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KERKVISITATIE TE UTRECHT IN 1868

MET HET OOG OP

DEN KRITIEKEN TOESTAND ONZER KEEK

HISTORISCH TOEGELICHT

DOOE

Dr. A. K ü Y P E R.

Proinde melius nihil esse concludunt, quarn

malum bene positum non movere.

CALVINUS.

UTRECHT

,

J. H. VAN PEURSEM.

1868.



SNELPEBSDBUK : KEMINK EN ZOON, TE UTEECHT.



De toon , waarop de Synode zich over het gebeurde te

Utrecht uitliet , en de minachtende wijze waarop con-

servatistische geraaktheid hier en elders dit besluit van

Utrechts Kerkeraad zocht te brandmerken, dwingen mij

een oogenblik gehoor te vragen ter bepleiting, niet van

wat is uitgestrooid, maar van wat werkelijk is geschied.

Het mocht niet geduld, dat men voortging als „gril

en onberaden inval" te verdenken wat voor den Kerkeraad

slechts de ijzeren consequentie was van een wel bewuste

gedragslijn; niet gedidd dat men een „woelziek streven

naar troebel en kabaal'^ zag in zijn pogen om door her-

stel van het gezag der waarheid juist de anarchie der

leugen te vernietigen; niet gedidd eindelijk dat als „overr

dreven ijver^' veroordeeld of als „zelotische onbedacht-



zaamheid'^ vergoelijkt werd, wat heilige gewetensdrang

ingaf en door geloofsheginsel den Kerkeraad geboden werd.

Is wellicht , tegen mijn ernstig streven , mijn pen iets

ontvloeid, dat kwetst of zeerdoet, en dus een onreine,

hittere tocht van het hart verraadt, — vooruit doe ik

daarvoor boete.

Mocht de Kerkvisitatie ook voor anderen een ernstiger

beteekenis verkrijgen, nu er de lichtstraal der geschiedenis

op viel, het zou licht ook elders tot nadenken kunnen

leiden.

Kritiek van deskundigen , vooral van Broeders die een

zelfde nood met mij op het hart dragen is juist om dien

invloed naar buiten zoo geioenscht.

UTRECHT

,

26 Augustus 1868.
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DE LEUGEN IN DE KERK.

Ja , de waerheydt ontbreeckt er.

JESAIA.

Sommige auteurs bezitten het benijdenswaardig talent,

van wat ze zeggen zóó te zeggen, dat zelfs te midden

der koortshonger waarmee onze tijd geheele problemen

en tijdvragen verslindt, verzwelgt en spooreloos verdwij-

nen doet , aan hun woord voor 't minst een levensduur

van ettelijke jaren in de herinnering hunner tijdgenooten

gegund blijft. Onder die gelukkigen behoort ook Pierson,

de kampvechter tegen kerkelijke onverdraagzaamheid ten

onzent, die thans als vrijwillig balling ook zijn aange-'

nomen vaderland van dat hardnekkig monster, op een

ander terrein, dat der groothertogelijke bureaucratie be-

vrijden wil. Ook hij verstond de kunst om angels in het

1



DE LEUGEN IN DE KERK.

hart en in het geheugen van wie hem hoorde of las te

steken, en met zoo frissche tint, zoo flinken greep, zoo

pikante soberheid, zoo ongewone dictie zeer ware din-

gen te zeggen , dat het is , of in ledige oogenblikken een

onzichtbare geest ons die woorden, die hij ten beste gaf,

weer en telkens weer influistert. Dat was onder meer

voor elk die zich in kerkelijke sfeer beweegt, de min aan-

gename ervaring met dat fameuse „Richting en Leven,"

deel twee, eerste hoofdstuk, — die breede acte van be-

schuldiging ter griffie van het publiek gedeponeerd tegen

het verkankerde leven eener kerk, waarmee hij toen

reeds op den bodem zijner ziel gebroken had, al werd

hij die volslagen breuke zich eerst later volkomen bewust.

Bijtend was de ironie waarmee hij zijn schampere lijk-

rede hield op het wegstervend clericalisme ; meesterlijk

de gevatheid waarmee hij de geessel der satyre zwaaide

tegen de belachelijke pedanterie die nog telkens bij ons

kerkelijk treuspel door de schermen gluurt, maar on-

overtroffen vooral de juistheid van blik en onmeedo-

gende vastheid van hand, waarmee hij het lancet deed

glijden in de gevaarlijkste wonde van ons kerkelijk leven:

de voortvretende leugen die bijna elke kerkelijke instel-

ling uitvijlt en doorknaagt. Ieders dank heeft hij daar-

door verdiend , en hij kón zoo schrijven zonder voor

tegenspraak beducht te zijn. De beschuldiging was hier

aanklacht zonder tegenpleidooi en vonnis zonder appel

tevens. Waarlijk wat ons te doen staat, het is niet,

iets af te dingen op zijn philippica, en door het voegen

van nieuwe onwaarheid bij de oude een hopelooze ver-
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dediging te beproeven. Elk verzet in dezen zou de

waarheid zijner aanklacht slechts op nieuw komen sta-

ven. Neen, veeleer is het onze roeping, te toonen, dat

we in het verfoeien der leugen in niets voor hem onder-

doen , en zoo mogelijk met nog hartstochtelijker energie

dan hij dit kon , het gedrocht der leugen willen opsporen

en verdelgen, dat om ons sluipt en schuifelt en alles

ritselen doet bij eiken tred.

Maar prijzen we al zijn doel, en richten ook wij

onze pijlen op het door hem zoo weigetroffen mikpunt,

toch is er in dien gemeenschappelijken strijd tegen de

leugen in onze kerk een klove die ons van hem scheidt.

Hij strijdt op luchthartige wijs en maakt zich vrolijk met

het schuldig object, waar hij zijn spotlust aan bot kan

vieren. Men voelt het bij eiken slag dien hij onze kerk

toebrengt, hij heeft die kerk niet lief, niet lief genoeg

zelfs, om een oogènblik bitter tegen haar te kunnen wor-

den. Zijn wapen is die koude spot, die elk meedogen met

zijn slachtoffer mist of bant waar het op mocht wellen.

Als Pierson het leugenachtige in onze kerk aantast , die

kerk aan de kaak stelt, haar prikt en schrijnt en wondt

tot bloedens toe, dan kan hij nog lachen, dan zoekt

hij nog een glimlach zijn lezers om de lippen te spelen,

en doet hij zich nog te goed aan die onreine opwelling

van het menschenhart , waarvoor Holland's taal geen

woord meende te behoeven , maar die bij zijn tegenwoor-

dige landgenooten „Schadenfreude" heet. Men bespeurt

bij hem, wat men vroeger bij Busken Huet's kritieken

gevoelde, en wat onlangs een zeer doorzichtig anonymus
1*
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in „Los en Vast" ons weer herinneren kwam : Een kri-

tiek kan schitterend en boeiend en toch uit een on-

zuiveren geest zijn. Men voelt zich bij de essai's dier

drie humoristische critici meegesleept en tot instemming

gedwongen. Ze zijn werkelijk krank de plekken waar

ze u een wonde toonen. Waar ze overdrijven houden

ze toch maat. Ze slaan de tang bijna altijd om de

zeere kies die getrokken moest worden. Een geheel

valsche betichting blijft in hun pen meestal terug. —
Maar toch ... gij zoudt zoo willen dat diezelfde kunst-

bewerking met even vaste hand, maar met een ander

gelaat en dus met een ander hart ware verricht. Dat

spelen met den armen patiënt die ze in hun nosocomium

slepen, doet u te veel aan het lot van 't half-dood-

gebeten muisje denken. Ze schijnen gedurig Van modern

standpunt een ongevraagd bewijs te willen leveren tegen

hun onpsychologische verwerping van wat Ursinus in

vraag vijf van zijn catechismus schreef, door „den haat

tegen hun naaste" vrij spel'te laten, zoo die maar onder

sierlijk geschrijf en talentvolle phrasen zich laat ver-

bloemen. Ge vraagt onwillekeurig of er geen derde van

gelijkheid bestaat tusschen het gevloekte foltertuig der

inquisitie en de nieuwmodische pijnbanken, waarmee zij

zoo behendig manoevreeren. „Ut salva fiat anima" is ook

hier de leus , maar het is of de gewaande geneesmeester

telkens droomt als beul geroepen te zijn, om te von-

nissen met het koord of te rechten met het zwaard , en

zóó te rechten dat er de dood op volgen moet. Ja,

wat Bakhuyzen eens de wellust van een criticus noemde,
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om zijn slachtoffer eerst te dooden en dan het

lijk nog eens bij de haren overeind te trekken

om te zien of er nog geen leven in zat, schijnt een

te verleidelijk genot ook voor hen te zijn, om er zich

uit plichtbesef aan te spenen. . . Het volk staat in het

ronde : het lacht : het klapt in de handen. Bravo ! Die

toejuiching smaakt zoet. Men is gebleken een man van

talent, een meester over de taal, een vindingrijk vernuft,

een bijtend satyricus te zijn. Maar . . . niet in Judas'

brief, waarop „Los en Vast" ons wees, niet in de

Apocalyps, neen, vooraan in de Bergrede staan deze

woorden: „Zalig zijn de barmhartigen!" — en daarom

noem ik zulk een critiek geoordeeld voor het Christelijk

bewustzijn, waar naar inhoud, schoon van vorm, maar

doorwaaid van een demonischen geest, die ons smart

om den broeder die hem plaatse gaf.

Maar met dat voorbehoud aanvaarden we van gan-

scher harte de heilzame tucht door hen geoefend . en

warsch van alles wat naar onderlinge aanbidding zweemt

,

voelen we zelfs nog krachtiger drang dan zij dit ooit

konden , om het kwaad in eigen boezem met vasten blik

onder de oogen te zien en des noods met schorpioenen

te kastijden , zoo het naar geen zachter tuchtmiddel luis-

teren wil. Ook mij is de kerk van leugen inwendig ver-

teerd, zoo onnatuurlijk, zoo onoprecht, zoo onwaar, dat

het luide van de daken moet gepredikt worden^ zóó

luide, dat het ten slotte door niemand meer kan worden

geignoreerd. Zelfs in Pierson begroet dan ik bij dien

strijd een bondgenoot, wiens stoute degen ik waardeeren
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kan, zoo mij slechts dit ééne vergund blijft, dat ik met

heilige smart bespreek^ wat zich aan hem slechts ridicule

voordoet, en dat het mij nog om herstel te doen is,

waar hij reeds peroreert bij een graf.

Het diep bedroevend verschijnsel van een leugen die

zich in het heilige mengt, van een vorm waaraan geen

evenredige inhoud beantwoordt, vertoont zich reeds aan-

stonds in de scherpste trekken bij de intrede van den

jonggeboorne in de kerk — bij den doop.

Er zijn gemeenten in ons vaderland waar het zich dus

toedraagt bij die plechtigheid.

Het jeugdige kind wordt in het bedehuis gebracht.

Een die daar voorgaat sprenkelt water op 't voorhoofd

van dat kind, en spreekt daarbij eenige woorden, die

volmaakt niets hebben van welke formule ook die in

de boeken des N. T. of in de oorkonden der kerk als

doopsformule vermeld staat. De man die dat deed,

schikt zich slechts node in 't bijbehouden eener zijns

inziens bloot traditioneele plechtigheid: hij zou mee-

stemmen, zoo haar afschaffing werd voorgesteld: de

vader is of thuis gebleven of noodgedrongen meegegaan

om zijn vrouw niet in het oog te doen loopen: de

moeder hecht zelve intusschen evenmin aan dien doop,

en werd slechts door het instinct der liefde gedrongen,

om liever iets overbodigs dan iets te min voor haar lie-

veling te doen. Om kort te gaan, er was dus bij die

acte volkomen absentie van alles wat zulk een plech-
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tigheid tot doop maakt, — absentie van vorm, absentie

van formulier als doopbelijdenis der gemeente , absentie

van geloof aan den doop bij liturg en bij ouders beiden, —
absentie dus zoowel van een obiectief karakter als van

subiectieve toeeigening ... — en tocb . . . straks wordt

ook dat kind als gedoopt in onze kerkregisters inge-

schreven! Oordeel zelf, staat, waar die naam wordt

ingevoegd, in die kerki^egisters niet een leugen?

Elders wordt de vorm meer gespaard. Niet dat men

een formulier gebruikt. Men voelt te diep, die woor-

den van geloofsbelijdenis voegen niet meer op die lip-

pen, niet meer voor dat gehoor. Neen, maar onder het

sprenkelen van 't doopwater spreekt men daar ten minste

nog de woorden uit, die door de katholieke kerk aan

alle oorden der wereld gehuldigd en door den ijk eener

eeuwenheugende traditie tot de doops formule gestem-

peld zijn: Ik doop u in den naam des Vaders, des Zoons

en des Heiligen Geestes. Intusschen acht de prediker

zich gerechtigd het geloof aan „Vader, Zoon en Hei-

ligen Geest" als metaphysieke waanzin te brandmerken.

De ouders doen aan het doodverklaren van dat leerstuk

meê, en dus zal ook aan het kind, dat daar gedoopt

werd, vroeg diezelfde minachting voor het fundament

van elke Christelijke belijdenis worden ingeprent. Oor-

deel zelf, is daar dan geen leugen, als men die woor-

den bezigen blijft, maar voor zich daar iets bij denkt,

dat noch naar de Schrift, noch naar de kerktraditie

ooit daarin liggen kan.

Woon nogmaals de doopsbediening in een andere
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gemeente bij. Aan de plechtigheid zelve gaat hier nog

de lezing van het formulier vooraf. Liturgisch wordt de

schijn dus aangenomen , alsof de individualiteit van den

voorganger voor de obiectiviteit der belijdende gemeente

terugtreedt. Niet hij, zij spreekt in door de kerk ge-

stelde woorden. Edoch , laat u niet verrassen ! de lezing

begint , maar daar wordt overgeslagen ; men leest voort

,

maar daar wordt bijgevoegd; men leest verder, maar

daar wordt veranderd. Nog eens, oordeel zelf, schuilt

daar dan geen leugen in, als in schijn liturgie gegeven,

en toch in waarheid het beginsel van alle liturgie ge-

schondea wordt, door het telkens uitkomen van wat de

prediker zelf afkeurt of gelooft?

Men is tot het drietal vragen genaderd. Een geloofs-

statistiek zou leeren, dat niet drie op de tien de beide

eerste vragen belijden. Een statistiek der godsdienstige

kennis , dat niet drie van de tien weten wat de leer, in

vraag twee bedoeld, is. Een statistiek van den doop,

dat geen drie van de tien ook maar weten wat hun ge-

vraagd werd. En toch nauwlijks is het „Wat is

ulieder antwoord?" van des predikers lippen, of allen

buigen het hoofd, als deden ze voor God belijdenis en

als beaamden ze die vragen uit het hart. Ik vraag

,

behoeft de leugen hier nog aanwijzing?

En boven dit alles, nog dit. De prediking bedoelt

paraenese , het sacrament belijdenis van 's menschen

zijde en verzegeling van de zijde Gods. Toch is de doop

ten onzent, ook waar ze nog werkelijk in eere bleef,

én in de schatting der liturgen én in de schatting der
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ouders , om het ook later in de schatting der kinderen

te worden, van uitskiitend yaraeneiisch karakter. Iets

anders dan de preek, op plechtiger wijs, met indruk-

wekkender vorm , maar in strekking met haar één. Schijn

van sacrament dus , niets dan paraenese in werkelijkheid.

Noemt men dat met mij innerlijke onwaarheid of niet?

En goed, ik plaats mij voor een oogenblik op dat

standpunt. De doop zal paraenese zijn: de beide eerste

vragen treden dan natuurlijk geheel in de schaduw voor

de derde, waarop dan uitsluitend het centnersgewicht

der kerkelijke werkzaamheid rusten moet. Maar wat

geschiedt? . . . Eenzelfde echtpaar stond reeds meermalen

voor de doopvont. Hun kinderen zijn reeds opgegroeid:

niet lang meer of deze gaan de wereld in , — maar van

ouderlijke zorg , van Christelijke onderwijzing , van Chris-

telijke opvoeding, kwam hun de schijn zelfs niet ten

goede. Tot zes, tot zeven malen is die vader, is die

moeder op dat standpunt dus eedbreukig bevonden. En

weer wordt hun een kind geboren, weer staan ze voor

die doopvont, — en toch weer neemt men die belofte

van hen aan, zonder berisping, zonder vermaning zelfs.

Wie heeft gevoel voor oprechtheid, en vloekt die on-

zedelijke daad niet, onzedelijk omdat de intentie van

waarheid zelfs ontbreekt.

Een diepgezonken vrouw biedt ten derden-, ten vier-

denmale, een kind ten doop, dat voor de wet geen

vader heeft , maar waarvan zij telkens een verschillenden

vader noemt. Haar vraagt men niets, maar een getuige

zal haar plaats vervullen. Een gewetenlooze vrouw leent
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zich voor wat gelds, om gedurig bij zulke doopen als

getuige te staan , en op dezelfde plaats weer en telkens

weer haar schijnheilige hoofdbuiging te herhalen. Ook

nu weer speelt zij haar gevloekte rol. Het heet de doop

van de kinderen der geloovigen Zeg mij, is

ze niet schreiend zulk een leugen, niet tergend voor

God, zulk een leugen bij onzen heiligen doop?

Bij het andere sacrament, bij het heilig avondmaal,

springt de onwaarheid minder in het oog. De gewoonte

eischt daar geen algemeene deelneming , en dank zij die

toegevendheid der publieke meening, blijven daar dan

ook duizenden terug, die zoo ze kwamen, het leugen-

achtige van ons kerkelijk leven slechts vermeerderen

zouden. Maar toch voelt ieder dat én de acte van be-

lijden bij gemis van belijdenis in hoofd en hart, én de

schijn van liturgie bij verminking der liturgische for-

mulen , ook hier de onwaarheid maar al te duidelijk door

laat schemeren, en evenzeer als bij den doop het hei-

lige ontwijdt; — dat voorts de absentie van tucht (waar-

over straks) hier die innerlijke onwaarheid nog verhoogen

komt-, — dat de gedwongen eerste avondmaalsviering

na gedane belijdenis bij niet weinigen onder verdenking

van onoprechtheid ligt; — en dat de grootere toevloed

bij het hoogtijdsavondmaal door een meer zichtbaar wor-

den der leugen, voor elk wien het ernst met de waar-

heid is, den luister van ons opstandingsfeest dempt.

Maar verder. Het gedoopte kind groeit op. Van zijn

ouders, van de kerk, van de gemeente moet het zijn

Christelijke opleiding ontvangen. Voor zooveel de kerk
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betreft, is de catechisatie hier het een en al. Wat is

die catechisatie? Haar plaats naast dans- en muziekles

is reeds genoeg en te over gehekeld. Maar daarmee is

de helft nog niet ten haren laste gezegd. Verbeeld u

een gemeenteraad, die tien onderwijzers aanstelde, en

aan elk dier tien een tweehonderdtal kinderen toever-

trouwde , maar zonder keuze of schifting die twee hon-

derd blindweg nam uit alle standen, van eiken leeftijd,

van eiken ontwikkelingstrap, van beider kunne, — en ge

hebt het beeld voor u van de zorge der kerk voor haar

jeugd. Waar het classikaal beginsel op elk ander

gebied als het eenig proefhoudende is bevonden , meent

de kerk alleen nog die verdeeling van arbeid te kunnen

missen. Hoe ook het terrein van godsdienstige kennis

zich uitbreidt en de vragen zich vermenigvuldigen die

dringend deugdelijke bespreking eischen, — één uur

's weeks blijft in haar schatting voor heel den omvang

van het onderwijs genoeg. Ik vraag, moet het resul-

taat niet met noodzakelijkheid zóó diep treurig zijn als

het is? — Kan het anders of onze jongehngen en jonge

dochters, zonder eenig weerstandsvermogen dien naam

waard, zonder wapening of oefening de wereld inge-

zonden, moeten onvermijdelijk slachtoffers worden van

het zoo giftig en geestdoodend scepticisme ? En is het

hun dan te wijten, zoo ze ten slotte niets dan spot

over hebben voor een godsdienst, dien ze niet kennen,

en niets dan weerzin koesteren tegen een kerk die zoo

onbarmhartig met hen heeft gesold? En dat dan gods-

dienstonderwijs te noemen, en jaarlijks ja te antwoorden,
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op de vraag, of er voldoende godsdienstig onder-

wijs gegeven wordt, .. . o! met innige smart der ziele

vraag ik het, is de leugen daarin niet te tastelijk en

openbaar?

Volgt de aanneming tot lidmaten. Na zulk een

voorbereiding gevoelt ieder bijna zonder uitzondering in

zijn 18e, 19e of 20e levensjaar, behoefte, — ik zal niet

zeggen om den Heer te belijden , want ik zou meenen

van spotternij verdacht te worden, — neen, maar om

aangenomen te worden. Ik stem toe, de meesten

zijn dan aangedaan; het geheimzinnig drijven eener

hoogere macht gaat hun door de ziel : alle vatbaarheid

voor indrukken van het heilige is op dien leeftijd nog

niet verwoest. Maar ik vraag, een vluchtige aandoening

is dat het dan, waarop het hier aankomt? Met de kerk

hebben we te doen, met haar plichtbesef bij een daad

die onder haar autoriteit geschiedt. En immers dan zou

het woorden verliezen zijn, om nog te willen betoogen

,

dat die gansche aanneming, ontbloot van bijna elke

geestelijke beteekenis, niets dan een kreupele, jammer-

lijke nabootsing is van de examens der burgerlijke maat-

schappij. Een examen, dat met zeldzame uitzondering,

zweeft op een peil van zoo schromelijke ondegelijkheid,

dat men niet weet , wien meer te beklagen , hem die daar

vragen, of hen die daar antwoorden moeten: een examen

afgenomen door dezelfde persoon die onderwees: een

examen soms voor vijftig personen tegelijk, dat loopen

moet over bijbelsche geschiedenis en kerkelijke geschie-

denis, over geloofsleer en zedeleer, en toch zelden lan-
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ger dan twee uren duurt : een examen eindelijk dat met

zeer hooge exceptie aan elk en een ieder vooraf reeds

een gunstigen uitslag verzekert. Ik spreek nog niet van

de massa's, jaarlijks door catechizeermeesters afgele-

verd, noch van de kennelijke ruggespraak die soms maar

al te duidelijk doorschemert, — maar ook zonder dat

vraag ik: zou men niet meenen in een andere wereld

te zijn ingetooverd , zoo men bij dat wonderlijk bedrijf

nog aan volle werkelijkheid, aan doorzichtige waarheid

gelooven moest?

Het is zoo, men mag de aanneming niet van de

bevestiging scheiden, maar ik vraag, is het dan bij

die plechtigheid beter? of beefde ook u het hart nooit

als ge daar in grootere steden die honderden het schip

der kerk zaagt vullen, die op een gegeven teeken op-

stonden, en na een viertal vragen te hebben aange-

hoord, — die sommigen niet eens kenden, zoovelen

niet begrepen, verreweg de meesten, althans op dat

oogenblik, niet wegen konden — allen eenparig het

hoofd neigden, als teeken van gelofte voor de gemeente

en voor God. In ernst, wie eischt nog aanwijzing der

leugen waar de onwaarheid zoo daghelder in het oog

springt?

Nog een ander examen wordt in den sfeer onzer

kerk afgenomen, dat van toelating tot de H.

Dienst. Het provinciaal kerkbestuur is hier exami-

nator, zij die dingen naar het leeraarsambt in onze

kerk worden daar gekeurd. En ziet, een jong mensch

(het zijn feiten die gestaafd kunnen worden) beijvert
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zich om met de hartstocht van den renegaat en de

oppervlakkigheid van een sceptisch geestesleven, geen

enkele negatie te verzwijgen, die zijn volkomen breuke

met het geloofsleven der kerk recht tastbaar kan maken.

Men hoort hem aan. Het examen is ten einde. Hij ver-

wijdert zich eenige oogenblikken, en wordt weer binnen

gelaten. En nu^ geen woord van waarschuwing, geen

poging om hem tot bewustheid te brengen van den strijd

tusschen zijn overtuiging en het ambt dat hij begeert,

geen vingerwijzing zelfs op de onmogelijkheid, op de

hachelijkheid voor 't minst, om bij zulk een overtuiging

met goed geweten de formule van toelating te teekenen.

Men legt hem een boek voor, waar hij beneden andere

namen ook den zijnen plaatst, en met dat handschrift,

is , wat men kerkelijk een eed noemt
,
geschied. O ! ik

vraag het voor God aan elk die nog aan eerlijkheid voor

het menschenhart gelooft, — is dat geen komediespel,

is dat geen leugen, is het niet diep onzedelijk, iemand

zulk een loopbaan te doen beginnen, met een zoo tast-

bare verzwakking van zijn zedelijk gevoel.

Onze kerk bezit in haar codex onder meer ook een

breed opgezet reglement van opzicht en tucht.

Geen catechumeen wordt als lidmaat toegelaten , of eerst

moet onderwerping zonder voorbehoud aan dat oj)zicht en

die tucht gezworen worden. Geen student klimt van zijn

candidaatschap in de godgeleerdheid tot dat voor den

H. dienst op, zonder nogmaals dien krijgseed te bezwe-

ren. Ja, waar slechts eenigermate met voeg die gelofte

herhaald kan worden, verzuimt ons reglement slechts
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zelden die gelegenheid, om haar basis van vrijwillige

onderwerping hechter te plaveien. Welnu, lees dat regle-

ment, en immers uws ondanks ontvangt ge den indruk

alsof er binnen de wijduitgezette grenzen onzer kerk

van Delfzijl tot Sluis en van Limburg's hoofdstad tot aan

Ameland's dorpen geen enkel lid der gemeente, veelmin

een kerkelijk gegradueerde zijn kon, over wiens belijdenis

en leer, over wiens leven en wandel niet het argusoog

waakte van eenig kerkelijk bestuur. Niemand kan het

loochenen, in haar codex, die ons de teekening van

haar organisme geeft, doet zóó onze kerk zich voor; —
maar evenmin behoeft het voor iemand herinnering,

dat er in waarheid geen schaduw van opzicht, laat

staan een zweem van tucht, waar dan ook in onze kerk

bestaat. Integendeel , niets zoo onheilig , of 't wordt ge-

duld, niets zoo zedeloos of 't wordt oogluikend toege-

laten, en naast zulk een reglement en zulk een schijn-

vertoon van discipHnaire veerkracht is dit de o! zoo

smartelijke werkelijkheid: dat de bordeelen en gevan-

genissen voor het meerendeel bevolkt zijn met erkende

broeders en zusters der gemeente; dat ze leden der

gemeente zijn , die 's avonds lallen en tieren langs onze

straten: leden der gemeente, die in de gemeene kroeg,

halfslachtige slijterij of meer fatsoendelijke societeitszaal,

hun eigen ziel en het huiselijk geluk der hunnen ver-

moorden: leden der gemeente die openlijk hun bijzitten

kameren en hun bastaarden tot zich nemen: leden der

gemeente, die wegens nog gruwelijker zonden, soms zelfs

tegen de natuur, een aanfluiting voor elk burger zijn:
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leden der gemeente, van wie ieder weet, dat ze door

gierigheid opgegeten, uit rentebejag hun schuldeischers

afschepen met een uitstel, dat jaar in jaar uit wordt

geprolongeerd: leden der gemeente i. e. w. wier belij-

denis en geloofsovertuiging daarom alleen niet verdacht

kan zijn, om dat ze schittert door volkomen afwezigheid,

wier leven en wandel gedurig door elk besproken en

gehekeld, als zondig en onzedelijk, inzelfzuchtig en ge-

meen door elk verafschuwd en verfoeid wordt, — maar

die, welke beschamende ontmoeting hen ook wachte,

ja, nog wel eens voor den rechter, nog wel eens voor

politie, soms zelfs voor de wraak van het gemeen be-

ducht hebben te zijn , . . . maar voort kunnen zondigen

en in hun zonden sterven , zonder ooit door persoonlijke

ervaring kennis te hebben gemaakt met kerkelijk op-

zicht of kerkelijke tucht.

Toch zou men misschien met dit ignoreeren van een

mislukt reglement nog vrede kunnen hebben, zoo men

het werkelijk doodzweeg, het als niet geschreven be-

schouwde en dus slechts negatief schond. Maar neen,

de leugen gaat veel verder. Viermaal wordt telken jare

's Heeren H. Avondmaal in de gemeente gehouden, en

even zoovele malen gaat telken jare aan de viering van

dat sacrament de censura morum vooraf. Wat zich

geheimzinnig onder dien uitheemschen naam verschuilt

is dit: vóór elk avondmaal vergaderen de leden des

kerkeraads, om elkaar deze vraag voor te leggen „of

er ook leden der gemeente zijn wier belijdenis of wandel

der kerke de plicht oplegge , dat men ze mn het avond-
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maal weere." Hier heeft dus onderzoek plaats: de

vraag wordt niet geignoreerd maar geopperd: de kerk

laat de sleutelen die haar zijn toebetrouwd rinkinken,

treedt op als oefenaresse der tucht en opzigt hebbende

over de gemeenteleden, — en toch vier malen 'sjaars

wordt op honderden van plaatsen datzelfde spel weer

gespeeld, die zelfde leugenachtige vraag weer herhaald,

zonder dat ooit een kloek, oprecht en ernstig antwoord

gegeven wordt , . . . en met de leugenachtige stelregel dat

„wie zwijgt toestemt" aanvaardt de kerk gedurig weer de

onheilige uitspraak, als of geen vlek haar kleed ont-

sierde noch rimpel de gladheid schond van haar gelaat.

En zelfs daarmee neemt de onwaarheid der Kerk in

dit opzicht nog geen einde. Neen niet genoeg dat ze

gedurig en gedurig weer zich zelve en haar leden door

de censura morum een stilzwijgend getuigenis van on-

berispelijkheid geeft, — neen ze is ook bereid, voor elk

der leden individueel dat getuigenis in schriftelijk cer-

tificaat onder het stempel van haar zegel uit te reiken.

Gij behoeft slechts bij de kerk uwer woonplaats uw

attestatie op te vragen, en wie ge ook zijt, ge zult in

verreweg de meeste gemeenten, na het doorloopen van

enkele formaliteiten, dit getuigenis ontvangen: dat ge

gezond in de leer en onberispelijk van wandel
zijt, voor zoover ten minste den kerkeraad bekend is.

VooE, ZOOVER BEKEND . . ., O ! dat voor zoover bekend,

het kan niet genoeg in zijn onwaar, ja huichelachtig

karakter gebrandmerkt worden. Oordeelt zelvenl Zoudt

ge den man niet oneerlijk noemen , die u een schriftelijk
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getuigenis zond omtrent iemand die dong- naar uw gunst

,

en zonder iets van hem te weten, zonder hem te ken-

nen, zonder ooit zijn aangezicht gezien te hebben, toch

verklaren dorst, dat hij onbesproken van wandel en on-

berispelijk van leven was , en er dan pour acquit de

conscience bijvoegde, voor zooveel ik weet Neen, als

ge zegt: voot- zooveel ik weet, voor zoover hekend, dan

neemt ge het air aan van toch iets te weten , en ge weet

niets, volstrekt niets van dien man, en daarom moest

ge weigeren getuigenis te geven, omdat ge niets te getui-

gen hebt. Ik ken dien mensch niet — ziedaar de

korte, eenig ware inhoud van het certificaat, waaronder

uw handschrift volle waarheid zou geweest zijn. Maar

nu, datzelfde wat in de burgerlijke maatschappij als

leugen, als oneerlijkheid, om niet meer te zeggen zou

verfoeid worden, — datzelfde is het wat in de kerk

der Hervormden door haar waardigheidbekleeders , onder

haar gezag , op haar last en voorschrift schier week in

week uit plaats grijpt, zoo dikwijls het bundelke attes-

tatiën weer ter kosterij gedeponeerd wordt. Haast om

een lach van heiligen spot ons af te dwingen , verzoekt

men dan nog wel dien rein-gekeurde ook in gindsche

gemeente onder' kerkelijk opzicht en tucht te

willen nemen. — ja als om de maat vol te meten,

begroet in zulk een certificaat de eene kerkeraad den

andere als „Br- Opzieners van de Gemeente des Heeren
,"

ook al veroordeelt men elkaar als ongeloovigen , en al

huist in 't hart van den een voor den ander eer een

vijandig dan broederlijk gevoel. Ik vraag, behoeft er nog
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meer gezegd, om niet alleen die attestatie, neen, maar

geheel het disciplinaire wezen onzer kerk elk eerlijk

gemoed tegen te maken, om de ontzettende leugen, die

er niet in schuilt, maar heerscht?

O! van welke zijde zullen we onze kerk bezien,

zonder gedurig er weer aan herinnerd te worden, dat

het abc van alle kerkelijk leven nog altijd in dat snij-

dend woord van onzen Heer ligt: „Allereerst wacht u

voor den zuurdeesem der Farizeën." Een enkele tip heb-

ben we opgelicht van den sluier, die het onware wezen

onzer kerkeraden bedekt , . . . maar is het in de hoogere

kerkvergaderingen om iets beter? Ik weet het, sommige

ringb ij eenkomsten zijn degelijker geworden, maar

ik roep uit de herinnering mijner arabtgenooten mijn

getuigen op , of het niet in werkelijkheid eenvoudig gezel-

lige clubvergaderingen zijn, die samenkomsten, waar men

heet bij een te komen om de hoogheilige belangen van

Godsdienst en Christendom te bespreken en elkaar te

oefenen in kennis der Schrift, i) En neen, niet slechts

in die lagere sfeer waart het onheilig spooksel rond , dat

we ontmaskeren willen. Ook hooger op
,
ja zelfs op den

hoogsten trap onzer kerkelijke hiërarchie, waar de keur

onzer ecclesiarchen zetelt , vindt ge in deftiger en statiger

vormen dezelfde onzalige grondfout terug. Ik wil niet van

de laatste synoden spreken , licht scheen dit te persoon-

lijk, — ook niet van te lang geleden tijden, licht scheen

die schuld verjaard te zijn; zij daarom de synode van

1) Art. 60 al. 3. Algem. Regl.

2*
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1860 ons ter proeve. Op die synode dan is, blijkens

haar gedrukte verslagen een rapport gelezen, waarvan

ik datum en onderteekeningen liefst verzwijg (om zelfs

den schijn te mijden als ging het mij om iets anders

dan om het obiectieve kwaad), en waarin leden der

synode hunne medeleden onder meer deze volzinnen te

hooren gaven, die ik, letterlijk afschrijf:

[het betrof eenige adressen in de zoo netelige be-

lijdenisquestie.]

„. . . . de synode is niet gewoon terug te deinzen voor

„netelige en moeilijke vraagstukken.

„. . . . ieder van U, Hoog eerwaardige Heeren! zal

„toestemmen , dat in deze adressen gehandeld wordt over

„hoogst belangrijke zaken, die in onzen tijd veel strijd

„uitlokken en aan niet weinigen groote bezorgdheid in-

„boezemen.

„. . . . de synode heeft meermalen getoond dat zij

„met nauwgezetheid en warme belangstelling deze dingen

„behartigt. Ook nu zijt gij hiertoe bereid en gij wordt

„niet moede, om klagt en protest en verzoek te hooren,

„als zij. . . . met Christelijke bescheidenheid tot U gebragt

„worden, ja, gij wilt zelfs niet eens een enkel woord

„opmerken, dat van bitterheid niet geheel is vrij te

„pleiten.

„. . . . wij sluiten het oog voor die afdwalingen niet,

„maar wij zien ook het goede niet voorbij dat hier tegen-

„over staat en steunende op de hulpe Gods, worden we...

„opgewekt... om voort te gaan, geloovende dat onze

„arbeid niet ijdel is in den Heer. . . . Steunende. ... op
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„ op het vertrouwen , dat ook nu de krachtige handhaving

„der Christelijke waarheid door den geest van Christus

„in de hervormde kerk niet ontbreken zal.

„. . . de synode wake, zooveel in haar is, dat in de

„kerk orde niet tot dwang, de vrijheid niet tot losban-

„digheid worde noch voor leeraars, noch voor gemeente-

gleden en er zal door den onbevooroordeelde geen protest

„tegen haar behoeven ingediend te worden.

„. . . Wij vertrouwen dat alle kerkbesturen hoe langer

„hoe meer, zij 't ook meer dan vroeger in den geest der

„Christelijke vrijheid, met zorg zullen toezien, dat de

„kerk geen schade lijden door allerlei wind van leering.

„. . . Na ernstige. . . samenspreking hebben wij gemeend

„u voorals nog geen nieuwe maatregelen te moe-

iten voorstellen. Mogt uwe vergadering ons rapport

„met goedkeuring kunnen aannemen dan zij dit voor de

„adressanten tot een vernieuwde verzekering dat de

„synode met het oog op den Vader der Lichten wil

„blijven waken voor den geestelijken wasdom der ge-

„meente onzes Heeren:

„. . . Onze God en Vader heilige en zegene alle uwe

„beraadslagingen en besluiten. . . tot wasdom der duur

„gekochte gemeente van zijnen Zoon, onzen eenigen Za-

„ligmaker en Heer." i)

Dus verre de Synode.

Men gevoelt wat tegen dit rapport is. Niet de heihge

smart over den toestand der kerk die zich gedurig uit,

1) Syn. Actea 1860. p. 139—144.
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waar de leden der commissie hun eigen hart laten

spreken. In dit opzicht is het een der krachtigste rap-

porten die in de synode gelezen zijn. Neen , maar wat
stuit ons hier tegen de borst? Zie, de synode wordt

geroepen om in de netelige belijdeniskwestie te hande-

len Dat kan ze niet: ze is aan handen en voeten ge-

bonden: de ontreddering is haar boven het hoofd ge-

wassen: radeloos en reddeloos, krachteloos en machte-

loos staat ze daar tegenover de ontembare elementen,

die zijn losgebroken. Dat ze niets deed, was dus vol-

komen natuurlijk. Wie haar dit euvel wilde duiden,

zou onbarmhartig en bekrompen moeten zijn. Goed,

doch om waar te zijn, had ze dat dan ook moeten

zeggen
, dat moeten belijden , daarvoor moeten uitkomen.

Ze had adressanten moeten antwoorden : „Uw klaagtoon

is ook ons uit 't hart genomen, maar de toestand der

kerk is nu eenmaal zóó, dat wij geen maatregelen ne-

men kunnen." Maar neen, in plaats van den moed tot

die oprechtheid te toonen, weidt men uit in zeer def-

tige, maar met dat al zinledige phrasen: neemt de hou-

ding aan alsof men nog in het volbezit der kerkelijke

macht ware, alsof men een reeks van maatregelen ge-

reed had, die men nemen kon, zoo dit der synode goed

dacht, en alsof men alleen uit vaderlijke bezorgdheid,

na vroom en vroed overleg , het oogenblik nog niet ge-

komen acht om die stappen te doen. Men doet dus niets

omdat men niets doen kan, en spreekt toch van ge-

ruststelling en vertrouwen der bezorgden. Men weet

dat de lagere kerkbesturen evenmin iets doen, noch
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doen zullen , en beroept zich nogtans op hen , alsof 't

van zelve sprak dat daar volkomen genezing voor de

breuke der kerk te vinden ware. En dat alles wordt

geuit op een zoo verzekerden toon, in zoo plechtig-

klinkende en zoo kunstig gemaniereerde volzinnen, dat

men waarlijk geen oostersche fantasie behoeft, om zich

iets van de kwalijk-gesmoorde verontwaardiging der adres-

santen te begrijpen, bij 't hooren van zulk een antwoord

op het luide klagen van zoo grievende smart.

Nog dit. Ook het herhaald beroep op den Heer der

gemeente schreef ik af. Waarom? Omdat ik dat ge-

loofsvertrouwen niet eerbiedig? Geenszins. Als de com-

missie gerapporteerd had: „Wij stellen u voor adressan-

ten te antwoorden , dat waar wij onmachtig zijn om het

kwaad te stuiten, ons vast vertrouwen toch ongeschokt

blijft in den Heer, die zijn Gemeente, die ook onze

kerk niet begeven zal ," ieder , van wat richting ook , zou

die geloofsuiting toegejuicht en gewaardeerd hebben.

Maar die hulpe des Heeren in verband te brengen

met de holle woorden van een uiets-zeggend , vroeger-

genomen besluit, die krachtige hand Gods zich heili-

gend en zegenend te laten uitbreiden over beraadsla-

gingen, waarvan ieder weet, dat ze in de belijdenis-

questie vooraf reeds met onvruchtbaarheid geslagen zijn,

over besluiten, die slechts de strekking hebben om niets

te doen, niet te handelen, en daarbij een schijn van

gezag aannemen dat geheel onwezenlijk en onwaar is , . .

.

zie dat dunkt mij een verlaging van 't heilige tot ijdel

geklank, waartoe zoo ernstige mannen nooit zouden ver-
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vallen zijn, zoo niet hun vrije ademhaling beklemd ware

geweest door den ongezonden dampkring eener synode

,

die haars ondanks met de kerk, aan wier hoofd zij

staat, den kanker der innerlijke onwaarheid deelt.

En toch , ook na al het gezegde zal niemand de be-

tuiging van grootspraak verdenken, dat de diagnose

dezer kerkelijke krankheid nog niet ter helfte is uitge-

put. We moeten bekorten, maar immers men nioet de

leugen bij onze culte voelen, als het voorgelees der

Schrift, in schijn bestemd om haar te eeren, juist het

tegendeel uitricht. Het valt ieder op hoe de naam van

Christelijk bedehuis vloekt tegen de inhaligheid waarmee

stoel of kruk voor geld verronseld wordt, en tegen de

onjacobische terugzetting der armen evenzeer. Er ligt

leugen in dat uitreiken van aalmoezen , als men heel de

godsdienstoefening storen moet door een vvansmakig z'ak-

gebengel, uit vrees dat, vroeg men bij de deuren, licht

velen doorglipten zonder gift. Dan heet het, een offer

der liefde, maar waaraan het gedwongen geven het

vrije karakter van het offer rooft. O, zoo is der leugen-

ki^ankheid zooveel en te over in onze kerkl Zoo is ze

onwaar die voorbidding , die in het nietige zich verloopt

,

en die geen ander effect heeft, dan om in den vorm

des gebeds een meedeeling aan de biddenden te doen.

Zoo is ze iets anders dan ze zijn wil , die diaconie

onzer kerk, die met al haar duizenden en tienduizenden

schats den lijder aan pauperisme wel het veege leven

rekt, maar hem niet geneest van zijn wonde. Ja dit

ééne -nog: zou het bij menig „Broeder, bid voor mij,"
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dat nog zoo telkens als gemeenplaats invloeit in officiëele

taal of officieel geschrijf, niet zijn nut kunnen heb-

ben, nog eens op het gezonde woord van onzen Wil-

helmus a Brakel te wijzen: ,,'t Is een misbruyk onder

„vele in dese dagen, dat men t' elkens zegge: ik re-

„commandere mij in uwe gebeden — want behalve dat

„het onmogelijk is, die alle te onthouden, die dat ver-

„soeken, soo is het noodigh dat men eerst yets byson-

„der wete, wat men voor een ander versoeken sal."

En nu, ... is het, ja, denkbaar dat het iemand gelukke

bij verschil in zienswijze iets af te dingen op enkele

détails, die ik aanvoerde, maar volstrekt ondenkbaar dat

iemand de handschoen opname om uit warme overtuiging

de ongeschonden eer en den ongerepten naam der ver-

klaagde te verdedigen, — moet men óf willens blind

zijn, óf zijns ondanks instemmen met de klacht, dat

onze kerk ziek aan leugen, lijderesse aan den kanker

der onwaarheid is , dan vraag ik elk wien onze kerk en

de waarheid nog lief is, op het geweten af, mogen we

daarbij blijven toezien? Door wat jammerlijke ver-

deeldheid onze kerk uiteen zij geworpen , dit staat toch

immers nog bij elke richting vast, dat in den vunzigen

bodem der onwaarheid de plante der godsdienst niet

tieren kan , en slechts een spichtig gewas van gehuichel

en gevein«heid opwaarts schiet , waar het onmisbaar

voedsel voor alle hooger geestesleven, waar de eerlijk-

heid ontbreekt. En is het dan niet schrikkelijk, dat

een lichaam als onze Hervormde kerk, betrouwd met

de leiding en kweeking van het heiligst deel van ons
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volksleven, zich ontsiert en schandvlekt door zulk een

onzedelijken trek? Moet ze niet dalen tot een nog veel

lager peil van krachteloosheid, eiken invloed inboeten,

ja de teugels zich allengs geheel zien ontglippen, waar

een vernielend gif in eigen boezem alle werking harer

geledingen en vezelen verlamt? Ligt het niet in 't ka-

rakter van elke zonde , dat ze vernielend terugwerkt

op wie haar troetelen en koesteren dorst, en wacht ook

onze kerk die heihge wraak , die nemesis der geestelijke

natuurwet niet, wanneer ze niet opwaakt om den boozen

g«est te bannen, die haar zoo noodlottig bezit? Demo-

raliseert ze niet , in stede van tot deugd te bezielen , een

kerk, die haar priesteren met een weefsel van onwaarheid

omvlecht, en het zedelijk gevoel bij haar leeken knakt,

door ze aan leugen en schijn te gewennen, waar juist de

naam van het heiligste genoemd wordt ? Ja dreigt ze niet

geheel aan dien Christus , die zich ch Waarheid noemde

,

te ontvallen, een kerk die, melaatsch van leugen en

stijf van onnatuurlijkheid, de veerkracht geheel mist

am zich nog op te heffen uit dè diepte der onwaarheid,

waarin ze allengs weggleed en verzonk? U vooral vraag

ik het, mijn medegenooten in het geloof I meer nog u,

mijn geestverwanten in de heilige bediening! zullen we

dat blijven aanzien, de rol van lijdelijke toeschouwers

tot den einde toe uitspelen, met gebogen knien werke-

loos blijven nederzitten en al onze veerkracht laten

opgaan in een zuchtend, moedeloos geklag? Mag het

gedoogd worden, dat men de kerk die ons lief is,

smaalt en smaadt: dat ze een steen des aanstoots, een
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ergernis, ja een aanfluiting geworden is voor allen die

voorbijgaan, en dat we voor God belijden moeten, ze

hebben recht? Is dat die kerk, waaraan het bloed

onzer vaderen kleeft, de kerk, die ook voor ons ge-

leidster was van het volheerlijk geloof tot ons hart,

de kerk waarvoor we telkens biddend onze handen op-

heffen!, — en zal die kerk dan geschuwd worden gelijk

men een melaatsche schuwt, zal die kerk moeten lijden,

moeten bloeden, ja, zich zelve vermoorden dat we het

aanzien , . . . . en zullen wij intusschen elk onzes weegs

blijven gaan en het krijgsklaroen aan den wand laten

hangen, om zonder een zweem van kerkelijk besef,

zonder de schaduw zelfs van een gemeentebewustzijn

in 't hart, in de wateren van het methodisme te ver-

drinken of wegbereiders voor John Darby's geest te zijn?

Is het dan genoeg dat we ons onttrekken, om vrij van

medeplichtigheid te zijn? Zullen we ons waarheidsge-

voel dan kneuzen en uit laffe vrees ons geweten opzet-

telijk verminken, om vrijgesteld te worden van dienst-

plichtigheid in den heiligen strijd die al meer tegen

de leugen ontbrandt? Is het dan genoeg, mannen des

vredes , ook van den schandelijksten vrede te zijn , om
onze handen in onschuld te kunnen wasschen voor onzen

Rechter en onzen God? Is dan ons zijn in de kerk

zonder protest, ons dienen in haar midden zon-

der reactie tegen het kwaad, niet op zich zelf

reeds een feit, waardoor haar schuld tot de onze ge-

maakt en de solidariteit van zonde voor elk onzer on-

afwijsbaar wordt? O! God weet 't, dat ik het met grie-
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vende smart zeg, maar in waarheid, niets getuigt meer

voor de ontzettende hoogte waartoe de ontzenuwende

werking der leugenzonde reeds gestegen is, dan dat

de kreet van verontwaardiging nog altijd gesmoord bleef

in het hart der geloovigen, dat ge nog hebt kunnen

zwijgen, nog hebt kunnen temporiseeren, nog bij de

afwachters u hebt kunnen scharen en de veerkracht des

gewetens hebt kunnen tenonder houden tot op dezen

dag? Zegt het mij, moest 't dan zóó verre komen, moest

het dan wachten tot nu, nu eindelijk ook de doopsband

verscheurd en de ontbinding van het lichaam der kerk

in beginsel is uitgesproken? Moet de vloed der ellende,

die ons zijn golven reeds tegen de borst sloeg, dan

nog hooger, nog hooger stijgen, ja tot aan de lippen

komen, eer de noodkreet van het zelfbehoud op zal

gaan? Broeders! God verhoede het! en ontscheure mijner

ziel nooit door bittere ervaring het vertrouwen, dat ik

op hoop tegen hoop ook thans nog met al de samen-

voegselen mijner ziel omklemmen blijf, — het vertrou-

wen dat de wachter op de bergen welhaast van den

morgen roepen zal, waarop ook in ons midden de geest

onzer vaderen weer zal opleven, die niet vraagt noch

omziet, maar handelt en het dan aan God overgeeft,

waar het ontwaakte geweten spreekt.
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WAT IS KERKVISITATIE?

Quod ubique, quod semper.

Men heeft bespeurd , dat bij de kritiek over de hoofd-

zonde van ons kerkelijk leven met opzet van de visitatie

der kerken dusver geen woord is geref)t. Ze moest

voorshands met stilzwijgen worden voorbijgegaan. Wil

men toch een ziekteverschijnsel in het kerkelijk orga-

nisme, niet slechts voor deskundigen en ingewijden,

maar vooral ook voor het denkend deel der gemeente
in het licht stellen, dan eischt de billijkheid, dat men
slechts die uitingen van het kerkelijk leven bespreke,

die onder elks bereik vallen. Een oppervlakkige verwij-

zing naar de fijnere geledingen van het zoo samengesteld

en ingewikkeld organisme der kerk, zou, waar men zich
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zulke lezers voorstelt, ten eenemale haar doel missen.

Neen, wordt men ook hiertoe door den gang van zijn

betoog gedrongen, dan moet men om verstaanbaar te

zijn, eerst duidelijk het organisme zelf ontleden , helder

toelichten wat voor het ongewapend oog schuil blijft,

en zijn lezers zóó thuis maken in dien doolgang van het

kerkelijk labyrinth, waarop men wijzen, zóó gemeen-

zaam met het onderwerp waarover men kritiek wil oefe-

nen, dat ieder de noodige gegevens bezit om de juist-

heid dier kritiek te beoordeelen.

Dit nu geldt ook van die kerkelijke acte, die met den

naam van kerkvisitatie bestempeld wordt. Weet het

grooter deel der gemeente nauwlijks dat een acte van

dien naam plaats grijpt , is ze voor zeer velen die haar

naam opvingen tóch een ondoordringbaar mysterie , heeft

het meer ontwikkeld deel der gemeente zich meer zelf

een begrip daarover uitgesponnen dan aan de werke-

lijkheid ontleend, ja, stuit men zelfs bij mannen van

het vak in dezen soms op zoo onklare voorstellingen,

dat men meent eer in het chiarobscuro van het dilet-

tantisme dan in het licht der kennis te wandelen, —
dan mag buiten kijf ook met die kerkvisitatie niet ge-

rekend worden, dan na grondige, heldere uiteenzetting

van wat die kerkvisitatie is. We willen trachten hiervan

een proeve te geven.

Een kerkgenootschap dat over meerdere gewesten ver-

deeld, over tal van steden en dorpen verspreid is, vormt

een geheel, dat uit deelen is saamgesteld. De kerk is

het geheel
,
gemeenten noemt men de afzonderlijke deelen.
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De band , waardoor die gemeenten tot een geheel verbon-

den zijn, is niet een uitwendige, die slechts in finan-

tieel beheer of reglementair bestuur zou kunnen gezocht

worden. Neen de eenheid dier verschillende gemeenten

berust op een dieper liggenden, geestelijken grondslag.

Gelijkheid van aard en levenstype
,
gemeenschap aan een

zelfde verleden, gelijksoortigheid van karakter en streven,

drukt ook op het godsdienstig leven een gemeenschappe-

lijk stempel, en het is die innerlijke eenheid der belij-

dende gemeenten aan verschillende plaatsen die zich in de

eenheid van heur kerkgenootschap naar buiten vertoont.

De onbewuste sluimerende verwantschap der geesten wordt

in dien kerkgenootschappelijken band zich zelve bewust.

Zelfbehoud, prijsstelling op haar eigenaardig karak-

ter dringt dus elk kerkgenootschap, om zich zelf het

recht van beslissing voor te behouden, welke gemeenten

wel, welke niet in zijn geheel een plaatse kunnen vin-

den. Geen gemeente behoort dus tot een kerkgenoot-

schap , dan die als een integreerend deel van zijn ligchaam

uitdrukkelijk door «het kerkgenootschap zelf erkend is

,

en slechts zoolang blijft ze tot dit geheel behooren , als

die erkenning voortduurt en niet wordt opgezegd.

Maar eens in de schoot van een kerkgenootschap op-

genomen deelt elke gemeente dan ook in de volheid

der rechten, die in de kerk zelve geldende zijn. Door

lid eener gemeente te zijn, is men van dat oogenblik af,

ook van zelve lid der gansche kerk, en door een getuig-

schrift dier gemeente ziet ge u van zelf den toegang

tot elk der overige gemeenten onzer kerk ontsluiten.
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Hieruit ontstaat echter van zelf voor een kerkgenoot-

schap een dubbele verplichting, een verplichting jegens

zich zelf als geheel, en een verplichting jegens elk zijner

deelen.

Bestaat zijn roeping als kerkgenootschap in het

tot bewustzijn brengen, kweeken en bewaren van een

eigenaardigen vorm, een eigendommelijk karakter, een

bijzondere type van het godsdienstig leven , zich zelf zou

het dan opheffen, zijn eigen raison d'être doen weg-

vallen, zoo het door gebrek aan veerkracht dat eigen-

aardig karakter verloor. Wat kan intusschen geschieden?

Een of meerderen der in zijn schoot opgenomen gemeen-

ten, kunnen door invloed van buiten of eigen abnor-

male ontAvikkeling allengs ontaarden aan den geest die

eens in haar midlen heerschte en grond voor haar op-

neming in het kerkgenootschap was. Dat afwijkend

element is, hoe ook op zich zelf beschouwd, met het

oog op het kerkgenootschappelijk leven een gif, — en

nu zou, door de vele levensaderen waardoor die ge-

meente met geheel het kerkgenootschap in gemeenschap

staat, dat gif vrij en ongehinderd zich allengs door heel

het lichaam kunnen verspreiden. Om dit te verhoeden,

is het dus phcht voor elk kerkgenootschap, toe te zien,

dat niet eenige gemeente allengs het eigenaardig karak-

ter van haar gemeenschap inboete , afwijke van de rich-

ting waarin zich zijn levensstroom beweegt, en toegeve

aan een streven dat eindigen moet met zich vijandig te

keeren tegen het streven van het geheel.

En niet alleen aan zich zelf, neen evenzeer aan de
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gemeenten onderling en op zich zelven beschouwd is het

kerkgenootschap die waakzaamheid ten duurste verplicht.

Opent een gemeente door zich aan het kerkgenootschap

aan te sluiten haar kring voor elk die buiten haar omtrek

door dat kerkgenootschap als lid erkend wordt , — aan

haar dan ook het recht, om te eischen dat het kerk-

genootschap tegen het binnensluipen van vreemdsoortige

elementen wake. Ze geeft haar zelfstandigheid prijs,

niet om haar eigenaardig leven in gevaar te brengen,

maar om het juist in gemeenschap met anderen krach-

tiger te ontwikkelen, en meer afdoende te beveiligen,

dan ze dit zelve vermocht.

Vervulling van ^ dien plicht is voor het kerkgenoot-

schap alleen mogelijk door een orgaan. Niet het gan-

sche kerkgenootschap kan handelend optreden, en man-

nen moeten dus in zijn midden zijn aangewezen, die met

zijn volmacht betrouwd, op zijn last en onder zijn gezag

handelende, zich in zijn naam kwijten van de taak die

op het kerkgenootschap rust. Een een tra al -gezag is

daartoe in elk kerkgenootschap onmisbaar, en of Rome's

kerk dit zijn paus, de grieksche Rusland's Czaar in

handen geeft, of men in Duitschland onder landsheer-

lijke consistoriën of bij ons Hervormden onder het be-

stuur van synoden leeft — in den vorm moge dit ver-

schillen, — maar de zaak blijft: én paus én Rusland's^

Czaar én consistorie én synode ze vormen in die ver-

schillende kerken het centraal-gezag.

Deze centraal-besturen nu trachten de verplichting,

waarop we wezen, elk voor zich op eigen kerkgebied
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na te komen door kerlcvisitatie : een rondgaand bezoek

(visitatie) ter inspectie der verschillende gemeenten die

tot het kerkgenootschap behooren. Waar het aantal

der gemeenten te groot, hare ligging te verspreid is,

dan dat het centraal-bestuur zich zelf in persoon naar

allen begeve, moge het hiertoe anderen delegeeren,

maar langs welke geledingen haar werkzaamheid zich

ook bewege, het blijft zijn daad, zijn toezicht, waarvan

de volle verantwoordelijkheid op het centraal-gezag

zelf rust.

Het doel van zulk een kerkvisitatie is dus: door per-

soonlijk onderzoek én aan het geheele kerkge-

nootschap én aan zijn afzonderlijke deelen den

waarborg te geven, dat niet een der tot dat kerk-

genootschap behoorende gemeenten allengs het

karakter verlieze, waarin het eigenaardige van

het kerkgenootschap bestaat.

Op eenigzins andere wijze pleegt men dit gewoonlijk

aldus uit te drukken: dat niet eenige gemeente

het karakter eener Christelijke gemeente ver-

lieze, — of ook, wat geheel op 't zelfde neerkomt: of

niet in eenige gemeente de zuivere prediking

van het Woord vervalscht en de rechte bedie-

ning der sacramenten geschonden worde.

Die drie definitie's schijnen uiteen te loopen: toch zijn

ze werkelijk één. Immers het instinctief besef van elke

kerk, dat zij voor haar bewustzijn den zuiversten vorm

der Christelijke kerk vertegenwoordigt, maakt het voor

haar geheel identisch, of men zegge: dat een gemeente
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aan haa?' symbool getrouw blijft, of wel: dat ze

het karakter eener Christelijke kerk bewaart.

En evenzoo , daar de kenmerken der ware kerk van ouds

en ook door onze reformatoren allereerst in de zuivere

prediking van het Woord en de rechte bediening der

Sacramenten gezocht zijn , is het wederom in kerkelijke

taal gesproken volkomen eensluidend of ik het kerk-

genootschappelijk karakter eener gemeente keur,

af wel de zuiverheid der prediking toets en de

juiste bediening der sacramenten.

In dat onderzoek ligt dus het zwaartepunt bij elke

kerkvisitatie. Dat is de hoofdvraag die ze te beant-

woorden , dat het levensbeginsel der kerk , welks kranken

staat of frisschen bloei ze heeft te constateeren.

En nu moge ze zich door het voelen der pols of het

betasten der huid^ door analyse van het bloed of ste-

thoscopisch experiment van het al of niet aanwezig zijn

dier krankheid zoeken te overtuigen, d. w. z. ze moge

de levensenergie der gemeente toetsen aan de belijdenis

harer leeraren of het gehalte harer bestuurders, aan

de expansie van evangelische werkzaamheid in haar

boezem of den bloei van haar geloof in het leven, —
dit alles betreft slechts de wijze van waarneming, de

vorm waarin het onderzoek gekleed wordt, maar wijzigt

in geen enkel opzicht zijn doel.

Men moge na verloop van tijd goedvinden ter wille

van orde en regelmaat, hen die ter kerkvisitatie uit-

gaan, tevens te verzoeken, dat ze opgaven zullen in-

winnen van statistischen aard, om in groepeeringen van

3*



36 WAT IS KEEKVISITATIE?

cijfers zich den toestand der kerk voor oogen te kunnen

stellen, — men moge hen gelasten uit historisch belang

te waken voor het behoud van oude handschriften, —
men moge door hun oogen een blik willen werpen in

het finantiëel beheer door armverzorgers en kerkvoogden

gevoerd, — men moge de visitatoren, daar ze toch

rondgaan, verzoeken met dezelfde moeite nog zooveel

andere dingen te doen als men goed moge vinden, —
maar voor het eigenlijk doel der kerkvisitatie is en

blijft dit alles iets bijkomstigs, iets dat gevoegelijk

zich daaraan paren, zonder bezwaar zich daarmee ver-

eenigen laat, maar nooit anders dan bijzaak en toe-

voegsel kan geacht worden, vergeleken met de all es-

afdoende hoofdvraag naar prediking en sacra-

mentsbediening, die, zoolang de kerk nog kerk zijn

zal, het hart, de kern en het wezen van elke kerk-

visitatie blijft.

Intusschen dit mag niet, als door ieder toegestemd,

eenvoudig beweerd: dit moet bewezen worden. Door de

scheur, die sinds 1816 in ons kerkelijk organisme werd

gereten, is men te zeer ontwend aan het dooi^zien tot op

den dieperen geestelijken bodem, waarop elke formele

instelling onzer kerk in beginsel rust, dan dat men zonder

een weêropvatten der historische lijn op toestemming

voor dat geestelijk beginsel zou kunnen rekenen. Ook

hier dus levere de geschiedenis der kerk voor het waar

karakter der kerkvisitatie het onwraakbaar bewijs.
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De kerkvisitatie is yerre van een eigenaardig pro-

testantsche instelling te zijn, veeleer uit de Roomsch-

Catholieke kerk in het kerkelijk organisme onzer vaderen

overgegaan. Reeds voor nu vijftienhonderd jaar werd op

het Concilie van Laodicea (c. 360) besloten, dat de om-

liggende dorpsgemeenten in naam van den stadsbisschop

bezocht zouden worden door opzettelijk daartoe aange-

stelde penodeuten (rondgaande inspecteurs), i) Naarmate

echter den bisschop de bediening zijner eigene gemeente

meer door subalterne geestelijken verlicht werd, raakte

de instelling der periodeuten allengs in onbruik en ging

hun uitsluitende last, de visitatie der landgemeenten, op

den Bisschop zelven terug. Reeds omstreeks 500 is het

dan ook, zelfs in verafgelegen streken, kerkelijke wet

en regel, dat elk kerspel eener diocees eenmaal telken

jare door zijnen Bisschop persoonlijk worde geïnspec-

teerd. 2) Traagheid in de uitvoering van dezen last wordt

op officiëele wijze zeer ernstig gegispt, en voorziening

geeischt tegen de hetnspelijke en vloekwaardige gewoonte

1) Acta Conc. Laod. c. 57. cf. c. 42 § 9. Acta Conc. Chalced. oec.

(451) act. 4. et act. conc. Const. (536) act. 1. Ze hadden meest den

rang van presbyter. Zoo wordt op laatstgen. conc. te Conatantinopel ver-

meld lépyiog npss^ÜTspoi izspiohuTiis twv ixxAyjfftójv èmy^upiuv t>Js tt/swttjs

Ivpoiv èizapxiai- Dat deze periodeuten in den vroegsten tijd tevens het

karakter van reizende predikers hadden blijkt uit den canon van Lao-

dicea : oTi oü hsl èv Taïj x'^/'*'^ xaötaadflat ènivxÓTtous AXXu itepiolsuta.i»

Zie verder guericke, Lehrl, d. Chr. Kirch. Arch. 1859. p. 42. EICH-

TEB, Lehrh. des Kath. u. ev. Kirchenr. 1858, p. 374.

2) Zooals blijkt uit de besluiten van het conc. Taracon, gehouden

in het jaar 516, c. 10 c. x. qu. 1.
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s,Qmmiger Bisschoppen, die of zeer zelden of nooit naar luid

dien eisch van Evangelie en Apostelen en Ke^'k in persoon de

gemeenten bezoeken, die aan hun zorg zijn toebetrouwd. i) Bij

later ervaring van de onmogelijkheid voor den Bisschop

om in zoo uitgebreide Bisdommen dezen plicht van zijn

ambt allerwege zelf te vervullen, traden van af de 8ste

eeuw meest de aartsdiakens in zijn plaats op. 2) Door het

Concilie van Trente werd echter in naam althans het recht

der kerkvisitatie weer aan den Bisschop teruggebracht , 3)

en nog op den huldigen dag is in Rome's kerk de toestand

deze, dat de Bisschop óf zelf óf door zijn Generaalvicaris

óf eenvoudig door den landdeken in niet overal gelijke

perioden de kerspels van zijn bisdom visiteert.

Maar nu wat ons hoofdzaak is? Wat was het door

Rome's kerk openlijk erkende doel, waarmee deze kerk-

visitatie plaats greep? Gelijk bij zoo menige andere

instelling van Rome's kerk, is het ook hier weer het

concilie van Trente, dat het scherpst den geest der

kerk heeft geformuleerd door zich in de 24^ zitting,

hoofdstuk 3, aldus uit te spreken:

1) Zoo op de Frank. Synode van 742. Cf. Capit. Syn. Carlomann.

Tit. c. 3. Ut quorundam episcoporum repreheusibilis imo damna-

l^is coasuetudp omnimodis corrigat\ir, qui plebes sibi creditas aut

raro aut numquam per se ipsos visitent, iuxta ordinem evangelieum ei

apoatolicum et ecclesiastieum. Te vinden pebïz , Monument. Germ.

III. 17 en REGINO de Synod. causis et disc, eodes. Lips. 1840 ed.

WASSERSCHLEBEN p. I. C. 6 p. 29.

2) Cf. BiCHTEB, O. 1. p. 374. cf. act. conc. Tolet. IV. hab. an. 633

c. 36 m., V. BEGiNO, o. 1. p. 31.

3) Conc. Tritend. Sess. 24. c. 3.
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„Het hoofddoel van alle zoodanige kerkvisi-

„tatie zij handhaving der gezonde en rechtzin-

„nige leer en uitroeiing van ketterijen, bescher-

„ming der goede en kastijding der boozen en opwekking

„van allen door vermaning en prediking tot godsvrucht

,

„vrede en ingetogenheid: al het overige verblijve naar

„gelang van tijd en plaats aan het doorzicht der visi-

„tatoren." i)

Zietdaar dus het uitnemend instituut der kerkvisitatie

,

dat zeer wijslijk door onze vaderen uit Rome's kerk

ook in het door hen gestichte gemeentenverband is over-

gebracht Natuurlijk niet van stonde aan: een gisting

als in de dagen der Hervorming kookte en bruiste,

was er niet naar, om enkel door drang tot organisatie

een afgerond geheel van kerkelijke instellingen uit zich

te doen voortkomen. Practisch in den echten zin regelde

men slechts daar , waar nood aan regeling was, — en zoo

1) Cf. Corp. Jut. ean., ed. richtes iuxta boehmee. Lips. 1839.

vol. Ilb. p. 76.

'/Visitationum orauiiim istarum praeeipuus sit scopus , sanam ortho-

doxamque doctrinam , expulsis heresibus , inducere , bonos mores tueri

,

pravos corrigei*e
,
populum exbortatioriibus et admonitionibus ad religi-

onem pacem innocentiamque aecendere: eetera prouti loens tempus et

occasio feret , ex visitantium prudentia constituere." Oudere voorschrif-

tea voor kerkvisitatiëu vindt men onder anderen in genoemd werk van.

BEGiNO , door hem op last van badboud , Bissch. van Trier , verza-

meld, ed. van Wasserschleben. 1840. p. 19—26, voorts inde besluiten

•Tan het Conc. Bracarense (572) c. 1.

De geschiedenis der kerkvisitatie in Rome's kerk het beat bij l. tho-

IIASSIN, Ancienne et nouvelle discipline de Véglise. Lut.-par. 1725

P. IL 1. 3. e. 77. en w.
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behoeft het nauwlijks herinnering, dat op protestantsch

terrein de eerste en tevens beroemdste kerkvisita-

tie op aansporen van Luther eerst in 1527 door Saksen's

keurvorst verordend is. Hiermee bedoelde men in het

minst niet de invoering eener nieuwigheid. Integendeel

,

men was zich daarbij volkomen de voortzetting der ker-

kelijke traditie bewust. Men wilde de historische lijn niet

afbreken maar veeleer doortrekken, en uitdrukkelijk

werden door de instructie der visitatoren de Pfarrherren

herinnerd aan het exem/pel der alten veter, der heiligen

Bischöfe, welche vorzeiten mit vleis diése visitation getrehen

hahen, wie auch noch viel davon ynn Bepstlichen gesetzen

funden wird. i)

De eenige verandering die men zich in het aloude

instituut veroorloven moest, vloeide van zelf voort uit

de opheffing der Bisschoppelijke waardigheid. Niet meer

van de Bisschoppelijke Kanselarij, maar van het con-

sistorium moest nu op last van den Landvorst de in-

structie der visitatoren worden uitgevaardigd. Maar die

instructie zelve bleef, wat ze -alle eeuwen door ge-

weest was, en wat later op Trente's concilie bepaald

werd, was ook Saksen's keurvorst bij zijn kerkvisitatie

ten regel en wet. Onderzoek naar leer en prediking en

sacramentsbediening der geestelijken is ook voor hem

de hoofdvraag die elke andere vraag in de schaduw

stelt, en uitdrukkelijk gelast hij zijn visitatoren : „Moch-

„ten echter predikanten gevonden worden , van wie het

1) V. EICHTER, Bc. KircTienordn. des 16ew Jahrh. 1846. I. p. 82b.
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„bij onderzoek bleek, dat ze een dwaling in het geloof

„of in het hoogwaardig sacrament des avondmaals, of

„in den doop predikten of koesterden , zoo zal men hun

„aanzeggen, dat zij zich over de grenzen te verwijderen

„hebben, en op straffe der wet zich niet meer in den

„lande vertoonen mogen." ^) Ja veel sterker nog dan

uit woorden blijkt dit hoofddoel der gansche kerkvisi-

tatie én uit den last hun gegeven, om zelven in de kerken

die ze bezochten ter prediking van het zuivere evangelie

op te treden , én uit hun instructie aan de geestelijken

,

waarin de belijdenis der kerk uitvoerig uiteengezet en

tegen ketterijen verdedigd wordt , 3) én zoo mogelijk nog

stelliger uit de artikelen, die zij in naam des Vorsten

aan de verschillende standen moesten achterlaten. Daar

toch heet het: '

Befel'an die Pfarrer und Prediger.

1. Si'ch Christlicher Lehre und Lehens zu halten.

2. Die hochwürdigen Sacramente nach Christi einzetzung

zu reichen.

Be fel an die Reten inn Steden.

1. Gottes wort trewlich zu fürdern damit es laute ge-

füri werde.

Befel an die Pauren.

1. Gottes wort treulich zu horen.

En eindelijk aan die Edelleute.

Bij uitoefening van hun collatierecht niet op bijzaken

1) Ib. p. 78b.

2) Ib. p. 82b—lOL
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te zien, sondern alleyne das fordern, das gottes wort

gej^redigt und stadtlich gcubt werde. ')

Of wil men nog een ander bewijs voor onze stelling,

men hoore dan hoe Luther, de ziel der gansche onder-

neming, na afloop der kerkvisitatie met vreugde aan

den keurvorst schrijft , dat het Woord Gods machtig en

vruchtbaar in geheel 't land werkt, en er bijvoegt: „E.

„Kurf. Gn. Lande die allerbesten und meisten Pfarr-

„herren und Prediger haben als sonst kein Land in

„aller welt, die so treulich und rein lehren und

„so schonen frieden helfen halten." 2)

Maar, ik stem toe, dit gold slechts de kerkvisitatie

in het kleine keurvorstendom Saksen. In het afgetrok-

kene moet de mogelijkheid worden toegegeven dat andere,

ja, dat de meeste protestantsche kerkgenootschappen

meer een statistische opneming dan geestelijke" inspectie

der gemeenten met hun kerkvisitatie bedoeld hadden.

Degelijkheid van onderzoek eischt dus dat we vluchtig

de verschillende reglementen op kerkvisitatie doorloo-

pen, om ons te overtuigen, of- ook door de kerk in het

algemeen hetzelfde gewichtige beginsel gehuldigd werd,

dat bij Saksen's kerkvisitatie op den voorgrond stond.

We beginnen daartoe met de Kerkorde van Str a ats-

burg, die in 1534 is uitgevaardigd, en waarin den vi-

sitatoren allereerst wordt gelast „ein trewe leyische

„lehre und ermanung zu thun zu rechten christüchen

1) Ib. 102b, 103a, 103b.

2) HEEZOG, Realenc. VIL 695.
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„Leben, und daruff trewlich ermanen, wa man fehl

,,und mangel an leer und leben des Pfarrers hette , dass

„man soliches wölle den genannten visitatoren getrew-

„lich anzeygen." i)

In de Pommersche kerkorde van 1535 heet het

dat de „gelerden .under de visitatoren uppet erste 5c^ö-

„?ew vornemen die predicatores unde se examineren ^
wo

„se geschicket synn tho prediken, en omgekeerd hen zul-

„len vragen , offte ock falsche leere heimlicke und öffent-

Jich vorhanden sy , van sacramentschenderen unde ande-

,,ren, edder ejfte ock etlicke Gades Worth lesteren, unde

„allda ernstlich bevelen ym namen des Landesförsten

,

„dat solches werd affgedan unde gebessert." ^)

De Nassauische Instruction van 1537 gelast

den Superintendent bij de „Kirchen-geschwörnen, Heim-

„burgern und Aeltesten Erkündigung einzuziehen, ob

^^der Pfarrer in Lehre und Leben sein amt treulich aus-

^^richteT ^)

Het Hessische Reglement op de kerkvisitatie

enz. van 1537 schrijft den superintendent voor, den

predikant der gemeente een leerrede te laten houden over

een door hem opgegeven tekst, hem in zijn tegenwoordig-

heid de sacramenten te laten bedienen, en- voorts nog bij

de gemeente zelve onderzoek te doen „o6 sie auch Ihren

Vfarherrn in der Lehre reyn oder unreyn vermerckenr *)

1) EICHTEB. I. p. 238b.

2) Ib. I. p. 253.

3) Ib. I. 279b.

4) Ib. 282a.
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Als drangrede tot kerkvisitatie geeft de Preussi-

sche Regulative van 1541 op „das der Teujffel key-

„nem Wercke feynder sey dann, do das Wort Grottes,

„christliche ehre und lehre eintrechtlichen getrieben und

„gehort wird" en gelast derhalve dat men onderzoeken

zal ^^die Pfarrer von wegen der Lahv , und die Pfarr-

^.Icinder im Glauben, heten, Sacramenten, christlichen Ce-

,,remonien und wie sie im Christenthumh geschickt sind." i)

In de Wurtembergsche Consistoriaalverorde-

ning van 1542 luidt de bepaling omtrent kerkvisitatie

aldus

:

„Erstlich soll vom Notario in den sedibus, oder sup-

„perattendentem , dahinn er geschickt, gefregt werden,

„was der Pfarrher lere , zum andern, wie er sich gegen

y^der Kirche stelle rnit reichung der Sacramente , und mit

„andern Ceremoniën. Ob er ein hund sey der nicht belle,

„wie Esaias am 56 spricht, und helffe den Leuten jre

„sünde zudecken , und straffe sie nicht." 2)

In de helaas! te vroeg ingetrokken „Keulsche Re-

formatie van 1543 leest men deze woorden:

„Derhalben wollen wir anfangen ein ernstliche visi-

„tation aller Pfarren auzurichten , und fürgehen lassen,

„durch verstandige und eiferige Menner in Gottes sa-

„chen, zu erkundigung was filr Leut es sind die allent-

„halben dem Volck Christi vorsteken. Dann je von nö-

„then ist, soll das vollck recht zu Christo unserem

1) Ib. 338a.
Ij,

2) Ib. I. 371b.



WAT IS KERKVISITATIE ? 45

„Herrn geflirt werden, das es solche Pastoren und Vor-

„gange?' hahe , die zum Beicke Gottes gelert sindr i)

Geen andere last wordt den visitatoren in de „Ha-

dele-r'sche ordnung" gegeven, waar hun als instructie

wordt voorgeschreven, te onderzoeken of ,,der Frediger

^^Lehre reyn und eintrechtig in den Ceremoniën sint, offte

„se unstraflich in dem Lerende und Leuende sin." 2)

In de Mecklenburgsche kerkorde (1552) wordt

verordend, dat de predikant der gemeente in tegenwoor-

digheid der visitatoren een predicatie houden en der ge-

meente meedeelen zal „das diese Besuchung zu Erhal-

^^tung reyner Lere und Christlicher zucht vorgenommen sey.

Derhalve sollen erstlich der Pastor und Diaconi von der

Lehre vleissig verhört werden in allen Hauptartikelen
,"

en zal ten slotte aan de gemeente gevraagd worden

,

„zum ersten, was der Pastor und Diaconen lehren , zu ge-

„bürlicher zeit predigen und Sacrament reichen u. s. w." ^)

Naar luid de Mansfelder Visitationsordnung

van 1554 zijn in de eerste plaats déze artikelen van

onderzoek omtrent de predikanten voorgeschreven:

1°. Wie er sich halte in seiner Lere.

2°. Item, in auspendung der hochwürdigen Sacre-

mente.

3°. Item , in üehung des rechten Gottesdienstes. ^)

De Waldecksche Kirchenordnung (1556) laat

1) Ib. II. 52b,

2) Ib. II. p. 74b.

3) Ib. IL p. 120b, 121a.

4) Ib. II. p. 142a.
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zich over het doel der kerkvisitatie aldus uit: „Dem-

„nach ferner die visitation iren ursprung von den Apos-

„teln her hat, und in den Kirchen, zu erhaltung rech-

^^ier Lehre wid Christlicher zucht ^ hoch von nöthen ist.^^ ^)

Geheel dezelfde strekking heeft het Würtemb. Sum-
mar. Begriff van 1559, waar de twee eerste artikelen

ter kerkvisitatie aldus luiden:

„Erstlich so soU er ein jeden Pfarrher. Prediger

„u. s. w ansprechen, ime vor allen dingen Rechenschaft

^^seiner Leer zugehen , namlich oh er unsen heiligen christ-

^^lichen Glavhens fiirnemhsie artikel , vermög Prophetischer

^^und apostoUscher Schrift , auch Augspurgischer und un-

„ser Confession seiner befolhnen kirchen vortrage.

„Item oh er auch die heilige Sacramenten und andere

„ceremoniën . . . der ordnung gemass halte." 2)

Voor de lever'sche kerkorde (1562) is dit hoofd-

zaak, dat de visitatoren „sich erkunden effte ock alle

„dinck recht unde wol thogha im predigende unde an-

„deren gebrückelicken ceremoniën/' en daartoe aller-

eerst onderzoeken ,,effie de pastoren unde Diaconi de rei-

nen unde unbefleckten Lere des H. Euangelie noch unver-

völschet erholdenr ^)

Eensluidend met de Pommersche kerkorde van

1535 schrijft ook die van 1563 voor, dat in de leer-

rede die aan elke visitatie voorafgaat den volke zal

1) Ib. II. p. 175b.

2) Ib. II. 206b.

3) Ib. II. 226b.



WAT IS KERKVISITATIE? 47

worden ingescherpt: ,^dat disse hesoekinge tho erholdinge

^^rechter lere unde christelicher iucht vorgenomen. — Darna

^^schal men yastorn und ke?'kendienern van der Lehre vlitich

^^verhören und crforschen, effie si ock eres amptes waren

^^in Predigen , sacrament reichen u. s. w." i)

De .^Hertogelijk Pruissische instructie voor den Bisschop'^

van 1568, gelast hem door visitatie te zorgen, dat

„die kirche unsers Hertzogthums be_^ reiner Lehre moge

^^hleihen, und dieselhigen aiif die nachkommen gepfianzet

werdenr 2)

De Ordnung und Reformation in 1572 door de

gezamenlijke Landgraven van Hessen uitgevaar-

digd, beveelt dat „auff den jahrlichen visitationen vor-

^^nemhlichen von den superintendenten dahin mit trewen

„Fleis gesehen werden soU, das der consens und einhel-

^^ligkeit in der Lahr under allen Predicanten hinfüro we-

^^niger nicht als hishero heschehen, nach aller möglichkeit

^^erhalten werdenr ^)

De inleiding op deBrandenburgische Visitations-

ordnung van 1573 luidt aldus: „Dieweil die visitation

„ein althergebrachte christliche ordnung die aus be-

„weglichen und vernüfftigen ursachen und darumb ein-

„geführet, das die hohe oberkeiten, durch getrewe fleis-

„sige menner und aufseher die kirchen besuchen und von

^fihristlichen Lehre und Sacramenten , oh die auch Christi

1) Ib. IL 251b.

2) Ib. II. 299a.

3) Ib. II. 349a.
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^f)evelch nach^ reine geleret und administrirt worden , So

„ist es, u. s. w." 1)

Het onderzoek door de superintendenten omtrent hun

onderhoorige geestelijkheid in te stellen moet volgens

de Hessische kerkorde van 1574 allereerst tot het

beantwoorden dezer vragen leiden:

1. „0& er die furnemhsten Artikel unserer Christlichen

,,Beligion vermoge Propketischer und Apostolischer Schriff-

,,ten, wie die in der Augsp. Conf. kürtzHch verfasst

„seind, seiner befohlener gemeine auch fleissig und

„treulich vortrage.

2. „0& er aiich die heiligen Sacramenten und andere

^fieremonien, Goites Wort, und unserer Christlicher Kir-

^.chenordnung gemass administrire und halte.'- 2)

Naar de bewoordingen van de Keur Saksische kerk-

orde (1580) geschiedt kerkvisitatie ,,damit die lehr Gottes

„ Worts auch die ritus Ecclesiae der kirchenordnung

„gemass, gleichformig , eintrechtig und mit fremhden,

^^verführerischen Irrthümern unverfelscht geführet und ge-

„trieben werden." ^)

^^Bei der visitation wird gehandelt,'^ dus lezen we in

de Kerkorde van Straatsburg die in 1598 de ou-

dere verving,

1. „Von der Kirchendiener öffentlichen ambt... ob sie

„denselben mit gebürenden Fleiss und treu verrichten

1) Ib. II. 359h.

2) Ib. II. 393b.

3) Ib. II. 408b.
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als mit predigen , sacramenta reichen^ catechismwn halten

u. s. w.

2. „Von der kirchendiener Leben und wandel.

3. „Wie sich die Ziihörer gegen den Predigten Gött-

^Jickes worts, der auspendiing H. abendmalüs . . . erzeigeu

„und erhalten." ')

Zoo luidt het, om niet meer te noemen, ook in de

Hanau'sche kerkorde van 1573, dat de visitatoren

^

zooveel de Pfarrherren aangaat, handelen zullen:

1

.

„ Von seiner Lehr, was und wie er predige , ob er

^^der H. Schrijt gemass lehre ^ ob er etii^as irriges oder

^^falsches auff die han h-ingT

2. Oh er die H. Sacramente recht, fleissig und willig-

lich reiche. ^)

Ja, welk reglement op kerkvisitatie ge ook inziet,

het blijkbare of uitgesproken doel dezer kerkelijke han-

deling komt zonder eenige uitzondering altijd neer, op

wat de Lippische Kirchenordnung (1538) in dezer

voege uitdrukt dat .^visüatio von der Overicheydt geschehe

,,updat reyne lehre und rechte gottesdienst in den gemeijne

^^erholden hlive. ^)

Het is niet toevallig , dat we dusver bijna uitsluitend op

kerkordeningen van zuiver Lutherschen oorsprong wezen.

1) Ib. II. 482b.

2) Ib. II. 507a.

3) Ib. II. 500a.
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Op gereformeerden bodem toch was men aanvankelijk voor

het invoeren van kerkvisitatie beducht; lange jaren heeft

het geduurd eer dit kerkelijk instituut bij onze gemeenten

wortel kon schieten, en nu zelfs is deze aloude inrich-

ting nog niet voor alle gereformeerde kerken van kracht.

Schuld hieraan was de vergedreven afkeer van alles,

wat ook maar zweemde naar Bisschoppelijke supre-

matie: het eenzijdig onverbiddelijk vasthouden aan het

anti-hierarchisch beginsel waarop de inrichting van alle

kerkbesturen bij de Hervormden rust. De bepaling die

uit artikel 1 van de acten der Emdensche Synode (1571)

in de besluiten van bijna alle volgenden is overgegaan:

„Dat geen kerk over een ander kerke,, geen Dienaar

„des Woorts, geen Ouderling noch Diakon de een over

„den ander heerschappij zal voeren, en een yegelik zich

„wachten zal voor alle suspicie ende aanlokking om te

„heerschappen i) ," en waarin het gelijkheidsbeginsel van

ons kerkbestuur zoo scherp en star geformuleerd, ja, zoo

onnatuurlijk op de spits wordt gedreven, geeft ons den

historischen commentaar in handen , waaruit de beducht-

heid voor het invoeren van kerkvisitatie zich van zelf

verklaard.

In de oudste kerkordeningen , zoo hier te lande

,

als bij onze Schotsche en Fransche broeders wordt

van een visitatie der gemeente dan ook eenvoudig ge-

zwegen. Toen men het eindelijk waagde in 1581 op

de Middelburgsche synode de vraag op te werpen

1) HOOIJEE, Oude 'ker'kord. p. 67.
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„of 't niet goet ware betreffende de Classicale ver-

„gaderingen ook een jaerlijkse besoekinge der kerken

„aen te stellen of inspectoren of superintendenten te

„maken, doch met behoorlijke limitatie?" werd met la-

conische kortheid door onze vaderen geantwoord: Het

is onnoodig en sorghelijk!' ') Een antwoord ingegeven

door dienzelfden geest, die zich niet minder krachtig

op de synode van Orleans in 1562 uitsprak, waar men

op 'thooren, dat enkele provinciaal-synoden visitatie

door gedelegeerde geestelijken hadden doen houden, zich

gedrongen voelde „a condanmer cette nouvelle maniere

de „procéder," en daarmee de eenzijdige opvatting van

een op zich zelf deugdelijk beginsel bestendigde. ')

Immers dat we hier met een overdrijving, niet met

de ware strekking van het antihierarchiesch beginsel te

doen hebben, blijkt ons niet slechts uit Knox' instel-

ling van visitors voor Schotland's kerk, 3) maar afdoende

bovenal uit de kerkorde van Calvijn. In zijn Ordonnances

eccUsiastiques de Génève (1541) toch is een afzonderlijk

hoofdstuk dat tot opschrift draagt: Ot^dt-e sur la visita-

tion des Ministres et paroisses dependantes de Génève.

Niet bedekt , maar openlijk en plechtig toont dus hier de

groote Hervormer, wiens organiseerend genie de lijnen

en omtrekken voor heel ons kerkbestuur heeft aange-

geven , dat er voor zijn bewustzijn in 't minst geen

1) Ib. p. 217.

2) LECHLER, Presh. u. St/d. Verfass. p. 84.

3) Zie zijn First Builx-Discipline , afgedrukt achter zijn Hist. of

the Meformation. Cf. lechleb o. 1. p. 90, 91.

4*
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strijd tusschen de instelling eener kerkvisitatie en het

presbyteriaal beginsel onzer kerk bestond.

Hier is dus kerkvisitatie; en vragen we dan ook hier,

waartoe die instelling dienen, wat naar Calvijn 's inzicht

het doel van alle kerkvisitatie zijn moest, dan wacht

ons ook hier geen ander antwoord, dan we straks van

onze Duitsche naburen ontvingen, — en gelijk Trente

met Wittenberg hier samenstemde , zoo reikt ook Geneve

in dit opzicht aan Wittenberg de hand. Zóó toch luidt

de lastbrief door Génève's Hervormer den visitatoren

voorgelegd: „Qu'ils ayent charge d'aller une fois l'an

„visiter chacune paroisse, pour s'enquérir si Ie nnm'st?'e

^^du lieii mtrait yoint mis en avant quelque doctrine nouvelle

^,et répugnante a la pureté de VEvangileT ^)

We onthouden ons van elke toelichting bij een zoo

stelHge uitspraak, en werpen liever nog een vluchtigen

blik op de geschiedenis der kerkvisitatie in onze eigen

kerk vóór 1816, om te toonen dat het ware begrip

dier instelling ook door onze vaderen gehuldigd is.

Al miste men ten onzent aanvankelijk de locale in-

spectie der gemeenten, toch achtte daarom de kerk

zich niet ontslagen van haar taak, om voor het ge-

zonde frissche leven der gemeente te waken. Wat men

echter bij onze naburen door een bezoeken der afzon-

derlijke gemeenten poogde uit te werken , trachte men

1) EICHTEE, KircJienordn. d. 16en Jahrh. I. 344b.
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bij ons te bereiken door de vertegenwoordigers der af-

zonderlijke gemeenten in classicale vergaderingen te ver-

eenigen. Daar toch werd vooreerst aan elk predikant

gevraagd omtrent zijn gemeenteleden ,,ofse van eenige

^^keiterye aangevochten worden ? en ofse iwijffelen aan eenig

^.stuJc der Leer f' ^), maar dan werd evenzeer de predi-

kant zelf aan de keuring zijner broederen onderworpen

door de bepaling, dat ,,een iegelijk dienaar hij geheiirte

,^een kofie predicatie sou doen , van welke de andere oor-

„deelen, en van hetgeen verbetering behoeft hem ver-

„manen zullen." ^)

Toch voelde men al ras , dat zulk een toezicht op den

duur onvoldoende moest blijken, en zag men derhalve

allengs naar middelen om, waardoor de waakzaamheid

van het kerkbestuur kon worden verhoogd. Reeds te

Wezel deed men den voorslag dat de classicale verga-

dering beurtelings in de verschillende gemeenten van het

ressort zou gehouden worden, „opdat de vergaderinge

„te naarstiger moge onderstaen de gelegenheydt van

„yder kercke in 't bijzonder, wat ordre daer

1) Reeds iu enkele trekkea is de gang der kerkvisitatie ten onzent

toegelicht door hooijeb, die ook hier weer blijken geeft van zijn dege-

lijke bekendheid met de geschiedenis van ons kei'krecht. Men vindt

deze schets hooijeb, KerTcel. ivetten voor de Hervormden in ^ed,

1846. p. 87, 88.

2) Nat Syn. Dortr. 1578. art. 29 (14) en 30 (15). Cf. Acta van het

Conv. van Wezel bij hooijer , Oudste Kerkordn. p. 50. In de Palts

vindt men gelijke verordeningen. Ook daar bleef 't voorshands bij de

vragen op de Synoden (Classen) Cf. eichter o. 1. II. p. 280^.
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,jWordt in de Leere!' i) Te Middelburg bepaalde men

in 1581 om ligt te bevroeden reden dat de predikanten

op de classis niet meer vrij zouden zijn in hun tekst-

keuze, maar een opstel moesten voorlezen over een

tekst, dien de classis hun aanwees. ^) Meer afdoende

reeds was art. 40 van de Nationale Synode te 's Graven-

hage, dat ook „de Classis daar zulks nood is, de vrijheid

„sal hebben eenig haarder dienaren van de eene Class.

„vergadering op de andere te authoriseeren , om opzicht

„<e nemen op de Leere en het leven dt-r predicantenr ^)

Wel wat spionachtig, maar krachtiger nog was de

maatregel in 1612 op de Provinciale Synode te Utrecht

genomen, dat „Ghecommitteerden der Synodi, hun alte-

met zouden laten vinden op eenighe dorpen daer zij 't oir-

„baerlyck vinden, omme den Predicanten aldaer onvoor-

„siens haere p-edicatie te hooren en te vernemen hoe sy

^^haer in haer geheele Bediening, leer ende leven gedra-

,^gheny *) Maar ook deze maatregel bleek op den duur

te zwak om^^de geestelijke orde in onze kerk te hand-

haven, en hoe ze ook tegenworstelde, haars ondanks en

schoorvoetend moest ook onze kerk ten slotte tot de

eenige instelHng terugkeeren, die doeltreffend en proef-

houdend was bevonden, door wezenlijke kerkvisitatie

te verordenen.|^Reeds in de kerkelijke wetten op last

van de staten van Holland en Zeeland ontworpen

1) HOOIJEE, o. 1. p. 51.

2) Ib. p. 217.

3) Ib. p. 275.

4) Ib. p. 413.
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(1576) had men voorgesteld, dat „twee van de ouder-

„lingen eiker hoofdstadt en twee ofte een van de pre-

„dikanten, alle jaren 't landt te samen souden omme-

„gaen." ') Nog een schrede vérder ging de Haagsche

synode van 1586 , die ter uitvoering van art. 40 harer

acten aan den voet harer besluiten reeds de eerste

proeve van een Reglement op kerkvisitatie gaf, waarvan

art. 1 dus luidt: „Alzoo de inspectie, welke geordon-

„neert is uit name van de Classen, daertoc is d enende
^

^^dat de zuiverheid der Leere en alle goede gerechtigheid

^^in de gemeenten Gods onderhouden worde, zoo zullen

„enz." ^) Maar tot de eigenlijke instelling van kerk-

visitatie , als een periodiek weerkeerende inspectie werd

eerst door de synode van Dordt in 1619 besloten, die in

art. 44 harer kerkorde bepaalde, „dat de classis eenige

„harer dienaren sal authoriseeren om in alle kerken van

„de steden soowel als van het platte land alle jaar

„visitatie te doen," en ook hier weer is het uitge-

sproken hoofddoel geen ander, dan wat we telkens

terug vondei^ : toe te zien namelijk of „Leeraars , Ker-

„keraden en Schoolmeesters haar ampt getrouwelijk waar-

^^nemen en Inlijven hy de suyverheydt der Leere!' ^)

1) Ib. p. 123.

2i Ib. p. 280.

3) Ib. p. 454. Het bekende feit dat deze kerkorde niet dan allengs

geëerbiedigd is, en zoo ook de visitatie zelfs in het begin der 18de

eeuw nog niet allerwege was ingevoerd, behoeft hier nauwlijks her-

innerd.
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Het zou tijdverlies zijn na zulk een getuigenverhoor

het echte karakter der kerkvisitatie nog met andere

bewijsgronden te willen staven. Een aandachtige lezing

der autentieke verklaringen, die ik afschreef, toont

onwederlegbaar:

1. dat waar men zich opzettelijk over het doel

der kerkvisitatie uitspreekt, er slechts ééne stem

uitgaat van de gansche algemeene Christelijke

kerk, van Rome zoowel als van de kerken der

Hervorming zonder onderscheid, — een stem die

alle eeuwen door zich zelve gelijk blijft, en met

nooit ontstemd geluid ons gedurig weer herin-

nert, dat kerkvisitatie dient, om allereerst voor

de prediking des Woords te waken, of wilt ge

voor de zuiverheid der leer.

2°. dat, waar men de kerkvisitatie regelt, zon-

der het doel waartoe ze plaats grijpt opzettelijk

te noemen, het onderzoek naar de prediking

des Woords en Sacramentsbediening, of wilt ge

naar leer en belijdenis der geestel'ijken, steeds

het onveranderlijke middenpunt is, waarom ge-

heel de instelling zich beweegt:

3°. negatief, dat van het houden van kerkvisi-

tatie voor een bloot administratief of statistisch

onderzoek nooit of nimmer sprake is, noch krach-

tens ons resultaat, sub 1 en 2, ooit zijn kan.

En dat dus eindelijk

4°. een kerkelijke acte, die niet meer in de eer-

ste plaats waakt voor de prediking des Woords
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en de Sacrameuts1)ediening, en dus niet vóór

alle dingen enquête naar leer en belijdenis be-

doelt, naar het eenparig getuigenis van de kerk

aller landen en aller eeuwen# geen kerkvisi-

tatie is.

Nog dit.

Twee getuigen vragen nog gehoor, om dit onwraak-

baar resultaat te bevestigen : de Synoden der Neder-

landsche Hervormde kerk van 1822 en 1858

De eerste arresteerde op voorstel harer commissie

een Reglement op de kerkvisitatie , waarin art. 12 ons

deze woorden te lezen geeft:

„Daarna overgaande tot het doel der kerkvisitatie. zal

„men vragen

„1. ten opzigte der predikanten eerste vraag: Of zij

onberispelijk zijn in leer en wandel'?

„2. ten opzigte der ouderlingen, eerste vraag: Of

,,zij zijn onberispelijk in belijdenis en ivandelf

„3. ten opzigte der Diakenen, eerste vraag: Of
^^dezelve onberispelijk zijn in belijdenis en wandel f

^

De laatstgenoemde Synode arresteerde in haar zitting

van 7 Aug. 1858 eeif soortgelijk reglement, en zelfs

haar was de traditie der kerk nog te machtig, om bij

art. 12, waarvan de aanhef luidt:

,,De voorzitter tot de visitatie zelve overgaande , stelt

^^een onderzoek in^^

niet in de eerste plaats deze woorden te laten volgen

:
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„betreffende al de leden of zij bezwaren heb-

„ben, rakende de helijdenis en den wandel van iemand
„hunner medeleden."

#
Of worden ook deze getuigen gewraakt?
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DE SYNODE EN HAAR REGLEMENT.

"Sie mussen aber nicht alleiu die Grebrechen

nnd mangel erkündigen, sonderu auch in

Besserung stellen; sonst ist mit der Visi-

tation keinem Menschen geholfen, und aller Un-

kosten , so darauf gehet ^ mit aller mühe und

arbeit verlohren.

Preuss. Verordn. v, EICHTEE, II. 299'^

Twee oorzaken werkten saam om onzen Synodalen

na '16 zekere voorliefde voor kerkvisitatie in te boe-

zemen: hun streven om de gewestelijke deelen onzer

kerk, door centraliseering van bestuur, tot één geheel

saam te smelten , — en het reglementair en administratief

karakter dat zich reeds bij hun eerste optreden onom-

wonden in hun besluiten uitsprak. Immers een jaar-

lijksche inspectie der gemeenten, van uit één midden-
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punt werkende, kon middel zijn om den invloed van

het centraal-gezag op al de deelen der kerk te bevor-

deren , en evenzoo kon niets meer welkom zijn aan hun

bureaucratische neiging dan een jaarlijksche beschrijving

der gansche kerk op papier. Die voorliefde toonde zich

dan ook in den spoed, waarmee men ter regeling van

deze aangelegenheid voortschreed. Nauwlijks toch was

den l'^^'^ Januari van '16 het Algemeen Reglement van

's Konings wege uitgevaardigd , of reeds in Juli van dat-

zelfde jaar was men met een Reglement op de kerk-

visitatie gereed , en nog voor Juli ten einde liep verhief

de koninklijke sanctie dit gearresteerde reglement tot

wet. Ja, zóó overhaast was men te werk gegaan, dat

reeds ter synode van '19 de onbruikbaarheid van deze

regeUug bleek. De synodale vergadering van '20 ar-

resteerde daarom een reeks van wijzigingen, waardoor

de ingevoerde regeling eerst levensvatbaar kon worden

,

en alleen de licl^tgeraaktheid van het Departement van

Eeredienst was er schuld aan, dat het dus gewijzigd

reglement op de kerkvisitatie eerst ten jare 1823 in

werking trad.

De latere wijzigingen ook in deze redactie der orga-

nieke wet aangebracht zijn onwezenlijk, en evenzoo is

het geheel nieuwe reglement, dat sints '59 den gang

der kerkvisitatie regelt , wel meer uit één stuk , volledi-

ger, beter samenhangend en keuriger in woordenkeus ,
—

maar toch geheel uitgaande van dezelfde beginselen

en daarom in het wezen der zaak zóó met het vorige

één, dat we veihg kunnen zeggen, dat de kerkvisitatie
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gelijk wij die bij en^aring kennen, sints 1824 in onze

kerk bestaat.

Slechts ter voorlichting van oningewijden , zij hier

in vluchtige trekken herinnerd, dat deze kerkvisitatie

,

door de sjnode aan de classicale besturen opgedi-agen,

door gedelegeerden uit deze besturen telken derden jare

persoonlijk in alle gemeenten van hun ressort moet

gehouden worden. De beide tusschenliggende jaren ge-

schiedt zij schriftelijk. Het classicaal bestuur zendt

daartoe tabellen in blanco aan de kerkeraden, waarop

de punten van onderzoek in den vorm van \Tagen ver-

meld staan, en die, ingevuld en onderteekend, door den

kerkeraad aan het Classicaal Bestuur worden terug-

gezonden. De uitkomsten dezer visitatie (persoonlijke

zoowel als schriftelijke) worden door het bestuur der

classis gerapporteerd aan het Provinciaal Kerkbestuur

en eindelijk door tusschenkomst van dit Hchaara aan

haar, van wie de "last tot kerkvisitatie uitging en onder

wier gezag zij plaats greep , aan de Synode.

Voorts zagen we reeds aan het slot van onze vorige

schets, dat in de beide reglementen voor kerkvisitatie,

die van onze synode zijn uitgegaan (van 1823 en 1859),

uitdrukkelijk het ware beginsel van kerkvisitatie ge-

huldigd is, door vóór alle dingen onderzoek te gelas-

ten naar belijdenis en leer. Het moge beide regle-

menten wel zijn aan te zien, dat ze doortrokken zijn

van een geest, die met deze vooropstelling noode rijmt:

zekere verlegenheid der ontwerpers met dit cardinale

punt moge in beiden voor het geoefend oog doorsche-
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meren, — maar toch de synodale wetgever heeft in dit

opzicht de historische lijn niet moedwilHg afgebroken

en is niet ontrouw geworden aan de besliste traditie der

Christelijke kerk: hij heeft het besefd, dat zonder de

vastigheid van dezen hoeksteen elke kerkvisitatie ondenk-

baar werd: dat viel het onderzoek weg naar leer en

belijdenis, de kerk zich in een zedelijkheidsinstituut

oploste, waarin ja nog inspectie mogelijk bleef, maar

kerkvisitatie een hors d'oeuvre, een contradictio in ter-

minis, een samenweefsel van innerlijke onwaarheid zou

woorden , en hoe schraal en sober het dan ook zij , toch

is, in aansluiting aan alle denkbare verordeningen, die

ooit of ergens op dit punt door de Christelijke kerk

gegeven zijn, ook door onze synode de eerste plaats

in haar reglement voor kerkvisitatie nog altijd gegund

aan het onderzoek naar belijdenis en leer.

Kunnen we dus vrede hebben met het reglement
,
ge-

lijk het daar ligt, mag zelfs de lof-, van door een ge-

schiedkundig bewustzijn geinspireerd te zijn, aan deze

proeve van synodale w^etgeving niet onthouden worden,—
volstrekt onverdedigbaar daarentegen is de wijze, waarop

de synode haar reglement heeft uitgevoerd. Yijf bezwa-

ren zijn het vooral, die in dit opzicht tegen het cen-

traalgezag onzer kerk door de geschiedenis worden in-

gebracht. — 1° De synode heeft door haar overige

handelingen getoond, dat haar de kerkvisitatie geen

zaak van ernst was. 2° Verleid door bureaucratische

sympathiën, heeft zij zich laten verblinden door de in-

gekomene rapporten. 3° Uit gebrek aan veerkracht
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heeft zij met haar medeweten de bepalingen van haar

reglement straffeloos laten overtreden. 4° Zij is nalatig

gebleven in het verbeteren der verkeerdheden , die door

kerkvisitatie waren ontdekt. En eindelijk ten 5° heeft

zij, door eerst zelve de kracht te ontzenuwen, en toen

lijdelijk de uitsnijding te gedoogen van wat het wezen

en de kern van alle kerkvisitatie is, die geheele acte

illusoir gemaakt en haar eigen reglement vernietigd.

Men oordeele, of hiermede te veel is gezegd, uit de

korte toelichting die we op elk dezer punten van be-

zwaar hier volgen laten.

Allereerst dan: de synode heeft door haar ove-

rige handelingen getoond, dat haar de kerk-

visitatie geen zaak van ernst was.

Het recht om dus te argumenteeren, zal wel door

niemand betwist worden. Om den ernst van Napoleon's

periodieke aanspraken op het onveranderlijke thema

van „l'Empire c'est la paix" te beoordeelen, mag ik

immers vragen of ook zijn regeringsbeleid in het alge-

meen den vrede bevordert of in de waagschaal stelt;

en waar dit laatste blijkt, mag aan den ernst zijner

vredesmanifesten niet geloofd worden. De ernst van Abt

Brouwer's gehechtheid aan Oranje's stamhuis wordt voor

het kritisch oog verdacht, zoo naast die betuiging ons

in keurig medaillon de teekening wordt gegeven van Hei-

ligerlee's held als boef aan de galg geknoopt. Kortom,

men mag niet aan ernst gelooven, waar het doel, dat
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men voorwendt, door andere maatregelen van dezelfde

hand juist verijdeld wordt, of zelfs waar men verzuimd

langs andere wegen ditzelfde doel te bevorderen. Zoo

heeft men dan ook recht tot de uitspraak , dat de synode

het niet ernstig met haarkerkvisitatie meenen kan, zoo

ze op in het oog loopende wijze elke maatregel verwaar-

loosd, die met de kerkvisitatie tot eenzelfde doel zou

kunnen samenwerken , of erger nog door haar besluiten

dit doel juist tegenwerkt en verijdelt.

En nu , behoeft het nog aanwijzing , dat werkelijk die

innerlijke tegenstrijdigheid tusschen de synode die visi-

teerde en de synode die beheerde, bestond? We zien

daarbij voor het oogenblik geheel af van de eischen die

op orthodox standpunt aan het hoogste kerkbestuur

konden gesteld worden , — af van wat in normalen toe-

stand plicht en roeping der synode zou geweest zijn, —
af van wat een degelijk en veerkrachtig kerkbeheer on-

verbiddelijk zou hebben geëischt. Neen, om den schijn

zelfs van onbillijkheid te mijden , willen we daarbij van

óns standpunt geheel op het hare overtreden, om met

de gegevens die ze ons zelve biedt, de slotsom op te

maken , die ons het oordeel over haar handelingen

geven zal.

Ons uitgangspunt is derhalve, wat de synode ge-

durig erkend, en nog in 1865 luide heeft uitgesproken;

„dat men zich geen kerk zonder leer denken

kan." 1) Welke leer in onze kerk gelden moet, laten we

1) Syn. Actea 1865. p. 232.
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daarbij haar ter beslissing, — een leer erkent de synode

zelve dat ze moet bezitten, en ze voegt er met de

duidelijkste woorden bij, dat zij die leer niet mag prijs

geven, omdat zij, naar luid haar eigen verklaring, „niet

lijdelijk mag toezien, veelmin [er toe] medewer-

ken dat onze kerk „haar karakter" verlieze en

misschien Roomsch, Mohammedaansch of Boed-

dhistisch worde."!) Dat karakter wordt voorts door

haarzelve geteekend met den driedubbelen trek van

Christelijk, protestantsch en gereformeerd; 2) en

de hoofdstrekking, zoowel van haar kerkvisitatie als van

haar overige handelingen, zal dus moeten zijn, dat ze

het karakter onzer kerk handhave, als Christelijk

tegenover het paganisme, als protestantsch tegenover

het Cathoïïcü-me , en eindelijk als hervormd in tegen-

stelling met het Remonstrajitisme enz.

We zien, bij het beoordeelen van de wijze waarop de

synode zich van deze taak gekweten heeft, volstrekt

niet voorbij, dat zij geen nieuwe kerk gesticht, maar

het bestuur over een bestaande kerk aanvaard heeft.

We geven dus toe, dat het haar evenzeer onmogelijk

was, de kerk tot den toestand van 1618 te repristinee-

ren, als om reeds aanstonds een scherp geteekende

confessie als uitdrukking van het geloofsleven der kerk

te formuleeren. In een abnormaal tijdsgewricht aan het

hoofd der kerk geplaatst, moest zij natuurlijk rekenen

1) Ibidem.

2) Ibidem.
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met den chaotischen toestand dien zij vond, en eerst

van lieverlede orde in dien chaos zoeken te scheppen.

Zij mocht niet prijs geven door voorbarigheid, wat licht

door schrander overleg nog te winnen ware: niets af-

snijden wat nog voor wederinlijving vatbaar kon blijken,

en dus geen grenzen stellen, die hoe juist ook in het

afgetrokkene
,
geen afbakening op het terrein der kerk

gedoogden. Maar wat ze wel had mógen
,
ja , wat ze had

móeten doen, wat haar heilige plicht en roeping ware

geweest, — het was, te toonen, dat het haar op het eens

gekozen standpunt niet aan ernst ontbrak. Ze had zóó

moeten beheeren, besturen en leiden dat de uitgewischte

karaktertrekken onzer kerk door haar krachtsontwik-

keling allengs weer op waren gewerkt. Hoe breed ze

die grenzen der kerk ook uitgezet vond bij haar optre-

den, ze had met onverbiddelijke strengheid ten minste

die grenzen moeten handhaven, en de nog bestaande

afbakening moeten doen eerbiedigen met fierheid en rid-

derlijken moed. Ze had onverpoosd moeten streven, om
in de eerste plaats de kerkbesturen , voorts den leeraars-

stand der kerk, en zoo allengs de gemeente zelve weer

tot het bewustzijn van het eigenaardig karakter der

kerk terug te brengen. Welke belijdenis dan ook in

haar oog de meest juiste formuleering der waarheid was,

ze had die belijdenis uit het zwevend gebied der meenin-

gen al meer tot afronding en bepaaldheid moeten bren-

gen , en langs eiken weg die haar openstond de ondub-

belzinnige beteekenis dier belijdenis moeten uitspreken

en ingang verschaffen. Ze had i. e. w. de beginsellooze
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kerk die ze vond , en die bij verlies van haar karakter

zichzelve dreigde op te lossen, met vaste hand uit die

zelfverlaging moeten opbeui-en, door betoon van moed

en veerkracht haar het zoo onmisbaar zelfvertrouwen

weer instorten, en door het geven van een onbedriegelijk

geluid en het planten eener banier wier kleuren voor

elfcs oog herkenbaar waren, met daden het der kerk

moeten toonen, dat er een synode was, die voor

haar levensbehoud pal stond.

Welnu , — een halve eeuw is de synode aan het werk

geweest,... en ik vraag, was de toestand van '16 niet

nog een toonbeeld van orde, vergeleken bij de chaos

van vei^arring en ontreddering, waarin de synode van

'68 onze hervormde kerk achter liet? Waar kunt ge de

kwartijnen of octaven van haar acten opslaan dat niet

het vreeslijk vermoeden gedurig gewettigd en bewaar-

heid wordt, dat zelfs het besef van zulk een heilige

roeping der synode volkomen ontbroken heeft. Immers

volmaakt niets is te bespeuren van een invloed door

haar uitgeoefend op de lagere kerkbesturen, om ze

terug te brengen van de ontzenuwende beginselloosheid,

die dusver al hun kracht had verlamd. Geen schijn van

aanmoediging zelfs gegeven aan die enkele besturen

,

die zelven een poging w^aagden om zich uit die inzin-

king van krachten op te heffen. AUerwege bij de sy-

noden, die achtereenvolgens te 's Hage gezeteld hebben,

volslagen gebrek aan spontaneiteit , een schuchtere be-

schroomdheid voor alles, wat naar initiatief slechts

zweemde , en tegenwerking eer dan toejuiching voor wie
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optreden dorst , waar zij zelve werkeloos bleef. In naam
vasthouden aan eenleeren gedurige inlassching van het

woord „belijdenis" in haar wetgeving, maar geen poging

zelfs om van de bandeloosheid, die steeds losbandiger

werd, tot orde, en daarmee tot waarachtige vrijheid terug

te keeren, door een allengs juister begrenzen en scherper

formuleeren van den leertypus, waarbij zij zwoer. G^en

streven om door eenvormigheid in de opleiding harer

leeraren, of door handhaving van het geestelijk karakter

van hun toelatingsexamen een betere toekomst voor te

bereiden. Geen streven naar aansluiting aan die kern

der gemeente, die nog het zuiverst het karakter onzer

kerk had bewaard. Geen schijn van toezicht zelfs op die

duizenden bij duizenden, die jaarlijks het burgerrecht in

haar kerk verwerven. Niets , volstrekt niets , i. e. w. waarin

een leidende gedachte zich uitspreekt of de draad van

een bewuste en planmatige werkzaamheid zich vertoont.

De synode staat bij het stuurrad , maar het roer zwenkt

en keert, zonder een hand die het stuurt of tegenhoudt, —
en mét het ontreddend schip der kerk' laat ook zij zich

her- en derwaarts slingeren en geeft zonder poging tot

redding het schip aan wind en golven prijs. En zij zou

de levensgeest onzer kerk teruggeroepen
,
geprikkeld en

gered hebben!, — maar immers het tegendeel is waar,

en ieder weet hoe ze met die karakterlooze verdraag-

zaamheid onzer eeuw, die niet in liefde, maar onver-

schilHgheid wortelt, al wijder en steeds wijder de sluizen

heeft opengezet voor den alles met zich sleurenden stroom

van ontkenning en twijfelzucht. „Medio tutissime ibis",
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„midden-best ," was haar leenspreuk , en met die vlag in

top heeft ze alle richtingen nivelleerend , de meest uit-

eenloopende, ja, lijnrechtstrijdige beginselen, een even

eervolle plaats op haar domein gegund.

Het draagt dan ook blijkbaar haar sympathie niet

weg, als gedurig leden der kerk haar door adressen

herinneren, dat het eigenaardig karakter onzer kerk

niet mag worden prijs gegeven, wil ze niet elke bepaald-

heid van omtrek inboeten, allengs geheel vervluchtigen

en verdampen; — en men voelt onwilkeurig dat ze

ruimer adem haalt als de rapporten op die adressen

maar gelezen, de besluiten genomen, en daarmee die

adressen weer van de tafel zijn. Niet inwilligen — is

immers het stereotype antwoord, dat elk adres wacht,

en afgewezen wordt met eentoonige gelijkmatigheid elk

voorstel, ondoeltreffend verklaard elke maatregel, afge-

stemd elke stap, waarop ter handhaving van het ka-

rakter onzer kerk wordt gewezen.

Verre van ooit zelve de schending van het jus pu-

blicum in ecclesia te vervolgen, heeft ze veeleer een

„foedus gratiae" (gratieverbond) opgericht, voor wie ooit

of immer wegens aanranding van het karakter der kerk

voor haar vierschaar werd verklaagd. Kan ze er niet van

tusschen, om waar de wetgeving dit eischt, het kenmer-

kend karakter onzer kerk onder woorden te brengen,

dan zijn de rekbaarste uitdrukkingen haar het meest

welkom, de ruimste termen haar het liefst. Ze erkent

dat een vrijheid, die den Christus loochenen dorst

als onzen eenigen en algenoegzamen Zaligmaker
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in leven en sterven ^), ook bij den maatstaf dien zij

aanlegt , niet kan gewettigd worden , — maar eindigt toch

met zeer malencontreus van de bestaande leer vrij-

heid 2) zonder eenige beperking te spreken, en neemt ook

bij gerezen klacht haar mislukte uitdrukking^ niet terug.

Leervrijheid voor zoover zij bestond, was kennelijk bedoeld,

maar het kon ook worden opgevat als synodale erkenning

van het bestaan der leervrijheid, en wie het zoo opnam,

was helaas ! dichter bij de feitelijke waarheid , al moest

hij afzien van een beroep op het synodaal rapport. Want

leervrijheid in den meest onbeperkten zin, een r^;,oj;7/;ij,

waar zelfs Athene tegen toornde, — dat is het, wat

naar ieders overtuiging sints lang met gedoogen der sy-

node en met een onkritisch en door-en-door onhisto-

risch beroep op de heröen der Hervorming in onze Ne-

derlandsche kerk bestaat.

De synode heeft der wetenschap de hand gereikt,

en wie zou het wraken? — maar vergetende dat de

mensch niet allereerst uit zijn hoofd , maar uit zijn hart

leeft, — vergetende voorts dat de wetenschap wel de

formulen van ons aanzijn ontleden, maar nooit de eeu-

wige beginselen van dat aanzijn scheppen of vernietigen

kan , . . . heeft ze haar roeping prijs gegeven o^i juist het

geloof aan die eeuwige beginselen te kweeken , — in de

opperzalen der wetenschap toelating voor het geloof ge-

zocht, in stede van dat geloof zelf als fundament voor

1) Syn. Act. 1864. p. 244.

2) Ibidem.
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den tempel der wetenschaiD te plaveien, en daardoor

niet alleen zelve gesibdiceerd , maar ook der wetenschap

naar de hartader gestoken, daar zoo min wetenschap

als kunst zonder geloofsbeginsel leven kan.

Natuurlijk op dat gladde ijs was geen post meer te

vatten, en verre van anderen te kunnen tegenhouden,

is zij dan ook zelve meêgegleden. Ze heeft alles moeten

laten geschieden, zonder zelve iets te doen, of het oogen-

blik voor te bereiden, waarop zij met vaste hand weer

in de losgelaten teugels grijpen kon. Nu eenmaal elke

slagboom opgeheven, elke dijk doorgestoken, elke muur

bres geschoten was, restte der synode niet anders dan

te belijden, wat ze eens met den moed der wanhoop

uitsprak en met kapitale letters in haar acten drukken

liet: WIJ KUNNEN NIET, het is boven de macht der

synode, wij moeten ons onderwerpen, de be-

staande toestand is ons te machtig, i) Te mach-

tig, en daarom moest het dan gedoogd , dat op

de kansels onzer bedehuizen het atheïsme zich zijn leer-

stoel koos , . . . en daarom moest het gedoogd , dat het

gebed in onze bedehuizen óf nagelaten, óf voorgepreveld

werd door iemand die uit gemis aan geloof zelf niet

meer bidden kon. Te machtig , en daarom heeft

men zelfs een man als Dr. Zaalberg niet slechts vrij-

gesproken, (we begrijpen dit, want zijn veroordeeling

ware het onrecht der inconsequentie geweest) — neen,

maar door de termen van het vonnis gedrongen, moe-

.) Syn. Acten 1865. p. 235.
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ten verklaren , dat er zelfs „m zijn prediking niets is wat

strijdig kan geacht worden met den geest en de beginselen

van de belijdenis onzer Hervormde kerkj' Ja, zóó ver is

het eindelijk moeten komen, dat ook de grenslijn tus-

schen Christendom en Heidendom moest opgeheven, nu

de synode den dooj^ niet onwettig dorst keuren , die elke

gelijkheid met den doop der Christenheid mist. Zoo is

het proces dan ten einde toe doorloopen, de kranklieid

tot den dood
,
ja de dood tot ontbinding overgegaan , . .

.

en zóó liet ons dan de synode, de schreiend-tragische

synode , van achttienhonderd acht en zestig. . .

.

En nu, geen onzer voegt het den steen op haar te

werpen : wie zijn deel aan aller schuld gevoelt , kan niet

hard, niet onbarmhartig zijn; — maar dit moet toch

uitgesproken: Als zulk een synode uw kerkeraad komt

visiteeren , u komt vragen of ge het karakter uwer kerk

niet verloochent, de leer uwer kerk en de prediking

harer belijdenis niet geschonden hebt. .. neen, dan zeg

ik niet „risum teneatis amici !", want ik wil ernstig blij-

ven, maar dan is het toch daghelder voor elk die niet

willens blind is, dat zulk een kerkvisitatie gehouden

wordt uit sleur, uit kracht der gewoonte, gehouden wordt

alleen omdat het reglement ze voorschrijft, maar dat

van een ernstig gemeend karakter dier kerkvisitatie van

de zijde der synode althans geen sprake kan zijn.

Korter kunnen we zijn in onze tweede opmerking. Zij

luidde; Verleid door bureaucratische sympathien
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heeft de Synode zich laten verblinden door de

ingekomen rapporten.

Men kent Napoleon's legerhulletins en hun schreiend

contrast met het bloedbad van het Berezina-stroomge-

bied en de sneeuwvelden van West-Rusland. Men kent

de stereotype telegrammen uit Spanje's hoofdstad, die

onveranderlijk van „stoorelooze rust" en „volmaakte

orde" gewagen, waar geen land als Spanje zoo geschokt,

als Spanje zoo onrustig in heel ons werelddeel gevon-

den wordt. Welnu, — ik vraag, wie bant die bizarre

bulletins, wie bant die banale leugen-depêche's uit zijn

herinnering, bij het opslaan van de kerk-bulletins der

Synode, zoo ge die vergelijkt met de schreiende el-

lende en innerlijke verscheuring waaraan feitelijk die

kerk ten prooi was. Geen toelichting is hier noodig. Ik

behoef slechts voetstoots af te schrijven wat de Synode

jaar-in jaar-uit geproclameerd heeft, om de innerlijke

onwaarheid hier voelbaar en handtastelijk te maken

voor een ieder die slechts lezen wil. De eenvoudige

meedeeling der documenten is hier welsprekender dan

het scherpst betoog.

Zoo lezen we dan in het rapport van 1859:

„Tot de onderwerpen der kerkvisitatie overgaande, strekt

het ons tot groote vreugde , dat wij u al aanstonds de gun-

stige berichten herhalen mogen, die u in vorige jaren...

werden meegedeeld.

„Wat de predikanten betreft, wanneer wij het oog vestigen

op de vele honderdtallen van mannen, die met de meesten

onzer, de vaderlandsche kerk in deze betrekking dienen, dan
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voorwaar erkennen wij, het is een goede getuigenis, die aan

deze breede reeks gegeven wordt. Zij zijn onberispelijk in

leer (sic/) en wandel, getrouw in de schoone doch moeijelijke

verplichtingen van hun heilig ambt, volhardende in de pre-

diking des Woords zoo in de gewone als feestelijke zaraen-

komsten der gemeente, en hetzij zij het leven of den dood

verkondigen van hunnen Heer, zij beijveren zich om door het

herderlijk bezoeken der gemeente veelzijdig nut te stichten,

terwijl hun in het bijzonder de nood van lijdenden en kranken

ter harte gaat.

„Het onderzoek omtrent de ouderlingen heeft mede de meest

gewenschte uitslag opgeleverd. Zij zijn bij voortduring on-

berispelijk in belijdenis en wandel.

„Van de diakenen wordt meegedeeld, wat loffelijk is, zoo

wat hun personen als administratiën betreft

„In het aangeteekende vonden wij geen stof, om u eenigen

maatregel voor te stellen. Waar verkeerdheden plaats grepen

,

betoonden de kerkelijke besturen zich wakende. Wij scheiden

thans van onze taak met aangename gewaarwording , als zijnde

daardoor versterkt geworden in de overtuiging , dat in de over-

groote meerderheid der vaderlandsch e gemeenten de Broeders

eendrachtiglijk te zamen wonen en -^verken en het er

verre van is , dat de apostolische les : „Laat alle dingen eerlijk

en met orde geschieden" door de Hervormde Kerk onzer dagen

vergeten zou zijn.'")

Maandag 25 Juli is dit rapport zonder eenige wijzi-

ging door de synode tot het hare gemaakt en zonder

discussie zelfs gearresteerd.

Een amerikaansch woord, dat ik liefst verzwijg, zou

.) Syn. Acten 1859. p. 107—110.
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misschien het best den indruk karakteriseeren door zoo

holle grootspraak gemaakt op ieder die waarheid vóór

alles ml. Maar als we bedenken , dat dit dezelfde synode

was , waarin de Heer Escher zijn bekend voorstel tegen

het veldwinnend ongeloof heeft ingediend, zou ik haast

vragen of hier niet nog meer dan spelen met vuur en

wierook is , . . . of zulk een voorstel en zulk een rapport

ter zelfde synodale tafel zich rijmen laten voor het . .

.

geweten ?

En toch, men meene niet, dat het rapport van 1859

bij uitzondering zoo sterk met „couleur de rosé" be-

dropen was. Hoor slechts wat onmiddelijk daarop de

volgende synode getuigt:

„Tot de onderwerpen der kerkvisitatiën overgaande , vermel-

den wij met dankzegging aan den Heer der Gemeente al aan-

stonds, dat wij de gunstige berichten ten vorige jaren

u meegedeeld , mogen herhalen." ')

Of gaan we terug, men bespeurt dan dat de synoden

van '59 en '60 zich niet ten onrechte op de rapporten

der vorige jaren beroepen. Zoo toch eindigt de rap-

porteur van '59 zijn verslag:

„Ziet daar, het verslag uwer commissie aangaande den toe-

stand der kerkeraden. Met dankbare blijdschap wordt het u

door ons aangeboden , omdat de toestand der kerkeraden ons

grootendeels zeer gunstig voorkwam." *)

1) Syn. Acten 1860. p. 40.

2; Syii. Acten 1857. p. 41.
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In gelijken zin rapporteerde de commissie van 1858

:

„Overgaande om den uitslag der gehouden kerkvisitatie te

berigten, zoo als die blijkt uit de rapporten, dan mogen

wij opmerken, dat die allezins gunstig is te noemen...

Verblijdend is het na te gaan hoe meestal op alle plaatsen de

loffelijkste getuigenissen omtrent leer (sic) en wandel der on-

derscheidene predikanten gereedelijk gegeven werden, en van

ouderlingen verklaard, dat zij niet alleen onergelijk zijn in

hun roeping, maar ook goede voorbeelden voor geheel het

volk. . . Na het gegeven overzicht nog eens den blik slaande

over het uitgebreide veld , ons ter beschouwing gegeven , waar-

lijk dan mogen wij aan het einde herhalen dat er veel is,

dat tot tevredenheid en tot blijdschap stemt. Wordt

wel eens de opmerking gemaakt, alsof de toestand van ons

kerkgenootschap in betrekking tot zijn bestuur en de werking

der reglementen minder gunstig ware... het hier gegeven
verslag kan het tegendeel getuigen. ')

„Tegen weinig min voldoende berichten, klein in aantal,

niet hoogst ongunstig van aard , staan over de overal gegeven

goede getuigenissen wegens meer dan 1400 medebroeders,

die getrouw zijn bevonden in de vervulling hunner plichten,

en dankbaar mogen wij ons verblijden, dat zij een eere van

Christus pogen te zijn

„Mag uwe commissie de nauwgezetheid der opgave

(omtrent de ouderlingen) wegens belijdenis en wandel niet

betwijfelen dan zijn zij, uitgenomen te Zwammerdam, dub-

bele eer waardig en in geheel ons vaderland goede voor-

beelden." ^)

1) Syn. Acten 1858. p. 97.

2) Syn. Acteu 1850. p. 347.
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In 1847 heeft

... de commissie de eer te berichten dat volgens de in-

gekomen verslagen, de staat der kerk, over liet algemeen

zeer gunstig is en de orde waardiglijk gehandhaafd wordt;

terwijl het uit de tabellen blijkt dat de kerk visitatie

overal met zorg en nauwkeurigheid verricht is."')

Eindelijk om niet meer strophen uit dezen eentooni-

gen synodalen lofzang af te schrijven , verwijzen we nog

naar het uitbundige rapport van 1856 , waar het heet

;

„Wij méenen de verslagen met nauwkeurigheid te hebben

nagegaan en moeten alreeds in den aanhef onze blijd-

schap uitdrukken, dat in de vaderlandsche kerk het gods-

dienstonderwijs niet alleen nergens verzuimd , maar overal met

groote zorg behartigd werd, zoodat van onze medebroeders in

de bediening gezegd kan worden, dat zij getrouwe arbeiders

zijn , aan hun werk tijd en vlijt gewillig ten offer brengen en

door inspanning van krachten en door hun voorbeeld toonen,

hoe zeer zij er op uit zijn, om licht, kennis en waarheid

in hunne gemeente te verspreiden.

„Een soortgelijk goed getuigenis wierd overal omtrent de

ouderhngen gegeven, die met een voorbeeldig gedrag als

Christelijke opzieners en voorgangers der gemeente een vol-

vaardige gereedheid paarden om , waar en zooveel zij konden

,

de predikanten, in het houden van opzicht behulpzaam

te zijn.

„Zietdaar, Hoog Eerwaardige Heeren, het verslag uwer

commissie. Wij bieden het u met blijdschap aan, omdat

1) Syn. Acteu 1847. p. 190.
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wij bij weinig verkeerds, zeer veel goeds ontdekt hebben.

Wij houden ons verzekerd, dat ook uwe vergadering in deze

gevoelens deelen zal." ')

Natuurlijk ! . . . de lezing er van werd zelfs door geen

der leden verlangd, en in de zitting van 16 Juli werd

ook dit rapport met dankzegging aangenomen, ^)

Maar genoeg reeds en te over voor ons doel. Na
lezing dezer citaten weet ieder dat de synodale rap-

porten der kerkvisitatie geen ware afspiegeling zijn van

den feitelijken toestand der kerk. Immers met die rappor-

ten in handen, zou men meenen een kerk te vinden, die

in bloei en veerkracht steeds toenemende, allengs het

rijke, volle ideaal eener echt-christelijke kerk zeer nabij

kwam ; — was er daarentegen feitelijk kwijning in stede

van bloei, verslapping in plaats van ontwikkeling van

veerkracht, en mogen de synodalen allerminst geacht

worden ten dezen vreemdelingen in het Jerusalem, of

liever het Babel onzer kerk, geweest te zijn, dan is

onze klacht gerechtvaardigd, dat het der sy.iode bij haar

jaarlijksch kerkverslag niet om w^aarheid ging, maar dat

zij zich door de rapporten der kerkvisitatie heeft laten

verblinden.

Dit wonderlijk bedrijf v^erklaart zich van zelf uit

de neiging tot bureaucratie, die als kwade geleigeest

onze synode nu reeds meer dan vijftig jaren in het

1^ Syn. Acten 1856. p. 36 , 7

2) Ibid. p. 86.
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dwaalspoor dreef. In een duitsch blad las ik onlangs

over een fractie der zuidduitsche armee: „Was hangt

„auch unseren federichten Bureaucraten d'ran, wie viel

„Soldaten wir im Kjiegesfall zum Bundesheer stellen

„können, wenn nur die ganze Armee vollstandig und

„ganz prachtig in ihren kalligraphischen Papierconvolu-

„ten bis zum letzten Mann verzeichnet ist. Für diese

„Herren ist es ja eben nicht die Frage wie es im Lande,

„sondern bloss wie es in ihren papier'nen Cahiers steht."

En dat is inderdaad het wezen der bureaucratie: niet

te vragen naar de werkelijkheid, maar alleen te rekenen

met de beschrijving op papier, al is men zich volkomen

bewust, dat het middel nog altijd moet gevonden wor-

den om tabellen en staten , verslagen en rapporten met

galvanoplastische juistheid te doen werken.

En dat nu is het juist, waaraan ook onze synode zich

heeft schuldig gemaakt. Het heet altijd „volgens de inge-

komen verslagen," „blijkens de tabellen," „naar^luid der

ingezonden rapporten ," en als een axioma schijnt het te

gelden, dat zoo het daar maar plui^ is, ook de kerk

zich wel in frisschen bloei verheugen zal. Eens zelfs

waagt zij het, een haar ingefluisterde min gunstige schil-

dering van den toestand der kerk als onwaar en pes-

simistisch te bestrijden, en voegt er dan argeloos naief

bij : Jiet hier gegeven verslag kan het tegendeel getuigend i)

Zoo laat ze zich door statistische beneveling tot de

klassieke verklaring verleiden: dat al de ouder lin-

1) Syn. Acten 1857. p. 97.
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gen in onze gansche Nederlandsche Hervormde

kerk, — zegge: omtrent vijfduizend in getal — let

wel! OP ÉÉN NA, dubbele eer e waardig zijn. Zoo

hecht ze de waarde van onfeilbaar getuigenis , aan ver-

slagen, die voor ieder die achter de schermen weet te

gluren, met scheurpapier volkomen gelijk staan. En

hoe men dan ook tegenwerpe, dat de synode haar oor-

deel over den toestand der kerk wel niet naar die on-

ware verslagen zal geregeld hebben, toch voelt ieder

dat men het lijden der kerk niet in ernst op het harte

draagt , waar men bij zulk een ellende onzer kerk voort-

durend lofzingen kan op zoo luchthartigen toon.

Ook hier komen we dus tot dezelfde slotsom. Heeft

de synode met de ingekomen verslagen gemanoeuvreerd,

zonder te vragen of de inhoud dier verslagen waarheid

behelsde, hun getuigenis aanvaard zonder de betrouw-

baarheid van dat getuigenis te toetsen, en uit bureau-

cratiscKe neiging met zulke rapporten de werkelijkheid

trachten weg te tooveren , — dan blijkt het met overtui-

gende gewisheid, dat ze kerkvisitatie heeft laten houden,

alleen omdat het houden van kerkvisitatie nu eenmaal

zoo hoorde, maai' zonder dat er van ernstig gemeende

kerkvisitatie , van een ernsiigen wil om te visiteeren ook

maar van verre bij onze Synode sprake kan zijn.

De derde grief was deze: Uit gebrek aan veer-

kracht heeft zij met haar gedoogen de gemaakte

bepalingen op de kerkvisitatie straffeloos la-

ten overtreden.
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Het behoeft niet gezegd , dat een antecedent in rech-

ten ten onzent, noch op kerkelijk, noch op staatkundig

gebied, van zoo afdoende beslissing is, als bij onze

overzeesche naburen. Maar toch, als zulk een ante-

cedent niet op zich zelf staat, maar integendeel zich

gedurig herhaalt en allengs een zekere mate van con-

sistentie in de rechtspractijk verkrijgt , wordt de zedelijke

invloed van zulke usantiën toch ook door geen neder-

landsche rechtbank voorbijgezien, als de weegschaal der

gerechtigheid over vrijspraak of veroordeeling beslissen

moet. Men gevoelt dus het belang om met het oog op

mogelijke procedure's, door de geschiedenis te laten

getuigen, hoe bij het niet-nakomen van gewichtige be-

palingen op het stuk van kerkvisitatie , door onze synode

gehandeld is.

Naar luid der beide reglementen op de kerkvisitatie,

van '23 en '59, is elke kerkeraad verplicht zich tel-

ken derden jare persoonlijk te laten visiteeren, en de

beide tusschenliggende jaren door invulling, ondertee-

kening en opzending van tabellen die visitatie schrif-

telijk te doen plaats hebben.

Met het oog op dit fundamenteele voorschrift ontstaat

dus de vraag , of door alle kerkeraden voortdurend aan

deze bepaling voldaan is? De raj)porten der synoden

zelve beantwoorden deze vraag ontkennend. Zoo toch

lezen we in de acte van 1842:

„Onder het klassikaal ressort van Arnhem was van dertien

gemeenten geen antwoord ingekomen , zoo ook van enkele ge-

meenten onder dat van Zutphen en Harderwijk en in de pro-

6
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vincie Noord-Braband. Volgens het oordeel van het Provinciaal

Kerkbestuur van Gelderland, zou eene opwekking, uitgaande

van de synode , deze nalatigheid kunnen tegengaan." ^)

Wij merkeu hierbij op 1°. dat blijkens het volgende

hier niet aan onv^dllekeurig verzuim kan worden gedacht.

2°. dat hier geen sprake kan zijn van begrijpelijke on-

regelmatigheid bij overgang van rechtstoestand , want

het reglement vigeerde sints achttien jaren, en ten 3° dat

de synode zelve overtreding van haar reglement erkent.

Afziende van de overige gemeenten, waarop gewezen

wordt, vraag ik meer bepaald de aandacht voor de zoo

in het oog loopende wetsovertreding onder het classi-

kaal ressort van Arnhem.

De Acten van 1843 berichten ons daaromtrent:

„Onder het kerkbestuur van Gelderland is dit jaar de kerk-

visitatie schriftelijk geschied, en was deswege van alle ge-

meenten onder dat bestuur berigt ingekomen, behalve van

de meeste gemeenten onder het klassikaal ressort

van Arnhem. Ook ten verleden jare had dit plaats, en

het kerkbestuur acht het wenschelijk , dat tot meerdere nauw-

keurigheid in deze een opwekking aan die klassis van de

synode uitga." ^)

Aan dit verzoek wordt door de synode niet voldaan

,

maar geoordeeld, dat het Provinciaal kerkbestuur be-

doelde opwekking zelf aan de klassis kan toezenden. 3)

1) Syn. Acten 1842. p. 117.

2) Syn. Acten 1843. p. 163.

3) Ib. p. 168 en 171.
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Leest men daarop de rapporten door van de jaren

'44, '45 en '46, men zou meenen dat de gehoorzaam-

heid aan de synodale voorschriften hersteld ware. Geen

woord toch wordt in die drie achtereenvolgende versla-

gen van het opzienbarende voorval gemeld, i)

Dit blijkt echter een illusie te zijn geweest, als het

rapport van 1847 ons komt berichten;

„Te Yelp, onder de classis Arnhem, was alleen de pre-

dikant tegenwoordig. Men blijft daar in het denkbeeld dat

de opkomst der overige leden slechts dan noodig is , wanneer

een hunner iets zou te klagen hebben." *)

Er heeft dus ook dat jaar géén kerkvisitatie plaats

gehad.

De Acten van '48 en '49 zwijgen weder, ^) maar die

van '50 toonen ons, dat men niettemin in zijn verzet

volhardt. Daar toch lezen we:

„Afwezend waren ... te Yelp al de kerkeraadsleden uit-

genomen de predikant, en in strijd met art. 6 van het

Reglement, schijnt men daar in het denkbeeld te verkee-

ren, dat de tegenwoordigheid van hen dan alleen geëischt

wordt, wanneer men eeuige klacht heeft in te brengen." *)

Het rapport van '51 bewaart weder het stilzwijgen, '^)

maar in dat van '52 worden we daarentegen verrast

door het bericht:

1) Syn. Acten 1844. p. 219; 1845. p. 99 en 1846. p. 114.

2) Syn. Acten 1847. p. 190.

3) Syn. Acten 1848. p. 223 en 1849. p. 400.

4) Syn. Acten 1850. p. 346.

5) Syn. Acten 1851. p. 432.

6*
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„Van Gelderland is omtrent de classe Arnhem gemeld , dat

negen gemeenten geen verslag hebben ingezonden." *)

De commissie van 1853 meldt ons:

„Wij vinden ons verplicht melding te maken van wat te

Velp plaats vond, waar gelijk vroeger, niemand van de ker-

keraadsleden was opgekomen, niettegenstaande de kerkeraad

bij de gedane aanschrijving door het classicaal bestuur was

opmerkzaam gemaakt op art. 6 van het reglement." ')

Kortheidshalve voegen we hier nog slechts bij, dat

in '54 ,,acht gemeenten van de classis Arnhem
weigerachtig blijven," 3) en dat volgens het rapport

van '56 „«/^ ;2ö«r ^^z^'oo;?^^" te Velp de kerkeraad

afwezig was, *) en meenen daarmee volledig geconsta-

teerd te hebben, dat hier het precedent bestaat van

een, of meerdere gemeenten, die dertien achtereenvol-

gende jaren weigerachtig blijven in het toelaten der

kerkvisitatie , en dus de hoofdbepaling van het regle-

ment overtreden, — zonder dat de synode het noodig

keurt zich de zaak op ernstige wijze aan te trekken of

den invloed van haar gezag te doen gelden.

Dat op minder in het oogloopende wijze dezelfde schen-

ding gedurig plaats greep, bewijzen de gemeenten van

Jukwerd en Jaarsveld in 1841 , die van Tinallinge in

1) Syn. Acten 1852. p. 186.

2) Ibid. 1853. p. 119.

3) Ibid. 1851. p. 62.

4) Ibid. 1856. p. 35. De Acten van '55 zwijgen van de zaak. cf.

p. 56.
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18501), die van Weerselo, Nieuwe Schans, Tinallinge,

Vierhuizen en Zoltkamp in 1852,2) die van Simonsha-

ven en Biert in 1853, 3) die van Vriesseveen in 1854, 4-)

die van Benningbroek in 1855 , ^) de combinatie Augs-

buurt (gemeente Kollum) in 1859,^) die van Abben-

broek en Kollum in 1867,7) die van Voorburg en Ab-

benbroek in 1861 ,
S) die van Hiaure en Spaarndam

(comb. Spaarnwoude) in 1862,9) en eindelijk in 1863,

een ongenoemde gemeente in Zeeland, waarvan het

rapport uitdrukkelijk vermeldt, dat de weigering plaats

had, „ondanks herhaalde aansporing." lO)

Daar het ons hier om het beginsel en niet om de

details te doen is, sparen we den lezer de uitvoerige

aanwijzing van een reeks formeele bepalingen, die insge-

lijks telkens en telkens weer geschonden zijn, en ver-

melden nog slechts het niet-opzenden van verslagen

door het provinciaal kerkbestuur van Gelderland in

1841,11) (3oor drie ongenoemde provinciale kerkbestu-

1) Syu. Acten 1850. p. 346.

2) Ibid. 1852. p. 186.

3) Ibid. 1853. p. 119.

4) Ibid. 1854. p. 62.

5) Ibid. 1855. p. 35.

6) Ibid. 1859. p. 107.

7) Ibid. 1860. p. 40.

8) Ibid. 1861. p. 169.

9; Ibid. 1862. p. 80, 81.

10) Ibid. 1863. p. 83.

11) Ibid. 1841. p. 105.
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ren in 18461), en het niet inzenden der tabellen door

de Classis Tiel in 1843 ^), alsmede door den ring

Grootegast in 1854. S) Of wil men ten slotte nog ééne

afwijking van aanbelang , men lette dan op den strengen

eisch van het reglement, dat alle kerkeraadsleden

bij de visitatie tegenwoordig moeten zijn, —
een bepaling niettemin blijkens de ingekomen rapporten

telken jare in tal van plaatsen overtreden, zonder dat

de synode de naleving van haar voorschrift heeft ge-

handhaafd. *) En dat we hiermede niet te veel bewe-

ren, blijkt genoegzaam uit het curieuse feit, dat men

in een der tabellen dit karakteristieke antwoord dorst

geven: ,,dat men wel gewigtiger bezigheden had, dan een

gewone kerkvisüalie hij te wonenP ^)

Dat ook het lijdelijk toezien bij zoodanige afwijking

en nalatigheid in den vorm, het gedoogen van zoo-

veel verzuim en wetsovertreding zich met een ordelijk

bestuur der kerk niet rijmen laat, behoeft nauwlijks

gezegd, — maar toch dit alles wordt geheel in de

schaduw gesteld door wat we in de eerste plaats heb-

ben aangetoond : het onloochenbare feit , dat de synode

straffeloos gedoogd heeft, dat in verscheidene ge-

meenten, in sommigen zelfs jaren achtereen.

1) Syn. Acten 1846. p. 114.

2) Ibid. 1843. p. 163.

3) Ibid. 1854. p. 62.

4) Men zie vooral de Syn, Acten 1850. p. 346, 1853. p. 119, 1854.

p. 63, 1856. p. 35, 1859. p. 107 en 1862. p. 81.

5) Syn. Acten 1866. p. 85.
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volstrekt geen kerkvisitatie heeft plaats gegre-

pen. Dit feit toch stelt 1 een zeer gewichtig antecedent,

verraadt 2° een zeer in het oogloopend gemis aan veer-

kracht, en brengt ons 3° ook hier weer tot de slotsom,

waartoe we gedurig komen, dat de synode kerkvisitatie

gehouden heeft om der gewoonte wil, maar zonder de

ernstige bedoeling om werkelijk de gemeenten te visiteeren.

Slechts vluchtig staan we stil bij het vierde punt van

bezwaar: de synode is nalatig gebleven in het

verbeteren der verkeerdheden die door kerkvi-

sitatie ontdekt waren.

Het kan niet anders, of wie hier heenwijzing ver-

wachtte naar verkeerdheden van gewicht, zou zich teleur

gesteld vinden. Immers prediking van ongeloof en be-

lijdenis van met het geopenbaarde Christendom strijdige

beginselen, zijn in niet één rapport der kerkvisitatiën

als verkeerdheden opgenomen. De algemeene godsdien-

stige en zedelijke toestand der gemeenten is in de

rapporten der kerkvisitatiën nooit opzettelijk be-

sproken. Het overwicht , — ten platten lande mag men

wel haast zeggen de alleenheerschappij , die in alle ker-

kelijke zaken bij predikanten berust, gevoegd bij het

esprit de corps dat zoo licht in onderlinge verheerlijking

oversloeg, is oorzaak dat ten hunnen opzichte veelal

slechts die verkeerdheden worden aangegeven, die in

de termen vallen van een kerkelijk proces. Vergeet men

daarbij niet de weinige aanmoediging door visitatoren
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gegeven aan de leden der gemeente die het waagden met

hun klachten te berde te komen. Bedenkt men voorts

hoe schuchter en schroomvallig de kerkeraadsleden meest

zijn, om wat zij weten, ook uit te spreken, zoodat de

synodale rapporten zelfs gewagen van kerkeraadsleden,

die ter vergadering een officieel ja , maar buitenskamers

een officieus neen doen hooren ,
i) — dan is het klaar,

dat de oogst hier niet dan uiterst schraal kan zijn. Of

erger nog , dat die uiterst schrale oogst geheel tot een

sobere arenlezing inkrimpt, zoo we daarbij den lof-

zingenden toon der synodale rapporten in aanmerking

nemen, en ter opfrissching van ons geheugen in dit

opzicht nog eens hooren, hoe de rapporteur van '55,

na de noodgedwongen aanstipping van enkele verkeerd-

heden, zich haast om toch zijn medeleden weer gerust

te stellen met den uitroep, ,,dat dit toch niets behoeft

weg te nemen van den aangenamen indruk , dien het verslag

tot dusver mocht gemaakt hehben^ ^)

Willen we dus de vitzucht niet vergasten op een

reeks van splinterachtige reglementaire verzuimen en

beuzelachtige administratieve feilen, waarvan de syno-

dale rapporten wemelen, dan mag niemands verwach-

ting hier te hoog gespannen zijn. Te meer, daar we

natuurlijk bij ons referaat opzettelijk geheel ter zijde

laten, alles wat, op welke wijze dan ook, onmiddelijk

na lezing van het rapport door de synode verholpen of

1) Syn. Acten 1847. p. 191.

2) Ib. 1855. p. 57.
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door haar ter behandeling naar de lagere kerkbesturen

verwezen is. Het uittreksel, dat we meêdeelen, behelst

dus alleen zulke verkeerdheden, die ter synodale

vergadering eenvoudig voor kennisgeving aan-

genomen zijn.

Zie hier, wat bij een vluchtige doorbladering van

eenige rapporten onze aandacht trok.

... Te Leksum een aanzienlijk batig slot , dat niet belegd is

,

en posten op de diaconie-rekening, die niet daarop hooren. ^)

. . . Indices op de kerkelijke archieven ontbreken in Gelder-

land bijna overal. '')

. . . Omtrent een ouderling in de cl. HarUngen die niettegen-

staande aanmaning van het cl. bestuur nalatig blijft in het

werk zijner roeping.')

. . . Zoo was er in de gemeente Andel , Sleeswijk en Wer-

kendam door diakenen over 1849 nog geen rekening gedaan

,

terwijl te Almkerk de laatst gedane rekening liep over 1847

(in 1850). ')

... Te Durgerdam schijnt de aftreding niet naar de wet

te gaan.')

. . . Omtrent Almkerk dat de diakenen niet jaarlijks reke-

ning doen. ^)

. . . Hier is het archief in geen goeden staat : daar ontbreekt

1) Syn. Acten 1847. p. 192.

2) Ibidem.

3) Ib. 1848. p. 225.

4) Ib. 1850. p. 348.

5) Ib. 1851. p. 433.

6) Ibidem.
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de index: ginds zijn geen dubbelden: elders mist men een of

ander boek. ^;

. . . Van een en andere gemeente in Friesland en Overijssel

waar of niet , of niet geregeld over den catechismus gepredikt

wordt. ')

... Te H. wordt door den predikant aangifte gedaan van

het niet bijwonen der godsdienstoefeningen en kerkeraadsver-

gaderingen door de ouderlingen en diakenen. ^)

. . . een predikant in de classe van Winschoten klaagt over

weinige behulpzaamheid der ouderlingen. *)

... de aftreding van diakenen in een gemeente der cl.

Bommel gaat niet geregeld.*)

. . . Uit een gemeente in Limburg was iemand opgekomen

,

zoo uit eigen naam, als uit naam van vijf andere leden der

gemeente, zich bezwaard verklarende over het verkeerd en

willekeurig gebruik der voor de stichting dier gemeente ge-

collecteerde gelden. Dewijl echter niet wordt meegedeeld in

wier handen dat beheer is . . . zijn we niet in staat nadere

inlichting te geven. ^)

... In het Hollandsche veld worden de kerkeraadsacten op

losse blaadjes geschreven. ^)

... Te O. moest een lid worden buitengezet, dat in kenne-

lijken staat van dronkenschap verkeerde. ®)

1)
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... Te R. werken ouderlingen en diakenen niet mede aan

den Christelijken opbouw der gemeente door geregeld kerk-

bezoek. ')

. . . Innig leed doet het ons niet te mogen verzwijgen, dat te

Angerloo, Dinxperioo, Hengelo, Hummelo, Keppel en Zeddam

voor het onderwijs der schooljeugd niet behoorlijk zorg wordt

gedragen. ^)

. . . Van W. , cl. Franeker , wordt gemeld , dat de aftreding

en bevestiging van ouderlingen zeer ongeregeld plaats vond. ^)

... te M. waren twee kerkvoogden en notabelen opgekomen

om den predikant te beschuldigen, dat het Avondmaal van

Januarij eerst met Paschen gehouden was en het huisbezoek

niet geregeld plaats greep. *)

... te S. heerscht geen broederlijke geest en in een ge-

meente onder de cl. Zwammerdam geven de ouderlingen geen

goed voorbeeld.*)

Van den langgerekten abnormalen toestand van zoo

menige diaconie , van het verkoop van diaconie-goederen

zonder kerkelijk consent, van het formeel gewichtig

verzuim van alle formaliteiten bij kerkeraadsvergade-

ringen ten platten lande , en van zoo veel meer , waarop

gewezen kon worden, zwijg ik. Het l^ovenstaande is

reeds genoeg voor mijn doel. En wat ik daarmee nu

wil? Of ik beweer, dat die locale verkeerdheden nu

allerwege nog bestaan? Of ik niet begrijp, dat zulke ver-

1) Syn. Acten 1861. p. 41.

2) Ib. p. 43.

3) Ib. 1861. p. 171.

4) Syn. Acten 1862. p. 81.

5) Ib. p. 82.
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keerdheden zich uit den aard der zaak telkens moeten

voordoen? Volkomen. Maar, evenzeer staat het vast,

dat de vermelding van zulke verkeerdheden in geen

synodaal rapport mag voorkomen, zonder dat daarbij

tevens blijke, óf en op welke wijze het kwaad gekeerd

wordt. Als daarentegen de ingekomen berichten,

op zich zelven beschouwd, doen veronderstellen, dat

zulke verkeerdheden nog voortduren, nog niet berispt,

nog niet verholpen zijn , — dan strijdt het met de waar-

digheid der synode, dan strijdt het met het zedelijk

gevoel, dan strijdt het met de eerste beginselen van

kerkbestuur, ze in officiëele rapporten te vermelden,

zoo aan die rapporten zelven geen besluit is gehecht

waaruit de ernstige wil blijkt, om de ontdekte ver-

keerdheid te beteren.

Geschiedt dit niet, blijft zulk een besluit in de pen,

wordt zulk een rapport aangehoord en zonder het ne-

men van welken maatregel dan ook daarop tot de orde

van den dag overgegaan, — dan ligt hierin ook het

onwraakbaar bewijs, dat die heilige wil ontbreekt en

die zedelijke kracht niet aanwezig is; want ze kan niet

ernstig-gemeend zijn, de zich noemende kerkvisitatie

eener synode , die het bij haar visiteeren niet vóór alles

om het remedieeren der kerk te doen is.

En nu, na langs verschillende wegen het volslagen

gemis aan ernst in de handelwijze der synode op dit

punt te hebben aangetoond, nu eerst kom ik tot de
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laatste en hoofclgrief: De synode heeft door eerst

zelve de kracht te ontzenuwen, en toen lijde-

lijk de uitsnijding te gedoogen, van wat het

wezen en de kern van alle kerkvisitatie is, die

geheele acte illusoir gemaakt en haar eigen

reglement vernietigd.

Reeds in het begin dezer schets is gewezen op de

eigen verklaring der synode: dat men zich geen

kerk zonder leer denken kan, wijl ze met die

prijs te geven haar eigenaardig karakter inboet.

Met opzet voegen we hier thans eenige nog scherper ge-

teekende verklaringen der synode bij, om vooruit elke

bedenking af te snijden, alsof we argumenteerden met

bewijsmiddelen, die op het standpunt der synode niet

gelden. Ter ontkenning van het beweren , alsof een louter

administratief verband een kerkgenootschap zou kunnen

samen houden, verklaart zij zelve uitdrukkelijk: ,,dat

geen Christelijk kerkgenootschap duurzaam kan Uoeien of

te staan, zoo er niet in de hoofdpunten der godsdienstige

overtuiging en leere, overeenstemming is tusschen de ge-

meenten en derzelver leeraars en verdere godsdienstonder-

wijzersr ^) Derhalve keurt zij met hoogen ernst af „c?^

vermenging van allerlei leerhegrip en de gelijkschatting

van ieder stelsel, als waardoor de weg gebaand lOordt

tot ongeloof en geheele verzaking van het Evangelie. ^) Ze

erkent dat door het losrukken onzer kerk van kaar oude

1) Syn. Acten. 1842. p. 133.

2) Syn. Acten. 1841. p. 134.
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en vaste grondslagen, de Nederlandsch-Hervormde kerk in

aard en wezen zou veranderd worden, i) en verklaart

voorts ter volgende synodale vergadering dat zij alsnog

ten overvloede , voor ééns en voor altijd uitspreekt, dat

zij , ten voinge jare haar gevoelen omtrent de waarde en

het verbindend gezag van de symbolische hoeken der Her-

vormde kerk duidelijk en volledig hebbende uitgedrukt, hij

die verklaring blijft volharden. 2)

Gewichtige bekentenis! Niet slechts om te bloeien,

maar zelfs om te bestaan, moet dus het karakter, de

aard, het wezen van ons kerkgenootschap voor afslij-

ping, verflauwing en geheele uitwissching bewaard. Dit

karakter spreekt zich uit in haar leer en belijdenis;

derhalve moet gelijkstelHng van allerlei leerbegrip tot

ontbinding der kerk leiden. Eindelijk, zij, de synode

is het, die waken moet, dat niet, door gelijkschatting

van ieder stelsel, de kerk van haar ouden en vasten

grondslag worde afgerukt.

Welnu, naar de uitkomst van ons vorig onderzoek,

is de kerkvisitatie juist het aangewezen, het uatuur-

lijke, het antitypische middel, waardoor de synode het

insluipen van dit bederf verhoeden < moet , — en de

vraag moet dus gedaan of werkelijk de synode met haar

kerkvisitatie naar de bereiking van dat groote levensdoel

heeft gestreefd?

Ter beantwoording dier vraag merken we al aanstonds

1) Syn. Acten. 1841. p. 133.

2) Syn. Acten. 1842. p. 133.
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op , dat naar de teekening der synodale rapporten zel-

ven , het kerkbestuur bij de visitatie der gemeenten nooit

een actieve rol vervult, maar steeds volkomen lijdelijk

blijft. Het is den \asitatoren kennelijk niet te doen , om

te onderzoeken , of predikanten en ouderlingen werkelijk

voorstanders van de belijdenis der kerk zijn, maar

alleen of ze goed kunnen vinden elkander daarvoor

onderling te verklaren. Het is denkbaar dat allen saam

zijn afgeweken en dus wederzijdsch belang bedekking der

waarheid vordere , . . . . maar voor onze visitatoren ver-

mindert dit in niets de geldigheid der afgelegde ver-

klaring. Het is hun wel te moede, zoo het jawoord

op de vraag naar leer en belijdenis maar uitgesproken

of op de tabellen ingevuld is , . . . van een toetsing dier

uitspraak aan de werkelijkheid komt zelfs het denkbeeld

niet bij ^hen op. Gesteld... er is een dorpskerspel,

waar de prediker door twijfelzucht , de opzieners door

verstofdheid vervreemd zijn van het geloof, en de ge-

meente zelve door gemis aan leiding den geest heeft

uitgebluscht en verzonken ligt in een alle-geloof-ban-

nend malaise, — een kerspel dus, waar bij kerkeraad

en gemeente beiden het lichtste waas zelfs van Chris-

tendom vervlogen is: — toch, zoo er maar geen klagers

opkomen en de tabellen ingevuld en de vragen beant-

woord worden, heet de uitkomst der kerkvisitatie te

dier plaatse verblijdend en staat die ontkerstende ge-

meente als een Christelijke en Hervormde, ja als gezond

in leer en belijdenis bij onze synode te boek. Ja, zóó

schromelijk heeft de synode in dit opzicht haar roeping
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verzaakt, dat zij het mandaat tot visiteeren in handen

gelaten heeft van mannen , omtrent wier eigen getrouw-

heid aan de belijdenis der kerk ze niet den minsten

waarborg bezat, bij velen van welke ze grond had om

eer het tegendeel te vermoeden. En dit ongehoorde

stelsel, om het christelijk karakter der gemeente te

doen keuren door mannen , wier eigen getrouwheid aan

het Evangelie door niets gewaarmerkt was, volgde ze niet

slechts uit sleur of met oogluiking , maar aanvaardde

het met volle bewustheid, door afwijzing van wat eens

Utrecht's kerkbestuur had voorgesteld: dat ten minste

bij de leden der hoogere kerkbesturen op over-

tuiging en belijdenis zou worden gelet. Wat

dunkt u, zou het gezegde niet reeds op zich zelf vol-

doende zijn, om het eerste gedeelte onzer bewering te

staven, dat de synode alle kracht van haar onderzoek

naar de belijdenis der gemeente door eigen lauwheid

heeft ontzenuwd?

Maar we kunnen meer zeggen. Haast ongelooflijk,

en toch maar al te waar is het feit, dat de eerste

vermelding van uiteenloopende zienswijze over de be-

lijdenis onzer kerk, voorkomt in het synodaal rap-

port van 1850. ') Naar luid het eenstemmig getui-

genis van alle daaraan voorafgaande verslagen, zoo ge

die op zich zelven tot gids neemt, heerscht er tot 1850

toe in onze gansche vaderlandsche kerk volkomen een-

ij Men houde in het oog , dat hier uitsluitend van de rapporten der

kerkvisitatie sprake is.
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stemmigheid van denkwijze, is aller zuiverheid in leer

en belijdenis onberispelijk en schijnt het eigenaardig

karakter onzer hervormde kerk gaaf en ongeschonden

in alle kerspels onzer kerk bewaard te zijn. Onbegrij-

pelijk niet waar
!

, en toch , zulke uitkomsten van kerk-

visitatie zijn verkregen en voor goede munt aangenomen

in een reeks van jaren, waarin rustelooze strijd en

klimmende beroering onze kerk bijna geen verademing

gunde, in jaren waarin, zij het ook minder principieel

dan thans, maar toch niet minder hartstochtelijk de

gewichtigste vraagstukken in stad en dorp gedebatteerd

werden, — in jaren eindelijk, waarin de synode zelve

gedurig bestookt en in de engte gedrongen werd, door

adressen van vrijzinnigen tegen „de steile begrippen der

dweepers ," i) en door adressen dier dweepers weerkeerig

tegen het „al stouter ongeloof dier vrijzinnigen."

Heeft dus de synode de kracht harer kerkvisitatie ont-

zenuwd door de onverantwoordelijke lijdelijkheid harer

eigen houding, ze heeft haar geheel en al geknakt

en verlamd door bijna stelselmatig de ontwakende spon-

taneïteit der gemeente te smoren. Immers juist nu ze

zelve had afgezien van de mogelijkheid om den werke-

lijken staat van de belijdenis der kerk te constateeren,

moest elke stem haar te meer welkom geweest zijn, die

uit den boezem der gemeente opging, om haar een

1) Men denke onder meer aan den adressenstorm van liberale zijde

in 1843, na de synodale verklaring van 1842. Cf. Syn. Act. 1843.

p. 140—143.

7
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openbaring van dien toestand te geven. Maar neen , elke

klacht die zich uit, wordt in holle woorden gestikt of

met hooghartig meedoogen als onbeteekenend over het

hoofd gezien. Te E. brengt een ouderling bezwaar in

tegen de prediking van een predikant, maar, zegt de

rapporteur, uwe commissie onhekend als zij is met de

oorzaak van '<s mans (sic !) onvereenigbaarheid mei de 'pre-

diking van diens ambtgenoot , staat in het vertrouwen j dat

hij Christus predikt en dien geheel en dien alleen, i)
. . .

!

Ge klaagt van door uw compagnon bestolen te zijn . .

.

maar de rechter vertrouwt, dat de man zijn eigen geld

zal hebben genomen , en dat geheel en dat alleen . .

.

Maar nu, vier jaren achtereen herhaalt die ouderling

zijn zelfde klacht, en vier malen wordt ze klakkeloos

weg in het rapport vermeld, ^) en eerst als hij het waagt

ook ten vijfden male nog weer dezelfde klacht te berde

te brengen, voegt het rapport er ter bestraffing van

den klager bij, ,,dat de verklaagde een predikant was,

die in iedere gemeente , waar men niet als keurmeesters

,

maar 7riet zachtmoedigheid het woord van God ontvangt
y

met hijval en zegen zijn werk zou doen^ 3)

Dat noemde ik een klacht in hoUe woorden stik-

ken; en wil men nu een voorbeeld van het hooghartig

heenloopen over leerbezwaren , men hoore dan wat het

rapport van '54 meldt: Wat de onberispelijkheid der predi-

1) Syn. Acten 1850. p. 346.

2) Syn. Acten 1851. p. 432; 1852. p. 187; 1853. p. 119 en 1855. p. 56.

3) Syn. Acten 1856. p. 35.
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kanten in leer en wandel betreft, kan het niet anders dan u

verblijdend zijn te vernemen^ dat het getuigenis dienaangaande

zeer gunstig is , en het ook hier uitzonderingen zijn , wanneer

de berichten een min gunstigen toon aannemen. Hiermede

bedoelen wij nog niet, wanneer wij vernemen, dat in

een gemeente in de classe H. een diaken zich niet vereenigen

kan met de leer van den oudsten predikant, daar noch H. H.

visitatoren, noch wat meer zegt, het Classikaal Bestuur

aan deze verklaring bijzondere beteekenis hebben ge-

hecht, en het Provinciaal kerkbestuur in Gelderland meent

zich die zaak niet te moeten aantrekken: met dien

min gunstigen toon ledoelen wij ook nog niet, dat

een predikant en een ouderling in Friesland bezwaar maak-

ten om die vraag te beantwoorden en een kerkeraad in

Groningen verklaart noch omtre?it den predikant, noch

omtrent ouderli?igen en diakenen toestemmend te kunnen

antwoorden; maar... en dan volgen aanmerkingen op

sommiger zedelijk gedrag. O Lees dit, — hoor verder,

hoe diezelfde synode verklaart dat, ,4e spanning en

onrust in ons kerkgenootschap meest uit onkunde geboren

is:''^) hoe haar opvolgster klachten over leer en belij-

denis eenvoudig den kop indrukt, door ze voor „onbe-

duidend"' te verklaren : 3) hoe een andere synode schrij-

ven durft, dat men slechts „voorgeeft'' niet te weten wat

1) Syn. Acten 1854. p. 63. Over het verband van het hier bedoelde

met het voorgevallene te E. zwijg ik , omdat ook de rapporten zwijgen.

Ik neem de rapporten hier zoo als ze zichzelven voordoen.

2) Syn. Acten 1854. p. 148.

3) Syn. Acten 1855. p. 56.

7*
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met leer en belijdenis bedoeld wordt: i) hoe die van '59

beweert, dat klachte over de prediking .^ongetwijfeld het

doel niet geweest is" waarom te E. vraag vier onbeant-

woord bleef, 2) of eindelijk, om niet meer te noemen,

hoe die van '64 verklaart, dat de ingekomene klachten

..te onbestemd en te weinig met redenen omkleed zijn, dan

dat zij het noodig oordeelt, zich daarmede hezig

ie houden ..!' ^), — en mij dunkt, ge stemt tweërlei

toe: vooreerst dat er iets ongemeen kwetsends en

stuitends ligt in die hooghartigheid van toon, waarmee

men zich van elke klacht eenvoudig afmaakt; maar

dan ook ten andere, dat alles wat ook maar zweemt

naar visitatie of inspectie, hier gemist wordt, en dat

geen schaduw van nasporing of onderzoek meer te

bespeuren, ja de schijn zelfs van toezicht en waak-

zaamheid voor altijd verdwenen is, bij een synode die,

waar ze zelve lijdelijk blijft, zóó haar klagers afmat

en ontmoedigt.

Was hiermede derhalve de kerkvisitatie reeds zedelijk

gedood en die geheele acte illusoir gemaakt, — toch

hl^QÏ formeel \iQi reglement nog altijd geldig, zoolang

de vorm niet geschonden was. Dat echter na verloop

van tijd ook dit is geschied, beweerden we met deze

stelling: dat de synode door lijdelijk de uitsnijding

te gedoogen van wat het wezen en de kern van

1) Syn. Acten 1858. p. 96.

2) Syn. Acten 1859. p. 108. Te erger, daar de Syn. Acten van '50

af het tegendeel bewijzen.

3) Syn. Acten 1864. p. 89.
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alle kerkvisitatie is, haar eigen reglement heeft

vernietigd.

Bij uitvoerig betoog is in de tweede schets aange-

toond, dat het wezen en de kern van alle kerk-

visitatie in het onderzoek naar leer en belijdenis ligt,

en vergeleken met deze hoofdvraag, elke andere vraag

geheel secundair en bijkomstig blijft: — onze bewe-

ring zal dus gestaafd zijn, zoodra het geschiedkundig

blijkt, dat de synode lijdelijk heeft toegezien bij de

feitelijke uitsnijding uit haar reglement van die vraag,

die hier vóór alle vragen komt, de vraag naar leer en

belijdenis.

De synode zelve kan op deze bewijsvoering niets tegen

hebben. Immers we doen ook hier niets anders, dan

ons op haar standpunt plaatsen en woorden tot de onze

maken die ze eens zelve gesproken heeft. Men wete

toch, dat reeds in '61 naar aanleiding van een adres,

door den ring Winschoten ingezonden, ter synode de

vraag aan de orde is geweest: of niet de vraag naar

belijdenis uit het reglement zou kunnen weg-

vallen? Welnu, door de synode is aan dien ring ge-

antwoord: dat de vraag naar belijdenis moest behouden

blijven, omdat, erkende men de gronden tegen dit onder-

zoek aangevoerd , dan wel de geheele kerkvisitatie kon ver-

vallen, OE tot de mededeeling en aanteekening van de enkele

statistieke opgaven worden beperkt, i) Let wel , de synode

zegt „of," en zeer juist doet dus de synode zelve hier de

[) Syn. Actea 1861. p. 151.
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uiterst gewichtige bekentenis; dat het beperken der

KERKVISITATIE TOT DE BLOOT STATISTIEKE OPGAVEN MET

HET WEGVALLEN DER KERKVISITATIE VOLKOMEN GELIJK

STAAT.

Intusschen ieder weet , wat geschied is. De vraag naar

belijdenis is eerst allengs beantwoord met de weder-

vraag „wat belijdenis was?", — toen heeft kerkeraad op

kerkeraad verklaard die vraag niet te kunnen beantwoor-

den, — en eindelijk heeft men antwoord geweigerd en

met een „medice cura te ipsum" visitatie over de synode

gehouden in stede van zich te laten visiteeren door haar.

De eerste vermelding vinden we hiervan in het syno-

daal rapport van '55, waar van een paar gemeenten

in de cl. Dordrecht, en van eenige andere gemeenten,

wier ligging niet vermeld is, gezegd wordt, ,,dat zoowel

predikanten als ouderlingen en diakenen ^verklaarden

niet te weten, wat de synode bedoelde door vr. 4, 8

en 11, betreffende de onherispelijkheid in de leerr i) Dit

zelfde verschijnsel herhaalt zich in '58, bij de kerke-

raden van Utrecht, Middelburg en Serooskerke , 2) — in

'59 bij die van Elburg, Nunspeet, Middelburg, Utrecht,

Klaaswaal en de Waalsche van Haarlem', 3) — in '60 te

Nunspeet, Middelburg en Utrecht, '^) — in '61 te Ellecom,

Scheveningen, Wassenaar, Noordwijkerhout, Hilversum,

Middelie, Middelburg, Hantum, Kinsumageest en 's Gre-

1) Syn. Acten 1855. p. 56.

2) Syn. Acten 1858. p. 96.

3) Ib. 1859. p. 108.

4) Ib. 1860. p. 41.
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velduin Capelle , ^) — in '62 te 's Gravenhage , Dubbel-

dam, Oud Beijerland , Zuid Beijerland, Hilversum, Goes

en Utrecht, 2) — in '63 te Hilversum, Oud Beijerland

,

Haarlem, Eemnes binnendijks, Maartensdijk, Zwartsluis,

Oosthem, IJlst en 's Grevelduin Capelle, 3) — terwijl de

daarop volgende rapporten zich van alle nomenclatuur

der bezwarende gemeenten onthouden, en alleen opge-

ven, dat in menigen kerkeraad aan visitatoren gedurig

dezelfde vraag herhaald was, die in '60 als door Ds.

Barger gedaan vermeld staat: „ IVat visitatoren met leer

en belijdenis bedoelen f ^ ^)

Een tweede stadium doorloopt de geschiedenis dezer

vraag, waar men of met heenwijzing op genoemde on-

zekerheid, of ook zonder dat, verklaart die vraag ge-

wietenshalve niet te kunnen beantwoorden. Zoo zwijgt

EUecom in '57 ^^ivegens gemoedelijke bezwaren van den

kereraad'' in het beantwoorden der vragen aangaande

de leer. ^) Bij de visitatie in '62 is te Hilversum, Goes,

Utrecht en Heerenveen verklaard, niet te kunnen antwoor-

den , zoolang de synode het antwoord schuldig bleef. 0)

En in gelijken zin betuigt men in '63 op verschillende

plaatsen ,^niet ie kunnen antwoorden , omdat men niet weet

welke belijdenis de synode bedoelt.'' '^)

1) Syu. Act. 1861. p. 172.

2) Ib. 1862. p. 82.

3) Ib. 1863. p. 88.

4) Ib. 1860. p. 41.

5) Ib. 1857- p. 38.

6) Ib. 1862. p. 82.

7) Ib. 1863. p. 88.
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Maar natuurlijk , zulk een proces moet ten einde toe

doorloopen, en kan eerst daar eindigen waar de aar-

zeling en het gemoedelijk bezwaar zich in den
ernst der aanklacht hebben opgelost. De eerste spo-

ren hiervan vindt men in de verklaring van Hantum
en Rinsumageest, „dat zij zich over de synode, die

deze vraag tot hen richt, verwonderen!' i) Iets sterker

is reeds, wat men te Hilversum verklaart, „dat men
niet antwoordt, wegens de houding der synode tegenover

de belijdenis ," 2) of te Oud Beijerland dat in de ge-

gevene omstandigheden ,,deze vraag een ijdele vraag

was en zonder leering. 3) Maar bepaaldelijk censorisch

wordt de houding tegenover de synode, als men te

Oosthem en IJlst betuigt, ..zijn goedkeuring niet te

kunnen hechten aan de verklaring door de synode om-

trent leer en belijdenis gegeven ," ^) of erger nog in

een andere gemeente „weigert te antwoorden wegens

grieven legen de synode!' 5) Doch geheel doorloopen

is het proces eerst, waar men te 's Gravenhage zelfs

^^'grotesteert tegen de bevoegdheid der synode om de vraag

naar belijdenis te doen,"S) of eindelijk de aanklacht

openlijk uitspreekt en zonder verbloeming formuleert

door antwoord te weigeren, ,, omdat de synode zelve-

1) Syn. Act. 1861. p. 172.

2) Ib. 1862. p. 88.

3) Ib. p. 87.

4) Ib. p. 88.

5) Ib. 185G. p. 35.

6) Xb. 1862. p. 82.
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haar roeping tot handhaving der helijdenis ten eenenmale

verwaarloost^ ^)

Verder kón men niet gaan. Men had eerst ge-

vraagd: toen het antwoord uitbleef, 2) zich op het

geweten beroepen: toen ook dit vruchteloos bleek,

geweigerd, en eindelijk de verhouding omgekeerd door

de synode te keuren, in plaats van gekeurd te

worden door haar. Niet door verzuim, niet gedach-

teloos, maar opzettelijk en met volle bewustheid is dus

een reeks van jaren door tal van kerkeraden de vraag

der kerkvisitatie niet beantwoord , of zijn tabellen inge-

zonden waarop de hoofdvraag der gansche visitatie steeds

in droevig blanco figureerde, — en hunnerzijds heeft dus

werkelijk plaats gegrepen, wat we in den aanvang aldus

uitdrukten: uitsnijding van wat het wezen en de

kern van alle kerkvisitatie is.

Natuurlijk dit feit op zichzelf bewijst tegen de synode

niets: maar wat wel tegen haar pleit, ja wat de synode

zich nimmer ten laste had mogen laten komen, het is

dit: dat zij die uitsnijding heeft gedoogd, lijdelijk bij

de verscheuring van haar reglement heeft toegezien, en

als gehouden kerkvisitatie gehonoreerd heeft, een

acte, waarbij alles, behalve juist visitatie der kerk

had plaats gehad.

Stel naast dit feit de eigen verklaring der synode.

1) Acten. Algem. Kerk. Utrecht 1867. 15 ApriL

2) Niemand zal toch wel in ernst de gegerea yerklaring van 1860

Syn. Acten. p. 166. als zoodanig beschouwen.
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dat beperking der kerkvisitatie tot de aantee-

kening van bloot statistieke opgaven met een

wegvallen der gansche kerkvisitatie gelijk staat,

en immers ons pleit is voldongen, en kan door de sy-

node zelfs niet bestreden worden: dat ze door lijdelijk

de niet-beantwoording der hoofdvraag, en dus de uit-

snijding te gedoogen van wat het wezen en de kern

aller kerkvisitatie is , feitelijk haar eigen reglement heeft

vernietigd.



IV.

WAT UTRECHT 'S KERKERAAD DEED?

Veritati numquam fas est adversari . . . sed

phirimuin refert, quam in tempore, quam
commode et attemperate eam proferas.

Malo hunc, qualis qualis est, rerum statum,

quam novos excitari tumultus.

EEASMTJS.

Desinanit . . . veritatis cursum impedire ... et

statim optima erit concordia. Non enim aut

ex inclinatione temporiim, aut exhomi-

num voluntate exspectanda est hic agendi

facilitas, sed per mediam desperationem pro-

rumpere convenit,

CALVINUS.

We komen thans tot het gebeurde in Utrecht's ker-

keraad, met de kerkvisitatie van 1868.

Er "is over dit incident reeds zooveel in couranten ge-
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artikeld en door loopend gerucht onder het kerkpubliek

uitgestrooid; deze daad van den kerkeraad mijner ge-

meente heeft zich reeds in zoo menig scheeve voorstel-

ling moeten plooien en zoo menig scheeve beoordeeling

uitgelokt: men heeft ook uit dit feit op zoo behendige

wijze een wapen gesmeed om een wonde te meer aan

Utrecht's kerkeraad toe te brengen, — dat het hoog,

zeer hoog tijd wordt, om eindelijk den sluier der geheim-

zinnigheid weg te nemen, en elk die hooren wil, naar

waarheid te zeggen, wat dan toch in Utrecht's kerke-

raad is geschied.

Ik verzoek daarbij mijne lezers de hoogst delicate

positie niet uit het oog te verliezen, waarin de kerke-

raad der ütrechtsche gemeente zich sints lange jaren

bevindt. Aan het hoofd geplaatst van een der aanzien-

lijkste gemeenten onzer kerk, was hij tot op de invoe-

ring van art. 23, de eenige grootere kerkeraad in ons

vaderland, die met besliste overtuiging voor het geloof

der vaderen partij had gekozen. Van zelf was daardoor

het oog der orthodoxen in den lande van alle zijden op

Utrecht gericht. Wat de synode in haar adres aan

Schotland's kerk van de Aprilbeweging* schreef „Agmen

ducebat Ecclesia Ultraiectina ," i) gold in volle kracht

ook bij den burgerkrijg , die in den schoot onzer eigen

kerk was uitgebroken. Van Utrecht verwachtte men het

teeken, van Utrecht moest de victorie uitgaan, de ge-

dragslijn door Utrecht's kerkeraad gevolgd, was voor

1) "Met IJtrecht's kerk voorop.'
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menigen anderen raad maatgevend, en zoo er een be-

slissende stap te doen was , werd die , ik zeg niet thans

,

maar vroeger, bijna algemeen van Utrecht verwacht.

Maar met dat al lag ook die Utrechtsche kerkeraad

nog geklemd en gewrongen in het kerkelijk verband:

ook voor hem golden dus de wetten nog, wier beginsel

met zijn levensbeginsel ten eenenmale streden, en die

toch niet mochten geschonden worden, zou het gevaar

van een ontijdige krisis worden afgewend. Als tusschen

twee vuren zag men zich dus geplaatst: Gedrongen tot

actie door eigen overtuiging en het krijgsgeroep van

zoo velen, — maar evenzeer tot werkeloosheid gedoemd

en van eiken stap teruggehouden door het vroed en

schrander beleid, om niet door haastige voorbarigheid

den ganschen worp te verspelen , . . . en meer nog ge-

durig tot zelfonderzoek en zelfbeteugeling gedwongen

door het plichtbesef om met geen enkele schrede de

heilige grenslijn te schenden die laakbare revolutionaire

woeling afscheidt van plichtmatige reformatorische daad.

Niet dus dat het aan strijdlust ontbrak, maar die strijd-

lust moest uit pHchtbesef en prudentie in Utrecht's ker-

keraad worden bedwongen. Kon de orthodoxe partij

in andere kerkeraden, minoriteit als ze was, strijden

naar drang des gewetens, en dan zwichten voor de over-

raacht, die haar projecten doodstemde; niet alzoo in

Utrecht's kerkeraad, waar de strijd naar buiten gesmoord

moest door zelfbedwang , en de doellooze krachtsinspan-

ning zich dus bij terugstoot in onrustige beweging naar

binnen moest doen gevoelen. Het kon derhalve niet
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uitblijven, of de beide drijfveeren van geloofsdrang en

zelfhedwang moesten in onzen kerkeraad allengs tot een

dubbele schakeering der meeningen leiden, en zoowel

een „partij van actie," als een „reglementaire partij"

in zijn boezem doen ontstaan: schakeeringen, die elkan-

der aanvulden en voor eenzijdigheid bewaarden, gene

door de rechten van het beginsel tegen de prudentie der

tijden , deze door de rechten der schranderheid tegen de

drijfkracht der beginselen te handhaven: zij met „de

voorzichtigheid der slangen," haar zusterfractie met „de

oprechtheid der duiven" tot leus. Twee groepeeringen

dus , in doel één en in heur streven saamverbonden , maar

in berekening der tijdigheid verschillend, en daarom

worstelend met elkaar. Van daar, gelijk ik zeide, een

beweging des levens in zijn boezem, die, wijl ze zich

naar buiten niet kon ontlasten, telkens door een woelen

in eigen ingewand moest gesmoord. Yan daar een hoogst

kiesche en teedere strijd, die juist omdat ze onder

broederen was, een onbehagelijk gevoel aan geheel het

leven van den kerkeraad gaf, en toch nóch ontweken

worden mocht, nóch tot beslissing gebracht worden

kón. Zeer ten onrechte heeft men. dus buitenaf zoo

vaak gretig op Utrecht's kerkeraad gesmaald, als toon-

beeld van innerlijke verdeeldheid, ook waar het ge-

loofsbeginsel had getriomfeerd. Dat was den adelaar

der bergen beoordeelen naar den arend die zijn kop stuk

schuurt tegen de traliën van zijn kooi. Want ook in

Utrecht's kerkeraad kon het geloofsbeginsel zijn wie-

ken niet ontplooien, beklemd en beperkt als het was,
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door een met zijn aard strijdig en dus zijn veerkracht

verlammend kerkverband.

Ik moest deze opmerking aan mijn verhaal laten

voorafgaan, om het vooroordeel zijn recht te ontne-

men, dat bij zoo velen tegen Utrecht's kerkeraad be-

staat, en zoo licht ook het thans door hem genomen

besluit drukken kon. Maar bovendien nog iets anders

drong mij daartoe. Men heeft van zekere zijde, die ik

Hefst niet nader aanwijs, met het kennelijk doel, om

het gewicht van het gearresteerde besluit te verkleinen

,

niet zonder welgevallen op de aanzienlijke minderheid

gewezen, die zich met dit besluit niet vereenigen kon.

Men zocht daaruit af te leiden, dat Utrecht's kerkeraad

zelf uit twee beginselen leefde , en beriep zich op die

minderheid als een bondgenoot tégen hem. . . Of ook

men heeft van andere zijde de houding dier minder-

heid gegispt, of als daarin niets dan vijandschap sprak

tegen het groote geloofsbeginsel , dat door de meerder-

heid ditmaal op den voorgrond was gesteld. Welnu,

aan geen dier beide voorstellingen wilde ik door mijn

schrijven voet geven, maar door een vluchtigen blik op

het inwendig organisme van den kerkeraad veeleer too-

nen, hoe ik volkomen instem met wat mijn vi'iend en

ambtgenoot Merens over de gedragslijn der minderheid

schrijft, als hij zegt, daarom te hebben tegengestemd,

omdat de tijd tot zulk een stap hem toescheen thans nog

niet gekomen te zijn. ')

1) Wekstem. 4e jaarg. 1868. N° 27. p. 3.



112 WAT utrecht's kerkeeaad deed?

En nu ter zake.

Tot '67 toe had de kerkvisitatie in onzen kerkeraad

nog nimmer tot een bepaald besluit geleid. Zeer voor-

zichtig had men eenvoudig in de kolommen de opmer-

kingen van enkele leden ingevuld, en het overigens ge-

heel in het midden gelaten, wat de kerkeraad als ver-

gadering van deze antwoorden dacht. De gegeven ant>-

woorden behielden daardoor hun individueel karakter

en de verhouding van den kerkeraad als zoodanig tegen

over de synode bleef ongedeerd. Overigens had de uiting

der ontevi'edenheid ook hier het boven door ons getee-

kend proces doorloopen. Men had eerst verklaring ge-

vraagd : toen verklaard niet te kunnen antwoorden ;

daarop had men geweigerd, en eindelijk in ^Q6 schroom-

den enkele leden niet hun diepste gedachte uit te spre-

ken, door te verklaren: dat ze het heneden de waar-

digheid der vergadering achtten te antwoorden op

een vraag , welker bedoeling niemand verstaat, en gedaan

wordt door afgevaardigden van een lichaam, als de synode,

dat de handhaving der belijdenis, in de eerste plaats in

zijn lastbrief opgenomen , zoo ten eenenmale verzuimt. ^)

Hier was dus voor het eerst van de „vergadering"

gerept, en hoezeer die enkele leden daarmee werkelijk

in den geest hunner medeleden gehandeld hadden, bleek

bij de kerkvisitatie van 1867, het jaar waarin de groote

frontverandering van den kerkeraad in deze zaak plaats

1) Acteu van den Algem. kerk. d. 15 Mei 1866.
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greep. Toen toch, en niet, zoo als men meent, in dit

jaar, is door den kerkeraad een geheel nieuwe positie

tegenover de visitatoren ingenomen. De gewichtige stap

,

dat jaar gedaan, bestond hierin, dat men de* visitatie

niet meer ontaarden liet in een gehaspel tiisschen de

synode en enkele individuëele klagers, maar als ker-

keraad, als lichaam, door een officieel besluit

der vergadering op de vraag der synode ant-

woordde. Het gewicht van dien stap zal niet worden

ontkend. Was het oppervlakkig beschouwd voor de ker-

kelijke positie der gemeente onverschillig, of enkele

leden van den kerkeraad in hun privé lucht gaven aan

het misnoegen dat hen tegen de synode bezielde : gansch

anders werd de verhouding nu de kerkeraad zelf, en

in hem dus de gemeente, zich officieel in de zaak der

kerkvisitatie mengde. En evenzoo, kon de Synode al

goedvinden geen gewicht te hechten aan de weinig mal-

sche uitdrukkingen, die enkele leden zich tegen haar

bestuur veroorloofden , niet alzoo waar ze met den ker-

keraad zelven te doen had. Was het verzet haar vroeger

spel geweest, thans moest het haar ernst worden. Dit

zal men te meer voelen, zoo men den inhoud van het

genomen besluit kent. Het werd ingediend door Br.

Schijvliet en luidde aldus: „D^ kerkeraad verklaart

„op de vraag naar de helijdenis der kerkeraadsleden niet te

^^unnen antwoorden , omdat zij voorgesteld wordt uit naam

„van een lichaam, dat zelf zijn roeping tot handhaving

,,der helijdenis. (Zie Algem. Eegl. art. 11.) ten eenenmale
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,,verwaarloostr ') Hier is dus, zoo men wil, een niet

bedekt maar openlijk breken met de kerkelijke veror-

deningen. Zoo als het classicaal bestuur later den ker-

keraad zeer juist herinnerde: art. 16, sub 5°. van het

reglement op de kerkvisitatie schrijft den kerkeraad uit-

drukkelijk voor: „het ontvangen van de persoonlijke en

^^de 'beantwoording van de vragen der Schriftelijke

kerkvisitatie volgens het reglement op dit onderwerp!''

Dit was niet geschiedt. En niet een bijvraag van onder-

geschikt belang, neen maar de hoofdvraag was onbeant-

woord gebleven; onbeantwoord gebleven, niet bij ver-

zuim, maar met voorbedachten rade; niet met zwijgend

verzet , maar door weigering met luider stem ; niet als

eenvoudige weigering , maar met een moedig optreden

tegen den schuldigen vrager.

De Synode was derhalve in mora gesteld. De dus

teruggezonden staten als beantwoorde tabellen doen gelden

kon ze niet. Men neemt geen paspoort aan waarop de

naam oningevuld bleef, hoe nauwkeurig ook overigens

de teekening zij van het signalement. Vermelding der

opcenten zonder inschrijving der hoofdsom levert geen

ingevuld belasting-kohier. Een huurceduul, waarin elke

conditie omschreven, maar de huurprijs oningevuld is

gebleven, is geen huurcontract dien naam waard, — en

veel minder nog dan zulk een pas , kohier of cedel heeft

1) Het Class. Best. deed dit bij schrijven aan den kerkeraad van

3 Juni 1868 en onderschrapte zeer te recht de woorden die ook wij

cursyf drukken. In die woorden ligt de klem.
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zulk een tabel van kerkvisitatie , waarop de hoofdvraag

in blanco bleef, op den naam van „beantwoord en in-

gevuld" recht. Een kerkelijk lichaam had dus met volle

bewustheid antwoord geweigerd, en uit het feit dat de

Synode het reglement schond, waarbij haar plicht was

afgebakend, voor zich het recht ontleend, om zich door

een hem bezwarend reglement ook zijnerzijds niet meer

gebonden te achten. Slechts twee wegen stonden der

synode thans open: ze moest óf haar reglement hand-

haven door gehoorzaamheid te eischen en des noods

tot dwangmiddelen de toevlucht nemen, óf berusten in

het verzet van Utrecht's kerkeraad, d. w<rZ. stilzwijgend

erkennen, dat ze het bindend gezag van het reglement

voor kerkvisitatie opgaf.

Zij koos het laatste. Men deed als of men die stem

uit Utrecht niet gehoord had en nam de tabellen zoo

als ze waren aan: noch van het classicaal noch van het

provinciaal kerkbestuur kwam een eisch tot beantwoor-

ding bij den kerkeraad in, en in het synodaal rapport

werd over het voorgevallene eenvoudig gezwegen.

De teerling was dus geworpen. Buiten staat om de

logische juistheid van Utrecht's opmerking te ontzenu-

wen, schikte de synode zich in haar noodlot, berustte

in de stoutmoedige weigering^ — en gaf dus, niemand

zal het ontkennen, de klemmende verbindbaarheid van

haar reglement op kerkvisitatie prijs.

Voor Utrecht's kerkeraad werd dit gewichtig resultaat

eerst officieel bekend, toen hem ook dit jaar op gewone

wijze en zonder eenige aanmerking nieuwe tabellen ter

8*
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invulling werden toegezonden. Was tot op dat oogen-

blik in abstracto een tusschenkomst der hoogere besturen

nog denkbaar geweest , thans , nu men op nieuw visitatie

aanbood, niet meer.

De vraag ontstond dus voor den kerkeraad, welke

gedragslijn hij thans te volgen had?

Naar de wet ,^de vragen der kerhüisüatie beantwoorden

overeenJcoinstig het reglement op dat onderwerp ^^ zoo als

art. 16 sub 5°. E,, o. d. k. eischt, kon hij thans even-

min als ten vorigen jare, want zijn bezwaar „de houding

der synode" had eer gewonnen dan verloren in wicht.

Maar hoe dan? Kon hij doen, wat hij ten vorigen

jare nog deed: — de overige vragen beantwoorden en

in de kolom voor de hoofdvraag zijn verklaring herha-

len? Onmogelijk, zoo hij zijn waardigheid niet wilde

prijs geven. Immers de stand van zaken was juist

door het gebeurde van het vorige jaar geheel

veranderd. Toen lag men juist die verklaring af,

om de Synode harerzijds tot verklaring te dwingen.

Toen leefde men nog onder de volle verbindbaarheid

van het reglement, en kwam in verzet op eigen risico

en perykel. Toen wilde men de leugen uit de kerkvi-

sitatie nog wegnemen, door de synode tot het houden

van werkelijke visitatie te nopen Thans echter was

alles anders geworden. De synode had zich door haar

houding verklaard. De verbindbaarheid van het regle-

ment was door haar prijs gegeven. Tot werkelijke kerk-

visitatie had ze getoond niet te kunnen komen. Zulk

een verklaring, ook nu herhaald, zou dus doelloos,
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zulk een verzet een schermen in de lucht geweest zijn

,

zulk een poging tot wegneming van de leugen uit de

kerkvisitatie met het zadelen van een dood paard gelijk

hebben gestaan.

Neen, wat hem te doen stond, vloeide als van zelf

uit de feiten voort. De synode had haar reglement

laten overtreden zonder aanwending van tuchtmiddel,

zonder berisping of vermaning zelfs. Geen vrees voor

de gevolgen behoefde dus thans den kerkeraad te weer-

houden, om zich van het geheele reglement ontslagen

te rekenen. Waar een vorig jaar nog moed toe vereischt

werd , was nu een daad zonder eenig gevaar. Maar kón

hij dit doen , — een zeer gewichtige reden stelde dit hem

dan ook tot plicht.' Wat toch toch zou het gevolg ge-

weest zijn , zoo hij kerkvisitatie had geaccepteerd ! Geen

minder dan dit. Door zulk een onvoorzichtigheid, zou

hij medeschuldig zijn geworden aan het ken-

nelijk streven der synode, om aan de kerkvisi-

tatie haar geestelijk karakter te ontnemen, en

met den titel van kerkvisitatie te versieren,

wat naar het eenparig getuigenis der geschie-

denis en de eigen vroegere verklaringen der

synode geen kerkvisitatie was. Het is zoo, alle

dingen moeten 7?wt orde, maar ook alle dingen moeten

in de eerste plaats eerlijk geschieden, en dan vraag ik

elk die onbevangen oordeelt: mocht Utrecht's kerkeraad

dit op zijn standpunt doen? Mocht hij medewerken,

om het geestelijk karakter onzer kerkelijke instellingen

te ondermijnen? Mocht hij de voortkankerende leugen
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in onze kerk een nieuw terrein openen , door te dul-

den, dat voor echte kerkvisitatie werd uitgegeven, wat

niets dan een humanistisch namaaksel , een modern af-

gietsel was van een eeuwenoude echt Christelijke instel-

ling? Hij kon, hij mocht dit niet, en het eenige wat

hem dus te doen stond, was het afwijzen van een we-

zenloozen vorm, waaronder een humanistische gedachte

op grond van den gestolen Christelijken naam, hem om
erkenning vroeg.

Twee bedenkingen slechts konden hierbij opkomen.

Men kon vragen, of het niet geraden was, die con-

sequentie van het niet-handelen der synode eerst bij de

'persoonlijke kerkvisitatie uit te spreken. Men kon mee-

nen dat dit waardiger en flinker was , en onder hen die

deze meening waren toegedaan, behoorde ook schrijver

dezes. De loop der vergadering maakte echter dit uit-

stel ondoenlijk, en misschien is thans de houding van

den kerkeraad nog meer waar.

Maar ook, men kon de vraag opwerpen, of niet mis-

schien diezelfde synode, die gezwegen had waar de be-

lijdenis op het spel stond: die van geen handhaving

van reglementen had doen blijken , toen* het den strijd

om waarheid gold: die volkomen onaandoenlijk was

gebleven toen men haar bij openlijk besluit van^plicht-

verzuim in het handhaven der belijdenis had aange-

klaagd , . . . of niet misschien diezelfde synode prikkel-

baar zou blijken, niet nu haar reglement verscheurd,

maar het verscheuren van haar reglement openbaar
werd. Men kon het vermoeden koesteren dat de synode
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de logische gevolgen van haar stilzwijgen ten vorigen

jare wellicht niet zou willen aanvaarden , — en , al ge-

doogde ze de verwoesting harer belijdenis , niet zou ge-

doogen dat men ruchtbaarheid gaf aan de wegzinking

van haar administratief gezag. Ja , men kón zoover

gaan, van zich daarbij andere perioden uit de kerkge-

schiedenis te binnen te brengen, waarin een opper-

kerkbestuurder wel duldde dat in zijn eigen omgeving het

Evangelie voor verdichting verklaard werd, maar een

banbliksem gereed had voor wie de hand dorst uitste-

ken naar het driedubbel symbool zijner macht Zeker

wie zoo dachten, hadden van het protestantsch karak-

ter onzer synodalen een slechten dunk. Maar in ab-

stracto moet het toegestemd: men kón zoo denken,

men kon voorts meenen, dat de kerk nog niet rijp was

voor een zoo geweldige crisis, als daaruit zou kunnen

voortkomen; men kón eindelijk de geschiedkundige be-

teekenis der kerkvisitatie voorbij zien, en haar alleen

feitelijk nemen voor wat ze allengs in onze kerk gewor-

den was, en op dien grond dus een stap als ontijdig

ontraden, waarvan men overigens toegaf, dat én het

geloofsbeginsel , én de consequentie er toe drong.

Bij uitslag der stemming bleek het dan ook, dat

werkelijk tien van de een en dertig tegenwoordige leden

meenden zich op dit standpunt te moeten plaatsen. Met

meerderheid van een en tivintig stemmen werd derhalve

besloten de eerst beschreven gedragslijn te volgen en de

tabellen oningevuld aan haar adres terug te zenden.

Het voorstel hiertoe was van mij uitgegaan, en toen
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dus na de gevallen beslissing de vraag ontstond , in welke

bewoordingen men zijn besluit ter kennisse der hoogere

besturen zou brengen, stelde ik een redactie van ken-

nisgeving voor, die bij besluit door de vergadering werd

overgenomen. Zij luidde aldus:

„De kerkeraad verklaart zich buiten staat op

„de vragen bij de kerkvisitatie gedaan te antwoor-

„den, omdat deze vragen hem gedaan worden na-

„mens een synode, met wier tegenwoordige waar-

„digheidsbekleeders de kerkeraad geen gemeenschap

„des geloofs en der belijdenis heeft.''

Men zal toegeven, dat hierin alles vermeden is, wat

de lichtgeraaktheid der synode had kunnen opwekken.

De aanklacht tegen de synode, een vorig jaar noodig,

bleef thans weg, nu het geen aanval meer gold, maar

slechts het trekken eener consequentie. De weigering

wordt niet op uitdagenden toon uitgesproken, maar in

den zachtsten vorm uitgedrukt, als ,,een zich luiten staat

achten om te antwoordenr Van het reglement wordt niet

gerept. De min aangename herinnering aan de zwijgende

houding der Synode na het vorige besluit, niet opge-

wekt. Er wordt alleen uitgesproken wat ieder , wat de

synode zelve weet, dat er geen gemeenschap des ge-

loofs en der belijdenis bestaat tusschenUtrecht's

kerkeraad en ons hoogste kerkbestuur. Hier-

mede is dus die toon van ernst aangeslagen, die bij

een zoo ernstig besluit voegt, en tevens het geheele

geschil op dat innerlijk gebied des geloofs overgebracht,
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waarop de synode dusver vrij spel aan elke overtuiging

had gelaten. In waardigheid en zachtheid had deze

redactie dus iets voor.

Nog slechts ééne uitdrukking daarin eischt toelichting.

Er wordt gesproken van ,,de tegenwoordige waardigheids-

lekleeders der synodeP Men kón gesproken hebben van

^^de synode^ zonder meer. Hiertegen was echter, dat de

synode een zich perpetueerend lichaam is, en zulk een

uitdrukking dus door vaagheid mank gaat. Om juist

te zijn, moest men dus hen met name noemen, onder

wier bestuur en autoriteit deze kerkvisitatie werd aan-

geboden. Daarom viel mij de uitdrukking in: de tegen-

woordige waardigheidshekleeders. Men trof dan niet de

personen, maar hun qualiteit: sprak geen oordeel uit

over eenig persoon individueel , maar nam die synoda-

len , die samen eene vergadering geconstitueerd hadden

,

en over wier gezindheid als corps men blijkens hun

handelingen en besluiten oordeelen kon. „ Tegenwoordige"

schreef ik, omdat op den dag, waarop het besluit viel,

den lóc^en April 1868, de leden van '67, onder wier

autoriteit de visitatie tot ons kwam, nog feitelijk de

synode constitueerden. Immers was er tegen den lö^i^n

April een buitengewone vergadering der synode uitge-

schreven , zij , de synodalen van '67 , zouden zijn opge-

roepen. Op zich zelf was de uitdrukking dus juist.

Daar intusschen de opmerking gemaakt werd, dat de

synode van '68 de rapporten dezer kerkvisitatie ontving,

en dus de meening kón ontstaan dat ..tegenwoordige' niet

op den datum van afgifte maar van ontvangst sloeg.
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stelde ik in de vergadering van 25 Mei voor , rectificatie

van deze uitdrukking aan het Cl. Bestuur te zenden,

door de lezing .^iegenwoordlge^^ in ^^laatst voorgaande''^

te veranderen. De kerkeraad besliste echter hier tegen,

en zoo bleef de redactie wat ze oorspronkelijk was.

En hiermede zou de geheele zaak der kerkvisitatie

ten einde zijn geloopen , zoo niet het classikaal bestuur

bij schrijven van 3 Juni 1868 den kerkeraad verzocht

had, vooralsnog de blanco teruggezondene tabellen te

willen invullen. Hierdoor werd de zeer gewenschte ge-

legenheid geopend, om nogmaals ernstig en principieel,

zelfs uitvoeriger dan dit in de eerste vergadering mo-

gelijk was geweest, de zaak in kwestie te bespreken.

Door hen die het gevallen besluit als ontijdig afkeurden

werd dan ook het formeele voorstel gedaan, om het

bewuste besluit in te trekken. Dit werd afgestemd.

Daarmee kwam van zelf de vraag aan de orde , wat te

antwoorden aan het classikaal bestuur, en hiertoe had

ik de eer een concept in te dienen, dat met een ge-

ringe toevoeging aan het slot, door den kerkeraad werd

aangenomen bij stemmen-meerderheid van 23 tegen 13.

Hierbij merk ik echter op, dat üvee van deze dertien

leden , bij in het archief gedeponeerd protest , verklaar-

den dit concept daarom niet te kunnen aanvaarden,

daar het huns inziens de kracht van het eerstgenomen

besluit min of meer verzwakte. Zij wenschten krasser

taal. Maakt men dus zuiver den staat der stemming

op, dan moet geantwoord: dat de kerkeraad zijn een-

maal ingenomen standpunt in deze vergadering gehand-
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haafd heeft met een meerderheid van vijf en twintig

leden tegen een minderheid van elf.

Voor ik overga tot het afschrijven van het gezonden

antwoord, stip ik alleen nog aan, dat door verschei-

dene leden der minderheid zoo tegen het besluit van

15 April, als tegen dat van 8 Juni, aanteekening in

de notulen is verzocht. Het was natuurlijk dat men bij

zoo verschillende berekening der gevolgen, er prijs op

stelde
,
genotuleerd te zien , dat men tot een maatregel

niet had medegewerkt, die men als bedenkelijk en on-

tijdig liever niet had zien nemen.

En nu het antwoord. Het was van dezen inhoud.

„De kerkeraad der Ned. Hervormde Gem. te Utrecht,

„Gezien het schrijven van het classicaal bestuur der

classis Utrecht, in dato 3 Juni 1868,

„Heeft de eer daarop het volgende te berichten:

,,I)at hij, met erkenning van den broederlijken geest

en de ernstige bedoeling, die in het terugzenden der

tabellen van kerkvisitatie doorstraalt,

„Meent nogtans te moeten volharden bij zijn in dato

15 April j.1. genomen besluit, waarbij de tabellen van

kerkvisitatie onbeantwoord aan de hoogere kerkbesturen

werden teruggezonden.

^jlntusscJien stelt de kerkeraad er prijs op, dat door

onwillekeurige interpretatie aan dit besluit geen ander ka-

rakter worde geleend, dan het volgens de bedoeling des

kerkeraads heeft; waarom hij zich veroorlooft bij gemo-

tiveerde opgave aan het classicaal bestuur de redenen

mede te deelen, die hem tot het nemen van dit besluit

hebben geleid.
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„Naar beginselen van protestantsch kerkrecht, die door

de geschiedenis en den aard der zaak te vast geconsta-

teerd zijn, om nadere adstructie te behoeven, is kerk-

visitatie een acte van toezicht en onderzoek door het

centraalbestuur eener kerk over de afzonderlijke gemeen-

ten uitgeoefend, om zich te vergewissen of niet eenig

deel der kerk in gevaar zij het karakter eener christelijke

gemeente in te boeten, door verlies van een dier beide

onmisbare kenmerken, die volgens elke protestantsche

belijdenis in de oprechte prediking van Gods Woord en de

zuivere bediening der sacramenten gelegen zijn. De sta-

tistieke en administratieve vragen zijn, vergeleken met

deze hoofdzaak, bij alle kerkvisitatie geheel secundair.

„De vraag ontstond dus voor den kerkeraad, of hij

de acte , die men ook dit jaar onder den naam van kerk-

visitatie wilde doen plaats hebben , als in dien zin ernstig-

gemeende kerkvisitatie beschouwen kon.

„ Op deze vraag nu heelt hij gemeend plichtshalve ont-

kennend te moeten antwoorden om deze twee redenen:

„1°. De waardigheidbekleeders der synode, in wier naam

en op wier gezag de kerkvisitatie werd aangeboden, en die

dus ter hoogster instantie als kerkvisitatoren optraden, kon-

den door hem niet als visitatoren worden erkend , daar zij

„blijkens hun officiëele handelingei;i en omissiën van

handelen toonden zich ontslagen te achten van de taak

om het christelijk karakter der verschillende gemeenten

onzer kerk te handhaven,

„en dus door het niet-aanvaarden van deze eerste ver-

plichting van elk centraalbestuur der kerk , zelven afstand

hebben gedaan van hun recht, om te eischen dat een

onder hun autoriteit aangeboden kerkvisitatie , als ernstig-

gemeend zal beschouwd worden.
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„2°. Daar de synode ten vorige jare getoond heeft in

het minst niet te attendeeren op het niet-beantwoorden

door den kerkeraad van die vraag, die de hoofdzaak is

bij elke kerkvisitatie
,

(namelijk die der belijdenis), en

genoegen heeft genomen met het antwoord op de admi-

nistratieve vragen gegeven,

„heeft de synode zelve aan haar kerkvisitatie zoo zeer

elk karakter van ernstig-gemeende kerkvisitatie ontnomen,

dat de kerkeraad meenen zou, medeplichtig te worden

aan het ondermijnen van het waarachtig centraalgezag

en de eenheid onzer Ned. Herv. Kerk, zoo hij deze acte

als kerkvisitatie wilde erkennen.

^^Het is om deze redenen, dat de kerkeraad gemeend«heeft,

de dusgenaamde kerkvisitatie als zoodanig te moeten afwijzen

„blijvende hij intusschen bereid aan de hoogere kerk-

besturen al zoodanige inlichtingen van statistieken en

administratieven aard te geven, als men goed mocht

vinden hem te vragen,

„Zoo slechts die vragen hem niet gedaan worden onder

den vorm van kerkvisitatie,

„als leidende deze onzuivere vorm tot misverstand en

bevordering van die innerlijke onwaarheid en leugen, die

reeds zoo lange jaren als een alles verwoestende kanker

aan het geheel onzer kerkelijke instellingen knaagt.

„Om te toonen, dat dit alleen zijn bedoeling was,

verklaart hij zich hiermee bereid de administratieve en

statistieke vragen te beantwoorden , zoo als het classikaal

bestuur dit verlangt."

„Met broederlijke heilbede heeft hij de eer te zijn,

Utrecht 8 Juiii. Be TcerTceraad voornoemd,

(get.) H. c. G. SCHIJVLIET. h. t. praeses.

S. H. BEEVOETS. scriha.
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Het verschil tusschen deze verklaring aan het Clas-

sikaal Bestuur, en de vroegere aan de Synode springt in

het oog. Der synode had men alleen in kieschen vorm

zijn besluit meegedeeld, het recht daartoe aangewezen

in de zedelijke onmogelijkheid om anders te handelen,

en ten slotte een zoo volkomen gemis aan belijdenis- en

geloofsgemeenschap belogen, dat alle bespreking zelfs

van het zoo teedere geschilpunt daardoor ondenkbaar

was. Immers het gezichtspunt van waaruit de synode,

en dat van waaruit Utrecht' s kerkeraad deze zaak moest

bezien, liep zoo volstrekt uiteen, — door beiden werd

aan de woorden „leer en belijdenis, kerkgezag en kerk-

visitatie," zoo gansch andere beteekenis gehecht, dat het

volstrekt onmogelijk was geworden , elkander bij die be-

spreking ook maar te verstaan. Derhalve zou zulk een

woordenstrijd zoozeer een schermen op verschillende

verdiepingen, zulk een bespreking zoozeer een onzinnig

qui-pro-quo en doorloopend misverstand geweest zijn,

dat de waardigheid der synode niet minder dan die

van Utrecht's kerkeraad een onvoorwaardelijk stilzwijgen

gebood. Geheel anders daarentegen was de verhouding

van den kerkeraad tegenover het classikaal bestuur.

Immers bij dat Bestuur behoefde men noch lichtgeraakt-

heid te ontzien, noch teergevoeligheid te sparen, en

beklemde dus de eisch tot edelmoedigheid niet, die jegens

de synode , als aangevallene , zoozeer tot kieschheid van

vorm en omzichtigheid in woordenkeus drong. Integen-

deel men sprak hier tot een bondgenoot in den gemeen-

schappelijken strijd, die door dat Bestuur zelf niet min-
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der dan door den kerkeraad tegen de Synode gevoerd

werd. Men mocht hier op een geopend oor en sympa-

thetische stemming rekenen. Hier was gemeenschap
van geloof en belijdenis, hier kón men als een man
tot zijn broeder spreken zonder vreeze voor misver-

stand, en rondborstige verklaring was hier dus even-

zeer door broedertrouw geboden, als ze uit gemis aan

broederlijk gevoel bij de synode onmogelijk was.

De bedenking alsof in dit laatste schrijven een schrede

rugwaarts zou gedaan zijn, door de opgave in te wil-

ligen der statistieke cijfers, berust op misverstand.

De kerkeraad had toch door zijn besluit van 8 Juni

zich niet losgescheurd van de synode , maar alleen de

gevolgen van zijn daad onder de oogen gezien, voor

het geval dat de synode goed mocht vinden zulk een

beteekenis aan zijn besluit te hechten. Niet revolutionair,

maar reformatorisch was zijn streven , door eerst dan

tot een breuke met het kerkelijk gezag te willen ko-

men, als dit aardsch gezag hem tot een breuke wilde

dwingen met het absolute soevereine gezag Gods in

Woord en geweten. Geheel ditzelfde standpunt nu heeft

de kerkeraad ingenomen in zijn schrijven aan het clas-

sikaal bestuur, waarin de handhaving van het eens ge-

nomen besluit onomwonden wordt uitgesproken en de

gevolgen, uit die daad van plichtsbetrachting voort-

vloeiend, met volle bewustheid worden aanvaard. Uit-

voerig wordt daarin aangetoond wat men in zulk een

wezenlooze acte onwaar en onwaardigs vond en dus op

heiligen bodem achtte in te druisen tegen het goddelijk
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gezag, en in onverbloemde taal wordt het ernstig voor-

nemen uitgesproken om zich daartoe nimmer te laten

vinden. Men wijst dus de kerkvisitatie af en w^eigert op

beslisten toon het antwoord op elke vraag, die in den

vorm van kerkvisitatie tot hem mocht komen, —
niet om tumult te maken, maar uit zedelijk verzet tegen

de leugen, die er in school.

Juist echter om dit te doen uitkomen, moest er

gewezen op de statistieke vragen, en verklaard dat

men die 7iiet als visitatiepunten , wel als verzochte

inlichtingen beantwoorden zou. Immers ze als kerk-

visitatie af te wijzen
,

gebood plichtbesef en leugen-

haat, terwijl het weigeren van antwoord op gewone

vragen een zondig verzet ware geweest, uit wrok ge-

boren en door moedwil en balsturigheid ontsierd.

Bovendien bij de visitatie aan de grenzen vraagt men

naar cijfer én wam% maar de statistieke opgaaf voor

den reeder behelst alleen het cijfer van den tonnen-

last. Zoo mag ook bij de visitatie onzer kerk niet

enkel op het cijfer der hoeveelheid , maar moet ook op

het merk der gehalte gelet, als van doop en avond-

maal, van godsdienstonderwijs en aanneming sprake is.

Noemt men dus elders „doop," w^at ons een „profanatie"

geldt, dan mag ter visitatie het cijfer van den doop

niet worden ingevuld, zoo lang men de geestelijke be-

teekenis der zaak zoo uiteenloopend schat en waardeert,

en iets anders in de vraag, iets anders in het antwoord

zou bedoeld zijn. Geschied daarentegen zulk een vraag

buiten de kerkvisitatie om, komt die vraag tot u, niet



WAT UTRECHT's KERKERAAD DEED? 129

in het geestelijk gewaad der visitatie , maar in het gansch

burgerlijk kleed van bureaucratische cijferlust, — dan

is er geen sprake van het gehalte, geen sprake van

een geestelijk karakter, maar dan geeft ge uw cijfers,

aan wie uw cijfers hebben wil, — ge zoudt dat doen,

zelfs zoo een dilettant-statisticus ze u afvroeg, — hoe-

veel te meer dan niet zoo een der hoogere kerkbestu-

ren ze u vraagt.
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0m ten hitn aïrutjö

^l)jcmjch QÏ^enne 't mxm

iView Liedenh. 1562. p. 352.

De gang van het voorgaand betoog was genoeg door-

zichtig. Eei'st is gewezen op het doodelijk gevaar dat

voor de kerk in haar ver\QVig&mng bestond, en dus op

den plicht voor wie haar leven lief had , om dien leugen-

kanker uit te snijden. Ten einde voot'ts door opensnijding

der wonde de aanwezigheid van dat leugengif vooral in

de kerkvisitatie te constateeren , is iz-ooro/" physiologisch

onderzocht wat kerkvisitatie zijn moest in gezonden
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staat, en daarna pathologisch wat ze in onze kranke

kerk was geworden. Het verhaal eindelijk van Utrecht^s

pogen om het voortkankeren van het bederf te stuiten

,

gaf ons een proeve van medicatie , waarvan de uitkomst

nog blijken moet.

Men versta mij intusschen wel. Door het opsporen

der leugenzonde in onze kerk wil ik in het minst niet

geacht worden , een wapen te hebben gesmeed voor die

natuurlijke vijanden van elke kerkelijke inrichting, die

zoo gaarne het geheele kerkelijk leven zouden doodlas-

teren, om een auto-da-fé te ontsteken ter verheerlijking

der maatschappij. Hun recht om een steen op onze

kerk te werpen ontken ik veeleer, zoo lang ze in eigen

kring en in hun maatschappelijk leven juist dat onzalig

gif voeden blijven, dat van daar uit zoo ter kwader

ure in de aderen onzer kerk gedruppeld is. Ik kan

geen eerbied hebben voor de spotlust, waarmee de

vrijmetselaar onze kerkelijke instellingen hekelt , zoolang

hij zelf zich met slaafsche gedweeheid onderwerpt aan

het bijgeloovig ritueel eener Oostersche symboliek, en

voorgevende aan den tempel der menschheid te bouwen

zich in banketeeren verlustigt of tot politieke machi-

natiën verlaagt. Ik schud ze van mij af, de aanklacht

van strijd tusschen werkelijkheid en beginsel door libe-

rale partijgangers zoo gretig onzer kerk naar het hoofd

geworpen, zoo lang zij zelven de liberaliteit in liberalisme

smoren, en met de leus van „vrijheid voor allen" in

top , despotiek voor hun tegenstanders , tyranniek jegens

elkander en liberaal slechts jegens zichzelven zijn. Ik

9*
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betwist de vrienden der buiten-kerkelijke philanthropie

het recht om onze kerk te beschuldigen, zoo lang de

klove tusschen schijn en werkelijkheid ook in hun eigen

instellingen en verslagen nog zoo wijde gaapt, en „offer

der liefde" genoemd wordt, wat fatsoenshalve gedwon-

gen op een lijst, of om zijn invloed te vestigen als

contributie, of om niet onvriendelijk te zijn en met

hope op winst in een weldadigheidsloterij gegeven werd.

Ik haal meelijdend de schouders op, wanneer de kerk

het misgelden moet bij het wuft gebeuzel en preutsch

gekeuvel onzer „elegante" dames zoo lang ze zelven

in heur schijn en schittering alle evenredigheid missen

met de innerlijke leegte en dofheid van heur geest. Ja,

om niet meer te noemen, wat recht tot smaling onzer

kerk zou de modelburger onzer maatschappij hebben,

zoolang vriendschapsbetuiging en betoon van genegen-

heid, deelneming in vreugd en beklag bij rouwe, nog

dag bij dag gehuicheld worden, en door vormelijke

plichtpleging en vleienden spreektoon en opgeschroefden

schrijftrant de blanke oprechtheid der ziel gedurig be-

klemd en verduisterd wordt. Natuurlijk de schuld der

kerk is daarmee niet weggenomen, mlaar toch hun recht

tot gisping en aanklacht verbeurd.

Ja, zelfs een schrede verder wil ik nog gaan, en

zonder aarzelen toestemmen dat de kerk in haar onvol-

maakten toestand niet zonder leugen kan zijn. Geplaatst

in een wereld wier beginsel in leugen wortelt, heeft zij

wel de roeping om de waarheid in die wereld te doen

doordringen, maar ze kan dat niet zonder in die we-
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reld in te gaan en dus door haar gif te worden besmet.

De klacht der Engelen in Goethe's Faust

"Uns bleibt ein Erdenrest

"Zu tragen peinlich

"Und war' er ron Asbest

"^r ist nicht reinlich."

is ook de klacht en droeve belijdenis der kerk van alle

eeuwen geweest, — en niet de strijdende, maar

eerst de triomfe erende kerk, zal met het Chorus

mysticus daarop antwoorden kunnen:

"Das Unzulanglicbe

,

'Hier wird's Ereigniss

'Das Unbeschreibliche

"Hier ist es gethan."

Een kerk zonder leugen te willen, ware dus een

utopie , een verwarring van ideaal en werkelijkheid , een

onpraktisch ijveren tegen een kwaad, dat niet is weg

te nemen , zoolang in zonden geboren te worden het deel

is van ons geslacht.

Maar ik vraag, ontneemt die bekentenis iets aan de

kracht van mijn betoog. Moet hier dan niet onder-

scheiden worden tusschen een verbastering der waar-

heid in de practijk der gemeenteleden en het insluipen

van het leugenbeginsel in de kerk zelve. Zeer zeker

,

het zuurdeeg moet, om het meel te doordiingen, met

het meel in aanraking komen, — maar ik vraag, mag

het daarom een oogenblik ophouden zelf zuurdeeg te

zijn. Geen twijfel zal het zout het bederf weeren, dan

mag het niet vreezen in aanraking te komen met stoffen



134 BESLUIT.

die de kiem van bederf in zich dragen, — maar ik

vraag wederom, mag het daarom zélf zijn zoutende

kracht inboeten, zoo het niet wil weggeworpen zijn,

als doelloos en onnut? Waar van leugen in de kerk

sprake is, wordt dus niet van de algemeene onvol-

komenheid gesproken, maar juist die verbastering en

ontaarding, die verkankering en denaturatie, dat zoute-

loos-worden en verlies van doorzurende kracht bij de

kerk zelve bedoeld. Onze kerk, ze staat niet meer

als een frisch element te midden eener door leugen

verkankerde maatschappij, — maar is zelve vergiftigd

en plant dus door haar eigen werkzaamheid dat gif al

verder voort. Zij zelve is verlengend, — door leugen

ontzenuwd haar instellingen en verordeningen , — door

leugen ontwijd haar prediking en bediening, — haar

bestuur in al zijn geledingen en vertakkingen is door

leugen verlamd , — haar geheele organisme met al zijn

raderen door leugen stroef en roestig geworden, —
geheel haar gebouwte met bindten en muren door leu-

gen vermolmd en afgebrokkeld, — geheel het lichaam

i. e. w. zoowel van binnen door leugen vergiftigd, als

naar buiten van leugen melaatsch. En daarin dus ligt

het gevaar dat haar leven bedreigt, niet in haar aan-

deel aan aller onvolkomenheid, niet in haar terugblij-

ven bij het ideaal, neen maar in het prijs geven van

haar eigen waarheids-beginsel bij het aannemen van

een schijn alsof haar karakter nog ongeschonden was

bewaard.

Daarom sloeg ik alarm, omdat er geen oogenblik
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mocht gedraald, zou de redding niet onmogelijk wor-

den. Dat kwaad mag niet voortwoekeren : het moet

gekeerd, zal niet welhaast het afbreken plicht worden

van een bouwvallig huis, dat gevaarlijk dreigt te wor-

den, niet slechts voor zijn bewoners, maar voor de

belendende panden en voor den voorbijganger evenzeer.

Daartoe riep ik op, omdat ik aan redding van het

leven niet wanhopen mag, zoolang ik de dood niet zie.

Daartoe riep ik op, omdat bestrijding van het bederf

nog mogelijk en dus phcht blijft, zoolang er, waar dan

ook , nog gewetens in die kerk kloppen , die als de ge-

zonde levenskracht van het hchaam tegen het woeden

der ziekte reageeren kunnen.

Natuurlijk welke heroieke middelen daarbij aange-

wend, welke kunstbewerking beproefd zal worden om

het bedreigde leven met Gods hulp nog te redden,

daarvan weet de verpleger niets, dat moet het consult

der geneesheeren besHssen. Maar al ben ik geen arts , als

ik bij den kranke waak, kan ik toch zijn wonden betten,

zijn brandende lippen bevochtigen, of zijn kloppende sla-

pen verkoelen, en door het aanbrengen van kil water

in mijne mate het verbrandingsproces tegen gaan, dat

zijn leven dreigt te verwoesten. Welnu, niet anders zij

het bij de krankheid onzer kerk. Het nemen van door-

tastende maatregelen en krachtig ingrijpen in den be-

staanden toestand, kan slechts de vrucht zijn van het

biddend consult der mannen , die God de Heer tot han-

delen verwekken zal. Maar wat we niettemin elk op

onzen post doen kunnen en doen moeten, het is door
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het aanbrengen van water uit de fontein des levens,

door het indruppelen van frissche, heldere waarheid in

de aderen van ons kerkelijk leven, de koortshitte der

leugen afkoelen en bij elke daad, die weer tot leugen

worden wil een „non possumus cedere" tegen den drang

de leugen overstellen.

Dit zullen we kunnen, zoo we slechts zelven meer

waar in ons hart zijn. Één teeder geweten, één voor

waarheid kloppend hart, één krachtige belijdenis der

waarheid, verspreidt immers van zelf een dampkring

om zich , van gezonde , reine lucht. En nu , laat slechts

hier en ginds zulke leugen-verdringende atmosfeeren in

onze Kerk gevormd worden , allengs zullen ze zich uit-

zetten en in elkander vloeien , en een anti-leugen-league

door heel onze Kerk doen ontstaan , die opfrisschend en

verkwikkend werken zal.

We hebben geklags genoeg en te over, en*gedurig

gaat de vraag op: „Wat zullen we doen?" en zeker

zoo men daarbij steeds naar groote dingen tracht, kan

dat vragen en klagen nog lang hopeloos blijven, maar

als men bereid is om in het vergetene te dienen, en

in stilte te lijden, en daardoor in het verborgene tot

een zegen te zijn , — dan antwoord ik mijn medebroe-

ders in de bediening : we kunnen allen iets doen , allen

tot een kracht worden, zoo we maar bij elke kerkelijke

handeling de leugen uit ons zelven bannen, en met

taaie onverzettelijkheid alle medepUchtigheid aan leugen

afwijzen, zoo dikwijls het kerkelijk organisme ons daar-

toe dringt. Volgen we die gedragslijn, dan zal de grens
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niet licht twijfelachtig worden , die reformatie van revo-

lutie scheidt, — gedurige toepassing van ons beginsel

zal door het stevigen van ons krachtsgevoel een einde

aan het zoo duldeloos malaise maken, en vraagt men

dan ten slotte of uit zulk een verzet geen botsingen,

geen schokken kunnen voortkomen dan zij het mij ver-

gund met dezen uitroep van Calvijn te antwoorden:

Domini mandato pareamus et sequamur quo nos vocat.

Quis futurus sit successus , inquirere , non est nostrum

;

nisi quod eum quam optimum et votis optare et preci-

bus a Domino postulare debemus: eniti etiam omni

studio, sollicitudine , diligentia ut talis contingat: inte-

rea tamen qualiscunque erit, aequo animo ferre. i)

Een andere vraag is het intusschen of ook de kerk-

visitatie een acte van genoegzaam gewicht is, om de

toepassing van dit beginsel te gebieden? Men heeft dit

betwijfeld, ja ontkend. Men vroeg, wat er zich onschul-

digers denken liet dan het beantwoorden van zoo on-

beteekenende vragen, en zag dus een niet-gerechtvaar-

digde zucht tot agitatie in het weigeren van antwoord,

waar antwoorden zoo natuurlijk scheen. Wie zoo sprak,

1) CALViNi, de necessitate Ref. JSccl. p. 56a. "Zij slechts het hoog

//gebod des Heeren ons ten wet, en volgen we zijn roepstem zonder

//tegenstreven. Wat de toekomst baren zal, voegt het ons zelfs niet

//te gissen. Zoo ons 't hart maar warm voor onze Kerk klopt, zoo we

//maar in den gebede voor haar worstelen, en met wakkerheid en vol-

'/harding haar onze krachten ten beste geven, — dan is onze taak

'/afgesponnen, en zal ons hart de veerkracht niet missen om stille te

//zijn ook waar de uitkomst ons de verhooring onzer beden niet mocht

V brengen."



138 BESLUIT,

deed zeker der Synode de eeï» aan van de kerkvisi-

tatie op denzelfden spotprijs te schatten, waarop de

Synode haar gewaardeerd had. Maar ik vraag, kun-

nen we daar vrede mêe hebben? Immers wordt die

beschouwing toegegeven, dan kan men de geschiedenis

veilig voor uitgediend, de physiologie der kerk voor

doelloos verklaren , en zijn eigen denken voorloopig

schorsen, zoo men het nog niet geheel afdanken wil,

om zonder eenig onderzoek , zonder eenige kritiek alleen

op die voorstellingen te drijven , die de synode ons ten

beste wil geven. Maar, nog eens, hoe kunnen we dat,

waar de zwaarste verdenking, het ongunstigst vermoe-

den tegen de echtheid dier gangbare voorstelling be-

staat. Immers het streven der revolutionaire denkbeel-

den in onze kerk moest natuurlijk strekken, om de

geestelijke beteekenis van geheel ons kerkelijk or-

ganisme almeer te verzwakken. Reeds hieruit nt)est dus

de neiging ontstaan om de kerkvisitatie al meer met

gewone alsoortige inspectie gelijk te stellen. Bedenkt

men voorts hoe dezelfde revolutionaire theorie zich be-

haagt in het karakterlooze en uniforme, en daarom

alle dingen gemeen zoekt te maken, dan gevoelt men,

hoe het eigenaardig karakter van kerkvisitatie in onder-

scheiding van elke andere inspectie hierdoor ten ern-

stigste bedreigd werd en ondermijnd. Geen twijfel dus

,

of zoo men die theorie tot gids neemt, en met den

revolutiestroom meeglijdt, moet elk gewicht, elk be-

lang, elke hoogere beteekenis aan de acte van kerkvi-

sitatie volstrekt worden ontzegd. Daarentegen , laat
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men kritiek toe
,
geldt miskenning van het recht der ge-

schiedenis nog voor onwetenschappelijk, en erkent men
dat niets op zich zelf mag beschouwd worden, maar

eerst in verband met zijn organisme waarlijk gekend

wordt, — dan leerde de uitkomst van ons vorig betoog

reeds, hoe door-en-door onwaar, onwetenschappelijk en

oppervlakkig de voorstelHng van kerkvisitatie is , waar-

aan de tijdgeest ons gewend had, en dat dus ieders

meening revisie behoeft, die alleen naar zijn ingeven

gevormd was.

De kerkvisitatie een bijzaak, een acte van onderge-

schikt belang...! Maar op grond van een onderzoek,

waarvan we in den breede rekenschap gaven, stel ik

daar de verklaring tegenover, dat ze de gewichtigste acte

is, die voor zooveel het organisme der kerk betreft, in

geheel die kerk plaats grijpt. Vooreerst, omdat kerk-

visitatie het natuurlijke en door de traditie der kerk

geijkte middel is , om het eigenaardig karakter van een

kerkgenootschap, en dus zijn bestaan, voor vernietiging

te bewaren. Ten tweede, wijl zij de acte is, waardoor

de kerk zich zelve onderzoekt, of zij haar roeping ge-

trouw blijft, om de geopenbaarde waarheid te belijden

en dus de grenslijn bewaakt, die het Christendom en een

paganistisch humanisme van één scheidt. Maar dan ook

ten derde , omdat zij voor de afzonderlijke gemeenten het

eenige, j aarlijks-weerkeerend , tijdstip aanduidt, waarop

zij met het hoogste kerkbestuur en dus met het geheele

lichaam der kerk in aanraking komen. Voeg hier ein-

delijk nog ten vierde bij , dat de kerkvisitatie de eenige
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acte is, die den kerkeraad van het eindeloos verhijzon-

deren eens tot een algemeene beschouwing van den ge-

heelen toestand der gemeente en haar betrekking tot

de kerk, dwingt, — en mij dunkt het kan voor nie-

mand meer twijfelachtig zijn , welke voorstelling van

kerkvisitatie , die der synode, of der geschiedenis hem

tot instemming dwingen moet.

Hoe nu de leugen zich vooral juist op die acte ge-

worpen heeft, om ze tot een „schijn-zonder-zijn" te

maken, bleek ons reeds bij het beantwoorden der vraag,

hoe de synode haar reglement gehandhaafd heeft. Im-

mers, vergelijkt ge de kerkvisitatie zooals ze zijn moet,

met wat ze wierd, dan is alle beteekenis er uitgelicht,

alle karakter er uit verdwenen, alle ernst er aan ont-

nomen, dan is het een lichaam zonder vleesch en bloed,

een geraamte zonder huid en spieren geworden, en die

rondgang van visitatoren die onze kerk doortrekken, ze

is dan als een maskeroptocht , die u wel voor het uit-

wendige toont , hoe weleer visitatie gehouden werd , maar

juist door haar onwezenlijkheid u gevoelen doet, hoe

de leugen ook die kerkelijke instelling van zijn levens-

kracht beroofd en tot een khnkend metaal en luidende

schel verlaagd heeft.

En nu , — ik vraag het ieder die mij hooren wilde ,
—

wat is dan onder zulke omstandigheden het aanvaarden

der kerkvisitatie anders, dan een jaarlijksch generaal

fiat, door heel de kerk in haar besturen gegeven, op

al de leugenzonden die in onze kerk plaats grijpen. Of

is niet die kerkvisitatie voor zoo menige gemeente de
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plechtige goedkeuring en uitdrukkelijke erkenning van

een prediking, waarvoor binnen de muren onzer kerk

geen plaats moest zijn: voor allen de jaarlijksche her-

nieuwing van gemeenschap met een gemeenteverband

en een kerkbestuur, waarmee niemand onzer op dien

voet vrede hebben kan: een jaarlijksche betuiging van

gemeenschap met die duizenden bij duizenden in ons

kerkgenootschap, van wie ge in levens- en wereldbe-

schouwing , van wie ge op elk punt des geloofs verschilt

:

een jaarlijksche gemeenmaking van den doop door uw

eigen sacrament op een zelfde hoop te laten werpen met

den schijndoop waarin men zich elders verliest: een jaar-

lijksche ontwijding van het avondmaal door gelijkstelling

te gedoogen tusschen zijn eigen sacrament en de liefde-

malen die elders met den naam van avondmaal bestem-

peld worden: een jaarlijksche goedkeuring i. e. w. van

elke kerkelijke instelling die bij kerkvisitatie ter sprake

komt, al beschreien we de leugen die haar ontheiligt,

al keuren we haar niet goed maar af: ja, meer nog,

een op nieuw zich solidair in verband stellen met de

ontkerstening en gemeenmaking waaraan elders in onze

kerk elk dier instellingen ten prooi is. Immers , als de

kerkvisitatie bevredigend afloopt, dan ligt daar de ver-

klaring van den kerkeraad , de verklaring van het hoogste

kerkbestuur en dus de verklaring van het gansche kerk-

genootschap in: dat men heeft onderzocht en gekeurd,

dat men getoetst en toegezien heeft, en dat men zag

dat het goed was; Mené, Tekel, maar zonder een

Upharsim , en dat in onze dagen , o ! ik vraag het
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elk, wien waarheid boven alles geldt, is er schreiender

leugen, op uitgebreider schaal, en meer rhytmisch weer-

keerend denkbaar.

In plaats dus van te vragen of ook , moeten we veeleer

vragen, waar meer dan juist bij kerkvisitatie, de toepassing

van het gewetensbeginsel geboden is. Daarvan overtuigd

heb ik ook in Utrecht's kerkeraad in dien zin geadvi-

seerd, en instemming gevonden bij een vergadering die

reeds ten vorigen jare, toen ik nog de eer van haar

lidmaatschap miste , zich feitelijk op hetzelfde standpunt

geplaatst had. Van beginsel , niet van intrigue was hier

dus sprake , en mijn medeleden zullen mij het getuigenis

niet onthouden , dat van komploteeren zelf de schijn ont^

brak , waar ik anderen zelfs aanried elke verdere bemoei-

ing in dezen tot de persoonlijke kerkvisitatie te verda-

gen , en niet dan om erger te voorkomen mijn oorspron-

kelijk denkbeeld ten laatste opgaf. Zij zullen tevens

getuigen kunnen, dat ik niemand heb zoeken te ver-

rassen, en zelf ten slotte mijn medeleden verzocht

heb, dat toch geen hunner mijn voorstel steunen

mocht, zoo hij niet met omhelzing van mijn be-

ginselen tevens bereid was de gevolgen van

den stap te aanvaarden. Of eindelijk met groote

woorden geschermd, dan wel met argumenten gedebat-

teerd is, kan ten volle blijken uit de memorie die aan

het classikaal bestuur werd toegezonden , en die , vol-

ledig maar in kort begrip, geheel dezelfde bewijsvoering

uiteenzet, die ik in dit vlugschrift heb ontleed.

Vraagt men mij , of ik dan reeds bij de behandeling der
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zaak in den kerkeraad al de gegevens bezat, waarmee

ik nu optreed, dan zal een vergelijking van het concept-

schrijven aan het classikaal Bestuur met wat ik thans

het publiek aanbied, toonen, dat ik, het zij bescheiden-

lijk gezegd, met bewustheid mijn standpunt gekozen

had. Dat overigens de analyse der gedachte, niet de

gedachte voorafgaat, maar die volgt, zal men mij

ook hier wel willen toegeven.

Maar dat dan toch niet alle leden van den raad die

mij steunden, geacht kunnen worden deze kerkrechte-

lijke questie opzettelijk bestudeerd te hebben, is een

tegenwerping die bijna elk besluit in kerkelijke zaken

treffen zou, en die ook hier natuurlijk op de minder-

heid kan worden teruggeworpen, maar die zwichten

moet voor deze tweeledige opmerking: vooreerst dat de

waarde van rechtsgevoel niet mag miskend worden , ook

waar de lechtskennis onvolledig is; en ten tweede, dat,

daar niet ieder alles zelf onderzoeken kan, vertrouwen

ook in kerkelijke zaken onmisbaar is, en van zelf het

eenig raison d'être der adviezen uitmaakt, die zonder

schade konden wegvallen, zoo elk voor zich reeds met

een gewikt en rijp besluit ter vergadering opkwam.

De verantwoordelijkheid van het gegeven advies poogde

ik dan ook niet van mij te werpen. Die moei ik aan-

vaarden, en welkom is mij de gelegenheid, door dit

vlugschrift mij geboden, om eenigzins althans aan an-

deren te toonen, op welke gronden ik die aanvaarden

dorst. Ik zeg eenigzins, want dat de wezenlijke grond

voor zulk een moed, niet in argumenten, maar in den
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band der ziel met zijn God ligt, weet elk die ooit ern-

stige levensoogenblikken doorworsteld heeft, maar juist

dezulke zullen het dan ook volkomen begrijpen kunnen

,

waarom ik over dat heiliger deel mijner worsteling den

sluier der stilzwijgendheid ten voeten uit hangen laat.

Evenmin mag ik mij op het gebied der gissingen wa-

gen om de gevolgen van wat Utrecht' s kerkeraad deed

ook maar van verre te raden. Een anonymus schreef

onlangs

:

„Ziet dat caracteriseert getrouw den toestand der Ned.

Herv. Kerk. Gij zijt vrij zooveel kwaad en zooveel goed te-

gen God en Zijn Woord te zeggen, als ge belieft, doch zorg,

dat ge geen kwaad zegt tegen de synode. Zondig zooveel gij

wilt tegen beloften, bij de aanvaarding van uw predikambt

afgelegd en telkens bij elke nieuwe bevestiging hernieuwd,

zondig in uw prediking zooveel u gelust tegen geest en wezen

van de belijdenis der kerk wier dienaar gij zijt en die u be-

taalt, maar zorg dat gij de reglementen niet overtreedt, —
het zou u uw ambt kosten. Tot dtze laagte van geeste-

loosheid is de Hervormde Kerk als lichaam gezonken." ')

Men voelt dat er in de aanklacht, zóó geformuleerd,

een onbillijkheid ligt. Zoo sombere gelaatsteekening

wordt eerst waar, als men er uitdrukkelijk bijvoegt dat

geen persoonlijke heerschzucht de leden der synode

daarbij drijft, maar dat een onzalige fataliteit de sy-

node als lichaam naar dien afgrond van geesteloosheid

schijnt heen te dringen, op welks rand recht en onrecht

1) Ooede belijdenis 1868 No. 32.
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hun namen wisselen, en het summum jus in summam
iniuriam overgaat. Genoeg, de synodale commissie is

uitgenoodigd , de synode van '69 te adviseeren over een

strijking in het Reglement op kerkvisitatie van de vraag

over belijdenis. Alleen dan echter zal dit baten, zoo

men tevens den naam van kerkvisitatie uitwischt, en

dus ook formeel het geestelijk karakter dier instelling

opheft. Toch zouden we dit niet toejuichen ; want zeker

dan was de leugen weggenomen , dan zou Utrecht's ker-

keraad weer zonder eenig gewetensbezwaar antwoorden

kunnen, en waren we van elke moeilijkheid ontheven,

maar... dan zou ook op dit punt de negatieve ver-

houding der synode jegens het chiistendom , weer in een

positieve tegen het geloof zijn overgegaan , en tot dien

prijs begeer ik het einde der verwikkelingen niet. Neen

er is hier geen uitweg. Mr. Groen van Prinsterer

schreef ergens: „Onder de treurige verschijnselen van on-

zen tijd ken ik er geen, dat, zoo de diepte van den af-

grond moet gepeild worden, met de toenemende ver-

stomping van het rechtsgevoel te vergelijken is. i)

Welnu, in de kerk althans is die verstomping sints zóó

volkomen geworden, dat de synode wel formeel, maar

geen reëel recht meer spreken kan, en het erger nog,

aan niemand meer gegeven is het wezenlijk recht in

den uitgesleten en ki^omgebogen vQohi^vorm te wringen.

Maar nu dan; ligt juist in die verkrachting van den

rechtstoestand het hachelijke van het oogenblik, dan

1) Ml*. G. GEOEN VAN PEINSTEEEE , Onqeloof eii Revolutie, p. 418.
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vraag ik ten slotte een iegelijk die deze dingen aan-

gaan, met een woord van Shakespeare:

"Tlieu Counjjrymeu

"What need we any spur but our owa cause

"To prick us to redress?"

Laat dan niet door afspraak , maar door eenheid van

gewetensdrang eenzelfde gedragslijn door allen gevolgd

worden ! Laat ons dan allerwege , maar bovenal bij de

kerkvisitatie , den leugengeest bannen en uitdrijven ! En
mocht dan al een volgende kerkvisitatie leeren , dat het

te Utrecht aangegrepen wapen niet door alle Kerkeraden

werd goedgekeurd: mocht men elders van meening zijn

dat hier wel de wonde blootgelegd maar het ware genees-

middel nog niet gevonden is, mijn verontschuldiging

ligge dan in wat Luther eens met deze woorden uit-

sprak : „Obgleich ich nun zu gering ware, Stücke vor-

„zutragen, zu solchen Greulichen Wesen's Besserung

„dienlich, so wollte ich doch das Narrenspiel hinaus

„singen, und sagen, so viel mein Verstand vermag, was

„wohl geschehen möchte und sollte."

En is mijn taak hiermee afgesponnen^ ik stort daii

ten slotte al de beden mijner ziel uit in het ootmoedig

gebed, dat door de kerk aller eeuwen is opgezonden, en

ook thans zoo zeer op onze lippen voegt: \^Kópi£ aKsvidov^

\ivpi6 ixéyjö-Qv, Kvpis sK6y,(7Óv (tov tviv èy,'/,K'/i(jia,v
,'^ d. i. „Heer,

erbarm u! Heer, erbarm u! Heer, erbarm u over uw

arme gemeente!"
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D€ ondergeteekenden f
bij besluit van den Algemeenen

Kerkeraad te Utrecht ^ in dato 21 September 1868, be-

last met de uitgave in losse volgreeks van de officiêele

bescheiden, die op de Kerkvisitatie van 1868 betrekking

hebben, kwijten zich van die taak, door hiermede de

stukken te publiceeren , die tot op heden in deze zaak

van den Kerkeraad zijn uitgegaan en tot hem ingekomen.

Uteecht, e. VAIf MEEELANT.

25 September 1868. M. M. VAN ASCH VAN WIJCK.

A. KUYPEE.





N°. I.

;CHEIJVEN VAN GECOMMITTEERDEN VAN HET CLASSICAAL

BESTUUR AAN DEN KERKERAAD.

Utrecht, 20 April 1868.

UwelEerw. ontvangen hierbij de tabellen bedoeld bij

art. 16 van het reglement op de Kerkvisitatie.

Wij verzoeken UwelEerw. daarmede te handelen zoo-

als art. 16 van datzelfde reglement voorschrijft, en die

dan vóór den 10 Mei e. k. op te zenden aan den on-

dergeteekende.

De gecommitteerde leden van het Classicale

Bestuur van Utrecht tot de Kerkvisitatie

,

{get) C. G. DE Balbian van Doorn,

Scriba.



N°. IL

VERKLARING VAN DEN KERKERAAD DEN 4den meI 1868

AAN HET CLASSICAAL BESTUUR TOEGEZONDEN.

Vtrecht, 4 Mei 1868.

De Kerkeraad verklaart zich buiten staat op de vragen

bij de Kerkvisitatie gedaan te antwoorden, omdat deze

vragen hem gedaan worden namens een Synode, met

wier tegenwoordige waardigheidsbekleeders de Kerke-

raad geen gemeenschap des geloofs en der belijdenis

heeft.

De Kerkeraad voornoemd

,

{get) J. C. Verhoefe, h. t Praeses.

F. W. Merens, Scriba.



N^. III.

SCHEIJVEN VA^ HET CLASSICAAL BESTUUR AAN

DEN KERKERAAD.

Utrecht^ 3 Juni 1868.

In onze Vergadering van heden is de Tabel der vragen

voor de Kerkvisitatie , aan U door onze gecommitteerden

ad hoc ter schriftelijke beantwoording toegezonden, ter

tafel gekomen oningevuld en alleen van de verklaring

voorzien dat „Gij buiten staat zijt op de vragen bij de

„Kerkvisitatie gedaan te antwoorden, omdat deze vra-

„gen gedaan worden namens eene Synode met wier

„tegenwoordige waardigheidbekleeders gij geene gemeen-

„schap des geloofs en der belijdenis hebt."

Met groot leedwezen hebben wij van deze uwe daad

kennis genomen en betreuren haar ten hoogste. Daar-

gelaten dat gij op uw standpunt grieven, zelfs recht-

matige grieven tegen de hoogste Vergadering onzer va-

derlandsche Kerk meent te hebben, is het U toch te

wel bekend , dat de Reglementen onzer Kerk (aan welke

reglementen ook Uw Collegie mede zijn bestaan ver-

schuldigd is) bepaaldelijk gehoorzaamheid aan al de

kerkelijke verordeningen voorschrijven en eischen, bij-
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den. Volgens art. 13 van de Synodale en Provinciale

Reglementen voor de Kerkeraden moet de Kerkeraad

zich in alles gedragen naar de kerkelijke reglementen en

verordeningen. Tot deze verordeningen behoort ook de

Kerkvisitaiie , waarom dan ook onder de werkzaamheden

van den Algemeenen Kerkeraad in art. 16, sub 5° van

genoemde Reglementen wordt opgegeven: „het ontvan-

gen van de persoonlijke en de heanttvoording van de

vragen der schriftelijke Kerkirisiiatie volgens het regleynent

op dat onderwerpt Waarin de vragen dier Kerkvisita-

tie , die de Kerkeraad heeft te beantwoorden , bestaan

,

wordt in art. 16 van het Reglement op de Kerkvisitatie

omschreven.

Uit aanmerking van een en ander zou uw 7iiet be-

hoorlijk beantwoorden dier vragen moeten beschouwd

worden als tegenstreving van kerkelijke verordeningen,

tot wier naleving gj toch niet alleen als leden des Ker-

keraads (Reglement voor de Kerkeraden, art. 3, al. 2

en art. 13) gehouden zijt^ maar wier opvolging gij zelfs

als lidmaten eens beloofd hebt (Regl. op het godsd.

onderwijs art. 39, vr. 3).

Het spreekt van zelf, dat wij zoodanige daad als de

uwe is , niet o7?opgemerkt kunnen laten. Het tegendeel

zijn wij schuldig aan de Vaderlandsche Kerk, die reeds

genoegzaam bekend met het voorgevallene, het oog

houdt op U en ons; schuldig ook aan den ons opge-

dragen last (Alg. Regl. art. 43 sub 1°, 3^ en 6°; art.

44 sub 2°). Ten hoogste zou het ons leed doen, op



Uw Collegie een der tuchtmiddelen te moeten aanwen-

den, dat de aard van uwe daad medebrengt en waartoe

art. 45 van het Algemeen Reglement (vgl. met art. 49

van het Reglement voor Kerkelijk Opzicht en Tucht)

ons de bevoegdheid geeft.

Het is daarom dat wij liever vooraf volgens art. 4

van het Reglement voor Kerkelijk Opzicht en Tucht,

de ter onzer kennis gekomene verkeerdheid door raad-

geving en waarschuwing voor de bedroevende gevolgen

van uwen stap willen trachten uit den weg te ruimen,

gelijk wij doen bij deze. Wij stellen vertrouwen op

uwe bereidwilligheid, om den uitwendigen vrede van

onze reeds zoo jammerlijk verdeelde Kerk niet te storen

maar veeleer, zoo veel in U is, te helpen bevorderen,

en verwachten van uwen Christelijken ernst, dat gij het

door ons geschrevene wel in overweging en ter harte

nemen zult, zoodat gij op uwe daad zult willen terug-

komen. In dat vertrouwen en in die verwachting zen-

den wij ü hiernevens een onbeschreven tabel van de

vragen der Kerkvisitatie , met het verzoek om , even als

in vorige jaren, haar in te vullen en ingevuld aan ons

terug te zenden vóór of uiterlijk op den l^^len dezer.

Wij eindigen met U hartelijk toe te bidden de wijs-

heid die van boven is en ons door Jacobus (3 ; 17)

wordt aanbevolen.

Het Classicaal Bestuur van Utrecht,

i^gei.) J. H. Bösken, Praeses.

J. P. Briët, Scriba.



N°. IV.

SCHRIJVEN VAN DEN KERKERAAD AAN HET

CLASSICAAL BESTUUR.

Utrecht, 8 J^mi 1868.

De Kerkeraad der Ned. Hervormde Gem. te Utrecht,

gezien het schrijven van het Classicaal Bestuur der

Classis Utrecht in dato 3 Juni 1868,

Heeft de eer daarop het volgende te belichten:

Dat hij , met erkenning van den broederlijken geest

en de ernstige bedoeling, die in het terugzenden der

tabellen van Kerkvisitatie doorstraalt, •

Meent nogtans te moeten volharden bij zijn in dato

15 April j.1. genomen besluit, waarbij 'de tabellen van

Kerkvisitatie onbeantwoord aan de hoogere Kerkbestu-

ren werden teruggezonden.

Intusschen stelt de Kerkeraad er prijs op, dat door

onwillekeurige interpretatie aan dit besluit geen ander

karakter worde geleend, dan het volgens de bedoeling
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des Kerkeraads heeft; waarom hij zich veroorlooft bij

gemotiveerde opgave aan het Classicaal Bestuur de re-

denen mede te deelen, die hem tot het nemen van dit

besluit hebben geleid.

Naar beginselen van protestantsch kerkrecht, die door

de geschiedenis en den aard der zaak te vast geconsta-

teerd zijn, om nadere adstructie te behoeven, is Kerk-

visitatie een acte van toezicht en onderzoek door het

Centraalbestuur eener kerk over de afzonderlijke gemeen-

ten uitgeoefend, om zich te vergewissen of niet eenig

deel der kerk in gevaar zij het karakter eener christelijke

gemeente in te boeten, door verlies van een dier beide

onmisbare kenmerken, die volgens elke protestantsche

belijdenis in de oprechte prediking van Gods Woord en de

zuivere hediem'ng der sacramenten gelegen zijn. De sta-

tistieke en administratieve vragen zijn, vergeleken met

deze hoofdzaak, bij alle Kerkvisitatie geheel secundair.

De vraag ontstond dus voor den Kerkeraad, of hij

de acte, die men ook dit jaar onder den naam van

Kerkvisitatie wilde doen plaats hebben, als in dien zin

ernstig gemeende Kerkvisitatie beschouwen kon.

Op deze vraag nu heeft hij gemeend plichtshalve ont-

kennend te moeten antwoorden om deze twee redenen:

1°. De waardigheidbekleeders der Synode, in wier

naam en op wier gezag de Kerkvisitatie werd aangebo-

den, en die dus ter hoogster instantie als Kerkvisita-

toren optraden, konden door hem niet als visitatoren

worden erkend, daar zij

blijkens hun officiëele handelingen en omissiën van
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handelen toonden zich ontslagen te achten van de taak

om het christelijk karakter der verschillende gemeenten

onzer kerk te handhaven,

en dus door het niet-aanvaarden van deze eerste

verplichting van elk centraalbestuur der kerk, zelven

afstand hebben gedaan van hun recht, om te eischen

dat een onder hun autoriteit aangeboden Kerkvisitatie

,

als ernstig gemeend zal beschouwd worden.

2°. Daar de Synode ten vorige jare getoond heeft in

het minst niet te attendeeren op het niet-beantwoorden

door den Kerkeraad van die vraag, die de hoofdzaak

is bij elke Kerkvisitatie (namelijk die der l^elijdenis),

en genoegen heeft genomen met het raitwoord op de

administratieve vragen gegeven,

heeft de Synode zelve aan haar Kerkvisitatie zoo

zeer elk karakter van erndlg-gemeende Kerkvisitatie ont-

nomen, dat de Kerkeraad meenen zou, medeplichtig te

worden aan het ondermijnen van het waarachtig cen-

traalgezag en de eenheid onzer Ned. Herv. Kerk, zoo

hij deze acte als Kerkvisitatie wilde erkennen.

Hei is om deze redenen, dat de Kerkeraad gemeend

heeft, de dusgenaamde kerkvisitatie al§ zoodanig te moe-

ten afwijzen

blijvende hij intusschen bereid aan de hoogere Kerk-

besturen al zoodanige inhchtingen van statistieken en

administratieven aard te geven, als men goed mocht

vinden hem te vragen,

zoo slechts die vragen hem niet gedaan worden

onder den vorm van Kerkvisitatie,
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als leidende deze onzuivere vorm tot misverstand en

bevordering van die innerlijke onwaarheid en leugen, die

reeds zoo lange jaren als een alles verwoestende kanker

aan het geheel onzer kerkelijke instellingen knaagt.

Om te toonen, dat dit alleen zijn bedoeling was,

verklaart hij zich hiermede bereid de administratieve en

statistieke vragen te beantwoorden, zoo als het Classi-

kaal Bestuur dit verlangt.

Met broederlijke heilbede heeft hij de eer te zijn,

De Kerkeraad voornoemd,

{get>i H. C. G. Schijvliet. h. t. Praeses.

M. H. Bervoets. Scriba.



SCHRIJVEN VAN HET CLASSICAAL BESTUUR AA.N

DEN KERKERAAD.

Utrecht^ 26 Augustus 1868.

Met genoegen gezien hebbende, dat ons broederlijk

woord van terechtwijzing en waarschuwing, d.d. 3 Juni

1.1. N°. 51, niet geheel vruchteloos bij u is geweest, zóó

dat gij de vragen der Kerkvisitatie , die van statistieken

en administratieven aard zijn, beantwoord hebt met be-

geleiding van eene memorie, d.d. 8 Juni 1.1. N^ 18, ter

verdediging van uwe vroegere daad van weigering om

op eene éénige vraag der Kerkvisitatie - te antwoorden,

hebben wij beide, zoowel uw gedeeltelijk ingevuld Ver-

slag wegens de Kerkvisitatie, als uwe toelichtende Me-

morie , opgezonden aan het Provinciaal Kerkbestuur van

Utrecht, het aan het oordeel van dat Kerkbestuur over-

latende, wat verder zal behooren verricht te worden.

Dit Bestuur heeft vermeend, met het oog op zijne

roeping, niet te kunnen, noch te mogen berusten in
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uwe handelwijze ten opzichte der Kerkvisitatie , en bij

missive van 13 dezer N°. 140, ons aangeschreven, nog

lens u op te wekken en aan te raden, om ook op dat

gedeelte der bij het Eeglement op de Kerkvisitatie voor-

geschreven vragen , waarop gij den 8 Juni 1.1. hebt blij-

ven weigeren te antwoorden , — zijnde de vragen 3,4,
5 en 6 van rubriek A, — even als vroeger, antwoor-

den te geven. Tot dat einde zenden wij u hiernevens

weder een blanco-verslag ter invulling , en verzoeken u

,

op het verlangen van het Provinciaal Kerkbestuur, het

stuk niet slechts door uwen Praeses en Scriba, maar,

gelijk het Reglement voorschrijft , ook door twee Ouder-

lingen en twee Diakenen uit uw midden te doen onder-

teekenen, en het alzoo behoorlijk ingevuld en geteekend

Verslag uiterlijk binnen tie?i dagen , nadat dit ons schrij-

ven bij uwen Praeses zal zijn ingekomen , aan ons terug

te zenden.

Terwijl wij u deze aanschrijving doen toekomen, kun-

nen wij niet nalaten, u nogmaals met hoogen ernst op

het hart t^ drukken uwe verplichting, om — welke

uwe bezwaren tegen de personen der hoogere kerkbe-

sturen en hunne handeHngen mogen zijn, — in alles

u te gedragen naar de Reglementen onzer Kerk en te

gehoorzamen aan al hare verordeningen , waaronder ook

het beantwoorden van de vragen der Kerkvisitatie be-

hoort, en u voor oogen te stellen welke de gevolgen

moeten zijn van een blijvend verzet. Wij zullen wel niet

noodig hebben andermaal de gevolgen , zoowel voor uw
Collegie, als voor de gemeente aan uwe zorge toever-
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trouwd, u te herinneren. Wij zouden moeten herhalen

wat wij u reeds hebben onder het oog gebracht in ons

schrijven van 3 Juni 1.1. boven vermeld. •

Wij vertrouwen dat gij , met het oog op een en an-

der, zult kunnen besluiten om, ter bewaring van rust

en orde, aan het verlangen van het Provinciaal Kerk-

bestuur van Utrecht te voldoen. Van harte bidden wij

dat de Geest van den Heer der gemeente u in deze

zaak voorlichte en besture

!

Het Classicaal Bestuur van Utrecht,

{get.) J. H. BösKEN, Praeses.

J. P. Briët, Scriba.



N° VI.

SCHRIJVEN VAN DEN KERKERAAD AAN HET

CLASSICAAL RESTUUR.

Utrecht, 2 September 1858.

De Algemeene Kerkeraad der Nederduitsche Hervormde

Gemeente te Utrecht.

Gezien het schrijven van het Classikaal Bestuur d.d.

26 Augustus 1868, W. 102,

heeft de eer daarop het volgende te berichten , dat hij

,

zonder voor als nog te wijzen op de bezwaren, die

tegen de handelwijze van het Provinciaal Kerkbestuur,

op grond van het formeele recht der reglementen, zijn

in te brengen , of ook de geldigheid en juistheid te be-

oordeelen der door het Classikaal Bestuur gevolgde wijze

van instructie, en zich dus het recht voorbehoudende

eventueel daarop terug te komen,

met voorbijzien voorts van de waarde door het Classi-

kaal Bestuur gehecht aan het plaatsen van de gegevene

inlichtingen op de tabellen van Kerkvisitatie, waar de dui-

delijkste bewoordingen der Memorie in dato 8 Junij 1.1.

2
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aan dit Bestuur toegezonden, aantoonden dat hier een

licht begrijpelijk misverstand was ingeslopen.

zonder eindelijk zijn meeuing uit te spreken over den

bijna onuitvoerbaren eisch hem gesteld , om binnen den

termijn van tien dagen opgemeld schrijven te beant-

woorden
,

nogmaals herhaalt wat reeds in genoemde Memorie

op de meest ondubbelzinnige wijze is uitgesproken, dat

hij niet anders kan dan persisteeren bij zijn in dato

4 Mei genomen besluit , om de tabellen der Kerkvisitatie

oningevuld aan het betrokken Bestuur terug te zenden

;

Dat de redenen die hem verplichten deze gedragslijn

te volgen, volledig uiteen gezet zijn in meergenoemde

Memorie , en dus hier noch herhaald , noch nader aan-

gedrongen behoeven te worden , daar het Class. Bestuur

zich zelfs van elke poging tot weerlegging dier redenen

onthouden heeft;

Bat hij echter meent de twee volgende opmerkingen

niet aan het Classikaal Bestuur te mogen onthouden:

1°. Dat hij, door nu aan den wensch van het Pro-

vinciaal Kerkbestuur te voldoen, zelf het vonnis der

veroordeehng vellen zou over zijn vroeger gedane be-

tuiging, dat door geen zucht tot verzet, maar alleen

door ernstig plichtbesef zijn standpunt in deze hem

werd aangewezen.

2"^. dat hij protesteert tegen de door het Provinciaal

Kerkbestuur gebezigde uitdrukking „vraag 4 , 5 , 6 , te

beantwoorden... zoo als vorige jatten is geschied,'' —
daar het aan dit Kerkbestuur bekend moet zijn, dat
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ook ten vorige jaren bij Kerkeraadsbesluit van 15 April

1867 formeel antwoord op deze vragen geweigerd is

,

en hij vooral bij een zoo hoog geplaatst Kerkbestuur

de onhoudbare meening niet veronderstellen mag, alsof

de verklaring: ,,ik weiger ie antwoorder!!^ ooit

als gegeven antwoord op, de vraag, zou kunnen

beschouwd worden.

Dat hij voorts waardeerende den ernstigen raad hem

door het Classikaal Bestuur gegeven, om door zijn stap-

pen de rust van ons Kerkgenootschap niet in gevaar

te brengen, meent hierop te moeten antwoorden: dat

hier alles afhangt van de vraag , of men tot eiken prijs

het genootschap wil handhaven , al ging daarbij de Kerk

te loor , — of wel dat men voor alles de Kerk wil redden

,

ook al kon de rust van het genootschap daarbij niet

ongedeerd blijven, — en dat hij voor zich alleen de

laatste gedragslijn met den eisch van plicht en geweten

overeenkomstig acht.

U toebiddende dat het Uwe Vergadering moge gege-

ven worden helder te doorzien , wat God in deze van U
eischt , ter redding niet alleen van ons genootschap

,

maar allereerst van de Ket^k van onzen Heer Jezus

Christus, die de Kerk onzer vaderen is, heeft hij de

eer zich met betuiging van hoogachting te noemen.

De Kerkeraad voornoemd

,

{get.) A. KuYPER, l. Praes.

H. C. Beevoets, Scriba.

2*



N°. VU.

SCHBIJVEN VAN GECOMMITTEEEDEN VAN HET CLASSICAAL

BBSTtJUS AAN DEN KEEKERAAD.

mreckt, 14 Septemhe?^ 1868.

Eerwaarde Heeren, Geliefde Broeders!

De onvoldoende uitkomst der Kerkvisitatie die in

dezen jare, ten opzigte van uwe gemeente, schriftelijk

heeft plaats gehad, heeft de hoogere Kerkbesturen ge-

leid tot het besluit , dat alsnog een persoonlijk onder-

zoek naar den toestand van uwe gemeente , zou worden

ingesteld.

Het Classicaal Kerkbestuur van Utrecht heeft dien

last opgedragen aan ons ondergeteekenden (Ds. Ber-

nard Gewin, Predikant te IJsselstein en Mr. Cornelis

Govert de Balbian van Doorn, oud-ouderling te Utrecht,

beiden lid van datzelfde Classicale Kerkbestuur).

Wij hopen D. V. daarvoor bij UwEerw. te komen , op
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Woensdag den dertigsten September aanstaande (30

September 1868) , des voormiddags ten elf ure.

UwEerw. daarvan kennis gevende , drukken wij daarbij

uit onzen wensch en ons vertrouwen, dat Gij ons zult

ontvangen met gelijke gevoelens van Christelijke belang-

stelling voor ons werk en van genegene welwillendheid

voor onze personen, als die ons jegens U vervullen.

En mogt ook al bij sommigen van U een afkeer be-

staan tegen de waardigheidsbekleeders , wij bidden U,

strekt dien toch niet uit tegen de waardigheid zelve,

en miskent niet een gezag dat reeds bij de eerste vest-

iging van onze Kerk als noodzakelijk tot behoud der

orde is aangenomen! Misschien zoudt Gij alzoo verbre-

ken het krachtigste middel in Gods hand, tot herstel

der eenheid van geloof en belijdenis in de gemeente,

waarvan wij de toenemende afwijking met diepe smart

gadeslaan.

Wij die onze roeping in dien zin aannemen en willen

volgen, vleijen ons dat Gij door inschikkelijkheid van

uwe zijde, de taak die ons werd opgelegd zult willen

verligten, en daarom vragen wij U de opvolging der

wettelijke voorschriften, vervat in art. 7 in fine; art. 8

en art. 10 van het Reglement op de Kerkvisitatie , en

vooral van art. 8, omdat wij uwe afwezige medeleden

later afzonderlijk zouden moeten hooren: eene vermeer-

dering van moeite , die voor geen der betrokkenen aan-

genaam kan zijn.

Schenkt ons uwe broederlijke ondersteuning en bidt

met ons, dat de Heer der Gemeente, in Wiens naam
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wij dan zullen te zamen zijn, met ons wonen en on-

zen arbeid zegenen zal, opdat die in waarheid moge

strekken tot heil van onze Kerk, die ons allen dier-

baar is.

Met betuiging van onze hoogachting, noemen wij ons,

Eerwaarde Heeren, Greliefde Broeders I

Gecommitteerden uit het Classicale Kerk-

bestuur, tot de Kerkvisitatie

,

{get) C. G. DE Balbian van Doorn.

Ook voor en namens Ds B. Gewin.



N^. VUL

KERKERAADSBESLUIT VAJ5 21 SEPTEMBER 1868.

De Algemeene Kerkeraad der Nederduitsche Hervormde

Gemeente te Utrecht

Gezien het schrijven van de leden des Classicalen

Bestuurs, Mr. C. G. de Balbian van Doorn, oud-ouder-

ling te Utrecht en Ds. B. Gewin, pred. te IJsselstein,

daarbij kennis gevende, dat zij door het Classicaal Be-

stuur gelast zijn, den Kerkeraad mede te deelen, dat,

hoewel de schriftelijke kerkvisitatie dit jaar in deze

Gemeente reeds heeft plaats gehad, er nogmaals, en

wel op 30 Sept. e. k. des voormiddags ten elf ure, eene

tweede, en wel persoonlijke kerkvisitatie in deze zelfde

Gemeente zal gehouden worden, op grond dat de uit-

komsten der eerste niet voldoende waren gebleken, —
alsmede dat zij door genoemd Bestuur tot deze acte

zijn gecommitteerd;

Overwegende voorts, dat blijkens het schrijven van

het Classicaal Bestuur in dato 26 Aug. jl., het Classi-

cale Bestuur in deze niet uit eigen machtsbevoegdheid

,
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maar slechts op last vau het Provinciaal Kerkbestuur

van Utrecht gehandeld heeft,

Verklaai-t tot deze geheel onwettige en zoo met den

geest als de letter onzer kerki-echtehjke voorschriften

volstrekt strijdige en daai-enboven den rechter onwaar-

dige acte , die licht tot onzedelijke gevolgen zou kunnen

leiden, niet te kunnen noch te mogen medewerken, en

besluit diensvolgens

:

1° dat er op 30 September 1S68 geene vergadering

van den Algemeenen Kerkeraad zal gehouden worden;

2° dat van deze aanschi-ijving van zich noemende

visitatoren geen afkondiging aan de Gemeente zal plaats

hebben

;

3° dat aan de H.H. :Mi\ C. G. de Balbian van Doorn

en Ds. B. Gewin, predikant te IJsselstein, niet geza-

menlijk, noch in hunne hoedanigheid van visitatoren,

maai' aan elk afzonderlijk en in hun privé mededeeling

zal geschieden van de onmogelijkheid waarin de Ker-

keraad zich bevindt , om hen in hun voorgegeven kwa-

liteit op 30 September e. k. te ontvangen, met verwij-

zing naai' de redenen, hiervoor aan het Classicaal Be-

stuur opgegeven, en met bijzending van afdruk dezer

opgave;

4° dat aan het Classicaal Bestuur in uitvoerige Me-

morie zal worden gedaan opgave der redenen, die den

Kerkeraad tot het volgen dezer gedragshjn dwingen;

b^ dat hij in dezen tot het niet opvolgen van den

last des Classicalen Bestuurs zich gerechtigd acht door

Ai't. 14 Algemeen Reglement, daai' hij, door te ge-
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hoorzamen, het onmogelijk zou maken de zaak in

haar geheel te doen blijven;

6° dat hij in de onzekerheid , met welk bestuur hier

zijn geschil is, ter voldoening aan art. 14 Algem. Regl.

geen anderen weg weet te volgen dan aan het Provin-

ciaal Kerkbestuur van Utrecht , als het eerst volgend

bestuiu' in opklimmenden rang, afdruk van dit zijn

besluit en de sub 4° genoemde Memorie toe te zenden

;

7° eindelijk, dat de Kerkeraad door dit zijn besluit

volkomen ongeprejudicieerd laat, wat hem te doen zou

gestaan hebben , zoo de reglementen onzer kerk tot de

nu onwettige acte w^erkelijk recht gaven, en zich uit-

drukkelijk de uitoefening zijner rechten en het volgen

van de door plicht en geweten hem geboden gedragslijn

voorbehoudt , voor het geval dat het thans ontstane inci-

dent op wettige wijze uit den weg kon geruimd worden.

Utrecht, 21 September 1S6S.

l)e Kerkeraad voonioemd,

(get.) A. KuYPER^ l. Praes.

J. C. Veehoeff , L Scribae.



N°. IX.

SCHEUTEN VAN DEN EIEEKERAAD AAN GECOMMITTEERDEN

VAN HET CLASSICAAL BESTUUR.

Vtrecht, 21 September 1868.

WelEdel G-estrenge tj .

WelEerwaarde Zeergeleerde

De Algemeene Kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente

te Utrecht, heeft de eer in antwoord op een schrijven

Mr. C. Gr. de Balbian van Doorn, te Utrecht
door U en den Heer ;—r

—

-.—7—r;:

—

\

—
:

B. G-ewm, te IJsselstem,

hem sub d. 14 September 1868 toegezonden, onder

betuiging zijner persoonlijke hoogachting het volgende

te berichten,

dat, welke gevoelens van welwillendheid hem ook

jegens Uwe geachte persoon bezielen, hoezeer het hem

ook behoefte zou zijn U op elk ander gebied met broe-

derlijke gezindheid te ontmoeten, en hoe volgaarne hij

U ook dank betuigt voor de uitdrukking van gelijke

gevoelens, die hij in Uw schrijven wist te waardeeren,
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het hem nogtans volstrekt onmogelijk is te yoldoen

aan Uw verzoek, om op 30 Sept. e. k. als Kerkvisi-

tator in eene vergadering des Kerkeraads tot het

houden eener persoonlijke kerkvisitatie te worden toe-

gelaten, waarom hij U verzoekt geen gevolg te geven

aan Uw voornemen, om U op gemelden datum ten elf

ure ter consistorie aan te melden, daar heden door den

Kerkeraad het besluit is genomen, om op dien dag

geene vergadering des Kerkeraads te houden.

De redenen , die hem tot dit besluit hebben genoopt

,

zijn door hem aan Uwen lastgever, het Classicaal Be-

stuur, medegedeeld , en niet officieel , maar als blijk van

persoonlijke welwillendheid, heeft hij de eer U deze

memorie in afdruk hierbij toe te zenden.

In het vertrouwen, dat dit besluit als alleen tegen

den last van het Classicaal Bestuur, en in geen enkel

opzicht tegen Uw persoon gericht zal beschouwd wor-

den, herhaalt hij U nogmaals zijn betuiging van per-

soonlijke hoogachting en broederlijke gezindheid en heeft

hij de eer zich onder aanbeveling in Uw voortdurende

welwillendheid te noemen.

De Kerkeraad voorn.

{get.) A. Kutper, l. Praes.

J. C. Verhoeef, l. Seri



N^. X.

SCHRIJVEN VAN DEN KEEKERAAD AAN HET

CLASSICAAL BESTUUR.

Utrecht, 21 September 1868.

De Algemeene Kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente

van Utrecht heeft de eer aan het Classicaal Bestuur

van Utrecht te berichten:

dat bij hem sub d. 14 Sept. 1868 ontvangen is een

schrijven van de H.H. Mr. C. G. de Balbian van Doorn,

te Utrecht en Ds. B. Gewin , te IJsselstein , kennisge-

vende dat zij door het Classicaal Bestuur gecommitteerd

zijn om op 30 Sept. e. k. persoonlijk Kerkvisitatie in

deze Gemeente te komen houden

,

dat hij zich echter door dezen maatregel, als geheel

buiten de wet staande , bezwaard acht , en dus volgens

art. 14 Algem. Regl. daartoe niet kan noch zal mede-

werken, daar de zaak bij einduitspraak niet meer zou

kunnen gebracht worden in haar geheel;
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dat hij zijn bezwaren in deze heeft uiteengezet in

eene Memorie, die hierbij aan het Classicaal Bestuur

wordt toegezonden, en waarvan copie gegeven is aan

het Provinciaal Kerkbestuur van Utrecht alsmede aan

de H.H. gecommitteerden, boven genoemd,

dat hij eindelijk, hierbij aan het Classicaal Bestuur

aanbiedt copie van zijn schrijven aan het Provinciaal

Kerkbestuur , alsmede afdruk van het door hem op meer-

genoemde missive van gecommitteerden genomen besluit.

De Kerkeraad voorn.

(get.) A. KüTPEE, l. Praes.

J. C. Verhoeff, l. Scribae.



N°. XL

MEMORIE ONDER DAaTEEKENING VAN 21 SEPTEMBER

AAN HET CLASSICAAL BESTUUR TOEGEZONDEN.

MEMORIE door den Algemeenen Kerke-

raad der Nederduitsche Hervormde Gre-

meente te Utrecht aan het Classikaal

Bestuur van Utrecht toegezonden, ter

begeleidhig van zijn schrijven sub. d,

21 September 1868.

De acte van persoonlijke Kerkvisitatie die naar luid

een schrijven van de Heeren Mr. C. G.. de Balbian van

Doorn, te Utrecht en B. Gewin te IJsselstein, sub d.

14 September 1. 1. tegen 30 September e. k. des voor-

middags ten elf ure aan den Algemeenen Kerkeraad der

Nederduitsche Hervormde gemeente te Utrecht wordt

aangeboden, kan door dien Kerkeraad niet aanvaard

worden, omdat zij onwettig is, en behoeft niet geac-

cepteerd te worden, omdat de duidelijkste bepalingen
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der wet den Kerkeraad zijn gedragslijn in dezen voor-

schrijven.

Zoo dikwijls een acte van Kerkvisitatie aan eenigen

Kerkeraad wordt aangeboden , heeft deze zich , ten zij re-

denen van hoogere orde hem dit verbieden , te gedragen

naar het voorschrift hem gegeven in het Synodaal Re-

glement op de Kerkeraden art. 16, sub 5°, hetwelk

aldus luidt:

„Tot het werk van den Algemeenen Kerkeraad

„behoort in alle gemeenten:

„5°. het ontvangen van de persoonlijke en de

„beantwoording van de vragen der schriftelijke

„Kerkvisitatie, volgens het Reglement op dat on-

derwerpt

Ook Utrechts Kerkeraad had dus bij het ontvangen

van opgemeld schrijven te onderzoeken, wat volgens

het Reglement op dit onderwerp, in casu, het Regle-

ment op de Kerkvisitatie van den 5eu Mei 1859,

van hem als Kerkeraad kon gevorderd worden.

Dit onderzoek moest hem tot het besluit leiden in

geen enkel opzicht tot deze acte mede te werken, daar

zij geheel in strijd met het Reglement op dit on-

derwerp werd aangeboden.

Onwettig zou deze zich noemende persoonlijke Kerk-

visitatie zijn

:

1°. daar niet van het Classicaal bestuur, maar
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van het Provinciaal Kerkbestuur het initia-

tief hiertoe is uitgegaan.

Om dit aan te toonen , wordt vereischt de na-

wijzing

a. dat volgens de wet alleen het Glassicaal Bestuur

hier tot initiatief gerechtigd is.

b. dat in casu het initatief door het Provinciaal

Bestuur is genomen.

Overgaande tot het bewijs der eerste stelling

a. dat alleen het Glassicaal Bestuur in dezen volgens de

wet tot initiatief gerechtigd is

verwijst hij naar art. 44. n°. 2 Algemeen Reglement,

waar uitsluitend aan de Cl as sic ale Besturen en aan

deze Besturen alleen het recht wordt toegekend om jaar-

lijks door schriftelijke of persoonlijke Kerkvisitatie den

toestand der gemeenten onder hun ressort te onderzoeken.

Voorts naar art. 3 regl op de Kerkvisitatie. „De instel-

ling van het onderzoek is opgedragen aan de Glassi-

cale besturen;" art. 6 ib. „de Kerkvisitatie wordt door

de daartoe gecommitteerden van de Olassicale Be-

sturen gehouden;" art. 15 ib. „Zij heeft cm de 3 jaren

persoonlijk , de twee daarop volgende schriftelijk plaats

,

„t-enzij het door het Glassicaal Bestuur anders

wordt goed gedacht;" en art 19, waar bepaald

wordt, dat de tabellen na inzage der hoogere besturen

aan de Olassicale Besturen worden teruggezonden.

Aan de Provinciale Kerkbesturen is bij de wet de

geheel passieve rol aangevv^ezen om de rapporten der

Kerkvisitatie van het Glassicaal Bestuur te ontvangen en
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over te zenden aan de Synode, volgens art. 20 regl.

op de Kerkvisitatie.

Door zich iets anders in dezen te veroorloven, over-

treedt het Provinciaal Kerkbestuur dus art. 13 al. 1 van

het Algemeen Reglement, waar elk kerkbestuur uitdruk-

kelijk verboden wordt zich in iets te mengen wat

uitsluitend tot den werkkring van een ander

collegie behoort, vergrijpt zich dusdoende aan de

rechten van het Classicaal Bestuur en verleidt dit Bestuur

tot medeplichtigheid aan volstrekt onwettige handelingen.

Intusschen dit is geschied. Om dit zijn beweren te

staven heeft de Kerkeraad dus in de tweede plaats aan

te toonen, dat

b. in dezen het initiatief nitt van het Classicaal Bestim?',

maar van het Provinciaal Kerkbestuur is uitgegaan.

Hiertoe verwijst hij

1°. naar het schrijven van het Classicaal Bestuur in

d. 26 Augustus 1868, waarin uitdrukkelijk wordt ver-

klaard, dat gemeld Bestuur gemeend had, de ontvangen

inlichtingen als resultaat van Kerkvisitatie aan het hoo-

gere bestuur te moeten opzenden, maar dat het Pro-

vinciaal Kerkbestuur hiermede geen genoegen nemende

,

een herhaalde toezending van tabel A had gelast.

2°. Op het feit, dat het Classicaal Bestuur door

opzending der tabellen en niet aanwending van tucht-

middelen op den Algemeenen Kerkeraad
,
getoond heeft

de zaak als beëindigd te beschouwen.

3°. Op de verklaring door leden van het Classicaal

Bestuui' herhaaldelijk gegeven dat zij in dezen slechts

3
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de trechter waren voor de werkzaamheid van het Pro-

vinciaal Kerkbestuur en niet naar eigen initiatief, maar

alleen op last van dit Kerkbestuur handelden.

Wordt dus reeds door deze schending van den geest

en de letter onzer kerkelijke wet, deze acte onwettig

gemaakt, zij is het meer nog, omdat

2°. Volgens de wet nooit meer dan ééne Kerk-

visitatie in hetzelfde jaar in dezelfde ge-

meente kan en mag gehouden worden.

De kerkelijke wetgeving is op dit punt voor geen

verschillende uitlegging vatbaar.

Art. 44. 2. Algem. Regl. zegt van de Classicale Be-

sturen :

„Zij doen jaarlijks bij schriftelijke aanvrage,

„doch om de drie jaren en voorts zoo dikwijls zij

„dit bij eenige gemeente noodig achten, persoon-

„lijke Kerkvisitatie volgens de daaro'p bestaande ver-

^^ordeningen.

De bewoordingen van dit artikel moeten dus worden

uitgelegd naar het Regl. op de Kerkvisitatie van 5 Mei

1859.

Daar nu leert art. 1 dat de Kerkvisitatie jaarlijks

wordt gehouden; art. 6, dat zij gebonden is aan een

termijn die met de eerste helft van de maand Mei ein-

digt; bepaalt voorts art. 15, dat nadat de visitatie per-

soonlijk is gehouden, zij twee achtereenvolgende jaren

voor den 1° Mei schriftelijk zal plaats hebben, tenzij

het Classicaal Bestuur goedvindt dit om bijzondere re-

denen (en volgens art. 21 zoo het vergoeding van kosten
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verlangt, maar ook dan alleen, onder verplichting van de

noodzakelijkheid dezer acte aan het Provinciaal Kerkbe-

stuur te testeeren) persoonlijk te doen. In zulk een geval

heeft een huitengewone persoonlijke Kerkvisitatie plaats , in

stede van de schriftelijke. Dit blijkt uit art. 21 , waar ^(?-

wone persoonlijke Kerkvisitatie (d. i. om de 3 jaren) en

'buitengewone (d. i. de volgens art. 15 verordende) tegenover

elkander worden gesteld; en dit bevestigt nu ook art. 44,

al. 2, Algem. Eegl. , waar gesproken wordt van per-

soonlijke kerkvisitatie „om de drie jaren en voorts zoo

dikwijls het Classicaal Bestuur dit noodig acht, d. i.

in plaats der schriftelijke , volgens de verordeningen op

dit onderwerp , d. i. nooit anders dan jaarlijks volgens

art. 1, en nooit na de eerste helft van Mei, volgens

art. 6 Regl. Kerkvisitatie. Een tweede Kerkvisitatie , na

dien termijn, strijdt dus met den geest en de letter der

wetgeving, en zou dus een wederrechtelijke daad zijn,

waaraan geen Kerkeraad zich mag onderwerpen, zoo-

lang de wetgeving op dit punt niet gewijzigd is.

De Synodale Acten van 1858 staven de meening van

den Kerkeraad dat hier aan" geen dubbelzinnigheid te

denken valt. De Commissie toch voor het Reglement

op de Kerkvisitatie zegt in haar rapport (Syn. Acten,

p. 193); „De door het Provinciaal Kerkbestuur van

„Noord-Holland en de Classicale Vergaderingen van Alk-

„maar en Gouda voorgestelde wijzigingen en bijvoegselen

„ter bepaling, waar en wanneer een buitengewone Kerk-

„visitatie geschiedt . . . komen Uwer Commissie voor ten

„eenenmale onnoodig te zijn," en blijkens p. 204 der

3*
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Acten heeft de Synode in dit oordeel harer Commis-

sie berust.

T'Iaar bovendien, geene persoonlijke Kerkvisitatie, welke

ook , mag plaats hebben anders dan op de wijze in art.

12 en 13 Eegl. Kerkvisitatie omschreven. En zou het nu

al denkbaar zijn, dat meer dan eens des jaars op de

vragen naar belijdenis en wandel geantwoord werd, —
de ongerijmdheid springt in het oog, waar men meer dan

eens telken jare antwoord zou verlangen op de vraag

volgens art. 12, g.: Welk het getal is der jeugdigen en

meer gevorderden in de Gemeente te zamen die in het

jongst verlooyen burgerlijk jaar van het godsdienstonder-

wijs hebben gebruik gemaakt, — Wie in hetzelfde tijdvak

op belijdenis des geloofs zijn aangenomen enz. , of in

art. 12, h,: Wie in het jongst verloo'gen burgerlijk jaar

van andere kerkgenootschappen tot ons of van ons tot

andere kerkgenootschappen zijn overgegaan. Immers

ook uit deze bepalingen blijkt overtuigend, dat tus-

schen twee opeenvolgende Kerkvisi'tatiën een

vol burgerlijk jaar moet verloopen zijn, om Vi-

sitatie volgens het Reglement op dit onderwerp ook

maar mogelijk te maken.

Tot geen andere slotsom brengt ons art. 29, Regl.

op de Kerkvisitatie, waar het Classicaal Bestuur wordt

gelast, de resultaten der Kerkvisitatie voor den lö^en Juni

aan het Provinciaal Kerkbestuur op te zenden, alsook

art. 20, waar aan het Provinciaal Kerkbestuur wordt

voorgeschreven om voor 1° Juli de bescheiden ter Syno-

dale tafel te brengen opdat zij voor 1° Septe/nher aan
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het Kerkbestuur van wege de Synode kunnen teruggaan.

Ook hieruit blijkt dus overtuigend , dat én het Classi-

caal Bestuur én het Provinciaal Kerkbestuur én de

Synode gedwongen zouden worden in strijd met de dui-

delijkste voorschriften der wet te handelen , zoo de Ker-

keraad zich bewegen liet tot deze onwettige daad mede-

tewerken.

De onwettigheid van de nu aangebodene acte volgt

dus daaruit

1°. dat zij wordt aangeboden na den Ib^^ Mei.

2°. nadat reeds eenmaal Visitatie dit jaar in deze

gemeente heeft plaats gehad.

Dat reeds Visitatie in deze gemeente is geschied , blijkt

1°. uit het schrijven der H.H. de Balbian van Doorn

en Gewin namens het Classicaal Bestuur, waar wij in

den aanhef dus lezen:

„De onvoldoende uitkomst der Kerkvisitatie, die

„in dezen jare, ten opzigte van Uwe Gemeente

„schriftelijk heeft plaats gehad!'

2°. uit de volgende overweging : Wat en hoe bij de Visitatie

onderzocht is , wat het resultaat van dit onderzoek bleek

,

wat en hoe op de vragen der hoogere Besturen is geant-

woord, blijft voor de vraag of de kerkvisitatie heeft plaats

gevonden , onverschillig. Dit moge aan de hooge Kerkbe-

sturen , die het verslag en de tabellen ontvangen , aanlei-

ding geven tot vertoogen, vermaningen, opmerkingen of

de aanwending van tucht-middelen , maar kan nimmer

leiden tot de herhaling der Kerkvisitatie zelve, of recht

geven om ze als niet-geschied en onvoltooid te beschou-
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wen, — en minder nog een hooger bestuur machtigen om
den Kerkeraad te noodzaken anders te antwoorden dan

hij gedaan heeft, en dus de zaak nog eens over te doen,

of te beproeven hem tot beter en voldoender antwoor-

den te verlokken. Ook als voortzetting der vroegere en

afgeloopene Kerkvisitatie is er voor deze acte dus vol-

strekt geen plaats te vinden op den grondslag der wet.

Een gehouden Kerkvisitatie kan niet herhaald worden,

noch voortgezet noch overgedaan. Immers is naar art.

2 van het Regl. Kerkv. het doel dezer acte een on-

derzoek naar den toestand der gemeente, dan is na

afloop van dit onderzoek, óf het onderzochte bekend,

óf het onderzoek zelf belet en verhinderd geworden.

In dit laatste geval moeten zij, die oorzaak der ver-

hindering waren, gestraft worden, (zoo de wet aan

het hoogere Kerkbestuur hiertoe de middelen aanbiedt

,

wat in casu door den Kerkeraad ontkend wordt) —
maar in elk geval blijft het ondenkbaar dat men van

den Kerkeraad , een lichaam , dat gerekend moet worden

met ernst en waarheidsliefde en nauwgezetheid, met

bewustheid en naar geweten gehandeld te hebben, zou

kunnen vorderen anders te antwoorden dan hij deed:

ondenkbaar dat men na een gesloten onderzoek eenvou-

dig nog eens zou beginnen te onderzoeken, óf omdat

men niet te vreden was met het verkregen resultaat , of

door de wet in verlegenheid werd gelaten, hoe bij zulk

een stand van zaken zich te gedragen.
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En is hiermede de volstrekte onwettigheid der Acte

waartoe men den Kerkeraad wilde bewegen, langs dub-

belen weg Yoldingend bewezen, dan meent de Kerkeraad

nog dit formeele bezwaar te moeten inbrengen tegen

de Avijze waarop men tot die acte zocht te geraken:

dat zulk een Acte alleen het gevolg zou kunnen zijn

van een opzettelijk besluit van het Classikaal Bestuur

volgens art. 3 en 15 Regl. Kerkvis., en mededeeling

van dit besluit door het Classikaal Bestuur aan de Ker-

keraad moest zijn toegezonden alvorens visitatoren zich

aanmeldden. Zooals nu de aankondiging door zich

noemende gecommitteerden is geschied, zou de Acte

dus door den Kerkeraad zelfs dan niet kunnen aan-

vaard worden, ook al was zij vóór 15 Mei in de plaats

der gewone schriftelijke, die dit jaar aan de orde was,

langs dien onwettigen weg aangeboden.

Maar de Kerkeraad meent verder te moeten gaan en

dezen stap der hoogere Kerkbesturen, niet slechts on-

wettig, maar ook onedel en derhalve den rechter onwaar-

dig te moeten noemen. In hoeverre hiermede niet het

Classicaal Bestuur bedoeld is , blijkt uit het boven aan-

gevoerde, al meent de Kerkeraad voor zich de stelhng

niet te mogen onderschrijven, dat de last van een hoo-

ger Kerkbestuur een lager Bestuur van alle eigene ver-

antwoordelijkheid zou ontslaan.

ïot deze qualificatie acht hij zich gerechtigd op grond

der volgende beschouwing.



40

De Kerkeraad heeft bij besluit van 4 Mei, 8 Juni

en 2 September zijn overtuiging in zake de Kerkvisitatie

kenbaar gemaakt, en dienovereenkomstig gehandeld.

Had de Kerkeraad hierdoor naar het oordeel der hoo-

gere Kerkbesturen zich aan wetsovertreding schuldig

gemaakt, — deze besturen moesten dan beoordeelen

in hoe verre men wegens wetsovertreding, waartoe een

drang des gewetens voerde , vooral in onze dagen al dan

niet strafbaar zij te achten, — en zoo men die vraag

bevestigend beantwoordde, tot het aanwenden van tucht-

middelen moeten overgaan , en dus tegen den Ket-keraad

moeten procedeeren volgens art. 1 Eegl. Opzicht en

Tucht. Op die lijn bewoog zich dan ook het schrijven

van het Classicaal Bestuur van 3 Juni j. 1. , en toen

derhalve het Classicaal Bestuur na ontvangen antwoord

van het verder voortgaan op die lijn afzag, was hiermede

voor dit jaar de zaak der Kerkvisitatie geheel ten einde

gebracht , tenzij hoogere Besturen het Classikaal Bestuur

van nalatigheid in het uitoefenen van toezicht op den

Kerkeraad beschuldigden.

Dit is geschied. Blijkens schrijven van het Classicaal

Bestuur van 26 Augustus, in verband met de officiëele

mededeelingen der Kerkelijke Courant, heeft het Pro-

vinciaal Kerkbestuur van Utrecht op last der Synode

de zaak in handen genomen. Zoo werkelijk het Pro-

vinciaal Bestuur meende dat het Classicaal Bestuur in

dezen aan nalatigheid schuldig stond , zal de Kerkeraad

aan dit Kerkbestuur het recht tot deze inmenging in

het minst niet betwisten. Maar hoe ook beschouwd

,
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dit Kerkbestuur kan en mag om een schuldig Kerke-

raadsheslint nooit anders dan den Algemeenen Kerkeraad

zelven in rechten betrekken. Deze, (niet de kerkeraads-

leden) is blijkens art. 16. 5°. Regl. Kerker., en art. 3,

7, 17 en 18 Regl. Kerkv. verplicht Kerkvisitatie over

zich te laten houden, en deze^ de Kerkeraad^ moet

dus als de schuldige vervolgd worden, waar deze han-

deling naar het oordeel der hoogere Kerkbesturen on-

bevredigend afloopt of verhinderd werd. Wil en kan

men dus straffen, men straffe dan den overtreder, in

casu den Algemeenen Kerkeraad, maar schende

in den aanvang van het proces het eerste rechtsbeginsel

niet waarop elke rechtspleging steunt, dat alleen de

schuldige, en nooit een ander in zijn plaats mag wor-

den gestraft.

Maar wat blijkt? — dat men dit niet kan, dat de

wet hiertoe geen termen oplevert; dat nóch door

het Reglement van Kerkvisitatie voorzien is in het geval

van weigering , nóch door het Reglement van Opzicht en

Tucht in het geval dat tegen een lichaam als zoodanig

moet geprocedeerd worden. Met het wetboek in de

hand kan men dus wel perso?ien^ niet het lichaam treffen,

en daar men nu in casu juist een schuldig lichaam voor

zich heeft, erkent men niet de ongenoegzaamheid en

onvolledigheid van het strafwetboek, maar zoekt de

personen voor het lichaam te substitueeren.

Men gelast het Classicaal Bestuur persoonlijke Kerk-

visitatie in strijd met de wet te houden, niet om daar-

mede het doel eener Kerkvisitatie te bereiken en zich
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eens te vergewissen omtrent den toestand der Utrecht-

sche gemeente, — maar om langs dien weg de daad

des Algemeenen Kerkeraads om te zetten in persoonlijke

handelingen zijner leden, en waar volgens de wet de

schuldige niet te bereiken is, langs dezen weg een

anderen schuldige in zijn plaats te doen treden.

Kecht om dus te spreken geeft meergenoemd schrijven

van de H.H. Gewin en de Balbian van Doorn, waarin

na de aansporing, dat toch alle leden ter visitatie tegen-

woordig mochten zijn, de geheel exceptioneele bepaling

voorkomt, dat men de afwezige leden van den eaad

LATER AFZONDERLIJK ZAL MOETEN HOOREN , CCU bij-

voeging waaruit het daghelder blijkt , dat men een Kerk-

visitatie, die in zich zelf reeds onwettig is, bovendien

nog tot een ongeoorloofd doel, namelijk als geheim

middel van instructie wil misbruiken.

Mag zulk een handelwijze van een trechter tegenover

den schuldige, in rondborstige taal met geen zachtere

benaming dan die van onedel bestempeld worden, zij

is niet minder af te keuren , daar zoo Ucht een immo-

reele strekking kan voortvloeien uit deze voor een

rechterlijk Collegie in waarheid ongehoorde handelwijze.

Men weet natuurlijk ook bij de hoogere Besturen wel

uit eigen ervaring, dat in een Hchaam, dat uit tal van

leden is saamgesteld, zelden met volkomen eenparig-

heid tot gewichtige stappen besloten wordt, en het ver-

eischt dus geen geheimhouding dat ook in den boezem
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des Kerkeraads een minderheid zich met het genomen

besluit niet heeft kunnen vereenigen. Vooreerst is het

dus te verwachten , dat door een maatregel als waartoe

men thans den Kerkeraad zoekt te bewegen, dat verschil

van gevoelen tot openlmre verdeeldheid zal aangroeien

en dus tmst en tweedracht zal worden gezaaid tus-

schen leden van een zelfde lichaam , die ook bij verschil

van zienswijze in dit speciale punt, toch vereenigd waren

door een gevoel van heilige antipathie tegen den leugen-

geest waardoor ons Kerkgenootschap bezeten is. Maar

lovendien, ieder gevoelt dat het voor menig lid van

den raad een geheel verschillende positie geeft, of hij

in de Kerkeraadsvergadering , dan wel hinnenskamers zich

tegenover de visitatoren geplaatst vindt. Wordt in de

vergadering van den Kerkeraad het voor en iegen be-

discussieerd, en hij dus in staat gesteld om met volko-

men kennis van zaken te oordeelen, — niet alzoo bin-

nenskamers waar aan visitatoren alleen het woord wordt

gelaten, en hij van alle verdediging ontbloot is, zoo

hij zelf niet de gave bezit, om het eventueel onware

in de redenering zijner tegenpartij te ontwarren en te

weerleggen. Zoo zou het dan bij uitslag der gedane

huiszoeking kunnen blijken, dat de meerderheid die in

den raad zich tegen de kerkvisitatie verklaard had , bij

partiëele ondervraging tot minderheid versmolten was. Zoo

zouden velen tot verandering van uitspraak kunnen

gebracht worden, zonder dat hun overtuiging werke-

lijk was omgezet; en zou dus door pressie van buiten het

Kerkeraadsbesluit van 4 Mei, 8 Juni en 2 September
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opgelost en vernietigd worden, niet doordien men den

Kerkeraad van dwaling overtuigd of zijn bezwaren weer-

legd had, maar door een onwettigen invloed op som-

migen zijner leden individueel uitgeoefend , — door een

inquisitoriale handelwijze, waartoe geen enkel wetsar-

tikel ook slechts een zweem van recht geeft. En ja,

dan zou er een oplossing der moeilijkheden zijn gevon-

den, maar langs een weg die geheel door de gangen

der duisternis voert, en dus op immoreele wijze een

daad ongedaan zijn gemaakt, waardoor men zich zeer

te onpas geplaatst vindt tusschen de klem van anderer

geweten en het prestige van eigen gezag.

Wijl het dus overtuigend blijkt, dat deze acte

1°. uitgaat van een Kerkbestuur, dat in dezen vol-

strekt onbevoegd is tot handelen

;

2°. zou plaats hebben na den door de wet bepaalden

termijn

;

3°. in strijd zou zijn met al wat over Kerkvisitatie

in onze kerkelijke wetgeving geschreven staat;

4°. op formeel onjuiste wijze tot den Kerkeraad is

gebracht

;

bovendien

5°. onder een voorgewenden vorm een den rechter

onwaardige wijze van instructie verbergt;

en eindelijk

6°. een immoreelen invloed zou kunnen uitoefenen

op de betrokken personen en den gang van het

recht

;

verklaart de Kerkeraad hiermede aan het Classicaal
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Bestuur en door zijn intermediair aan alle hoogere Kerk-

besturen :

dat hij de zich noemende persoonlijke Kerk-

visitatie, die tegen 30 September hem is aan-

gekondigd als een onwettige, door niets ge-

rechtvaardigde en onedele daad beschouwt die

licht tot immoreele gevolgen kon leiden, en

dus het verzoek om hieraan medeplichtig te

worden, met bewustheid en uit volle overtui-

ging afwijst.

Aldus vastgesteld door den Algemeenen Ker-

keraad der Nederduitsche Hervormde Gemeente

te Utrecht in zijne vergadering van 21 Septem-

ber 1868.

(get.) A. KuYPEE, l. Praes.

J. C. Verhoeff, l Scrihae.
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SCHRIJVEN VAN DEN KERKERAAD AAN HET PROVINCIAAL

KERKBESTUUR VAN UTRECHT.

utrecht, 21 Septemher 1868.

De Algemeene Kerkeraacl der Ned. Herv. Gemeente

te Utrecht heeft de eer ter kennisse te brengen van

het Provinciaal Kerkbestuur van Utrecht,

dat onder dagteekening van 14 September 18G8 bij

hem ontvangen is een schrijven van de H.H. Mr. C. G.

de Balbian van Doorn, te Utrecht en Ds. B. Gewin,

te IJsselstein, houdende kennisgeving, dat zij door het

Classicaal Bestuur van Utrecht gecommitteerd zijn, om

op 30 September e. k. persoonlijke Kerkvisitatie in de

gemeente Utrecht te houden.

dat hij echter staande in de overtuiging, dat deze

acte geheel buiten de wet omgaande niet aanvaard kan

worden, zich door dezen maatregel van het Classicaal

Bestuur bezwaard acht, en krachtens art. 14 Algem.

Regl. zich dus van medewerking tot deze acte onthou-
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den zal, omdat de zaak bij einduitspraak niet meer

in haar geheel zou kunnen gebracht worden,

dat hij zich echter niet op officiëele wijze tot het

Provinciaal Kerkbestuur, als het eerste opklimmend in

rang, volgens art. 14 om beslissing in deze wenden

kan, daar zijn bezwaar juist tegen dit bestuur gericht

is^ op welks last door het Classicaal Bestuur tot dezen

maatregel is overgegaan,

dat hij zich evenmin op officiëele wijze tot de Syno-

dale Commissie kan wenden, als in rang volgend op

het Provinciaal Kerkbestuur, daar hij zich wel in wer-

kelijkheid, maar niet formeel door dit Bestuur bezwaard

kan rekenen,

dat hij derhalve bij gemis in onze wetgeving van eene

aanwijzing , hoe zich een lager Kerkbestuur in zulk een

gecompliceerde verwikkeling te gedragen hebbe,

besloten heeft bij uitvoerige Memorie zijn gevoelen

aan het Classicaal Bestuur kenbaar te maken,

en ter voorkoming van het vermoeden , als of het

Provinciaal Kerkbestuur in deze zou zijn voorbijgegaan,

de eer heeft hierbij een afdruk van het Kerkeraads-

besluit en de Memorie die op deze zaak betrekking

hebben aan het Provinciaal Kerkbestuur van Utrecht

toe te zenden.

De Kerkeraad voornoemd.

(getj A, KuYPER, l. Fraes.

J. C. Vehhoeff, l. Scrihae.
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Jiet kan niet anders of het laatstelijk op 21 Sep-

tember door Utrecht's Kerkeraad genomen besluit, en

de daarbij gevoegde Memorie , die eerlang het licht zien

,

zullen op velen een min-gunstigen indruk maken. Dien

indruk voorzie ik bij hen zelfs, die, dusver, hoezeer

ook tegen het afwijzen des Kerkvisitatie als zoodanig

gekant, toch om der conscientie wille hun broederen

steunden met hun sympathie en hun gebed.

Niet zonder bevreemding zal men vragen , of de con-

scientiedrang , waarop men eerst met zooveel nadruk

wees, dan nu reeds geheel op den achtergrond is ge-

treden, om plaats te maken voor een altijd betwistbaar

beroep op de slordig geformuleerde artikelen van Re-

glementen , wier klem en veerkracht door niemand meer

wordt gevoeld. Hoe, zal men vragen, is dat een strijd

in den naam des Heeren begonnen , is dat een pal staan

om des gewetens wil , als men reeds , bij het eerste drei-

gen des gevaars, zijn banier vallen laat voor aller oog

en druipstaartend wegvlucht om zich achter dezelfde

vermulmde borstweringen te verschuilen , die men eerst

met zooveel moed bestormen wou? Moet het in Utrecht

een strijd des geloofs heeten, en durft men dan met

zooveel gedruisch wapenen in dien strijd doen klette-



ren, die uit het ongeestelijk tuighuis van ons kerkelijk

wetboek , . . . . zoo maar op eerlijke wijze genomen zijn ?

Is men dan begonnen met den geest , om met het vlee-

schelijk wapen van zifterij en wetsgekibbel te eindigen?

Nog eens , ik vrees dat men zoo vragen zal , en dat in

veler schatting die vraag misschien een oordeel tevens

zal zijn.

Om deze misvatting, althans bij den onbevooroor-

deelde, te voorkomen, acht ik mij tot een korte toe-

lichting gedrongen.

Het standpunt , door Utrecht's Kerkeraad ingenomen

,

is en blijft: een Kerkvisitatie die tot een leugen

is geworden, en toch als waarheid zich voor-

doet, om der conscientie wille af te wijzen.

Ook al had de wet dus aan de hoogere besturen

recht gegeven tot een tweede , en wel persoonlijke Kerk-

visitatie, ze zou, even als de schriftelijke van 4 Mei,

met volle overtuiging zijn afgewezen, zoo lang het gees-

telijk karakter dezer acte niet was hersteld.

Die gedachte lag mij dan ook op den bodem der

ziel , toen zich geheel onverwacht een drieledig incident

voordeed, waarmee men rekenen moest. «

Wat toch geschiedde?

1°. Waar de wet slechts van ééne Kerkvisitatie tel-

ken jare spreekt, werd den Kerkeraad een tweede Kerk-

visitatie binnen hetzelfde jaar aangekondigd.

2°. Waar volgens de wet alleen het Classicaal Bestuur

in zake de Kerkvisitatie te beschikken heeft, werd deze

aangeboden op last van het Provinciaal Kerkbestuur.



En eindelijk 3°. waar de wet van geene andere Kerk-

visitatie weet , dan om den toestand eener gemeente te

onderzoeken , werd hier de Kerkvisitatie als geheim mid-

del van instructie misbruikt.

Geen kwestie dus of de stap, waartoe medewerking

gevraagd werd, was in elk opzicht onwettig.

Wat stond ons dan te doen?

Drie wegen slechts kon Utrecht's Kerkeraad inslaan.

Of die onwettigheid eenvoudig over zich laten komen,

als versterking van zijn eigen geloof aan het onheilig

karakter van de macht, waarmee men te strijden had,

en in elk vonnis, welk dan ook, daaruit voort mocht

vloeien, eenvoudig berusten. Of ook nu om des gewe-

tens wil de Kerkvisitatie weigeren , en de schending der

wetsartikelen later als middel tot cassatie aanwenden.

Of, zonder iets te derogeeren aan zijn eenmaal gekozen

standpunt, beginnen met de onwettigheid in het licht

te stellen van de rechtsmiddelen, waartoe een verlegen

Kerkbestuur zijn toevlucht nam.

De tweede wijze van handelen was te geveinsd en ver-

raderlijk, om haar in ernst in overweging te nemen. En

waar dus alleen de keus tusschen de eerste en laatste

overbleef ontveins ik niet, dat wat mij zelven betreft, de

eerste gedragslijn mij het meest zou hebben toegelachen.

Dan toch was men geen oogenblik afgeweken van het

zuiver geestelijk terrein en de zaak het spoedigst tot be-

slissing gekomen. Intusschen men koos de laatste tactiek

,

en hoewel niet con amore, toch heb ik mij daarmede

vereenigd, toen dit de keuze der meerderheid bleek.
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Mijn overtuiging verbood mij dit in het minst niet

Waar een geschil tot een procedure neigt uit te wassen,

moet voor alle dingen het beginsel van t-echi heilig wor-

den gehouden. De verplichting om elke kwetsing van

het rechtsgevoel, elke schending van de eerste beginselen

van het recht tegen te gaan, rust dan niet alleen op

den rechter maar op de verwerende partij evenzeer. Als

verzet tegen rechtsschennis , als poging om ook in dezen

strijd de absolute rechtsbeginselen te handhaven, was

er voor een protest tegen de onwettigheid der wijze

van instructie dus allezins oorzaak.

Dat men dit protest echter als geheel incidenteel

beschouwde, daarmee geen duim breed van het eens

gekozen standpunt afweek, en in niets het geestelijk

karakter van den aangevangen strijd opgaf, blijkt dag-

helder uit het laatste artikel van het kerkeraadsbesluit,

dat aldus luidt:

„7°. dat de Kerker aad door dit zijn besluit

„volkomen ongeprejudicieerd laat, wat hem
„te doen zou gestaan hebben, zoo de regle-

„menten onzer kerk tot de nu onwettige

„acte werkelijk recht gaven, en zich uit-

„drukkelijk de uitoefening zijner rechten

„en het volgen van de door plicht en geweten

,Jiem geboden gedragslijn voorbehoudt, voor

„het geval dat het thans ontstane incident

„op wettige wijze uit den weg kon geruimd

„worden."

Alle overige maatregelen zijn dus geheel incidenteelen
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bijkomstig en raken de hartacler der kwestie in het

minst niet. Alleen in dit laatste besluit concentreert

zich het geheele geschilpunt.

Het is als of men zeggen wilde: voor het oogenblik

sla ik dit zijpad in, om den vijand het onwaardige en

onhoudbare van zijn stelling aan te wijzen , — maar als

dat geschied is, . . . dan gaat het ook weer terug, terug

naar den zelfden breeden weg, waarop we ons voort-

bewogen, en waarop niet een artikelen-trits ons ten

gids, maar de geestelijke driekleur van „plicht, ge-

weten en geloof" ons tot banier zal zijn.

Maar natuurlijk ik zou mij tot het volgen van die

gedragslijn niet hebben laten bewegen zoo ik ook maar

van verre vermoeden kon , dat de gebruikte middelen

tot verweer, gezocht en dus oneerlijk waren.

Alleen het hoofdpunt, waarop hier alles aankomt,

wensch ik daarom nog even toe te lichten.

Het is mijn innige vaste overtuiging, dat een juiste

en eerlijke wetsinterpretatie, tot geen andere slotsom

kan leiden, dan dat onder onze wetgeving, slecJds eens

des jaars KerkvisüaUe mag gehouden worden. En niet

dat ik nu hier zou willen herhalen, wat reeds in de

Memorie tot staving van dit gevoelen is aangevoerd,

maar wat ik wel wilde, is, nog even opzettelijk en

meer uitvoerig rekenschap geven van de wijze waarop

art. 44, 2°. Algem. Regl. door mij wordt geïnter-

preteerd. ^
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Het luidt aldus:

„2°. doen zij (de Classicale Besturen) jaarlijks

„bij schriftelijke aanvrage, doch om de drie jaren

„en voorts zoo dikwijls zij dit bij eenige gemeente

„noodig achten, persoonlijk, Kerkvisitatie , volgens

„de daarop bestaande verordeningen.'

'

De vraag is: beteekenen in dit artikel de woorden

voorts zoo dikwijls, dat het Classicaal Bestuur ten allen

tijde, des noods elke week visiteeren kan, of wel,

dat het Classicaal Bestuur, niet slechts om de drie

jaren, maar voorts zoo dikwijls het wil, persoonlijke

in stede van schriftelijke visitatie houden kan.

Zonder eenige bedenking verklaar ik de laatste uit-

legging voor de alleen ware.

Vooreerst, grammaticaal. Volgens de leesteekens toch

is de hoofdzin deze : zij doen jaarlijks hij schriftelijke

aanvrage .... Kerkvisitatie. Door de plaatsing van het

woord Kerkvisitatie geheel achterop , wordt dus al wat

daarenboven hier vermeld staat, tot een tusschenzin

van dezen hoofdzin gemaakt. Die tusschenzin is niet

in haakjens geplaatst , en is dus van dien hoofdzin niet

los , maar afhankelijk , en kan derhalve niets behelzen

,

wat met den hoofdzin strijdig is, tenzij een adversatief

partikel dit aanduidt.

Dit geschiedt hier door het volgende doch. Waarop

zulk een partikel exceptie maakt hangt af van de plaat-

sing. Stond het achter jaarlijks , dan zou er uit volgen

,

dat op deze hoofdbepaling uitzondering werd gemaakt

en ook meer dan eens des jaars Kerkvisitatie werd toe-
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gestaan. Het staat echter achter schriftelijke aanvrage.

De exceptie die volgt, betreft clus alleen het schriftelijke

der Kerkvisitatie , en bestaat hierin, dat zij door een

andere en wel ^persoonlijke vervangen kan worden.

Nu kon het geheel onbepaald zijn gelaten , hoe dikwijls

deze exceptie, deze vervanging van de schriftelijke door

de persoonlijke zou plaats grijpen. Maar neen, de be-

pahng volgt, wanneer de exceptie op de schriftelijke

Kerkvisitatie is toegelaten , namelijk , om de drie jaren.

Deze beperking der exceptie wordt echter niet peremptoir

genomen, en wederom uitbreiding aan deze beperking

gegeven door het volgende: voo?^ts zoo dikwijls men dit

noodig acht. Daar echter iets niet in de plaats kan

treden van iets dat niet bestaat, en dus een persoonlijke

visitatie, die in de plaats treedt van een schriftelijke,

nooit kan plaats hebben, waar geen schriftelijke ver-

ordend was , en er van geen andere dan jaarVjksche

schriftelijke in den hoofdzin gesproken is, — volgt

hieruit met grammaticale noodwendigheid, dat ook de

persoonlijke nooit anders dan jaarlijks kan zijn : om de

drie jaren, dus dan vast, en voot^ts ook om de twee jaren,

ja zoo noodig zelfs telken jare, i. é. w. , zoo dikwijls

schriftelijke Kerkvisitatie aan de orde is. ^)

1) Men zal dit nog beter gevoelen door een ander voorbeeld. Als

de arts heeft voorgeschreven:

Men zette dien patiënt dagelijks zes drooge, doch om de drie da-

gen en voorts zoo dikveijls de toestand der pols dit als noodig aan-

wijst, bloedige koppen.

Wil dat dan zeggen, dat men ten allen tijde hem bloedige koppen
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Zoo lang ontleding van een volzin alleen tot zijn

recht verstand kan leiden, en partikels en leesteekens

den zin beslissen, zie ik niet, hetzij met bescheidenheid

gezegd, wat op goede gronden, tegen deze interpretatie

kan worden ingebracht.

Maar in de tweede plaats.

Het Algemeen Reglement is onze grondwet. De Sy-

nodale Reglementen zijn onze organieke wetten. Nu is het

denkbaar dat eenzelfde artikel der grondwet 90 jaar van

kracht blijft, maar dat in dat tijdsverloop drie orga-

nieke wetten elkander ter verklaring van datzelfde grond-

wetsartikel opvolgen. Welnu, stellen we die perioden

van gelijken omvang, dan mag in de jaren 1—30 dit

grondwetsartikel alleen naar de eerste, van 30—60 al-

leen naar de tweede, van 60—90 eindelijk alleen naar

de derde organieke wet worden uitgelegd.

Dit geldt dus ook hier. Het art 44 Algem. Regl. is in

casu het artikel der grondwet : het Reglement op de Kerk-

visitatie de organieke wet, en de slotwoorden naar de te-

staande verordeningen , bevestigen nog ten overvloede , dat

hier alleen naar de organieke wet mag gehandeld worden.

Twee organieke wetten nu hebben op ditzelfde grond-

wets-artikel bestaan. Het Reglement op de Kerkvisitatie

van '24 heeft gefungeerd tot 1859: sints het nieuwe

mag zetten , of dat hij nooit meer dan zes koppen daags mag hebben , —
en dat alleen de vi*aag of het drooge of bloedige zullen zijn, van den

toestand der pols afhangt.
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Reglement van den 5den Mei van dat jaar. Al was het

dus ook, dat in het Reglement van '24 een tweede

Kerkvisitatie veroorloofd werd, dan zou dit hier nog

volstrekt niets afdoen, want in de periode sints 1859

geldt alleen en uitsluitend de organieke wet van het

thans vigeerend Reglement op de Kerkvisitatie, aan

welks slot duidelijk geschreven staat, dat alle vroegere

verordeningen op de Kerkvisitatie hiermede verklaard zijn,

te zijn vervallen.

En daar nu vinden we ten volle bevestigd wat de

grammaticale interpretatie ons leerde.

Artikel 1 is de echo van wat in art. 44 Algem. Reg.

de hoofdzin is, en bepaalt dat er jaarlijks visitatie

wordt gehouden. Bij de tegenovergestelde interpretatie

had hier in het hoofdartikel uitdrukkelijk moeten staan

:

...^jaarlijks en voorts zoo dikwijls 7nen dit noodig achf\

Maar neen^ van een meer d-Mi jaarïijksche visitatie wordt

met geen woord gerept, en de jaarlijksche Kerkvisitatie

dus als vast beginsel der wet in deze aangenomen.

Wat dan van de exceptie in het grondwetsartikel zij?

Dit leert u artikel 15:

„Nadat de Kerkvisitatie persoonlijk is gehouden, heeft

„zij twee achtereenvolgende jaren, voor den eersten

„Mei schriftelijk plaats, tenzij het om bijzondere rede-

„nen voor eene of andere gemeente door het Classicaal

„Bestuur anders wordt goedgedacht."

Een volkomen bevestiging dus van het vroeger gevon-

dene, dat de buitengewone Kerkvisitatie nooit anders dan

een vervanging van de schrifteljke kan zijn.
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Voeg hierbij wat in de memorie is vermeld , dat geen

Kerkvisitatie anders dan volgens het reglement mag
plaats hebben, en dat de artt. 12, 13, 19 en 20 het

volstrekt onmogelijk maken een visitatie op een voor-

gaande te doen volgen, tenzij een vol burgerlijk jaar ver-

hopen zij, en ik kan niet anders dan uit volle over-

tuiging verklaren, dat mij geen andere opvatting ook

maar mogelijk dunkt.

Bovendien , men bedenke ten de? de wel , dat het punt

hier in kwestie , niet maar een beuzeling betreft , maar

een beginsel van onberekenbare strekking.

Is er, zoo vraag ik , iets waardoor de zelfstandigheid

der Kerkeraden zoo opgeheven en vernietigd zou kunnen

worden , als door het verleenen aan een hooger Bestuur

van het recht om elk oogenblik in zijn midden te ver-

schijnen en den toestand zijner gemeente te onderzoeken?

Voelt men niet dat elke Kerkeraad hierdoor geheel a la

merci van zijn Classicaal Bestuur zou zijn? Dat gere-

gelde afdoening van zaken geheel onzeker zou worden

,

zoo men den Kerkeraad dwingen kon, des noods tel-

ken weke gereed te zitten, om een zeer uitvoerig ver-

hoor te ondergaan, en te antwoorden op allerlei vragen

naar statistieke becijferingen ? — Welnu , ik laat het in

het midden, of men zulk een recht aan het Classicaal

Bestuur zou wenschen te verleenen, maar dit zeg ik,

dat het niet aangaat, zulk een ver ingrijpend recht,

waardoor de zelfstandigheid van eiken Kerkeraad in
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beginsel zou vernietigd worden, te willen deduceeren

uit een minst genomen twijfelachtige wetsbepaling, uit

een ietwat geëmbrouilleerden volzin , die verre van klaar

als glas te zijn, eerst na scherpe ontleding zijn betee-

kenis zien laat, — maar dat.de toekenning van zulk

een kolossaal recht dan wel in breede letteren en met

juiste omschrijving aan het hoofd van geheel ons regle-

ment had moeten staan.

Op deze gronden wacht ik met gerustheid de kritiek

dezer wetsinterpretatie af, zoo die ten minste niet in

woorden zich verliest, maar werkelijk met juistheid en

acribie oordeelen wil.

Nog één woord slechts , om ten slotte ook persoonlijk

mijn verontwaardiging lucht te geven over het voor-

nemen der hoogere Kerkbesturen, om die leden van

den Raad , die niet ter Vergadering aanwezig waren

,

later afzonderlijk ie hooren.

Mij dunkt, waarin men dan ook van Utrecht's Ker-

keraad verschille, dit zal ieder zoo in als buiten onze

Kerk moeten toegeven, dat door dien ongehoorden maat-

regel het algemeene rechtsgevoel op zeer voelbare wijze

gekwetst en beleedigd is.

Kerkvisitatie mag nooit anders dan in den Kerkeraad

plaats hebben. Visitatie aan huis, of waar dan ook,

van afzonderlijke leden ^ is eenvoudig een onding, een

denkbeeld dat in geen zelfde hoofd samen huizen kan

met een ook maar oppervlakkige kennis onzer Kerke-
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lijke wetgeving. Geen enkel artikel geeft daartoe ook

slechts in de verte een zweem van recht, en geheel

onze wetgeving over Kerkvisitatie wraakt en veroordeelt

daarentegen een zoo onverdedigbare proeve van rechter-

lijke willekeur. ')

Dit mag niet verzwegen, dit moet uitgesproken. Men

heeft Kerkvisitatie, in strijd met de wet, tot geheim

middel van instructie willen gebruiken, en zoolang de

hoogere besturen in dezen het onrechtmatige hunner

handelwijze niet erkennen en terugnemen, zal men recht

hebben, ook op deze onverdedigbare misgreep te blijven

wijzen, ter staving van het zoo dikwijls ontkend, maar

nooit weerlegd beweren, dat de onverdraagzaamheid

nergens weliger tiert dan op de wortel van het ongeloof.

Utrecht, 22 Sept. 1868.

1) Yi'uchteloos zou de uitvhicht zijn, dat meu het Jiooren der af-

wezige leden afzonderlijk, niet als kerkvisitatie, als een deel der acte

bedoeld had , maar het afzonderlijk verlioor in den vorm van instructie

had vrillen houden. De gecommitteerden toch melden zich aan als

gecommitteerden ter kerkvisitatie, spreken van geen ander radicaal,

en hechten hu.n bedi'eiging onmiddelijk aan de heenvrijzing op art. 8

der kerkvisitatie.

Evenmin kan men zich redden door al. 2 van dit artikel , waar staat

,

•/dat de afwezige leden ter vergadering aan de visitatoren kennis moeten

"geven van de redenen van hun vregblijven ," want hier staat uitdruk-

kelijk, dat deze kennisgeving ter vergadering moet plaats hebben.

Hoe men zich dus ook wringe of keere, er is aan de klem van het

argument niet te ontkomen, juist omdat het geen gezocht argument,

maar de eenvoudige ontdekking van een onrecht is.
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Hoog Geachte Ambtsbroeder!

Er zijn een e menigte boeken en zaken , die ieder kan

laten voorbijgaan, zonder den indruk te gevoelen, dat

bij er zijne stem tegen moet verbeffen. Maar ook wordt

soms een woord gesproken, dat zoo magtig ingrijpt in

eigene overtuigingen , dat bet «dieper smart naarmate het

meer de kenteekenen draagt van bet uitvloeisel van een

edelen geest, de gewetensovertuiging van een voortref-

febjk man te zijn. Zoo vervulde mij uw scbrijven

over de „kerkvisitatie te Utrecbt in 1868'' met zulk

eene vrees , dat uwe beschouwingen , met al den gloed

eener volle overtuiging geschreven, bij bet beste deel der

gemeente ingang zouden kunnen vinden en veld winnen,

dat ik niet kan nalaten mijn protest tegen uwe hoofd-

gedachte openlijk in te dienen. Ik doe dat liefst in een

brief aan uzelven, omdat ik niet wensch uw boek te

recenseren, maar alleen als broeder met een broeder ge-

dachten te wisselen over eene beschouwing , die in mijne

oogen niets minder is dan een prijsgeven der heerlijkheid
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van het Gereformeerd Hervormingsbeginsel voor een kerk-

plan, dat, zal het in -w aarheid beproefd worden , tot niets

of tot Rome leidt. Niemand liever dan allereerst uzelven

wensch ik tot andere gedachten te brengen. Uwe mag-

tige persoonlijkheid, uwe groote gaven zijn tot beter en

hooger doel u gegeven , dan om bij mogelijken voorspoed

u tot een kerkelijken Bismarck te maken. Nooit heb ik

mijne antipathie tegen onze kerkelijke inrigting verho-

len, maar wat mij er vrede mede gaf , was juist, dat onze

kerkelijke magt zoozeer geleek aan den eersten Koning,

welken Jupiter aan de kikvorschen schonk ; en gaarne ver-

klaar ik, dat ware eene synode van uwen geest bezield

en naar uwe plannen denkbaar, ik waarlijk niet weet of

mijn geweten mij het dulden van zulk een onmatig men-

schengezag zou toelaten.

Gij opent, mijn waarde Broeder, uwe beschouwing

met eene inleiding over „de leugen in de kerk.' Er

is geen lezer, die niet al wat er waars in deze voorstel-

ling ligt, zal moeten erkennen. Toch heeft zij hare

zwakke zijde. Zij is te kennelijk het werk van een pleit-

bezorger, de gedachteuiting van iemand; die zwanger is

van een eigen denkbeeld, dat hij te aannepaelijker gaat

maken door den voorgrond van zijn tafereel zoo donker mo-

gelijk te kleuren. Ieder onpartijdige gevoelt, dat er zoo

veel schaduw op de synode moet vallen, om de figuur van

den Utrechtschen Kerkeraad te beter te doen uitkomen.

Maar, ik bid u, mijn Broeder, de hand op het hart,

als eens iemand met uw talent , met uwe gave van voor-

stellen de handelingen van den Utrechtschen Kerkeraad



over tien of twintig jaren ging uitpluizen, of hij niet

een even scherp en waar opstel zou kunnen leveren? Gij

schrijft als partij en reeds daardoor zijn uwe scherpst

gepunte pijlen door uwe eigene hand eenigzins afge-

stompt. Zelfs aan uwe ideaalsynode en hare kerkvi-

sitatie zou zooveel menschelijk gebrekkigs moeten blijven

aankleven, dat de geesel der satyre altijd plaats voorsla-

gen zou vinden.

Meen niet, dat ik hiermede iets zou willen afdingen

op hetgeen er waars in uwe beschouwingen ligt. Wat

ik zeggen wil, is dit, dat als gij in kalmer oogen-

blikken uw /,de leugen in de kerk^' met het schoon en

waardig woord van onzen broeder Hoedemaker vergelijkt,

gij zelf de eerste zult zijn om te beseffen , dat gij spreekt

als de man, die een lievelingsdenkbeeld den volke heeft

aan te bevelen, en hij als iemand , die zonder met zulk

een panacee te dweepen , in bange radeloosheid en met

medegevoel van aandeel aan de algemeene schuld den

angstkreet slaakt: „mannen, broeders, wat moeten wij

doen?'' Ook hem is het met handelen ernst, maar hij

heeft de diepe wonden beter gepeild, hij doorziet den

aard der krankheid meer waarlijk, uwe Lnthersche of in

den grond Eoomsche medicijn zal hem , naar ik vertrouw

,

even weinig als aan mij, kunnen smaken.

Nadat ik uwe leugen in de kerk had gelezen, hoopte

en verwachtte ik de ontwikkeling, dat eene kerkvisitatie

in Lutherschen geest, zooals Koning Willem I bedoeld

had die aan de Nederlandsche Hervormde Kerk te ge-

ven een noodwendige leugen, een onding, een bastaard-



vrucht op Gereformeerden grond is. Maar verre van daar!

Wat wij. tot heden als vrij onschadelijke schijnvertooning

gehad hebben, dat wenscht gij in ernst, dat wenscht gij

met zoo kennelijke welgemeendheid, dat mijn hart reeds

beeft en bloedt bij de enkele gedachte van u aan het

werk te zien. Gelukkig staan daar te midden van uw

pleit de mededeelingen van pag. 50 en 51, en hoe kort

die ook wezen mogen , ik hoop , dat niemand die lezen

zal zonder zich af te vragen, of uwe qualificatiën van

der ouden Hervormden afkeer zelfs van den zweem van

Bisschoppelijke suprematie waar en billijk zijn, dan wel

of zij getuigen van uwe blindheid voor de gevolgen van

een beginsel, dat zij meer dan iets anders als aanranding

van Christus heerschappij en verloochening van den in-

vloed van zijnen Heiligen Geest vreesden? Wel herin-

nert, gij daarbij , dat de zienswijze van Calvijn en Knox

met zulk eene beschouwing niet heeft overeengestemd, maar

ik kan niet anders dan juist daarin de zwakke zijde zien

van hun persoon en werk , het gebrek van sterke geesten

,

die omdat zij zich zeiven in staat kennen om hervormin-

gen als Koning Josia in Juda tot stand te brengen,

vergeten dat zulke hervormingen aan Jona^s, wonderboom

gelijk zijn; en dat de hervormingen, welke de Christus

beoogt en tot stand brengt, blijvende zijn, omdat zij zijn

naar het raadsplan van een lankmoedig God, voor wien

duizend jaren zijn als één dag.

Gij gelooft met mij in den Bijbel als het heilig Open-

baringsboek. Welnu, als ik uwe beschouwingen lees over

het 9nmisbare van een centraalgezag nevens en dus



buiten deu levenden Heer der gemeente
,
(pag. 33 enz.)

wien onze oudste synoden met heerlijke erkenning van

Openb. 1 : 8 als eenigen en oppermagtigen Bisschop hul-

digden, dan zou bij gevolgtrekking Israëls begeeren van

een Koning tot een geheel ander oordeel moeten leiden

dan daarover door God zelven is geveld. Treurig, ja,

was het in de dagen der Eigteren onder het bestuur der

oudsten, toen een iegelijk deed, wat goed was in zijne

oogen. Naar uiterlijken schijn mag de overgang van het

bestuur der oudsten tot het oprigten van een konings-

troon eene schrede voorwaarts in Israels volksleven geacht

worden. Maar naar mijn oordeel niet meer dan naar

uiterlijken schijn, en was deze schrede voorwaarts bij

wezenlijke verwerping der Godsregering stilstand en terug-

gang in de gezonde ontwikkeling van hun volksleven.

De Godsbelofte was: opvoeding van Israël tot een ko-

ninglijk priestervolk , tot een toestand, waarin niemand

tot zijnen broeder zou moeten zeggen, ken den Heer,

omdat zij hem allen kennen zouden. Om allen te brengen

tot die hoogte van waarheid en geregtigheid moest de

moeijelijke oefenschool der vrijheid worden doorloopen.

Onder het bestuur der oudsten zou bij Gods oppermag-

tige leiding Israël misschien zeer langzaam maar zeker

voor den dag van den Messias zijn gerijpt, terwijl het

met hooge verwachting begroete koningschap eerst de

Babilonische gevangenschap en later door valsche konings-

begrippen de Messiasverwerping heeft tot gevolg gehad.

In ongeloovig haasten heeft Israël eerst zijnen God voor

het bezit van eenen wereldschen koningstroon verworpen



en heeft later het dweepen met eene onbegrensde we-

reldmagt het hun onmogelijk gemaakt om zijnen van God

gezalfden Koning te herkennen. Nog steeds zijn wij in

gevaar deze oude Israëls zonde te zondigen. Een we-

zenlijk presbjieriaansch kerkbestuur, een enkel broederlijk

op elkander toezien onder het opperbestuur van den ver-

heerlijkten Heer der gemeente , heeft niet veel maatschap-

pelijk gezag, mist de wereldmagt als scherpregter voor

zijne inquisitiebesluiten , is zooveel minder in glans en

luister als de gekruiste Christus bij den wereldlijken

bisschop Constantijn de groote achterstaat. Yandaar naar

mijne overtuiging, dat telkens in de geschiedenis der ge-

meente terugkeerend verschijnsel van het niet genoeg

hebben aan den oversten leidsman en voleinder des geloofs

als eenigen Bisschop in den hemel en zijne oudsten op

aarde, en het met Israël hunkeren naar eene wereldsche

koningsmagt in het midden der gemeente. De Roomsche

kerk leeft onder zulk een vorstenstaf , de episcopale kerk

heeft hare geestelijke regtbanken, de Luthersche haar

heilig strafambt ; in die allen staat eene geestelijkheid te-

genover geheel of. bijna geheel onmondige leeken. Zullen wij

deze kerken hare glorie benijden , met de minachting der

streng Lutherschen op onze presbjteriale inrigting gaan

nederzien of althans voor onze bescheiden broederen op-

zieners, voor onze nederige ouderlingen eenige lappen

van het Bisschoppelijk vorstenkleed afbedelen ? ^) Van het

*) Wie in opregtheid mogten beweren, dat het wave presbyteriale stel-

sel: het broederlijk toezien op elkander zonder heerschappen, — geeaemagt

is, hebben wel te bedenkeu, wat het inheeft, dat de Heer heeft gezegd:
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begeerlijke van zulk een centraalgezag met zijn onmid-

delijk uitvloeisel, eene bisschoppelijke kerkvisitatie, heeft

mijn koningrijk is niet van deze wereld. Zoodra in het genieenteleven

de liefde ophoudt eene magt te zijn genoegzaam om het doode af te

scheiden en het verderf te keeren, bewijst dit eene zoo algemeene ontrouw

aan den Heer der gemeente, eene zoodanige vervreemding van den Hei-

ligen Geest, dat het zinneloosheid heeten mag den nood der wedergeboorte

met den vleeschelijken arm te willen tegemoet komen. Juridische geesten

hebben door voorbarigen ijver en met de beste bedoelingen aan het ge-

meenteleven misschien meer nadeel berokkend dan al de onreine geesten

zamen, die hen in de wapenkameren van het Heidensch regt in plaats

van voor den troon der genade naar nitkomst deden zoeken. Of Chris-

tus heeft alle magt in hemel en op aarde en Hij is als de eenige Heer

en Meester , de eerste en de laatste , de Almagtige, in staat zijne gemeente

in stand te houden en de zijnen hebben alleen broeders te zijn en de

liefde zoo te beoefenen, dat in het vrederijk eens de zachtmoedigen en

vervolgden de heerschappij erfelijk bezitten zullen; — of zoo niet, dan

is zijn koningrijk van deze wereld, een rijk, waar door den strijd met

vleeschelijke wapenen, onder schoonen of kwaden schijn, het geweld en niet

de liefde heerscht. In den Apostelkring was een Judas ; en hij die zeide

:

één van u is een duivel, heeft dien duivel niet buitengeworpeu , wetende

dat tegen den Christusgeest de Judasgeest niets vermag en alleen tot

diens heerlijker openbaring kan medewerken. Waar ik zoo groote vrees

zie voor toestanden en handelingen, die zichzelven veroordeelen , die hun

vonnis aan eigen voorhoofd dragen ; — en zoo weinig bekommering over wat

niet tastbare misdaad is, over pharizeïsme, vormelijkheid, doodelijke on-

verschilligheid voor gemeenteleven en gemeentearbeid ; — daar rijst in mij

gedurig de vraag: maakt men niet dwergen tot reuzen om eigen kleinheid

en schuld te bedekken met: dat men toch brandde van ijver tegen een niets-

waardige. Zoolang wij niet van ijver branden voor Jezus , en het goede

doen met dezelfde aandrift, waarmede anderen het kwaad verrigten, bewijst

haat tegen Judas onze liefde voor Jezns niet. De Heer heeft door zijn

kruis de wereld overwonnen; — engeenwereldsch centraalgezag, geene bis-

schoppelijke suprematie kunnen ooit surrogaat worden van de magt , die de

wereld overwint, namelijk, het geloofwerhsaam door de liefde. (1 Joh. 5; 4).
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ook Willem I gedroomd, toen hij bij zijn optreden als

koning Nederland eene kerkordening van zijn maaksel

en naar zijnen smaak ten geschenk wilde geven. Neder-

lands kerkelijk personeel en zijn geest van onafhanke-

lijkheid stond met het oog op het verleden bij den

monarchaal gezinden vorst niet in den besten reuk;

Pruisens kerkordening en de magt van zijnen schoon-

broeder op Pruisisch kerkgebied waren den koning , die
,

zich zijner talenten en goeden wil bewust, gaarne het

centrum van ons gansche volksleven wilde zijn , een

ideaal; en zeker is het aan hem niet te wijten geweest,

dat wij niet een kerkelijk centraalgezag gekregen hebben

zoo wezenlijk, zoo zonder leugen, dat geen vliegje zich

aan het uiterste einde van het web zou hebben kunnen

roeren zonder dat de kerkelijke centraalspin de trilling

zou hebben bespeurd en gestraft ^)
. Gode zij dank en lof,

dat nog in Amsterdams kerkeraad en bij hoevelen meer

in den lande een sprank leefde van het oud presbjte-

riaansch bewustzijn, dat bij elke inschuiving van Bis-

schopsmagt tusschen den Heer en zijne gemeente een

nood- en levenskreet niet kan weerhouden. Wat gij

noemt „ver gedreven afkeer van alles, wat ook maar

zweemt naar Bisschoppelijke supermatie'' , „eenzijdig on-

verbiddelijk vasthouden aan het anti-hierarchisch beginsel

,

waarop de inrigting van alle kerkbesturen bij de Her-

") Men herinuere zich slechts het wederregtelijk geweld, waarmede

de Minister van eeredienst zich door de policie van een handschrift van

den predikant Molenaar meester maakte.
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vormden rust/^ is in mijne oogen een vasthouden aan het

heiligst levensbeginsel, en een haarbreed afwijken daar-

van, ook blijkens onze kerkgeschiedenis , verderf en dood.

Onder al de lichtpunten , die onze vaderlandsche kerk in

deze eeuw aanbiedt , is er in mijne schatting naauwelijks

oen schooner en meer belangrijk dan het bescheiden pro-

test van Amsterdam tegen de dreigende Cesareopapie uit-

gegaan. Al werd den protesterenden door den Heer

Eepelaar van Driel als met een vuistslag den mond ge-

snoerd, zonder invloed bleef het gesprokene, dat ieder gere-

formeerd gemoed doortrild e, niet. De bisschoppelijke magt

,

die een adelaar gelijk had moeten opgaan , is als eene triste

figure verschenen, en hoofdtrek onzer jongste kerkge-

schiedenis is wel een angstig woelen der gemeente om
van de Bisschoppelijke nachtmerrie geheel vrij te worden

;

mogt het haar maar meer ernst zijn met de bewustheid

,

dat alleen in een w^aarachtig evangelisch presbvteriaal

bestuur het heil der gemeente, hare vrije opvoeding tot

een Koningrijk Gods ligt.

Bereid alzoo om alles , wat gij van /,de leugen in de

kerk'' schrijft, te beamen, is mijne conclusie eene juist

tegenovergestelde: Aveg met eene kerkvisitatie in den

vorm als nu geschiedt ; weg met alles wat zweemt en

riekt naar Bisschoppelijke suprematie; handhaving naar

de volle letter van het Emdens besluit, meer dan eenige

andere uitspraak kenmerk en kroon eener echt gerefor-

meerde synode: „dat geene kerke overeen andere kerke,

geen Dienaar des Woords, geen ouderling noch diaken,

den een over den ander heerschappij zal voeren, en een
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iegelijk zich wachten zal voor alle suspicie en aanlokking

om te heerschappen/'

Ik weet zulke beginselen zijn in iedere wereldsche huis-

houding dwaasheid. Maar de gemeente Gods is mij geene

wereldsche huishouding. Geboren uit de schande des krui-

ses, geworden als het zwakke Gods door de dwaas-

heid des evangelies, kan zij op geheel andere wijze be-

staan en bloeijen dan de vleeschelijke dingen dezer wereld.

Gebouwd op vast, onwrikbaar, onveranderlijk fundament;

zoozeer Gods bouwwerk , Christus ligchaam , dat wie ook

als mensch aan haar arbeiden niets zijn, is het naar de

wereld zoo zwakke presbjteriaal stelsel haar, even als in

de dagen der Apostelen, alles, wat zij noodig heeft, om

onder de leiding van haren oppersten Herder tot haar

ideaal op te wassen.

Maar wat, zoo vraagt gij welligt, zijn dan nu uwe

wenschen, wat acht gij oorbaar en noodig bij zooveel

betreurenswaardigs als onzen toestand schier onhoudbaar

maakt , wenscht gij bij een altijddurend laissez faire voort

te dommelen ? Geenszins ; en toch als ik op oorlogskreten

als de uwen, en een geweldadig te wapen snellen als

van anderen let, vrees ik eerder te veel daia te weinig

te doen. Niet zoo ligt als enkelen meenen, en allerminst

met de aanbevolene of reeds aangewende middelen, is het

kwaad hersteld. Ware er niets meer geschied , dan dat onze

eerste koning met medehulp van een paar hoogbegaafde

predikanten een tak van den gezonden boom had krom

gebogen , reeds genoeg van die banden werd losgesneden,

dat een gezonde tak zijne rigting en groei had kunnen
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hernemen. Het wigt van jammer waar onder wij lijden

IS van ouderen datum dan 1816 , het dagteekent van

1618 en vroeger. De mannen, die de Dordsche synode

in leven riepen , waren naar mijne beschouwing mannen,

die over de Emdensche synode en haar artikel 1 dachten

zooals gij , en die mede een superintendentschap door

den weieldschen arm gesteund, — want zonder dien steun

is het niet meer episcopaal maar slechts presbyteriaal

,

broederlijk toeziend en radend, — geenszins „onnoodig en

zorgelijk^^ achtten. De mannen, die meer door de oogen

van Calvijn en Knox zagen dan den reinen Evangelischen

zin van het Emdensch artikel gevoelden, hebben te Dord

gezegevierd, of liever, om met één slag van de Armini-

anen verlost te zijn, de kerk met handen en voeten ge-

bonden aan het burgerlijk gezag overgeleverd. Om van

een tijdelijk vijand vrij te worden , hebben zij een meester

gekozen aan wiens vuist zonder omwenteling geen ont-

komen meer was, en die al spoedig zijne magt zou be-

zigen , om den Arminiaanschen geest in het gebezemd huis

een vrij spel te laten. Het looden wigt van het wereldlijk

gezag heeft wel het geestelijk leven in de vaderlandsche

kerk niet gedood, maar het is haar geweest, wat de

looden schoen voor den Chineschen vrouwenvoet is. Heeft

niet Prof. Oosterzee, ik meen in zijne afscheidspreek te

Rotterdam, er teregt op gewezen, hoe terwijl in ons

maatschappelijk leven alles met reuzenschreden vooruit-

ging en zich ontwikkelde, in onze kerkelijke toestanden

b. V. ons aantal kerken, kerkgebruiken enz. alle vertoon

van levenskracht, levenslust en levensgeestdrift ontbreekt ?
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Wat hij van Rotterdam moest getuigen, welke plaats is

er in ons gansche land^ waarvan het niet waar is ? Waar

is gemeenteleven ? Waar lust, om de kerken in aantal in

overeenstemming te brengen met het zielental, lust om

de kerken te her\^ormen naar de veranderde levenswijs

en levensbehoeften, lust om den sleur in vormen naar

eenig schoon ideaal vervormd te zien ? Waar is begeerte

bij de gedurige miskenning der christelijke armenzorg

door het wereldlijk bestuur, om aan de bestaande armen-

zorg eene ware christelijke heerlijkheid te geven* en haar

door den adel van waarachtig liefdewerk voor zichzelve

te doen spreken tegenover de policiebedeeling eener koude,

zelfzuchtige wereld ? Waar is geestdrift om de weeshuizen

en andere inrigtingen voor verlaten kinderen te genezen

van hunne kazernegebreken en er toonbeelden van chris-

telijke opvoedingsplaatsen van te maken? Doch waar te

eindigen, als het de optelling geldt, hoe het ons her-

vormd gemeenteleven, na twee en eene halve eeuw onder

staatstoezigt het leven van den kettinghond geleefd te heb-

ben, bijna aan alle spontaneiteit , scheppingsaandrift en

scheppingskracht ontbreekt? Neen, geen nieuw stel groot-

waardigheidsbekleeders en wel allerminst bisschoppelijke

remediën kunnen tegen onze verouderde kwaal helpen.

Yan heroike middelen , die kwalijk zonder revolutionair ge-

weld zouden zijn aan te wenden, kan evenmin, hoe be-

koorlijk zij velen toelagchen, groote bate worden ge-

wacht. Zonder eene vrije, gezonde en krachtige ont-

wikkeling van het gemeenteleven , dat tenzij een wonder ge-

schiede, uit zijn geraakten en verstorven toestand wel
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niet dan langzaam opleven kan, zie ik niet door wat

instellingen en maatregelen op zich zelf wi] den leugen

in de kerk kunnen ontwassen? In andere landen bezit

men het door u geprezen centraalgezag, maar wat ik

van Duitschlands Luthersche kerk zag of hoorde , heeft

mij naar de superintendentenroe en het heilig strafambt

niet doen hunkeren. En wie zal Engelands episcopale

kerk met haren Colenzo en Pusey durven roemen

;

eene kerk, waar b. v. de kerkvisiterende bisschop in

Brighton de ritualisten , die bij wierook en waskaarsen

Maria als de moeder Gods boven Jezus verheffen, iu

bescherming neemt en terzelfder tijd een ander geestelijke

schorst, omdat hij eene der drie beurten vervuld heeft

bij de opening eener kerk der independenten, en wel

totdat hij berouw en boete getoond heeft over deze hei-

ligschennende daad.

Wat mij alle zweem zelfs van bisschoppehjke supre-

matie en clericalisme tot een verfoeisel maakt, is bijna

meer dan iets anders dezer onaflegbaren haat tegen alle

zoogenaamd leekenwerk. In Engeland heb ik gezien,

hoe clericale jaloezie een bloeij enden christelijken arbeid

vernietigd heeft uit den verwaten waan, dat niets goed en

godebehagelijk is, wat niet onmiddellijk van den geeste-

lijke uitgaat , en dat goede dingen beter niet gebeuren

dan wanneer ze niet door een geestelijk factotum ge-

schiedeu. In Shrewsburj hoorde ik Mevr. Wightman

zich verblijden, omdat de bisschop van haar kerkdistrict

,

in spijt van veler bewerking in tegenovergestelden geest,

haar menschlievend werk goedkeurde en steunde ^ maar
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toen zij op mijne vraag, of zij het bij zijne afkeuring

staken zou, antwoordde: terstond, dankte ik innerlijk

God, dat altans van zulk een menschendienst bij ons

schijn noch schaduw bestaat. Ontroerend is het te weten

,

dat de Anglikaansche geestelijkheid zoo zijne episcopale

suprematie aan hare leeken heeft ingestampt, dat niet

weinigen het uitspreken, dat zij liever den meest zede-

loozen clergyman dan den vroomsten dissenter bij hun

sterfbed zouden begeeren. En gelijk deze dingen wel-

bekend zijn , kan ieder evenzeer weten , hoe Duitschlands

Luthersche geestelijkheid de zondagschool als leekenwerk

en ieder ander leekenwerk met al hare magt als iets on-

reins en onheiligs dwarsboomt en tegengaat. Hebben

dan al onze kerkelijke toestanden veel van die van Israël

in de dagen der Rigteren plus eenig unheimlich bisschop-

pelijk comediespel, heilig nog deze onorde, welke geen

leekenwerk kan belemmeren, welke eene welgemeende

ontwikkeling van gemeenteleven naauwelijks kan storen,

boven de ijzeren hoepels, waarin een bisschoppehjk or-

ganiserend genie ons weinigje leven zou kunnen dood

klemmen.

Met onzen Hoedemaker blijf ik weemoedig vragen

:

wat staat ons te doen? En indien eenig algemeen ant-

woord op die vraag een antwoord mag heeten, dan zou

mijn antwoord zijn: eene zuivere verwezenlijking der

presbyteriale beginselen naar de letter en geest des evan-

gelies. Naar mijne overtuiging moet in ons midden het

ouderlingschap in zijne oorspronkelijke beteekenis en

waarde worden hersteld, en de onderling, ook de leeraar
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als ouderling, maar in den geest der Emdensche synode

en zonder zweem van bisschoppelijke suprematie hoofd-

persoon , middenpunt des geestelijken levens zijn in de

gemeente. Wat is in ons vaderland het ouderlingschap

geworden in den ouden strijd tusschen staatsmagt en

dominocratie ^) ? Welke heerlijkheid , welke kracht , welke

*) Dominocratie , het heulen der godsdienstleeraren met en tegen het

staatsgezag, is, naar mijne overtuiging, op protestantsch kerkgebied , meer

dan iets anders de dood van het gemeenteleven en de zedelijke vernieti-

ging van het ouderlingschap geweest. Vrije uitingen op het gebied van

denken en weten^happelijk onderzoek hebben bij alle gevaar althans dit

goede, dat zij als een kille Noordenwind wakker en waakzaam maken,

maar de baatzuchtige vermenging van vleesch en geest, van w'ereld en

Koningrijk Gods is enkel stiklucht ; en te zeer draagt ons arm en on-

vruchtbaar gemeenteleven de sporen van meer in duffe kelderlucht te

hebben voortgekwijnd dan den levensadem des Heiligen Geestes met volle

teugen te hebben ingedronken. Eene gemeente rijk aan ouderlingen, die

mannen vol des geloofs en des Heiligen Geestes zijn, kan niet arm zijn

aan goede leeraren, haar zal een volk ijverig in goede werken, ouden

magtig door geestelijke ervaring ea jeugdigen sterk door heilige liefde

niet ontbreken. Elke gemeente, waar de ouderlingen niet met bisschop-

pelijke bekommering de gansche kerk in het hoofd dragen, maar als broe-

deren opzieners de belangen der eigene gemeente ter harte nemen, daar

zal van huis uit tot hervorming de hand worden aan den ploeg gelegd.

Daar zal worden uitgezien naar middelen om de verhouding tusschen het

zielental en de kerkgangers te verbeteren, om gelegenheden te scheppen

voor de Godsvereering der jeugdigen , om door opheffing der slaventoe-

standen in de week de viering van den rustdag beter te maken , om in één

woord al het mogelijke te doen om het verwaarloosde gemeenteleven te

heiligen.

Maar waarom is zulk een kerkbestuur van allijd door, van huis uit

hervormende , dienende liefde nog zoozeer hoop der (verre ? zeer verre ': r)

toekomst. Zou het niet zijn, omdat het ligter is, gelijk Nebuka-inezar

een Babel te bouwen, dan om als Jezus een linnendoek te nemen, 7;ich
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evangelische beteekenis hebben die beide t^nstende par-

tijen er aan gelaten? Wat is de arbeid in twee en eene

zelven te omgorden en ook maar één menscli waarlijk de voeten te was-

schen? Omdat het ligter is door uitstrooijing van millioenen guldens

duizenden te helpen dan door het geven van zichzelven ééne ziele te

redden van den dood? Is ieder, die (met woorden) China zou willen her-

vormen, modelwoningen voor de Eskimo's bouwen, Polen's nationaliteit

herstellen, daarom reeds bereid ééne kelder naast zijne deur tot een bewoon-

baar menscheaverblijf te maken ? Welk Christen in ons midden zou het niet

heerlijk vinden, als de 60 millioen in ons kleine landje aan drank en ta-

bak verkwist, niet tot het meest zelfzuchtig genot, maalr als een nationaal

offer tot heerlijkheid van den Christus Gods voor kerkbouw, scholen,

uit- en inwendige zending werden besteed , maar om zijn eigen

deeltje van het Moloch's altaai* op dat van den levenden God over te

brengen, — omdat het eerst en alleen te doen— ! Arme plannen-

maker als uw Heiland als gij had gedacht , hij had zijn kruis niet

beklommen, en in u is noch het martelaarsbloed , noch een geest mag-

tig tot hervormen. In Malth. 25, 35, 36 ligt het huis-, wereld-, ge-

meente-, kerkhervormend levensbeginsel voor ieder, die naar Jezus naam zich

noemt. Waar de wereldsche centraal-zonnen schitteren, in Rome, Parijs of

waar, daar is vertrapping der zwakken, daar worden regt en waarheid in

het aangezigt geslagen , daar is geldaanbidding wachtwoord , daar is al wat

slecht is , maar niet naakt als onder 't gemeen , neen , verguld en bepareld

als de heerlijkheid en de redding der wereld.

Het volk heeft in zijne spontane levensuitingen Jezus bij duizenden ge-

volgd , hem gezamelijk verlaten, is met luide hozanna's wedergekeerd,

heeft op den Pinksterdag bij duizenden zich laten doopen ; de schapen in en

buiten Israël hebben allen dé stem des eenigen Herders gehoord en ge-

volgd, en hunne vrije vereeniging is de levende kerk tot op heden. Cen-

traalgezag heeft Jezus kruis beraamd, het kruis opgerigt, het volk tot

„kruist hem" roepen verleid; — centraalgezag was beide in Constanti-

nopel en Rome anti-christelijk; — wat is het in Londen, Petersburg en

Berlijn ? De wereld haat mij , sprak de Heer. Ik kan mij buiten

Christus geene centraalmagt denken zouder wereldschen zuurdeesem ....
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halve eeuw door de ouderlingen der gemeente, in zoo-

verre zij geene predikanten waren , verrigt ; welke was

hunne evangelieverkondiging, hun herderlijk bezoek, hun

onderwijzen, hun reddend zendingswerk, hun leven voor

de heidenwereld, hunne zelfverloochening en lijden voor

het koningrijk Gods ? Welke geschiedenis , welke over-

levering van deze hoogste magt op het gebied der ge-

meente is er in de vaderlandsche kerkgeschiedenis tot

ons gekomen? Yan welk leekenwerk waren zij de ont-

werpers, de ziel, de standvastige medewerkers? Ach,

de booze zuurdeesem, die elders den leeraarstand als

geestelijken pauselijk heeft doen zeggen : „door ons alles

en buiten ons niets, ^' heeft liier naauwelijks minder in

de door akademische opleiding tot het predikambt be-

kwaamde ouderlingen gew^erkt , om hunne niet door de

akademie gevormde medebroeders tot nullen achter het

cijfer te verlagen. Laat allerwege de ouderlingen leeraars

en opzieners zijn, zooals het evangelie ze vordert en

voorstelt; eere in hen de gemeente toonbeelden van

eenen heiligen wandel, en voorgangers en leidslieden in

allen gemeentearbeid van onderwijs, inwendige zending,

redding van verlorenen, en deze volheid van door een

vrijen broedergeest gekweekt leven zal meer vermogen

atqui ergo, voor mij alleen, heil in decentralisatie, verlossing zelfs van den

schijn en de schaduw van centralisatie, en verwachting van het heil der kerk

van vrome en vroede ouderlingen, die vol des geloofs en des Heiligen Geestes,

oudste broederen zijn in het huisgezin Gods. In de vrijheid heerscht een

Paulus , in de sanhedrins, zij het niet op ieder moment toch uit den

aard der zaak en als regel , de Kajafassen, de met het staatsgezag heu-

lende Sadduceën der eeuw.
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dan de meest idealische bisschoppelijke kerkvisitatie

,

die al voor een oogenblik waarheid moge kunnen zijn,

maar nog zelfs zód met de leugen in haar binnenste is

ter wereld gekomen^ en, hier in schijnvertooning , daar in

tiranny moet ontaarden.

Of mijn ijverwoord voor presbyteriale decentralisatie

onder het eenig centraalgezag van den levenden Christus en

volkomen gerustheid, wat de toekomst aangaat, in de mogt

des Heiligen Geestes u van inzigt zal kunnen doen ver-

anderen; ik weet niet, of ik er mij mede mag vleijen,

want wie laat . ligtelijk eens gevestigde diepe indrukken

los? Waarin wij echter blijven verschillen, in afkeer van

ons hybridisch, half Luthersch episcopaal en half gerefor-

meerd en daardoor leugenachtig kerkstelsel, zijn wij één.

Waar in een kerkgenootschap zoo ongelijke magten om

de meerderheid worstelen, vernietigen zij alleen elkander

en hoaden alle gezonde levensontwikkeling tegen. Maar

hoe zal aan deze worsteling een einde komen, dat waar-

lijk der gemeente tot zegen is ? Alleen van de gemeente, —

•

nu door art. 23 in beginsel, zij het al meer naar den geest

der eeuw dan naar evangelisch ideaal ^ vrij geworden, —
maar daarom ook slechts langzaam , als vrucht van geeste-

lijke levensontwikkeling en niet van broeikasmaatregelen

,

van hiërarchisch centraliseren en kunstmatige vormelijk-

heid wacht ik voor de kerk, en hare organisering als heilig

ligchaam dor gemeente, heil. Dat de gemeente rijk worde aan

oudsten in vrijen evangeliearbeid, in werken van onderwijs,

zending en liefde bedaagd en zoo doende overvloedig in

ervaring geworden, en het zal haar aan ouderlingen niet
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ontbreken, die door voorbeeld, woord en geest de gansche

schare der geloovigen maken tot een volk Gods en óot een

leger van den Heer der Heirscharen. Waar de Geest

des Heeren ontbreekt, daar is bij de schoonste kunst-

matige vormen de dood en dringt zelfs van onder het

rijkste lijkkleed de lijklucht door, maar waar de Geest

des Heeren is daar is vrijheid. Voor die heilige vrijheid

is al mijn strijd. Uit eerbied en liefde voor haar heb

ik nooit
,

gelijk velen op voor mij onbegrijpelijke wijs

deden, van de sjnode eenig bisschoppelijk goeddunken

of beslissing over punten van liturgie of leer gevraagd,

en hare hooge gewijsden voor niet meer dan die van

bijzondere personen geacht. Zoo heeft mij dan ook nooit

ontroerd , en met ontzetting en vrees vervuld, wat velen

met heiligen schrik deed beven. Vrij blijve de sj^node

en alle uitwendige kerkmachinerie , wat zij zijn ; zoolang

de gemeente aan geestelijk leven arm blijft, zal het beste

kerkkleed der ziellooze kranke tot beterschap niet baten.

Niet van buiten en van hier beueden, maar van boven

moet de medicijn komen. Als ligchaam krank, krank

van het hoofd tot de voeten , krank in en door elkander,

moet van den grooten Geneesmeester, en in de gemeente

van binnen uit, de genezing komen. Niet allereerst om

nieuwe wet of nieuwe inrigting zij ons gebed. Een nieuwe

reglementenhagel mogt ligt nog het laatste groene spruitje

verhagelen. Om geestelijke gaven en om geestelijke gaven

voor allen die gelooven , zij ons gedurig gebed, dan zal

de overvloed des nieuwen levens zeK zich nieuwe vormen

scheppen en de in Christus herboren gemeente zal als
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eene nieuwe schepping Gods juichen: het oude is voor-

bijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.

Geloof mij, waarde Broeder, met de opregtste waarde-

ring van uw geestdriftvol streven en arbeiden, en in een-

heid des geestes

Uw hoogschattende medebroeder

G. S. Adama van Scheltema.

NASCHRirT.

Waarde Broeder!

Ik weet niet of het gerucht waarheid spreekt , dat men

u uw geloofsgetuigenis en gewetensdaad in onzen ver-

warden kerkdijken toestand met een kerkelijk brandmerk

wil doen boeten. Ik hoop , dat het eene der vele onwaar-

heden moge zijn, waarmede de wereld in onze dagen

gedurig in onrust wordt gehouden. Kon het waar zijn,

het zou mij een getuigenis te meer zijn tegen den zuur-

deesem van bisschoppelijke suprematie , die in onze kerk-

ordening ingeslopen is. Waar de orde des doods en des

gewelds zich tegen de openbaringen van het geloofsleven

keert, wordt de schande eer en zal de broederlijke liefde

de gemeenschap aan zulk een lijden niet versmaden.
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WAT STAAT ONS TE DOEN?

"There is a tide in the affairs of men,

which , taken at the flood , leads on to

fortune."

Shakespeaee.

Met verontwaardiging werd in orthodoxe en liberale

kringen beide het berigt vernomen; de Synode heeft

den Haagschen kerkeraad in het ongelijk gesteld en Dr.

Zaalberg in zijne regten gehandhaafd. Misschien is dit

wel de reden, waarom het besluit in zake den doop,

bijna gelijktijdig genomen, minder opzien baart. Van

verschillende zijden aangezocht en dringend gebeden

om althans de doopsformule te handhaven en verpligtend

te verklaren, antwoordt de Synode zeer lakoniek als

volgt

:

„De Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk

acht zich verpligt, naar aanleiding van verscheidene bij haar
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ingekomen adressen, die van haar handhaving verlangden

van de gebruikelijke doopsformule , op grond dat daarvan

hier en daar zoude worden afgeweken, ter algemeene ken-

nisse te brengen, dat zij, ofschoon nieuwe bepalingen ten

dezen onraadzaam achtende, en dan ook zich onthoudende

van het doen van uitspraak over de wettigheid of onwettigheid

des doops^ die met afwijking van bestaande gebruiken geschied

zoude zijn, elke willekeurige afwijking, die aan den doop

zijn eigenaardig karakter ontneemt, ernstig afkeurt en het

niet slechts wenschelijk, maar zelfs in de gegeven omstan-

digheden noodig verklaart, dat de doopsbediening voortaan

met de vereischte eenparigheid, naar de gebruikelijke formule

geschiede." ')

's Rage, 17 Julij 1868.

1) Mij dunkt de steller van dit besluit moet met zekere tevreden-

heid de pen uit de handen hebben gelegd, toen hij dezen langen,

ingewikkelden volzin, waarin het hem gegeven was, met vermijding der

uitersten, eene gelukkige vereeniging van ja en neen tot stand te bren-

gen (?) ter neder gesteld had. Met hoeveel voorzigtigheid wordt er

melding gemaakt van de afwijkingen, die volgens het zeggen der adres-

santen van de gebruikelijke formule zouden ,hehhen plaats gehad. Men

kan blijkbaar naauwelijks gelooven, wat men evenwel niet regtstreeks

wil tegenspreken.

,,Nieuwe bepalingen acht men onraadzaam ," om welke reden wordt

verzwegen; men wil niemand de gelegenheid ontnemen om zijne eigene

uitlegging aan deze woorden te geven.

„Er wordt geene uitspraak gedaan over de wettigheid of onwettigheid

van den doop , die met afwijkingen van bestaande gebruiken geschiedt
,"

(op dat woord „bestaande gebruiken" moet zeker gedrukt worden). Dit

is erger, de Synode „doet geene uitspraak" en trekt juist daardoor vroe-

gere uitspraken in twijfel. Maar om de portee van deze uitspraak te

verbei'gen en den invloed er van te verhinderen, wordt er onmiddellijk

bijgevoegd, dat de Synode elke ,,willekeurige afwijking" — eilieve, waarin



Hoe voorzigtig ook uitgedrukt, ligt in deze verkla-

ring eigenlijk eene miskenning van het karakter van den

christelijken doop opgesloten. De Synode, nimmer moede

om concessiën aan het ongeloof te maken, deinst er

zelfs niet voor terug om het Sacrament aan te tasten,

om te breken met de Christelijke Kerk van alle landen

bestaat en uaar welkea maatstaf wordt die gemeten ? — „die aan den doop

zijn eigenaardig karakter ontneemt," — wanneer geschiedt dit, en hoe

kan de Synode dit toegeven , waar zij zich van eene beslissing onthoudt

;

in één woord: wie zal hier regter zijn, indien niet de individuen die

zich aan willekeur schuldig maken?

Wij zouden gemeend hebben, dat het de pligt der Synode was om

„willekeurige afwijkingen, die aan den doop zijn eigenaardig karakter

ontnemen," te verbieden; maar zij heeft een ander woord gevonden,

dat minder sterk klinkt. ,,Zij keurt zulke enormiteiten ernstig af."

Dit zai misschien even goed aan het doel beantwoorden. Men doet

nog al veel om de goed- of afkeuring van de Synode, en waar op de

stem van de eeuwen, de publieke opinie, het woord Grods geen acht

wordt geslagen, daar zal men misschien luisteren naar de vaderlijke

vermaningen , van een ligchaam dat geen eigen oordeel bezit.

Dat het gebruik van de doopsformule „wenschelijk is" wordt toege-

geven en aan onze verbeelding vrij spel gelaten om te oordeelen waarom

dit „wenschelijk" zoude zijn (om de eigenaardige terminologie van de

Synode te gebruiken). Maar ziet , het is zoowel „noodig" als „wensche-

lijk." Hoe komt men er toe om zulk een krachtig woord te gebruiken ?

Wij moeten echter den geheelen zin nemen : het is „zelfs in de gegeven

omstandigheden noodig;" die woorden zijn wonderlijk geschikt om el-

kander te neutraliseren. Wat in „gegeven omstandigheden noodig is

,

wordt dus per se niet noodig geacht."

Aan het slot nu van dezen merkwaardigen volzin vinden wij woorden

gespatieerd, die daarom geaclit kunnen worden het meest kernachtige

in zich te bevatten. „Naar de gehridkelijTce formule geschiede," daar

komt alles op neder, en met dezen geruststellenden wenk worden de

adressanten naar huis gezonden.



en eeuwen , om den laatsten band van kerkelijke gemeen-

schap te verscheuren en daarmede in beginsel de Kerk

zelve op te heffen.

Zonder te vragen, wiens roeping het in de eerste

plaats zoude zijn de aandacht van de gemeente op eene

zaak van zooveel beteekenis te vestigen , achten wij ons

verpligt om uit te spreken wat ons in den laatsten tijd

door hoofd en hart is gegaan.

Er zijn tijden waarin wij gevoelen, dat wij met God

en niet met menschen te doen hebben.

Is er veel dat ons zoude leiden om te zwijgen, er

is meer dat ons tot spreken dringt, er is een besef

van in dezen persoonlijk verantwoordelijk te zijn.

Zeker is de vrees niet ongegrond, dat het oordeel van

de Synode omtrent den doop
,
juist nu , bijna onopgemerkt

zal blijven.

1°, Er is niets in de bewoordingen, waarin dit oor-

deel uitgedrukt is, dat de gemeente kan kwetsen. Het

wordt zelfs „wenschelijk , onder de omstandigheden noo-

dig geacht;" dat de gewone formule bij den doop in ge-

bruik blijve; daarbij komt in de 2^^ plaats de ge-

ruchtmakende zaak van Dr. Zaalberg, waarvan ieder

den afloop wil weten.

Men kan niet met twee zaken te gelijk vervuld zijn,

en concrete gevallen trekken vroeger de aandacht dan

eene uitspraak als deze omtrent den doop, waarvan

men het gewigt en de portee niet zoo dadelijk voelt.

In ieder geval heeft de gemeente op haar standpunt

reeds zoovele grieven tegen de Synode , dat de weigering
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van deze om de doopformule te handhaven slechts eene

nieuwe grief daaraan toevoegt en hiermede zijne eigen-

lijke beteekenis verliest. Dit mag niet geschieden , daarom

is het de roeping van ieder — wie hij ook zij —
om eene stem van protest te laten hooren en een be-

roep op de gemeente te doen , opdat deze zaak — ware

het mogelijk — niet in het vergeetboek worde geschreven.

Het antwoo7^d dat de Synode geeft op de adressen die

de handhaving van de doo-pformule verlangen is van het

grootste gewicht, en juist daarom zoude het ons smarten

indien het door de gemeente met stilzwijgen ontvangen of

door andere zaken van betrekkelijk minder belang in de

schaduw gesteld werd.

Omdat wij gelooven, dat de doopkwestie eene betee-

kenis heeft, waarbij het proces van Zaalberg niet ge-

noemd mag worden •, omdat wij hierin het laatste objec-

tieve beginsel, dat onze Kerk nog bezat, aan subjectieven

willekeur zien prijs gegeven-, omdat hier de laatste ge-

meenschappelijke basis , waarop wij ons met de modernen

als gedoopten bevonden, wordt verlaten; in één woord,

omdat hierdoor het heidendom in de Christelijke Kerk

wordt gewettigd, mógen wij niet zwijgen, een kreet

van verontwaardiging niet smoren, noch nalaten te

doen wat in ons vermogen is, om tot eene ernstige

bespreking van deze zaak te leiden.

Voorzeker, dat een Zaalbeig gehandhaafd wordt, is

beleedigend voor het zedelijk gevoel , een hoon , de

geheele gemeente aangedaan ; het klinkt als bittere spot-

ternij, wanneer wij in ernst hooren beweren, dat zijne
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verklaringen „niet in strijd zijn met de leer en de beginse-

len van de Hervormde Kerk/' en wanneer wij bedenken,

dat dezelfde Synode , die nu door zulke uitspraken de

algemeene opinie durft trotseren en de feiten in het

aangezigt tegenspreekt, niet zeer lang verleden zich

onbuigzaam toonde , toen een weinig toegevendheid ons

de ellende van eene scheiding kon bespaard hebben,

dat deze zelfde Synode , die nu een Zaalberg vrij spreekt

,

omdat, welke beginselen er ook mogen geschonden zijn,

de letter der wet ongeschonden is gebleven, vroeger op

even nietige gronden mannen afgezet heeft , die , afgezien

van de wijze waarop , uit beginsel hebben gehandeld —
dan maakt de verontwaardiging plaats voor afkeer, dan

gevoelen wij dat deze Synode zichzelve geoordeeld heeft

en, omdat God regtvaardig is, ook eenmaal zigtbaar

geoordeeld zal worden.

Dit neemt echter niet weg, dat het proces van Zaal-

berg en de uitspraak in dezen gedaan eene persoonlijke,

plaatselijke, reglementaire kwestie blijft, voor zoo ver

daarin niet als in een bijzonder geval het algemeene

beginsel vervat is, dat de modernen in de Christelijke,

in de Nederlandsch Hervormde Kerk te huis hehooren ^ en

dat zij door geene ontkenningen^ van welken aard ook,

hunne positie in die Kerk kunnen verbeuren. Op dit punt

hadden wij echter geene nadere inlichtingen van noode.

De Synode heeft er voor gezorgd, dat omtrent deze

zaak geen twijfel bleef bestaan , en het zoude groote

onleerzaamheid verraden , indien wij ons bij iedere nieuwe

openbaring van het beginsel, waaraan de Synode in dit
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opzigt getrouw is gebleven, verwonderden en beklaag-

den, alsof het voor het eerst ter onzer kennisse kwam,

alsof wij nog iets anders verwachtten.

De vraag naar het al of niet handhaven van de doops-

formule bevat echter eene meer p-incipieele kwestie.

In haar antwoord op het verzoek der adressanten om

de formule verpligtend te maken , heeft de Synode in-

gewikkeld een nieuw beginsel uitgesproken, dat men de

historische hasis der Kerk kan verlaten, zonder daarom o]^

te houden lid der Kerk te zijn. De doop als acte van

inlijving in de Christelijke Kerk, als daad Gods door

tusschenkomst der Kerk , vervalt met de formule , welke

dien verklaart.

Dat de instelling van den doop goddelijk en niet

maar (al naar het denkbeeld dat men zich er van vormt)

eene onbeteekenende of veelbeteekenende kerkelijke pleg-

tigheid is , m. a. w. dat zij op hooger gezag toegediend

wordt, dit moet de Kerk vasthouden, wil ze niet haar

regt van bestaan als Kerk, in onderscheiding van maat-

schappij of vereeniging, prijs geven.

Ieder betoog om de waarheid van het gezegde te

staven zoude eene bekentenis van zwakheid in zich slui-

ten. De beteekenis van den doop en de doopsformule

zal en verdient nader in het licht gesteld te worden;

maar de gemeente behoeft op zulk eene wetenschappelijke

behandeling niet te wachten, om daarna haar oordeel

op te maken. Dat oordeel is opgemaakt. Wij hebben

in deze met het bewustzijn, met de conscientie van

de gemeente te doen.
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Van moderne zijde zal misschien de taktiek gevolgd

worden, om den doop te ontleden en dan te onderzoe-

ken welke deelen al of niet kunnen gerekend worden

tot het wezen er van te behooren. Op deze wijze is

men er meermalen in geslaagd de gewigtigste vraag-

stukken hunne beteekenis te doen verliezen. De dee-

len zijn op zichzelven beschouwd zoo onbeduidend, dat

men er geen belang bij heeft die afzonderlijke dee-

len te bewaren en voorbijziet, dat men met de deelen

ook het geheel prijs geeft. De anatomie rekent niet

met de organische eenheid, zij heeft te doen niet met

ligchamen maar met lijken en is het beeld van eene

kritiek wier gronddwaling hierin bestaat, dat zij de

eenheid, het leven van het voorwerp vernietigt, dat zij

wenscht te onderzoeken. Wachten wij ons dus om ons

met zulk eene destructieve kritiek in te laten. Wij

behoeven niet te onderzoeken, welke waarde de doop-

formule heeft, wanneer die op zich zelf beschouwd wordt,

eenvoudig omdat zij niet op zichzelve staat — omdat

woord en daad, de doop en zijne instelling elkander

dekken. En buitendien mogen wij de bedoelingen van

hen, die de kritiek slechts als een geschikt werktuig

zouden gebruiken om met de doopformule ook de ba-

sis van de Christelijke Kerk te ondermijnen , niet voor-

bijzien. Waar schijnbaar slechts de vonii aangerand

wordt, is de aanval inderdaad tegen het wezen ge-

rigt. Men heeft met het Christelijk Godsbegrip , de Chris-

telijke wereldbeschouwing, de Openbaring en de Kerk

reeds gebroken. Op denzelfden grond, met hetzelfde
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regt waarmede men de doopfor?7iule verandert, zoude

men den doop zelven afschaffen. Nogmaals , wachten

wij er ons voor onze aandacht van de principieele

vraag te laten afleiden, om die op ondergeschikte

kwestiën te vestigen. Men zoude volgaarne de kritiek

als een middel gebruiken om op dit punt, als op zoo-

vele andere, de christelijke conscientie tot zwijgen te

brengen en zoodoende de gemeente op nieuwe verande-

ringen voor te bereiden.

Wij resumeren, terwijl wij het besluit van de Synode

omtrent den doop en de uitspraak in de zaak van Zaal-

berg nu niet als tegenstelling beschouwen, maar met

elkander accrocheren : door hare uitspraak dat er in de

prediking en geschriften van Dr. Z.— niets voorkomt,

dat strijdig kan worden geacht met de leer en de be-

ginselen der Hervormde Kerk, heeft de Synode te ken-

nen gegeven, dat zij niet maar onbevoegd om te be-

slissen, niet maar onbekwaam om te handelen is, maar

dat zij een norma bezit, waarnaar zij beoordeelt, wat

met de beginselen der Hervormde Kerk in overeenstem-

ming, wat daarvan afwijkende is. In het besluit aan-

gaande den doop heeft zij zich nader verklaard. ledere

ontwikkeling in den boezem der Hervormde Kerk wordt

door haar als normaal beschouwd, al voert die ook

buiten het Christendom, al leidt die tot opheffing der Kerk.

HIERMEDE IS ONZE VERHOUDING TOT DE SYNODE WE-

ZENLIJK VERANDERD.

Het is iets anders het verkeerde te dulden, iets an-
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ders het te wettigen-, ééne zaak, de eindbeslissing van

hangende kwestiën aan de toekomst over te laten,

eene andere die in beginsel onmogelijk te maken. Zoo

lang er iets objectiefs bleef bestaan — al \\as het

slechts dit eene , dat wij door den doop leden waren van

eene Christelijke Kerk — hadden wij hierin een correc-

tief voor de dwaling, een grond waarop wij ons regt

tegenover het moderne heidendom konden baseren. Yan

ons werd niet gevorderd dat wij ons officieel en ge-

meenschappelijk voor de extravaganses van het individu

verantwoordelijk stelden. De vraag: „Wanneer houdt

men op lid te zijn van de Hervormde Kerk?" werd

beheerscht door deze andere: „Wanneer houdt men op

een Christen te zijn?" „Wat moet geacht worden tot

het wezen van het Christendom te behooren?" Deze

vraag had objectieve beteekenis, en het geweten van

menig moderne is er het antwoord niet op schuldig

gebleven.

Ziet dit is nu in beginsel anders geworden.

De Hervormde Kerk heeft grenzen — ten minste zoo

beweert de Synode, waar zij van beginselen spreekt —
maar niemand loopt gevaar ze te overtreden , zelfs hij

niet, die zich buiten de uiterste grenslijn van de Alge-

meene Christelijke Kerk heeft begeven. De vraag: „Ben

ik wel op christelijk gebied gebleven?" komt dus niet

langer te pas. Het heidendom is princi/pieel gewettigd ge-

worden.

W^aar dan voortaan van „kerkelijke gemeenschap"

geen sprake meer kan wezen, daar wordt van zelf



15

de vraag aau de orde gesteld, die wij niet slechts als

eene tijd-, maar ook als eene gewetensvraag mogen

beschouwen: „Wat staat ons te doen?" Eenerzijds zijn

wij diep overtuigd, dat het tijdstip gekomen is, w^aarin

ieder met meer ernst dan immer te voren deze vraag

als in de tegenwoordigheid Gods tot zichzelven moet

richten; ten anderen, dat het niet aan hem staat

het antwoord te geven. De verpligting rust op ieder

als individu, de wagt berust bij de gemeente. Zie-

hier de moeijelijkheid , het lijden, aan ieder opgelegd,

die tot het gevoel van zijne verpligting ontwaakt is,

een lijden dat hem doet beseffen, welk een voorregt

het reeds is, een martelaar te kunnen zijn. Hij kan

zich niet uit den toestand losrukken , door zich er bui-

ten te plaatsen. Scheiding is hem geene daad van ge-

trouwheid, maar van ontrouw en lafhartigheid beide.

Hij is tot de overtuiging gekomen , dat de toestanden

afgewerkt zijn, maar de vraag is, hoe hij er uit ver-

lost worden zal. Hij vreest dat de gemeente het oor-

deel der verharding over zich zal brengen door langer

te transigeren — er is periculum in mora — maar er

is zoo weinig grond om te verwachten , dat er eene ont-

waking zal komen, dat zelfs de hoop hem zoude be-

geven, indien dit hem niet overbleef: „God alleen

kan redden, maar bij hem is redding mog(

„WAT STAAT ONS TE DOEN 'P"

Niet voor de eerste maal wordt deze vraag opge-

worpen. Indien wij verklaren dat zij nu dringend nood-
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zakelijk is geworden , dan wordt hiermede niet beweerd

,

dat zij het niet reeds vroeger geweest is, of dat men

dit niet over lang heeft ingezien. Integendeel. Wie is

er die de vraag niet heeft gedaan? maar ook: wie is

er die niet op onoverkomelijke moeijelijkheden is gestuit

waar hij het antwoord trachtte te vinden?

I. In de eerste plaats heeft eene groote apathie zich

meester gemaakt van de gemeente in het algemeen en in-

zonderheid van hare voorgangers.

Er is eene werkeloosheid, die veel van onverschillig-

heid heeft , maar die eigenlijk het gevolg is van moe-

deloosheid en magteloosheid. Dit is de toestand waarin

wij ons bevinden ten opzigte van de kerkelijke kwestiën,

en hierin vinden wij een van de meest bedroevende en

verontrustende verschijnselen des tijds.

Er zijn ernstige, bezadigde, talentvolle mannen van

de geloovige rigting, op wie het oog bij iedere open-

baring van ongeloof telkens bij vernieuwing gevestigd

is. Zij zouden eenstemmig tot leiders van eene bewe-

ging benoemd worden; maar ziet, zij schijnen als buiten

den tijd te leven. Men zoekt ze in het strijdperk: zij

zijn onder de toeschouwers te vinden. Deze houdt zich

bezig met de letterkunde, gene met het volksleven,

een ander met curieuse onderzoekingen van allerlei aard
,

die wij alleen in eenen tijd van buitengewone rust kon-

den verwachten en de meesten gaan op in de praktische

werkzaamheden van hunne betrekking, alsof het alge-

meen belang en de toekomst der Kerk hun niet ter

harte ging.
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Indien wij vergaten dat het individu zich niet kan plaat-

sen buiten de omstandigheden, zich niet kan ontworstelen

aan den algemeenen geest, die zich in bijzondere personen

slechts op bijzondere wijze vertoont ; indien wij niet be-

grepen dat iedere Luther het resultaat is van velen in

wien de geest der hervorming leefde , de vrucht van hunne

gebeden , de tolk van hunne gedachten — m. a. w. dat

wij de algemeene schuld niet van ons kunnen werpen

,

evenmin als wij de gemeenschappelijke ellende kunnen

ontgaan — zouden wij bittere woorden spreken tegen hen

wier traagheid iedere krachtsontwikkeling verhindert,

wier invloed misbruikt wordt om iedere beweging te

stuiten in, plaats van die te leiden. Om dit te kunnen

doen, zouden wij evenwel eerst onze eigene traagheid

en onmagt voorbij moeten zien of aan de dwaze mee-

ning toegeven, dat wij door klagten aan te heffen en

ons over anderen te beklagen , ons deel in de alge-

meene schuld konden liquideren.

Neen, wij mogen de apathie van onze voorgangers

betreuren , veroordeelen , maar kunnen die ook eeni-

germate verklaren.

Men heeft reeds zooveel bedacht, zooveel beproefd,

zooveel verwachting gekoesterd van pogingen , waar-

van het resultaat zoo onbevredigend was; altijd stuit

men weder op dezelfde vooroordeelen , dezelfde be-

zwaren, dezelfde nietige verschillen; de groote man-

nen zijn zoo klein, waar hunne eigenliefde gekwetst

is , de kleine mannen zoo groot , waar het bij praten

blijft ; antecedenten zijn even belemmerend als reglemen-

2
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ten; er wordt meer op namen dan op personen en meer

op personen dan op beginselen gelet. Van hier is het

dat men er toe gekomen is om te accepteren wat men

toch niet veranderen kan. De omstandigheden zijn zoo

magtig, dat men zich er door laat beheerschen ; het

ontbreekt niet zoozeer aan moed als aan gelegenheid

om dien te toonen, niet zoozeer aan getrouwheid als

aan eene gezonde definitie er van , niet zoozeer aan lust

als aan inzigt. Onmagt en onwil zijn hier — gelijk

in het zedelijke steeds het geval is — niet te scheiden.

Ten slotte, zal ieder voor zichzelven de rekenschap

moeten afleggen die hij aan God verschuldigd is. Vragen

wij echter wat ons allermeest en allereerst tot schuld

moet worden, het is, dat deze toestand zoo di^agelijk Uijft,

tot hiertoe zoo weinig betreurd is geworden.

IL Tegenover de valscke ?^ust van sommigen staat de

valsche ijver van anderen.

Zeer velen hebben, jaren lang^ publiek en privaat

hunne stem verheven , de apathie der voorgangers gegispt,

op den steeds treuriger wordenden toestand der zaken ge-

wezen. Het is hunne schuld niet, indien het volk niet in

altijddurende agitatie is gebleven. Maar wanneer het ons

ernst wordt met de vraag: „Wat staat ons te doen?"

dan gevoelen wij dat de valsche ijver, de oppervlakkige

beschouwing, de ijdele zelfverheffing, de onmiskenbare

onboetvaardigheid van deze lieden ons evenzeer in den

weg staat, als de schijnbare kalmte van anderen, die

nog eene wezenlijke onrust kan verbergen. Zij beginnen

met zich buiten den toestand te stellen , dien zij betreuren
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en berispen, ageren tegen eenen tijdgeest, dien zij niet

begrijpen, veroordeelen zaken, die zij niet onderzocht

hebben. Zdfs de waarheid is leugen in hunnen mond, en

wij walgen van hunne magtelooze bedreigingen en zijn

moede hunne vervelende gedachte-uitspinningen tehooren,

die eigenlijk slechts variaties zijn op het thema : „de din-

gen zijn niet , wat zij behoorden te wezen." In den grond

der zaak is het velen hunner slechts te doen om zich

eens lucht te geven. Of zij weten niet wat zij willen,

óf zij willen niet wat zij weten.

Voorzeker, indien zij het woord hadden gesproken,

dat het raadsel van den tijd verklaarde , het zoude

weerklank gevonden hebben, en indien zij werkelijk

meenen dat in de scheiding, die zij historisch tegen-

staan, maar evenwel in beginsel schijnen te huldigen,

de remedie ligt voor de kwalen van den tijd, dan heb-

ben wij slechts te zeggen: „Indien gij deze dingen

weet, zalig zijt gij zoo gij dezelve doet!" Indien wij

onze Kerk vergelijken bij een gebouw , dat in ver-

val is , omdat zijne grondslagen ondermijnd zijn ge-

worden, dan zijn deze ijveraars en met hen een niet

gering aantal der gemeenteleden die de zaken door

hunne oogen beschouwen, gelijk aan menschen, die

de verwoesting aanzien, zonder de ware oorzaak er

van te vermoeden. Zij gaan rond om de gebreken

aan te wijzen ; bij iedere scheur die zich in de muren

vertoont, bij iederen schok, dien de pilaren ontvangen,

roepen zij allen tot getuigen : „hoever het nu reeds ge-

komen is;" zij laten niet na te verhalen hoe het geweest

2*
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is en moest zijn en voeren het oorspronkelijk plan aan

ten bewijze van het aanwezig zijnde verval. Wat erger

is — wie niet met hen mede doet, wie hier het nut

niet van inziet , wordt van ontrouw beschuldigd en hem

dikwerf onedele bedoelingen toegedicht.

Zulk eene handelwijs zou bespottelijk zijn , ware zij

niet bedroevend. Deze menschen vergeten dat men van

feiten niet tot conclusies kan sprin.aen , dat het gemak-

kelijk is te veroordeelen ^ moeijelijk te verbeteren; dat

het iets anders is de kenmerken van verval op te geven

,

iets anders de oorzaken van het verval op te sporen

en de middelen ter verbetering aan te wijzen. Indien

men dit met al den ernst , die in het vermogen was , be-

proefde, men zoude stof, zeker niet tot zelfverheffing,

maar wel tot verootmoediging vinden.

Door zulk eene beginsellooze en gedachtelooze be-

schouwing der dingen is de Kerk niet gebaat, worden

de zaken niet verbeterd. Wij herhalen:

Dat sommigen een open oog hebben voor de kwalen van

den tijd , terwijl dat van anderen schijnt gesloten te blijven,

geeft ons geene reden tot blijdschap ; eene zelfde mag-

teloosheid en moedeloosheid , een zelfde gebrek aan klaar-

heid en beslistheid straalt in beide bewegingen door, voor

geen van heiden is de onhoudbare toestand, waarin wij

verkeeren, tot nog toe onhoudbaar genoeg.

Wij moeten beginnen met onze eigene magteloosheid

en die van anderen te erkennen en te betreuren. Wan-

neer wij eerst gevoeld hebben, dat de schuld gemeen-

schappelijk is, zullen wij komen tot een dieper besef
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van onze gemeenschappelijke ellende. Ootmoed zal hel-

denmoed, eene ernstige beschouwing van de dingen

eene ernstige behandeling er van voorafgaan. De be-

sliste overtuiging is allereerst en allermeest noodig, dat

er niet langer gedacht en gezwegen, gepraat en ge-

klaagd, maar • gehandeld moet worden — de zaak moet

tot eene eindbeslissing worden gebragt en dat zonder

uitstel. Men mag meenen deze overtuiging reeds lang

bezeten en uitgesproken te hebben , het is zelfbedrog.

De toestand is ernstig — er wordt een geè'venredigden

ernst van ons gevorderd, die door goedkoope en oppei^-

vlakkige wenschen niet vervangen kan worden. Zulk een

ernst leidt niet slechts tot de erkenning in het af-

getrokkene : „er moet iets gedaan worden !" maar tot

de praktische, individueele vraag door en tot ons ge-

weten gerigt: „wat staat ons te doen?" Hierdoor wor-

den wij in de eng! e gedreven en zoodoende tot elkan-

der gebragt.

„ IFat staat ons te doen f'

Wij willen niet als axioma vaststellen , dat er onmid-

dellijk iets beslist; of gedaan moet worden, zonder be-

raadslaging en zonder de noodige kalmte. Het is niet

hetzelfde wat men doet. De gemeente heeft niet slechts

de roeping om zichzelve los te maken uit een onhoud-

baren toestand, om als gemeente weder belijdend te

worden en alzoo het oordeel over de modernen uit te

spreken ; zij heeft eene heilige en verhevene roeping

tegenover de maatschappij , het t;oör- en het nageslacht.

Indien dit niet het geval ware, zoude het kerkelijk
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vraagstuk geene moeijelijkheid opleveren. Het is niet

moeijelijk te handelen, maar wel om goed te handelen.

Wat wij bedoelen is dit : de gemeente moet tot helder-

heid, tot zekerheid komen. Zij mag zich niet langer op

den stroom der omstandigheden laten medevoeren , noch

aan den tijd de beslissing van de gewigtigste vraag-

stukken overlaten. Zij is verpligt zichzelve rekenschap

te geven van wat zij doet en wil. De tijd van passivi-

teit moet een einde , die van activiteit een aanvang

nemen , en die tijd dateert van het oogenblik af dat zij

een bepaald en praktisch doel zich voor oogen stelt en

door vaste beginselen geleid wordt. Er zijn vragen

,

die wij hier niet noemen willen , maar die de kerkelijke

vraag beheerschen; deze vragen behoeven en kunnen

misschien niet dadelijk beantwoord worden, althans niet

door het individu — maar het moet bepaald worden

,

welke waarde zij hebben en welken invloed aan het ant-

woord kan en mag toegekend worden. Heeft de ge-

meente eenmaal dit standpunt ingenomen, dan verkrijgt

zelfs haar wachten een ander karakter, .omdat zij weet

waarom en waarop zij wacht. Waar het beginsel uit-

gesproken, het doel vastgesteld is, daar is de vraag

naar de uitvoering slechts eene vraag naar tijd en wijze.

De rust van binnen is door het genomen besluit reeds

hersteld.

Om meer redenen, en die vooral van praktischen aard,

is zulk een besluit evenwel noodig geworden.

Afgezien zelfs van de beteekenis die het laatste be-
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sluit van de Synode omtrent den doop voor ons bezit

en de eisch die daardoor aan ons geweten gesteld

wordt ^ is het voor ons dringend noodzakelijk om het

kerkelijk vraagstuk juist nu ten minste voor ons zehen

tot eene beslissing te brengen.

1. Het is niet noodig het gewigt van en de behoefte

aan organisatie te betoogen. Wij hebben een blijvend

voorbeeld in den invloed, dien de Roomsche Kerk juist hier-

door bezit. Het beginsel van de Confessioneele Vereeniging

willen wij voor het oogenblik daarlaten, maar hare

kracht is zij aan hare organisatie, hoe beperkt ook,

verschuldigd. Welnu, geene organisatie is mogelijk zoo-

lang er geen vast uitgangspunt is , zoolang het doel en

het beginsel ontbreken. Hieraan hebben wij dus voor

alle dingen behoefte.

2. Door en na de invoering van art. 23 , wij erkennen

het met dankbaarheid , is er plaatselijk veel gemeentelijk

leven ontwaakt. Er is eene bereidheid om te doen wat

op den weg van individueele roeping schijnt te liggen , en

eene verwachting dat er op deze wijze door een of an-

der een einde aan den toestand van verwarring zal wor-

den gemaakt. Hoe verblijdend nu dit eenerzijds moge

wezen, zoo is aan de andere zijde de vrees niet on-

gegrond, dat eene of andere kerkelijke beweging in

plaats van een nationaal een lokaal karakter vertoon en

en daardoor hare beteekenis verliezen zal. Wanneer de

ontwikkelings-gang tot zijn beslissend keerpunt genaderd

is, kan de geringste zaak onberekenbare gevolgen hebben.

Het groote beginsel wordt dan door een concreet geval
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voorgesteld, maar ook gedrukt en óf gewijzigd óf op

den achtergrond geplaatst. Wij mogen dus niet hlind

zijn voor het gevaar, dat ons van de zijde onzer vrienden

ledreigt. Zoolang de gemeente blijft weifelen, geeft zij

aan den eersten den besten die iets doet of misschien tot

eiken prijs iets doen wil , eene magt in handen , die zij

niet mogt overgeven ; hare toekomst wordt aan het toe-

val overgelaten, want wie zich door de omstandigheden

laat leiden, wordt ook door de omstandigheden heheerscht.

De gemeente moet door vaste beginselen worden ge-

leid, moet tot helderheid komen, wil zij niet zien

dat eene op zichzelve gewenschte beweging ontaarde

en een fragmentarisch en sectarisch in plaats van een na-

tionaal kerkelijk karakter vertoone. De volksgeest , die

niet in den beginne geleid wordt, is later niet te stui-

ten en openbaart zich als een geest van reactie,

waardoor iedere ontwikkeling, de normale zoowel als

de abnormale, veroordeeld zal worden.

God verhoede zulk eene oplossing van de kerkelijke

kwestie, die een oordeel zoude zijn over de traagheid

en ontrouw van de gemeente, ons de voordeden zoude

doen missen van den strijd en de ondervinding, die ach-

ter ons liggen, en ons het karakter van nationale Kerk

en daarmede den invloed op de massa doen verhezen.

O! wij weten het wel, iedere toestand schijnt de voor-

keur te verdienen boven dien waarin wij ons bevinden

;

maar om door onze nalatigheid iets te provoceren , dat

gelijk staat met het opgeven van een probleem dat op-

gelost moest worden, hiertoe hebben wij geen regt.
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In de lagere beweegredenen tot handelen willen wij

echter de hoogere niet vergeten.

3. Bedreigt ons een gevaar van de zijde waarop wij

gewezen hebben , zoolang wij blijven in eenen toestand van

lijdelijkheid, het groote gevaar ligt in den invloed , dien

deze toestand op ons zelven uitoefent. Uitstel verlamt

de kracht om weerstand te bieden en verstompt het

zedelijk gevoel.

4. 'Nog meer, "er zijn oogenblikken waarin gehan-

deld moet worden , of de gelegenheid die ons hier

wordt aangeboden, gaat onherroepelijk voorbij. Er

zijn stemmen die wij niet straffeloos veronachtzamen

kunnen. Zulk een oogenbHk is thans voor ons aan-

gebroken, zulk eene stem wordt tot ons gebragt,

waar de Synode in haar besluit omtrent den doop het

laatste beginsel prijs geeft, waarop wij ons regt in

de Kerk kunnen baseren. Laat ons niet vergeten, dat

uit het beginsel de feiten geconstrueerd kunnen wor-

den , dat de logica van het beginsel ontegensprekelijk is.

Zullen wij dan blind zijn voor 'de positie , die in het

neutraliteits-standpunt van de Synode ligt opgesloten,

vergeten , dat zij slechts den aftogt der modernen dekt

;

dat zij aan de eene zijde met hare tooverformules den

geest van leven in de gemeente bezweert en aan de

andere voorzigtig de beletselen uit den weg ruimt , die den

voortgang en de ontwikkeling van het ongeloof kunnen

belemmeren; dat zij, juist door tot hiertoe niette han-

delen, het ongeloof de beste diensten heeft bewezen;

dat er in één woord in hare geheele gedragslijn eene
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tendenz ligt? Indien wij dit tot nog toe voorbijgezien

hadden, van nu aan is dit onmogelijk geworden. De Sy-

node zelve heeft ons den bHnddoek van de oogen gerukt.

Uit naam van het echt protestantsch beginsel heeft

zij het proces toegelaten, dat in den boezem der Her-

vormde Kerk heeft plaats gehad. Met een geopend

oog voor het bezwaar en gevaar hieraan verbonden

hadden wij er vrede mede, omdat met de abnormale

ook eene normale ontwikkeling gepaard ging; omdat

het individu zijne overtuiging wel uitspreken , maar niet

aan anderen, niet aan de gemeente opdringen mag;

omdat de maatstaf ter beoordeeling van bestaande ver-

schillen in de handen eener wetenschap berustte, die

niet pet- se onchristelijk mogt heeten — maar dit alles

bleef geldig slechts in zoover de historische basis van

het Christendom erkend werd , m. a. w. zoolang de his-

torische vraag het kriterium ook van de wetenschap

bleef. Dit kriterium is nu eenvoudig opgeheven. De

wetenschap heeft niet langer de vraag te beantwoorden

„wat is het Christendom?" zij blijft voortaan eenvoudig

„vrije" d. i. „ougebondene" wetenschap. Maar hiermede

is dan ook de Kerk, die eenen positieven grondslag

bezit, veranderd in eene school van wijsbegeerte; het

verschil tusschen normale en abnormale ontwikkeling

houdt op te bestaan — de partij van vooruitgang be-

hoeft voortaan zelfs geene moeite te doen om zich bij

die van behoud te accrediteren. Met de positie der

partijen is ook de partijleus veranderd geworden, en

zij die in hunne eigene banier „ Vooruitgang'' hebben
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geschreven, vinden zich daardoor reeds geregtigd om

in die van anderen de woorden Christendom en Open-

baring uit te wisschen en „Stilstand" daarvoor in de

plaats te stellen. De Synode heeft eerst de objectieve hasis

laten hestaan , maa?' de maatstaf daarbij geheel subjectief

gesteld; de betrekkelijke waarheid in dit beginsel werd

toen gebruikt om de leugen , die er in lag , te dekken

;

maar omdat er in het individu ook een individueel ge-

weten blijft bestaan, is het noodig, dat met den maat-

staf ook de basis vervalle of, wat hetzelfde is, subjectief

worde gemaakt, opdat voortaan ook „het geweten" zwijge,

waar „de wetenschap" spreekt.

Nogmaals vraag ik: „Zullen wij blind zijn voor dit

alles?" Is het de gemeente genoeg dat zij geduld

worde in de Kerk, die zij zelve vertegenwoordigt?"

Indien ja — dan zal zij misschien nog eenigen tijd

bij synodale gratie haar bestaan in de Kerk kunnen

rekken. De Synode zoude niet ontevreden zijn om

„onder de gegeven omstandigheden" het proces nog

wat te laten voortduren. Op hetzelfde oogenblik dat

zij het heidendom legitimiteert , vaardigt zij eene acte

van tolerantie uit, zeker met het oog al weder op „de

gegeven omstandighedenf eene tolerantie, waarmede de

gemeente zich nog een tijd lang vrolijk mag maken.

Maar de tijd van verdraagzaamheid zal een einde ne-

men. Het beginsel zal toegepast worden, de logica de

langmoedigheid overleven. Neen , meer , wij willen de

Synode volkomen regt laten wedervaren — zij zal zoo-

lang mogelijk hare gedragslijn blijven volhouden, tot-
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dat eindelijk de feiten , de betoogen en eischen van

regtzinnige 'zijde tot haar gebragt , de maatregelen door

deze genomen, haar in de engte zullen drijven, het

dilemma haar stellen om óf haar zetel óf hare verdraag-

zaamheid te verlaten, om zich óf voor onbevoegd te

verklaren óf werkelijk positief uitspraak te doen. Uit

zucht tot zelfbehoud zal zij dan eenvoudig door de toepas-

sing van beginselen , die de christelijke rigting door haar

gedrag stilzwijgend heeft erkend het onmogelijk maken

om langer binnen de Kerk te verblijven. Op deze wijze

zal de weg van lijdelijkheid noodwendig op eene schei-

ding uitloopen , die wij in beginsel verfoeijen.

De vraag is evenwel niet: „Wat zal, maar wat kan

gebeuren." Eve?imin als hare toeko7nst, mag de gemeente

hare positie in de Kerk overlaten aan toeval, d. w. z. aan

omstandigheden buiten hare magt, die geene vrucht zijn

van het kerkelijk beginsel, dat gehuldigd wordt en door

haar oogluikend is toegelaten.

Wij vragen dan: „Zal de onbedachtzaamheid voort-

duren, die slechts een oog heeft voor feiten en niet voor

beginselen; mag de gemeente toelaten, dat hare heilige

regten haar zonder slag of stoot ontvreemd worden?"

Wij vertrouwen, dat er zeer velen zijn in de gemeente,

die met ons zullen antwoorden : „ Neen , waar het on-

geloof gewettigd wordt, daar wordt het geloof slechts

geduld, maar daar wordt het ook tijd om te handelen!'

Te handelen, ja, maar ,^wat staat ons te doen?" deze

vraag sluit eigenlijk eene andere in zich, die vooraf

beantwoord moet worden.
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Zijn wij geregtigd tot de veronderstelling, waar-

van wij stilzwijgend uitgegaan zijn, dat er werkelijk,

al is het met de noodige kalmte, gehandeld, dat er

werkelijk iets gedaan moet worden; moet het herstel

van de Kerk niet eene vrucht zijn van den strijd,

van ontwaakt geestelijk en kerkelijk leven?. Moeten

wij het proces in den boezem van de Kerk niet een-

voudig laten voortgaan, in de verwachting dat de

waarheid de leugen zal verdringen en de mondig ge-

maakte gemeente een praktisch oordeel over het ongeloof

zal vellen? Een tijd lang hebben wij in deze meening

verkeerd — de invoering en uitwerking van art. 23,

de vraag van de meeste gemeenten naar regtzinnige

leeraars, de handelwijze van sommige modernen, die

de Kerk verlieten, en menig ander gunstig teeken des

tijds versterkte ons in deze meening; maar zonder

iets van het goede te miskennen , dat vooral ook in den

laatsten tijd openbaar is geworden, zoo kunnen wij ons

evenwel niet vleijen dat het kerkelijk vraagstuk op deze

wijze zal opgelost worden.

Om niet in allerlei ondergeschikte kwestiën te treden,

laten wij na de afzonderlijke redenen op te geven, die

wij voor dat gevoelen konden bijbrengen, maar wijzen

liever op het algemeene beginsel dat aan die allen ten

grondslag ligt.

Wat ons oordeel omtrent het wettige of onwettige,

omtrent het al of niet wenschelijke of noodzakelijke

van het proces, dat in den boezem der Hervormde Kerk

plaats heeft gevonden ook moge wezen , in beginsel
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moet ieder toegeven , dat het ter eeniger tijd afgesloten

kan en móet worden.

De „volheid des tijds" is de vrucht van eene langzame

voorbereiding, maar vertoont juist de behoefte aan de

toevoeging van een nieuw element, het intreden van

den goddelijken factor. Er is zulk eene volheid des

tijds ook in de Kerk ; hierdoor wordt het werkzaam op-

treden van de gemeente dringend gevorderd en mogelijk

gemaakt; dat optreden is evenwel eene daad en niet

slechts een resultaat d. w. z. het is niet uit de voorbe-

reiding zelve te verklaren en tot eene natuurnoodwendig-

heid geworden, m. a. w\ het is niet alles evolutie, niet alles

resultaat van eene bloot natuurlijke ontwikkeling. De eene

reeks van ontwikkeling neemt een einde , eene ander be-

gint , maar niet zonder tusschenkomst van de gemeente. Het

proces moet doorgevoerd , maar niet tot in het oneindige

voortgezet worden. De poging om het ideaal ontijdig,

d. w. z. op mechanische wijze te realiseren , straft en ver-

oordeelt zich zelve (bewijze de geschiedenis der sekte)

,

maar de poging om het zichzelf te laten realiseren niet

minder. Scheiding moet er zijn ; maar ofschoon de ware

scheiding niet bestaat in eene vernietiging van het

proces , is zij evenmin een natuurlijk gevolg er van : zij

is een resultaat, dat ter zelfder tijd eene daad is. De

voldragen vrucht moet geplukt worden.

Wij kunnen dit beginsel toepassen op den theologi-

schen strijd van den dag, die toch eigenlijk aan den

kerkdijken ten grondslag ligt. Het protestantisme heeft

het gezag van de H. Schrift gesteld tegenover dat
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van de Kerk, maar na vooraf die Schrift uit de hand

der Kerk ontvangen te hebben. Op dezen grond kon

dus volgens het Protestantsch beginsel het gezag van

de Schrift niet herusten — het was de taak der weten-

schap om naar dien grond onderzoek te doen. Vele

vragen werden door haar gedaan en daarmede eene

reeks van kwestiën opgeworpen — wij behoeven ze

slechts te noemen, om er aan te herinneren hoe de

eene tot de andere geleid heeft — de echtheid en

ongeschondenheid der bijbelboeken, de inspiratie, de

openbaring, het wonder, de persoon van Jezus en

zijne opstanding. — Geen Protestant kon het regt der

wetenschap, het regt van het vrije onderzoek betwijfe-

len en evenmin kon hij als Christen alle resultaten toe-

geven , waartoe men door de wetenschap was gekomen

;

doch wat te doen? Langzamerhand werden de vraag-

stukken vereenvoudigd en de verschilpunten tot eenige

weinige of eigenlijk slechts tot één gereduceerd. Het

werd hoe langer hoe duidelijker, dat de zaak van het

Christendom die is van het Theïsme.

Terzelfdertijd is echter nog eene zaak tot helderheid

gekomen , t. w. dat men van de wetenschap zelve niet

de eindbeslissing van hangende kwestiën kan verwach-

ten, juist omdat er naast de geloovige ook eene onge-

loovige wetenschap bestaat , met wier resultaten wij geen

vrede kunnen hebben. Wie zal tusschen deze beide

oordeelen? Dit oordeel berust alleen bij de gemeente,

waar zij lelijdend, d. i. als Kerk optreedt in de wereld.

Ziehier de wijze waaro'p de gemeente haar regt tegen-
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over de wetenschap kan handhaven, zonder deze het zwij-

gen op te leggen: zij wordt geroepen om de resul-

taten van den strijd op te zamelen, om af te sluiten,

niet het onderzoek maar den tijd van overgang. Te-

genover de negatie moet de gemeente niet slechts eene

negatie van de negatie, maar eene posdie stellen. Op
deze wijze voldoet zij aan hare roeping^ stelt het ware

point de ralliement, dat actualiteit bezit, en arresteert

het proces, maar zonder het te vernietigen.

De tijd waarop de gemeente wederom eene belijdende ge-

meente wordt, is de tijd harer wedergeboorte.

De Kerk heeft zich ten allen tijde tegenover de ketters

uitgesproken. Zoo zij het ook nu.

Zij doei wel door geene kwestie aan de orde te stellen
j

die niet reeds door den tijd aan de orde gesteld is. Omtrent

deze zaak kan en moet helderheid wezen en vastheid,

het overige kan voor als nog aan den tijd worden

overgelaten.

'Lidk een punt wordt ons ter beslissing voorgelegd in den

H. doop. Wij mogen de beteekenis van dit vraagstuk,

vooral in de tegenwoordige tijdsomstandigheden niet

miskennen. De vraag is hier naar de officieele acte

van inlijving in , dus in laatste instantie naar het bestaan

van de Christelijke Kerk. Omtrent deze zaak weten

wij wat wij willen, laat ons dan zeggen wat wij weten. ')

1) Wij ziju niet zonder vrees, dat de gemeente door minder door-

tastende maatregelen zich deze gelegenheid zal laten ontglippen, de

heteekenis er niet van zal inzien. Doodelijk zouden wij het achten,

indien de gemeenten plaatselijk zich vergenoegden met een waarborg
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Maar ziet, zoo zijn wij. als van zelf, gekomen tot

de ontwikkeling van wat er gedaan moet worden, en

komen daarmede op eene lijn waarop wij ons in dit

geschrift niet willen bewegen. Wij zijn begonnen met

te wijzen op onze magteloosheid, zullen wij eindigen met

een programma van de revolutie te ontwerpen? dat zij

verre. Wij zijn , ook met het oog op wat wij zoo even

hebben gezegd, te zeer overtuigd dat de groote raoeije-

lijkheid ligt in de uitvoering.

Toen wij ons zelven afvroegen, „wat staat ons te doen?"

was dit de vraag der verlegenheid, en indien wij die

als titel van dit vlugschrift hebben genomen , zoo is dit

omdat wij die vraag in den boezem der gemeente wensch-

ten neder te leggen, niet omdat wij van dezen of genen

een antwoord verwachten dat tot hiertoe '^vzwegen is,

maar omdat dit het eenigste is, dat ons op het oogen-

blik te doen staat

Er zijn echter velen in de gemeente, die, even als

wij , deze vraag zouden doen , en wél , met smart en

schaamte belijden dat zij niet in staat zijn om het

antwoord te geven, maar die toch ook al den ernst

van het oogenblik gevoelen en tot het besef zijn ge-

te verlangen, dat de christelijke doop waarlijk toegediend was, bij de

eventueele overkomst tot hen van door modernen gedoopte kinderen

,

indien zij namentlijk hierdoor tot de meening geleid konden worden

,

dat zij door zulk eene gemeentelijke politie-maatregel genoeg gedaan

hadden. Omdat deze maatregel op tijd werkt is hij ondoelmatig^ , omdat

hierdoor van de eene zijde het kerkelijk verband verbroken wordt, dat

men aan de andere zijde blijft huldigen, onwaar.

3
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komen, dat aan den toestand van lijdelijkheid — het

koste wat het wil — een einde moet worden gemaakt

;

velen die inzien, dat wij — zoolang wij moedeloos ter

neder zitten — gelijk zijn aan den jongen in de ver-

telling, die, bevreesd zijnde om door de rivier te wa-

den, wachtte totdat de stroom zoude voorbij gevloeid

zijn, die daarbij door hun geweten en de eischen van

den tijd gedwongen worden om voor zichzelven tot eene

beslissing te komen. W^ehiu, is het dan niet mogelijk^

ja zelfs dringend noodzakelijk om te zamen te komen ^ om

gedachten te wisselen^ te hespreken wat ons drukt, te vra-

gen ^,wat staat ons te doen f ^ niet in den geest van moe-

delooze klagt, maar met heiligen ernst ^ in het vaste ver-

trouwen dat God niet in het duister laat^ wie licht zoekt f

Alles leidt ons om ons eigen oordeel te wantrouwen-,

brengen wij ons oordeel dan bij elkander ten toetse,

opdat tot rijpheid korae datgene waarvan de kiem mis-

schien aanwezig is

!

O ! wij weten het wel , dat velen zich weinig goeds van

zulk eene zamonkomst durven beloven. De ondervin-

ding, het bestaande wantrouwen, antipathiën van al-

lerlei aard geven voedsel aan de vrees, dat eene

nieuwe poging om door zamenspreking tot zamen-

stemming te komen zal mislukken, gelijk alle voor-

gaande mislukt zijn. Maar eilieve! zoude dit dan niet

een vernieuwd bewijs leveren , dat de toestand nog niet

ondragelijk genoeg was, m. a. w. dat tvij nog niet gered

konden worden? Laat uns niet vergeten dat dezelfde

nood^ die eene zamenkomst noodzakelijk maakt, haar ook
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mogelijk doet zijn. Mij dunkt de drang der tijden moet

ons tot elkander brengen , niet om een compromis te

maken, om eene uitwendige eenheid tot stand te bren-

gen , 7naar om eene inwendige eenheid uit te spreken.

Het motief tot eenheid ligt nu niet in algemeene be-

schouwingen over den pligt van verdraagzaamheid ^ over

het wenschelijke van broederlijke liefde, maar in den

tijd, in de zaak die ons te zamen brengt, in het al-

gemeen helang waarin ieders persoonlijkheid met alle

kleinere verschillen moet opgaan.

Wat er geschiedt moet de spontane uitdrukking zijn

van eene behoefte ; maar laat die behoefte uitgelokt en

uitgesproken worden.

Mannen, broeders! is het niet wenschelijk, vraag ik

nog eens, dat men te zamen kome, indien men dit

doen kan, met de overtuiging dat er besliste maatregelen

worden gevorderd ? Wij voor ons gelooven dit , en spre-

ken omdat wij gelooven. Groot behoeft het aantal niet

te zijn van hen die in engeren kring de vraag willen

herhalen: „Wat staat ons te doen?" Het is zelfs raad-

zaam dat er slechts weinigen zijn, maar die weinigen

zooveel mogelijk vertegenwoordigers van de geheele ge-

meente. Er moeten mannen zijn , al waren er slechts zes

of zeven , uit de kiesvereenigingen zoowel als onder de pre-

dikanten , en onder hen sommigen die licht kunnen ver

spreiden over verschillende zijden van de kerkelijke kwestie.

Wij vergeten bestaande vereenigingen niet, die zich

een soortgelijk doel hebben voorgesteld. Wij zouden

ons niet tegen of zelfs naast, maar boven het standpunt
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willen stellen , dat zij hebben ingenomen. Zij hebben

hunnen grondslag en historie. Eene zedelijke vertegenwoor-

diging van de gemeente en van de geheele gemeente , die in

den nood des tijds zal kunnen voorzien, moet uit den nood

des tijds worden geboren.

Het staat niet aan ons om bepaalde voorstellen te doen
,

eensdeels omdat wij niets kunnen of willen maken ^ an-

derdeels omdat wij den schijn moeten vermijden , alsof

wij verlangden dat anderen zich bij ons aansluiten zou-

den. Het tegendeel is het geval. Wij spreken , omdat wij

niet durfden wachten totdat anderen hetzelfde zouden

zeggen, maar verwachten zelfstandige stemmen te hoo-

ren — dan zal het overige duidelijk worden.

Dit ééne mogen wij echter nog zeggen: waar de en-

kelen zamenkomen , laten de velen bidden. ' De algemeene

nood wordt niet genoeg gevoeld, omdat de plaatselijke

behoefte niet overal daaraan geëvenredigd is. Het be-

wustzijn van organische kerkelijke eenheid, ten gevolge

van den verwarden toestand over lang verdoofd, is bij

velen nog niet ontwaakt. Dit kan zoo niet blijven ; stel-

len wij ons gezamenlijk voor den genadetroon met be-

lijdenis van schuld en ernstig gebed!

LAAT ER DOOR DE GEMEENTE EEN NATIONALEN BIDDAG

GEHOUDEN WORDEN.

Niets zal het volk zóó onder het gevoel brengen van

den ernst des tijds, van de behoefte aan ijver., aan

eenheid y aan klaarheid, en terwijl het in het gebed de

pogingen van zijne voorgangers steunt , zal het zelf een
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onverwachten zegen ontvangen. Wanneer wij er ge-

zamenlijk toe gebragt zijn om te bidden, zal er misschien

wat minder gepraat, wat minder nieuwsgierig en wat

meer ernstig gevraagd worden: „Wat moet er van wor-

den; hoe zal dit of dat afloopen?" Telkens wanneer

ons deze vraag in den laatsten tijd gedaan werd met

betrekking tot Zaalberg, meer als onderwerp dat aan de

orde van den dag is , dan als vraag , hebben wij gevoeld

in welk eene beklagenswaardige toestand wij eigentlijk

verkeeren. Is zulk eene behandeling van deze zaak niet

erger dan totale onverschilligheid ; is het geen spotten

met de vernedering van de Kerk, wanneer wij de be-

wijzen van die vernedering onderde „nieuwtjes van den

dag" aanhalen in onze dagelijksche gesprekken? Laat

ons nu niet in de meening verkeeren , dat dit slechts

een gevolg is van het gevoel van magteloosheid dat ons

vermeesterd heeft. De ware grond van deze en meer

dergelijke verkeerdheden ligt in zelfvertrouwen; men is

nog niet tot de overtuiging gekomen dat er hulp en raad

slechts hij God zijn te wachten. Van hier zelfs dat schel-

den op eene Synode, waarvan men nog altijd iets blijft

verwachten. Wanneer sommigen hun hart in bittere

woorden tegen de Synode lucht geven, toont juist dit

niet, dat men door alles wat vroeger gezegd en gedaan

was , eigenlijk nog niet tot bezinning was gekomen

,

m. a. w. is die bitterheid niet eene vrucht van teleurstelling ?

Indien niets anders ons het gewicht van het tegen-

woordige oogenblik zal doen gevoelen dan zal ten laatste

het gebed dit vermogen.
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Afgezien van den toestand der Kerk is er zooveel

dat hiermede zamenhangt en ons dringt om te bidden

en te werken beide : er zijn vele kwestiën die hunne be-

slissing eerst met of na de ontknooping van het ker-

kelijk vraagstuk kunnen verwachten.

Behoeven wij te bewijzen , dat ons volk meer en meer

van de Kerk wordt vervreemd ? Immers geene statistische

opgaven zijn noodig om te toonen, hoe weinig de Kerk

in hare tegenwoordige organisatie aan de eischen des

tijds kan voldoen? De beschaafde standen staan eigen-

lijk reeds buiten de Kerk en niet altijd uit vijandschap

of onverschilligheid; niet anders is het met velen, bij

wie men ware vroomheid, maar tevens groote bekrom-

penheid vindt, die ten prooi zijn aan sektegeest en

door hunne onvruchtbare en ongenietbare godsdienst

de massa nog meer van het kerkelijk leven vervreemden.

En toch wij mogen ons niet verwonderen over de eenzijdig-

heid van onmondigen , die zich-zelven hebben opgevoed en

gesticht. Ziet, de Kerk is niet wat zij moet zijn voor

het volksleven, hare optreding dwingt geen eerbied af,

hare officieele vormen verwekken tegenzin , de overle-

vering beheerscht hare werkzaamheid, niet de hehoefte

des tijds; in één woord, zij kan geene kracht zijn in

de maatschappij , die meer en meer zelfstandig , onchris-

telijk en antichristelijk wordt. Het gemeentelijk leven,

belemmerd door kerkelijke organisatie, kan zich geene

nieuwe vormen scheppen , en toch dit is dringend nood-

zakelijk, zal niet de massa prijs gegeven worden. Wij

wenschen het Eeuwig Evangelie niet te wijzigen naar
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den smaak van de kinderen dezer eeuw, door er de

ergernis des Kruises uit weg te nemen , maar dat Evan-

gelie te brengen in de taal des tij ds en toe te passen

op actueele behoeften.

Het is hier niet de plaats om dit alles breeder

te ontwikkelen. Wij noemen slechts één belang, rlat

meer dan eenig ander de sympathie van ons chris-

telijke volk bezit, — de zaak van het christelijk na-

tionaal schoolonderwijs. Het getal, het aanzien en de

activiteit van zijne begunstigers kan niet verhinderen

dat de zaak door allerlei onoverkomelijke bezwaren

gedrukt blijft en niet zijn kan wat zij moet en wil

zijn, „nationaal" in den vollen en waren zin van

dat woord. Be enkelen, niet de massa ^ worden door de

chj^istelijke school bereikt. Wij stemmen het toe , niet

de onchristelijke Staat kan de opvoedster van christelijke

kinderen zijn, maar voegen er bij: de kerk is de

EIGENLIJKE OPVOEDSTER VAN DE JEUGD; zij had de

taak aan eene Staat opgedragen, die door hare be-

ginselen werd geleid, maar blijft verantwoordelijk, waar

die Staat zich zedelijk van haar losgescheurd en aan

haren invloed onttrokken heeft. Wij kunnen hier niet

meer dan wenken geven. Eéne zaak is echter duidelijk

dat de Kerk in haren tegenwoordigen onstand evenmin

voor hare taak berekend is, als de Staat dit was.

Laat de Kerk hersteld worden, dan kunnen wij eene

krachtige toepassing van het zoo even uitgesproken be-

ginsel verwachten. Vóór dien tijd moet met de kwestie van

het onderwijs , menig ander vraagstuk onopgelost blijven.



40

Is het dan niet meer dan tijd , mannen broeders

!

dat er aan den toestand van verwarring, geestelijke

stagnatie, beginselloosheid en magteloosheid een einde

kome-, is het niet tijd, dat de gemeente, dat hare voor-

gangers en woordvoerders ontwaken?

Moge onze stem blijken de uitdrukking van eene al-

gemeene behoefte te wezen! Wij blijven gelooven op

hoop tegen hoop.

Het is waar : er is veel dat ons doet klagen en tot wan-

hoop zou brengen. Wat wij lezen in den schoonen vier en

zeventigsten Psalm is op ons volkomen van toepassing:

Uw vijand heeft, ter plaatse van 't gebed,

Gelijk een leeuw
,
gebruld , bij 't zegevieren

;

Zelfs, U ten schimp, heeft hij zijn krijgsbanieren

,

In trotschen moed, tot teekenen gezet.

Uw heiligdom is door het vuur verteerd;

Niets heeft zijn glans voor 't woên des gloeds beveiligd.

Uw schoon paleis , uw woning is ontheiligd

,

Ten gronde toe in puin en asch verkeerd.

Evenwel is dezelfde verwachting die de dichter in dien-

zelfden Psalm heeft bezongen , de onze gebleven.. Met het

oog op de ellende van de Kerk zeggen wij het hem na

:

Hoe lang, o God! zal in dit zwaar verdriet

De vijand ons zijn wreede trotschheid toonen?

Zal hij uw naam in eeuwigheid dan honen?

Neen , H kan niet zijn , dat duldt uw glorie niet.
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