het Hoog Ge- 

regtshof te Parijs, p, j. de bve, te danken had, 

aan de Fransche Geleerden guvier en nocl, en 

aan den Grootmeester der Parijser üniversiteit, 

den Graaf de fojvtakes , verpligt (2). Het ont- 

(1) Ypet en dermout , IV., hl. 563. 

(2) Allerbelangrijkst is over dit alles bebikua’s Oratie, 
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brak dan ook geenszins aan Franscheu, welke de 

bloei der wetenschappen in ons Vaderland niet 

onverschillig was. 

D’alphonse gaf er insgelijks eene proeve van, 

door, in Mei 1812, den Heer janssew aan den Mi¬ 

nister van Binnenlandsche Zaken voor te dragen , 

als bij uitnemendheid geschikt om uit de Archiven 

der Nederlandsche Departementen alles te verzame¬ 

len, wat van wetenschappelijk, geschiedkundig en 

algemeen belang was. Janssen was echter met 

deze voordragt, even als met eene vroegere, tot 

Onder-prefect te Gorinchem, weinig ingenomen. 

Liever verkoos hij, op geringere jaarwedde , Chef 

van divisie bij don Intendant te blijven, waar hy 

nuttiger werkzaam kon wezen voor de belangen 

der Kerk, aan welker welzijn hij zyne krachten 

had toegewijd (1). 

Bij dezen toestand der wetenschappen in het al¬ 

gemeen, en van do Godgeleerde in het bijzon¬ 

der, waren er nog altyd (2), die zich voorbe¬ 

reidden om eenmaal als Leeraars der Gemeente 

op te treden. De verminderde volkswelvaart deed 

echter ook hierop deszelfs invloed gevoelen. Eerst 

nam het getal der leerlingen op de Latijn- 

sche Scholen af, en dien ten gevolge ook weldra 

dat der Studenten aan de Hoogescholen. En of- 

De rebus, quae Academiae Rheno- Traj., ipso Rectore, 
accederunt, prosperis et adversis. 1816. 

(1) Ypey en DERMOüT , IV., Aanti 443, bl. 78. 

, (2) Vgl. II D., hl. 266 verv.. 
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schoon dan ook de onder lodewijk napoleojx be¬ 

werkstelligde zamensraelting van Gemeenten en hel 

vernietigen van Leeraarsplaatsen de behoefte f.aan 

Predikanten minder scheen te doen worden, bleek 

het echter, dat, wanneer hieromtrent geene ver¬ 

andering plaats vond , in de toekomst een volsla¬ 

gen gebrek te duchten stond. Hiertegen waak¬ 

te de .Voorzienigheid , die hot verkeerde der 

menschen ten goede gedenkt. Want, hoezeer de 

vermindering en inhouding der traktementen, onder 

NAPOLEOW, geenszins geschikt scheen om'de Theo¬ 

logische studiën aan te moedigen, maar veeleer 

om allen af te schrikken van de aanvaarding van 

een ambt, hetwelk, bg menigen last, aan volsla¬ 

gen gebrek was prijs gegeven , werkte het Besluit 

des Keizers, hetwelk do Studenten in de Godge¬ 

leerdheid van de krijgsdienst vrijstelde, schoon zeker 

niet naar napoleon’s bedoeling, ten deze gunstig. 

Een aantal mogten hierbij niet uit het regte beginsel 

handelen en, bij den blyden ommekeer der ge¬ 

beurtenissen in 1813, tol andere vakken overgaan, 

maar velen ook bleven aan het eenmaal opgevalte 

plan getrouw en traden eerlang als Leeraars op. 

Het is inlusschen van belang, na te gaan, wal 

door, leerredenen en Godsdienstig onderwijs van 

1795 tot 1813 voor de Gemeenten gedaan werd. 

Reeds bij het einde des vorigen fijdperks moglen 

wij loffelijke melding maken van de aanmerkelijke 

verbetering, welke de predikwijze in de Hervormde 

Kerk had erlangd, en hebben wij mannen ge¬ 

noemd, die als kanselredenaars met hoogen room 
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bekend slaan (1). En op den gelegden grond werd 

ook ten deze mei yver en met den beslen uitslag 

Toortgebouwd. 

Wel hoorde men in den aanvang van dil tijdvak 

ook van den Kerkelijken leerstoel gewag maken 

van do Staats-twislen, die het Vaderland verdeel¬ 

den; wel bleven nog sommigen aan de oude preek- 

raethode gehecht: maar over het algemeen was 

groote vooruitgang te bespeuren. Want, ofschoon 

enkelen niet aarzelden om den naam van regt~ 

zinnig te handhaven door verkeerde en dweep- 

achtige misbegrippen onder eenvoudigen te styven, 

beyverden zich toch de meesten om echte Gods- 

dienstkennis te verspreiden en Christelyken zin te 

bevorderen. En troost en moed, hartelijke opwek¬ 

king tot vertrouwen en onderwerping, schonken zij 

uit het reine Evangelie, toen de rampspoed der 

tyden zoovelen van alle kracht en hoop dreigde 

te berooven, tevens tegen veldwinnend ongeloof 

en toenemende zedeloosheid op mannelijken toon 

de taal van ernstige VQrmaning sprekende. 

Onder hen, die in dit opzigt vooral hebben uil- 

. gemunt, en, rijpe kennis aan krachtige taal en 

kieschen smaak parende, voorbeelden van kansel¬ 

welsprekendheid mogen genoemd worden, bekleedt 

ongetwijfeld de in zoo menig opzigt verdienstelijke 

VAN DER PALM eene eerste plaats. Niet alleen wees 

hij in eene uitmuntende Redevoering den Gods¬ 

dienstleeraars den éénigen waren weg tot wezen- 

(1) lï D., bl. 265. 
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lijke welsprekendheid (1), eh leidde daartoe zijne 

leerlingen op zgne bijzondere collegiën op; raaar 

zelf, met eene buigzame, welluidende en, hoewel 

niet zware, duidelijke stem begaafd, van hoogo 

en opgeheven gestalte, met een minzaam gelaat 

en zachten blik, zoo geheel bij den aard zijner 

welsprekendheid Toegende, met eene hoogst beval¬ 

lige uitspraak en eene innemende voordragt (2), 

boeide hy allen, die het voorregt hadden hem te 

hooren. En » het belangrijk vraagstuk van den 

» zoo algemeenen on ongehoorden opgang, dien 

)) VATï BER PALM als kanselredenaar gemaakt heeft, 

» is, dunkt mij zoo wordt ergens gezegd (3), 

» niet moeijelijk op te lossen. Het is niet zoo 

» zeer in eene of andere, boven allen uitstekende 

» gave van zijnen geest en gemoed te zoeken, maar 

» in die hoogst zeldzame zamenstemming en ver- 

» eeniging in zyn’ persoon van alles, wat den 

» Uitlegger, den Redenaar en Schryver tot de 

» volkomenheid kan doen naderen.” Echt Chris¬ 

telijk was de toon zyner lierredenen, en , » wat 

» als het toppunt van volmaaktheid in de Geeste- 

» lyke welsprekendheid en als hare hoogste zege- 

» praal beschouwd raag worden,” betuigt een be- 

(1) De Oratore Sacro, Litterarum Divinarum intcrprete. 

Lugd. Bat., 1808. 
• * * 

(2) N. BEETS, Leven van van der palm, bl. 80 en 81. 

(3) II. F. T. FOCKENS, VAN DER PALM ols Bijbeluitleggerf 

enz., gekenschetst, bl. 108. 
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vocgd beoordeelaar (1) , » was aan die van vajt 

» DER PALM bij uitnemendheid eigen, dat, namc- 

)) lijk , geleerden en ongeleenden, hoog beschaaf- 

» den en min beschaafden, met één woord men- 

)) schen van allerlei soort, aanleg en verslands^ 

)) ontwikkeling, by het hooren zijner leerredenen, 

)) even groot nut, genoegen en stichting onder- 

D vonden.” ’s Mans Kerkelijke Redevoeringen, in 

aller handen zijnde, zyn het krachtigste bewijs 

voor deze getuigenis, en de JXederlandsche Kerk, 

welke hij door eigen arbeid en door hel kvveeken 

van raenigen rykbegaafden kanselredenaar aan zich 

verpligtte, zal zyne gedachtenis dankbaar blijven 

huldigen. Van grooten en heilzamen invloed was 

zyn voorbeeld, en ook daarin vond hij bij velen 

navolging, dat hij zijne leerredenen, ofschoon ze 

bijna geheel van buiten kennende, las. 

Als Kerkelijk Redenaar trad ook in dit tijdperk 

op de nog jeugdige borger. Van der palm, meer 

dan anderen tot oordeelen bevoegd, vond in 

’s mans kanselarbeid )) vonken van vernuft, die 

D daarin schitteren, trekken van schranderheid en 

» scherpzinnigheid, die men zelfs in al te groote 

)) menigte aantreft, de verrassendste wendingen, 

» eene diep roerende, ja hart aangrypende uit- 

» drukking, met een verwonderlyk talent, om de 

» ziel beurtelings te schokken en te verheffen (2).” 

(1) SiERESBEEK., Iltilde aan de nagedachtenis van V4iï 
DER PALM, bl. 18 en 19. 

(2) Van der palm’s Voorrede voor den II lJuiidel van 
borger’s Leerredenen^ ’s Ilage, 1821, bl. x. Zie ovcrl- 
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Onder hen, die de Gemeente zelve voorgingen, 

is, ook wat ’s mans kanselarbeid betreft, geenszins 

de minste plaats toe te kennen aan ewaldus kist, 

die met hoogen ernst duidelijkheid en eenvoudig¬ 

heid vereenigde, en van wien, even als van vapv 

DER PALM, mogt getuigd worden, dat hy het zeld¬ 

zame voorregt genoot om hoorders van allerlei 

stand en beschaving evenveel nut, genoegen en 

stichting aan te brengen. Zyne uitgegeven leer¬ 

redenen leveren hiervan het bewijs; maar niet 

minder het genoegen, waarmede zich velen der 

Dordrechlsche Gemeente de krachtige en roerende 

taal en de eerbiedwekkende houding van den 

ontslapene herinneren. 

Niet minder verdienstelijk werden do leerredenen 

van den Haarlemschen Predikant j. vaw der roest 

geschat, waarvan sommige in het licht versche¬ 

nen (1), en die alle getuigden van ’s mans voor¬ 

treffelijke gave om duidelijk en hartelyk te spre¬ 

ken, overeenstemmende met dien vromen en Chris- 

telyken geest, welke hem door velen, ook builen 

do Haarlemsche Gemeente, met den naam van 

Vader deed begroeten. 

gens over borger , van der palm’s Redevoering ter nage¬ 

dachtenis van E. A. BORGÉR, Leijden, 1821—ook in het 

III D, zijner Verhand., Redev. en losse Geschriften. Over 

’s mans belangrijke jeugd w. eekhoff , Bijzonderheden 

omtrent de Jeugd van e. a. borger, Leeuwarden, 1842. 

(1) Leerredenen over de genoegens van den Godsdienst, 

in twee Stukken. 



221 

Groot was in het algemeen het getal van hen, 

wier kanselarbeid niet alleen nuttig, maar voor- 

treffelyk mogt heeten. Ons bestek -verbiedt allen 

te noemen, en mannen als dermout, broes en 

anderen , zullen ons later bekend worden. 

Waar zoo van den Christelyken leerstoel op de 

Godsdienstige beschaving der Hervormden werd ge¬ 

werkt, verloor men ook het Godsdienstig onder- 

wijs der Gemeenten niet uit het oog. Een aantal 

nieuwe leerboekjes, van verbetering ten deze ge¬ 

tuigende, verscheen in het licht. Wel bleef er hier 

en daar nog veel te vveuschen over, maar allerwege 

toch werd gunstige verandering bespeurd. Onder 

het bewind van schimmelpenningk. , toen het leer¬ 

stellig onderwijs van de scholen verbannen werd, 

ontvingen de Godsdienstleeraars eene uitnoodiging 

van Staatswege om voor de Godsdienstige vorming 

der jeugd te waken (1). 

Van groot belang is het dan ook, den invloed 

na te gaan, welken de beoefening der Godgeleerde 

wetenschappen, leerredenen. Godsdienstig onderwijs 

en Kerkelijk opzigt hadden op den Godsdienstigeu 

zin en het leven der Gemeenten. 

Wij hebben reeds vroeger met enkele en,korte 

trekken den zedelijken toestand des Volks by den 

aanvang van dit tijdperk geschetst (2). Onver¬ 

schilligheid omtrent de Godsdienst was een van 

deszelfs hoofdgebreken, en deze werd vooral ver- 

(1) Bij eene Circulaire van 30 Mei 1806. 

(2) Zie boven, hl. 28 verv. 
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crgerd door het veldwinnend ongeloof. Van het 

eene uiterste was men tol het andere overgeslagen, 

en, de Kerk van den Staat gescheiden hebbende, 

hadden zeer velen ook de zorg voor de Godsdienst 

onnoodig geacht. Het voorbeeld van Frankrijk 

werkte ook hier nadeelig; en, ofschoon men niet 

dadelijk bij de Omwenteling de heillooze Geschrif¬ 

ten , dié in de Fransche Republiek met graagte 

gelezen werden, in onze taal overbragt, vond dit 

toch weldra plaats. He Eeuw der Rede^ door Tho¬ 

mas PAINE, verscheen in 1798 vertolkt bij twee 

boekhandelaars (l) te gelyk. Het Evangelie werd 

er in een geheel verkeerd licht voorgesleld, en 

het Werk van dezen Schryver, Engelschman van 

geboorte, maar die lid van de Nationale Conventie 

te Parijs was geweest, stichtte in dien overspan¬ 

nen tijd veel kwaads. In ’sLands hoogste Verga¬ 

dering had men niet geaarzeld om van den zooge- 

noemdeii Hemelvaartsdag der zoogenoemde Chris¬ 

tenen te spreken, en openlijk had men geschreven; 

» raoglen de Christenen den stichter desChrislendoms 

» nooit gekend hebben (2).” In 1799 verscheen te 

Delft een Geschrift, dat de Christelyke Godsdienst 

op schandelijke wijze aantastte, en op de Schepping 

als de éénige Openbaring Gods wees (3). En hert 

(1) Bij LEETJWEasTEYN te ’s Graveuhage en bij van san¬ 

ten te Rotterdam. . . 

(2) Ypey en dermoüt, IV., bl. 261. 

(3) Over de heteekenis van het woord Godsdienst, zijnde 

eene Redevoering, gedaan in een gezelschap van lieden, 

welke geene bijzondere sekte van Godsdienst belijden. 
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Iton niet uitblgven, of dit alles moest, bij de opge¬ 

wonden stemming dej gemoederen, eenen hoogst 

nadeeligen invloed op velen hebben, niet het min¬ 

ste op hen, die zich in den loop der gebeurtenis¬ 

sen uit eenen minderen stand ophieven en, met 

gretige . hand naar het roer van het Staatsbewind 

grijpende, hun éénig geluk in stoffelijke, hoewel 

voor de meesten kortstondige, grootheid zochten. 

Merkbaar was dan de toenemende onverschilligheid 

omtrent do Godsdienst; afnemend ook het getal 

Tan hen, die zich door het afleggen Tan belyde- 

nis bij de Hervormde Kerk voegden, vooral in de 

groote steden des Vaderlands, en klein dikwijls 

het gehoor, voor hetwelk de Leeraars optraden. 

En zoo in het oog loopend was dit alles, dat het 

TETLER^s Godgeleerd Genootschap bewoog (1804), 

eene prysvraag uit te schrijven over de ouverschil- 

ligbcid omtrent het Godsdienstige, derzelvèr oor-, 

zaken en de hulpmiddelen ter herstelling (1). 

Onder zoo ontmoedigende omstandigheden werden 

de vrienden der .Godsdienst echter niet afgeschrikt 

om het Christendom te verdedigen en hunne mede- 

menschen tegen ongeloof en onverschilligheid te 

waarschuwen. Krachtige middelen waren hiertoe, 

onder Gods zegen, een zeer beknopt Werkje (2) van 

(1) Ofschoon geen der ingezonden Stukken ^bekroond 

werd, verscheen er echter in 1808 een in het licht: 

Proeve over het tegenwoordig verval en niogeUfk herstel 

der Godsdienstigheid, door eüsebiüs belga (n. w. ttdeman). 

(2) IVaerschouwing in de allerbelangrijkste zaehi 1708. 
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den Amsterdamschen Hoogleeraar vaic nuts klin¬ 

kenberg , waarvan duizende afdrukken verspreid 

werden, en een meer uitvoerig , van den veelzins 

voorlreffelijken n. van alphen (1) , benevens het 

Weekblad van den Hoogleeraar van hamelsveld ; 

de Redelijke Christen. Gezegend waren deze po¬ 

gingen, en hel ontbrak daarby niet aan verschijn¬ 

selen , die bewezen, dat de Godsdienstige zin van 

vroegere dagen het Nederlandsche Volk nog niet , 

geheel verlaten had. 

Een in het oog loopend bewgs hiervan leverden 

vele Gemeenten op de Veluwe, in den aanvang 

van onze eeuw. Te Barneveld ^ Eede, Lunteren ^ 

J^oorthuizen, Scherpenzeel^ Woudenberg en elders 

ontwaarde men buitengewone belangstelling in de 

Godsdienst, wel is waar, meestal bij eenvoudigenen 

gepaard met eene bekrompen denkwyze, maar 

toch warm, hartelijk en opregt, en geenszins het 

vertrouwen op de Predikanten ondermynende. Deze 

aarzelden dan ook niet, de leiding van dien 

opgewekten zin op zich te nemen. En allergeluk¬ 

kigst slaagden zy er in om denzelven eene echt 

Christelijke rigting te geven. Gaarne toegevende 

aan het geopenbaarde verlangen naar meer kennis 

van het Evangelie , trokken zij zich geenszins te¬ 

rug van mede op gewone werkdagen, zoo de om¬ 

standigheden het toelieten, hetzelve, ook in afge¬ 

legen gehuchten, waar geene kerken waren, te 

prediken; terwyl tien hunner zich plegtig verbon- 

(1) Predikt het Evangelie allen kreatnren. 
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den om de Godsdienstige belangen hunner Ge¬ 

meenten te behartigen, en geone moeite ontzagen 

om dit schoone doel te bereiken (1). Ook elders 

was dezelfde Godsdienstige geest merkbaar. En» 

niet weinig werd die aangewakkerd door de stich¬ 

ting van het Nederlandsche Zendeling-Genootschap, 

van welks werkzaamheden wy later melding zullen 

maken. Niet alleen toch bepaalde zich het doel 

dezer inrigting bij de bekeering der Heidenen, en 

was zelfs do band, die de leden des Genootschaps 

door het streven naar één doel vereenigde, ge- 

fichikt om by deze Godsdienstig gevoel op te 

wekken en te verlevendigen; maar zy zorgde 

daarenboven voor de Godsdienstige behoeften van 

sommige Vaderlandschc Gemeenten, vooral in het 

Land van Ooer-Maas en in Staats-Vlaanderen, 

en insgelijks was het de strekking van dit Genoot¬ 

schap, de belangen der min beschaafden te be¬ 

hartigen. Zich beijverende om de uitheerasche Vol¬ 

ken voor het Christendom te winnen , konden de 

Leeraars, die dit bedoelden, voor de mindere, 

vaak diep verwaarloosde standen op den Vader- 

landschen bodem niet onverschillig zijn. Afzon- 

derlyke Godsdienstoefeningen voor de armen, naar 

derzelver vatbaarheid ingerigt, werden op som-' 

mige plaatsen, vooral te Dordrecht, Graven^ 

hage, Leijden, Haarlem en Utrecht^ gehouden, 

en zelfs ten platten lande predikten yelen voor 

hen, die te verre van de kerk afwoonden, in bij- 

(1) Ypev en nERMOüTIV., hl. 233 verv. 

III. 15 
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zondere vertrekken. ' Overigens bégverde men zicli 

om de behoeftigen, door hel verschaffen van voeg¬ 

zame kleeding, tol het bywonen der Godsdienst¬ 

oefening in staat te stellen (1). Weldra bleek 

het, dat al deze goede zaden in geenen on- 

vrnchtbaren bodem' gestrooid waren geworden ; 

gedurig werd de belangstelling in de Godsdienst 

groolof. Eenigermate mag men -dit afmeten uit 

de ' algemeene geestdrift, met welke men ten jare 

1809 het uitschrijren van eenen Biddag door Ko- 

ning lodewijk vernam, en uit de hartelijke belang¬ 

stelling , waarmede dezelve gevierd werd; meer 

echter nog uit het toenemend getal van hen, die 

zich door het 'afleggen van belijdenis,'vooral in des 

grootere steden , bij de Gemeente voegden. 

En waarlijk, men had behoefte aan verlevendigd" 

Godsdienstig gevoel, want de Omwenteling van 

1795 bragt in hare gevolgen eene reeks van 

rampen over het Vaderland, en, onder derzelver 

druk, vooral toen napoleon niet alleen het goud, 

maar ook het bloed,der ingezetenen êischte, toen 

elke dag nieuwen jammer aanbragt, burgerlijke 

en zedelijke vrijheid aan banden was gelegd, en de 

hoop op uitredding verre scheen, toen was de bede 

tot den Almagtige, het geloof aan dien God , welke 

Nederland zoo vaak behouden had, nog de bron 

van troost voor bet fel geschokte hart. Van Hem 

alleen , van wiens reddende hand de Geschiedenis 

der Vaderen zoo luide sprak, was eene betere 

(1) Ypey en debmopt , IV., bl. 247 verv. 
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toekomst te wachten. En dat toenmaals het Gods-? 

dienstig gevoel verlevendigd was, dat de vertroos¬ 

ting des Evangelies niet te vergeefs werd gepre¬ 

dikt, dit toonden in die bange dagen de opkomst 

de bedehuizen, menige edele trek van liefde en 

opoffering, ons uit de Geschiedenis van dien tyd 

geboekt, en de krachtige moed, die zich eer¬ 

lang openbaarde, toen Europa den eindelyk met 

zoo gezegenden uitslag bekroonden wereldstryd te¬ 

gen den overweldiger aanving. 

Het behoeft na het reeds geboekte niet aange¬ 

wezen te worden, hoeveel er was, dat den inT 

vloed der Godsdienst kon belemmeren, en hoe zeer 

deze omstandigheden er vogr pleiten, dat hel Ne- 

derlandsche karakter den voorvaderlijken vromen 

zin niet verloochend had. Jammer slechts, dat 

ook dit tydperk niet geheel van Kerk-twisten ver- 

schonnd bleef, schoon dezelve van minder belang 

waren dan vroeger. 

De uit vorige dagen dagteekenende strijd tus- 

schen verdraagzamen en onverdraagzamen, tusschen 

de voorstanders van hoogere verlichting en die van 

Kerkelyke regtzinnigheid bleef nog altijd voortdu¬ 

ren. Wel >yas er in het algemeen meerdere toe- 

jiadpring geboren; maar by enkelen- van beide par¬ 

tijen sloeg men tot uitersten over. 

Het beginsel van regtzinnigheid openbaarde zich 

by eenen Kerk-lwist, die in den aanvang de¬ 

zer eeuw' te Leeuwarden ontstond. De verdienste- 

lijke Prpdikant alb^rtus brink, had ten jare 1800 

voor eén beroep naar Dordrecht bedankt, op 

15 ^ 
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Toorwaarde, dat het zware openbare dienstwerk tc 

Leeuwarden verligt zou worden. Ten gevolge 

hiervan werd door de meerderheid der Gemeente 

bepaald; dat in eene der kerken, waarin lot nog 

toe de vóór- en namiddag beurten door donzelfden 

Leeraar werden waargenomen, slechts éénmaal zou 

gepredikt worden. Dit besluit ergerde de minder¬ 

heid, en BRINK, om wiens wil het genomen was, 

was velen een steen des aanstoots. Men weet den 

achlingwaardigen man niet alleen het verlies eener 

Godsdienstoefening, maar wilde nu ook bij hem 

en bij zijne arablgenooten zigtbare afwijking van 

de leer der Hervormde Kerk bespeuren. Een ka- 

techiseermeester, jelle corvinus , van bekrompen 

en dweepachlige denkwijze , was de voorganger de¬ 

zer minderheid, meestal uit eenvoudigen en min 

kundigen bestaande. In een besloten huis voor 

eenen kleinen kring als spreker opgelreden, Werd 

de toevloed zijner hoorders weldra zóó groot, dat 

men besloot zich van de stads-Gemeente af te schei¬ 

den, eene bijzondere, die dan zonder vlek of rim¬ 

pel zijn zou, te stichten, en een ruim huis in het 

midden der stad tot eene kerk te verbouwen. 

Corvinus zelf werd op eene bepaalde jaarwedde 

tot Predikant beroepen, en jan de jong , een bak¬ 

kersknecht, weldra als tweede Predikant bij deze 

nieuwe Hervormde Gemeente, zoo als zij zich 

noemde, aangesteld. Niemand stond dezer bewe¬ 

ging in den weg; want het Burgerlijk Bewind 

trok zich de zaken der Kerk niet aan, en de Ker- 

keraad van Leeuwarden kon zich alleen van Kerke- 
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lijke middelen bedienen, voor welke de afgescheide¬ 

nen naluurlyk weinig vreesden. 

Het gerucht der nieuwe Gemeente verspreidde 

zich door Friesland^ en de jong ontzag zich niet, 

ook buiten Leeuwarden^ van dorp tot dorp rond 

te reizen en in schuren, zelfs hier en daar, legen 

den wil der Kerkeraden, in de openbare bedehuizen 

te prediken. Te Leeuwarden zelve namen de afge¬ 

scheidenen, aan welke zeker geen Godsdienstijver 

te ontzeggen was, zeer toe. Twee jaren bleef de 

bloei dier Gemeente voortduren; maar naauvvelijks 

was de Staat begonnen zicTi de Kerkelijke aange¬ 

legenheden weder eenigzins aan te trekken, of 

sommige Kerkeraden en de gehcele Klassis van 

Dokkuni riepen de tusschenkomst van het De¬ 

partementaal Bestuur van Friesland in , legen de 

wanorde , overal door de jong geslicht. 

Hel gevolg hiervan was, dat dit Bestuur den 

23 December 1802 een Besluit uitvaardigde, waar¬ 

bij alle Godsdienstige bijeenkomsten in de kerken 

aan de goedkeuring van Kerkeraden en Predikan¬ 

ten, — in byzondere gebouwen bovendien aan de 

bewilliging van den Drost of het Gcregt onderwor¬ 

pen werden. Zware straf zou de overtreders treffen. 

Wie bij zoodanige verboden bijeenkomsten voor¬ 

ging zou vijftig, wie ze bijwoonde vijfentwintig 

goudguldens verbeuren. Groot misnoegen baarde 

deze Resolutie bij de afgescheidenen, maar de 

noodzakelijkheid dwong hen tot ondeiwverping. De 

nieuwe Gemeente liep eerlang te niet. Wel wa¬ 

ren er, die nu de jong te Franeker deden stu- 
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deren; maar, hoezeer deze later indèrdaad Predi¬ 

kant te Gaasmeer ^ daarna te Zuid-Hüistèrveen ^ 

en eindelijk te St. Jansga werd, en Toortging 

in zijnen vroegeren geest te handelen, was echter 

het verkeerde, dat hij nog te weeg bragl, van 

minder gewigt (1). 

Ofschoon op deze wijze de overdreven ijver in 

Friesland gestuit was, vertoonde zich ook elders 

in ons Vaderland eene overspannen zucht voor Ker¬ 

kelijke regtzinnigheid. Blijkbaar was dit in den 

af keer, dien het Zendeling-Genootschap, hetwelk 

van het beginsel van verdraagzaamheid uitging, 

hier en daar ontmoette. Op sommige plaatsen 

durfde men zelfs do maandelijksche bedestonden 

niet houden (2). En, hoezeer men w'eldra de 

weldadige bedoelingen van deze inrigting leerde 

erkennen, blijkt echter uit hetgeen wg vroeger 

omtrent de invoering der Evangelische Gezangen 

boekten, dat de eerbied voor de Kerkelijke regt¬ 

zinnigheid nog niet vergeten was. 

En had men nu reden om beducht te wezen 

voor aanranding van het voorvaderlijk geloof? — 

Voorzeker predikte men mildere beginselen, maar, 

hoezeer hierbij wel eens het een en ander plaats" 

(1) M. EPPENS, De voor- en nadeelen van het zooveel 

geriichtsmakend oefeningswerk onderzocht, getoetst en 

tot behoorlijke bepalingen gebragt, Leeuwarden, 1801.— 

Zie voorts ypey en dermoüt , IV., hl. 225 verv. 

(2) Ypey en dermout , IV., bh 245 verv. 

I 
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vond, dat de maat overschreed , hadden de^kénnis 

en toepassing van het Evangelie in het algemeen, 

de liefde, het kenmerk des Christendoms, in het 

bijzonder er by gewonnen. 

Eenige vrees mogten zij verwekken , die, in den 

tijd der Omwenteling, de denkbeelden van ver¬ 

draagzaamheid en verlichting overdrijvende, eene 

gefaeele hervorming van het Kerkwezen verlangden 

of de leer der Hervormden met bitteren yver aan¬ 

randden; maar zg baarden geene duurzame anrust, 

daar zy in de meest verlichte Leeraars mannelijke 

bestrijders vonden. Wij herinneren slechts het twist- 

geschryf ever den Heidelhergschen Katechismus y 

welke in ^ ewaldüs kist, tegen floh en ande¬ 

ren, eenen voortrelïelyken verdediger vond ^(1). 

Te verwonderen was het intiisschen niet, dat een- 

voudigen en bekrompenen, aan oude spreekwij¬ 

zen gehecht, zich aan nieuwere, hoewel meer 

Evangelische uitdrukkingen ergerden; maar te be¬ 

jammeren was het, dat zelfs mannen van erkende 

geleerdheid elkander niet begrepen en het ver¬ 

trouwen , dat de Gemeente op hen had behooren 

te hebben, onvoorzigtig ondermynden. Van dien 

aard was de twist, aan de ütrechtsche Hoogeschool 

’tusschen den verdienstelyken heringa en z'yne niet 

min voortreffelyke arnbtgenoolen bonnet en roijaards 

ontstaan, welke, hoezeer van geenen langen 

duur, in den aanvang groote onrust stichtte en 

den eerstgenoemde van verregaande onregtzinnig- 

(1) Ypet en dirmout , IV. , hl. 205 verv. 
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heid deed verdenken (1). Geenszins was dan ook 

in aller geest de strekking van het Godgeleerde 

Tijdschrift: Bibliotheek van Theologische Letter¬ 

kunde y dat niet aarzelde om het on-Bijbelsche 

aan te toonen van veel, wat men vroeger als 

noodzakelijke geloofswaarheid had geëerbiedigd. 

Meer algemeen hinderde echter de arbeid van den 

Franeker .Hoogleeraar regenbogen, die, in het 

vierde stuk van'de door hem en zijne ambtgenoo" 

jten uitgegeven Verstrooide Gedachten^ be¬ 

denking opperde tegen of op de voornaamste waar¬ 

heden 5 der Godsdienstleer. Als gevolg hiervan gaf 

ALBERT BRUiNiNG, Predikant te Pietershierum y in 

1806 een Werk uit , dat ten titel voerde y>de leer 

)) ider verzoening^ met God, naar den Bijbel,’* 

en hetwelk niet alleen op regenbogen’s menigvul¬ 

dige vragen omtrent dit onderwerp antwoord gaf, 

maar ook in vele opzigten van de gewone meening 

afweek, als hoofddoel van ’s Heilands dood het ver¬ 

beteren van het hart des raenschen aannemende, 

en hen daardoor vatbaar te doen worden voor de 

gunst van God, welke zy door berouw en bekee- 

ring konden verkrijgen. Groot opzien baarde dit 

Geschrift,, legen hetwelk de Harlinger Predikant 

jouANNES VAN ASSEN (2) de pen opnam. Deze aan-* 

(1) Zie herikga’s Af geperste' verdediging, en andere 

stukjes van die dagen. ’ 

(2) Aanmerkingen over de verhandeling van a. brui- 

RING, medegedeeld in een’ brief aan Zijn Eerw., door 

S. VAR ASSER , 1807. 
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raerkingen vestigden ook de aandacht der Klassis 

van Eraneker op bruining, die door dit Kerke¬ 

lijk Bestuur in zijne dienst werd geschorst. Re¬ 

genbogen nam dit zoo euvel op, dat hij, die tol 

nog toe lid dier Klassis was geweest, zich van de¬ 

zelve afscheidde. Nu scheen het twistvuur in laai- 

jen gloed ontstoken te zijn, te meer daar regen- 

bogen’s ambtgenoot, de ^Hoogleeraar j. a. lotze , 

hem met mond en pen bestreed; maar de tijds¬ 

omstandigheden waren zoo drukkend en trokken 

zoo geheel de aandacht tot zich, dat het voeren 

van een geschil waarin nog vóór weinige jaren de 

geheele Kerk deelgenomen zou hebben, zich nu 

genoegzaam alleen tot de twee Professoren bepaal¬ 

de, zonder de algemeene belangstelling te wekken. 

Regenbogen ging intusschen op den ingeslagen weg 

voort, en een nieuw Geschrift van hem (1), ten 

jare 1811 uitgegeven, baarde wel eenig opzien, 

maar de Kerkelijke Besturen achtten het ongera¬ 

den , zich, hoezeer de daarin voorkomende stel¬ 

lingen minder goedkeurende, daarmede ernstig in 

te laten in eenen lijd, waarin de belangen der 

Kerk' eene zoo onzekere toekomst te gemoet gin¬ 

gen (2). 

Drukkend was wel de tijd en donker do toekomst, 

(1) Christelijke Godgeleerdheid naar de^itehoeften van 

dezen tijd. • ' 

(2) Ypey en dermoüt , IV., bl. 433 verv.; 555 verv. 

Vaderlandsche Letteroefeningen, 1807, Boekbeschouwing, 

12, bl. 505 verv. j 1808, N®. 6, bl. 256 verv. 

1 
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niet slechts voor het Vaderland in hel algemeen , 

voor de welvaart en het geluk des Volks, maar 

bijzonder ook voor de Kerk en de Godsdienst. De 

storm scheen in nog fellere woede te zullen ont¬ 

steken. Maar Hij, wiens maglige hand, als in de 

natuurlijke, zoo ook in de zedelijke wereld de or¬ 

kanen breidelt, sprak het » tol hiertoe en niet 

» verder” tot den man , wiens voorbeeldeloos ge¬ 

luk Europa met verbazing had vervuld, maar die in 

het midden zyner glorie vergeten had, dat wie te 

veel op eigene kracht steunt, zijne hoop en ver¬ 

wachting op eenen zandgrond bouwt. De zon der 

vrijheid zou weder aanbreken en de nevelen, die 

den gezigteinder verdonkerden, wegvagen. Ook 

voor de Nederlandsche Hervormde Kerk zou een 

nieuw en gunstig tydperk aanvangen. 

S 2. 

Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerh^ 

van de herstelling des Vaderlands in 1813, 

tot het einde van dit tijdperk in 1840. 

Opbeuring ^ organisatie en bloei der Kerk, 

Do berigieti van napoleon’s nederlagen in Rus¬ 

land en van het voortdringen der tegen hem ver- 

eenigde legers hadden de hoop op den val van den 

overheerscher meer en meer verlevendigd, en de 

vrienden varT Vaderland en oranje, met gmsbert 
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KAREL VAN HOGENDORP aail het hoofd, maatrege¬ 

len doen beramen, om te kunnen handelen, wan¬ 

neer het vurig afgebedeii uur der bevrijding zou 

slaan (1). In November 1813 was dat uur aan¬ 

gebroken. Den 30 dier maand betrad willem van 

ORANJE weder den Nederlandschen bodem. 

Weinig bemoedigend voorzeker, was nog het uit- 

zigt, dat zich voor den teruggekeerden Vorst 

opende. Maar wat vcrmogt niet een vaste wil, ge¬ 

paard met den hartelijken wensch om gelukkig te 

maken en met de bewustheid, dat alle welgezin- 

den ter bereiking van hetzelfde doel verlangden 

mede te werken. Ondersteund door uogendorp , 

VAN DER DUIN, KEMPER, FAGEL On zoovcle braven, 

greep de Vorst hel roer van Slaat in krachtige 

hand, en smaakte , onder den Goddelijken zegen, 

het zalige voorregt van weldra vrede, voorspoed 

en welvaart te zien wederkeeren. De school des 

lydens had rijke lessen gegeven, en alle partijen 

vereenigden zich nu onder oranje als Souvereinen 

Vorst. 

En wat mogt nu het Proteslantismus, bijzonder 

do Hervormde Kerk niét hopen ? Het Hoofd van 

den Staat behoorde tot derzelver belgders, en dat 

wiEEEM I den vromen zin zijner ^Vaderen niet ver- 

loochendè, bleek . reeds in de eerste dagen van 

zijn bewind. Niet alleen werd dadelijk de druk¬ 

pers van hare banden ontslagen, en in de hoog ge- 

(1) Van kampen / t. a. p., 11., bl. 465 verv. 
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stegen behoeften der Godsdienstleeraars voorzien (1), 

maar de Natie hoorde tevens met welgevallen door 

het Hoog Bewind den Godvruchtigen toon aanslaan, 

welken zij zoo lang niet vernomen had." Van Staats¬ 

wege werd een plegtige Dank- en Bededag tegen 

den 13 Januarij 1814 uilgeschreven, en de taal, 

door de edele mannen, die zich aam het hoofd der 

Omwenteling plaatsten, geuit; de God van Neder^- 

land strijdt voor ons (2), vond daarbij weerklank. 

3^ooral ademde de uitschrijving van eenen alge- 

meenen Dankdag, na het sluiten van den Parijzer 

vrede, tegen den 20 July 1814, dien echt Gods- 

dienstigen geest (2) , in Europa's en Nederlands 

redding alleen de hand des Almagtigeu erkennende, 

en meer dan één bewijs leverende, dat het Hoog 

Bestuur van echt Christelgk gevoel doordrongen 

was. Te meer werd dit opgeraerkt, dewijl on¬ 

der het vorige Bewind, gelyk die uitschrijving 

het te regt uitdrukte, » de Godsdienst met eene 

» koele onverschilligheid behandeld of tot een spel 

» der staatkunde vernederd was.” Hoe zeer daar¬ 

enboven de Grondwet van 1814 den nieuw.cn 

Vorst aan de Hervormde Kerk verbond, hebben 

(1) Van kampen , t. a. p., II., bl. 479. 

(2) Zie de Publicatie van het Algemeen Bestuur der 
Nederlanden y van 21 November 1813, en het extra-ot- 
dinair Staatk. dagblad van de Zuiderzee, van 24 No¬ 
vember 1813, N®. 332. 

(3) Zie die uitschrijving in de Nederlandsche Staats 
Courant f van 5 Julij 1814, N®. 155. 

» 
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wij reeds vroeger opgeteekend (1). Wel viel na 

onze vereeniging met België deze bepaling vveg, 

maar ook de nieuwe Grondwet, van 1815, verpliglle 

den Staat tot naauwgezelle zorg voor de belangen 

der Godsdienst. Om in geene noodelooze herha¬ 

lingen te vervallen, en tevens eenen vasten grondslag 

te leggen voor de beschouwing van de onderlinge 

betrekking lusschen de Kerk en den Staat, achten 

wij het voegzaam, te dezer plaatse het geheele zesde 

Hoofdstuk dier latere Grondwet over te nemen* Het¬ 

zelve luidde woordelijk aldus: (Art. 190.) De vol¬ 

komen vrijheid van Godsdienstige begrippen wordt 

aan elk gewaarborgd. (Art. 191.) Aan alle Gods¬ 

dienstige Gezindheden, in hel Koningrijk bestaande, 

wordt gelijke bescherming verleend. (Art. 192.) De 

belijders der onderscheidene Godsdiensten genieten 

alle dezelfde burgerlijke en politieke voorregten, 

en hebben gelijke aanspraak op het bekleeden van 

waardigheden, ambten en bedieningen. (Art. 193.) 

Geene openbare oefening van Godsdienst kan wor¬ 

den belemmerd, dan in gevalle dezelve de openbare 

orde of veiligheid zou kunnen storen. (Art. 194.) 

De traktementen, pensioenen en andere inkomsten, 

van welken aard ook, thans door de onderscheide¬ 

ne Godsdienstige Gezindheden of derzelver Leeraars 

genoten wordende, blgven aan dezelve Gezindhe¬ 

den verzekerd. Aan de Leeraars, welke tot nog 

toe uit ’s Lands kas geen, of een niet toereikend 

traktement genieten, kan een traktement toegelegd, 

(1) Zie hl. 82. 
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of hel bestaande vermeerderd worden. (Arl, 195.) 

De Roning zorgt, dat de loegestane gelden, die 

voor de openbare Godsdienst uit ’s Lands kas wor¬ 

den betaald, tot geene andere einden besteed wor¬ 

den, dan waartoe dezelve bestemd zyn. (Art. 196.) 

De Roning zorgt, dat geene Godsdienst gestoord 

worde in de vrijheid van uitoefening, die de 

Grondwet waarborgt. Hij zorgt tevens, dat alle 

Godsdienstige Gezindheden zich houden binnen de 

palen van gehoorzaamheid aan de wetten van den 

Staat. ^ 

' Dal het Algemeene Bestuur , reeds vóór de 

komst van den Prins van oranje, voor de Rerke- 

lijke zaken, zooveel de omstandigheden loelieten , • 

had zorg gedragen, hebben wij reeds vroeger ge¬ 

zien , en aan wie toenmaals en later in den eer¬ 

sten lyd na de herstelling des Vaderlands het be¬ 

heer daarover van'Staatswege werd toevertrouwd (1), 

alsmede de Besluiten van 8 December en 23 De¬ 

cember 1813, waarbij opgave van het getal Leeraars 

werd gevraagd en voorloopige bepalingen gemaakt 

werden omtrent de aan deze verleende toelagen 

«it ’s Lands kas (2). Gewigtiger en van broederen 

omvang waren de maatregelen, welke eerlang om¬ 

trent de Rerkelijke aangelegenheden in het alge¬ 

meen genomen werden. Wij behooren, om dezelve 

te beschouwen, onze aandacht te vestigen op het¬ 

geen door den Staat reeds dadelijk in het finan- 

(1) Zie boven , hl. 87 verv. 

(2) Boven , bl. 89 verv. 
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ciële voor de Kerk gedaan werd, en op de Kerke- 

lijke organisatie, welke nu tot stand kwam. Bij 

deze beschouwing zal ons tevens de onderlinge be¬ 

trekking vau, Kerk en Slaat blgken, zoomede de 

uilerlijke inrigting van het bestuur der laatste. 

Groot waren de behoeften van het Vadèrland; 

maar, hoe groot ook, deden zij echter den Vorst 

die der Kerk niet uit het oog verliezen. Deernis¬ 

waardig was het lot van vele Predikanten, en daarin 

behoorde ten spoedigste voorzien te worden. De 

Commissaris voor de Kerkelijke Zaken, jawsseit, 

leverde dan ook reeds den 5 February 1814 een 

breedvoerig verslag by den Comraissaris-Gcneraal 

voor de Binnenlandsche Zaken in , waarin niet al¬ 

leen de nood van een aantal Hervormde Leeraars 

met levendige kleuren werd geschilderd , maar ook 

de weg aangewezen, door welken dezelve kon ge¬ 

lenigd worden. Het achterstallige, dat uit ’sLands 

schatkist niet gedekt kon worden, behoorde men 

vooreerst aan de Gemeenten over te laten, en deze 

tot voldoening van hetzelve van Staatswege op to 

wekken; maar voegzaam zon het zijn, de trakte¬ 

menten van 1 December 1813 af geheel en al uil 

’sLands fondsen te betalen. Overeenkomstiff dit 

verslag was het Besluit van den Souvereinen Vorst 

van 19 Januarij 1814, waarby de voldoening der 

traktementen voor het tegenwoordige verzekerd 

werd; terwijl reeds weinige dagen later maatrege¬ 

len genomen werden om de Gemeenten in het ach- 

,terstallige te doen voorzien. In de meeste Ge¬ 

meenten van Zuid- en Noord-Holland, Utrecht y 
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Gelderlandy Overijssel en Friesland gelukten 

dezelve, maar in andere ontmoette men de groot¬ 

ste zwarigheden. Wel bepaalde eerlang een Ko¬ 

ninklijk Besluit (1), dat zy, die onwillig waren 

om hiertoe mede te werken, tot betaling zouden 

genoodzaakt worden, en voorzag het Gouvernement 

zelf er in bij enkele verarmde Gemeenten (2), 

maar de zaak bleef loopende tot het jaar 1822, 

toen het laatste achterstallige door het regelen van 

den Franschen achterstand geheel vereffend werd (3). 

Ook omtrent de pensioenen, kinder-, school- en 

akademiegelden', en de behoeften van Kerkelijke 

bedienden werd, zooveel de omstandigheden ge¬ 

doogden, gezorgd; doch de verbeteringen, welke 

het Staatsbewind -ten deze aanbragt, hebben wy 

later te vermelden. Tevens voorzag men in het on¬ 

derhoud van zoodanige Kerkelijke gebouwen, welke 

vroegere inkomsten door den veranderden staat van 

zaken verloren hadden, en men vergoedde de scha¬ 

de , die anderen ten gevolge van den oorlog had¬ 

den geleden (4), terwijl het nieuwe Staatsbewind 

(1) 14 Augustus 1815, 

(2) Ypev en DERMOüT, IV., bl. 608 verv. 

(3) Koninklijk Besluit van 8 Mei 1822, N®. 81. Aan¬ 

schrijving van den Directeur-Generaal voor de Zaken der 

Hervormde Kerk, van 13 November 1822, N°. De 

toen nog vereffende som bedroeg geheel ƒ 114,922,29. 

(4) Zulke vergoeding genoten Delfzijl, Woudrichem, 

Sleeuwijk, Spijk, Arkel, de Helder en de Lulhersche 
Gemeente te Gorinchem. 
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overal bewg^en gaf van deszelfs hartelijke belang¬ 

stelling in de zaken der Kerk. 

Intiisschen werd het nieuwe Bewind ook door 

sommige Klassen aangezocht om in de kosten der 

Kerkelijke Vergaderingen te voorzien; maar het 

wees dit van de hand , op grond dat de betaling 

van zoodanige gelden reeds onder lodewijk. na.po- 

LEON had opgehouden, niet het minste echter, 

omdat men eene geheel nieuwe Kerkelijke organi¬ 

satie op het oog had, die door het ondersteunen 

van oude inrigtingen ligt had kunnen vertraagd 

worden. Deze organisatie, eene der merkwaardig¬ 

ste gebeurtenissen uit het jongste tijdperk der 

Hervormde Kerk hier te lande, verdient dan ook 

onze bijzondere aandacht. 

Al wat vroeger omtrent dit onderwerp gedaan 

was, had wel groole moeijelijkheden te weeg ge- 

bragt, maar was zonder ander gevolg gebleven, 

dan dat de veelvuldige beschouwingen een dieper 

inzien in deze zoo gewigtige zaak hadden doen 

verkrijgen. Den 26 April 1814 deed dc Commis- 

saris-Generaal voor de Binnenlandsche Zaken aan 

den Vorst het voorstel, om ééne algemeene Synode 

der Nederlandsche Hervormde Kerk zamen te roe¬ 

pen, opdat deze al die verbeteringen zou kunnen 

maken, welke die Kerk zou behoeven. De Raad 

van State was nogtans van een geheel ander denk¬ 

beeld. Deze achtte zoodanige Synode noch nood¬ 

zakelijk, noch wenschelijk , ja zelfs gevaarlijk. De 

Geschiedenis leerde toch , dat het invoeren van 

lil. 16 
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nieuwigheden allijd bedenkelijk was, vooral, wal 

het Kerkelijke aanging, in eenen pas gevesligden 

Staal. Daarenboven scheen het niet met den aard 

van het Hervormd Kerkgenootschap overeen te 

stemmen, hetzelve onder ééne oppermagl, die de 

^ Synode toch zou uilmaken, te brengen; maar meest 

onvoegzaam, aan zoodanige Vergadering eenige 

niagt in het leerstellige op te dragen. Het stond zelfs 

te vreezen, dat de wettigheid van ééne algemeene 

Synode niet door allen erkend zou worden; terwyl 

het tevens scheen, dat de bemoeijingen des Vorsten 

zich, volgens art. 139 der Grondwet, alleen tol 

financiële aangelegenheden der^ Kerk moglen uit¬ 

strekken. Om al deze redenen, stelde de Raad van 

State voor, indien de Vorst eene nadere rege¬ 

ling der Kerkelijke zaken volstrekt noodig mogt 

achten, eene consulerende Commissie van bekwame 

Predikanten en mannen uit verschillende Provinciën 

te benoemen,, ten einde het Bewind ten deze voor 

te lichten (1). Een afschrift van dit advies werd 

den Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche 

Zaken toegezonden, met de verklaring, dat de Vorst 

» zich met de daarin voorkomende bedenkingen 

» vereenigde, zoowel omtrent het onraadzame van 

» nieuwigheden in te voeren, als omtrent de mo- 

» gelykheid om op eenvoudiger en geschikter 

)) wyze de belangen en behoeften der Hervormde 

» Kerk te behartigen en te kennenen met by- 

(1) Ypey en dermoüt , IV., hl. 650, verv. 
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Toeging, )) dal omtrent deze zaak eene nadere 

)) voordragl van hel Departement van Binnenland- 

» sche Zaken zou verwacht worden.” 

Ten gevolge van dit Besluit werd door den Se¬ 

cretaris van Staat, den 9 October 1814, een breed 

rapport (1) uilgebragt, wel waardig hier in korte 

trekken vermeld te worden. Zich niet vereenigende 

met het denkbeeld van den Raad van State, dat 

eene nadere regeling der Kerkelgke zaken onnoo- 

dig zijn zou, omhelsde het den in dat geval ge- 

danen voorslag om eene consulerendo Commissie 

zamen te roepen , en wel om do volgende redenen. 

Vooreerst toch, waren in de inrigting van het Her¬ 

vormd Kerkgenootschap vele gebreken, deels toe 

te schrijven aan deszelfs eersten aanleg, deels daar¬ 

aan , dat de tijd veel, wat vroeger goed was, on¬ 

doelmatig en gebrekkig had doen worden. Zoo 

verschenen, bij voorbeeld, de leden der hoogere 

fKerkelijke Vergaderingen als gelastigden der min¬ 

dere, gebonden aan derzelver lastbrieven, waardoor 

zy vaak builen raagte waren om iels goeds te bewer¬ 

ken. Zoo werd door de talrijkheid dezer Vergade¬ 

ringen, door gebrek aan verband tusschen dezelve 

en door de verkeerde strekking van verouderde Re¬ 

glementen, het nadeelige dezer Kerkelijke inrigting 

vermeerderd; terwijl zelfs de hulpmiddelen, waar¬ 

door dezelve meer bruikbaar kon worden, zoo als 

(1) Ons, met andere stukken, medegedeeld door den 

lieer Secretaris-Generaal bij het Ministerie van de Uer- 

vormde Eeredienst. 

16 
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het aanwezen van Gecoinmilleerden, Inspectoreii, 

Moderatoren , enz., tot nadeel der zaken on lot 

last der Gemeenten strekten. Het was dan ook 

.gebleken, dat de meest ervarenen , en onder deze 

achtenswaardige Leeraars, naar verbetering ver¬ 

langden. Ten andere^ was het oorspronkelyk Kerk¬ 

bestuur der Hervormden niet meer in deszelfs ge¬ 

heel. Sedert eenige jaren toch had men zwarig¬ 

heid gemaakt om verlof te geven tot het houden 

van Synodale Vergaderingen, voornamelijk om de 

groole kosten, daaraan verbonden, maar ook om¬ 

dat men het bedenkelyk vond, zoo aanzienlyke en 

talrijke Rerkelijke Vergaderingen, zonder de noo- 

dige inzage van Gouvernementswege, te laten bij¬ 

eenkomen; terwijl men ook der Gemeenten, reeds 

door de kosten van het Klassikaal Bestuur gedrukt, 

dezen nieuwen last niet wilde opleggen. Twee¬ 

malen had men, wel is waar, een’ middelweg in- 

, geslagen, door eene Synodus Contracta byeen te 

roepen; maar dit was niet voldoende voor de be¬ 

hoeften der Kerk. Een besluit, in algeineene ter¬ 

men bepalende, dat de organisatie der Hervormde 

Kerk op den tegenwoordigen voet zou blyven, 

was dus niet genoegzaam, daar dit weinig zou be- 

teekenen, indien aan de Synoden de door dezelve 

verlangde gewone' toelagen niet werden toege¬ 

staan. Ten derde,, deden ook do veranderingen, 

welke in den Staatsvorm hadden plaats gevonden, 

eene wijziging in de Kerkelijke inrigtingen, voor 

zooverre deze met de voormalige Staatsvormen ver¬ 

bonden waren, wenschelijk achten. Een zeker mid- 
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delpunl in het Kerkbestuur, hoe eenvoudig ook 

ingerigf, zou de behandeling der zaken gemak¬ 

kelijker maken, daar er thans met twee en vyftig 

Klassen moest onderhandeld worden; terwijl tevens 

eenige verandering in de Kerkelijke begrenzing 

zeer noodig was. Noord-Brahand had, bij voor¬ 

beeld, geene eigene Synode; Staats-Vlaanderen 

en de Landen van Ocermaze hadden de Fransche 

Kerkelijke organisatie. Het was dus noodzakelyk , 

in dit alles te voorzien. Om al deze redenen drong 

do Secretaris van Slaat aan op het bijeenroepen 

eener consulerende Commissie, waartoe uit elk Sy¬ 

nodaal Ressort ten minste één lid diende te behoo- 

ren, en welke den Staal zou helpen en voorlichten 

in het beramen eener nieuwe Kerkelijke organisatie. 

Overeenkomstig dit advies was dan ook het Vorste¬ 

lijk Besluit van 12 Oclober 1814. 

Wel schenen de groole gebeurtenissen, welke 

plaats vonden, het openlijk zamenkomen van zoo¬ 

danige Commissie minder raadzaam te maken, 

maar niet te verbieden om in stilte tot het ge- 

wenschte doel voort te werken. Op de voordragt van 

den Secretaris van Staat, benoemde een Koninklijk 

Besluit, van 28 Mei 1815(1), de leden der consu- 

(1) Ons insgelijks medegedeeld. — De benoemden waren 

de Predikanten: w. l. krieger en d. delprvt, te ’s flage; 

H. e. DONKER CDRTiDs, te jémhem; w. broes, te Am¬ 

sterdam; A. DRiJFHODT , te Middelburg; c. van der leedw, 

te Utrecht; n. lobry , te Lecutoarden; c. fransen van 

SCK, te Deventer; d. Hendriks, te Groningen; g. ben- 

* 
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lerende Commissie;, het bepalen van den dag van 

derzelver zaraenkomst aan dien Staatsdienaar over¬ 

latende. Inmiddels was er een Algemeen Regle^ 

ment op het Bestuur der Hervormde Kerk in de 

Nederlanden ontworpen, hetwelk den 17 Junij 

1815 aan de leden der Commissie werd toegezon¬ 

den, met uitnoodiging om hunne gedachten ten 

deze in vertrouwelijke correspondentie aan den 

Commissaris voor de Kerkelijke Zaken mede te dee- 

len. Eenige belangrijke Aanmerkingen over het 

Bestuur van de Kerk (1) , van dien verdienste¬ 

lijken ambtenaar, waren hierbij gevoegd. Vooraf 

deden zij de gebreken in hetzelve kennen, die 

zoekende, ten eerste, in hel talrijke der Vergade¬ 

ringen; ten andere, in de lastbrieven der daartoe 

afgevaardigden; ten derde, in het naauw beperkt 

gezag van Deputaten, Moderatoren, enz., en in 

het, ten gevolge van de wijze der verkiezing, dik¬ 

wijls ongeschikte van deze voor hunne belang¬ 

rijke betrekking; ten vierde, in het verouderen 

en onbruikbaar worden van voormalige vormen; 

ten vijfde, in het verbreken der oude banden 

tusschen Kerk en Staat ten gevolge der Omwente¬ 

ling , en in het niet meer overeenkomen van de 

Kerkelijke verdeelingen met de nieuwere van het 

THEM REDDINGIUS, tC Assetl, Cn ZEGER DE JONGH , te’s Hcr- 
togenbosch. lu plaats van den Heer drijfhout , die om 

zijne hooge jaren bedankte, werd benoemd a. van dein- 

SE, insgelijks Predikant te Middelburg. 

. (l) Ons medegedeeld. 

4 
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Land; ten zesde ^ in hel gebrek aan een middel¬ 

punt , waarin zich het bestuur der Kerk kon ver- 

eenigen. Al deze gebreken had men getracht in 

het Ontwerp van herstel weg te nemen. Hierbij 

had men, vooreerst, gemeeud aan het bestuur kracht, 

klem en eenvoudigheid te geven door het aan min 

talrijke Collegièn op te dragen; ten andere, de 

lastbrieven, gedurige verwisseling en toerbeurten 

van derzelver leden afgeschaft, maar ook gezorgd, 

dat geen onafgebroken aanblijven van dezelve tol 

hiërarchie kon leiden ; men had dan ook, ten der¬ 

de, de bijeenkomsten der Predikanten (in de Rings- 

vergaderingen) vermeerderd, maar die van alle 

bestuur ontslagen, en ze aan onderlinge oefening 

toegewijd ; ten vierde, was er een middelpunt ge¬ 

vormd in eene min talrijke Synodale Vergadering, 

maar tevens aan elk Gewest deszelfs afzonderlijk 

huishoudelijk bestuur verzekerd; by het aannemen 

van nieuwe vormen, had men, ten vijfde, oude na¬ 

men trachten te bewaren; ten zesde, verordenin¬ 

gen over speciale onderwerpen van belang (bij¬ 

zondere Reglementen) aan een ryp onderzoek en 

overleg aanbevolen, en, eindelijk, de betrekking 

lusschen Kerk en Slaat naar de beginselen van het 

Protestantisraus geregeld. » De Godsdienst zelve,” 

wij schrijven deze belangrijke woorden af — ))moet 

» geheel vrijblijven; maar in het uitwendig Kerk- 

)) bestuur behoort het Gouvernement dien invloed 

» uit te oefenen, welken het belang van den Slaat 

)) vordert en die aan de Kerk zelve den besten 

» waarborg schenkt tegen misbruik van gezag. Na- 
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» dat de nieuwe Kerkorde is vaslgesteld, moet 

» dezelve niet kunnen veranderd worden, dan na 

» raadpleging met het hoogste Kerkelijk Collcgie. 

» De benoemingen, eindelijk, tot posten van bestuur 

» geschieden door het Gouvernement, uit de norai- 

» natiën der belanghebbende Collegiën; en dus 

)) is er een dubbele waarborg voor eene goede 

» keuze, De eerste benoemingen zijn daarvan uit- 

)) gezonderd , even als in het politieke de gewoonte 

)) is; deels omdat de Collegiën, die de noraina- 

)) tiën moeten maken, dan nog niet aanwezig zijn, 

» deels omdat zooveel afhangt van de eerste im- 

)) pulsie, welke aan den loop eener nieuwe orga- 

)) nisalie door de eerste Bestuurders gegeven 

» wordt.*’ 

Na naauwgezet onderzoek, vereenigden de leden 

der consulerende Commissie zich geheel met de 

in het toegezonden ontwerp aangenomen beginselen 

en den hoofdinhoud van het stuk, nogtans op on¬ 

derscheiden deelen van hetzelve aanmerkingen ma¬ 

kende, Overeenkomstig dezelve werd het Regle¬ 

ment gewyzigd, en door den Commissaris-Generaal 

voor het Onderwijs, enz, (1), aan wien thans voor- 

loopig de zaken der Hervormde Kerk waren op¬ 

gedragen, aan de leden toegezonden, welke tegen 

den 25 October 1815 te Gravenhage werden 

(1) Jonkheer repelaer vak driel. De Heer jansskk 

ontving eerlang in plaats van den titel van Commissa¬ 

ris voor de Kerkelijke Zaken, dien van Secretaris en 
Adviseur. 
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zamengeroepeii. Uit de daartoe strekkende aan¬ 

schrijving (1) blijkt, dat deze verdienstelijke man¬ 

nen zich in hunne correspondentie met den Heer 

JANSSEN reeds toen hebben bezig gehouden met het 

doen van voorstellen, die allerbelangrijkst waren 

voor de latere zamenstelHng van bijzondere Re¬ 

glementen. De zittingen der Commissie waren den 

4 November geëindigd met de voltooijing van het 

ontwerp. De Commissaris-Generaal bood het, wei¬ 

nige dagen later, met aanprijzing, maar ook met 

voordragt van eenige veranderingen, den Koning 

aan. Zyne veranderingen betroffen eensdeels de Ge¬ 

meenten in de Zuidelijke Gewesten, voor welke 

in het ontwerp hetzelfde hoofdbeginsel als voor 

die in de Noordelijke was aangenomen, hetgeen 

min voegzaam scheen, daar de eerste uit ver¬ 

schillende Protestantsche Gezindten waren zamen- 

gesleld; anderdeels de bepaling, dat het Hoofd 

van het Departement voor de Hervormde Eere- 

dicnst de Synodale Vergadering kon bijwonen, 

welk woord men in zal wilde veranderd hebben. 

Thans werd het ontwerp door drie leden van den 

Raad van State, op nieuw onderzocht, hetwelk we¬ 

derom tot menige opheldering en verbetering aan¬ 

leiding gaf (2), en eindelijk den 7 Jannarij 1816 

het Algemeen Reglement voor het Bestuur der 

Hervormde Kerk (3) met de goedkeuring des Ko- 

(1) 9 October 1815 — ons insgelijks medegedeeld. 

(2) Ypey en dkrmoüt , IV., hl. 656 verv. 

(3) Zie het Reglement en het Koninklijk Besluit, bij 

ê 
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niDgs bckrachligd; terwijl lerens bepalingen ge-, 

maakt werden omtrent de voordragt van do leden 

der Rerkelijke Vergaderingen en de kosten der 

eerste Synorle, die op den eersten woensdag van 

Junij 1816 werd vaslgesteld. 

Reeds vroeger (2 November 1815) was de con- 

sulerende Commissie in sub-coramissiën verdeeld 

geworden, van welke iedere zich zou bezig houden 

met hel ontwerpen van bijzondere Reglementen , 

die der eerste Synode behoorden aangeboden te 

worden (1). 

Op d eze wijze was eene nieuwe Grondwet voor 

de Hervormde Kerk in Nederland vaslgesteld. 

Wy hebben ons bij hel verhaal van die organisatie, 

geheel uit de oorspronkelijke stukken geput, van 

alle aanmerkingen onthouden; zij ontging die ech- 

VAN DER TDüK , Handboek voor Predikanten, enz., I., 

b), 1 verv. 

(1) Uit het ons medegedeelde Stuk blijkt, dat het ont¬ 

werpen van het Reglement op de zamenstelling en werk¬ 

zaamheden der Kerkeraden aan de Heeren delprat , 

RRiEGER en VAN DEiNSE, — dat op dc beroepingen aan 

de lleeren kbieger , van der leeuw en de jonge , — 

dat op het Godsdienstig Onderwijs aan de Heeren broes 

en van der leeuw , — dat op de manier van Kerkelijk 

procederen en op de Kerkvisitatie aan de Heeren lobry , 

UENDRiKS en REDDiNGius , — dat op de admissie van Pre¬ 

dikanten , de Examina en op de kosten der Klassikale 

Besturen aan de Heeren donker curtiüs en fransen van 

ECK werd opgedragen. De ontwierpen moesten vóór 1 

Maart 1816 aan het Departement ingezonden zijn. 

I 
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ter noch toenmaals, noch later. Onder hen, die 

deze in den eersten tyd maakten en er ook open- 

lyk voor uitkwaraen, stond de RIassis van Am- 
I 

sterdam bovenaan. Meer dan één bezwaar vverd 

door deze tegen het Algemeen Reglement inge- 

bragt. Vooreerst vond zij dit daarin, dat het niet 

door Kerkelijke Vergaderingen , maar door den Ro¬ 

lling was vaslgesleld ; ten andere, vreesde zij, dat 

de onbepaalde invloed van het Ministerieel Depar¬ 

tement voor de Zaken der Hervormde Kerk van 

zeer bedenkelijke gevolgen kon viorden voor de 

Godsdienstige vrijheid en voor de zuiverheid van de 

leer dier Kerk; terwijl zij, eindelijk, beducht was 

voor de groote magt der Synode en de gevaren, 

welke daardoor, en in het algemeen door de ge¬ 

ringe talrijkheid der Collegiën, die hel Rerkelijk 

bestuur zouden uitoefenen , aan de reglzinnige leer 

werden gedreigd (1). Deze bezwaren, <lie in een 

adres aan den Roning, den 7 Maart 1816, werden 

ontwikkeld, bleven op den duur bij zeer velen 

gegrond geacht, en meermalen werd tegen het 

nieuwe Kerkelijk Bestuur, zoo als wij vooral bij 

de te vermelden berigten omtrent de Afgeschei- 

, (1) Zie de Aanschitjving van den Coniniissaris-Gene¬ 

raal voor de Zaken der Hervormde Kerk aan de Klassis 

van Amsterdam, van 28 Maart 1816 — ook te vinden in 

die Unruhen in der Niederl. Reform. Kirche wdhrend 

1833 his 1839; herausgeg. von Dr. j. l. l. gieseler , 

s. 20 , u. w'. — en bij van der teek , t. a. p., II. , 

bJ. 142 verv. 
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(lenen zullen zien, als hoofdbezwaar aangevoerd, 

dat het niet van de Kerkelijke, maar van de 

Slaatsmagl deszelfs oorsprong ontleende (1). 

Het gegronde of ongegronde dezer bezwaren 

wordt in de geschiedenis van vier en twintig jaren 

als met den vinger aangewezen. Wy behoeven 

hier dus alleen te vermelden, wat onmiddellijk 

door het Staatsbestuur tegenover dezelve gesteld 

werd. De Commissaris-Generaal voor de Zaken der 

Hervormde Kerk betoogde, op last des Konings, 
* 

in eene uitvoerige en lezenswaardige Aanschrijving 

aan de Klassis van Amsterdam ^ dat de Vorst niet 

alleen in hel regelen der uitwendige belangen van 

de Kerk niets meer had gedaan, dan zich te be¬ 

dienen van een regt, dat door de Souvereinen de¬ 

zer Landen sedert de Reformatie onafgebroken was 

uilgeoefeiid, en ook ten deze met de grootste, 

behoedzaamheid had gehandeld, en ervaren Kerke¬ 

lijke personen geraadpleegd; terwijl dan ook de 

geheele organisatie, die door de Klassikale Ver¬ 

gaderingen onmogelijk tot stand te brengen was 

geweest, alleen het uitwendige, niet het inwendi¬ 

ge aanging. Ten andere, werd verklaard, dat de 

Kerk geenszins afhankelijk was gesteld van het 

Ministerieel Departement, maar alleen met hetzelve 

in verhand gehragt, en dat deszelfs gezag, wel 

verre van in het inwendige te kunnen treden, al¬ 

leen strekte om voor do welbegrepen belangen 

(1) Zie, o. a., GROEN van prinsterer , De maatregelen 

tegen de Afgescheidenen aan het Staatsregtgetoetst, \A, 16. 
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van den Staat te zorgen, zoo als dit trouwens ook 

onder de Republiek had plaats gevonden. Einde¬ 

lijk , werd aangewezen , dat de Algenieene Synode 

geene meerdere magt zou bezitten , dan elke Pro¬ 

vinciale vroeger bezeten had; dat de leden van 

dezelve (bij uitzondering van het eerste jaar) dooi¬ 

de Leeraars zelve, ten gevolge van het onderlinge 

verband der Rerkelijke Vergaderingen, zouden be¬ 

noemd worden ; terwyl de Synode dan ook op dit 

pas niet was opgeroepen om leerstellige twisten te 

beslissen, maar de handhaving van de leer der 

Hervormde Kerk uitdrukkelijk in het Algeraeene 

Reglement bepaald was. 

Het is hier de plaats om op te geven, hoe het 

Bestuur der Nederlandsche Hervormde Kerk, in¬ 

gevolge de nieuwe organisatie, werd zamengesteld, 

en hierbij tevens, beknoptheidshalve, die wijzi¬ 

gingen en uitbreidingen te voegen, welke hel 

vervolgens onderging. De volkomen regeling der 

Kerkelijke zaken was toch aan de Synode, als 

Wetgeefster, onder Koninklijke sanctie, opgedragen. 

De vroegere Kerkvorm was democratisch ge¬ 

weest. In de Kerkelijko Vergaderingen waren alle 

Predikanten, nevens Ouderlingen, opgefreden. De 

nieuwe organisatie riep een kleiner getal Leeraars 

lol dezelve, en deed den vorm derhalve aristocra^ 

tisch worden. De Repuhlikeinsche werd echter 

over het geheel bewaard (1) , en tot dit Kerkelijk 

Gemeenebest behooren alle Hervormde Gemeenten 

(1) Vgl, RoijiARDs, Ned. Kerkregt, I., bl. 64 verv. 
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In Nederland, in welke taal de Godsdienst ook 

l)ij dezelve wordt iiilgeoefcnd. Het wordt verte¬ 

genwoordigd (1) in de Synode, en deze maakt het 

middelpunt, de eenheid der uitwendige zijde van 

het Kerkgenootschap uit, daar tot haar alle Kerk¬ 

bestuur opklirnt. De inrigting is dus Synodaal, 

deels gelijk aan, deels te onderscheiden van do 

vroegere. De Kerk is hare eigene Wetgeefster en 

hezit zelve het uitvoerend gezag; maar in deze 

beide opzigten treedt zij met den Slaat in ver¬ 

hand, voor zooverre hare verordeningen door den 

Koning behooren goedgekeurd te worden en eerst 

daarna kracht van wet erlangen om naar huilen 

te werken. In de rcgtsplegingen is zij geheel 

onafhankelijk van den Staat, maar bepaalt zich 

ook in hare uiterste hestraffingsmiddelen tot het 

ontnemen van voorregten of tot het onwaardig ver¬ 

klaren om Kerkelijke bedieningen te bekleeden. 

Het Kerkbestuur wordt Synodaal^ Provinciaal^ 

Klassikaal en Gerneentelijk uitgeoefend (2). De 

Synode, het middelpunt der Kerk en van het Be¬ 

stuur, beslaat uit leden, uil alle deelen der Ne- 

derlandsche Hervormde Kerk afgevaardigd. In la- 

(1) Nogtans minder dan vroeger, toen de leden der 

Hooge Kerkvergaderingen hunne lastbrieven te volgen 

hadden , terw'ijl zij thans , zonder daaraan eenigzins ge¬ 

houden te zijn , hoofdelijk voor zich stemmen. Zie Al¬ 

gemeen Reglement y Art. 4. 

(2) Algemeen Reglement, Art. 3. 
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teren lijd (1820) werden er ook de Oost- en 

West-Indische Kerken, en, gedurende de vereeni- 

ging met België^ die der Zuidelijke Gev’vesten in 

vertegenwoordigd. Twee leden, de Secretaris en 

de Quaestor, blijven bestendig aan. De overigen 

kunnen naar welgevallen door de Provinciale Ker¬ 

ken gekozen worden. Altijd is er een Ouderling, 

bij afwisseling uil do verschillende Gewesten be¬ 

noemd , tegenwoordig. Vap elke Hoogeschool 

woont haar een Theologisch Hoogleeraar bij, als 

praeadviserend lid. 

De Synode, welke belast is met de zorg voor 

de algemeene belangen der Kerk , en in het bij¬ 

zonder voor alles, wat de Openbare Godsdienst en 

de Kerkelijke instellingen betreft, ook voor de 

handhaving van de leer der Hervormde Kerk (I), 

bezit de hoogste wetgevende, besturende en reg- 

terlijke magt. In de laatste is zij geheel onafhanke¬ 

lijk van het Staatsgezag, in de beide eersten be¬ 

hoeft zij deszelfs sanctie. Reeds vroeg werden uit 

haar midden , ter regeling of ter afdoening harer 

werkzaamheden, Commissiën benoemd (2); maar in 

1827 achtte men het noodig, opdat de Hervormde 

Kerk langer dan veertien dagen in elk jaar mogt 

vertegenwoordigd worden , eene Algemeene Syno¬ 

dale Commissie aan te stellen, die, driemalen 

(1) Algemeen Reglement, Art. 21 en 9; Reglement 

van opzigt en tucht, Art. 2. 

(2) Zoo als die voor de Binneniandsche Noodlijdende 

Kerken ; die van Correspondentie. 
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'tics jaars vergaderende, en beslaande uit leden, 

door den Roning uit een tweetal, door de Synode 

oj)geinaakt, benoemd, al haar gezag alleen en 

uitdrukkelijk van de hoogste Kerkvergadering ont¬ 

leent. Hetzelve is dan ook niet wetgevend, maar 

slechts uitvoerend en besturend, en kan voor de 

vrijheid der Kerk niet gevaarlijk worden, zoolang 

de Synode en het pliglgevoel van de leden dier 

Commissie daartegen waken. Jaarlijks onderwerpt 

dan ook de laatste hare werkzaamheden aan de 

goedkeuring der eerste (1). 

De Provinciale Kerkbesturen hebben een wetge¬ 

vend gezag voor de huishoudelijke belangen hun¬ 

ner Provinciale Ressorten. Hun uitvoerend en be¬ 

sturend gezag is ruim. Zy waken voor de nale¬ 

ving der Kerkelijke verordeningen, wéren alle 

daarmede strijdende handelingen, nemen kennis van 

misbruiken en verhinderen die, zorgen voor alles 

wat in het belang hunner Gemeenten is, geven 

naauwlettend acht op de lagere Besturen, maken 

het bemiddelingspunt tusschen deze en de Synode 

uit, zorgen voor alles wal de Godsdienst bevor¬ 

deren kan, onderzoeken de Gandidaten in de God¬ 

geleerdheid ter toelating tot het Predikambt, en 

oefenen hun regterlyk gezag uit in de beslissing 

van Klassikale geschillen, in appel op derzelver 

(1) Hand. der Synode, 1827, hl. 37, 74 verv., 87; 

Koninklijk Besluit van 2G November 1827, bij broes, 

Kerk en Staat, IV., hl. 450. 
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uitspraken, en in procednren tegen Predikanten, 

iCerkeraadsIeden en Candidaten (1), 

Hel Klassikaal Bestuur, in meer beperkten om¬ 

trek werkzaam, Tormt het middelpunt tussehen de 

Provinciale Kerkbesturen en de Gemeenten. Het 

wordt bij het laatste door een van deszelfs leden 

vertegenwoordigd, en in zooverre kan het gezegd 

worden van het Provinciaal Bestuur af te dalen, 

als hetzelve dit lid eigenlyk afvaardigt om Voor¬ 

zitter van het Klassikale te wezen. De overige 

leden worden uit een door de Klassikale Verga¬ 

dering opgemaakt zestal, alvorens door het Ge- 

westelyk Kerkbestuur tot een drietal vermin¬ 

derd , door den Koning verkozen. Eigenlyk wet¬ 

gevend gezag bezitten de Klassikale Besturen niet. 

zorgen voor de belangen der Kerken in hun 

ressort en houden toevoorzigt over de Gemeen¬ 

ten (2). Hunne zorg strekt zich zoowel over de 

geldelijke, als over de zedelijke aangelegenheden 

uit, en hun toezigt over de Gemeenten, de Ker- 

keraden, de Predikanten, de vacaturen, beroepin¬ 

gen en het ontslag van Leeraars; terwijl hun tevens 

het examen der katechiseermeeslers is opgedragen. 

Zij beslissen de geschillen der Kerkeraden, en kun¬ 

nen over derzelver uitspraken in appel oordeelen, 

tevens bevoegdheid hebbende om Predikanten, Can- 

(1) Algemeen Reglement, Art. 51—48. Instructie 

voor de Provinciale Kerkbesturen, 31 October 1816, 

VAN DER TDÜK , I., bl. 35. 

(2) Algemeen Reglement, Artikel 60. 

III. 17 
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xlidaten en Kerkeraadsleden tydelgk in derzeWe'r 

bediening te schorsen. De Klassikale Vergade¬ 

ringen {Klassis Plenair'), eens in het jaar za- 

meukoraende, en waartoe alle Predikanten der 

RIassis met sommigen van derzelver Ouderlingen 

toegang hebben, oefenen geen bestuur uit, en heb¬ 

ben voornamelyk ten doel, behalve het .vormen der 

nominaliën voor het Klassikaal Bestuur, onderlinge 

liefde en bekendheid te bevorderen (1). 

Aan de Kerkeraden is het byzonder bestuur der 

Gemeenten, overeenkomstig de bestaande verorde¬ 

ningen, opgedragen. Hunne zorg strekt zich uit 

tol de Openbare Godsdienst, het beroepen van 

Predikanten, het Godsdienstig Onderwys, de alg&- 

meene belangen der Gemeenten, het toezigt over 

derzelver leden, en de handhaving der Rerkelyke 

tucht (2). In Gemeenten van meer dan vier Ou¬ 

derlingen heeft men gewone en hreede Kerkcra- 

den, tot welker eersten de Predikanten en Ouder¬ 

lingen en tot de laatsten met deze' ook de Diake- 

nen behooren. Elders, in Gemeenten beneden de 

10,000 zielen, waar by de Hollandsche ook eene 

Fransche Gemeente bestaat, heeft men groote Ker- 

(1) Algemeen Reglement ^ Art. 49—67. Instructie 

voor de Klassikale Vergaderingen, bij van der tüdk , 

I., hl. 44 verv. 

(2) Algemeen Reglement, Art. 84—90. Algemeen 

Reglement op de werkzaamheden der Kerkeraden, bij van 

DER TCüK , III., bl. 242 verv. j vgl. de Huishoudelijke 

Reglementen voor de verschillende Provinciën. 
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keraden gevestigd, die voor de gemeenschappolgke 

belangen der beide Gemeenten zonden zorgen. 

Deze inrigting is echter door het Staatsgezag daar- 

gesteld, niet van Kerkelyken oorsprong (1). 

Deze beknopte opgave der inrigting van het Be¬ 

stuur der IVederlandsche Hervormde Kerk (2) toont, 

dat hetzelve, wat het rein Rerkeiyke aangaat, 

ook geheel Kerkelijk is. Omtrent de fondsen der 

Gemeenten kan dit niet in zoo ruimen zin gezegd 

worden. Derzelver beheer is wel aan een Kerk¬ 

bestuur opgedragen, aan Kerkvoogden en Notabe¬ 

len in elke Gemeente, onder het oppertoezigt 

van een Provinciaal Collegie; maar de reglemen¬ 

ten , die dit Bewind in plaats van het doorgaans 

gebrekkige van eenen vroegeren tijd stelden (3) , 

zyn geheel door den Staat uitgevaardigd. Het 

staat dan ook in zeer naauw verband met het Mi¬ 

nisterie van Eeredienst en onder deszelfs toezigl. 

Zoo werd het Bestuur der Kerk in 1816 geor¬ 

ganiseerd , en het bleef op denzolfden voet voort¬ 

bestaan gedurende dit tydperk. Van belang is het, 

hierby te onderzoeken, in welke betrekking de 

Kerk door en ten gevolge dezer organisatie tot 

(1) Zie het Koninklijk Besluit van 19 Augustus 1817, 

Art. 6, bij VAN DER TïiüK, I., bl. 55. 

(2) Zie over hetzelve vooral roijaards, t. 1. a. p., bl. 

78 verv. 

(3) Deze Reglementen zijn Provinciaal. Eene alge- 

meene regeling was onmogelijk. Zie de Reglementen 

onderling vergeleken, bij van der todk, III., hl. 1 verv. 

17 ^ 
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den Slaat werd geplaatst. Dezelve werd wel door 

de aangehaaldc Grondwet grootendeels geregeld, 

maar was ook reeds vroeger door de omstandighe¬ 

den , in welke het nieuwe Bestuur het Vaderland 

en de Kerkelijke zaken vond, eenigzins aangege¬ 

ven. De Kerk had onder het Fransche Bewind 

hare zelfstandigheid verloren, en was dien ten ge¬ 

volge in eenen te verwarden toestand, om zelve 

hare aangelegenheden te regelen. De voormalige 

inrigling was, ten gevolge ^ler gebeurtenissen, met 

de daad ontbonden. Er mogt dan verzocht worden 

om de Provinciale Synoden weer in het leven te¬ 

rug te roepen en de kosten daarvoor van Staats¬ 

wege te verleenen; maar daar dit toch ook van 

den Staat moest uitgaan, kon en moest het dezen 

verkieselijker voorkomen, van de lessen der on¬ 

dervinding gebruik te maken en den toenmaligen 

toestand aan te wenden tot het vestigen eener 

doelmatiger inrigting. Hierin overschreed men dan 

ook de grenzen niet, welke men vond. Het Algc- 

meeiie Reglement voor het Bestuur der Hervormde 

Kerk werd wel door den Staat uitgevaardigd , maar 

niet dan met overleg van tot oordeelen bevoegde 

Kerkdijken. En trad hier de Staat in zeker op- 

zigt als opperste Kerkelyke Wetgever op, dan 

deed hy dit in bijzondere omstandigheden , zich in 

latere tyden alleen de sanctie en goedkeuring der 

door de Kerk zelve gegeven wetten, ter handha¬ 

ving der Staatsreglen, voorbehoudende. Door den** 

drang der omstandigheden genoodzaakt om den 

grondslag der Kerkelyke wetgeving te leggen, 
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zich daartoe als weldoener der Kerk bevoegd, en 

ter handhaving der orde verpligt achtende , bleef 

hy dat gezag niet met gretige hand vasthouden, 

maar stond er , ofschoon hel hier en daar somwij¬ 

len bewarende, in de meeste gevallen zeer veel van 

af, het, behoudens alleen zijn regt van toezigt, 

aan de Kerk overdragende. De Geschiedenis le¬ 

vert dan ook geene gegronde klagt over het on- 

reglraatig indringen van het Staatsgezag in de 

Kerk. » Ter Synodale tafel kwam er dus ver,” 

schreef broes (1) vóór twaalf jaren, en wy mo¬ 

gen het den onpartijdigen man nog heden naschrij¬ 

ven — » van Gouvernementszyde zelfs geen voorslag 

* » van nieuwe Liturgie, nieuwen Katechismus, nieu- 

» we Kerkgebaren, geen schijn van opgedrongene 

)) of aangeprezene Kirchenagende. De beroepingen 

» van Predikanten waren overal vrij; zelfs voor 

» geene beroeping in de residentie deed de Koning 

)) eenigen wenk geven. Geen Leeraar werd, buiten 

» zoogenaamd Kerkelyk vonnis, in zyne dienst ge- 

» schorst of daarvan afgezet; en zeer enkele rei- 

)) zen slechts, hetgeen men gewis mag ho[)en, 

» dal uiterst en uiterst zeldzaam zal blijven, werd 

» op ’sKonings last een zeer oud man voor eme~ 

)) ritus verklaard, of een wat onrustig, mede met 

» beleefde toelage van pensioen of met aanbod 

)) eener Koninklyke collatie, van de dienst zijner 

» Gemeente ontslagen.” Het Slaalsregt omtrent 

(1) Kerk en Staat, IV., bl. 165en 166; vg!. roijaards, 

t. a. p., I., bl. 233, Aant. I. 
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de Nederlandsche Hervormde Kerk was dan ook 

geen gezag in de Kerk (Jus in Sacra), maar 

gezag omtrent de Kerk [jus circa Sacra) (1). 

Volgens de Grondwet was het Gouvernement jegens 

de Hervormde Kerk tot eene algemeene verdraag¬ 

zaamheid , Staats-beschermiug en tot eene gelij¬ 

ke behandeling van dezelve met alle andere Gods- 

dienstgezindten verpligt, maar ook geregtigd tot het 

oppertoezigl, opdat do Staat door de Kerk niet 

benadeeld mogt worden, en tot de oppervoogdy- 

schap over de Kerkelijke goederen en de fond¬ 

sen , die van den Staat afkomstig zyn. Overal is 

dus het regt van den Slaat, zoowel door de 

Grondwet, als door het algemeene en de latere 

Kerkelyke Reglementen tot toezigt bepaald. 

Ten gevolge dezer Staatsregten op de Kerk werd 

dan ook eene Commissie uit den Raad van State 

gevestigd, om den Koning in alle zaken, de Her¬ 

vormde Eeredienst betreffende, voor te lichten, en, 

als een afzonderlijke lak der Staats-adrainistratie, 

een Ministerieel Departement voor de Hervormde 

en andere Eerediensten ^ buiten de Roomsch-Ka^ 

tholieke. Aan deszelfs hoofd stond eerst een Com- 

missaris-Generaal, vervolgens Directeur-Generaal, 

later Minister van Slaat, met de algemeene Directie 

van de Zaken der Hervormde Kerk belast. Aan 

dit Hoofd werd een Secretaris-Adviseur toegevoegd. 

De eerste betrekking werd tijdens de organisatie 

(1) Zie beiden omschieven hij roijaards, t. a. p., I., 

bh 208 verv. 
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door den wakkeren repelaer VAJf driel , en vaw 

1818 tol het einde van dit tydperk door den ede¬ 

len VAN PALLANDT VAN KEPPEL, tlians doop den 

ook in andere betrekkingen met roem bekenden 

VAN zuYLEN VAN NYEVELDT, vervuld; — de laatst© 

tot heden toe door den in Kerkelijke ervaring grijs 

geworden Janssen. Dit Ministerieel Departement 

werd in onmiddellyk verband gebragt met al de 

Kerkbesturen, en aan hetzelve de regeling van alle 

Staats-Kerkelijke en administrative werkzaamheden 

opgedragen. Het vormt het punt van aanraking 

lusschen den Staat en de Kerk, doch is geen tak 

van Kerk-, maar van Staatsbestuur (1). 

< Dat de nieuwe organisatie aan het Kerkbestuur 

eene veel eenvoudiger inrigting gaf, dan vroeger 

onder dé Republiek, en dat zij hetzelve tot meerdere 

éénheid bragt, loopt van zelf in het oog. En het 

Staats-Kerkbestuur mogt, van sommige zijden , 

groot in schijn wezen; maar over het geheel ge¬ 

nomen, was het zeer matig en liet aan de Kerk 

inderdaad ook meerdere vryheid, dan onder het 

voormalig Geraeenebest (2). 

Wij moeten nu overgaan om een geschiedkun¬ 

dig verslag te geven van den uit- en inwendigQn 

(1) Zelfs het visum van het Ministerie, waaraan, vol¬ 

gens Koninklijk Besluit van 4 Junij 1818, alle belang¬ 

rijke, naar buiten werkende resolutiën der Synode on¬ 

derworpen zijn, is geene sanctie, maar alleen het be¬ 

wijs, dat daarvan bij het Ministerie is kennis genomen. 

(2) Broes, t. a. p., IV., bl. 140. 
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toestand der HerTormde Kerk onder deze nieuwe 

organisatie, en de Teranderde onderlinge betrek¬ 

king yan Kerk en Staat. 

Tot den uitwendigen toestand beboeren In de 

eerste plaats de yerdeeling en het getal der Ge¬ 

meenten en dat van derzelver Leeraars. 

Het Kerkgenootschap werd in Provinciën, Klas¬ 

sen, Ringen en Gemeenten verdeeld, en de dusda¬ 

nige verdeeling , hoezeer later eenige veranderingen 

/ondergaan hebbende, bij verschillende Ministeriële 

Dispositiën ten jare 1816 vastgesteld (1). Reeds 

" vroeg (18 April 1814) had de Souvereine Vorst 

beschikkingen gemaakt omtrent het afzonderlijk 

bestuur van Gemeenten en het getal Predikanten, 

dat in dezelve, naar evenredigheid der bevolking, 

behoorde te arbeiden. Volgens deze bepaling, 

die inlusschen alleen op van den Slaat bezoldigde 

Predikantsplaatsen betrekking bad, zou eene Ge¬ 

meente , om bij voorkomende vacature een’ afzon¬ 

derlijken Leeraar te behouden, ten minste 200 

zielen moeten tellen; waar dit het geval niet was, 

zou zij met eene naburige vereenigd worden, maar 

slechts by zeer gunstige omstandigheden zou deze 

vereeniging met Gemeenten van meer dan 200 zie¬ 

len plaats grijpen. Eene Gemeente, die twee Pre¬ 

dikanten bezat en 1600 zielen telde, zou die twee 

blijven bezitten. Overigens werden voor Gemeen¬ 

ten beneden de 1600 zielen één Predikant, bene- 

(1) Vak der tdck , I., hl. 38 verv.; 108 verv. j 114 

verv. i II., hl. 165 verv. 
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den 3000 twee ^ beneden 5000 drie ^ beneden 

7000 vier ^ beneden 10,000 vijfy beneden 13,000 

zes, beneden 16,000 zeven, beneden 20,000 acht 

voldoende gerekend. Aan groolere Gemeenten zou 

toor elke 5000 zielen boven de 20,000 één Pre¬ 

dikant worden loegevoegd. Intusschen zou onder 

de Klassen van Nijmegen, Bergen op Zoom, 

Breda, '‘sHertogenbosch, Peel en Kempenland 

het getal van 50 zielen genoegzaam zijn voor het 

zelfstandig beslaan eener Gemeente, dal van 1000 

tot het behoud van twee, dat van 2000 voor drie, 

dat van 4000 voor vier Leeraars (1). Dit Besluit 

Werd dadelijk in werking gebragt en had do op¬ 

heffing van menige Predikantsplaats ten gevolge. 

Maar werd op deze wijze het een en ander ge¬ 

daan , hetwelk minder ten voordeele der Hervorm¬ 

den scheen; het Staatsbestuur was van den ande¬ 

ren kant mild genoeg jegens de Kerk, om de op- 

rigling van een aantal nieuwe Gemeenten te be¬ 

gunstigen en te ondersteunen. Tusschen de jaren 

1829 en 1840 vinden wij er vierentwintig ver¬ 

meld (2). Het getal standplaatsen bedroeg in 1839 

1222, en dat der Predikanten 1441 (3). In 1840 

was het eerste 1228, dat der laatsten 1447. Het getal 

(1) Ypey en dbrmoüt , IV., bl. 635 verv. 

(2) Zie ze in het door den Eerw. r'oozeboom naauw- 

keurig bewer\t Register op de Hand. der Syn., 1816 

tot 1840, bl. 31. 

(3) Feuring , Register der Protestantsche Gemeenten, 

bl. 182 en 183. 
1 
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zielen was in het laatslgemelde jaar 1,598,439 (l)', 

en dat der ledematen in 1839 511,487 (2). 

Tol het uitwendige der Kerk behoort in de an¬ 

dere plaats haar financiële toestand. En wat ten 

deze, zoowel door den Staat, als uit den boezem 

der Gemeenten, ter aanmoediging Tan het stude¬ 

ren in de Godgeleerdheid, ter verhooging van Pre- 

dikants-traktementen en ter instandhouding of op- 

bouwing van Gemeenten en Kerkelijke gebouwèn 

gedaan werd , verdient onze aandacht. 

Wat het eerste betreft, had de Koning reeds in 

1816 aan Predikantszonen, die zich voor het 

Leeraarsambl aan de Hoogescholen voorbereidden, 

een jaarlijksch Akademiegeld van f 100 toege¬ 

staan (3). Reeds in het volgende jaar openbaarde 

zich de vrees, dat de meerdere kostbaarheid van 

het studeren, de toenemende duurte en de geringe 

bezoldiging der Predikanten gebrek aan dezelve 

zouden doen ontstaan (4). Verschillende midde¬ 

len «hiertegen werden voorgeslagen en beproefd, 

het eene meer, het andere minder (5) overeen¬ 

komstig den aard der zaak. Het was echter ontwij¬ 

felbaar, dat er financiële verbetering moest gezocht 

(1) Hand. der Syn., 1840, hl. 8. 

(2) Feüring, t. a. p. 

• (3) Besluit vani 1 Augustus 1816, Art. 7. 

(4) Hand. der Stjn., 1817, hl. 61. 

(5) Onder deze rangschikken wij den voorslag om 

rangen onder de^ Predikanten in te voeren. Hand. der 

Syn., 1819, bl. 37 verv. j 1825, hl. 28.> 
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worden. Dien ten gevolge verlangde en verkreeg 

de Synode van den Koning (1) de afschaffing van 

de Theologische collegiegelden , die door eene bui¬ 

tengewone verhooging aan de Hoogleeraars vergoed 

werden. Bij hetzelfde Besluit weid het Akade- 

raiegeld der in de Godgeleerdheid studerende Pre- 

dikantszonen tot f 200 verhoogd. Tot deze mid¬ 

delen van aanmoediging, nog vermeerderd door 

het bestaan van Landsbeurzen en vroegere liefda¬ 

dige inrigtingen, werkten ook de Gremeenten zelve 

mede, door minvermogende, maar beschaafde jon¬ 

gelingen met geldelyke toelagen in de kosten hun¬ 

ner studiën te gemoet te komen. Vooral vond dit 

te Amsterdam en te Utrecht plaats (2), Al deze 

pogingen, ondersteund door hartelyke aanprijzing 

van het Leeraarsarabt, waaromtrent zich de waar¬ 

dige DERMouT door cone krachtige leerrede niet 

de minst verdienstelyke maakte, trofien het ge- 

wenschte doel, zelfs meer, dan men had kunnen 

berekenen, zoodat er na verloop van eenige jareu 

verbetering van het lot der menigvuldige Candida- 

ten moest gezocht worden, en de Staat zich ook 

hieraan niet onttrok (3). 

! (1) Bij Besluit van 15 November 1820. Hand. der 

Syn. y 1819,‘bl. 88 verv. j 1820, hl. 15 verv. • 1821, 

bl. 33, 51, 52 5 1822, bl. 22 verv. Ten gevolge van 

het overvloedig toenemen der Studenten, werd deze vrij¬ 

stelling bij Besluit van 3 October 1836 herroepen. 

(2) Hand. der Syn. , 1821, hl. 33. 

(3) Hand:, 1835, bl. 8, 9, 81; 1836, hl. 51; 1839, 

bl. 8; 1840, bl. 9. 
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Inlusschen behoorden onder de ten deze ge¬ 

dane voorslagen ook die ter vermeerdering van het 

inkomen der Predikanten. Reeds dadelyk had 

men, zooveel de omstandigheden gedoogden, voor 

hetzelve gezorgd, en de Grondwet had het ge¬ 

waarborgd ; maar te regt trok het de aandacht, 

dat vele traktementen te laag gesteld en niet ge¬ 

noegzaam waren om in de behoeften te voorzien. 

Bij het beramen van middelen om de Theologische 

studiën aan te moedigen, kwam dan ook de 

wensch ter tafel om de inkomsten der Leeraars te 

verhoogen. Meer dan ééne poging werd hiertoe 

bij hel Gouvernement aangewend (1) , en ook de 

voorslag gedaan om zulks uit bijdragen van vermo¬ 

gende leden der Gemeente te beproeven (2). Het 

laatste kwam niet tot stand, maar ’sKonings vrij¬ 

gevigheid word door niet weinigen ondervonden; 

terwijl ook verschillende Gemeenten hiertoe zelve 

werkzaam waren, en daarbij door den Slaat on¬ 

dersteund werden. Nogtans bleef er ten deze veel 

te wenschen over, en de omstandigheden, waarin 

het Vaderland later verkeerde, waren er allezins 

nadeelig voor, ofschoon de welwillendheid van het 

Hooge Bestuur zich van den aanvang af, in de 

jaarwedden der emeriti^ de kindergelden on in de 

pensioenen der Predikantsweduwen , * geopenbaard 

had. Voor deze laatste werd echter nog op eene 

(1) Hand. der Syn., 1817, bl. 106; 1818, hl. 4; 

1819, hl. 30; 1820, bl. 21; 1826, bl. 46. 

(2) Hand., 1819, bl. 90. 

\ 
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andere wgzc gezorgd. Wel bestonden er in som¬ 

mige Gewesten en Klassen weduwenbeurzen; doch 

deze hadden niet alleen ten gevolge der omstan¬ 

digheden veel geleden, maar voorzagen ook slechts 

in de behoeften van enkelen. Men was dan ook 

reeds in 1816 op het denkbeeld gekomen om eene 

yilgemeene Synodale JVeduwenheurs te stichten. 

Na veelvuldige beraadslagingen, werd het Regle¬ 

ment op dezelve den 20 Julij 1819 door de Sy¬ 

node vastgesteld, en weinige maanden later door 

den Koning bekrachtigd (1). Op den duur bleef 

men zich beijveren om dit weldadig fonds te ver¬ 

meerderen en doelmatiger te doen worden. En 

het heilzame doel is dan ook niet onbereikt geble¬ 

ven. Dankbare vermelding verdient daarvoor de 

zorg der Synode, en niet minder die der ach¬ 

tingwaardige mannen, welke zich mét het geldelijk 

beheer hebben belast (2). 

intusschen had de liefdadigheid van het voorge¬ 

slacht ook bepaalde fondsen geslicht, ter ondersteu¬ 

ning van Buitenlandsche , of van noodlijdenden in 

Vaderlandsche Gemeenten (3). In 1816 werd de 

aandacht der eerste Synode door het Ministerieel De- 

(1) Hand. der Syn., 1819, hl. 120 verv.; van der 

TDDK, I., bl. 480 verv. 

(2) Als Quaestor-Generaal, of deszelfs Secundus, traden 

tot 1840 op, de Heeren : f. tayspilljr. , i. j. dermoüt, 

W. VERSCaüüR, J. W. W'ESTPLATE , J. R. SCHOLTEN , E. VAN 

HARLINGEN , P. J. AMËSIIOFF. 

(3) Hand. d. S., 1816, bl. 50 verv.^ 1817, bl. 115 verv. 

/ 
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parlement hierop gevestigd, met dat gevolg, dal 

al deze inrigtingen onder één Bestuur lot een Al¬ 

gemeen Synodaal fonds voor noodlijdende Kerken 

en personen vereenigd werden (1). Bij gelegen¬ 

heid der Kerkvisitatiën werden er in alle Gemeen¬ 

ten inzamelingen voor gedaan en de opbrengst be¬ 

steed ten behoeve van noodlijdende weduwen, 

Predikanten en Kerken, vooral in Maas en Waal 

en onder de Klassis van Nijmegen. De gedurig 

aangroeijende behoeften vorderden echter meerdere 

ondersteuning. Dien ten gevolge werd niet alleen, 

in 1825, tot eene algemeone jaarlyksche Kerk-col- 

lecle (2) besloten, maar ook de zorg voor het daaruit 

ontstane fonds voor Binnenlandsche noodlijdende 

Kerken aan de inmiddels ingestelde Synodale Com¬ 

missie opgedragen. Het is hier de plaats niet om 

de voorwaarden op te teekenen, op welke uit het¬ 

zelve ondersteuning verleend werd (3), maar wel 

om te vermelden, dat de Koning telkenmale bij 

de toewgzing van gelden door de Synode aan 

hulpbehoevende Gemeenten, eene evenredige som 

(1) Eene afzonderlijke rekening moest echter over die 

voor de Waldenzen , Lithauwen , Aschweiler, Pensjlva- 

nië en Nayla gehouden worden. 

(2) Deze bedroeg aanmerkelijke sommen: in 1834 

ƒ 17,276,87. — In 1835 ƒ 17,944,75|. — In 1836 

ƒ 18,536,17§. — In 1837 ƒ 17,990,13. — In 1838 

ƒ 19,826,62^ — In 1839 f 41,481,13^. — In 1849 

ƒ 33,555,23. 

(3) Royaauds , t. a. p., II., bl. 225 en 226. 
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uil (ïe Rijksfondseu heeft loegèstaan. Héérlijk ziju 

de vruchten, welke ideze weldadige en wijs be¬ 

heerde inrigting (1) aan de Hervormde Kerk gele^ 

verd heeft. Menige kerk en Leeraarswoning werd 

daardoor opgèbouwd of hersteld, en een aantal 

noodlydende personen in hunnen koramervollen 

toestand verkwikt. 

In de derde plaats behoort tot het geschiedkun¬ 

dig verslag omtrent den uitwendigen toestand der 

Hervormde Kerk derzelver betrekking lot Buiten- 

laudsche Hervormden en lot de overige Kerkge¬ 

nootschappen in ons Vaderland. Dat deze met de 

eersten broederlijk was, blykt onder andere uit 

de Ghristelyke gemeenschap, welke men, in de we- 

derzydsche toezending der Synodale Handelingen, 

met de Synode der Nederduitsche Hervormde Kerk 

in JSoord-Amerika hield (2), niet minder in de 

uitnoodiging van de Leeraars te Géneve om deel 

te nemen in het derde eeuwfeest der Hervorming, 

dat aldaar den 23 Augustus 1835 werd gevierd (3), 

en eindelijk in de bewijzen van belangstelling, bij 

de woelingen der Separatisten van elders ontvan¬ 

gen. Meest echter openbaarde zich dit in do lief¬ 

dadige ondersteuning, door de Nederlandsche Her- 

(1) Het fonds is eigenlijk drieledig: voor Binnen- of 

Buitenlandsche Gemeenten en personen, — voor de Wal¬ 

den zen , enz., — voor Binnenlandsche noodlijdende 

Kerken en pastoriën. 

(2) Hand. der Syn., 1830, bl. 118. 

(3) Hand., 1835, hl. 43. 
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vormde Kerk aan Buitenlandscho Gemeenten ge¬ 

schonken, niet slechts aan de Waldenzen en hen, 

voor welke reeds bepaalde fondsen bestonden, 

maar ook aan anderen (1). 

De betrekking der Hervormde Kerk tot de Room- 

sche hebben wy reeds uit de Geschiedenis der 

laatste leeren kennen. Die tot de andere Protes- 

tanlsche Genootschappen in ons Vaderland ken¬ 

merkte zich door verdraagzaamheid en liefde. De 

President en Secretaris der Luthersche Synode 

woonden zelfs enkele malen de hoogste Kerkelijke 

Vergadering der Hervormden by, en reeds in 1816 

werd bepaald, dat leden van andere Protestantsche 

Kerkgenootschappen tot het Avondmaal konden toe¬ 

gelaten, en drie jaren later, dat derzelver lidmaats- 

atlestatiën mogten aangenomen worden. Grooter moei- 

jelijkheden deden zich intusschen op omtrent het 

toelaten van Candidaten van andere Protestantsche 

Gezindten, zoowel wat derzelver verzoek aanging 

om onder het getal der Hervormde Candidaten 

na afgelegd examen aangenomen, als om als lid¬ 

maten erkend te worden. In beide gevallen werd 

door het hoogste Kerkbestuur de broederlyke be¬ 

trekking tot de andere Kerkgenootschappen niet 

verloochend, wat het eerste aangaat dien overgang 

niet door te groote gemakkelijkheid aanmoedigen¬ 

de (2), en in het andere geval eene uitdrukkelijke 

(1) Zie o. a. Hand. der Syn., 1827, bl. 46. 

(2) Hand., 1829, bl. 105 verv.; 1832, bl. 

en 107. 

106 
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getuigenis van onberispelijk gedrag vorderende van 

wege de Gezindte, welke zg wenschten te verla¬ 

ten (1). 

Zoodanig was de uitwendige toestand der Ne- 

derlandsche Hervormde Kerk. — Wg Lehooren 

nu, alvorens tot het inwendige over te gaan, 

te beschouwen, welken invloed de nieuwe or¬ 

ganisatie op de inrigting der Openbare Gods¬ 

dienst of op de Eeredienst had. Eu deze mag 

in alle opzigten weldadig genoemd worden. Het 

nieuwe Kerkbestuur bragt toch — met welwil¬ 

lende medewerking en somwijlen op aansporing 

van het Staats-departement , waaraan de zorg 

voor de zaken der Hervormde Kerk was toever¬ 

trouwd— menige verbetering te weeg, zoowel door 

het weren van vroegere misbruiken, gelijk het af¬ 

kondigen van verknopingen en andere burgerlijke 

bedrijven van den predikstoel, als door lofwaardige 

voorschriften omtrent de uitoefening der Godsdienst. 

Vooral drong men er op aan, deze meer pleg- 

lig en indrukwekkend te maken; en wel wist men 

hier de bereiking van dit heilzame doel met het 

eenvoudige beginsel van het Protestantismus te 

vereenigen. Met regt stond men op de Kerke¬ 

lijke inzegening van het huwelgk, eene verbind- 

tenis, bij welke, hoezeer voor de burgerlijke wet 

gesloten wordende, het afsmeeken van den Godde- 

lijken zegen vooral behoefte mag heeten. Meer dan 

eenmaal werd in ernstige overweging genomen en 

(1) Hand. der Syn., 1830, hl. 95 verv. 

111. 18 
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Toorgeschreven om den Dank- en Biddag, wegens 

de roemrijke overwinning by JVaterloo ingesleld, 

voor de Gemeenten gedurig nuttiger te makeu. 

Hoogst bevorderlijk voor den Godsdienstigen zin 

was tevens het voorschrift om de gedachtenis van 

’sHeilands sterven meer bijzonder in eene Gods¬ 

dienstoefening op den Vrydag vóórt Paschen te vie¬ 

ren, en niet minder de bepaling, dat op deii eer¬ 

sten en op den laatsten dag des jaars in elke Va- 

derlandsche Gemeente woorden van opwekking en 

bemoediging zouden gesproken worden. Alles wen- 

schende, waardoor de Eeredienst meer nut zou 

kunnen stichten, verloor men ook het Kerkelijk 

gezang niet uit het oog, maar gaf meer dan éénen 

Wenk om hetzelve slichtelijker te doen worden en 

pleglslatiger. Vooral echter verdienen de nieuwe 

verordeningen omtrent de bediening des Doops en 

de viering des Avondmaals onze aandacht. De be¬ 

langstelling omtrent den eersten trachtte men te ver- 

hoogen door dien, met zeer geringe uitzondering, 

tot den Zondag te bepalen, en door andere voor¬ 

schriften , welke alle ter verhooging van het plegt- 

statige en ter verzekering van den stichtelyken in¬ 

vloed op de Gemeente dienden. Ten opzigte van 

de Avondmaalsviering zou het nieuwe Kerkbestuur 

zich reeds verdienstelijk gemaakt hebben door me- 

nigen nuttigen raad en wenk, daaromtrent gege¬ 

ven ; maar vooral verdient hier vermelding de in¬ 

voering van vier gepaste vragen, bij de voorbe- 

reidings-leerrede der Gemeente voor te houden. 

Reeds lang waren deze in Groningen en Fries- 
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land in gebruik geweest, en ook vroeger haddén 

andere Provinciale Synoden in overweging geno¬ 

men, dit stichleiyk voorbeeld te volgen. Na rijp 

beraad werden deze vragen, met eenige wgzi- 

ging, door de Algemeene Synode van 1817 voor¬ 

geschreven (1), en de ondervinding van meer dan 

het vierde eener eeuw heeft het bewijs voor het 

doelmatige van dezen maatregel geleverd. Ook 

de oude Liturgie-formulieren ontgingen de aan¬ 

dacht van het door de nieuwe organisatie vastge¬ 

stelde Kerkbestuur niet. Het bepaalde, dat deze 

niet veranderd, noch door nieuwe vervangen zou¬ 

den worden; en toonde hierin, by kiesch achl- 

nemen op de meening van hen, die bij uitne¬ 

mendheid aan het oude gehecht waren, tevens eenen 

milden geest, die den eerbied van alle weldenken- 

den waardig is. 

Dat de nieuwe organisatie, vooral derzelver be¬ 

vordering van eenparigheid, in al deze opzigten 

heilzaam werkte, zal wel niet ligtelyk ontkend 

worden. Met regt mogt dus het hoofd van het 

Ministeriële Departement, in zijne aanspraak (2) 

bij de opening der vijfentwintigste Synode, betuigen, 

dat eene proef van vijf en twintig jaren, ofschoon 

de ondervinding gebreken had leeren kennen, 

een gunstig getuigenis gaf voor de doelmatigheid 

. (1) Zie ze bij van der tdük , I, hl. 156 verv., bl. 

102; in de Hand. der Sijn., 1817, bl. 87 verv., en 

de beraadslagingen, bl. 72, 73, 79, 80 verv. 

(2) Ons welwillend medegedeeld. 

18 ^ 
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der in 1816 ingevoerde organisatie. Wij behoo- 

ren echter hier tot den meer inwendigen toestand 

der Kerk over te gaan, en den invloed der nieuwe 

orde van zaken en van de Staatsbetrekking op de 

Kerk te beschouwen, welke laatste uit den aard 
• > 

der zaak minder zijn moest, daar reeds bij het 

openen der eerste Synode uit naam des Konings 

plegtig verklaard was, dat deze nooit invloed zou 

trachten uit te oefenen op hetgeen niet tot het 

gebied der Koningen, maar tot dat der Godheid 

uitsluitend behoort (1). 

Hel nieuwe Kerkelijk Bestuur was geenszins 

geroepen om leerstellige twisten te beslissen of 

de leer der Kerk vast te stellen, want dit werd 

door de omstandigheden niet gevorderd (2) ; maar 

deszelfs bestemming was, de leer der beslaande 

Hervormde Kerk te handhaven (3). Van dit be¬ 

ginsel ging het dan ook ten deze uit, wakende 

niet alleen, dat de Leerstellige Godgeleerdheid door 

de aanstaande Predikanten yverig beoefend wierd, 

en dal men zich hiervan bij het afnemen van het 

Kerkelijk examen verzekerde, maar ook bedacht¬ 

zaamheid en waakzaamheid aanprijzende, en met 

ernst dringende op het gezet prediken over den 

(1) Aanspraak van den Commissans-Generaal, 3Julii 

1816, hl. 7. 

. (2) Vgl. de laatst aangehaalde Aanspraak, LI. 1 en 2. 

Missive aan de Klassis van Amst., bij van der tück , 

II., hl. 152. 

(3) Algemeen Reglement, Art. 9. 
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Katechisinus. Belangrijk was evenwel in veler 

oog de verandering, welke de verklaring, door 

de Candidaten tot de Heilige Dienst af te leg¬ 

gen, in 1816 onderging (1); en menige aanmer¬ 

king werd, meest na* verloop van eeuige jaren, 

door sommigen daarop gemaakt, die, de belofte 

omtrent de belijdenis en prediking van de leer, 

welke, overeenkomstig Gods Heilig Woord, in de 

aangenomen formulieren van eenigheid der Neder- 

landsche Hervormde Kerk vervat is, dubbelzinnig 

aehtende, eene nadere en bepaalde verklaring 

daaromtrent van de Synode verlangden. ‘Te regt 

schijnt deze ons toe die meer dan eenmaal gewei¬ 

gerd te hebben, niet alleen zich daartoe gecne 

bevoegdheid toekennende, maar ook zich niet ge¬ 

roepen houdende om aan den eisch van weinigen 

te voldoen, en zoo, indien het formulier tweeledig 

mogt uilgelegd worden, zich aan het hoofd van 

eene der partyen te stellen en bitteren Kerktwist 

uit te lokken (2). 

Grondiger aanmerking intussehen werd daarop 

gemaakt, dat de Kerk, aan welke de handhaving 

der leer was opgedragen, geene stem had in de 

(1) Zie over de vroegere I D., bl. 179; de in 1816 

vastgestelde in het Reglement op het examen van 1816, 

Art. 28, van 1831, Art. 38, en de toegeiaten wijziging 

voor het examen bij de Indische Commissie in de Syn. 

Hand., 1817, bl. 36, 50, 89. 

(2) Lezenswaardig is het Rapport, hieromtrent uitge- 

bragt in de Sijn. van 1835; Hand., bl. 120 verv. 
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keuze van Hoogleeraars, welke de Slaat geheel 

aan zich had behouden (1). Aan dezen scheen 

hierdoor de beschikking over het innerlijkst wezen 

der Gemeente, de aanstelling van hen, wier on¬ 

derwijs den grootsten invloed op leer en Eercdienst 

zou uitoefenen, loevertrouwd te zyn, en de hand¬ 

having der Hervormde leer van wege de Kerk 

eerst daar te kunnen beginnen , waar de Candi- 

daat lot de Heilige Dienst het Kerkelijke leven in^ 

trad. Zocht de Kerk bij hare organisatie geene 

middelen om dit te voorkomen, dan werd zg 

daartoe' eensdeels gebragt door de overtuiging van 

den goeden wil des Konings, en anderdeels door 

de bewustheid van de voortreffelijke mannen, aan 

welke het onderwijs in de Godgeleerdheid was 

loeveiirouwd. Inlusschen stelde de Synode zich 

toch onmiddellijk in broederlyke betrekking lot de 

Hoogleeraars, zoowel door ze als praeadviserende 

leden in haar midden te ontvangen, als door de 

Theologische Faculteiten over sommige punten te 

raadplegen. Overigens verbleef het aan de Kerk om 

zich bij het examen der Candidaten van derzelver 

kennis en gezonde begrippen te overtuigen. Alvo¬ 

rens echter hier verder te gaan, voegt het te dezer 

plaatse een overzigt te geven van den toestand der 

Godgeleerde Wetenschappen, De heilzame rigling , 

welke dezelve reeds vroeger genomen hadden, bleef 

voortduren, en de voortreffelijke mannen, die hier¬ 

toe werkzaam waren, hebben aanspraak op den 

(1) Broes, Kerk en Staat, IV., bl. 133 verv. 
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eerbied van tijdgenoot en nakomelingschap. 

achten ons niet geroepen pm hunnen arbeid te be-, 

oordeelen. Zelfs verslag te geven omtrent dien van 

ben, in welke de Kerk zich nog verblijdt, zon 

voor het minst onze krachten te boven gaan, De 

ontslapenen behooren echter aan de Geschiedenis, 

en, waar wij van dezen niets dan lof te vermel¬ 

den hebben, zal dit minder onvoegzaam wezenl 

Zoo mogen wij (om ons slechts tot enkelen te be¬ 

palen) de wijze, waarop de voortreffelijke mun- 

TiNGHE de Stelselmatige Godgeleerdheid onderwees, 

gebouwd noemen op eene grondige uitlegging des 

Bijbels, vooral van het Nieuwe Verbond, daaruit 

geheel geput, vrij van scboolsche spitsvondighe¬ 

den, en de wijsbegeerte daarbij tot niets anders ge¬ 

bruikt, dan om de overeenkomst van de uitspra¬ 

ken der Heilige Schrift met die der gezonde rede 

Ie doen zien (1). Hetzelfde mag getuigd worden 

omtrent den Leydschen Hoogleeraar j. van voorst , 

die ook zijn systeem geheel op de uitspraken des 

Bijbels grondde, als voortreffelijk exegeet, daar¬ 

bij de vorderingen der wetenschap in het oog 

hield, en niet het minst uilmunlle door groote 

duidelijkheid in zijn onderwijs. Waardiglijk stond 

nevens hen de zoo veelzydig geleerde en by 

uitnemendheid werkzame heringa ; ook hij legde' 

den Bijbel, vooral het Nieuwe Verbond, tot grond¬ 

slag van zijn onderwijs, en met dezen in de hand, 

door zijn diep doorzigt en zijn’ Evangelischeu geest 

(1) Ygl. YPEY en DERMOüT, IV., bl. 271 verv.- 
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opgehelderd, vormde hg zijne leerlingen tot echt 

Christelijke Godgeleerden. Onvergefelijk zullen hun 

de avonden zgn, op welke hij in onze moedertaal 

menige bedenking oploste en menige vraag beant¬ 

woordde ; en niet het minste die uren, in welke, 

aan overbezcllen tgd ontwoekerd, hij zgnen raad 

of zijne inzigten omtrent bijzondere werkzaamhe¬ 

den mededeelde. 

Aan d^ze mannen sloot zich een aantal anderen 

aan, en onder de leiding van zulke voortreffelijke 

leermeesters moesten wel vele voortreflelijke leer¬ 

lingen gevormd worden. De namen van van der 

PALM, TPEY, suRiNGAR, GLARissE, Vader en zoon, 

RoiJAARDs en PAREAU, bcneveiis dergenen, die nog 

het sieraad zijn der Theologische Faculteit aan 

onze Hoogescholen en Alhenaea , zijn algemeen be¬ 

kend. Eerst in het laatst van dit tijdperk meende 

men aan de Groninger Hoogeschool eene bgzon- 

dere rigting in de beoefening en beschouwing der 

Godgeleerdheid te ontdekken, bgzonder in het 

van daar oorspronkelijk nieuw Theologisch Tijd¬ 

schrift (1) : maar wij achten ons op dit punt tot 

niets meer, dan tot deze eenvoudige vermelding 

gehouden, daar wij ten deze in beschouwing tre¬ 

dende, de ruimte van het ons voorgestelde tijd¬ 

perk zouden moeten overschrijden. 

De vakken, waarop zich de jeugdige beoefenaar 

der Godgeleerde Wetenschappen moest toeleggen, 

waren bij de wet voorgeschreven, en, vóórdat hij 

(1) Waarheid in Liefde. 
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zich aan hel Rerkelijk examen mogl onderwerpen, 

moest hij (waartoe hij bij de vroegere orde van 

zaken niet gebonden was) den Akademischen graad 

van Candidaat in de Letteren en de Godgeleerdheid 

verkregen hebben. Eerst na zijnen tyd aan de 

Hoogeschool wél besteed te hebben, mogt hij zich 

aanrnelden om in den Kerkdijken kring opgeno¬ 

men te worden. Nn had de Kerk het regt om 

zich door een streng examen en door het afnemen 

van pleglige beloften van zijne • overeenstemming 

met hare leer, van zijne goede bedoeling en be¬ 

voegdheid tot het predikambt te overtuigen. Het 

tweeledig examen van vroegeren tijd was door de 

Synode in 1816 gcbragt tot een enkel, voor de 

Provinciale Kerkbesturen af te leggen. 

iiy, die aan al deze vereischten had voldaan, 

trad als Candidaat tot de Heilige Dienst in het 

Kerkelijk leven, werd onder het opzigt en de 

tucht der Klassikale en Provinciale Besturen, en 

op don ouderdom van twee' en twintig jaren be¬ 

roepelijk gesteld. Op de vacaturen , de beroeping 

en het ontslag der Predikanten was reeds in 1816 

een Synodaal Reglement vervaardigd, hetwelk 

echter tien jaren later herzien werd (1). Ook 

hier stelde de nieuwe Kerkelijke organisatie meer¬ 

dere eenheid voor de vroegere verscheidenheid in 

de plaats. Onder de aangebragte verbeteringen 

mogen vooral het afschaffen van het nominatie-pre- 

diken van Predikanten , de later genomen maatre- 

(1) Van der tuijk. , I., bl. 345 verv.; III. ,hl. 281 verv. 
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gelen legen hel te spoedig verlaten van eene stand» 

plaats, en niet het minste de juiste onderscheiding 

tusschen beroeping en benoeming geteld worden. 

De verwarring dezer verschillende denkbeelden had 

toch, even als andere Geweslelijke of Plaatselijke 

bepalingen, somwijlen aan het Burgerlijk Bewind 

te groot deel in het Kerkelijk beroep verschaft. 

Eene vrije en onafhankelijke benoeming hield de 

Slaat voor de Leger- en Garnizoenspredikanlen aan 

zich. Overigens moest zij, waar het collatieregt of 

dat van fïoreenpligtigen gold, door de Kerke¬ 

lijke beroeping bekrachtigd worden. Het regt van 

collatie (1) was in 1795 vervallen en in 1806 we¬ 

der hersteld, maar in 1814 door twee Besluiten 

van den Souvereinen Vorst bepaaldelijk geregeld (2). 

Waar geen dezer reglen bestond , bleef de beroe¬ 

ping, onder de bepaling van heilzame voorschrif¬ 

ten , geheel aan den Kerkeraad, en vervolgens aan 

de goedkeuring van de Gemeente, van de Kerk, 

ten deze door het Klassikaal Bestuur vertegenwoor¬ 

digd , en van den Slaat, voor zooverre deze zelf 

het rcgt van benoeming niet bezat, onderworpen. 

Waar nu zoo groote zorg werd aangewend om 

de Gemeenten van het bezit van regtschapen en 

achtingwaardige Leeraars te verzekeren, kon dit 

doel slechts zeldzaam gemist worden. Wel had 

men somwijlen de noodzakelijkheid te betreuren 

(1) Zie over hetzelve in het algemeen vpey, Ge¬ 

schiedenis van het Paironaatregt, II D. 

.(2) Yis DER TCüK, I., bl. 365 verv. 
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om onvvaardigen van hunne bediening te ontzetten; 

maar bet getal van deze mag in waarheid zeer ge¬ 

ring genoemd worden, terwijl de verslagen der 

jaarlijkscbe Kerkvisitatie over hel algemeen zeer 

gunstig spraken omtrent de pliglbetrachting der 

Predikanten. ' Naauwgezet had men deze dan ook, 

ten gevolge der nieuwe organisatie, voorgeschreven 

en bepaald , en even heilzame verordeningen om¬ 

trent de verpligling der Kerkeraden gemaakt. 

Over het geheel had men zich mei den besten 

uitslag beijverd om in alle Kerkelijke verriglingen 

en bedieningen orde aan trouwe pligtvervulling te 

verbinden. 

Zoo stond daar de Hervormde Kerk met hare 

nieuwe organisatie, op haar uit- en inwendig le¬ 

ven invloeijende, gedurende het vierde eener eeuw. 

Het was geen geheel nieuw gebouw, maar, op 

den grondslag van hel oude gelegd zijnde en zelfs 

de voormalige vormen grootendeels bewaard heb¬ 

bende , was het nieuw, met doelmatiger orde en 

steviger opgetrokken. Den nieuwen bouwmeester 

was het niet te ontzeggen, meer eenheid aange- 

bragt, en daardoor een beter werk geleverd te heb¬ 

ben. Gebreken bleven er over, maar de ontwer¬ 

pers waren zelve overtuigd , dat hun arbeid men- ' 

schelijk en voor verbetering vatbaar was. En het¬ 

zelfde mogt omtrent de betrekking van den Slaat 

lot de Kerk gelden, waar de tijd alleen die ver¬ 

beteringen, welke inderdaad wenschelijk moglen 

zyn, met voorziglige hand kan aanwyzeu en 

bewerken. 
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Ons schiet inlusschen nog over de gevolgen van- 

dit alles nader te leeren kennen uit den in¬ 

vloed , welken de prediking van het Evangelie, 

onder deze inrigling, op het Godsdienstige leven 

der Gemeenten had, zoo in de daartoe aan¬ 

gewende middelen, als in derzelver uitkomst. 

Onder die middelen bekleedden, even als vroe¬ 

ger, de openbare leerredenen eene eerste plaats. 

Maar, is het wel noodig, onze lezers op het 

vele voortreffelyke, dat ten deze gevonden werd , 

opmerkzaam te maken? Wy mogen genoeg Gods- 

dienstigen zin bij hen veronderstellen, om over¬ 

tuigd te wezen, dat zg het bij schier elke Gods¬ 

dienstoefening dankbaar ontwaarden. In krachtige, 

gespierde, doorgaans sierlijke taal, duidelijk en 

verstaanbaar, en, met misschien zeer geringe uit¬ 

zondering, van het platte en onvoegzame, hetwelk 

in vroegeren tijd zoo vaak gehinderd had, onthe¬ 

ven , werd het reine Evangelie ernstig en met na- 

druk verkondigd. Mogl sommiger opmerking waar¬ 

heid bevatten, dat de hoogere beschaving wel eens 

het verschil tusschen Kerkelijke redevoering en 

predikatie deed vergeten, dan was ze toch slechts 

op enkelen toepasselijk. Allen stond het hoofddoel 

levendig voor den geest: door de Evangeliepredi¬ 

king nuttig voor de menschen te zyn, en God en 

den Heer der Kerk te verheerlijken. Niet alleen 

kon elk zich hiervan verzekeren in de bedehuizen, 

maar ook in de uitgegeven leerredenen van den 

in oorspronkelijkheid en verrassende nieuwheid van 

denkbeelden uitmuntenden, diep denkenden en diep 
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gevoelenden broes , van den door krachligen slijl, 

mannelijke >Yelsprekendheid en ernstigen toon wcg- 

slependen dermout,, in die van wijs, dojVKLer 

GURTIUS, GLARISSE , VAN UENGEL Cll ZOOVclcn , ivicr 

kanselarbeid nog bij de nakomelingschap op hoo- 

gen prijs zal geschat worden. 

Ook het hooge Kerkbestuur zocht door deszelfs 

invloed op de leerredenen ten goede te werken, 

niet slechts door te waken, dat de Predikanten 

ten deze getrouw hunnen pligt vervulden, maar 

ook door kortheid in dezelve aan te prijzen, en 

het houden van zoogenaamde Bijbeloefeningen aan 

te bevelen, ter bevordering der kennis van de 

Heilige Schrift. 

Aan deszelfs aandacht ontging , insgelijks het 

Godsdienstig Onderwijs niet. Mild was men zelfs 

ten deze met opzigt tot de zoogenaamde Oefenin¬ 

gen of conventiculen, dezelve, zoo zij strekken 

konden ter aankweeking van Godsdienst - kennis, 

onder hoogst billijke bepalingen toelatende (1). 

Reeds in 1816 was een Reglement op het Gods¬ 

dienstig Onderwijs vervaardigd (2), en daarbij 

werd het onderrigl in de Bijbelsche Geschiedenis 

en in de Christelyke Geloofs- en Zedeleer voor¬ 

geschreven , tevens het geven van een beknopt 

overzigt der Kerkelyke Geschiedenis aanprgzende. 

Als beginsel werd aangenomen, dat het onderwijs 

(1) Roijaards , Kerkregt, ÏI., hl. 326 verv. 

(2) Hand. der Syn., 1816, hl. 27, 37, 41, 46, 47, 
81 ‘y VAN DER TDTJK , I. , bl. 315 Vei’V. 
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trapsgewijze behoorde voort te gaan en ingerigt te 

wezen naar de verschillende vatbaarheid der leer¬ 

lingen. Bijzonder echter yverde men van de zijde 

des Kerkbestuurs om het Godsdienstig onderrigt 

getrouw te doen waarnemen, het houden van Ka- 

lechisatiën, zoowel des zomers als des winters, 

met ouden en jongen, die nog geene belijdenis 

gedaan hadden, voorschrijvende, en die met lidma¬ 

ten ernstig aanbevelende. By deze pogingen van 

de zijde der Kerk zelve voegden zich die van een 

aantal voortreffelijke mannen, die hunnen tijd wel 

besteed achtten niet alleen in het onderwijzen van 

de kweekelingen der hun toevertrouwde Gemeen¬ 

te, maar ook in het geven van uitmuntende leid¬ 

draden voor anderen. En niet slechts waren Pre¬ 

dikanten ten deze werkzaam, maar ook achting¬ 

waardige Godsdienst-onderwijzers, die op vele plaat¬ 

sen niet weinig bijdroegen ter aankweeking van 

kennis en van Ghristelijken zin. Over het geheel 

is er dan ook' geen tydperk in onze Nederland- 

sche Kerkgeschiedenis , waaromtrent ten deze 

in het algemeen een gunstiger getuigenis mag 

worden afgelegd, dan hetgeen op de organisatie 

van 1816 volgde. > 

Maar het ontbrak ook van eenen anderen kant 

aan geene hulpmiddelen om de Godsdienst te be¬ 

vorderen. Een aantal Werken werd uitgegeven, 

zoowel op den Vaderlandschen bodem vervaardigd, 

als van den vreemde overgeplant, waarvan som¬ 

mige de verspreiding van Bybelkennis, andere 

leerstellig onderrigt, het geven van Christelyke 
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opwekking, vermaning, lessen en vertroosting be¬ 

doelden. En wij mogen het niet onvermeld laten, 

dat niet alleen een bijzonder Traclaat-Genoolscbap, 

maar ook het Nederlandsch Zendeling-Genootschap 

nuttig werkzaam waren door het leveren van kleine 

Godsdienstige stukjes of tractaatjes, voor verschillen¬ 

de standen, meest echter voor de mindere, bestemd. 

Minst mag hier het nut verzwegen worden, 

door het Nederlandsch Bijbel-Genootschap gesticht. 

Reeds vroeger waren zoodanige Genootschappen el¬ 

ders ontstaan, maar naauwelijks was de kelen der 

Fransche Overheersching verbroken, of, door de 

yverige bemoeiing van den Schotschen Leeraar Mac¬ 

intosh , werd te Amsterdam den 25 Maart 1814 een 
« 

Engelsch Bijbel-Genootschap gevormd, onder be¬ 

scherming van den Erfprins van oranje. Dit voor¬ 

beeld vond navolging, en weldra ontstonden in eene 

menigte yaderlandsche plaatsen (1) inrigtingen ter 

verspreiding van den Bijbel, welke allen zich in No¬ 

vember 1815 tot één Nederlandsch Bijbel-Genoot-' 

schap vereenigden. Deze voortreffelijke maatschap- 

py, hare leden onder alle, ook de aanzienlijkste 

standen vindende, maakte niet alleen eenen broe¬ 

derlijken band voor alle Protestanten, maar ontsloot 

den toegang tot haar voor alle Christenen, ook 

den Roomschgezinden den Bijbel aanbiedende. Rijk 

waren de vruchten dezer gezegende inrigting, 

welker gelukkig geslaagde arbeid inderdaad een 

(1) M. J. CHEVALIER, de Bijbel en de Bijbelgenoot¬ 

schappen, hl. 122 verv. 
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Merk van God mag heeten. Niet alleen verspreidde 

zij de Heilige Schrift naar elders, vooral in onze 

Overzeesche Bezittingen; maar op den Nederland- 

schen bodem bood zij de zusterlyke hand aan de 

Maatschappy van Weldadigheid, derzelver kolonis¬ 

ten, van 1819 tot 1832, het getal van 3,299 Bij¬ 

bels en Nieuwe Testamenten om niet, later voor 

lagen prijs, schenkende, den Bijbel in den ker¬ 

ker, in ziekenhuizen, in armengestichten, in de 

woningen der ellende, ter waarschuwing, opwek¬ 

king en vertroosting verspreidende, overal het 

Evangelie den armen verkondigende. In de eerste 

vijf en twintig jaren van deszelfs bestaan heeft het 

Genootschap 204,930 Bijbels (1) uitgereikt; eu 

wy mogen vertrouwen, dat het Woord des vredes, 

vond het dan somwylen eenen steengrond, vaak 

ook eenen vruchtbaren gevonden heeft. Inder¬ 

daad wij mogen hel Bybel-Genootschap tellen onder * 

de nuttigste en voortreffelykste inrigtingen, op 

welke ons Vaderland mag roem dragen. 

Maar droegen nu al die pogingen en middelen 

ter bevordering van het 'Christendom vrucht ? — 

Moeijelijke vraag voor den tydgenoot, voorzeker 

in een later perk onpartydiger te beantwoorden. 

Er zijn toch lofredenaars van het oude , die in het 

nieuwe niets goeds willen zien; er zijn ook, die 

op dit laatste te hoogen prys stellen en het met 

te groote vooringenomenheid beschouwen. Wij 

ontkennen dan ook geenszins, dat er in dat tijd- 

(1) CUEVALIEU , t. a. p. , 1)1. 109. 
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perk na de heislelliug des Vaderlands veel ge¬ 

beurde , wat anders te w'enschen ware geweest en 

hetwelk getuigde, dat Christelijke zin niet hy allen 

huisvestte. De geschiedenis der reglspleging, de 

Staatkundige, de Rerkelijke, die van menig bij¬ 

zonder leven dragen er treurige bewijzen van. Zelfs 

had men op enkele plaatsen klagten aangeheven 

over onverschilligheid, ongodsdienstigheid en ze¬ 

deloosheid. Ook waren er proeven in het alge¬ 

meen van aan te wyzen, en wat sommigen daar¬ 

omtrent, schoon soms te eenzydig en overdreven, 

klaagden, was toch niet geheel ongegrond. De stoffen 

lyke strekking, welke men elders vond en aan¬ 

kweekte , bleef ook in Nederland niet vreemd. 

Het vrome en Godsdienstige, dat tot het geheele 

huiselijke, burgerlijke, en maatschappelijke leven 

behoorde door te dringen , werd niet altyd gevon¬ 

den. Maar, is er één tijdvak aan te wyzen, waarin 

dat in waarheid kon gezegd worden overal te heer- 

schen? Wij gelooven het niet., En, hulde doende 

aan het goede eener vroegere eeuw, zien wij dat van 

de , onze niet voorbij. Ofschoon wij van ganscher 

harte vooral aan de opvoeding der jeugd eene meer 

algemeen Godsdienstige rigling toewenschen, vin¬ 

den wij toch de vruchten der Evangelie-verkondi- 

ging in ruime mate verspreid. Toenemend is het 

getal van hen, die zich onder de leden der Chris- 

lelyke Kerk scharen, zelfs by die standen, van 

welke dit oppervlakkig minder te wachten schijnt; 

zigtbaar is de overtuiging, dat de Godsdienst de 

beste troost is, in de doorgaans vermeerderende 

III. 19 
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opkomst bij de Openbare Godsdienst, in hel ruime 

vertier, dat der overgrooto menigte van Gods¬ 

dienstige Geschriften meestal ten deele valt, en 

in de deelneming aan de talrijke inrigtingen ter 

verspreiding van Evangelischen zin en kennis. En 

zijn geloof, hoop en liefde de kenmerken van het 

ware Christendom, dan vinden wy het eerste, om 

op sprekende voorbeelden te wijzen, krachtig werk¬ 

zaam gedurende hel tijdperk van den Belgischen 

Opstand, in het vurig gebed tot den Hemelschen 

Vader, de andere in den moed, die ons Volk, in 

het vertrouwen op God, bij menige harde beproe¬ 

ving bleef bezielen, en de laatste in menig bedryf 

van Christelijke weldadigheid. Op eigen bodem 

werd deze gezien bij watervloeden , ziekten en an¬ 

dere rampen, bij de geldelijke behoeften der Gods¬ 

dienst, in het ondersteunen van heilzame inrigtin¬ 

gen. Maar ook de vreemde genoot die. Slechts 

één voorbeeld spreke hier, de giften voor de on¬ 

derdrukte Grieken, van 1825 tot 1828. Derzelver 

vryheids-oorlog vond belangstelling in Nederland y 

en krachtig was de taal der Commissie, welke 

zich met eene inzameling te hunnen behoeve be¬ 

lastte (1). Deze mogt dan ook het genoegen sma- 

(1) Zij bestond uit de Heeren : g. k. van hogendorp, 

1. HAMERSTER AMESHOPF , J. VAN DEN BOSCH , I. 3. DERMODT , 

W. B. DONKER CDRTIHS , J. D. JANSSEN, J. C. VAN DE KAS- 

TEELE , B. LEDEBOER , W. SCHEURLEER , H. W. TYDEMAN Cn J. 

BOSSCHA. Deze centrale Commissie stond aan het hoofd 

van plaatselijke. Dat haar ijver lof verdient, is ons 
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ken van de belangrgke som van f 46,602,355 te 

mogen inzamelen. 

Eu wordt uit de vruchten de boom gekend, dan 

bestaat er gegronde reden om geen geheel onguns¬ 

tig getuigenis omtrent den invloed der Godsdienst 

op het leven der Gemeenten af te leggen. De 

hoogste dank komt daarvoor Hem toe, die men- 

schen en gebeurtenissen leidde, om ter bereiking 

van dat goede zich te vereenigen, en die, waar 

voorspoed somwijlen zyne dienst dreigde te doen 

vergelen, met wijze zorg den beker ter genezing 

mengde. Maar naast Hem mogen wij (die het on¬ 

volmaakte der nieuwe Kerk-organisatie niet verzwe¬ 

gen, maar er tevens zooveel in te prijzen vonden) 

onze hulde brengen aan die mannen, welke door het 

regelen van de zaken der Hervormde Kerk hiertoe 

werkzaam waren; niet het minste ook aan hen, 

die, hoezeer de tyd misschien wyziging in de be¬ 

trekking van Kerk en Slaat wenschelijk kan ma¬ 

ken, van wege ’sLands Hoog Bewind voor de uit¬ 

wendige belangen van het Kerkgenootschap met on- 

vermoeiden ijver en eerbiedwaardige trouw hebben 

gewaakt. En dan mag de ontslapen Vorst niet 

vergeten worden, die zich, onmiddellyk na zyne 

terugkomst uit negentienjarige ballingschap, het 

door den vreemden overheerscher uit het oog ver¬ 

loren belang der Hervormden met geestdrift aan¬ 

trok , en van wien gezegd mag worden, dat 

uit vriendelijk medegedeelde stukken betrekkelijk haren 

arbeid gebleken. 

19 ♦ 
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hij het goedeX. gezocht en in vele opzigten, be¬ 

reikt heeft. 

Wij moeten nu 'van de bijzondere Godsdienstige 

rigling, welke zich in het Kerkgenootschap der 

Hervormden openbaarde, en eindelyk lot vernieuwde 

scheuring aanleiding gaf, afzonderlijke, ofschoon 

dan ook beknopte, melding maken. 

4 

§ 3. 

Separatistische twisten. Scheuring en afschei¬ 

ding in de Hervormde Kerk. 

Aan de Nederlandsche Hervormde Kerk vreem¬ 

der in de betreurensvvaardige uitkomst dan in der- 

zelver aanwezen, w’aren de twisten, welke ons 

thans te vermelden slaan. Op den duur toch wer¬ 

den er gevonden, bij wie hel denkbeeld van Ker¬ 

kelijke regtzinnigheid zoo geheel op den voorgrond 

stond, dat zij niets konden dulden, wat, zelfs in 

woord of vorm, met deze scheen te strijden. 

De tweeërlei rigting, van welke wy reeds vroe¬ 

ger melding maakten, de liberale en Kerkelyk 

reglzinnige, bleef in de Hervormde Kerk voortdu¬ 

ren , en dat er van beide zyden waren, die over¬ 

dreven, lag in den gewonen loop der menschelijke 

zaken. Maar scheuring in de Kerk scheen noch 

van den eenen, noch van den anderen kant te 

duchten. Sommigen mogt bet hinderen, dat niet 

weinigen eene volkomen vereeniging tusschen alle 
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Protestanten wcnschten (1); anderen de uitgave 

van Geschriften , die naar al te milde vryzinnigheid 

schenen te smaken, en ook in het oog van nadenken¬ 

den beter aan het onderzoek der wetenschap , dan 

aan dat des grooten publieks onderworpen zouden 

geweest zyn; weer anderen de Burgeriyk-K.erke- 

lijke Organisatie, zoo als men baar noemde, en ein¬ 

delijk sommigen de ligtzinnigheid, onverschilligheid 

en ongodsdienstigheid, welke zij meenden te be¬ 

speuren — maar niets van dit alles trad ruslversto- 

rend in het openbare Kerkelijke leven. Want hoe¬ 

zeer de vorst onzer dichters, Mr. willem bilder- 

DijK, Staatkundige partijzucht en Kerkelijke regt- 

zinnigheid dooreenmengende, en weggesleept door 

zynen poëtischen geest, eene bijzondere school 

vormde, die de Vaderlandsche Geschiedenis en de 

leer der Hervormden uit een éénzijdig oogpunt 

leerde beschouwen; hoezeer uit dezelve (1823) 

Mr. I. DA. cosTA, een man, als dichter, geleerde 

en raensch achtingwaardig, in jeugdigen ijver met 

zyne » bezwaren tegen den geest der eeuw” optrad, 

en de geneesheer a. capadose, even als da gosta 

onder bilderdijk’s leiding van het Jodendom tot do 

Christelijke Kerk overgegaan , slechts korten tijd la¬ 

ter de koepok-inënting met Bijbelsche gronden 

trachtte te bestryden — bestond nogtans biederdijk’s 

(1) Wie ten deze overdreven en ontijdige wenschen 

mogt koesteren, werd te regt gewezen door het uitmun¬ 

tend Geschrift (van den scherpzinnigen broes) : over do 

vereeniging der Protestanten in de Nederlanden ^ 1822. 
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school voornamelijk uil Regtsgeleerden, en bewoog 

zich eigenlijk, ofschoon hetzelve ook niet onge¬ 

moeid latende, op geen Kerkelyk veld. Een enkele 

kreet legen de Rerkelijke iurigting, door een’ 

Hervormd Leeraar aangeheven, maakte geringen 

indruk. Overigens lag het niet in het plan dezer 

mannen, eene scheuring te bewerken. Zij ver¬ 

tegenwoordigden de overdreven Kerkelijk regtzin- 

nige partij, welke te allen tyde bestaan had; en 

gingen zij , vervoerd door hunne geestdrift voor de 

Dordsche Vaderen, te verre, zy vonden krachtige 

tegenspraak by de voorstanders van milder begin¬ 

selen: terwijl in hunne Geschriften (1) ook veel 

gevonden werd, wat aandacht en onderzoek ver¬ 

diende. En toch, hoe wars ook van scheuring, 

werkten zy mede om dezelve voor te bereiden. 

Zy ontstond echter van eenen anderen kant. Hen¬ 

drik DE coGK (2), in November 1829 te Ulrum, 

in de Provincie Groningen ^ als Predikant beves¬ 

tigd zynde, vond zyne nieuwe Gemeente in twee 

parlyen verdeeld, overdreven Kerkelyk regtzin- 

nigen en overdreven liberalen. In plaats van, 

volgens zyne roeping, met het Evangelie in de 

(1) Vooral de Nederlandsche Stemmen. Slechts e'e'n 

van derzelver Redacteurs ging later tot de Afgescheide¬ 

nen over. 

(2) In 1823 Candidaat tot de Heilige Dienst gewor¬ 

den , had hij van 1824—1829 het Predikambt, eerst 

te Eppenhuizen , later te Noordlaren, met loffelijken 

Ijver en zonder eenige aanmerking bediend. 
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hand, beiden Ie regt te wijzen , liet hij zich door 

de eerste en magtigste partij medeslepen, en werd 

niet alleen een yverig voorstander van het Calvinis¬ 

tische leerstelsel, maar dit zelfs met eene overdre¬ 

venheid, die weldra aan razernij grensde. In 1832 

kwam hij voor zijne streng Calvinistische denkwijze 

in gesprekken en van den predikstoel openlijk uit. 

Sedert jaren van hel denkbeeld uitgegaan, nie¬ 

mand, die eenigermale van de algemeene denkwijze 

afweek, te vervolgen, liet men de cock ongestoord 

voortgaan. Deze, niet tevreden met het talrijk 

gehoor, dat van overal bij zijne leerredenen op¬ 

kwam, overlrad weldra de Kerkelyko inzettingen, 

kinderen uit andere Gemeenten doopende en de 

zoodanigen lot lidmaten opleidende. Vruchteloos 

was de bemocijing ten deze van het Klassikaal Be¬ 

stuur van Middelstum, waaronder ülrum behoorde. 

De cock. ging niet alleen voort, maar ook verder. 

Twee Hervormde Leeraars, l. meijer brouwer, Ie 

Uithuizen^ en g. bekthem reddingius, te Assen^ 

achlttn het noodig, in hunne Geschriften tegen 

de dwalingen en overdrijvingen, uit bilderdijk’s 

school ontstaan en door de cock in hunnen om¬ 

trek verlevendigd en uitgebreid, ernstig te waar¬ 

schuwen. De Ulruraer Prediker nam nu ook de 

pen op, en wel eene uiterst scherpe, zijne beide 

ambtsbroeders wolven noemende, en eenen toon 

aanslaande en stellingen uitende, die de aandacht 

van het Kerkelijk Bestuur op den onbezonnen man 

moesten vestigen. Het Klassikaal Bestuur van MidU 

delstum zag zich dan ook genoodzaakt om hem. 
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op zijne weigering om het doopen en'tot lidmaat 

opleiden van hen, die niet lot zyne Gemeente be¬ 

hoorden , na te laten, en zgne smaadredenen legen 

twee achtingwaardige Leeraars terug te nemen, in 

zyne bediening, schoon met behoud van traktement, 

voorloopig te schorsen, totdat hg van zgne weige¬ 

ring raogl terugkomen. Zgn beroep op hel Pro¬ 

vinciaal Kerkbestuur van Groningen werkte niets 

anders uit, dan dat zijne schorsing op twee jaren, 

met verlies zgner jaarwedde, werd bepaald, hem 

echter de gelegenheid niet ontnemende van door 

berouw en verbetering verzachting van de opge¬ 

legde straf te zoeken. Wenschelijk zou het voor 

de rust der Kerk geweest zijn, indien de gock. 

tot nadenken gekomen ware; maar in zijnen onver- 

standigen ijver, door anderen nog aangevuurd, 

gaf hij, met ^ijne aanhangers, menigte van Ge¬ 

schriften uil. Meest van deze liep eene voorrede 

in het oog, door hem geplaatst vóór een Werkje 

van zekeren j. klok (1), in 18^4 te Groningen 

uitgegeven , waarin de Evangelische GezdVjgen 

op eene schandelijke wijze werden aangerand. Dit 

kou niet met stilzwijgen voorbijgegaan worden, 

zonder schennis der Kerkelijke verordeningen. Het 

gevolg was dan ook, dat de cogk , verklarende 

met den inhoud van dit boek geheel overeen te 

(1) De Evangelische Gezangen getoetst en gewogen 

en te ligt bevonden. — In het volgende jaar gaf de cock 

zelf een bitter smaadschrift tegen de Gezangen uit, het- 

W’elk noch zijn hoofd , poch zijn hart tot eere verstrekt. 



297 

slemraen, door het Provinciaal Rerkbesluur van 

Groningen, als onbevoegd om eene Kerk, met wel¬ 

ker voorschriften hij zich niet kon vereenigen , te 

dienen, geheel van het predikambt werd ontzei (1). 

Ook nu beriep zich de veroordeelde op hoogere 

uitspraak, en de Synode besloot dan ook, bij hoof¬ 

delijke stemming, het oordeel van het Provinciaal 

Kerkbestuur te wijzigen , aan de cogjc den tijd van 

een half jaar toestaande om aan dat Bestuur zijn 

berouw en leedwezen Ie doen blyken; wordende 

hetzelve echter gemagligd om hem, bij gebreke 

hiervan, geheel van zijne dienst vervallen te ver¬ 

klaren (2). 

Velen was deze'uitspraak der hoogste Kerkver¬ 

gadering een bewijs van wijze lankmoedigheid en 

van zucht om de Kerk tegen scheuring te behoe-, 

den; anderen een blyk van de zwakheid der Sy¬ 

node cn de schijnbare voorbode van meerdere in¬ 

williging : maar, bij dit verschillend oordeel, bleek 

het zeer spoedig, dat het eerste geen doel getrof¬ 

fen had, en hel andere niet te vreezen was. Over¬ 

spannen, en het oog van duizenden op zich gerigt 

ziende, bewandelde de gogk zijnen eigenen weg. 

In October 1834 scheidde hij zich, met het groot¬ 

ste gedeelte der Gemeente van Ulrum, van de Ne- 

derlandsche Hervormde Kerk af, en gaf hiervan 

den Koning en aan de hoogste Staats- en Kerkbe¬ 

sturen kennis. Tevens voegden de zich met hem 

(1) Bij uitspraak van 29 Mei 1834. 

(2) Uand. der Syn., 1834, hl. 150, 189 verv. 
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afscheidenden hierbij, dat zij hem als hunnen wet¬ 

tigen Leeraar bleven beschouwen. In Januari] 1835 

werd hij , de door de Synode bepaalde tijd verstre¬ 

ken zijnde, te regt geheel afgezet, want de belofte 

van trouw aan de yerordeningen van zyn Kerkge¬ 

nootschap, bg zijn Candidaats-exaraen in 1823 af¬ 

gelegd , was ontegensprekelyk geschonden (1). 

Van October 1834 bestond er derhalve wezenlijke 

afscheiding. De gock was echter niet de^ eenige, 

die hieraan arbeidde. Hendrik, pieter bcuolte , 

die in 1833 Predikant te Doeveren en Genderen ^ 

in N oord-Brahand y geworden was, werkte ijve¬ 

rig met hem mede. Leerling van bilderdijr’s 

school, toonde hij reeds aan de Leydsche Hooge- 

school zijne zucht voor Kerkelyke regtzinnigheid (2). 

In 1834 een bezoek by den toen reeds geschors¬ 

ten DE GOCK afgelegd hebbende, had hij niet alleen 

niet geaarzeld, op Vrydag den 10 October voor 

de Ulrumer Gemeente te prediken en daarbij de 

Evangelische Gezangen aan te randen, maar ook 

den volgenden Zondag, nadat de Consulent dier 

(1) Hand. der Syn., 1834, hl, 8, 38, 107, 129, 

139, 147, 189 j 1835, bl. 82. Boeles, over Staatsregt, 

enz. , bl. 93 verv. IJnruhen in der Niederl. Ref. Kir- 

che, vön X, herausg. von I)r. j. c. l. gieseler , s. .54, 

u. w. Verder de menigvuldige Vlugschriften, in dien tijd 

gewis.seld, welker talrijkheid de aanhaling verbiedt. 

(2) In die Unruhen wordt hij beschreven : von ziem^ 

lich grossen Leichtigheit im Auffassen, ivenig tiefen 

Einsicht und fast gar keinem Studium, s. 77. 
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Genieeiile, de gewone predikbeurt waarnemende, 

een schandelijk onthaal gevonden had, in het open 

veld op nieuw op te treden en de aanhangers van 

DE coGK in hunne verkeerde handelwijze te stijven. 

Iels, dat zoo openlyk tegen de orde en de Kerke- 

lyke voorschriften indruischte, inogt niet onopge¬ 

merkt blyven. Weinige dagen later werd scholte 

door het Klassikaal Bestuur geschorst. Verre van 

hierdoor tot een rustiger gedrag aangespoord te 

worden, volgde hy het voorbeeld van de gogk en 

scheidde zich den 1 November, met de meerderheid 

zijner Gemeente, van het Nederlandsche Hervormde 

Kerkgenootschap af. Dit voorbeeld volgden nog 

andere Predikanten, als: a. brummelkamp, te Hut- 

tem ^ 3. VAN RHEE, te p^een, g. f. gezelle meer¬ 

burg , te Almkerk, en s. van velzen , te Droge- 

ham. Deze allen werden dan ook van het Pre¬ 

dikambt in de Hervormde Kerk ontzet (1). 

Op dit beknopt en eenvoudig berigt van den 

eersten oorsprong der afscheiding, behooren de 

vragen te volgen: wat bewoog eigenlijk de cock 

en zoovele anderen tot eene volkomen afschei¬ 

ding? — waarom sprak het Ncderlandsch Her¬ 

vormd Kerkbestuur het vonnis der afzetting over 

hen uit? — wat werd door den Slaat ten deze 
? 

De eerste vraag is reeds gedeeltelijk door het 

voorafgegaan verslag beantwoord. IJver voor het 

(1) Hand. der Syn., 1835 , op een aantal plaatsen 

1836, hl. 113. Unruhen, s. 77, u. w. 
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woord reglzinnigheid , zonder tot den zin van dat 

woord dóórgedrongen Ie zijn, was wel de eerste 

drijfveer hunner handelwyze; maar die ijver werd 

door oorzaken van builen verwekt of aangezet. 

De c.ock had dien toch gedurende de vyf eerste 

jaren zijner bediening niet aan den dag gelegd, 

maar de toestand der Gemeente van Vlrum had 

hem daartoe gebragt. De opgang, dien hij hier¬ 

door maakte, had hem gedurig verder gevoerd, en 

de tegenstand, welken hy eindelijk vond, hem zelfs 

in het denkbeeld doen komen van een martelaar 

voor de waarheid te zijn. Aan sgholte waren de 

later door hem gepredikte denkbeelden reeds aan 

de Hoogeschool niet vreemd; maar men had reeds 

toenmaals, bij groote onverzettelijkheid, de zucht in 

hem opgemerkt om tot in kleinigheden toe van an¬ 

deren af te wijken. Dit vuurde zynen ijver onge¬ 

twijfeld aan, en vond voldoening toen hij zich aan 

DE coGK aansloot, zich met een groot gedeelte zijner 

Gemeente van het beslaande Kerkgenootschap af¬ 

scheidde, en later voor de reglbanken als verdediger 

der Afgescheidenen optrad. Ook omtrent de andere 

Predikanten, die zich aan het hoofd der afscheiding 

plaatsten, kan nagenoeg hetzelfde gezegd worden: 

want, dat die zoogenaamde ijver niet altijd met 

ootmoed gepaard ging, blijkt uit toon en iuhoud 

hunner ten jare 1835 aan de Synode ingezonden 

adressen (1). Allen waren jeugdige menschen, die, 

in de Rerkelijke loopbaan nog weinig ondervinding 

(1) Hand. der Syn., 1835, hl. 121, 131, 134 verv. 
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verkregen hebbende, zich tot beoordeelaars en reg- 

ters opvvierpen , maar juist daardoor bewezen, dat 

hun de naam van woelzieken niet zonder grond 

gegeven was. Want wat wilden z'j? Verbetering 

in do Kerk? Zoo zij die noodig moglen geacht 

hebben, zou het hun pUgt zijn geweest, dit op 

bescheiden toon der hoogste Kerkvergadering aan 

te wijzen, en intusschen, getrouw aan de bij 

hunne toelating afgelegde belofte, in hunne Ge¬ 

meenten als Predikers van het Woord dos vredes 

te handelen. Maar, in plaats hiervan, werden de 

klagten over dat, wat men anders wilde, eerst aan 

de Synode ingeleverd, nadat de afscheiding reeds 

werkelijk bestond. Had de Synode, als vertegen¬ 

woordigster der Nederlandsche Hervormde Kerk, 

eene verklaring gegeven omtrent de leer, die be¬ 

hoorde verkondigd en beleden te worden, en had 

men zich met dezelve niet kunnen vereenigen, dan 

zou de afscheiding althans een’ schijn van grond 

gehad hebben. Maar de Synode had geene nieuwe 

leer opgegeven; zij handhaafde ten deze, wat zij 

vond. De verandering in het formulier van on- 

derteekening (1) drukte niemands geweten, en be¬ 

lette althans niemand om oud-Kerkelijk regtzinnig 

te prediken; daarenboven niets aan de waarde der 

(l) Het Dordsche Onderteekening-formulier was eigen¬ 

lijk een tijdelijk voorschrift, waarmede het bestaan der 

Ned. Hei'vormde Kerk in geen verband stond. Vóór 1619 

kende men het niet, en in een deel der Kerk, in 

Friesland j had men het, nooit aangenomen. 
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formulieren van eenigheid ontnemende. De Evan¬ 

gelische Gezangen, tegen welke men byzonder 

ijverde, bestonden reeds lang vóór 1816. De vra¬ 

gen vóór de bediening des Avondmaals, die men 

afgeschaft wilde hebben, als strekkende tot er¬ 

gernis der ware Godvreezenden, waren in den- 

zelfden geest als die, welke men in Groningen 

reeds in de zeventiende eeuw (1) gebruikt had, en 

zoo echt Christelijk,, dat het onbegrijpelijk is, hoe 

men ze ergerlijk heeft kunnen noemen. Van de 

zyde des Kerkbestuurs was dus niets gedaan, wat 

tot afscheiding kon nopen. Maar later wilde men 

deze juist uit dat niets doen trachten te wettigen, 

en verklaarde, dat het de pligt der Synode ge¬ 

weest was, Geschriften, door Hervormde Leeraars 

uitgegeven, maar naar het oordeel van anderen 

strijdig met de leer der Hervormde Kerk, tegen 

te gaan, en zoo met Kerkelyk gezag eene leer 

te weren , welke met die der Kerk streed. Voor¬ 

eerst zij hier opgemerkt, dat de Kerk in ons Va¬ 

derland vroeger wel de magt bezat om het uitge¬ 

ven van boeken te verbieden, maar die, tijdens 

de Republiek, eigenlijk van den Staat ontleende, 

en dat deze, bij de nieuwe inrigting van zaken, 

zelfs indien de Synode dit gewild had, niet lig- 

telijk te bewegen zou geweest zijn , ja in vele op- 

zigten geene vrijheid bezat, om Werken van weten- 

schappelijken aard, die niets onzedelijks of onrust- 

dreigends behelsden , te weren. Indien dit nog- 

(1) Ypey en DERMOUT, I., aant. 508. 
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tans had kunnen gebeuren, dan zou de Synode 

het overbrengen dier leeringen op Kerkelijk gebied 

bevorderd, twisten verwekt, den voortgang der 

wetenschappen belemmerd, en welligt scheuring 

veroorzaakt hebben. En noch het een, noch het 

ander strookte met hare roeping; terwyl dan ook 

de Nederlandscho Hervormde Kerk geenszins ver- 

antwoordelyk was voor hetgeen sommigen harer 

Leeraars schreven of predikten (1). En, waar deze 

in het laatste opzigt zigh geheel op Kerkelyk ge¬ 

bied bewogen, daar hadden de Kerkelijke verorde¬ 

ningen aan de Opzieners der Gemeenten de vrijheid 

gelaten om op derzelver Christelijke wandel en 

leer acht te geven. 

Maar waarvan scheidde men zich nu af? Van 

de Nederlandsche Hervormde Kerk? Dit ontkende 

men, maar verklaarde zulks te doen van het sedert 

1816 gevestigde Kerkbestuur, van het Genootschap, 

dat, zoo men beweerde, door do organisatie van 

dat jaar was opgerigt (2). Ongerymd was echter 

deze bewering, het uitwendige met het inwendige, 

den vorm met het wezen verwarrende. Het was er 

toch even verre af, dat de organisatie van 1816 

een nieuw Genootschap gesticht' had, als de vroe¬ 

gere , elkander opvolgende Kerk-orden dit gedaan 

hadden, — als de Hervormde Kerk ten gevolge der 

Dordsche Synode in de zeventiende eeuw eene an¬ 

dere dan die in het laatst der zestiende gewor- 

(1) Roijaards, t. a. p., II., bl. 362 en 363. 

(2) De Reformatie, voor IVovernher 1837, hl. 11. 

4 
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den was, en evenmin als vóór 1795, door de Provin¬ 

ciale Kerk-orden even vele Kerkgenootschappen als 

Gewestelijke Kerk-inriglingen bestaan hadden. Men 

had echter ook beschuldiging tegen de wyze van 

bestuur. Men wilde het niet zoo gecentraliseerd 

en geconcentreerd hebben (1). Maar reeds vroeg 

was deze aanmerking wederlegd geworden (2); 

en het bijeenkomen van eene algemeene Nati¬ 

onale Synode op bepaalde tijdstippen was, van 

de Synode van Emhden in 1571 tot die van 

Dordrecht in 1619, de wensch der vaderen ge¬ 

weest, maar nooit door den Slaat verhoord. Eene 

laatste grief was, eindelijk, dat men de nieuwe 

organisatie door den Slaat gevestigd noemde, en de 

Hervormde Kerk door dezen beheerd, zelfs over- 

heerd , daar zij onder een Departement van Alge¬ 

meen Bestuur, dat der» Eeredienst, stond. Doch 

wij behoeven niet te herhalen, wat vroeger door 

ons hieromtrent is opgemerkt (3). 

De oorzaak der afscheiding bestond dus by hen, 

die zich aan derzelver hoofd stelden, in onbera¬ 

den, doorgaans ongepasten ijver, door veelvuldige 

bij-oorzaken aangevuurd. En de afscheiding zelve 

was te ongepaster, daar niemand door die nieuwe 

organisatie belet werd een vriend der oud-Kerkelijke 

orthodoxie te zijn, zoo hy slechts de verordeningen 

niet schond, aan welke hij trouw beloofd had. 

(1) Groen van prinsteeer , t. a. p., hl. 18. 

(2) Zie hoven, hl. 252 verv. 

(3) Boven, bl. 259 verv. 
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Geen der zich afscheidende Leeraars werd dan ook 

door de Kerkbesturen (en hier vinden wy het ant¬ 

woord op onze tweede vraag) om zijne leer (1) 

afgezel, maar om zijne ontrouw aan de belofte 

omtrent het beleven der Kerkelijke verordeningen 

en het stichten van wanorde en verwarring. In 

dit opzigt deed het Kerkelijk Bestuur, wat het 

verpligl was te doen; en builen pUgt of boven 

regt ging dit ook in het vervolg niet. Wel be¬ 

tuigde het zyn leedwezen over den zich meer en 

meer verloonenden geest van afscheiding; maar 

in deszelfs adviesen, ten deze door den Slaat ge¬ 

vraagd, bepaalde het zich alleen lot de handhaving 

der regten van de beslaande Kerk, geene andere 

maatregelen nemende, dan die strekken moesten 

ter bevordering van rust en orde. Tot deze be¬ 

hoorden de aanprijzing van bedachtzaamheid en 

waakzaamheid (2), en de verordening omtrent het 

aannemen der verzoeken tot afscheiding (3). 

Meer werd door de Kerk niet gedaan; meer kou 

zij ook niet. De Afgescheidenen wilden een nieuw 

(1) Allerduidelijkst bewijs, dat men de voorstanders 

Tan Kerkelijke regtzinnigheid niet lastig wilde vallen, 

levert de opmerking, dat men van de zijde der Synode 

alle andere Predikanten, die zich als zoodanigen open¬ 

lijk in hunne, adressen aan dezelve deden kennen , en 

onverholen hunne aanmerkingen op een en ander 

maakten , ongestoord in hunne bediening liet blijven. 

(2) Hand. der Syn., 1834, bl. 153, enz. 

(3) Hand., 183(1, bl. 110. 

III. 20 
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Genootschap opriglen, en dit'toe te laten, of te 

Terhindereii, behoorde tot de bevoegdheid van 

den Staat. En deze vond hier reglraatig bezwaar. 

Vooreerst toch, achtte men het met de pligten der 

Hooge Regering onbestaanbaar, de stichting van 

een nieuw Kerkgenootschap, waarvan de gevolgen 

niet te overzien waren , ligtelijk en zonder deszelfs 

inrigting te kennen, toe te staan, en, ten andere, 

kende men geene andere Gereformeerde Kerk in 

Nederland^ dan de sedert 1816 op nieuw georga¬ 

niseerde, terwyl zij, die dat andere Kerkgenoot¬ 

schap wilden, zich insgelyks Gereformeerden noem¬ 

den. Tot deze bezwaren had de Regering regt., niet 

alleen om derzelver eigen gewigt, maar ook omdat 

de Grondwet (v. 1815, Art. 191} slechts aan be¬ 

staande Kerkgenootschappen bescherming beloofde, 

en het Wetboek van Strafregt (Art. 291—294) 

alle vereenigingen van meer dan twintig personen 

om zich met Godsdienstige of andere onderwerpen 

bezig te houden, zonder door het Burgerlijk gezag 

daartoe gemagligd te zijn, ongeoorloofd en straf¬ 

baar verklaarde. De Staal belemmerde dus geenszins 

de Godsdienstige' begrippen der zich afscheidenden, 

maar stond hun geene Openbare of by de Wet 

niet vergunde Godsdienstoefening toe. In dien 

geest werd dan ook door het Gouvernement ge¬ 

handeld. Het Departement van Eeredienst weigerde 

in ’sKonings naam de laatste (27 November 1834) 

aan de Afgescheidenen van Doeveren^ Genderen 

en Gansooijen. Een jaar later (11 December 1835) 

werd dezelfde betuiging herhaald, maar nu daarbij 



gevoegd, dat de gevraagde vergunning niet kon 

verleend worden, tenzy het Gouvernement zich 

door naauwkeurig onderzoek van de Reglementen 

van het nieuwe Genootschap overtuigd had, dat 

hetzelve niets nadceligs voor den Staat of voor de 

bestaande Hervormde Kerk bedoelde. Eindelyk ver¬ 

scheen er, ten gevolge van nieuwe adressen aan 

den Koning, een Besluit van dezen, den 5 Julij 

1836. Hadden de Ministeriële Aanschrijvingen vruch¬ 

teloos beproefd, de dwalenden omtrent de handel¬ 

wijze van het Kerkelijk Bestuur beter te onderrig- 

ten en hen op de heillooze gevolgen der afscheiding 

opmerkzaam te maken, — het Koninklijk Besluit 

wees den halsslarrigen den weg aan, door welken 

hun wensch, als erkend Kerkgenootschap te be¬ 

staan , vervuld kon worden. Hiertoe moesten zij 

zich, met overlegging van hunne Reglementen, 

en onder dê verpligling van zelve in hunne Ker- 

kelyke en armen-behoeften te voorzien, bij den 

Koning vervoegen met door allen, die dit wensch- 

ten, onderteekende (1) adressen; terwijl hun in- 

tusschen vrijheid werd verleend, om, indien zij met 

meer dan twintig personen, als particulieren, in 

een huis wilden zamenkomen, bet verlof daartoe 

bij de Regering hunner woonplaats te zoeken. 

Gunstig luidde dit Besluit des Konings; maar de 

Separatisten maakten er een ongepast gebruik van, 

en, alsof hun het verschil tusschen Reglement en Ge¬ 

il) De waarheid der onderteekening moest door den 

Burgemeester der Gemeente bekrachtigd worden. 

20 ^ 



loofsbelijdcnis onbekend ware, verklaarden zij , dal 

hunne Reglementen in de Formulieren van eenig- 

heid der Hervormde Kerk, in de Nederlandsche 

Geloofshelijdenis en den Katechismus, vervat wa¬ 

ren. Over het geheel wilden zy het erkennen van 

hun zelfstandig bestaan van het Gouvernement als 

een hun toebehoorend regt afdwingen, niet als 

eene gunst ontvangen*. 

Intusschen ging dit alles geenszins rustig toe. 

De handelwijze der Afgescheidenen maakte de tus- 

schenkomst der Regterlijke magt noodzakelijk. Het 

was er echter zeer verre af, dat deze zich eenig 

oordeel over hunne denkwijze aanmatigde; maar 

onopgemerkt raogt zij het niet laten, waar de wet¬ 

ten overtreden werden. Haar eerste vonnis gold 

DE GOGK, die zich den 19 October 1834 aan open¬ 

bare rustverstoring in de kerk te JJlrum had 

schuldig gemaakt; en op gelijke wyze werden later 

anderen, die in grooter getal dan dat van twintig 

personen waren zamengekomen, als overtreders van 

Art. 291 van het Wetboek van Strafregt, door de 

meeste Regtbanken (1) , met uitzondering slechts 

(1) Ook in Frankrijk werd deze wet toegepast op hen, 

die in grooter getal dan 20 ter Godsdienstoefening, 

zonder ontvangen verlof, zamenkwamen. Als bestrijders 

Van derzelver toepasselijkheid op de Separatisten traden, 

buiten scholte zei ven , die meermalen in persoon zijne 

zaak bepleitte, vooral op de Regtsgeleerden Mr. a. m. c. 

VAiT HALL, Advocaat te Amsterdam, reeds overleden, Mr. 

j. w. GKFFitEw, in hunne uitgegeven pleitredenen, en Mr. 
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van eene enkele, die dit artikel anders verslond, 

veroordeeld. De Separatisten gedroegen zich dan 

ook'somwylen zoo onrustig, dat men genoopt werd, 

ter handhaving der orde, een grooler of kleiner 

getal militairen naar de plaats hunner woning te 

zenden, die, by gebrek aan eene caserne, niet* 

alleen bij hen, maar bij alle ingezetenen werden 

ingelegerd. Ook deze maatregel der Regering, 

waarover men zooveel klaagde , was niet onbillijk. 

Het kan echter zijn, dat men bier en daar de 

Separatisten te over bezwaarde; maar dit was geens¬ 

zins aan het Hooge Staatsbewind , meer aan plaat¬ 

selijke autoriteiten, te wijten. Waar dit nogtans 

plaats moge gevonden hebben , en waar men som¬ 

wijlen hunne zamenkornsten met te groot geweld 

verstoorde, zijn wij het geenszins, die zoodanig© 

handelwijze verdedigen; maar duidelijk is het ons 

gebleken , dat dit niet in het plan des Konings of 

van zijne hooge Raadslieden lag, die niets anders 

dan de handhaving der Staatsreglen, en nooit het 

invoeren eener inquisitie, zochten. De Separatis¬ 

ten zelve gaven intusschen aanleiding om hard be¬ 

handeld te worden, zoowel door hunne woelingen, 

als door hunnen stoulen eisch om kerken en^ goe¬ 

deren , den Hervormden wettig toebehoorende, to 

bezitten. 

6. GROEN VAN PRINSTERER , t. a. p. , hl. 54 VCrV. - Als 

verdedigers van het door de meeste Regtbanken aange¬ 

nomen gevoelen schreven Mr. a. w. van appeltere, boe¬ 

tes , over Staatsregt, enz., en anderen. 
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Bevreemdend zou het wezen, dat onder dusda¬ 

nige omstandigheden de Separatisten bleven bestaan, 

en zich zelfs uitbreiden , zoo niet de Geschiedenis 

leerde, dat het denkbeeld van als martelaar, voor 

welke zaak dan ook, op te treden, allergeschiktst 

is om eene uitbundige geestdrift op te wekken. 

Wel is dan ook te onderscheiden , of de martelaars 

van de zaak, waarvoor zij lyden, of dat deze van hen 

waarde ontvangen, en of dat lijden, voor hetgeen 

men waarheid acht, met volle overtuiging van die 

waarheid ondergaan wordt. Onbetwistbaar toch is 

het, dat een groot getal der Afgescheidenen tot de 

mindere en onkundige klasse des volks behoorde , 

die doorgaans niet konden aantoonen, waarom zij 

zich afgescheiden hadden. De cogk en scholte 

vonden dan ook meest hunnen aanbang bij hen, die, 

niet deelende in gezonde Evangeliekennis, zich, 

in blinden yver voor Rerkelijke regtzinnigheid, 

meer aan woorden, dan aan zaken gehecht had¬ 

den; raenschen, onder welke zich velen bevonden, 

die op de Godsdienst inderdaad hoogen prys stel¬ 

den en bij eene goede leiding, zoo als die, bij 

voorbeeld, welke in het begin dezer eeuwdoor eenige 

Veluwsche Predikanten gegeven werd (1), tot ach¬ 

tingwaardige leden der Gemeente hadden kunnen 

gevormd worden. Niet weinigen werden thans op 

den weg der dweepzucht gevoerd; want ougeloofelyk 

schier zijn de berigten van ongepaste , vaak onheir 

lige geestdrijverij, welke omtrent sommigen wor- 

(1) Zie boven, bl. 224 verv; 
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den medegedeeld. Groot was inlusschen het getal 

dér Afgescheidenen niet. Onder de aanzienlijken 

en verstandigen vonden zy weinig opgang. Zij, . 

die zich als zoodanigen verklaard hadden, be¬ 

droegen, met hunne kinderen, in 1836 omstreeks 

4000 (1). 

Intusschen werd het hoe langer zoo duidelyker, 

dat het Gouvernement tot geene verdere toegefe¬ 

lijkheid kon gebragt worden. Deze overtuiging 

bewoog dan ook sgholte zelven, om in 1838 met 

de Utrechtsche Afgescheidenen aan de door den 

Koning gestelde voorwaarden te voldoen. Zy toon¬ 

den een genoegzaam getal leden uit te maken, 

een geschikt gebouw ter uitoefening der Godsdienst 

te kunnen gebruiken, en leverden bij het door hen 

ontworpen Reglement een adres over, welks on- 

derteekeningen door den Burgemeester van Utrecht 

voor echt verklaard waren. 

Hoezeer nu de afscheiding zelve eene betreu¬ 

renswaardige zaak bleef, had de Slaat echter niets 

meer tegen het oprigten van Afgescheiden Gemeen¬ 

ten. Bij Koninklyk Besluit van 14 Februarij 1839, 

werd dan ook het bestaan eener Christelijke Af-^ 

gescheiden Gemeente veroorloofd, derzelver Opzie¬ 

ners erkend, het Bestuur aan het den Koning aan¬ 

geboden Reglement, en de Gemeente in het alge¬ 

meen aan alle Staalsbepalingen, omtrent andere 

(1) Hand. der Syn. , 1836, bl. 13 verv.; vgl. overi¬ 
gens Unruhen, s. 144, u. w., en Godgeleerde Bijdra¬ 
gen , 1836, bl. 791 verv. 
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Kerkgenootschappen in het Ryk beslaande of later 

Tast te stellen, onderworpen. 

Het zou builen ons bestek liggen, het Regie- 
% 

ment van derzelver inrigling en beheer in al des- 

zelfs deelen na te gaan. Gepast is het echter , 

hieromtrent het een en ander'op te merken. Was 

het eene grieve tegen de beslaande Hervormde Kerk 

geweest, dat derzelver organisatie van den Slaat 

was uitgegaan; die der Afgescheidenen ontsloeg 

hen geenszins van gelijke verpliglingen jegens den 

Slaat. Onderscheidend was het niet, dat zij de 

Formulieren van eenigheid erkenden, maar wel, 

dat zij van hunne Leeraars vorderden, schriftelijk 

te verklaren, daarmede overeen te stemmen, om¬ 

dat deze in alles overeenkomen met Gods Hei¬ 

ig fVoord. Overigens bleef men, \vat den vorm 

van. Gemeentelijk bestuur en Eeredienst aanging, 

groolendeels getrouw aan de gewoonte der Neder- 

landsche Hervormde Kerk, zich vooral beyverende 

om strenge voorschriften omtrent de Kerkelijke 

tucht (e geven, niet het minst omtrent het huwelijk. 

Zoo bestond dan de eerste erkende Afgescheiden 

Gemeente. De toegevendheid der Regering vond 

nogtans bij velen berisping, vooral daar zij geene 

zorg had gedragen voor eene behoorlijke opleiding 

van de aanslaande Leeraars der nieuwe Gemeente, 

en toegelaten, dat het Kerkelijk Reglement huwe¬ 

lijken in graden van bloedverwantschap, welke de 

Wet toeliet, verbood (1). Het eerste was evenwel 

(1) Zie Art. 29 en 59. Unruhen, s. 187. 
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TOOI' eene enkele Gemeente, voor welke het Re¬ 

glement oorspronkelijk bestemd was, hoogst moei- 

jelijk, zonder voor die enkele Gemeente, welke de 

bestaande inrigtingen mistrouwde, eene byzondere 

wetenschappelijke iurigting aan» te wijzen; en het 

laatste mogt Kerkelijk gedoogd worden, daar het 

inderdaad geene inbreuk op de Burgerlyke Wet 

maakte. 

Kort hierna werd ook, op gelijke bepalingen en 

een nagenoeg gelijk Reglement, hel beslaan van 

Afgescheiden Gemeenten te Groningen en elders 

toegelaten. Een Koninklijk Besluit, van 9 Januarij 

1841, maakte hen het verkrjgen van-de vergun¬ 

ning der Regering ligter, hiertoe alleen de toe¬ 

zending van hunne Kerkelijke Reglementen, een 

bewijs, dat het door hen te bezigen kerkgebouw 

geschikt is voor deszelfs bestemming, eene verkla¬ 

ring, dat zij nimmer aanspraak zullen maken op 

bezittingen van het Hervormd of andere Kerkge¬ 

nootschappen , en dat zij in hunne eigen kosten 

zullen, voorzien, vorderende, zonder hiervoor meer¬ 

dere zekerheid te eischen, dan die verklaring op 

zich zelve. 

Na dit algemeen verslag van hel ontstaan en den 

voortgang der Afgescheidenen, komt van zelf de 

vraag op: heeft de afscheiding inderdaad een Kerk¬ 

genootschap gesticht, dat getrouw is aan, en in- 

gerigt naar de Leerregelen der Dordsche Synode, 

en waar hel beginsel van Kerkelijke reglzinnighcid 

eenparig en volkomen is aangenomen en wordt 

gehandhaafd ? 
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Eigenlijk zaamverbonden Kerkgenootschap konden 

de Afgescheidenen gedurende het tgdperk onzer 

Geschiedenis niet gezegd worden uit te maken; 

althans niet voor den Staat, die het bestaan van 

afzonderlijke Gemeenten met afzonderlijke Reglemen¬ 

ten had toegeslaan, en die geene algemeene organi¬ 

satie kende. Wel is waar, hadden zij zich door 

het houden van Synoden, vóórdat de Staat nog 

ééne Gemeente had erkend, trachten te yereenigen; 

maar eigenlijke eenheid in den vorm bestond er 

niet, daar de organisatiën' der onderscheidene Ge¬ 

meenten verschillend waren, en onder hen aan¬ 

merkelijke verdeeldheid heerschte, zich hg schol- 

TE zelven en hg anderen van afscheiding tot af¬ 

scheiding openbarende. Het punt van éénheid, 

dat aangegeven kan worden , bestaat in aller aan¬ 

neming van de Formulieren van eenigheid als vol¬ 

komen overeenstemmende met Gods Woord. Maar 

zien wij nu op de uitwerking van dit punt, dan 

vinden wg hen inderdaad in meer dan één opzigt 

van hetzelve afwijkende. Dweepzieke gezindheden 

werden door do Dordsche Vaders niet voorgestaan, 

maar bij de Afgescheidenen menigvuldig gevonden 

en aangekweekt (1). De cock en do Opzieners 

van Groningen, Friesland en Drenthe boden 

in 1837 den Koning aan, om, de Dordsche orde 

van zaken voorbijgaande, zich naar de vroegere 

Synoden van Emhden en Wezel te schikken; en 

(1) Zie enkele voorbeelden hij van appeltere , het 

Staatsregt, enz,, hl. 39. 
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hunne Opzieners, in' Maart 1836 Ie Amsterdam 

'vergaderd , veroorloofden zich eene belangrijke uit¬ 

lating en eene niet min gewigtige verandering in het 

te Dordrecht voorgeschreven formulier van onder- 

teekeuing (1). Bij zoo groote afwijking, kan de 

door ons gedane jraag niet gunstig beantwoord 

worden,'en gaat zelfs de schijn verloren van ge¬ 

hechtheid aan de Dordsche inrigtingen. Wat had 

meii dan ten deze door a^ die woelingen ge¬ 

wonnen lij 

Het is waar, dat de afscheiding zich over geen 

ruim veld uitbreidde. Zij bleef en is echter te 

betreuren. i Misschien zou zij , zoo het met goede 

orde en de handhaving der wet had kunnen stron¬ 

ken , bij minder openbare tegenwerking, nog tot 

kleineren kring bepaald gebleven zijn. Hoe bejam¬ 

merenswaardig , werkte zij noglans niet in alle op- 

zigten nadeelig, en daarom sluiten wij ons histo¬ 

risch overzigt met in een enkel woord den invloed 

aan te wijzen , welken de zaak der Separatisten op 

de Godgeleerdheid en op den Godsdienstigen zin 

heeft gehad. 

De woèlingen gaven uit den aard der zaak aan¬ 

leiding tot menig Geschrift, zoowel tegen als ten 

voordeele der Nederlandsche Hervormde Kerk, en 

ter uitbreiding' van Godgeleerde kennis geschreven. 

Ons bestek verbiedt ze te vermelden, maar niet 

(1) Zie overigens: Dc verordeningen der Hedendaagsche 

Separatisten getoetst aan onze oude Kerk-instellingen en 

bijzonder aan de Dordsche Syn. — te Amsterdam, bij brave. 
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oiu up Ie merken, dat deze wryving en wisseling 

van gevoelens menig nieuw inzigt te weeg bragleu 

en aanleiding gaven tot grondig en gezet onder¬ 

zoek. • Overigens is ook aan die onlusten , in ver¬ 

band met andere omstandigheden en gebeurtenis¬ 

sen , wat het Godsdienstige leven der Gemeenten 

aangaat, veel goeds te danken; maar te betreu- 

ren is het, dat door die afscheiding de partyzucht 

in de Hervormde Kj^rk niet geheel is verloren ge¬ 

gaan , dat ook daar nog allyd een strijd tusschen 

verschillende beginsels bestaat, welks uitslag in 

de toekomst verborgen ligt. Wij eindigen onze 

korte beschouwing van deze gebeurtenissen, wel 

waardig breeder en dieper behandeld te worden, 

met den wensch, dat Hij, wiens Albestuur door 

de Geschiedenis der Kerk zoo krachtig gepredikt 

wordt., ook hier toone voor het reine Christendom 

te waken! 

§ 4. 

Kort Ooerzigt van de lotgevallen dier afdeelin 

gen van de Nederlandsche Hervormde Kerk^ 

hij welke het Evangelie in eene vreemde 

taal gepredikt werd, 

1795—1840. 

Wij mogen en kunnen in ons verslag omtrent 

de lotgevallen dier Kerkelyke afdeelingen, bij welke 

het Evangelie in eene vreemde taal gepredikt werd, 
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kort wezen, omdat deze bijna geheel zijn ingewe¬ 

ven in die der Nederduitsche Hervormde Kerk. 

Een en ander, wat opmerking verdient, vinde 

hier dan beknopte vermelding. 

Meest vorderen de Waalsche Gemeenten onze 

aandacht, zoo omdat zy de talrijkste zyn, als om 

hel in betrekkelyken zin zelfstandige, dat bij dezel¬ 

ve bewaard is gebleven. Wel deelden zij in de ge¬ 

volgen der tydsomstandighedejj. De Kerkelijke vorm 

en het bestuur bleven echter in de eerste jaren van 

dit tijdperk gelijk aan die van vroegeren tijd (1). 

Het ontwerp van Kerkelijke organisatie onder lo- 

DEvviJK NAPOLEON, bedoelde de Waalsche Kerk, 

door de opheffing harer bijzondere Synode , aan de 

Algemcene der Nederlandsche Hervormde Kerk te 

onderwerpen, nogtans haar vrylatende op den voet 

van Klassen hare bijzondere aangelegenheden te 

regelen en hare bijzondere fondsen zelve te- bestu¬ 

ren (2). De Fransche overheersching deed dit 

plan mislukken, en de nieuwe organisatie , aan 

welke men toen werkzaam was, kwam, ten,gevolge 

van napoleon’s val, insgelijks niet lot stand. De 

Kerkelijke inrigting van 1816 lijfde haar echter 

geheel bij de Hervormde Kerk in. In derzelver 

Synode vertegenwoordigd, werden de daar uitge¬ 

vaardigde verordeningen ook voor haar verbindend, 

voor zooverre daarop geene uitzonderingen te ha¬ 

ren behoeve gemaakt waren. Hare huishoudelijke 

(1) Zie I D., bl. 244; II D., hl. 281. 

(2) Ypey en dermoot , IV,, bl. 398. 
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belangen noglans bleef zij zelve regelen, door eene 

Commissie tot de huishoudelijke zaken der Waal- 

sche Kerke7i in Nederland^ beslaande uit vijf Pre¬ 

dikanten en éénen Ouderling, door den Koning uit 

een drietal gekozen. - Hare werkzaamheden kunnen 

in het algemeen gezegd worden gelyk te zijn aan 

die der Nederduitsche Provinciale en Klassikale Kerk¬ 

besturen. Behalve deze Vergadering bestaat nog 

eene andere, onder ^en naam van , zamen- 

gesteld uit afgevaardigden van al de Gemeenten, en 

beurtelings in al de sleden, waar Waalsche Ge¬ 

meenten zijn, na den afloop der Algemeene Synode 

zamenkomende. Deze inrigting vormt als ware het 

den band tusschen alle de Gemeenten. Het bestuur 

van deze zelve en de behartiging van derzelver bij¬ 

zondere belangen zijn aan de Kerkeraden [Consis- 

toires) opgedragen (1). 

Intusschen deelden de Waalsche Gemeenten in de 

rampen, welke de geheele Hervormde Kerk ten 

gevolge der Omwenteling van 1795 troffen. Wel 

hoopten zy voor zich veel goeds, toen een Fransche 

Koning het bewind over Nederlayid aanvaardde; 

maar bitter werden zy in die verwachting teleurge¬ 

steld, Lodewijk kwam er rond voor uit, het be¬ 

staan van Fransche Gemeenten in Nederland al¬ 

leen in groote sleden noodig te achten. Van dit 

(1) Zie voorts over de inrigting der Waalsche Kerken; 

Reglemens généraitx et particuliers a Pusage des Eglises 

IFallonnes du Royaume des Fays-Bas — te ’sHagef 

1818. Roijaards, Kerkregt, II., bl. 134 verv. 

I 
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beginsel uitgaande, wilde hij zelfs die te Leijden 

opheffen, en ofschoon men deze met moeite be¬ 

hield, kon men niet verhindèren , dat hij eene te 

Deventer beslaande vacature weigrerde te vervul- 

len , te Dordrecht, Breda , Zierikzee, Middel¬ 

burg, Rotterdam en ^sGravenhage ééne, en te 

Amsterdam twee Predikantsplaatsen vervallen ver¬ 

klaarde (1). Bij de herstelling des Vaderlands en 

in latere jaren werden ook de Waalsche Gemeen- 

ten te Harderwijk , Heusden , Tholen, Voorbarg 

en op andere plaatsen, waar dit voegzaam kon 

geschieden, vernietigd. In 1834 telde de Waal¬ 

sche Kerk nog een en twintig standplaatsen en acht 

en twintig Predikanten (2). Een onlangs genomen 

Besluit dreigt in het vervolg bijna hare geheele 

opheffing in ons Vaderland. 

In Godsdienstige denkwijze en beoefening der 

Godgeleerde wetenschappen was zij naauw met de 

geheele Nederlandsche Hervormde Kerk vereenigd. 

Zij telde, en telt nog onder hare Leeraars, die als 

Geleerden en Kerkelijke Redenaars op hoogen roem 

aanspraak hebben. Ware het ons vergund op hen 

te wyzen, wier arbeid algemeen is geworden, 

dan zouden wij er velen moeten noemen: maar om 

allen te vermelden is ons bestek te beperkt, en 

moeijelijk valt het, in geen’ zeer uitgebreiden kring, 

slechts den naam van sommigen, als bij voorkeur, 

te boeken. 

(1) Ypey en dermoüt , IV., hl. 368 verv. 

(2) Roijaards , I., hl. 76. 
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Wy mogen intusschen de groote verbetering, 

welke het Kerkgezang onderging, niet verzwygen. 

Op de Synode te Zwolle was reeds in 1797 vast¬ 

gesteld , dat er een bundel Gezangen zou verza¬ 

meld worden. Te volgenden jare werden tot dezen 

belangrijken arbeid vier Predikanten: s. f. rau , 

s. GERAUD, j. TEissEDRE l’ange en p, D. HuëT, be¬ 

nevens de Heeren g. titsingh en d. j. van lennep, 

benoemd. In 1801 werd de verzamelde bundel op' * 

de Leijdsche Synode ten gebruike bij de Openbare 

Godsdienst goedgekeurd, derzelver aanneming nog- 

tans aan de keuze der Gemeenten overgelaten. De 

nieuwe Gezangen, welke deels uit builenlandsche 

bundels overgenomen, deels oorspronkelij-k, en ook 

niet allen even voortreffelijk waren, werden niet 

gelijktijdig, maar langzamerhand, het laatst te 

V G ravenha ge ^ ingevoerd. 

Omtrent de Hoogduitsche, Engelsche en Schot- 

sche Gemeenten is minder opmerkelijks te vermel¬ 

den. Derzelver beslaan en wezen was geheel in de 

Nederlandsche Hervormde Kerk ingevlochten. Zij 

zyn volkomen in de Provinciale en Klassikale res¬ 

sorten ingelijfd, en hebben, volgens de jongste or¬ 

ganisatie, buiten de Kerkeraden geen afzonderlyk 

Bestuur. Zij verloren van tijd tot tijd Predikants- 

plaatsen, zoo als do Engelsche te Utrecht^ welke 

onder lodewijk napoleon werd vernietigd, gelijk 

na de herstelling des Vaderlands de Engelsche Ge¬ 

meenten van Vlissingen en Middelburg gecombi¬ 

neerd werden. Buiten deze Gemeenten zijn cr de 

Engelsch-Presbyteriaansche Kerken te Ainsterdatny 
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**Gravenhage en Rotterdam. De Schotsche Ge¬ 

meente te Dordrecht bleef bestaan. Eene Hoog- 

duitsche is alleen in de Hoofdslad, doch naauw 

vereenigd met de Nederduitsche. 

Zoo slaan wg aan het einde van de Geschiede¬ 

nis der Nederlandsche Hervormde Kerk. In menig 

bewijs van uitredding en in menige opmerkelijke 

leiding ondervond zij voortdurend de bescherming 

van eene hoogere hand, die het verkeerde der 

menschen ten goede bestuurde, uit wrijving van 

meeningen en gevoelens en uit den loop van ver¬ 

schillende gebeurtenissen een duurzaam helderder 

licht deed geboren worden, en Godsdiensligen zin 

met Evangelische denkbeelden aankweeken. Is er 

dan iets in de toekomst, hetwelk donker zou kun¬ 

nen schijnen — zou dan die les van het voorle- 

dene geen vertrouwen, geene krachtige hoop in¬ 

boezemen? Wij voor ons scheppen die daaruit. 

Waar zooveel gedaan is en nog gedaan wordt, om, 

bij grondige beoefening der Godgeleerde weten¬ 

schappen , voor de Godsdienstige vorming van hart 

en geest bij alle standen te waken, daar zal niet 

vruchteloos gebeden worden: Hemelsche Vader I 

uw Koningrijk kome! 

III. 21 
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DERDE HOOFDSTUK. 

Liotgcvallcn en toestand der overige Pro- 

testantsche Kerkgenootsehappen in ons 

Vaderland. lP9d-1840. 

Wy meenden de Geschiedenis der overige Pro- 

tesfantsche Kerkgenootschappen, builen dat der 

Hervormden, in Nederland bestaande, over dit 

tijdperk, geschiktelijk in één Hoofdstuk, ofschoon 

onder verschillende afdeelingen, te kunnen zamen- 

vallen; en \vy besloten te gereeder lot deze slechts 

schijnbare afvvyking van den vroegeren vorm , om 

alzoo plaats te winnen, en dit Deel, noodwendig 

grooler dan de vorige, echter, zooveel dit zonder 

schade voor den inhoud kon, binnen een matig 

getal bladen te beperken. 
u.-. 

§ 1. 

Verslag van de lotgevallen en den toestand van 

het Evangelisch-Luthersch Kerkgenootschap 

in Nederland. 1795—1840. 

Reeds in het vorige tijdperk zagen wij het Evan- 

V 
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gclisch-Lutherscli Kerkgenootschap , hoezeer door 

twist en scheuring geschokt, in bloei, en in tal 

van leden toenemen. De groote gebeurtenis Tan 

het jaar 1795 was voor hetzelve niet ongunstig, in 

zooverre althans, als het, even als de andere Kerk¬ 

genootschappen, gelijke regten met de Hervormde 

Kerk erlangde. Overigens deelde het echter in de 

gevolgen dier dagen, maar had, als Kerkgenoot¬ 

schap, minder met dezelve te worstelen, dan de 

Hervormden; want, waar deze over het bezit van 

Kerkelijke eigendommen met de Roomschgezinden 

te strijden hadden, en levens eerst na langdurige 

moeijelijkheden de bezoldiging hunner Leeraars 

verzekerd zagen , volgde het uit den vroegeren toe¬ 

stand der Lulherschen hier te lande , dal hel eer¬ 

ste minder bij hen kon plaats vinden, en dat, wal 

het laatste betreft, toen, onder het bestuur van 

scniMMEïiPENNiNGK, de aanspraak der Hervormden 

op het onderhoud hunner Eeredienst, hoewel stil¬ 

zwijgend , werd erkend , ook hun het regt op onder¬ 

steuning van wege den Staal, niet ontzegd werd. 

Onder hel bewind van lodevvijk napoleon, die zeer 

met hunne gematigdheid en vroomheid was ingeno¬ 

men (1), nam hun toestand geenen ongunsligen 

keer. Niet alleen gaf de kortstondige vereeniging 

met Oost-Friesland hun een grooler aanzien, 

maar, in September 1809, bestemde de Koning eene 

jaarlijksche som van f 20,000 ten behoeve der 

(1) Gedenks., L, bl. 169. 

21 ^ 
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Lulhersche Geestelijken (1). Reeds vroeger had 

hy, by het organiek Kerkelijk Besluit van 2 Au¬ 

gustus 1808, bepaald, dat de Geestelijken van die 

Gezindten, welker Eoredienst tot dusverre niet 

door den Staat onderhouden was, in het vervolg 

betaald zouden worden, naarmate de toestand van 

de schatkist dit zou toelaten. 

Het aangehaalde Koninklijk Besluit was echter 

van eeuen anderen kant voor hen van hooger be¬ 

lang. Uitgaande van het beginsel om al de Kerk¬ 

genootschappen te organiseren, betrok het daaron¬ 

der insgelijks het Luthersche, hetwelk hieraan in¬ 

derdaad behoefte had, daar deszelfs verschillende 

Gemeenten in ons Vaderland geen geheel uitmaak¬ 

ten, maar elke op zich zelve onafhankelyk bestond, 

uitgenomen de band, welken de ondersteuning 

der Amsterdamsche Gemeente tusschen deze en min 

vermogende, door haar beweldadigde Kerken ge¬ 

strengeld had. Nog meer mogt dit noodig geacht 

worden, daar het Genootschap in twee Gezindten 

gescheurd, cn door de aanwinst van Oost-Friesland 

van uilgebreider belang in den Staat geworden 

was. Hoe goed ook hier het doel ware, werd het 

echter niet bereikt. Nog vóórdat eenige organisa¬ 

tie tot stand gekomen was, vond de noodlottige 

inlijving van ons Vaderland in het Fransche Kei¬ 

zerrijk plaats. Nu zouden de Lutherschen deelen 

in de door napoleon .beoogde Kerkelijke orga¬ 

nisatie (1812), waarbij de Keizer eigenlijk niets 

(1) Ypey en dsruoiit , IV., bl. 421. 

9 
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minder, dan eene volkomen vereeniging van alle 

Prolestanlsche Gezindten verlangde. Voor de za¬ 

ken der Lutherschen werd de Predikant c. n, 

EBERSBAcn als Commissaris benoemd , die, toen 

NAPOLEON hel had opgegeven op eene algemeene 

vereeniging aan te dringen, uil zijnen lastbrief be¬ 

merkte, dat het Keizerlijk Bewind toch eene ver¬ 

eeniging wilde van Evangelisch- en Herstelde Lu¬ 

therschen. Hoogst moeijelijk was in het algemeen 

de taak om een Kerkgenootschap, dat geen geheel 

uilmaakle, te regelen, en in'het bijzonder om, 

waar de scheuring zoo diepe wortelen geschoten 

had , middelen te beramen, niet slechts lot hel be¬ 

werken van broederlijke verdraagzaamheid, maar 

ook lot eene volslagen zamensmelting. Ebersbagh 

raadpleegde met den Heer janssen, en de beide 

voordraglen dezer mannen omtrent dit ge^Yiglig 

onderwerp getuigden van hunne zorgvuldige wijs¬ 

heid, zich bey verende om aan den eenen kant den 

Keizer niet te verbitteren, en aan de andere zijde 

om Godsdienstige begrippen te doen eerbiedigen 

en vrijheid te handhaven. Wij hebben echter reeds 

gezien, dat de toenmalige werkzaamheden ter re¬ 

geling der Kerkelijke zaken eerst te Parijs niet 

die ondersteuning vonden, welke ze tot het doel 

had kunnen brengen, on dat zij later van zelf te 

niet liepen door den val van het Keizerrijk. 

De herstelling des Vaderlands bragl der Luthersche 

Kerk, als aan alle zedel jke inriglingen , voordeel 

aan. Het nieuwe Gouvernement, uitgaande van 

het beginsel, dat het Staatspligt is, de Godsdienst 
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te ondersteunen, schonk reeds in 1814 aan de 

Lutherschen eene aanmerkelijke som (1), om daar¬ 

uit de traktementen der Predikanten te verbete¬ 

ren , nogtans onder beding, dat het Kerkgenoot¬ 

schap of de Gemeenten gelyke toelage zouden ver- 

leenen. Zelfs werd er ondersteuning aan enkele 

weduwen geschonken, ter vergoeding van het door 

de Amslerdamsche Gemeente uilbetaalde, maar ten 

gevolge der omstandigheden verminderde pensioen. 

De zorg van het Staatsbewind strekte zich ech¬ 

ter verder uit. Wat het bij de Hervormden bereikt 

had , wilde het ook bij de Lutherschen, eene vol¬ 

komen regeling, namelijk, van derzelver Rerkelijke 

zaken. Deze was intusschen niet slechts de wensch 

van het Gouvernement, maar hel Hoofd van het 

Ministerieel Departement mogt, in zijne aanspraak 

bij de opening der eerste Evangelisch-Lulherschc 

Synode ten jare 1819 (2), openlijk verklaren, dat 

allen, die over het onderwerp waren geraadpleegd, 

van de gegrondheid van dat verlangen ten volle 

overtuigd waren. De Koning benoemde, even als 

by de Hervormden had plaats gevonden, in 1816 

eene consulerende Commissie (3), om bij het ge- 

wigtige werk van deze organisatie van raad en 

(1) ƒ 25,000. — De Herstelde Lutherschen ontvingen 

hiervan een evenredig aandeel. 

(2) Ons welwillend medegedeeld. 

(3) De leden dezer Commissie waren even als bij de 

Hervormden Kerkelijke personen uit hel Genootschap, 

zoodat de organisatie evenzeer geacht moet worden van 

de Kerk te^zijn uitgegaan. 
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inlichting Ie dienen. Door dezelve werd een ont¬ 

werp van een Algemeen Reglement[ voor hét be¬ 

stuur der Evangelisch-Lilt her sche Kerk in het 

Koningrijk der Nederlanden onderzocht en be¬ 

oordeeld. Intusschen was het er nog verre af, 

dat, toen deze Commissie hare werkzaamheden ge¬ 

ëindigd had, een eenvoudig Roninklyk Beduit de 

ontworpen organisatie zou hebben kunnen invoe¬ 

ren. Het zelfstandig bestaan der verschillende 

Gemeenten maakte het noodig, dezelve vooraf 

met het ontwerp bekend te maken. In den aan-^ 

vang van 1818 (1) werd het dan ook aan alle 

toegezonden; nogtans niet om eene beoordeeling 

van het Reglement te verkrijgen, raaar^. meldde 

uitdrukkelijke bepaling, dat elke Gemeente zich, 

na lydsverloop van ééne maand , zonder bijvoe¬ 

ging van eeuige aanvragen , aanmerkingen of uit¬ 

zonderingen, hoegenaamd, met de eenvoudige woor¬ 

den ja of neen over het al of niet aannemen van 

hetzelve zou verklaren. Sommige der Gemeenten 

leverden weldra een gunstig antwoord in, maar 

bij andere ontmoette de zaak veelvuldige zwarig¬ 

heden, die niet dan na langdurige overweging 

werden overwonnen (2). Eindelijk werd hel Re¬ 

glement, zoo als hel ontworpen was, den 19 Sep¬ 

tember 1818, door den Koning vaslgesteld, of¬ 

schoon op de Gemeenten van Zwolle en Hoorn, 

. t ' 

(1) Aanschrijving van den Commissaris-Generaal, van 

21 Februarij 1818. 

(2) Uit medegedeelde berigten. 
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uithoofde van omstandigheden, nog niet toegepast 

wordende (1). 

Het Algemeene Reglement (2) liet wel aan de 

Lulhersche Kerken over, om, naar hare bgzon- 

dere behoeften en omstandigheden, hare afzonder¬ 

lijke huishoudelijke inrigtingen te hebben, maar 

bepaalde levens, dat deze niets mogten behelzen, 

slrydig met die éénheid in beginselen en gelijk¬ 

vormigheid in hoofdzaken, welke de onderschei¬ 

den Kerken, als deelen van hetzelfde geheel, be¬ 

kboorden te kenschetsen. Om deze éénheid te be¬ 

waren, werd het Kerkgenootschap in zes Ringen, 

die van Amsterdam , Rotterdam , ’j Gravenhage, 

Utrecht^ Haarlem en Groningen^ verdeeld, die 

door het algeraeene bestuur te zamen vereenigd 

werden , hetwelk aan eene Synode, Synodale Com¬ 

missie en plaatselyke Kerkeraden werd aanbevo¬ 

len (3). Ecne bijzondere bepaling liet het aan de 

Herstelde Lutherschen over, of afzonderlijk te blij¬ 

ven bestaan, of zich, behoudens eigene huishoude¬ 

lijke bepalingen , met de organisatie der Evange- 

lisch-Lulherschen te vereenigen. 

De Synode vormt het hoogste Kerkelijk Be- 

(1) Koninklijk Besluit, 19 September 1818, Art. 2. 

(2) Algemeen Reglement, Art. 19.— Bij verschillende 

besluiten werden in het Reglement kleine veranderingen 

gemaakt. Wij hebben, buiten het oorspronkelijke, ook 

dat vóór ons liggen, waarbij de veranderingen tot Jan. 

1834 zijn opgenomen. 

(3) Algen^en Reglement, Art. 3. 
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stuur, uit zes Predikanten en zeven Gemeente- 

leden bestaande. Van de eersten wordt uit eiken 

Ring één afgevaardigd, welke uit een Kerkelijk 

opgemaakt drietal door den Koning gekozen wordt. 

Hetzelfde vindt met de andere leden plaats, van 

welke drie uit de Gemeente Amsterdam^ één 

uit Rotterdam, één uit Gravenhage en twee 

uit de overige Gemeenten verkozen worden. De 

Synode, welker Voorzitter en Secretaris nu mede 

door den Koning benoemd worden, en die door den 

gewonen Hoogleeraar der Kweekschool te Amster¬ 

dam^ als prae-adviserend lid, wordt bygewoond, 

vergadert jaarlijks op den laatsten woensdag in de 

maand Mei te 's Gravenhage. Zij is in onmiddellijk 

verband gebragt met het Ministeriele Departement, 

welks Hoofd ook hare bijeenkomsten bijwoont. Belast 

met de zorg voor de algemeene belangen der 

Evangelisch-Lulhersche Kerk, en in het bijzonder 

met alles, wat de openbare Godsdienst en do Ker¬ 

kelijke instellingen betreft, beraamt zij Kerkclijke 

Reglementen en verordeningen, die aan de goed¬ 

keuring des Konings onderwerpende, en maakt, 

wat het Kerkelijk regt aangaat, de hoogste regt- 

bank uit. Aan haar is dan ook bij uitsluiting de 

afzetting van Predikanten, Candidaten en Kerke- 

raadsleden verbleven. Intusschen slaat het den ver¬ 

oordeelde vrij, in hooger beroep bij eene op zijne 

kosten zamengeroepen Synodale Vergadering in 

revisie te komen (1). 

(1) Zie de tweede afdeel ing van het Algemeen Regie- 
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Op do Synode volgt de Synodale Commissie ^ 

welker leden voor de eerste maal door den Ko- 

ning , later door de Synode benoemd werden. Hare 

gewone vergaderingen zyn in April, Junij en Oc- 

tober. Ondergeschikt en verantwoordelijk aan het 

hoogste Kerkelijk Collegie, is zij belast met de 

uitvoering der Synodale Besluiten en de behande¬ 

ling der gewone loopende zaken, met het alge- 

meene loevoorzigt over de Gemeenten, Kerkeraden 

en Predikanten, bijzonder over de vacaturen en 

derzelver vervulling, het vragen van handopening 

en approbatie, en, alsdan vermeerderd met twee 

andere Predikanten, ook met het examen der 

Candidaten. Zij behandelt de zaken, bij welke 

men zich van de uitspraken der Kerkeraden op 

haar beroepen heeft, beslist over de geschillen in 

de Kerkeraden, en is bevoegd om Predikanten, 

Candidaten en Kerkeraadsleden om gegronde rede¬ 

nen in derzelver dienst te schorsen. Eindelijk rust 

op haar de pligt, om jaarlijks bij de Synode een ver¬ 

slag van den staat des Kerkgenootschaps in te 

leveren (1). 

Het Gemeentelijk bestuur berust by de Kerkera¬ 

den , aan welke de zorg voor de Openbare Gods¬ 

dienst en het Christelyk Onderwijs, het opzigt over de 

ment; Reglement van Kerkeltjlt Opzigt en Tucht, van 2 

September 1819, Art. 2, c., en het Reglement van orde 

voor de Synode, van 14 Junij 1838, 

(1) Algemeen Reglement, 3dc afdeeling; Reglement 

van Kerkelijk Opzigt, Art. 47—83. 
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leden der Gemeenten en hel uitoefenen van de ICer- 

kclijke lucht omtrent deze zijn aanbevolen (1). ïn 

sommige gevallen vergadert een Groote Kerkeraad , 

zamengesteld uit allen, die vroeger in Kerkelijke 

dienst geweest en daaruit eervol ontslagen zijn. 

De zorg voor de armen is aan de Diakenen, die 

voor de Kerkelijke eigendommen aan de Kerk-rent- 

meesters opgedragen, welke beiden, even als de 

beheerders van weeshuizen en andere liefdadige in- 

riglingen (2) , verpligt zijn, vóór of op 1 Mei van 

elk jaar hunne administratie bij .den Kerkeraad te 

verantwoorden. Te Amsterdam grijpt hieromtrent 

eenige wijziging plaats. 

Na de vaststelling van bet Algemeen Reglement, 

werden, b^ Koninklijk Besluit van 6 November 

1818, de leden der eerste Synode, en uit dezelve 

de leden der Synodale Commissie benoemd; ter¬ 

wijl aan de laatste levens werd opgedragen de 

werkzaamheden der eerste Synode voor te berei¬ 

den. Den 12 Mei 1819 werd deze hoogc Verga¬ 

dering door het Hoofd van het Departement van 

Eeredienst geopend met eene plegtige aanspraak, 

waarin de geest van Christelijke liefde en wyze 

verdraagzaamheid op indrukwekkenden toon sprak. 

(1) Algemeen Reglement, 4de afdeel i iig; Reglement 

van Kerkelijk Opzigt, Art. 2G—46. — In Mei 1823 werd 

een Reglement op het plaatselijk Kcrkbéstuur, en in 

1826 een afzonderlijk op dat van de Gemeente van Am¬ 

sterdam uitgevaardigd. 

(2) Synodaal Besluit, van 3 Junij 182C, 
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De Synode aanvaardde onniiddeliyit hare werkzaam¬ 

heden; en hel is dan ook van dal tydstip af, dat 

wij den invloed der nieuwe organisatie op de 

Ecrediensl, de opleiding en het Kerkelyk leven 

der Leeraars, den bloei van het Kerkgenootschap 

en den Godsdienstigen zin der Gemeenten histo¬ 

risch bohooren gade te slaan. 

Aanmerkelijke veranderingen werden door de 

nieuwe organisatie in de Eeredienst der Luther- 

schen niet te weeg gebragt. Vermelding verdienen 

echter het algemeen invoeren eener Godsdienstoe¬ 

fening op den Goeden Vrijdag (1), en de plegtige 

viering van het derde eeuwfeest der overlevering 

van de Augshurgscïie Confessie aan Keizer ka¬ 

kel V; waarin niet alleen ten jare 1830 de 

Lulhersche Gemeenten, maar alle Protestantsche 

Gezindten hartelijk deel namen. Meer opmerke¬ 

lijk is de invoering van eenen nieuwen bundel 

Kerkelijke Gezangen. Reeds in 1820 had de Sy¬ 

node besloten, <^én algemeen, geheel volledig, naar 

de vatbaarheid van alle leden ingerigl, doch ook 

met de meerdere opgeklaardheid en zuiverheid 

in de denkbeelden, en met de vorderingen en ver¬ 

beteringen der Nederduitsche taal- en dichtkunde 

overeenstemmend, Gezangboek te doen vervaardi¬ 

gen. Dit gewigtige werk was door de daarmede 

belaste Commissie in 1825 voltooid. De bundel 

was niet geheel nieuw, maar bestond voor een 

groot gedeelte uit liederen, welke uit de reeds 

(1) Synodaal Bsslnit, van 16 Mei 1822. 
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vroeger beslaande Gezangen der verschillende Lu- 

Ihersche Gemeenten overgenomen vvaren, overigens 

uit zulke, welke men of uil de bundels van andere 

Proleslantsche Gezindten hier Ie lande ontleend, 

of aan Vaderlandsche dichters te danken had. De 

Synode bepaalde, dat dezelve in den loop van 

1827 algemeen zou worden ingevoerd (1). 

Reeds vóór de nieuwe organisatie had het Staats¬ 

bewind eenen maatregel genomen, die voor de op¬ 

leiding 'der aanslaande Leeraars by de Lulhcrschen 

van hel allerhoogste belang was. In 1815 had 

het met eene Commissie lot de zaken van het 

Evangelisch-Luthersch Kerkgenootschap geraadpleegd 

over de meest geschikte wijze, waarop lot derzel- 

ver opleiding binnen het Rijk gelegenheid kon ge¬ 

geven worden. Het gevolg hiervan was de oprig- 

ting van eene Luthersche Kweekschool^ te Am¬ 

sterdam , by welke één gewone en twee buiten¬ 

gewone rioogleeraars zouden zyn , van wie één by 

het afnemen der examina van hunne kweekelin- 

gen den Hoogleeraar in de Leerstellige Godgeleerd¬ 

heid te Leijden zou vervangen. Van het jaar 1820 

af mogt dan ook niemand (behalve bij de Hoog- 

duitsche Gemeenten) lol de predikdienst toegelaten 

worden, tenzij hij zyne opleiding aan do nieuwe 

Kweekschool ontvangen had (2), Eerlang werden 

(1) Zie Synodale. Aanschrijving, van 30 Mei 1825. 

(2) Zie Koninklijk Besluit, van 5 Decemlier 1816, 

N°. 5. 
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de Curatoren van het nieuwe Seminarium (1) be¬ 

noemd, en kwam hetzelve, onder do leiding van 

verdienstelijke Hoogleeraren, op kosten van het 

Rijk geheel tot stand. 

Aan deze inrigling werden zij , die verlangden 

eenmaal als Leeraars op te treden, in alle vak¬ 

ken der Godgeleerdheid onderwezen , biedende 

'het verband, waarin de Kweekschool met het Am- 

sterdamsche Athenacum gebragt was, hun levens 

ruime gelegenheid om zich in andere wetenschap¬ 

pen te oefenen (2). Even als bij de Hervormden, 

moeten ook zij den graad van Candidaal in de 

Letteren en in de Theologie verkregen hebben, om 

tot het Kerkelijk Proponents-exarnen toegelaten te 

kunnen worden. Dit wordt, zoo als wij reeds boek¬ 

ten, door de Synodale Commissie afgenomen , en 

loopt, met uit den aard van het Kerkgenootschap 

voortvloeijendo wyziging, nagenoeg over dezelfde 

punten, als bij de Hervormden. Na hierin zijne 

kennis bewezen te hebben , verbindt de onderzochte 

zich by handteekening ter goede vervulling zijner 

pligten, daarbij verklarende, dat hij de leer, welke ^ 

overeenkomstig met Gods Heilig JVoord^ inde 

aangenomen Symbolische Boeken der Evangelisch- 

(1) Konst- en Letterbode, van 18 April 1817. 

(2) Bij Koninklijk Besluit, van 4 Februarij 1824, wer¬ 

den de Studenten en Candldaten in de Theologie 

van de Militie vrijgesteld. Bij Synodaal Besluit, van 2 

Junij 1825, werden wijze bepalingen gemaakt omtrent 

het prediken der Studenten. 
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Luthersche Kerk vervat ia, ter goeder trouw aan¬ 

neemt en hartelijk gelooft. Hierna wordt hij al» 

Proponent of Candidaat lot de Heilige Dienst er¬ 

kend (1) en het Kerkelgke leven door hem ingelreden, 

Aan den aanvang dezer loopbaan vindt hij zich 

zijne reglen en pligten voorgeschreven (2), welke 

dienen om hem, zoolang hy geene standplaats 

heeft verkregen, lot ernstige ontwikkeling zyner 

verkregen kennis te noppn. Inlusschen is hy 

den ouderdom van twee en twintig jaren bereikt 

hebbende, beroepbaar. Het beroep zelf geschiedt 

door den Groolen Kerkeraad, hebbende deszelfs 

leden, op plaatsen, waar het gebruikelijk is, dat 

ook leden der Gemeente hunne slem uitbrengen, 

eene dubbele slem. Waar geen Groote Kerkeraad 

is, zullen de notabelen der mans ledematen met 

den gewonen Kerkeraad in hel beroep deelen. 

Eene opengevallen Gemeente heeft, even als bij de 

Hervormden, eenen Consulent. Het uilgebragte 

beroep behoeft, na deszelfs aanneming, de Kerke- 

lijke goedkeuring der Synodale Commissie en die 

des Konings (3). 

(1) Zie Nader Reglement op het examen, van 1 

April 1834. 

(2) Synodaal Besluit, van 10 Junij 1830, nader ge¬ 

wijzigd den 5 Junij 1839. 

(3) Reglement op de vacaturen, enz., van 16 Septem¬ 

ber 1819; Koninklijk Besluit, van 3 Óctober 1832; 

Synodale Besluiten, van 2 Junij 1835: allen gewij¬ 

zigd bij het herzien Reglement op de vacaturen , enz., 

van 26 April 1841. 
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De beroepen Proponent wordt, in eene afzon¬ 

derlijke Godsdienstoefening, by voorkeur door den 

President der Synodale Commissie, liefst althans 

door een van derzelver leden, met oplegging der 

handen openlyk en plegtig als Herder en Leeraar 

ingezegend of ingewijd (I). Hierop volgt do be¬ 

vestiging of voorstelling in de Gemeente, waarna 

het geheele dienstwerk aanvaard wordt. — Op¬ 

merking verdient het iptusschen, dat de inrigling 

der Luthersche Kerk ook Predikanten zonder vaste 

standplaats toelaat (2). 

De Predikant ziel zijne betrekking door den 

Staat beschermd en met aanmerkelijke voorregten 

begunstigd, zelfs na zijnen dood voor het lot zij¬ 

ner weduwe zorg gedragen. Wijze verordeningen 

schryven hem naauwgezette pligthelrachting voor; 

maar waken ook tevens voor de onbelemmerde 

uitoefening van zijn dienstwerk, en verzekeren 

hem die ondersteuning, op welke hij hierhij aan¬ 

spraak heeft. 

En kon het anders, of, by zoovele goede bepa¬ 

lingen, als uit de organisatie van 1818 voortvloei¬ 

den, en vooral door de stichting van de voortref¬ 

felijke Amslerdamsche Kweekschool , moest het 

Luthersche Kerkgenootschap, reeds in hel bezit 

van uitmuntende Leeraars , deszelfs Godsdienstige 

belangen voor de toekomst op de gunstigste wyze 

verzekerd zien? Ernstig werd er toch op de ver- 

(1) Besluit der Synodale Commissie, van 1 Oct. 1834. 

(2) Nader Reglement op het examen, Art. 31. 
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vulling van alle pligten der Kerkelyke bediening, 

op do leiding der Gemeente van den predikstoel en 

in het bijzonder op het Godsdienstig Onderwijs aan¬ 

gedrongen. Wel mogt zich dan ook het Luthersche 

Kerkgenootschap in een aantal mannen verheugen, 

die en als Kerkelijke redenaars en als Godsdienstige 

Schrijvers hoogen en verdienden lof hebben ingeoogst. 

Het noodwendig gevolg van dit alles was, dat 

het Kerkgenootschap ook in uilerlijken'bloei toe¬ 

nam. De Predikants-traktementen werden op me¬ 

nige plaats van Staatswege verhoogd, en voor 

meer dan ééne, zoo uit de bijdragen van den 

Koning, als uit die der Gemeenten en uit het Sy¬ 

nodale fonds tot onderstand, of geheel nieuwe ker¬ 

ken gebouwd, of de bestaande belangrijk ver¬ 

beterd en vernieuwd. In de daartoe aangewende 

pogingen verdient de ijver der Synodale Commissie 

hoogen lof. In Augustus 1841 mogt men dan ook 

openlijk verklaren, dat de staat der Kerke-kassen, 

kerkgebouwen en pastoriën in hel algemeen guns¬ 

tig was (1). Bij het ontwerp van het Algemeene 

Reglement (2), in 1818 aan de Gemeenten rondge¬ 

zonden, vinden wij in de zes Ringen hel getal van 

vijf en veertig Gemeenten genoemd, en hetzelve in 

1828 met twee vermeerderd (3), terwyl in 1839 

(1) Zevende Jaarlijksch Verslag van den staat des 

Evangelisch-Lutherschen Kerkgenootschaps, voor de le¬ 

den , hl. 4 en 5. 

(2) Art. 16. 

(3) Koninklijk Besluit, van 10 Januarij 1828. 

III. 22 
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het getal der Gemeenten op zes en vgflig, en dal der 

Predikanten op zeven en vijftig opgegeven werd (1). 

Met den uitwendigen bloei mag de inwendige 

in vele opzigten gelijkgesteld worden. Hadden de 

Lulherschen het somwijlen te betreuren, dat van 

hun Kerkgenootschap overgangen tot een ander 

plaats vonden, zij hadden zich van den ande¬ 

ren kant te verheugen, dat er ook tot hen óver¬ 

kwamen (2). Doorgaans mogt men zich daaren¬ 

boven in de Godsdienstige belangstelling der Ge¬ 

meenten, en over derzelver trouwe opkomst in de 

bedehuizen verblijden, blijvende men zich alleen 

beklagen, dat de namiddag-Godsdienstoefeningen 

over het algemeen minder yverig bezocht werden. 

De pogingen om nog meer nut te slichten, zoo als , 

het invoeren eener kinderpreek te Delft, door den 

Predikant land (3) , en de Bijbeloefening, voor 

kinderen en oude lieden op de armenschool te 

Haarlem gehouden (4), troffen doorgaans doel; 

terwijl men vooral met lof mogt spreken van de 

trouwe opkomst bij de katechisaliën. Overigens 

deelden de Lutherschen, wat derzelver zedelijken 

toestand aangaat, in dien der andere Nederland- 

(1) Feüring, Alphab. Register, bl. 184. — De Evan- 

gelisch-Lulhersche Gemeente te Meppel vereenigde zich 

met de Hervormde. Zie Hand. der Herv. Synode, 1826, 

bl. 0, 7 en 60 verv. 

(2) Zie, o. a. , de Jaarlijksche Ferslagen. 

(3) Tweede Verslag, bl. 5. 

(4) Zesde Verslag, bl. 8. 
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sche Protestanten, en wat wij ten deze omtrent 

de Hervormden in het algemeen gezegd hebben, 

raag ook op hen worden toegepast. 

Zoodanig is de toestand van het Evangelisch- 

Luthersch Kerkgenootschap na deszelfs nieuwe or¬ 

ganisatie. Aanwijzing behoeft het niet, dat het 

aan deze éénheid, vastheid en menig voorregt te 

danken heeft. Broederlijk staat het daar naast de 

Hervormden, naar welker vroegere organisatie de 

zijne geschoeid en gewijzigd is (1), en in het ver¬ 

band van verdraagzame liefde tot de overige Pro- 

testantsche Kerkgenootschappen. Zelfstandig geble¬ 

ven, en zijne zelfstandigheid blijvende handhaven, 

heeft het de hardheid van vroegere dagen verge¬ 

ten. Mogt men het slechts niet te betreuren heb¬ 

ben, dat de lak, die zich in het laatst der vo¬ 

rige eeuw afscheurde, nog niet weder met den 

hoofdstroom vereenigd is. 

§ 2. 

Geschiedkundig overzigt van de lotgevallen en 

den toestand der Herstelde Lutherschen. 

1795—1840. 

Voorzeker was de scheiding, welke bij heleinde 

des vorigen tydperks in de Nederlandsche Luther- 

sche Kerk ontstond , een zeer treurig verschijnsel; 

want, hoezeer de afgescheidenen een betrekkelyk 

(1) Aanspraak van den Commissaris~ Generaal bij de 

eerste Luthersche Synode^ 

22 ^ 
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gering getal uilmaaklen, bleef de scheuring ech¬ 

ter voortduren. Het ontbrak intusschen aan geeue 

pogingen om den verbroken band weder te her¬ 

stellen. Velen, vooral onder de Evangelisch-Lu- 

therschen, wenschten dit; maar hunne hoop werd 

verydeld door de onbuigzaamheid van anderen, 

misschien niet hel minste door den over-demo- 

kratischen vorm van het Herstelde Kerkgenoot¬ 

schap , in alles te veel ook met min geoefenden 

en min beschaafden moetende te rade gaan. De 

pogingen van Staatswege hiertoe onder napoleojv 

aangewend, bleven insgelijks zonder vrucht. Erns¬ 

tiger werd het echter beproefd onder het bestuur 

van Roning willem I, en wel weder van den 

kant der Evangelisch-Lulherschen. Derzelver Al¬ 

gemeen Reglement liet het den Herstelden Luther- 

schen over, zich met de aangenomen organisa¬ 

tie te vereonigen, en hot Gouvernement zou dit 

niet alleen gaarne gezien hebben, maar was ook, 

opdat het niet verhinderd raogt worden, traag in 

het toestaan van eene eigene en afzonderlijke or¬ 

ganisatie aan de Herstelden (1). De eerste Lulher- 

sche Synode nam dan ook ten jare 1819 de be¬ 

langrijke taak met yver op zich, in liefdevollen 

toon de afgescheiden broeders lot wydere of naau- 

were vereeniging uitnoodigende, en tevens om on¬ 

derling de daartoe noodige maatregelen te beramen (2j. 

(1) Uit vriéndelijk medegedeelde berigten. 

(2) Brief der Evangelisch-Luthersche Synode aan de 

Herstelde Lutherschen, van 21 Mei 1819. 
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Het antwoord der Tereenigde Vergadering van Ge¬ 

deputeerden der Herstelde Luthersche Gemeente te 

Amsterdam en van alle met dezelve verbonden 

Gemeenten (1) vernietigde Avel niet alle hoop op 

de gewenschte vereeniging, maar was voor het 

minst ongunstig. De voorslag ontmoette vooral te 

Amsterdam zwarigheden. Dit ontmoedigde echter 

de Synode niet, om ten volgenden jare eene andere 

poging aan te wenden, en zelfs aan te wijzen, hoe 

ligt de aangevoerde bezwaren uit den weg konden 

geruimd worden (2). Zij herhaalde dit nog eens 

in 1821 ; doch nu leed de heilzame poging voor 

goed schipbreuk op het wantrouwen der Herstel¬ 

den , die de Evangelischen niet alleen van onregt- 

zinnigheid verdacht hielden, maar ook in hun 

schryven van 31 July 1821 op min voegzamen 

toon beschuldigden. Dè Synode besloot nu ook 

alle verdere aanzoeken ter vereeniging voor het 

tegenwoordige op te schorsen, en hiervan aan de 

Herstelde en Evangelisch - Luthersche Gemeenten 

niet alleen , maar insgelijks aan de hooge Kerkbe¬ 

sturen der overige Protestanten kennis te ge¬ 

ven (3). Eenige jaren later gelastte de Synode 

aan alle Predikanten en Kerkeraden onder haar 

ressort, om aan hunne Gemeenten uitdrukkelijk 

den naam van Evangelisch-Luthersch to geven (4). 

(1) Van 29 Junij 1819. 

(2) Brief van de Synode, van 10 Mei 1820. 

(3) Bij Circulaire van 16 Mei 1822. 

(4) Synodaal Besluit, van 5 Junij 1834. 
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Intusschea werden de meest verlichte leden van 

het Hersteld Luthersch Kerkgenootschap meer en 

meer in hunne meeping bevestigd, dal hetzelve 

eene bepaalde organisatie behoefde. Op den over- 

demokratischen vorm en de daaruit voortgevloeide 

verordeningen leed veel goeds schipbreuk. Er wa¬ 

ren toch, behalve den Keikeraad, volks-verte- 

genwoordigers in de Gemeente, uit welke instel¬ 

ling naijver en geschillen, zoowel tusschen deze 

Kerkelijke Collegiën, als in de Gemeente, geboren 

werden. Duurzame rust en eendragt werden te 

vergeefs gezocht, en nog meer verhinderd door 

eene overdreven zucht voor Kerkelijke regtzinnig- 

heid, welke uit den aard der zaak aanleiding 

moest geven tot menige botsing met hen, die van 

milder beginselen uilgingcn. Deze betreurenswaar¬ 

dige twisten in derzelver bijzonderheden te volgen, 

zou ons bestek verre overschrijden, en behoort 

ook meer lot eene uitgewerkle Geschiedenis van 

dit bijzondere Genootschap, dan lot onze taak, 

die er slechts eene algemeene schets van veroor¬ 

looft. Genoeg zij het dus, op te merken, dal de 

geschillen, met welke het vorige tijdperk sloot, in 

dit, dan eens meer, dan weder minder, levendig 

bleven voortduren, vooral te Amsterdam y waar zij 

zelfs in 1828 en 1830 tot eene zoo openbare 

hoogte liepen , dal men de tusschenkomst der we¬ 

reldlijke magt noodzakelijk achtte. De voorstanders 

an een e vaste organisatie werden door dit alles 

te sterker van de behoefte daaraan overtuigd, en 

op eene algemeene vergadering van Gecommitleer- 



Jen Tan al de Gemeenten, den 6, 7 en 8 Augus- 

tus 1832 iQ Amsterdam, onder voorzitting van den 

Predikant j. c. jacobi , gehouden, wist men het 

zooverre te brengen, dat er eene nieuwe Kerkelij¬ 

ke inrigting ontworpen werd. 

Te regt zag men echter in, dat men op den 

duur met onvergenoegden zou te worstelen hebben, 

zoolang de bekrachtiging der Hooge Regering gee¬ 

nen eerbied voor de organisatie inboezemde. Het 

Gouvernement, dat nog altijd op eene vereeniging 

der Lutherschen was blijven hopen, liet zich ein¬ 

delijk hiertoe bewegen, en nu werd , zoo als bij de 

organisatie van andere Kerkgenootschappen had plaats 

gevonden, eene consulerende Commissie tot dit 

doel benoemd (1). De achtingwaardige Secretaris 

van het Departement van Hervormde Eeredienst 

beijverde zich om met derzelver leden te onder¬ 

handelen, en dit bad het gunstige gevolg, dat door 

’s mans mondelinge en schriftelijke mededeelingen 

alle zwarigheden werden uit den weg geruimd. Do 

consulerende Commissie stelde in hare vergadering 

van 6 Mei 1835 het Algemeen Reglement voor 

het bestuur vast, hetwelk, na de goedkeuring der 

verschillende Gemeenten verkregen te hebben , door 

den Koning, den 7 Augustus 1835, bekrachtigd 

werd (2). 

Het Kerkelijk Bestuur werd, ten gevolge der 

(1) Bij Koninklijk Besluit, van 2 Mei 1834. 

(2) Uit medegedeelde beriglen en stukken. 
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organisatie, in een algemeen en bijzonder ver¬ 

deeld. Het algemeene bestaat in de Algemeene 

Kerkelijke Kergadering en de Algemeene Ker~ 

kelijke Commissie. De eerste is zaniengesteld uit 

afgevaardigden der Gemeenten, welke echter zon¬ 

der lastbrieven handelen. Voor de eerste maal wer¬ 

den zy door den Roning benoemd. Aan deze Ver¬ 

gadering , welke op den eersten Woensdag in Au¬ 

gustus te Amsterdam bijeenkomt, is do zorg voor 

de algemeene belangen van het Kerkgenootschap, 

de handhaving der organisatie, en het vervaardi¬ 

gen van Reglementen opgedragen, terwijl zij in 

het hoogste ressort alle Rerkelijke geschillen be¬ 

slist, en aan haar de afzetting van Predikanten, 

Proponenten, Candidatcn en Kerkeraadsleden ver¬ 

bleven is. De leden der Algemeene Kerkelijke 

Commissie.^ de eerste maal door den Koning en 

vervolgens door de Algemeene Vergadering be¬ 

noemd, houden hunne gewone bijeenkomsten twee¬ 

malen des jaars, te Amsterdam. Zij voeren de be¬ 

sluiten der hoogste Vergadering uit, en behandelen 

de loopende zaken. Byzonder is aan haar de zorg 

voor de vacaturen, derzelver vervulling, en, alsdan 

vermeerderd met twee Predikanten uit Amsterdam^ 

het afnemen der examina van Studenten, Candida- 

ten en Proponenten toevertrouwd, terwijl zij de 

geschillen der mindere Collegicn en de zaken, in 

beroep voor haar gebragt, beslist. Haar bestralSngs- 

raiddel omtrent Rerkelyke personen bepaalt zich 

tol de schorsing. Hel bijzonder Kerkelyk Bestuur 
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bestaat uit den Grooten Kerker aad ^ Predikanten, 

Ouderlingen en Diakenen, een Consistorie y waar¬ 

toe alleen de beide eerstgenoemde orden behooren, 

eene Vergadering Tan Ouderlingen en eene Tan 

Diakenen. Aan deze Terscbillende Collegiën is de 

zorg Toor de belangen der Gemeente opgedra¬ 

gen , en aan de twee eersten in het bijzonder het 

Kerkelijk opzigt en de handhaving der tucht. 

Eindelijk staat het geheele Kerkelijk Bestuur der 

Herstelde Lutherschen lot den Staat en bet Mi¬ 

nisterie Tan Eeredienst in gelijke betrekking als 

dat der Hervormden (1). 

Lofwaardig is de zorg, welke dit Kerkgenoot¬ 

schap voor de opleiding van deszelfs aanstaande 

Leeraars draagt, en voor het Godsdienstig Onderwijs 

in het algemeen. De Studenten wonen de colle¬ 

giën van den Theologischen Hooglecraar aan het 

Amsterdamsch Athenaeum over de Gewijde Uitleg¬ 

kunde, de Natuurlijke en Leerstellige Godgeleerd¬ 

heid en de Kerkelijke Geschiedenis bij, terwijl 

zij door één’ der Predikanten in de Geloofsleer 

van hel Kerkgenootschap onderwezen worden. Na 

den graad van Candidaat in de Letteren verkregen 

te hebben, wachten hun twee examina. Door het 

eerste worden zij Candidaat in de Godgeleerdheid , 

door het tweede Proponent. Bij het laatste de 

(1) Zie het Algemeen Reglement, en het Reglement op 

de uitoefening van Kerkelijk Opzigt, enz., van 3 Au¬ 

gustus 1837; Reglement van orde voor de Algemeene 

Vergadering, van 9 Augustus 1839. 
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verklaring afgelegd hebbende, dat hij de leer der 

Luthersche Kerk ^ vervat in derzelver op Gods 

Woord gegronde Sytnholiscke Boeken^ en de Ge¬ 

loof shelijdenis der Herstelde Evangelisch - Lu- 

thersche Gemeente te Amsterdam ^ in het jaar 

1792 aangenomen, zonder eenige voorhehouding 

aanneemt en hartelijk gelooftY/oxAi hij beroep¬ 

baar gesteld. Vóórdat hij echter een aangeboden 

beroep aanyaarden kan, wordt hij, zijne vroeger 

afgclt'gde verklaring vernieuwd hebbende, to Am¬ 

sterdam plegtig lot de Heilige bediening ingeze¬ 

gend (1). 

Aan hem is het nu opgedragen , als Herder 

en Leeraar, voor de belangen zijner Gemeente te 

zorgen; maar in Gemeenten, welker talrijkheid of 

omstandigheden dit noodig maken-, ontvangt hij in 

het Godsdienstig Onderwijs de hulp van Krankbe- 

zoekers of Godsdiensl-onderwijzers, zelfs ook van 

Proponenten. Plegtig en openlijk worden zij , die 

hunne geloofsbelijdenis hebben afgelegd, als leden 

van het Kerkgenootschap bevestigd, en de vragen, 

welke bij die gelegenheid gedaan worden, zijn 

zeer geschikt om eenen ernstigen indruk te vcr- 

, wekken (2). In de wijze van beroeping der Pre- 

(1) Zie Reglement op het Examen, enz., van 4 Au¬ 

gustus 1837, met de verandering van art. 9, 14, 17 

en 18, bij Koninklijk Besluit van 16 Februari) 1840 

goedgekeurd. 

(2) Zie Reglement op het Godsdienstig Onderwijs, van 

•3 Augustus 1837. 
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dikanlen werd door de nieuwe organisatie geeno 

verandering gemaakt, maar wel voor eene gere¬ 

gelde waarneming en de vervulling van vacaturen 

gewaakt. 

Den 3 Augustus 1836 werd de eerste Algemeene 

Kerkelijke Vergadering na de organisatie te Am¬ 

sterdam gehouden, en, bij afwezigheid van den 

Minister, door den Heer janssen met eene plegli- 

ge aanspraak (1), waarin zij op het gewigt harer 

taak en op de voordeelen der nieuwe inrigting 

opmerkzaam gemaakt werd, geopend. Deze eerste 

Vergadering (2) behandelde algemeene belangen, 

het aan volgende overlatende om de Kerkelijke 

Reglementen te vernieuwen , of te ontwerpen en vast 

te stellen. Ook de volgende bijeenkomsten werden 

door den Heer Janssen bijgewoond, met uitzonde¬ 

ring van die in 1840, in welke de Staatsraad 

BRUGMANs de plaat» des Ministers bekleedde. 

Ongetwijfeld mogt zich het Kerkgenootschap in 

deszelfs nieuwe organisatie verblijden. Wel had 

dezelve niet alle aanleiding tot twisten kunnen 

wegnemen; maar, hoezeer deze dan ook bleven 

bestaan, werd noglans de rust niet verstoord, en 

werd openbare ergernis geweerd. 

Het Hersteld Luthersch Kerkgenootschap bestaat 

uit de Gemeente te Amsterdam en de daarmede 

verzustcrde Gemeenten te Enkhuizen, Medemhlik, 

Gorinchem, Harlingen, Zwolle^ en Helder en 

(1) Ons welwillend medegedeeld. 

(2) Van welker Hand. ons een afschrift is medegedeeld. 
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Huisduinen (1). Het wordt bediend door tien 

Predikanten (2), en telde ten jare 1839 een getal 

\an 12,804 zielen, onder welke 5062 lidmaten 

gevonden werden. 

Nog altijd bleef en blyft dan de scheuring tus- 

schen de Lulherschen in ons Vaderland voortdu¬ 

ren. Maar, hoe betreurenswaardig dit zij, is het 

nogtans niet te ontkennen, dat een der gewiglig- 

ste voordeelen der nieuwe organisatie hierin be¬ 

staat , dat zij aanmerkelijk bydraagt tot het koe¬ 

len van naijver en spanning tusschen de beide 

partijen. Met regt mogt daarom de Staatsman, die 

de eerste Algemeene Rerkelijke Vergadering open¬ 

de , betuigen, dat » beide, schoon huishoudelijk 

» gescheiden, ^broederlyke betrekkingen kunnen 

» onderhouden.” Milder geest openbaarde zich 

reeds bij de Herstelde Lutherschen in de bepaling, 

dat hel hun , die te ver verwijderd zijn van eene 

eigene Gemeente, vrijstaat, zich bij eene andere 

naburige Protestantsche te voegen, zonder daardoor 

hun lidmaatschap te verliezen (3). De bevredigende 

invloed van den tijd is ook hier, onder den God- 

delyken zegen, te verwachten, en daarbij de vuri¬ 

ge wensch te voegen, dat hier, en overal, meer 

en meer de les des Apostels moge beoefend wor¬ 

den : de waarheid te betrachten in liefde. 

(1) Algemeen Reglement y Art. 1. 

(2) Fedrins , t. a. p., bl. 184. 

(3) Algemeen Reglement, Art. 2. 
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§ 3. 

De Remonstrantsche Broederschap. 

1795—1840. 

De Omwenteling van 1795 verleende ook der 

Remonstranlsche Broederschap volkomen Staalkun¬ 

dige gelijkheid met de Hervormde Kerk. De on¬ 

verdraagzaamheid eener vroegere eeuw was reeds 

aanmerkelyk bekoeld, en van beide zijden vond nu 

eene toenadering plaats, die sommigfen met de 

hoop op eene geheele hereeniging vervulde. En 

zoo sterke wortels schoot deze, dat de Remon¬ 

stranten niet alleen eene proef namen om de scheu¬ 

ring , die tusschen hen en de Hervormden honderd 

zes en zeventig jaren had voortgeduurd, te doen 

ophouden, maar ook om eene volkomen verbroe¬ 

dering tusschen alle Protestanten te bewerken. Te 

merkwaardig is deze poging, om niet, zooveel ons 

bestek toelaat, derzelver gang en uitslag van nabij 

te beschouwen. 

Den 10 September 1796 vaardigden de Remon¬ 

stranten eenen brief uit aan alle Leeraars en Op~ 

zieners der Protestant sche Gemeenten in Neder¬ 

land ^ waarin op broederlijken toon de voorslag tot 

eene algemeene vereeniging werd gedaan. Verschil 

over beschouwelyke zaken, tot de Godgeleerdheid 

betrekking hebbende, mogt hiervan niet langer 

terughouden; want dal verschil betrof toch meest 

menschelyke nieeningen, en in de laatste tyden 
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was eene verdraagzaamheid ontstaan , die van eene 

milde denkwijze en van toenemende zucht voor 

ware Christelijke vrijheid getuigde. 

Groot opzien baarde deze brief, welke niet al¬ 

leen door den druk algemeen gemaakt, maar ook 

aan de Leeraars en Opzieners der Protestantsche 

Gemeenten , aan sommigen met bijvoeging van een 

afzonderlijk schrijven, toegezonden werd. Alleen 

de Roomschgezinden waren hiervan uitgezonderd (1). 

Ongetwijfeld achtten de opstellers van den brief 

den tijd, in welken de Hervormde Kerk hare 
/ 

voorreglen verloren had , de Staatkundige inrigling 

van het Land eene geheele verandering onderging, 

en de beginselen van vrijheid, gelijkheid en broe¬ 

derschap luide gepredikt werden, voor het doen 

van zoodanigen voorslag allergeschiktst. Te veel 

hadden zij echter op de verdraagzaamheid, die 

nog geenszins tot allen was doorgedrongen, gere¬ 

kend, en te weinig bedacht, dat juist het verlies 

hunner voorreglen velen onder de Hervormden 

minder toegevend moest doen worden, ja sommigen 

te meer legen verbroedering innemen, naarmate 

uit den mond van Dissenters wel eens een woord 

gehoord werd, hetwelk voor de vroeger heerschen- 

de Kerk geenszins vriendelijk klonk. Dat dit zoo 

was, bleek spoedig. Gunstig en ongunstig werd 

over den voorslag geschreven; door den eenen werd 

(1) Een hunner, Mr. b- s. sinkel, nam dit zelfs euvel 

op, en gaf een Werkje uit: De weg ter vereeniging 

voor alle Christenen geopend, enz. 
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die hemelhoog geprezen, door den ander streng 

gelaakt, ja door sommigen de kreet aangeheven, 

dat de Hervormde Kerk nooit in grooter gevaar 

had verkeerd (1). De zaak werd intusschen niet 

alleen door de pers behandeld; zij was voor de 

Kerkelijke Besturen gebragt. Onder de Hervormden 

antwoordden niet allen, en zij, bij welke dit plaats 

vond , sloegen eenen zeer verschillenden toon aan. 

Bij sommigen was die koel en stroef, zelfs terug- 

slootend; bij anderen warm en welraeenend, den 

geest der liefde ademende, en nadere inlichting 

omtrent de wijze, waarop de verlangde vereeniging 

tot stand zou kunnen gebragt worden, wenschen- 

de (2). Het antwoord der Zuid-Hollandsche Synode, 

in 1797 te Breda vergaderd, bevatte niets, wat 

regtsfreeks voor verwerping kon gehouden worden, 

maar verklaarde deze Vergadering niet bevoegd om 

(1) Vóór den voorslag schreven , o. a., j. kops, Leer¬ 

rede over den algemeenen grond van vereeniging onder 

de Christenen ; j. van geuns , Over de oorzaken van het 

verval in de Openbare Godsdienst. — Tegen denzelven: 

Nieutce Faderlandsche Bibliotheek, voor 1191, N°. 3, 

bl. 102 verv.; m. eppens , Antwoord op den brief der 

Remonstrantsche Broederschap ; d. c. van voorst , Vier 

brieven aan eenen Vriend, enz.; ee sage ten broek, 

Kerkelijke Redevoering over de ware Chr. verdraagzaam¬ 

heid; s. scHARP, in de Opdragt zijner, naar reckling- 

HABSEN gevolgde, Leerrede over den pligt van Christen 

Leeraren, aan adr. stoeker [Rotterdam, 1797). 

(2) Ypey en dermoüt, IV., bl. 217. 

» 
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orer zoo belangrijke zaak te handelen zonder last¬ 

geving van hare zenders (1). En dit was zij in¬ 

derdaad , naar den aard der toenmalige Kerkelijke 

inrigting. Bg de Lutherschen en Doopsgezinden 

werd de voorslag der Remonstranten in hel alge¬ 

meen met welgevallen ontvangen, maar in onbe¬ 

paalde uitdrukkingen beantwoord; lerwgl de on- 

derhandeling, welke de zaak tot stand zou heb- 
1 

ben moeten brengen, geheel achterwege bleef (2). 

Geheel en al in den warmen loon eener verdraag¬ 

zame liefde was vooral het antwoord der Sociëteit 

van de Doopsgezinden in Friesland (3), insgelijks 

nadere inlichting verlangende. 

Aan dien wensch, door zoovelen geuit, werd 

weldra door de Remonstranten voldaan. Den 17 

Augustus 1797 gaven zg eene nadere verklaring. 

Volgens dezelve, wenschten zij niet alleen eene in¬ 

wendige vereeniging in den geest en door de liefdé, 

maar ook eene uitwendige, door onderlinge over¬ 

eenkomsten en met geheele zamensmelting der zich 

verbindende Kerkgenootschappen. Waar de naauvv- 

ste vereeniging geene plaats kon vinden, waren 

zij bereid zich zooverre te verbinden , als de om¬ 

standigheden zouden loelaten. Op deze beide grond- 

(1) Bij KIST , Hand. der Zuid-Holl. Syn. in de zaak 

der Remonstranten, bl. 341 verv. 

(2) Ypey , Geschiedenis der Christelijke Kerk in de 

XVlilde Eeuto, VI, D., bl. 258. 

(3) Zie het bij ten cate , Geschiedenis der Doopsge¬ 

zinden in Friesland, bl. 304 verv. 
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«lagen kon de onderhandeling begonnen, maar moest 

in elk geval, als hoofdpunt, de volkomen vryslelling 

der wederkeerige en gemeenschappelyke Avond¬ 

maalviering aangenomen worden. Zelfs zou men, 

waar niet verder kon gegaan worden, in dit hoofd¬ 

punt kunnen berusten. Elk Kerkgenootschap zou dan 

ook deszelfs Formulieren van eenigheid , indien men 

er zoo hoogen prijs op stelde, kunnen behouden; 

maar van de broederlijke liefde werd verwacht, 

dat, wat anderen kwetsen kon, daaruit zou worden 

weggenomen. 

Zeer onderscheiden werd ook deze verklaring 

beschouwd. Wel waren verre weg de meeste 

antwoorden afwijzend, maar niet weinige in harle- 

lyken toon gesteld , zelfs bij enkelen toestemmend; 

maar andere ook kort en stroef, verklarende in 

geene onderhandeling over deze zaak te kunnen 

komen (1). Het ontbrak niet aan zulken, tot welke 

de geest der liefde diep was doorgedrongen, en 

die, zoo al geene geheele vereeniging, toch eene 

naauwere toenadering wenschten; doch zeer ve¬ 

len waren van een tegenovergesteld gevoelen, 

niet slechts omdat zij minder verdraagzaam en rek¬ 

kelijk dachten, maar ook omdat zij in eenen zoo¬ 

veel vrijheid latenden voorslag bewijs meenden te 

vinden voor onverschilligheid omtrent gewigtige 

waarheden van hel Christendom, althans bevestiging 

van hel vermoeden, dat de Remonstranten op de- 

(1) Ypet en dermout , IV., bl. 221 verv. Kist, t. a. p., 

bl. 345 verv. 

iir. 23 
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zelve geringen prys stelden. Geene vrucht droeg 

dan deze poging, en de scheuring bleef,- als 

vroeger, voortbestaan. 

Gev\is waren de Remonstranten, zoo als ergens 

wordt aangemerkt (1), zooverre gegaan, als zij, 

behoudens den geest en den grondslag hunner 

Broederschap, konden. Maar men wijle het mis- 

lukken hunner poging , welke ongetwijfeld aan de 

edelste bedoeling is toe te schrijven, niet alleen 

aan harde onverdraagzaamheid. Wijs beraad en 

behoedzaam raadplegen met tijd en omstandighe¬ 

den waren aan ben, die de vereeniging weigerden, 

niet te ontzeggen. De moeijelijkheid der zaak 

bleek in de éénige Gemeente, welke aan den voor¬ 

slag ten volle gehoor had gegeven. Te Doekum , 

namelijk, hadden zich de Doopsgezinden en Remon¬ 

stranten tot ééne Christelijke Gemeente vereenigd, 

doch tweemalen mislukte aan dezelve hel beroep 

van eenen Doopsgezinden Predikant, omdat de 

Doop niet alleen aan bejaarden, maar ook aan 

'kinderen moest bediend worden; en, daar do Re- 

monslrantscho Broederschap aanraadde, liefst eenen 

Leeraar buiten haar Genootschap te kiezen, ge¬ 

lukte het niet, dan na viermalen eene teleurstelling 

ondergaan te hebben, voor de nieuwe Gemeente 

eenen Predikant te bekomen (2). Ovèrigens bleek 

het echter in geenen deele, dat er lust bestond 

(1) Ypey en dermoüt , IV., bl. 219. 

(2) Dezelfde, t. a. p., Aant. 229. Ten cate, t. a. p., 

bl. 231 verv.; 367 verv. 
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om de voormalige onverdraagzaamheid te doen 

herleven. Deze strookte toch evenmin met do ge¬ 

matigde rigting en den milderen zin, die reeds 

sedert jaren in de beoefening der Godgeleerde we¬ 

tenschappen hadden plaats gevonden, als met den 

geest des tijds; even weinig ook, wat de Hervorm¬ 

den in het bijzonder aanging, met de veranderde 

betrekking van hun Kerkgenootschap tot den Staat 

en tol andere Gezindten. Het Lemma: rakende 

di Arminianen, werd dadelijk na de Omwenteling 

van 1795 op de Hervormde Synodale Vergaderin¬ 

gen veranderd (1), en in alles toonde zich het 

^.achtere beginsel, dat tot in onze dagen bg de 

moesten is blijven bestaan. 

In lateren tijd werd de voorslag ter vereeniging 

tusschen Hervormden en Remonstranten gedaan 

door eene hand, die gewoon was alles, wat zij 

wilde, door te drijven. Napoi-eox, namelijk, eischte 

die bij de door hem voorgenomen organisatie der 

Nederlandsche Kerk. Toen was het de verdienste¬ 

lijke jANSSEiv, die, na met het lid der Commissie > 

hetwelk de Remonstrantsche Broederschap vertegen¬ 

woordigde , den' achlingwaardigen stuapiT , geraad¬ 

pleegd te hebben, het onraadzame van zoodanige 

vereeniging aantoonde. Hoezeer toch het verschil 

tusschen de beide Gezindten min gewigtig rnogt 

geacht worden, ‘was de sinds twee eeuwen openo 

wond te veel verouderd, om op eene volkomen' 

heeling hoop te doen voeden. Daarenboven hadden de 

(1) Kist, t. a. p., hl. 339 verv. 

23 ^ 

I 



Hernonstranteu geeiie openbare Geloofshelijdenisj 

en waren de meesten der Hervormden aan hunne 

Symbolische Boeken zeer gehecht. Voegzaamst 

zou het dus wezen, de Remonstranlsche Broeder¬ 

schap , bg wijze van ééne Consistoriale Kerk, af¬ 

zonderlijk te laten beslaan. In dienzelfden geest 

verklaarde zich stuart, daarbij voegende, dat de 

Broederschap wel eenige ondersteuning van het 

Gouvernement zou wenscheu, doch ook deze liever 

laten varen, dan zich tot eene vereeniging verpligt 

te zien, die toch niet anders dan gedwongen zijn 

zou (1). Na de herstelling des Vaderlands bleek 

het echter, hoe zeer de verdraagzaamheid was toe¬ 

genomen, toen de Hervormden, en insgelyks de 

Lulherschen , besloten . om alle Protestanten, die 

bewezen lidmaat te zijn , en derhalve ook de Re¬ 

monstranten , tot het genot des Avondmaals toe te 

laten (2). 

De Reraonstrantsche Broederschap deelde nu in 

al de reglen, welke de Staatsomwenteling van 

17 95 aan elke Christelijke Gezindte, gelijk aan die 

der Hervormden, geschonken had. In zusterlijke 

betrekking staat zij naast het grootere Kerkgenoot¬ 

schap , van hetwelk zg eenmaal werd afgescheurd. 

Eu, ofschoon de wonde nog niet volkomen geheeld 

is, mag men echter aannemen, dat zg aanmerke- 

Igk is verzacht. Men vond toch in menige Ge- 

(1) Ypey en dermoot , IV., hl. 514 verv. 

(2) Hand. der Herv. Syn. , 1817, hl. 59, 109 en 
110; 1819, bl. 119. 
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meenle er geen bezwaar fueer in om den predik.- 

stoel der Hervormden voor den beroemden kansel¬ 

redenaar der Remonstranten te openen; en Bybel- 

en Zendeling-Genootschap, met menige andere nut¬ 

tige en Christelyke inrigting, vormen punten van 

vereeniging ter onderlinge zamenwerking om het 

Roningryk des Heeren te bevorderen. 

De Kerkelijke vorm van de Broederschap onder¬ 

ging in dit tydperk geene belangrijke verandering, 

en do geheele inrigting bleef nagenoeg op den- 

zelfden voet. Wel had men een Kerkelijk Wet¬ 

boek (1) verzameld, maar ook onder het Neder- 

landsche Gouvernement achtte men geene nadere 

regeling der Remonstrantsche Kerkzaken noodig, 

Nogtans werd het vragen van handopening en van 

de Koninklijke approbatie op een uitgebragt be¬ 

roep , en het onderwerpen van elke verandering' 

in het personeel der Commissie ter behartiging der 

belangen van de Broederschap aan de Vorstelijke 

goedkeuring, ook aan haar uitdrukkelijk voorge¬ 

schreven (2); terwijl zij, als alle andere Protes- 

lantsche Gezindten, in regtstreeksche betrekking 

staat tot het Ministerie van Eeredienst. 

Het getuigenis omtrent den uitwendigen bloei 

der Broederschap, wat het getal Gemeenten, Leer¬ 

aars en Leden aangaat, is minder voordeelig. Wij 

(1) Wetten van de Rem. Sociëteit, op nieuw overzien 

en vermeerderd met de Wetten en Resolutiën, vastgesteld 

tot 1808. 

(2) Koninklijk Besluit, van 12 Blaart 1810, art, II. 
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vinden de eersten omstreeks 1808 op ruim 30 met 

ongeveer 40 Predikanten begroot; en in 1839 

slechts 26 standplaatsen en 23 Leeraars (1)^ Aan¬ 

merkelijk had ook het fonds der Broederschap door 

de vermindering Ivan ’sLands rentegevende elfecten 

onder napoleon verloren. Wel vond zij een toe¬ 

genegen oor bij Koning willem I, die haar eerst 

eene jaarlijksche som van f 7000, met eene vol¬ 

gende vermeerdering -van f 5000 toestond , tevens 

eenige pensioenen voor emeriti en weduwen ver¬ 

gunnende (2). In 1816 werd deze som op ƒ 20,000 

bepaald, welker verdeeling onder de Predikanten 

door den Koning werd vastgesteld; wordende ge¬ 

lijktijdig niet alleen in het jaar van gratie voor 

weduwen en in het schadeloos stellen voor het 

waarnemen van vacaturen voorzien, maar ook, 

terwijl naauwkeurige zorg voor het fonds der Ge¬ 

meente werd voorgeschreven , een gezet onderzoek 

bevolen, of, bij het ontstaan van vacaturen, de 

opengevallen Predikantsplaats niet voegzaam, en 

zonder wezenlijk nadeel voor de belangen der 

Godsdienst, zou kunnen vernietigd of met eene 

andere vereenigd worden. De hierdoor uitgewon¬ 

nen gelden zouden echter ten voordeele der Broe¬ 

derschap blijven. Het getal der Predikanten bij eene 

aanstaande vacature te Amsterdam en Rotterdam 

zou tot twee, en te Gouda tot één, zoo geene bij- 

(1) Ypey , Geschiedenis der Christelijhe Kerk in de 

18(/e eeuw, IX., hl. 212. Fecring t. a. p., bl. 184. 

(2) Ypey en dermoet , IV., bl. 620 cn 621. 
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zondere omstandigheden hel tegendeel geboden, 

dalen (1). Inlusschen werd het genot van hin¬ 

der-, school- en akademiegeklen ook eerlang aan 

de Remonstranlsche Predikanten toegeslaan (2), Do 

Yerniindering van Predikanten en standplaatsen 

stond in onmiddellijk verband met die der leden ; 

en de oorzaken, waardoor derzelver getal minder 

toenam, waren dezelfde, welke wij bij het einde 

des vorigen tijdperks ontwaarden (3). 

' \Vat den inwendigen toestand der Broederschap 

aangaat, vinden wij het gnnstige getuigenis, dat 

wij vroeger gaven (4) , ten volle bevestigd. Geen 

twist van eenig belang verstoorde de rust. Het¬ 

zelfde milde beginsel bleef heerscben. En de 

Kweekschool leverde, onder de leiding van ver¬ 

dienstelijke Iloogleeraars, thans onder die van den 

met zooveel lof bekenden des amorie van der 

HOEVEN, geene minder voorlreffeliike mannen dan 

vroeger. De Godgeleerde wetenschappen werden 

yverig en met goeden uitslag beoefend. Menig 

Geschrift ter verklaring van den Bijbel, van leer- 

stelligen of zedekundigen aard, ook ter ophelde¬ 

ring van de Kerkelijke, insgelijks Vaderlandsche 

Kerkelijke Geschiedenis, heeft bet verblijdende be¬ 

wijs hiervan geleverd. En om de meesten onzer 

lezers in weinige woorden veel te herinneren, wat 

(1) Koninklijk Besluit, van 12 Maart 1816, N°. 36. 

(2) Koninklijk Besluit, van 1 Augustus 1816, N°. 65. 

(3) Zie II D., hl. 312. 

(4) II D., hl. 306 verv. 
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ons beslek verbiedt uitgebreid te leveren, behoe¬ 

ven wij slechts enkele namen aan te slippen van 

zulken, die als overleden reeds aan de Geschiede¬ 

nis behooren, zonder daardoor iets aan den lof van 

hen te ontnemen, welke alsnu nog der Broederschap 

en het Vaderland tot eere zijn , maar dus niet be¬ 

paald tot het gesloten tydperk gerekend kunnen 

worden. Wy noemen alzoo slechts den Hoogleer- 

aar j. konijnenburg , de Predikanten p. weiland , 

M. STUART, VAN DER DREGGEN PAAUW , C. W. WES- 

TERBAEN , A. STOLKER en W. GOEDE. 

De Remonstranlsche Predikanten hebben in hel 

algemeen aanspraak op den roem van voortreffelij¬ 

ke Kanselredenaars. De Hoogleeraar konijnenburg 

verdient dan ook den lof van, door het geven 

eener doelmatige leiding (1), geijverd' te hebben 

om den ten deze reeds vroeger verworven roem 

der Broederschap te handhaven. En wanneer wij 

hierbij voegen het heerlijke voorbeeld, dat jongere 

Predikanten in hunne oudere ambtsbroeders en 

voorgangers vonden, het beschaafde en aanmoedi¬ 

gend gehoor, welks behoeften niet zoo verschillend 

zijn als in eenen wijderen kring, dan overtreft 

het schier de verwachting niet, dat de Gewijde 

welsprekendheid, niet hel minst onder de leiding 

des Hoogleeraars, die er zelf zoo groolen roem 

mede heeft ingeoogst, by de Remonstranlsche Broe¬ 

derschap op hoogen trap staat. 

(l) In het Ilde Deel zijnoi Lessen over het Leermr- 

mnbt in de Christelijke Kerk, 1802. 

j 



361 

Zoo bestaat nog altijd hel Kerkgenootschap, het¬ 

welk ten jare 1619 van de Hervormde Kerk in ons 

Vaderland werd afgescheiden. Beperkt is deszelfs 

oravang, weinige Gemeenten in het Vaderland en 

slechts ééne builen ’s lands, te Frederikstad aan 

de Eider ^ hebbende. Maar na twee eeuwen is de 

strijd merkelijk bekoeld, en, ofschoon onze tijd 

nog voor geen volkomen vergeten dier twisten 

vatbaar schijnt, is nogtans de betrekking tusschen 

beide Kerkgenootschappen broederlijk geworden, in 

den geest dier liefde, aan welke de groote Meester 

zijne volgers wil gekend hebben. 

§ 

De Doopsgezinden. 1795—1840. 

Voorzeker is het geene der minst opmerking¬ 

waardige eigenheden van onze dagen, dat zich 

daarin de aanvankelijke resultaten van vroegere 

Kerkelijke gebeurtenissen na de Hervorming , meer 

en meer beginnen te openbaren; en onder deze 

niet de minst belangrijke, dat de vorige verdeeld¬ 

heid en harde twist, ofschoon dan ook nog niet 

geheel vernietigd, zich bij de Protestanten meer 

en meer oplossen in broederlijke liefde en ver¬ 

draagzaamheid. Waar dit van één Kerkgenoot¬ 

schap mag gezegd worden , is hel ongetwijfeld van 

breede toepassing op dat der Doopsgezinden. En 

daarom bevat het tijdperk, waarmede wij onze Ge¬ 

schiedenis sluiten, hoezeer minder gunstig voor de 
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uitwendige toeneming dezer Broederschap, veel, wal 

het hart des Christelijken Geschiedschrijvers verblijdt. 

De Omwenteling van 1795 had ook hare eigen¬ 

aardige gevolgen voor de Doopsgezinden. Zij wer¬ 

den met alle andere Gezindten voor de wet gelijk¬ 

gesteld, Sommigen’ hunner Leeraars namen niet 

alleen een werkzaam deel in de gebeurtenissen 

dier dagen, maar spraken (1) ook bij dezelve wel 

een woord, dat der door de Revolutie reeds ge¬ 

drukte Hervormde Kerk zeer aanstootelijk was. 

Tot die gelijkstelling, hoezeer niet te versma¬ 

den, bepaalde zich echter het voorregt; want de 

lasten der Omwenteling bleven geenszins uit. In 

1795 en 1796 werden de Friesche Doopsgezinden 

genoodzaakt, een groot deel hunner Kerkelijke be¬ 

zittingen tegen obligatiën a 3i ten honderd, ten 

laste der Provincie, te verwisselen; en toen deze 

schuldbrieven vervolgens tot op een derde werden 

teruggezet, zagen vele Gemeenten zich daardoor 

aanmerkelijk benadeeld en verarmd (2). Overigens 

bleef het voorregt der gelijkstelling onder de op¬ 

volgende regeringsvormen bewaard. Koning i-ode- 

wiJK. was vooral met de Doopsgezinden ingeno¬ 

men, en toonde dit in de bewijzen zijner gunst (3). 

(1) O. a., j. H. pLou : zie boven, bl, 231, en het al- 
daai^ aangchaalde; over plou in het algemeen ten cate , 

Geschiedenis der Doopsgezinden in Groningen, enz. ^ 
L, bl. 173 verv. 

(2) Ten cate , Friesland, bl. 220. 

(3) Gedenks., I., bl. 169. Ypey en dermoüt , IV., 
br. 421. 
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Niet het minst ondervonden dit de Gemeenten van 

het in 1807 aan het Hollandsche Rijk gehechte 

Oost-Friesland, waar de Vorst menigen vroege- 

ren last, die de Mennonilen drukte, opliief (1). 

Anders schenen zij hij de Franschen in een minder 

gunstig licht beschouwd te worden (2). Hoe dit 

ook zij, zeker is het, dat Keizer napoleon, bij 

de regeling der Nederlandsche Kerkzaken, ook het 

Genootschap der Doopsgezinden georganiseerd wilde 

hebben. Als Commissaris tot dit gewiglige werk 

was de verdienstelijke Hoogleeraar rinse koopmans 

benoemd. Maar boe zou deze zich van die taak 

overeenkomstig het verlangen van het Gouverne¬ 

ment hebben kunnen kwijten! De Doopsgezinden 

waren nooit genootschappelijk vereenigd gew'ecsl, 

en dit te gebieden mogt in de magt des overheer- 

schers staan, maar bel ten uitvoer te brengen 

was, bij het blijvend verschil van meeningen, ón¬ 

mogelijk , zoolang de ijzeren wil des Keizers geen 

onbepaald vermogen over de gewetens kon uitoe¬ 

fenen. Koopmans vond echter ook eenen welwil- 

lenden raadsman en helper in den Heer janssen , 

en dezen gelukte het, den Intendant d’alpuonse te 

overtuigen, dat de zaak in derzelver geheel on¬ 

uitvoerbaar was, en dat men zich dus met eene 

organisatie in schijn behoorde te vergenoegen. Ten 

gevolge der werkzaamheden van deze beide man¬ 

nen, werd die dan ook volgenderwyzo beraamd. 

(1) Ten cate , Groningen, enz., II., bl. 107 en 108. 

(2) Ypet en derhoüt , IV., Aant. 430. 
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yooreerst, zou de Gemeenschap der Doopsgezin¬ 

den, onderscheiden in bijzondere afdeelingen, blij¬ 

den beslaan, zoo als zy zich toenmaals bevond; — 

ten andere^ zou de briefwisseling van het Ministe¬ 

rie van Eeredicnst zich tot de corresponderende 

Consistoriën bepalen; — ten derde, zouden deze 

Consisloriën de middelpunten dier correspondentie 

tusschen den Minister en de haar bij de tabel van 

begrenzing onderhoorig gemaakte Gemeenten we¬ 

zen; — ten vierde, zouden deze Consisloriën geen 

gezag over de andere Gemeenten uitoefenen, maar 

wel, te7i vijfde, het berigt eener ontstane vacature 

ontvangen, terwijl deze zelve niet zou mogen ver¬ 

vuld worden, ten zij de gedane beroeping vooraf 

met de Keizerlijke goedkeuring bekrachtigd werd. 

Wel Was in deze organisatie een en ander vreemd 

woord, maar, daar men door Consistoriën de So¬ 

ciëteiten bedoelde, bevatte zij in het wezen der 

zaak geene veranderingbehalve, dat zij de goede 

orde bevorderde en dienstbaar wezen kon aan 

ecne naauwere vereeniging der Gemeenten (1). 

Dij de Grondwetten van 1814 en 1815 bleven 

ook de reglen en vrijheden der Doopsgezinden ge¬ 

handhaafd, en werd hun de volle bescherming van 

den Slaat op nieuw verzekerd. Welwillend werd ook 

aan hunne Predikanten de gelegenheid geopend om 

bij het Vaderlandsche Bestuur traktementen of 

verhooging van inkomsten te verzoeken. Aanvan- 

(1) Ypey en dermout , IV^ , bl. 526. Ten cate , Fries¬ 

land, bl. 218. 
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kelgk deden dit slechts twee (1) , maar later 

werd dat voorbeeld door anderen gevolgd. Het 

aannemen van onderstand lag noglans niet in al¬ 

ler geest; want toen op eene Friesche Sociëleils- 

Vergadering het voorstel gedaan werd om denzel- 

ven van wege de Sociëteit aan te vragen, vond 

dit bij de bijzondere Gemeenten zoo weinig bijval, 

dat men er geheel van afzag, en, even als vroeger, 

elkander door broederlijke ondersteuning te gemoet 

kwam (2). Het getal Predikanten, die eene Staats- 

toelage ontvangen, is dan ook niet zeer groot. Nog- 

tans Moeiden uil die toelagen verpligtingen jegens 

den Staat voort, en bevindt zich de Broederschap , 

niet alleen volgens het algemeene Slaats-Kerkregl, 

maar voor Gemeenten, welker Leeraars Lands-in- 

komslen genieten , op denzelfden voet als de andere 

Protestanten, in betrekking tot het Ministerie van 

Hervormde Eerediensl, Hel is dan ook uit deze 

laatste betrekking, dal de Koning bepalingen ge¬ 

maakt heeft omtrent het genot van hel jaar van 

gratie voor Predikants-weduwen en weezen (3). 

Een weinig later werden insgelijks de kinder-, 

school- en akademiegelden aan gestudeerde Leer¬ 

aars, met uitsluiting der Liefdepredikers, wier 

bestaan niet aan de Evangeliebediening verbonden 

is, loegekend (4). Waar toelagen van den Lande 

(1) Ypey en dermout , t. a, p., hl. 621. 

(2) Ten cate , t. a. p,, bl. 220. 

(3) Koninklijk Besluit, van 4 April 1816, N®, 7. 

(4) Koninklijke Besluiten, van 21 Junij 1817 en 3 

Februarij 1818. 
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genolen worden, behoort men intusschen handope- 

ning en approbatie van een gedaan beroep bij den 

Koning te vragen (1) ; terwijl de correspondentie 

tusschen het Ministerie van Eeredienst en de on¬ 

derscheiden Doopsgezinde Gemeenten en Leeraars 

over alle onderwerpen onmiddellijk plaats vindt (2), 

In deze betrekking tol den Slaat verkéerende, 

bevindt de Doopsgezinde Broederschap zich in eene 

vriendelijke tot de andere Proleslanlscho Gezindten. 

Mogt er hier en daar, vooral gedurende de eerste 

helft van dit tydperk, iets plaats gevonden heb¬ 

ben , wat van minder liefderijken geest scheen te 

spreken; ruimschoots werd het opgewogen door 

hetgeen men anders, bijzonder in de laatste jaren, 

omtrent het weérkeerig veldwinnen van Christelij¬ 

ke verdraagzaamheid mag getuigen. Ook hier bleek 

deze, waar een Leeraar van andere Gezindte den 

kansel bij de Doopsgezinden betrad, of dit door een* 

Predikant dezer Broederschap bij een der andere Pro- 

testantsche Kerkgenootschappen gedaan werd. Bijbel- 

en Zendeling-Genoolschap vonden bij hen toegene¬ 

gen ondersteuning, en vormden ook ten deze een. 

dubbel heilzaam punt van verbroedering. Wij zul¬ 

len dan ook later zien, dat het steile van eenen. 

vroegeren tijd zich, zonder den geest der Broeder¬ 

schap te verloochenen, in licfdevolle en toegevende 

gematigdheid heeft opgelost. 

(1) Zie Dispositie van den Directeur-Generaa I, van 

11 April 1825, sub 6°. 

(2) De aangehaalde Dispositie, vergeleken met die van 
18 Mei 1825. ■ . • ■ 
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Bij het einde van het vorige tydperk hebben wij 

het een en ander omtrent het afnemen van hot getal 

der Doopsgezinden aangemerkt (1). Ook in dit tijd¬ 

perk bleef hetzelve afnemen. De Doopsgezinden in 

Friesland werden in 1838 op 12,870 zielen en 41 

Gemeenten, te zamen 4941 lidmaten bevattende, 

begroot (2); terwijl in 1839 over het geheel het 

getal standplaatsen op 101 en dat der Predikanten 

op 115 werd opgegeven (3). De oorzaken van den 

achteruitgang waren zeer verschillend. Groolendeels 

zijn zij wel te zoeken in de meer veld winnende 

verdraagzaamheid, waardoor, bij hel hoogst belang¬ 

rijke goede, dat zij stichtte, nogtans veler be¬ 

langstelling verminderd werd (4); maar er droegen 

ook andere redenen toe bij. De geest dos tijds, 

die in de laatste jaren der vorige eeuw het onge¬ 

loof van den Franschen op den Nederlandschen bo¬ 

dem overplantte, oefende zijnen geweldigen invloed 

ook op de Doopsgezinden uit. De bloei van het 

Kerkgenootschap, de opbouw der Gemeenten werd 

velen onverschillig; en hoe nadeelig dit werken 

moest, toen T^APOLEO^’s overheersching den gclde- 

lijken toestand van Gemeenten en Leden schokte, 

behoeft wel geen breed beloog. In volgende jaren 

is echter de belangstelling op nieuw gnlwaakt (5), 

(1) II D., hl. 358. 

(2) Ten cate , t. a. p., bl. 247 en 248. 

(3) Fecrins , t. a. p., bl. 184. 

(4) Zie II D., bl. 359. 

(5) Vgl. TEN CATE, Friesland, bl. 252 verv.; Gronin- 



en moge zy al geene gegronde hoop leveren op 

grooto uitbreiding van het Kerkgenootschap, zij 

geeft die op de handhaving en bewaring van des- 

zelfs Christelijk beginsel, hetwelk in den loop der 

tijden het punt van zamensmelling kan worden met 

allen, die het Evangelie liefhebben. 

Verblijdend is inlu.sschen het verslag, dat wij 

omtrent den inwendigen toestand der Doopsgezin¬ 

den kunnen geven. De geest van onderlinge ver¬ 

draagzaamheid, welken wij reeds in het vorige 

tijdperk opmerkten, ging voort zijnen bevredigenden 

invloed op de verschillende Gemeenten in ons Va¬ 

derland uit te oefenen. Die van het Lam en de 

Zon te Amsterdam gaven ten jare 1801 hel voor¬ 

beeld van eene volkomen vereeniging (1) , en 

krachtig moest hetzelve op andere werken, daar 

do Doopsgezinden hoofdzakelijk in Lammisten en 

Zonnisten gescheiden waren. In Friesland smol¬ 

ten de fijnen langzamerhand met de groven zamen, 

In 1839 bestonden er slechts twee Gemeenten van 

oude Friezen, ééno op Ameland en de andere te 

. Balk (2), terwijl er van de oude Vlamingen in 

Friesland geene overblevcn (3). De twee Sociëtei¬ 

ten , IE) hl. 1G3 en 1C4. — Van 1808 tot 1835 is 

het getal Doopsgezinden met 3095 toegenomen. 

(1) Ypey , Gesch. der Chr. Kerk in de 18de eeuw, 

IX., bl. 117. 

(2) Merkwaardig is het omtrent deze Gemeente me¬ 

degedeelde bij TEN c\TE, Friesland, bl. 370. 

(3) Ten c\te , Friesland, hl. 222 verv. 
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ten in de Provincie Groningen, van welke . wij 

vroeger (1) melding maakten, werden ontbonden, 

die der oude Vlamingen in 1815 en do Humster- 

landsche in 1829. Er is echter, nog vóór dat de 

laatste ophield te besfaan, eene nieuwe, onder den 

naam van Doopsgezinde Sociëteit, in 1825 en 

1826 opgerigt. Als grondslagen dezer verbindtenis 

werden aangenomen: de eendragtige zaraenwerking 

der Gemeenten tot bevordering van den bloei des 

Kerkgenootschaps; het voorkomen en wegnemen 

van geschillen; de bevordering dor predikdienst op 

herderlooze plaatsen, en de overweging van alles, 

wat heilzaam zou kunnen werken, op eene jaar- 

lyksche Vergadering te Groningen. Met algemeene 

goedkeuring is zij tot stand gebragt; en in de 

Provincie Groningen, in Oost-Friesland en in 

Overijssel is, met uitzondering van Giethoorn, 

geene plaats meer, waar meer dan ééne Gemeente 

beslaat: alle hebben zich vereenigd. Lofwaardig 

zyn dan ook de bemoeijingen der Groninger Doops¬ 

gezinde Sociëteit, zich in 1834 en 1835 tol de 

oprigling van een fonds voor Predikants-weduwen , 

en in 1840 tot die van een fonds voor hulpbehoe¬ 

vende Gemeenten uitstrekkende (2). In 1811 werd 

eene Algemeene Doopsgezinde Sociëteit in Hol¬ 

land te Amsterdam opgerigt, welke zich het be¬ 

hartigen van de belangen des Kerkgenootschaps, 

vooral van de Kweekschool, ten doel heeft gesteld, 

en reeds zeer veel nul geslicht. 

(1) II D., hl. 366. 

(2) Ten cxtü ,'Groningen, I., hl. 147 verv, 

III. 24 
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Wanneer wij de meeste Doopsgezinde Gemeenten, 

ofschoon dan niet genootschappelijk georganiseerd, 

in zusterlijke vereeniging naast elkander zien, en 

daarbij op den geest Tan scheuring, aan eenen 

vroegeren tyd eigen, terugschouwen, dan ontstaat 

Tan zelf de Traag; welke oorzaken lot die Terzus- 

tering hebben medegevTerkt. De algemeene ligt 

ook hier ongelwyfeld in den geest des tijds, die 

overal Christelijke Terdraagzaamheid aankweekte j 

maar naast haar liggen bijzondere. En tot deze 

brengen wij in de eerste plaats de vervloeijing of 

ophefling Tan Tele Gemeenten, die niet weinigen 

tot de OTertuiging moest brengen, dat inwendige 

Terdeeldheid de grootste kracht deed verloren gaan. 

Niet mindere is er, naar ons inzien, in de verande¬ 

ring van zeden en • leefwijze: want zeer zeker is het 

steile en gebgzonderde daaromtrent in vele opzigten 

verloren gegaan. Meer in hel burgerlijke, in hel 

nationale leven ingelijfd, kon de beschaafde Doops¬ 

gezinde dien prijs niet meer stellen op de over-slren- 

ge Kerktucht zijner vaderen, welken deze daaraan 

gehecht hadden. En Ban en Echtmijding waren 

meestal de bronnen van scheuring geweest. Niet 

het minste, eindelijk, schrijven wij de onderlinge toe¬ 

nadering der Gemeenten aan do meer wetenschap¬ 

pelijke vorming en leiding harer Leeraars toe, 

wier grondige kennis wan het Evangelie hen na¬ 

tuurlijk wars moest maken van hel twisten over 

saken van ondergeschikt belang en van het hand¬ 

haven van meeningen, in eenen min verlichten 

tijd geboren. 
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Omtrent de leer en de Eeredienst kan ons berigt 

zeer kort zijn. Het kenmerkende der eerste be¬ 

staat nog altijd in het handhaven van den Doop 

der bejaarden en in hel bezwaar tegen den eed, 

Dat de Doopsgezinden in de laatste vijftig jaren 

achtingwaardige Regenten aan het Vaderland heb¬ 

ben geleverd, en dat zij niet meer aarzelen om in 

deszelfs belang de wapenen te voeren, is bekend. 

Oude, in het oog loopende gebruiken bij de Eere¬ 

dienst zijn by de meeslen (1) afgeschaft. Meest 

overal is in de laatste jaren het Kerkelyk Gezang 

aanmerkelijk verbeterd. De oude liederen werden 

met de nieuwe Psalmberyming der Hervormden , en 

met den groeten , soms ook met den kleinen bun¬ 

del der Christelijke Gezangen, verwisseld. 

Wij maakten reeds van de meer wetenschappe¬ 

lijke vorming en opleiding der Doopsgezinde Leer¬ 

aars gewag. En in dit opzigt voorzeker, zijn 

groole verdiensten aan de Amslerdamsche Kweek¬ 

school toe te kennen. Reeds vroeg erkende men 

haar algemeen als eene in alle behoeften voor¬ 

ziende oefenplaats, en in die overtuiging sloeg 

men' dan ook beleefdelijk. het aanbod van de hand, 

doof de Statèiif van I in >1797 aan alle, 

Godsdienst-gezindten gedaan, om'éenen Doopsgezin¬ 

den Hoogleeraar aani de Akademie te Franeker 

aan te stellen (2). Groot en heilzaam was dan 

(1) Te Balk vindt het stille gebed nog plaats, en, 

hoewel niet meer als Kerkelijke plegtigheid, bestaat daar 

en te Aalsmeer nog het gebruik der voetwassching. 

(2) Ten cate , Friesland, hl. 220 en 221. 

24 ^ 
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ook de invloed dier K>Yeekschool op de versprei- 

ding van redelgke Godsdienstkennis, op de bevor¬ 

dering van het zuivere Christendon}, en op de 

verbetering der predikwijze. Achtingwaardige, ge¬ 

leerde en verdienstelyke mannen stonden aan der- 

zelver hoofd, onder wier leiding een aantal wel¬ 

geoefende Leeraars by hen, in wier bezit zich hel 

Kerkgenootschap reeds bij den aanvang van dit 

tijdperk mogt verheugen, gevoegd werd. Onder 

de namen van Doopsgezinden, op welke hetzelve 

roem mogt dragen — om van de nog levenden te 

zwygen — mogen wy die van g. hesselink , as- 

SUERUS DOIJER , RIKSE KOOPMANS , M. VAN GEUNS 60 

s. J. VAN GEUNS oiot Onvermeld laten. 

Reeds vroeger spraken wij ook van eenige ver¬ 

andering in zeden en leefwijze. Het lag dan ook 

in den aard der zaak, dat de Doopsgezinden aan de 

rigling des tijds niet vreemd konden blyven. En, 

hoezeer het eigendommelijke van eenen vroegeren 

tijd hierdoor veel verloren ging, was de veran¬ 

dering nogtans niet zóó groot, dat zij hun den 

lof zou ontnomen hebben van tot de nyverste en 

achtingwaardigste burgers van den Staat te behoo- 

ren. De raensch is geroepen om in de maatschap¬ 

pij, in de wereld te leven; en, ofschoon hem 

hierby strenge waakzaamheid voegt, is het toch 

daar, dat hij, met het Evangelie in hart en hand, 

aan zyne bestemming moet trachten te beantwoor¬ 

den. Ook de Doopsgezinde kan in de wereld de 

voorvaderlijke zedelijkheid handhaven; en moge 

hierdoor het eigendommelyke van vroegeren tijd 
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verminderen, mogen de grenslijnen lusschen het 

eene en andere Protestantsch Chrisfen-Kerkgenoot- 

schap allengskens Haauwer worden; dan worde dit 

door den God des vredes bestuurd lot de voorbe¬ 

reiding van dien dag, op welken de namen van 

PAULUs, GEPHAs en APOLLOS zullen vergelen worden 

voor den eenigen Naam christos ! 

§ 5. 

Berigten omtrent sommige kleinere Kerkgenoot-^ 

schappen^ welke gedurende dit tijdperk in 

ons Vaderland bestonden of ontstaan 

zijn. 1795—1840. 

Eene beknopte plaats raeenen wij aan die Chris¬ 

telijke Rerkgenoolschappen te moeten toewijden, 

welke, hoezeer van geringen invloed op het ge¬ 

heel , nogtans in Nederland bestonden of nog be¬ 

staan. De Kwakers, van welke wy in het vorig 

tijdperk gewag maakten , hebben geene Gemeente 

meer. Slechts één persoon is er te Amsterdam 

overgebleven, welke lot die Broederschap behoort (1). 

Wij hebben ons dus te bepalen tot de Hernhutters, 

het Genootschap Christo Sacrum, en die enkele 

Gemeenten, welke den naam van Protestantsche 

dragen. 

(1) Volgens medegedeelde berigten, De Perslaanschs 

of Armenische Gemeente (zie II D., hl. 391) te Am- 
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Ons Terslag omtrent de Hernhutters of Evan¬ 

gelische Broeders kan zeer kort zijn. In den uit- 

wendigen toestand hebben zij geene verandering 

van eenig belang ondergaan. bezitten nog al¬ 

tijd slechts é(^ne Gemeente, die te Zeist^ welker 

leden den vroegeren lof van nijvere werkzaamheid 

en ingetogenheid blijven handhaven; terwijl de 

daar bestaande inrigting van opvoeding en onder¬ 

wijs in vele opziglen mag geprezen worden. In 

betrekking tot den Staat genieten zy dezelfde reg- 

ten als andere burgers. Vrij en onbelemmerd 

oefenen zy hunne Godsdienst, terwijl hel toe- 

zigt van het Gouvernement zich slechts uitstrekt 

tot de zorg, dat do Staat door het Genootschap 

geen nadeel lijde. Ook van hunnen kant hebben 

zij eene Vergadering van Wereldlijke Oudsten {Con- 

seniores Civiles) , die voor de handhaving der hun 

burgerlijk loegestane regten en vryheden waken (1). 

In betrekking tol de overige Protestanten zijn zij 

zeer verdraagzaam. Bewijs daarvan genoot nog 

onlangs de Hervormde Gemeente te Zeist, vrijheid 

erlangende om, gedurende den herbouw harer 

kerk , hare Godsdienstige zamenkomsten in het be¬ 

dehuis der Broederen te houden. 

In leer en Eeredienst zijn mede geene verande- 

sterdam heeft opgehouden te bestaan. In de kerk der 

Grieksche Gemeente wordt somwijlen nog dienst gedaan , 

wanneer H. M. de Koningin zich in de Hoofdstad bevindt. 

(1) J. WITKOP, de Evangelische Broedergemeente der 

Hernhutters y hl. 187. 



375 

ringen Toorgevallen, behalve ééne, die belangryk 

genoeg is om te dezer plaatse vermeld te wor¬ 

den. Wy hebben vroeger gezien, dat de Broeders 

veel, te veel met het lotwerpen ophadden. Op 

de Synode, ten jare 1818 te Hernhut gehouden, 

bleef men wel dit beginsel handhaven, als doel 

van het lotwerpen opgevende, dat het strekt )) om 

)) den gang der werkzaamheden in de Broederkerk, 

» zooveel raogelijk, uit de handen der menschen 

)) te houden en ze aan den Heiland over te la- 

» tenmaar tevens schafte men het gebruik van 

het lot bij do huwelijken af. Het blyft intusschen 

eiken broeder vrijstaan, zoo hij wil, zijne keus 

door hetzelve te doen onderzoeken. Overigens is 

hy verpligt zynen wensch aan de door hem bedoeld 

wordende zuster door de Oudsten der Gemeente te 

doen bekend maken, zonder wier bemiddeling 

derhalve noch trouwbelofte, noch huwelijk mag - 

worden voltrokken (1). 

Bij uitnemendheid groot zijn de verdiensten der 

Broederkerk omtrent de uitbreiding van het Chris¬ 

tendom onder de Heidenen , en rijk de vruchten, 

welke de Broeders van hunne opofferende werk¬ 

zaamheden hebben mogen inoogsten. Sedert 1834 

trachten zij echter het Evangelisch geloof ook meer 

nabij te bevorderen, en hebben het Noorden van 

Frankrijk tot het veld van hunnen arbeid ten de¬ 

ze verkozen. Reeds hunne' eerste poging werd 

met gunstigen uitslag bekroond (2). En al had- 

(1) J. WITKOP, t. a. p., hl. 133 verv.; 145 verv. 

(2) Berigten wegens de zendingen der Broedergemeente, 

/ 
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den de Broeders reeds geene aanspraak op alge- 

meene achting door de zachtheid en reinheid hun¬ 

ner zeden, door hunne nijverheid en vredelievend¬ 

heid , dan zouden zij die ten volle hebben door 

hunne doorgaans welgeslaagde, altyd met warmen 

ijver voortgezette pogingen om boden van het Evan¬ 

gelie onder de Heidenen uit te zenden. 

Den toegang voor alle Christenen openende, mag 

het Genootschap Christo Sacrum y ten jare 1797 

te Delft gesticht, daar hetzelve het Evangelie als 

éénigen geloofsregel erkent, en evenzeer onder 

het Staatstoezigt van het Ministerie van Hervormde 

Eeredienst is gebragt, onder de Protestantsche inrig- 

tingen geleld worden. Eenige toenmaals nog dienen¬ 

de of vroeger gediend hebbende leden van den 

Waalschen Kerkeraad te Delft vereenigden zich tot 

een bijzonder Godsdienstig gezelschap, onder het be¬ 

stuur van den wijsgeerigen en braven jagob hendrik 

ONDER DE WIJNGAARD GANZius. Het doel, dat zij 

hiermede beoogden, lag in den geest des tyds. Ve¬ 

len toch was de wensch eigen naar eene algemee- 

ne vereeniging der Christenen, en, ofschoon de 

stichters van dit Genootschap verlicht genoeg wa¬ 

ren , om in te zien , dat de tyd hiervoor nog niet 

rijp genoeg was, achtten zij dien toch gunstig om 

onderlinge Ghrislelyke liefde te bevorderen, door 

door de Sociëteit ter uitbreiding van het Evangelie on¬ 

der de Heidenen, te Zeist, 14de Stukje, 1834, bl. 4 en 

39 verv. 
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Chrislelyke harten te Tereenigen tot ééne, onver- 

deelbare gemeenschap aan opregte Godsvereeriog. 

Dit doel trachtte men te bereiken door in deze 

nieuwe stichting, als in een middelgenootschap ^ 

de gelegenheid tot eene broederlijke vereeniging 

te geven. Zij nam leden van alle Protestantsche 

Gezindten op, tol het uitoefenen van eene gemeen¬ 

schappelijke Eeredienst, den hoogen God gewyd. 

Het Genootschap had dan ook geene byzondere 

Geloofsbelijdenis, maar beleed in hel algemeen de 

hoofdpunten der Christelijke leer, en nam hen, die 

deze beleden, ofschoon zy dan ook niet lot de le¬ 

den van eenig Kerkgenootschap behoorden, in zijn 

midden op. 

In den aanvang vergaderden de leden in een 

afgezonderd huisvertrek, maar binnen korten tijd 

nam derzelver getal zóó toe, dat men een kerk¬ 

gebouw stichtte, hetwelk den 5 Maart 1802 door 

den eersten Leeraar, onder de wijngaard ganzius, 

werd ingewijd. Als tweeden Leeraar zag deze ziclji 

izAaK VAN HAASTERT, ecu man van veel kennis en 

van reine zeden, toegevoegd. De nieuwe stichting 

baarde uit den aard der zaak opzien. Velen hielden 

haar van Deïsmus verdacht, en beschuldigden de 

leden van, onder den schijn van Christenen te wezen, 

hel ongeloof in ons Vaderland te willen bevorderen. 

Grond meende men hiervoor te vinden in eene ten 

jare 1799 te Delft uitgegeven verhandeling, welke 

der leer van het Evangelie vijandig was. Men vergat 

echter, dat er geen redelyk bewijs hiervoor kon 

gevonden worden in de bijzonderheid, dat dit 
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Geschrift in dezelfde stad van de pers kwam, 

waar hel Genootschap bestond. Waardiglijk ver¬ 

dedigden zich dan ook deszelfs geachte bestuur¬ 

ders , de aangewreven blaam met verontwaardi¬ 

ging van zich afwerpende. Hun Geschrift over¬ 

tuigde velen, maar niet allen. Intusschen lieten 

zg zich later, toen er van meer dan éénen kant 

beschuldigingen tegen hen werden ingebragt, daar¬ 

aan minder gelegen zijn. Als Kerkgemeenschap 

werd de stichting door den Staat beschermd, en 

behoorde dan ook onder die bestaande Kerkge¬ 

nootschappen , welke de Grondwet bij de herstel¬ 

ling van het Vaderland erkende. Uitgebreid werd 

nogtans de kring der leden niet. Zij vierden in¬ 

tusschen den 5 Maart 1822 het vijf en twintig ja¬ 

rig beslaan des Genootschaps, bij welke gelegen¬ 

heid zij zich vereerd zagen met de tegenwoordig¬ 

heid van den Secretaris en Adviseur bij het De¬ 

partement van de Hervormde Eeredienst, van den 

jpecretaris der Algemeene Synode van de Hervormde, 

en van dien der Synode van de Luthersche Kerk , 

van een der leden van de Hoofd-Coramissie der 

Remonstrantsche Broederschap en een lid uit die 

der Doopsgezinden. Ojvder de wijngaard ganziüs 

was de voorganger bij deze plegtigheid. 

Reeds hebben wij aangestipt, dat het Ge¬ 

nootschap Christo Sacrum de algemeene leer des 

Christendoms beleed. Hoezeer dien ten gevolge 

van geen zijner leden vorderende om zich van de 

Gezindte, tot welke hij behoorde, af te scheiden, 

bestond het echter, wat het uitwendige aanging, 



379 

afzonderlijk. Bij de Godsdienstoefening nam het 

een bepaald onderscheid tusschen de Leer- en 

Eeredienst in acht. Tot de eerste bragt men de 

leerredenen, die van den kansel werden uitse- 

sproken, en het houden van openbare kalechisatiën. 

De laatste vond, naar de wijze der Duitsche Lulher- 

schen, vóór een altaar plaats. Men gaf echter aan 

hetzelve eene hoogst eenvoudige iurigling, het zin¬ 

nebeeldig versierende. De Doop werd op bepaalde 

tijden bediend, en het Avondmaal driemalen in het 

jaar des avonds, altijd op dien van den Goeden 

Vrydag, gevierd. 

De oprigters van dit Genootschap werden voor¬ 

zeker door den lolTelyken geest van liefdevolle 

verdraagzaamheid gedreven , en dat deze aan hun¬ 

ne dagen niet vreemd was, leerde hen de onder¬ 

vinding. Intnsschen was de lijd niet daar, ora een 

zoodanig doel op breede schaal te bereiken, en 

zelfs, zoo als de inrigting daar als middelgenoot- 

schap bestond , de uitwendige grenslijnen tusr 

schen de' verschillende Gezindten latende blijven, 

was deszelfs bestemming, vooral bij eene meer al¬ 

gemeen toenemende verdraagzaamheid, van minder 

belang. Het kon dan ook de proef des tijds niet 

uithouden, en bewoog zich op den duur op een 

beperkt veld (1). 

(1) Zie overigens over dit Genootschap het ten jare 

1801 uitgegeven Geschrift: Christo Sacrum binnen 

Delft, — Gronden en wetten van het Genootschap Christo 
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Opmerking verdienen in de laatste plaats de Ge¬ 

meenten, welke vóór eenige jaren, onder den 

naam van Protestantsche, in de Koloniën der 

Maatschappij van JVeldadigheid zijn opgerigt. 

Zij bestaan te P'eenhuizen en te Ommerschans. 

Wel zijn de Predikanten aan de verordeningen 

der Hervormde Kerk onderworpen, en beboeren 

die der eerstgenoemde Gemeente tot de Klassis 

van Assen en der andere tot die van Zwolle^ 

maar do Gemeenten zelve voeren den naam van 

Protestantsche, terwyl er dan ook niet over den 

Katechismus behoeft gepredikt te worden. Het 

springt van zelf in het oog, dat men hier geen 

hooger beginsel moet zoeken, dan om de uit ver¬ 

schillende Protestantsche* Gezindten bestaande ko¬ 

lonisten gelegenheid te geven ter gemeenschappe¬ 

lijke Godsdienstoefening, met vermijding van alles, 

wat sommiger byzondere denkwyze zou kunnen 

beleedigen (1). 

Sacrum. — Ypey, Geschiedenis der Christelijke Kerk in 

de 18de eeuto , X., hl. 90 verv.; XL, bl. 370. Ypey 

en DERMOüT , IV., bl. 248 verv. — Eerdienst, bij gele¬ 

genheid van de vijf en twintigste verjaring der oprig- 

ting van het Genootschap Christo Sacrum ^ door onder 

DE WIJNGAARD CANZIDS. 

(1) Zie Algemeen Kerk. Reglement voor de Protestant¬ 

sche Gemeente te Veenhuizen ^ van 9 November 1827, 

en dat voor die van de Ommerschans, van 28 Februarij 
1833. 



TIERDE HOOFDSTUK. 

Overzlgt van den toestand der Christell|ke 
r 

Protestantsehe Kerk in de Overzeesehe 

Bezittingen, en van de pogingen ter uit¬ 

breiding van het Kvangelie onder de 

Heidenen door IVederlanders , gedu¬ 

rende dit tijdperk. 1793-1840. 

Onvolledig zou onze arbeid zijn, zoo wij niet, 

althans met een enkel woord, van den toestand 

der Protestantsche Kerk in de Koloniën van den 

Slaat, en van de Evangelie-verkondiging onder de 

Heidenen, gewaagden. Daar de laatste niet meer 

byzonder van de Hervormde Kerk uitging, maar 

bij alle Protestanten warme deelneming vond, zien 

wy ons verpligt dit onderwerp afzonderlijk te be¬ 

handelen. Onze beschouwing zal echter beknopt 

zyn, daar de aard der zaak slechts de keuze tus- 

schen eene zeer breede of zeer beknopte toelaat, 

en de laatste door ons bestek gebiedend wordt 

voorgeschreven. 
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Wij zagen by het einde van het vorige tijdperk 

de belangstelling in de verkondiging van het 

Christendom veel levendiger worden dan vroeger (1). 

En, ofschoon deze op zich zelve niet minder werd, 

verhinderden echter de staatkundige omstandighe¬ 

den eenige uitbreiding aan het beraamde, maar 

niet ten uitvoer gelegde plan eencr Kweekschool 

voor Indische Leeraars te geven. Alles bleef dus 

daar, uitgezonderd de arbeid van het Nederland- 

sche Zendeling-Genootschap, in denzelfden betreu- 

rensvvaardigen toestand. Langzamerhand gingen, na 

de Omwenteling van 1795, al onze Volkplantingen 

verloren, en vond er eene geheele scheiding tus- 

schen dezelve en hel moederland plaats. Bij de 

herstelling des Vaderlands werden niet alle terug¬ 

gegeven, maar bleef een aanzienlijk deel in de magl 

der Britten. Dadelijk echter trokken de Indische 

Kerkzaken bij dezen gunstigen keer de aandacht 

van het nieuwe Staatsbewind tot zich. 

De afgevaardigden der voormalige Zuid-Holland- 

sche Synode vestigden die van den Souvereinen 

Vorst, in April 1815, het eerst op Java, en reeds 

in Augustus vertrokken twee achtingwaardige Leer¬ 

aars naar Batavia. Intusschen bestonden er nosr 

altijd Kerkelijke Gecommitteerden voor de Indische 

Zaken, overeenkomstig de vroegere verdeeling vari 

de Kamers der Oost-Indische Gompagniej Voor- 

loopig veranderde het Bewind deze orde van zaken, 

door eene Commissie van Hervormde Predikanterf 

(1) II D., bl. 292 verv. 



383 

to benoemen (1), tot voorlichting van het Gouver¬ 

nement bij de aangelegenheden der Overzeesche 

Kerken en ter correspondentie met dezelve. Na 

de organisatie der Hervormde Kerk, werd die, ten 

jare 1820 , opgevolgd door de Commissie tot de 

zaken der Protestantsche Kerken in Neêrlands 

Oost- en kFest-Jndië, bestaande uit zeven leden, 

van welke vyf dienstdoende Predikanten zijn, be- 

hoorende tot dezelve altijd de Secretarissen van 

de Hervormde en der Lulhersche Synode en van 

het Provinciaal Kerkbestuur van Zuid-ffolland. 

Ofschoon voor de behartiging van alle Protestant¬ 

sche belangen bestemd, is zij naauw aan de Her¬ 

vormde Kerk verbonden, en op derzelver Synode 

door een harer leden vertegenwoordigd. Werkzaam 

onder het toezigt van het Ministerie van Eeredienst 

en in overeenstemming met dat van Koloniën, 

houdt zy jaarlijks zes gewone vergaderingen, te 

^s Gravenhage y en behartigt al de belangen der 

Indische Gemeenten, Jn naauw verband en corres¬ 

pondentie met derzelver Kerkeraden staande, zor¬ 

gende voor Studenten, Proponenten, Predikanten 

en voor Onderwijzers en Zendelingen, tot derzelver 

dienst bestemd, het Candidaats-exanien kunnende 

afnemen, en de Predikanten tot de Heilige Dienst 

inzegenende (2). Veel is er door de welwillend- 

(1) Bij Besluit van 4 September 1815. De leden wer¬ 

den ée'ne maand later benoemd. 

(2) Zie overigens de Verordeningen op het bestuur der 

Protestantsche Kerken in Nederl. Oost- en West-Indië, 

van 7 December 1820, bij van der tüük , II., bl. 47. 
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heid van Koning willem I, onder de leiding de¬ 

zer Commissie , voor de Indische Kerken lot stand 

gekomen. Studenten, die zich tot derzelver dienst 

verbonden, ontvingen van ’sLands wege onder¬ 

steuning ; en de uilnoodiging tol aanvaarding van 

het Leeraarambl in ]ndiè\ welke de Commissie 

in 1817 en 1821 aan Candidalen en Predikanten 

deed toekomen, droeg rijke vrucht. Het Gouver¬ 

nement verbond hieraan ruimere geldelijke voor- 

deelen (1). In 1835 echter gaf de Koning na¬ 

dere bepalingen omtrent do Indische Kerkelijke 

aangelegenheden. Vooreerst, werden alle Protes- 

lanlsche Gezindten aldaar tot één Prolestantsch 

Kerkgenootschap vereenigd, en, ten andere, de Pre¬ 

dikanten in drie klassen verdeeld, ontvangende in 

evenredigheid van den hun toegekenden rang meer¬ 

der of minder traktement. Voor het getal van 

elke der twee eerste klassen werd zeven, en voor 

dat der derde twee vaslgesleld. De laatsten heb¬ 

ben geene vaste standplaats, maar worden tot tg- 

delyke hulp van vaste Leeraars, bij het leger, of 

in herderlooze Gemeenten gebezigd. De Hoofdge- 

meenlen, welke eenen vasten Predikant hebben, 

zijn tien (2). Elders wordt de dienst meest door 

(1) Zie verschillende Besluiten, bij van der tüdk , I., 

bl. 107; II., bl. 58; IIL, bl. 146. 

(2) Batavia heeft vier Predikanten van de eerste klasse, 

van welke altijd e'én tot de Lutherschen behoort, en e'e'n 

de Maleische Gemeente bedient. Samarang heeft één’ 

Predikant van de eerste klasse, — Solo of Soeracarta 
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Zendelingen waargenomen, welker getal veertien 

of vijftien bedraagt. De geheele Christelijke bevol¬ 

king in de Oost-Indische Gemeenten wordt op 

ruim 60,000 zielen geschat. ' 

Dezelfde Commissie waakt, gelijk wij reeds za¬ 

gen , voor de Kerkelijke belangen onzer West-In- 

dische Bezittingen. Naar Suriname en Curagao 

waren ook reeds vroeg na de herstelling des Va¬ 

derlands bekwame Leeraars vertrokken, en gunstige 

beschikkingen omtrent derzelver inkomsten gemaakt, 

welke nogtans later voor de toekomst gewijzigd 

zyn (1). In Suriname zijn drie Protestantsche 

Gemeenten, de Hervormde en de Luthersche, el¬ 

ke met éénen Predikant, en die der Evangelische 

Broeders, welke door tien Zendelingen, waarvan 

drie op de plantaadje Charlottenhurg werkzaam 

zijn, bediend wordt. Op Curagao werden de Her¬ 

vormde en de Luthersche Gemeenten, welke laat¬ 

ste in 1804 haar afzonderlek kerkgebouw door 

brand verloren had, in 1824 bij Koninklijk Be¬ 

sluit (2) tot ééne Protestantsche Gemeente veree- 

e'én’ van de tweede, — Soerabaija ée'n’ van de eerste, — 

Sumanap één’ van de tweede, — Padang één’ van de 

tweede, — Makasser één’ van de tweede, — Amboina 

twee, van elke klasse één , — Ternate en Banda, elk 

één’ van de tweede. Te Benkoelen, Riouw, Koepang en 

Menado zijn wel Gemeenten, maar geene Predikanten. 

Koninklijk Besluit van 11 December 1835, vergeleken 

met FEOBiNG, bl. 172 verv. 

(1) Bij Koninklijk Besluit van 9 Augujtus 1832. 

(2) Bij VAN DER TCÜK , III. , bl. 181. 

III. 25 
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nigd. Nogtans behoort altijd ééa der Predikanten 

lot de Hervormden en de andere tot de Luther- 

schen. Op Aruha ^ St. Eustatius, St. Martin 

en Saba zijn geene vaate Leeraars. Wel wordt do 

eerste plaats door een’ Godsdienst- en Schoolonder¬ 

wijzer, soms door een’ der Curacaosche Predikanten, 

en de andere door Methodisten Predikers, die van 

elders van tyd tot tijd overkomen, geslicht; raaap 

te wenschen is het, dat hier meer reglslreeks voor 

de Godsdienstige belangen der Protestanten zaï 

kunnen gezorgd worden , vooral nadat zich op het 

Nedcrlandsche gedeelte van St. Martin^ jwaar 

geene Roomschgezinden zijn , een Geeslclyke dier 

Kerk gevestigd heeft. 

Uit het geboekte is het onzen Lezers reeds dui¬ 

delijk geworden, dat de Indische Kerken in eene 

geheel andere betrekking? slaan tot den Slaat , dan 

de inlandsche. De Koning benoemt niet alleen de 

leden der Commissie, welke hare belangen behar¬ 

tigt, en de Predikanten, die haar dienen-, maar 

verordent en bekrachtigt ook de vereeniging van 

verschillende Gezindten. Het hoogere Kerkbestuur 

berust eigenlijk hier te lande, ofschoon, wat Java 

betreft, de Koninklijke bepaling van 1835 de op- 

rigling van een Algemeen Kerkbestuur te Batavia 

voorschreef, hetwelk echter onder den invloed van 

het Indische Staatsbewind , en in oumiddellijk ver¬ 

band met de meermalen vermelde Commissie in 

het Moederland zou staan. 

Op. deze wijze werd voor de belangen der Ge¬ 

meenten in onze Overzeesche Gewesten zorg ge- 
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dragen, en het is te verwachten , dat de toekomst 

voor dezelve nog betere dagen zal doen aanbre¬ 

ken: want ,1 ofschoon wij er even verre af zijn om 

blind voor de gebreken der Christelijke bevolking 

in de Indiën te wezen, als om vóóringenomen 

daar geenerlei goeds te zoeken, raeenen wij grond 

te hebben om van den arbeid der w'aarlijk bekwa¬ 

me mannen, welke daar werkzaam zijn, rijke 

vruchten voor Christelijke verlichting en bescha¬ 

ving te gemoet te zien. 

Intusschen is er nog een ruim veld ter bewer¬ 

king in die Gewesten overgebleven. Het grootste 

deel der inboorlingen bestaat uit 3Iahomedanen en 

Heidenen; en onder deze het licht des Evangelies 

te zien opgaan, is een wensch, die den Christen 

voegt. Dat verlangen deed bij den aanvang van 

dit tydperk de Zendeling-Maatschappij te Londen 

ontstaan. En ten gevolge eener door deze gege¬ 

ven opwekking, uitgelokt door den Geneesheer 

j. T. VAN DER KEMP — dicj van den weg des onge-- 

loofs tot warme belijdenis van het Christendom ge¬ 

keerd, zich tot doszelfs verkondiging onder de Kaf¬ 

fers verbonden bad —, vereenigde zich in Decem¬ 

ber 1797, een aantal Godsdienstvrienden (1) te 

(1) De Predikanten: verstek, smtts, sprenger van 

EYK en HOOG, van Rolterdam; van der rank, kgipers 

en brand, van Dordrecht-, jorissen en krieger , uit 

Gravenhage ; van gogh , uit Schiedam ; schacht , irit 

Delftshaven; krom, van 3fiddeHmrg; mashan, van 

ï'trecht — en de Ilceren eedeboer , vader en zoon., bre«) 

25 
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Rotterdam, Deze stichtten het Nederlandsche Zen- 

deling-Genootschap ter voortplanting en bevor¬ 

dering van het Christendom onder de Heidenen. 

Groolsch was het doel, hetwelk deze mannen 

zich Toorstelden, en meer dan gewone moed was 

er noodig om hetzelve in die dagen te beoogen. 

Een uitgebreid veld opende zich Toor den arbeid 

van het Genootschap. De geheele Heidenwereld 

lag daar als een ruwe grond, maar waarin de 

hand des nijveren arbeiders menigen vruchtbaren 

akker zou kunnen vinden, die voor de moeite der 

bebouwing ruim loon beloofde. Maar welk een tijd 

voor zulk eene taak 1 De Nederlandsche Kerk 

was tot in hare grondvesten door de noodlottige 

Omwenteling geschokt, de belangstelling in de 

Godsdienst verflaauwd, ja, het Vaderland zelf 

scheen al de ondersteuning van de vrienden der 

Godsdienst te behoeven, in plaats van het oog 

naar eenen onzekeren en ongemeene opoffering 

vorderenden werkkring te slaan. De achtingwaar¬ 

dige stichters van het Zendeling-Genootschap deins¬ 

den echter voor dat alles niet terug, en de uit¬ 

komst toonde, dat vele dier bezwaren met ijver 

en volharding te boven waren te komen. Er werd 

een aantal leden gekozen onder den naam van 

medeicerkende, en reeds spoedig zag men zich, 

door bijdragen van velen, die_ in het Christendom 

belang stelden , in staat om de voorgenomen taak 

VAN ooRDT, A. HOEK, üYTDENBROEK en M. BOEK, van Rot¬ 

terdam ; ONDIRWATSR CH RiJSBERo, Van Dordrcchh 
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Ie aanvaarden. In 1798 vertrok de eerste Zeude^ 

ling van het Nederlandsche Genootschap, jagobus 

JOHAiïNEs KiGHERER, 003, Onder de leiding van vA?t 

DER KEMP, het Evangelie aan de Westkust van 

Afrika te verkondigen. Verblijdend waren de be- 

rigton, welke men eerlang ontving van ’s mans pre¬ 

diking onder de Kaffers en Bosjesmannen. 

Wij kunnen deze weldadige maatschappij niet 

op haren veelzydig loffelijken weg volgen, en moe¬ 

ten ons vergenoegen met slechts in enkele trekken 

haar beeld te schetsen. Haar hoofddoel kennen 

wij reeds, en trouw bleef zij aan hetzelve beant¬ 

woorden. Het gelukte haar onder de Rotlerdam- 

sche Predikanten mannen te vinden, die hen, 

welke zich lot het gewiglige zendelingswerk voor¬ 

bereidden , ijverig en doelmatig onderwezen. In 

den laalslen lijd heeft men echter, ofschoon eene 

vroegere poging minder geslaagd was, eene bij¬ 

zondere woning en Kweekschool voor aanstaande 

Zendelingen opgerigt, waar dezelve onder het toe- 

zigt en de leiding van eenen bekwamen Directeur 

slaan. Rijk zijn de vruchten, welke dit Genoot¬ 

schap nu reeds gedragen heeft. Op deszelfs kosten 

wordt het Evangelie aan duizende Heidenen in ver¬ 

schillende streken der aarde gepredikt, en van 

blijden aard zijn veelal de beriglen, welke het om¬ 

trent de uitbreiding des Christendoms mag ontvan¬ 

gen. Kennelijk geniet het den Goddelijken zegen, 

en deze is dan ook vertrouwend te verbeiden, 

waar het geheele leven des Genoolschaps de bede 
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opzendt: Hemelsche^'ader! uw Koningrijk korae (1) ! 

Het Zendeling-Genootschap predikte hel Christen¬ 

dom met het Evangelie in de hand. Het dacht 

dan ook geenszins onverschillig omtrent de ver¬ 

spreiding des Eijhels, en niet alleen dat hel deze 

onder de Heidenen bevorderde, maar* «ook in 

Brahand en België^ zelfs de Polen en Bohemers 

niet vergelende, en in 1812 eene Commissie lot 

aankoop en uitdeeling van Bijbels in ons Vader¬ 

land benoemende (2). Wal het overigens voor 

Nederland zelf deed, hebben wij reeds vroeger 

vermeld (3). 

Christelijke verdraagzaamheid was het beginsel 

van het Zendeling-Genootschap. Het nam leden uit 

alle Proleslautsche Gezindten aan. En in denzelf- 

den milden, echt Evangelischen geest leerde het 

ook zijne kweekelingen handelen. Deze hadden 

den Heidenen geene Godgeleerde beschouwingen 

en namen , maar de Christelijke Godsdienst te bren¬ 

gen, zoo als z'j geopenbaard werd in hel Evangelie, 

en waarvan de twaalf zoogenaamde Apostolische 

Geloofsartikelen de leus uitmaakten. Anders was 

hel echter met de Zendelingen, welker werkkring 

(1) Zie over de werkzaamheden des Genootschaps in 

de Heidenwereld deszelfs Gedenhschriften en Maandbe- 

rigten. —■ k. gützi,\ff , de uitbreiding van christds’ 

Koningrijk op aarde. 

(2) Chevalier , de Bijbel en de Bijbelgenootschappen 

hl. 119 en 120. • . 

(3) Zie hoven , hl. 225 verv. 
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binnen ’slands was. Deze wafeil gehouden, aan da 

Toorschriften der Nederlandtiche Hervormde Kerk, 

Inlusschen was er juist in dat milde beginsel, wat 

in den aanvang vele vrienden van Kerkelyke regl-. 

zinnigheid terughield van het Genootschap te on^ 

dersteunen. Biltere vooroordeelen lieten zich le¬ 

gen hetzelve gelden; maar bij het veldvvinnen van. 

verlichter denkbeelden weken deze bij niet weini¬ 

gen voor hartelijke belangstelling, door de maan- 

delijkscbe bedestonden in die Gemeenten, waar,bet. 

eene afdeeling telt, levendig gehouden. 

Naast het Zendeling-Genootschap, verdient het 

Nederlandsche Bijbel-Genoolschap lollelijke vermei-, 

ding, zoowel om het overbrengen en verspreiden, 

des Bijbels in uillandsche, vooral Indische talen, 

als om het ondersteunen der Zendelingen, het 

schenken van gelden ter oprigling van Ghristen- 

scholen, en het zenden van ervaren mannen naar 

Java om daar de landtaal zelve te beoefenen (1)., 

Heerlijk is de toekomst, die ons door dit alles ge¬ 

speld wordt, en dankbaar te erkennen de ijver 

van allen, die, onder afbidding van den Goddelij- 

ken zegen , hiertoe medewerken. 

Nevens Zendeling- en Bijbel-Genootschap verdient 

nog eene andere ölaatschappij ter bevordering van 

het Christendom onze aandacht. De onlangs aan 

het Vaderland ontrukte, te regt betreurde Graaf VAjf 

DEN BOSCH, de stichter van de Maatschappij van 

M^eldadigheid^ in 1828 als Coramissaris-Generaal 

(1) CuEVALiER , t. a. p., hl. 141 verv. 
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naar de Nederlandsche "West-Indische Bezittingen 

zullende vertrekken, wenschle, naar de inspraak 

van zyn raenschlievend hart, den zedelyken en 

Godsdienstigen toestand der diep verwaarloosde sla¬ 

ven en kleurlingen te verbeteren. Zijn voornemen 

om eene bijzondere Maatschappij, die dit beoogde, 

daar te stelten, werd door hem aan den Secreta¬ 

ris en Adviseur bij het Departement van Hervorm¬ 

de Eerediensl, den Heer janssen, en aan de Haag- 

sche Predikanten sluiter en dermout medegedeeld. 

Derzelver toezegging tol medewerking ontvangen 

hebbende, bereikte hy zijn edel doel gedurende 

zijn verblijf in de West-lndiën (1). De Maat~ 

schappy ter bevordering van het Godsdienstig 

Onderwijs onder de slaven en kleurlingen in de 

Kolonie Suriname vestigde haar Hoofdbestuur to 

Paramaribo. Eene tweede afdeeling van hetzelve 

zetelt te *s Gravenhage (2). De Koning magtigde 

do bovengenoemde, door van den bosgh daartoe 

uitgenoodigde mannen om zich, met den Emeri¬ 

tus Predikant van Paramaribo, n. uden masman 

als eene afdeeling van bet Hoofdbestuur te vesti¬ 

gen (3). Groot, zelfs buitengewoon groot was de 

byval, welken deze instelling ondervond (4). Het 

(1) Uit medegedeelde herigten. 

(2) Art. 8 van het Reglement, goedgekeurd bij Ko¬ 

ninklijk Besluit van 4 Julij 1829. 

(3) Bij Besluit van 4 Julij 1829. 

(4) Men zie slechts de naamlijst harer leden in Ne¬ 

derland ten jare 1830, in haar Verslag ter algemeene 

vergadering van het Hoofdbestuur, den 23 Junij 1831. 
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doel der Maalschappy blgUt genoegzaam uit der- 

zelver naam. Als geschikt middel om hetzelve te 

bereiken, achtte zij de ondersteuning van de Evan¬ 

gelische of Moravische Broeders in dezer reeds 

vroeger aangevangen en onvermoeiden arbeid on¬ 

der de slaven en kleurlingen van Suriname. Op 

den voorgrond werd geplaatst bet onderwijs der 

slavenkinderen in de Godsdienst en in het lezen 

en schrijven, en tevens besloot men alle middelen 

aan te wenden, die den werkkring der Evangeli¬ 

sche Broeders ruimer, en hunnen arbeid ligter en 

meer vruchtdragend konden maken (1). 

Reeds dadelijk droeg deze ölaatschappy vruch¬ 

ten (2). In volgende jaren werden dezelve echter 

in ruimer hoeveelheid ingeoogst, niettegenstaande 

de druk des tijds aan den bloei der iurigting geens¬ 

zins bevorderlijk was. Hartelyke belangstelling vond 

zij bij de Evangelische Broeder-Gemeente te Zeist. 

Door de tusschenkomst der Maatschappy werd de 

toegang tot vele plantaadjen (3) door derzelver 

eigenaars den Zendelingen geopend ; en doorgaans 

hadden deze het voorregt van bij de Negerbevol- 

king een toegenegen oor te vinden, en geregeld 

het Evangelie te kunnen blijven verkondigen. In 

(1) Zie het aangehaalde Reglement. De afdecling in 

Nederland wordt bestuurd volgens een Reglement, vast¬ 

gesteld den 25 Februarij 1830. 

(2) Zie Aanspraak van den President g. schimmelpe.v- 

KiNCK , en Verslag van 1831. 

(3) Het getal bedroeg in 1839 zeventig. 

V 
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het district Nickerie' vormden de eigenaars der* 

planfaadjen zelfs het plan om eene kerk te bou- 

^vcn. Odi de etablissementen van het- Gouverne¬ 

ment moglen door de Broeders ter bereiking van 

hun weldadig doel bezocht worden. Vooral het 

onderwijs der jeugd werd behartigd , en een aan¬ 

tal slavenkinderen door derzelver bezitters, ook 

buiten de planlaadjen, aan hunne zorg willig toe¬ 

vertrouwd. Behalve de planlaadje Charlottenhurg^ 

welke de Zendelingen bewonen, verkregen zij van 

het Bewind de woningen op de verlaten steensprin- 

gerij de TVorsteling Jacohs, om zich ook in een 

ander oord der Kolonie te kunnen vestigen en 

daar meer gezet te arbeiden. In 1840 schatte men 

het gedeelte der Negerbevolking, dat iii slaat ge¬ 

steld was om het Evangelie te hooren, op eeii 

vierde der gehcele (1). 

Waarlijk, wanneer wij terugzien op de po- 

sinffen om het Christendom in onze Overzeesche 

Bezittingen cn onder de Heidenen uit te breiden, 

in Nederland aangewend, ondervinden wij eenë 

blijde gewaarwording. Ons Vaderland staat dan 

niet achter bij andere Volken, en, waar zich zoo 

de belangstelling in de Godsdienst ontwikkelt, daar 

is deze nog sterk genoeg om der heillooze pogin¬ 

gen van on- en bijgeloof krachligen wederstand te 

bieden en zich zegepralend legen dezelve te hand¬ 

haven. 

(1) Zie de verschillende Jaarlijksche Verslagen. 
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En zoo staan wij aan hel einde der door ons 

opgenomen taak-. Zij sluit Imet eene voor bet Va¬ 

derland gewiglige gebeurtenis, den’troonsafstand 

van Koning willem 1.1 ‘Aan jeugdiger kracht 

Vertrouwde hij den scepter, zoo lang met roem ge¬ 

voerd. Voor Nederland werd eene nieuwe, toe¬ 

komst geopend. * Ook in het ’Kerkelijke toonden 

zich nieuwe verwikkelingen en vraagstukken, nog 

niet opgélost. Wij vinden' ons hier dus van zelf 

den grenspaal van onzen arbeid aangewezen. Wij 

mogen echter een oogenblik bij denzelven stilstaan, 

gelijk de reiziger na het afleggen van eenen lan¬ 

gen weg pleegt te doen , en met hem op het be¬ 

treden pad terugschouwen, tevens denkende aan 

dat, wat nog toeven zal. ‘ 

Een tijdperk van ruim twee honderd zestig jaren 

hebben wij doorloopen. In hetzelve aanschouwden 

wij op het gebied van 'Kerk en Godsdienst menige 

gebeurtenis, die onze geheele aandacht boeide, en 

ons met diepen eerbied vervulde voor het bestuur van 

Hem , in wiens hand het lot der Volken ligt. Wij 

behoeven ze niet bij een algemeen overzigt in hel 

geheugen onzer Lezers terug te roepen. Maar, 

waar wij zoo op dat voorledene terugstaren; waar 

wij op de vroomheid der vaderen, op de Gods¬ 

dienstige en zedelijke vorming en ontwikkeling van 

ons Volk, op den gang der 'Godgeleerde weten¬ 

schappen, op de lotgevallen der verschillende Kerk- 



396 

gcnoolschappeu Icrugzien — daar rijst onwillekeurig 

do vraag op: wat getuigt dat voorledene omtrent 

het tegenwoordige, cn wat doet dit getuigenis ons 

verwachten van de toekomst? 

Zijn wij vooruitgegaan of terug? — Wij bchoo- 

ren noch tot de onbepaalde lofredenaars van den 

ouden tijd , noch tot hen, die onvoorwaardelijk met 

het nieuwe zyn ingenomen. Maar ongunstig kunnen 

wij (en hiervoor danken wij God!) deze vraag niet 

beantwoorden. Het is waar, dal er in den loop 

van ruim twee eeuwen gewigtige veranderingen 

hebben plaats gevonden, dat wij in vele opzigten 

anders denken en handelen, dan onze vaderen: 

maar de geest onzes tyds heeft andere eischen, en 

het standpunt, waarop wij door beschaving en we¬ 

tenschap geplaatst zijn, is ook geheel anders. Het 

is waar, dat op de mildere verdraagzaamheid vun 

onze eeuw misschien de aanmerking kan gemaakt 

worden, dat zij het bijgeloof aanmoedigde om 

deszelfs krachten te beproeven, althans de gelegen¬ 

heid daartoe niet wegnam: maar de bloem blijft 

l)loem , ofschoon de spin venyn zuigt, waar de bij 

honig puurt. Het is waar, dat er ook in onzen 

tijd nog zeer veel te wensehen overblyft, en dat er 

menige beschuldiging legen denzelven kan worden 

ingebragt: maar het is ook waar, dat de Neder¬ 

lander de vroomheid zijner vaderen nog niet ver¬ 

geten heeft. Getuigen zyne hartelyke deelneming 

aan en bevordering van alles, wat goed'en edel 

is, zijne onverkoelde menschlievendheid, zijne trou¬ 

we vaderlandsliefde, hel zedelijke standpunt, waar- 
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op hij boven naburige Volken slaat, de doorgaans 

gezelto opkomst in de bedehuizen der Christenen, 

en de rijke ondersteuning aan elke Christelijke on¬ 

derneming geschonken. En waar is het niet min¬ 

der, dat bij het Proleslantsche gedeelte onzer 

landgenooten de bloei der Godgeleerde weten¬ 

schappen het Vaderland yan de groot , goggejus , 

voETius en de sgiiultensen waardig blijft, ja dal 

ook in de Roomsche Kerk, bij al den strijd, dien 

zij tegen ons voert, mannen gevonden worden, van 

wier welversneden pen wij dikwijls slechts eeno 

meer onpartijdige beschouwing van zaken verlan¬ 

gen. Het voorledene treedt dus niet beschuldigend 

tegen het tegenwoordige op. Niet alles moge het 

hierin goedkeuren , maar het dankt hieraan toch de 

verzoening van menigen vroegeren twist, en wijst 

er menige verbetering in aan. Het volmaakte be¬ 

hoort niet tot deze wereld. 

En wat doet dit getuigenis ons van de toekomst 

verwachten? Ja, wg achten ze niet ligt, die her¬ 

nieuwde pogingen van het bijgeloof, onder meer 

dan ééne gedaante aangewend om de zaak van 

waarheid en verlichting te bestrijden, ■— die des 

ongeloofs om van vreemden bodem loszinnigheid 

op den onzen over te planten en het Christendom 

te onderroijnen. Maar zouden wg er voor vreezen? 

Zoo diep immers is Nederland niet beneden der 

vaderen eeuw gezonken, dat de gzeren scepter 

van het bggeloof over hetzelve zou kunnen heer- 

schen, en de grond, die eenmaal met het bloed 

der martelaars voor de waarheid doorweekl werd , 
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niet langer de woonplaats van een rein Evange¬ 

lisch Christendom zijn zou ; zoo diep is het niet 

gezonken, dat de taal der losbandigheid en des 

ongeloofs duurzamen en overal verpestenden invloed 

zou uitoefenen. Daartoe is het getuigenis van hel 

voorledene omtrent het tegenwoordige te gunstig. 

Neen, nog moge de strijd, dien het Christendom 

na de Hervorming , ook in ons Vaderland , te voe¬ 

ren had, voortduren; nog moge de Hervorming, 

de terugkeering tot het oorspronkelijk Apostolisch 

Christendom, niet voltooid zijn, en do toekomst 

zelfs in sommige opzigten duister schenen — er be¬ 

staat geene reden om haar onbepaald te vreezen f 

integendeel , er is er om, althans in ons Vader¬ 

land, van de verhoogde belangstelling in de Gods¬ 

dienst, van het vele goede, dat er gevonden 

wordt, veel, zeer veel te hopen! • i 

Uit dat voorledene, uit het tegenwoordige, uit 

die hoop op do toekomst volgen pligten, welke 

wy naauwelijks behoeven te herinneren. Van allen 

wordt gevorderd de waarheid in liefde te zoeken ■, 

en op het gebied van Godgeleerde beschouwingen 

en Kerkelijke gebeurtenissen niet te vergeten, dal 

zij Christenen zijn. Van allen wordt gecischt ge- 

meènschappeiyke zamenwerking, om Evangelische 

kennis en alles, wat goed en liefelijk is en wel- 

luidt, elk in zijnen kring, te bevorderen, om aart 

Christelijke verdraagzaamheid hartelijke belangstel¬ 

ling in de zaak der waarheid te paren, en geen 

offer te groot te achten om deze aart; te kvveeken 

eö voor Ie staan. ' • ' ; « : h 
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En die verwachting, Landgenooten en Mede¬ 

christenen! mogen wy , waar wij onze Nederland- 

sche Kerkgeschiedenis met het merkwaardige jaar 

1840 sluiten, van u koesteren. Vergeten wij het 

nooit, dat wy het nageslacht zijn van die mannen, 

die aan heldenmoed ware vroomheid, aan de be¬ 

oefening der wetenschappen Evangelisch geloof, 

aan den handelgeest Ghristelijken zin paarden. 

Dan zal ons Vaderland, nog van de deugd der 

vaderen niet vervreemd, nog onder de leiding van 

een’ afstammeling van datzelfde Vorstenhuis, dat 

zoo lang voor hetzelve waakte, ook in hel Godsdiens¬ 

tige en Kerkelijke, de toekomst, die ons wacht, 

niet vreezen! 

Boven alles ruste ons vertrouwen op Hem, die 

de Koning der Koningen, de Bestuurder der Vol* 

ken en de Almagtige Beschermer van zijn Rijk is. 

Hij b reide het ook in ons midden meer en meer 

uit, opdat de vruchten van Geloof, Hoop en Lief¬ 

de bij allen overvloedig worden! Hij besture het 

Vaderland en de Nederlandsche Kerk in zijne 

wyze en liefderijke Voorzienigheid. Hem zij de 

eere ! 
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JoNCOURT (p. de) , II. 168. 

JüNiüs (f.), I. 107, 243. 

K. 

Kaap de Goede Hoop. Hervormde Gemeente, II. 294; 

Luthersche, II. 324. 

Kanaans (talc), II. 210. 

KiNTELA\R (j.), II. 269. 

Kapitein (j. e. j.), II. 294. 
Katechismus (tleidelbergsche), I. 91, 102, 120, 170, 177. 

Katechismus van ter Goude ^ I. 124. 

Kemp (d. v. d.), 'II. 250. 

Kerkeraden , I. ,80 j IIL 258. 

Kerkgebouwen (Geschillen tusschen Hervormden en Room- 

scheii, en bepalingen omtrent), III. 161. 

Kerkorde 1574, I. 70; 1578, I. 70; 1581, 1.71; 

1582, I. 71; 1586, I. 75; 1591, I. 78, 136; 1619, 

I. 179. 

Kinder-, School- en Akademiegelden, III. 167, 240, 

359, 365. 

Kist (e.), III. 220, 231. ~ 

Klassen, I. 81 ; Klassikale Besturen, III. 257; — Ver¬ 

gaderingen ,1. 81; III. 258. 

Klinkenberg (j. van neys), UI. 223. 

Kloosters, II. 98; III. 100. 

Kloppenburg (j.), I. 199. 

Kodde’s (van der) , I. 212. 

Kodde (p.), II- 65. 

Koolhaas (k.), I. 71, 106. 

Koopmans (r.), III. 363. 

Koorwhert (d. v.), I. 30, 109. 
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Kwakers, II. 380j HL 373. 

Kweekscholen voor Indische Leeraars, I. 235, II. 289. 

Küypers (g.), II. 235. 

L. 

* Labadie (j.) , II. 216. 

Lammisten y II. 363. 

Lampe (f. a.) , II. 191, 208 j Lampeanen, II. 208. 

Leerhoff (f. van) , II. 190. 

Leerregels (Dordsche), I. 167, 169, 179. 

Leeuwarden, Bisdom, I. 27; Kerkelijke onlusten bij de 

Hervormden, III. 227. 

Leycester , I. 75. 

Lentz (f.) , II. 330, 

• Leo (h.), I. 183. 

Lexies (j. a.) , III. 85. 

Liefdepredikers, I. 295. 

Limborcq (ph. van) , II. 308. 

Lodewijk. napoleon, III. 51, 59, 6l, 65. 

Loevestein, I. 193. 

Lcbbertds (s.), 1. 108, 137. 

Lutherschen. Zijn vroeg hier te lande, I. 257; Kerkbe¬ 

stuur, I. 275; II. 341; III. 328; organisatie onder 

LODEWIJK, III. 324; onder napoleon, 324; van 1818, 

326; Eeredienst, I, 274; II. 341; III, 332; God¬ 

geleerde wetenschappen, I. 272; II. 342; Seminari¬ 

um , III. 333; Studenten, I. 272; II. 341; III. 334, 

Proponenten, I. 272; III. 334 ; examen, I. 272 ; 

III. 334; beroeping, III. 335 ; Predikanten, inkoms¬ 

ten, I. 275; III. 336; predikwijze, I. 273; II. 

342 ; kinderpreek , III. 338 ; Godsdienstig onderwijs , 

I. 274 ; III. 338 ; uitwendige toestand, I. 26l; II. 

323; III. 322. 

Lutherschen (Herstelde). Ontstaan, II. 335; pogingen ter 
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bereenigiiig, III. 340; Kerkbestuur, III. 343; orga¬ 

nisatie, III. 342; Studenten, Proponenten, III. 345; 

uitwendige toestand, III. 347. 

Lydiiis (m.), I. 108. (b.) I. 158, 181, 210. (j.), II. 

42, 103. 

M. 

Maartenz (k.) , I. 120. 

Maassen (m-), II. 319. 

Maatschappij (Roomsch-Katholijke), UI. 115; Protes- 

tantsche, III. 120. 

Makkoviüs , I. 171. 

Marck (t. a. V. D.), II. 251. 

Maresiüs (s.), II. 154. 

Martinisten , I. 265. 

Maty (p.), II. 287. 

Marrits van oranje, I. 125, 142, 164, 195, 196, 198. 

Méan (Prins de), III. 98. 

Meyer (l.) , II. 187. 

Mez (z. dü) , II. 49. 

Middelburg (Bisdom), I. 27. " 

Molinisten, II. 63. 

Mollerds, III. 55, 56, 160, 189. . . “ 

Momma (w.), II. 161. 

Mommers (j, m.), II. 172. , . ■ . ' ‘ 

Mosheim , II. 301. 

Müntinghe (h.), II. 260, 279. ’ ■ 

, ;• N. , 

Napoleon, III. 66. i 

Warsiüs (j.); I. 195. : - . 

Nationale Vergadering 1796, III. 7, 17; 1797, III. 22. 

Nederland in het Fransche Keizerrijk ingdijfd,' lU. 66 ; 

met België vereenigd , III. 91. ^ ^ 

Neerkassel (j. van) , II. 37, 53. 
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Nijkerk (Godsdienstige bewegingen té), II. 236. 

Noordsche Gereformeerde Gemeente te Amsterdam, II. 275. 

Nozeman (k.), II. 251, 302. 

O. 

OlDENBARNEVELD (j. VAn) , ï. 125, 147, 174. 

Olla Sacra, II. 40. 

Omwenteling van 1795, III. 5 3 van 22 Januarij 1798, 

23; van 12 Junij 1798, 26; van 1813, 234. 

Oost-Indië. Hervormde Kerk, I. 237; II. 290; III. 382; 

Luthersche, II. 324; III. 384; Roomsche, III. 105. 

Organisatie der Protestantsche Kerken in Franklijk, III. 186. 

Orgels, 'l. 94; II. 368. 

Os (van), III. 148. 

Os (a. van der), II. 242. 

OüTREIN (j. d’) , II. 169, 208. ..; i. 
« * 

P. ' 

Pacificatie van Gend, I. 2. 

Paine (t.). Hl. 222. 

Paliandt van keppel (van) , III. 263. 

Palmi(j. H. VAN der), II. 260, 265; III. 47, 217. 

Paltzérs, II. 357. 

Patriotten, II. 103, 256. 

Pelagius , I. 117. 

Pensylvani'è, II. 296 ; III. 270. 

Politieke Corhmissarissen, I. 75. 

Poppies (e.) , I. 119. i 

PoTKAMP (g.), II. 71. 

Poltander (j.), ï. 134, 159. I . .1. 

Praedestinatie, I. 117. .. i ^ , 

Presbyterianen, I. 249. ’ [ ^ . 

Prince (s. de), I. 187. ' . 

Profeten in de Hervormde Kerk-, 1.^84, I 
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Propaganda Jide (Congregat. de), II. 46. 

Protestanten (Pogingen ter vereeniging tusschen), I. 267; 

II. 322; III. 292, 35.4; — worden in Frankrijk \eT- 

volgd en in IVederland opgenomen, II. 275. 

Protestantismus (Maatregelen ter handhaving van het) 

tegenover de Roomsche Kerk, III. 118, 136.- 

Protestantsche Gemeenten, III. 380. 

Provinciaal Kerkbestuur der Hervormden, III. 256. 

Psalmberijming (Nederduitsche), I. 92; II. 230; nieuwe —, 

II. 269; nieuwe Luthersche —, II. 341; Fransche—, 

van coNRART , II. 285. 

Puriteinen , I. 107. 

R. 

Rederijkers, I. 112. 

Regenbogen (j. q.) , III. 232. 

Regids (h.), II. 147. 

Remonsti’antie in 1610, I. 128. 

Remonstrantsche bijeenkomst in 1617, I. 141. 

Remonstranten. Veroordeeld te Dordrecht, I. 170; ver¬ 

volgd , 184; Vergadering van Directeuren der Broe¬ 

derschap te Antweipen in 1619, I. 188; verdraagza¬ 

mer behandeld, I. 195, 198, 201; geduld, I. 203; 

poging ter vereeniging met de Hervormden, III. 349, 

355; Kerkbestuur, II. 305; III. 357; Godgeleerde 

wetenschappen , II. 307 ; III. 359; Kweekschool, I. 

206, 300, 304; III. 359; predikwijze, II. 310; IIL 

360; Godsdienstig Onderwijs, II. 311; al’neming, IL 

304, 312. 

Repelaer van driel , III. 248, 263. 

Rhijnsburgers, I. 212; II. 377. 

RoeLL (h. a.) , II. 179. 

Roermonde (Bisdom), I. 28. 

Roest (j,. van der), III. 220. 
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lioomsche Kerk. Toestand in 1579, I. 24; Eeredienst 

verboden , I. 26, 29 ; afneming , 1. 32 ; begunstigt 

Spanje, 1. 35, 38; begunstigd door Spanje, II. 26; 

onverdraagzaamheid, I. 36; 11. 31, 63; verdraagzaam 

behandeld , II, 43; houdt de zijde van Frankrijk , 

II. 34, 98 ; neemt toe, II. 86 ; III. 43, 54, 62 ; 

moeijelijkheden over het toelaten van een’ Vicaris, 

II. 88; der Patriottische partij toegedaan, II. 103; 

verheven door de Omwenteling van 1795, III. 35; 

maakt zich meester van Hervormde kerken, III. 37; 

in strijd tegen het Protestantismus, III. 112, 133; 

magtiger door de vereeniging met België, III. 92; 

Proseljtenjagt, III. 115, 133; toestand onder sas- 

BOüT, I. 47; onder rooveen , I. 56; onder de t.a 

TORRE, II. 45; onder neerkassel , II. 54; van 1686 

tot 1723, II. 82; tot 1795, II. 101; onder lode- 

wiJK, III, 54; onder rapoleon, III. 66; onder Koning 

■WILLEM I, III. 79, 122; organisatie onder napo- 

lEos, III. 67, 72; Staatstoelagen aan de Geestelijken, 

III. 79, 84; Seminariën, III. 76, 107, 127, 138; 

verdeeling, III. 105; getal Leden, Geestelijken en 

Statiën, I. 61; III. 68, 69, 102, 138. 

Rooveen (ph-) j 

Rosaeds (h.), I. 142. 

S. 

Sacramentsdag van 1734, II. 95. 

Saltzburgers, II. 326. 

Saravia , I. 76, 106. 

Sasboüt vosmeer j I. 46. 

Sadrin (j ), II- 284, 286. 

Schenk van tadtenborg (f.) , I. 25. 

ScHIMMELPENNINCK (r. J.) , III. 7, 50 , 158. 

ScHOLTE (n. p.), III. 298. 
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Schoolonderwijs, 1. 109, 111; III. 44. 

ScnORTINGHUIS (w.), II. 234. ‘ • .1 

Schotsche Kerk , I. 247. T 

ScHRAITT (j. M.), III. 80, T . , 

ScHDLTENS (a.) , II. 197, 241. 

Senserf (w.), II. 233. 

SiMONsz (menno) , I. 278. 

Slatius , I. 196. 

Smijtegeld , II. 211. 

Smodt (a.), I. 199. 

Sociëteiten (Doopsgezinde), II. 365, 366; III. 368. 

Spiiïoza (b. de) , II. 187. 

Sprütt (k. m.) , I. 119. 

Staat (Betrekking van den) tot de Roomsche Kerk, I. 

‘ 42, 59, 61; III. 70, 80, 129; tot de Hervormde 

Kerk, I.'68, 82, 86; II. 8, 125; III. 154, 260, 

276; tot de Remonstranten, II 299, 304^; III. 357; 

tot de Lutherschen , II. 3l4 ; III. 326, 335; tot He 

Doopsgezinden, II. 345 ; JII. 362 > tot de Hernhut¬ 

ters , III. 374; tot de Indische Kerk, III. 386. 

Staatskerk, I. 15; II. 12, 125. 

Staatsregeling in 1797, III. 19; in 1798, IIJ. 23; in 

1801, III. 27, 155; in 1805, III. 166; voor het 

Koningrijk Holland, III. 62; in I8l4 en 1815, zie 

Grondioet. 

Staten-Collegie te Leijden, I. 85. 

Staties muller (f. l.) , II. 330. . 

Steen (j. van den) , II. 92. , . , 

Steenhoven (k-), II* 80, 113. ^ 

Stemmen (Roomsch-Katholijke), III. 134. , •) 

Stinstra (j.) , II. 241 , 354. . ,, .. . . 

Stiphout (j. van), II. 115. - . ƒ _ • 

Stolpiaansch Legaat, II. 267.,,^^ ' . 

Stralen (u. van), III. 71, 89, 158,. nt - 
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Stuart (w.), 111. 189, 355. 

Sjiiode te Antwerpen in 1566, I. 99; te in 1568, 

‘ 1. 99; te Dordrecht in 1574, I. 70; in 1578, I. 70; 

te Middelburg in 1581, I. 71; te ’s Hage in 1586, 

I. 75 ; Nationale te Dordrecht in 1618 en 1619, I_ 

1.58; gedenkpenning, ï. 172; Remonstrantsche tegen- 

~ Synode te Rotterdam in 1619, I. 168; Algeineene 

Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk, III. 254. 

Synodaal (Algemeen) fonds voor noodlijdende Kerken cn 

Personen , lU. 270. 

Synodale Vergadering, I. 8l. 

Surinaamsche Maatschappij ter bevordering van Gods¬ 

dienstig Onderwijs onder slaven en. kleurlingen, III. 391. 

T. 

Taürinüs , I, 147, 194. " ; 

Teellinck (e. en w.), I. 157; II. 223. (j.), II. 211. 

Tetlea’s Godgeleerd Genootschap, II. 268 ; III. 223. 

Thijsiüs, I. 159. 

Til (s. Van), II. 169, 196. . , „ ll . 

Tissot de patot (s.), II, 214. " T#* 

Torre (j. de la), II. 45. . 

Traktementen voor Roomsch-Katholijke Geestelijken, III. 79, 

Trigland (j.), I. 168, 102. 

Tucht (Kerkelijke) bij de Hervormden, I. 82, 228. 

Übiqüïtisten, I. 264. 

tliTENBOGAARx (j.), T,. 130, 141, 147, 188, 192^ 206. 

Üke walles , I.. 290. ^ ‘ r - 

tfnigenitus (Bulle), 11. 78. 

Utrecht (Unie van)/ I. 4; Jansenistisch Aarts7bisdom, 

II. 80, 120; III. 1.50; Jansenistische Synode, II. 118. 
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V, 

Feluwe (Vrome rigting van vele Hervormde Gemeenten 

op de), III. 224. 

Venator (a.) , I. 127. 

Venema (n.), 11. 197, 199, 241. 

Venetië tracht de belangen van den Paus tegen de Jan¬ 

senisten in Nederland te bevorderen, II. 111. 

Vergadering (Groote) te ’s Hage, II. 5. 

Verklaring tegen het Stadhouderschap, van de Predikan¬ 

ten gevorderd en door 15 te Amsterdam geweigerd, 

III. 14. 

Verschoor (j.), II. 221. 

ViTRiNGA (c.), II. 182, 197, 198. 

Vlak (j.) , II. 185. 

Vlamingen, I. 282. 

VoETiüs (g.) , I. 223 ; IT. 146, 203, 206. 

Voetianen (Verdeeling der), II. 167. 

Voorhout (Verdraagzaamheid tusschen Roomschen en Her¬ 

vormden te), III. 102. 

Voorst (j. van), II. 260, 279. 

Vorstigs (c.), I. 134, 137, 17l. 

Vossics (g. j.), I. 189, 204. 

Vragen bij het Avondmaal, III. 274, 302. 

W. 

Waaijen (j. van der), II. 161, 164. 

fVaalsche Kerk. Van de Nederduitsche gescheiden, I. 80; 

vergroot door de uit Frankrijk gevlugte Protestan¬ 

ten", II. 279; toestand, I. 241, 279; III. 3l8 ; Kerk¬ 

bestuur, I. 244, 281 ; III. 3l7; opleiding der Leer¬ 

aars, II. 282; predikwijze, II. 283; Gezangen, III. 320. 

Waardgelders, I. 143. 

Waldenzen, II. 29, 31. ^ 
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Wauecs, I. 159, 222, 235. ' 

Water (j. w. te), III. 189. 

W'ateAanders, I. 282. 

Weduwen (Predikants-) pensioen ,1. 89 ; AJgenieene Sy¬ 

nodale weduwenbeurs, III. 269. 

Westerbaen (c.), II. 301. 

Jfestindi'Q. Roomsche Kerk, IIL 106; Hervormde, H. 

- 294; III. 381; Luthersclie,'II. 325; III. 381. 

Wetstein .(j. j.), II. 307. 

Willem I (Prins), I. 3. 

Willem II (Prins), II. 4. 

Willem III, II. 158, 168. 

Willem V, II. 103. 

Willem I (Koning), III. 78, 9l, 127, 235, 291, 

358, 384, 395. 

Willem lodewijk van nassad , I. 136. 

WiTTEWRONGEL (p.), II. 201. 

WiTTICHIÜS (j.) , II. 91. ^ ■ 

Wijngaard (onder de) canzius, III. 376. 

Z. 

Zaliger (j.) , II. 261. 

Zendeling-Genootschap (Nederl.), III. 225, 230,287,387. 

Ziekentroost, I. 104. 

Ziekentroosters, I. 89. 

ZiNZENDORFP (n. l. Graaf van) , II. 383. 

Zondag (Viering van den), I. 111; III. 12, 156. 

Zonnisten, II. 363. 

Zwingli’s gevoelen over de praedestinatie, I. 119. 

Zwingliaansch (De Nederlandsche Regering meest) I. 19. 

ZüYLEN VAN NYEVELDT (h. VAn), III. 263. 



AANTEEKENINGEN OP DIT DEEL. 

BI. 60, reg. 2, v. o,, staat: verheijenj lees: verdoysen. 

BI. 224. In te voegen, reg. 6, v. b., na de woorden: 

de Redelijke Christen — Niet het minste werkte hier¬ 

toe het Genootschap ter Verdediging van de Christe¬ 

lijke Godsdienst, in 1783 te ’s Gravenhage gesticht, 

mede door het uitschrijven van een aantal welbeant- 

woorde Prijsvragen ter handhaving der door het on¬ 

geloof bestreden Christelijke leer. Zie h. j. royaards , 

het Genootschap ter Verdediging van de Christelijke 

Godsdienst geschiedkundig geschetst (’« Hage, 1836). 
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