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1837

Leiden, the Netherlands

G. Groen van Prinsterer, DE MAATREGELEN TEGEN DE AFGESCHEIDENEN AAN HET
STAATSREGT GETOETST [The Measuraes taken against the "Afgescheidenen" tested against
constitutional law], Leiden, 1837. 71 pp.
The pamphlet was published by S. en J. Luchtmans.
In Dutch; translation of pages 16-28 by Nella Kennedy, 2002.
Original in the Koninldijke Bibliotheek, den Haag.
This is an important document in the history of the Afscheiding movement.

16
G. Groen Van Prinsterer, LL.D., DE MAATREGELEN TEGEN DE
AFGESCHEIDENEN AAN HET STAATSREGT GETOETST [The Measures taken
against the "Afgescheidenen" tested against constitutional law], Leiden, 1837.
[1]
For some time already news has been heard in the Netherlands about court cases, of fines
and incarceration, of billeting, summons phrased in extraordinary sharpness'; all of this
is directed to one class of citizens, against the "Gereformeerde Christenen" who have
seceded from the denomination founded in 1816.
[2]
It is understandable that many have asked with sympathy: what did they do that is
worthy of punishment?
Also I ask this question, and frequently I was strengthened by the conviction that
they are entitled to serve God according to their conscience, and ought not to be
persecuted. After having waited three years, and being convicted [in my heart], should I
hesitate to bring up a few words on their behalf? Because I disapprove the secession?
Because I perceive faults in the "Afgescheidenen? But, if one insists on righteousness,
the law has to exist for all without regarding to persons.
I would certainly have preferred to have left this matter to others better suited, but
[3]
at the same time I console myself that the difficulties connected to this are preferable to
nobody speaking forcefully in the interests of the "Afgescheidenen" who in my view
suffer unjustly. Indeed, their complaint about the meager interest shown by their
compatriots is not unreasonable. The persecution began already in 1834. Privately many
have condemned it without mincing words. Publicly very few have done so. In this
matter most papers seem to have assumed an unworthy strategy of covering and silence.
See here the principle objections of the "Afgescheidenen", according to the accounts in their monthly
periodical DE REFORMATIE. The content or tone, in my opinion, does not recommend itself, but their
cause is certainly just. In case of untruthfulness or exaggeration it, it seems to me, this persecution of the
Public Minister would have taken place long ago, and definitely deserved.
a. Sentenced by the courts of law to pay a fine, or to be incarcerated. Most courts of law convict: the
verdicts are countless. In Friesland alone they amounted to f.6860 (p. 187) already last February
b. Severity in which the convictions are executed. The less-well-to-do are forced to sell household
goods, adult and children's clothing. In Oenkerk the wife of a convicted man was forced to take off
another skirt which was sold thereafter (p. 188). --The sale takes place on Sunday to prevent the
buying back. -- An "Afgescheidene" is not allowed visitors in prison [not totally clear] (p. 3160
c. Forceful breaking up of the gatherings. The examples are plentiful; mistreatment and injuries took
place frequently, e.g., in Amsterdam on Palm Sunday (p. 318).
d. Billeting. Military personnel is billeted in many towns, and exclusively with the "Gescheidenen." In
one family six, ten, twelve and more (pp. 121, 123); one man in Oosterwolde had thirty-one soldiers
and an officer (p. 123). — The claims, the petitions for restitution remain unanswered; to lack bread has
become a common occurrence with many (p.185).
e. Mistreatment by rabble. — The police refuses protection (p. 189). — During the worship services in a
house in Rhenen fire was set to the house (p.394).
f. Persecution, also where the courts of law have acquitted. - Even there billeting takes place (p.315).
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matter most papers seem to have assumed an unworthy strategy of covering and silence.
The States General.., have shelved a request at the Secretariat in May 1837. - How can
this far-going indifference be explained? Love for the fatherland, attachment to the
government? It is not true patriotic love to be indifferent to your fellow countrymen. It
is not true attachment to the government to be quiet about what one condemns.
[G.V.P. is forced by his love of country and government to express publicly that
persecutions cease]
[4]
Some.. ..may aready be suspicious of anyone who presently2 might be inclined to be
critical of a government measure. I am intent, as much as I am able, to avoid anything
which might hurt someone personally. [GVP respects high authority, has reverence and
love for king.. .who values freedom of citizens if it does not go to excess.., topics to be
discussed:]
First, about the causes of the unrest in the "Hervormde Kerk"
After that, about the way in which separatism developed out of that unrest
[5]
Finally, about the non-political and especially the unlawful persectuion
[6]
....[with the Constitution equality of religion,
[7]
.... "complete freedom to hold worship services, because the gospel does not tolerate to
force conscience, equal support of existing denominations because it does not despite the
obtained rights, but protects them..... "the Gospel.. .is no longer the guide to
government." ..... in Christian Netherlands Providence was rarely named by government
authorities; the holy name of Christ was not mentioned anymore."
[8]
....the desecration of the Sabbath a result...
....two more exaples of the most extensive influence on the condition and the formation
of the entire population: law and education. Law: God's law as opposed to human
concepts; education: no longer Christian.
Therefore, as if no higher truth exists for the state, all religions were made equal. This
was a first and not beneficial fruit of the so-called mild and liberal concepts.
[9] ....formerly education was under the supervision and leading of the church, but they
thought that this could continue. It was feared that various denominations would found
their own schools — would cause problems. .... Separate education from the church...
sought was the unity of religious education in the schools by melting together the
varieties of faith.
21 say

now deliberately. Before 1830 every defense of the government was attributed by many as flattery
and slavishness. But Europe, through the July Revolution, entered a new epoch, and the same liberal ideas
which led then to chaos, lead presently again to rule without measure or restriction. Then one was in
jeopardy to confuse Christian with revolutionary freedom. One should be careful not to derive a system of
arbitrariness from the Gospel which protects existing rights and not only existing powers.
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[10]
...an education directly against all denominations, at least against all Christian churches.
...only the generally moral subjects kept... to exclude theological squabbles..... The
nature of this general Christian instruction... Mr. Cousin, who visited [a school] was told
that the education was certainly general Christian, but that it was not objectionable to
anyone, even for Jews... biblical history and morality may be taught...
[11]
....this is condemned abroad [Germany, France], Sir Robert Peel:
[12]
...the first lesson of a child in school is from the Book of Life... God's revealed truth..."
[13]
...organization of school commissions and the generality of the law made it the education
of a monopoly
[14]
...influence of the same, all-dominating, all-penetrating theory for the church. This
considers and treat the church as a social organization, in the state and under
[15]
the governing body; as an element which must be utilized; as a tool which is useful but
can also be harmful and therefore needs to be kept in hand, and even held tight, as a
servant who needs to be lead by the government. This theory has become the guide here.
The "Gereformeerde Kerk" has been administered, organized, centralized, so that the
nature of this way of treatment, and the hall-mark of her origin is already designated and
encapsuled in those newfangled/liberal names.
"Gereformeerde Kerk" is administered. Part of the state machine, a department of the
government. A Ministry of Worship (inherited from the administration of the French
revolution). Ministers are almost civil officials.. the members as subjects... the king,
although as members of the Ger. Kerk, with same rights as any other there, is considered
almost as Governor and Chief.
[16]
...professors of theology are appointed by a government which, as such, is alien to
religious principles.
[attacks the Ger. Kerk as "organized" in 1816, without any care of its history.}
[17]
....the opposite was not determined: a general synod, not restricted by mandates, a
gathering of few persons for easier maintaining of order — consequence is that a spirit of
docility and submission against the government, of dominion and arbitrariness to the
church.
[18]
I have not said the most important, that which is most abominable for the church. All
that has been mentioned, namely, the belief of the "Gereformeerde Kerk" and in general
the confession of the gospel considered by the state as one among many religions;
[19]
education governed without working together with the church, and although not
intentionally, still having the inevitable result that it is directed against the core and
against the heart of the preaching of the gospel; the supervision of secular authority
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changed into a supremacy which permeates even the tiniest particulars of internal
management. Although grievously, they did not relate directly to the doctrine in the
of the "Hervormde Kerk", the foundation of her existence and the conditio sine qua non
of her salvation.
To make a change in this did not occur to the King. ....recognize openly the
complete incapability of secular authority.., king has no freedom to judge
doctrine.. .neither of Reformed or Roman Catholic doctrine....
Synod similarly is incapable of doing so. Not to change, but to guard, to protect, to
maintain.... If change is needed it could not be done arbitrarily by a few, however
honored they may be. As far as doctrine is concerned (as declared
[20]
by the king in 1816 as well), the obligations of Synod and all other church governing
bodies are described in art. 9 of the "Algemeen Reglement" [General Rule]... to maintain
the doctrine of the "Hervormde Kerk" is ordered.
...One know now that by a subtle change in the form which is signed by pastors, by a
well-thought out arrangement of words, while seemingly keeping everything has indeed
pulled the rug out from underneath.
[21]
....It has been said and demonstrated a thousand times: one wishes to put the forms
aside, not to have a better weapon, but to have one barrier less against false notions. No:
the correct contradistinction of the parties is that: one wishes to keep the truth, the others
do not wish that. ....nothing has been defended, and that everything, if not approved, is
tolerated. ...Not God's Word was the norm, but that which each considers or says to
conform to God's Words: not on ground of the Bible....
[22]
The non-compliance was not just practice, but it was also based on considered discussion
and on theory.... Some thought that heresy, given free access, can be best dealt with by
not attacking it but also not to speak for it.
[23]
...."Herv. Kerk" has erred, and proclaims that Christ as a higher being, the Holy Spirit a
divine power, original sin is moral depravity, or weakness, can be perfected; no
atonement, repentance has become moral improvement, and heaven is open to everyone.
[25]
....[rule under the French created a passive submission to the government. Rejoices to be
ruled by a more beneficent ruler now, no one had any idea what a non-revolutionary reign
of one [man] entailed.] ...The form of government however remained the same. By
keeping revolutionary principles, real freedom was in this continuation unrecognized, just
as was true obedience. All opposition, also those arising from the best principles and
limited to the narrowest of boundaries was seen in the first years [after French rule was
over]
[26]
as unseemly, almost as criminal opposition. Why would the government not have been
part of the same way of thinking as the public?
...Added to this was the desire for quiet and harmony.. .but some things were sacrificed
to that which ought not to have been. ...Out of the attitudes of all-important tolerance
rose a general indifference to the main truths of the Gospel. ....I recognize that in 1813,
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and already earlier, a religious backsliding, was common.., but this did not cause a return
to simple biblical truth, but that it returned to the same generally Christian and
[27]
the generally-moral, setting aside every firm and set doctrine. ....important to be virtuous
and useful members of society ...preposterous to accept any kind of theological doctrine.
A deism with Christian name and color. This was then the spirit in which the
government and church government went to work, also in this respect the spirit of a large
segment of the population.
...It is not strange that this way of acting did not meet with much opposition, but rather
met with approval. But opposition was bound to come....
[28]
...After what I have already contributed, I will need a few words to place in the correct
light a tendency which I do not condone. Namely,
the nature and the sequence of the complaints which have been brought against
the administration of the denomination, and the treatment of the
ecclesiastical governing body
the way in which these have been presented
the way in which they have been answered.
After this consideration, I believe, separatism (far from being independent and a
happenstance) will reveal itself in its true origin as it has resulted from the condition of
the church (how lamentable this situation can be considered [separatism] could not but
come about).
[29]
Nature of the complaints: need for gospel truth is primary.... They did not start this by
bringing up the large influence of secular authority, or the aristocratic dominance in the
rule of the church, or the arbitrary severing of ties to unity in the faith. The order has
been just the reverse.
[a quest by many in the Netherlands for Christian life, for truth — need to hear this from
the pulpit, taught to their children...large number of ministers could not fulfil these
desires.. .what is truth, biblical doctrine, in the "Gereformeerde Kerk".. .this lead to the
Form ["het Formulier"] which demonstrated deviation.]
[30]
...This caused the battle about the binding power of the Forms... Then the competence
of the Synod was examined, doubted and denied.... Where, they said, is the basis of that
Synodical power, the basis of that control over the entire administration of our church?
Can the nature and the form of our church governance, not just because it was established
for two-hundred years but because its Reformed doctrine, be changed by Royal Decree?
Are we under the rule of bishopric authority, or a superintendent ? If a later king
would decide for papal rule would the Reformed church agree?
[31]
...In the beginning no thought was given of Synod or governance, but only to the
preaching of Christ crucified. This could not be found in many congregations: a
mutilated, a watered-down, and powerless gospel....no teaching.. .much catechism was
non-Christian. This was the complaint, and the complaint of the poisoning of the soul,
instead of it being fed, cannot be criticized.
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Has the presentation of the objections been without reproof? [perhaps some sharp words
uttered now and then]
[32]
On the whole the modesty of the complaints may be praised. The Synod was addressed
particularly, as authorized power recognized by the opposition, and which, in the eyes of
the petitioners, was the opposing party in certain respects. Respected pastors have done
it; the petition of about twenty pastors, all from the area of Groningen, is known. The
tone was generally full of emphasis and seriousness, moderate, and polite. ...they
requested what they really could have ordered. The request was not excessive: no
banishment of the unorthodox from the church, no change in church governance, no
powerful exercise of synodical authority.., but to be set at ease concerning the keeping of
a doctrine which had been entrusted to Synod to maintain as principal aim, to be
reassured about the Forms in which that doctrine is contained.., but which the church had
severed as if it were a useless buoy. ...to oblige the pastor, at least in the court of his
own conscience, to the preaching of the doctrine of the church, not to set the Forms above
the Bible, but to set an evangelical gospel above arbitrariness of pastors and all kinds of
heresies.
[33]
...Nothing, or practically nothing, was done — neither by Synod, nor the government.
Synod did not seek a measure to satisfy [the petitioners]. Remained quiet. ...Some
petitions remained unanswered — others rejected with condescension — mocking, abusive
and scornful tones were employed frequently. An example of the latter applies to the
above mentioned petition of c. 20 ministers. No explanation given....
[34]
Also secular authority did not encourage the petitioners. I do admit the responsibility of a
lawful intervention by the government.. .not to judge doctrine.. .but with a raging conflict
to determine that the right is on their side if they wish the upholding of the doctrine of
that church, even if they are in the minority. ...at least expect inpartiality...
[35]
...Most of them did not lose courage. In their view, every breach of the basic nature of
the church had occurred illegally, de facto and in no way de jure. At a later time recovery
might be possible. Besides, truth was still tolerated, the sacraments were ministered
everywhere as established earlier. Why separate then from a church which, however
erratically it was founded and however many faults it has, had existed for years. The
choice between faithful and faithless pastors existed still and which would, after the true
knowledge of the gospel, sprout roots again... .could be made to agree with the basics of
the "Gereformeerde Kerk.". This resembles leaving the sick while a cure is still possible;
to leave the field of battle before defeat has been declared....
This argument rested largely on the supposition that a choice existed for many, but not
for some. There were congregations in which a so-called gospel, stripped of the
fundamentals of biblical doctrine, had not been heard for a long time. ...what kind of
hope was it to hope for improvement, even if it was just a few years....
[36]
...[spiritual] need which is called up must be satisfied daily.....
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It can be predicted .....that what would suffice just by rejecting all petitions was rejected
soon in the church and would be looked for outside the church. The results are therefore
quite predictable when at the existence of the cause nothing but a reasron is lacking.
[Quotation from 1816 Classis of Amsterdam report:]
It is likely that two parties will come to exist within the "Hervormde Kerk"
which.. .will be marked as either obedient or disobedient subjects. — Religious
opinion will cleave to those and one can fear for great division, if not schism.
[often quoted since that time]
...it can't be denied that Synod has promoted the secession, that
[37]
also in 1834 it proceeded as if it had been desired.
That which had long been warned about did finally take place.
...I am compelled to express my feeling a bit more, and with the limited knowledge
which I have of those events, I am of the opinion that on the side of the
"Afgescheidenen" premature and hasty action, in word and deed, has been carried out.
More than one pastor, by the way in which he decided to leave the church, gave the
impression as if he sought indemnification for suspension, a massaging of wounded selflove. But I also feel that sometimes traps have been set to snare the passionate zealots,
and that rejoicing would follow, and measured broadly. ...e.g. about hymns....
[38]
[how can a church which is so loose with biblical doctrine be so intent on its own rules]
...is it surprising that fear for heterodoxy came about everywhere....
...The question is not what the action of one or another has been, but the question is for
the principle of the separation, not the beginning of as such. ...and that was the need for
truth.., and there was no hope this would happen soon....
As long as they remained in the church, the
[39]
"Afgescheidenen", to whom the upholding of "Hervormd" doctrine had been refused
haughtily — even meeting the legitimate objection in some way — were the insulted party
vis a vis the church government.
That is how it was before the secession; how was it afterwards?
Synod called for aid from secular authority. [it was not enough to mock, tease and
despair the seceders, they had to be persecuted also outside the church in order to chase
them back to the church again]
[40]
...can see how the equation church members equals subject can lead to excesses —
"afgescheidenen" were seen as run-away slaves.
...the right to secede is recognized, but now the right to gather is contested. There is no
compulsion to attend services in the church, but there is no freedom to have it outside.
The "Afscheidenen" are persecuted because they do not remain in the circle whose
boundaries have been set in 1816.
It is this persecution, on behalf of the government, which I am arguing is irreconcilable
with politics ["staatkunde'] and especially with justice.
[41]
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...the persecution is counterproductive [literally: fails to accomplish what it intends] [the
seceders will continue no matter what]
...the persecution is unsatisfactory. [when conscience compels punishments fail — only
banishment or death would suffice]
[42]
...cannot force Dutch Christians to choose another fatherland for religious reasons...
...persecution has negative results.., indignation among non-seceders...those who have
stayed in the church but sympathetic to the "Afgescheidenen" ...have protested.
[43]
...even those who submit to persecution lose patience.. .may lead to greater upheavals.
[44
...the irrepressibility of conscience causes a conflict for the sake of religion and serves
those who wish to take advantage of it.... One runs into danger to have miscalculated
when one looks only at the "Afgescheidenen", just a small number and generally from
the undistinguished class. This class category does not in itself demonstrate anything
against them.. .movements by which society, especially those who shock for its own
good, often originate from small principles and not always from the higher classes.
....they are really one with others who feel that way .... Moreover, as soon as the
differences about religion take on a political color, unity of faith is not a prerequisite for
unity of opposition. One works together rather easily, one lightly unites even if elements
[of the other party] are unlike, but which in the long run are irreconcilable....
[45]
...although the conscientiousness of the "Afgescheidenen" is a guarantee against an
actual union for a long time probably, one can see some preparations and signs from
another side. [the Catholics — who are sympathetic to the seceders] This brings me to the
last portion of my argument:
[46]
...the illegality of the persecution... .Justice is the surest foundation of each throne....
...the alleged narrow-mindedness, insolence and lovelessness of the "Afgescheidenen'
should not have an influence on the decision. ...justice, the hallmark of impartiality...
Three thesis: the "Afgescheidenen" are
citizens of the Netherlands, so no billeting
members of a body which does not disturb public order or safety; so unrestricted
worship services
members of the "Gereformeerde" persuasion. They, as well as the members of
the church, are entitled to equal protection which is granted too all religious
groups [gezindheden] in the Kingdom.
[47]
[about billeting] ...I will simply ask, what are
the guarantees of the law
the actions which I am discussion now
the consequences when these guarantees are considered in light of these actions
The Constitution, in art. 212, is clear. "Billeting, the transportation [possibly also
"amounts carried forward"] and purveyance, of whatever nature, cannot be charged to
one or more inhabitants of towns. Therefore, if by unforeseen circumstances such
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transports or purveyances of certain persons or town can be ordered, the Kingdom itself
will compensate the costs."
[48]
...[other regulations say the same, with an addition in Art. 73 of the "Reglement"}:
...they will be billeted with the inhabitants without making distinctions, exceptions or
privilege.
How is it in practice? Do the "unforeseen circumstances" in the Constitution mean the
persecution about a worship service? [to enforce order? or to make them see the
displeasure of the government?]
Restitution, says the Constitution — and it is refused. Some petitions have been sent to
governors and to His Majesty almost a year ago, without answer.
No distinctions, no exceptions, no privilege
[49]
says the "Reglement"
Only Afgescheidenen were billeted. Many examples. ....Five, six, eight men in one
house is not a rarity. A town where some "Afgescheidenen" have housed ten and twelve
soldiers for three weeks. A pastor whose house was made a sentry site. One person had
31 soldiers. One town where billeting took place for the fifth time, and always only with
the "Gescheidenen."
...treatment by soldiers is rough... this in addition to the opprobrious treatment all
around...
[50]
Where a government declares itself against a certain class of citizens there can always be
found behavior of vile civil servants, overzealous in execution .... Quarrelsome and
looting-happy rabble, which was roused by that hostile attitude....
[51]
The constant and open transgression of a specific stipulation in the Constitution is not a
light matter... It is impossible for me to harmonize the billeting as punishment and
without compensation with Art. 212 of the Constitution. ...and the transgression is not
just in disharmony with one article.
Art. 171 dismisses the confiscation of goods.
Art. 197 maintains that no taxation may be levied other than prescribed by law.
Art. 198 forbids all privileges in the part on the burden
Art. 167 states that no one can be separated from [the right] of a judge who adjudicates
the law. What good is it when (as here) the inhabitants are handed over to the political
authority without any intervention by the judge?
Art. 183 says that no punishment can be meted out than by the judge.
[52]
...even where the judge has expressly granted freedom to the "Afgescheidenen" to hold
worship services the military lamentably exercises force against the inhabitants.
Art. 172 demands that in all criminal verdicts the [nature of the] crime is articulated and
the stipulation of law on which the verdict is based is cited. ...the punishment has to be
meted according to the law...one cannot punish the inhabitants without any kind of
verdict, without any kind of indication of a criminal offense, without citing the law...
...the king knows that he has obligations as well as rights ...declares in an oath....
[53]
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to protect and safeguard the freedom and the rights of all the subjects. (Art. 53)
The "Afgescheidenen" have other rights ... are members of a persuasion [religious
group] which does not disturb public order or safety. According to Art. 193 of the
Constitution they have the right not to have their public worship services impeded.
[54]
But the Constitution demands that disturbances originate in the nature of the worship
services and not from hostile attitudes against it.... [this article] is so clear, so firm and
simple....
The basis on which the judicial opinion of the "Afgescheidenen", as members of a new
religious group ["gezindheid" — a difficult word to translate, literally a way of thinking;
denomination would be the easiest, but that says more than the word indicates], is built
binomially: Art. 291 of the penal code and the word existing in Art. 191 of the
Constitution. No associations without permission of the government; no protection
except to those religious groups which existed in 1815 or have been recognized later.
Art. 291 can neither be applicable according to the letter of the law nor if one pays
attention to the spirit of the lawgivers. A joint worship service is not an association, and
the purpose of the Napoleonic provisions of the law had apparently been designed not for
placing obstacles
[55]
to religious services, but to prevent any gathering of a political nature.... Besides, Art.
291 is negated by the Constitution which permits freedom of religious services. The
appeal on the second of the additional articles proves too much. By that kind of
interpretation a number of our most cherished liberties could be taken away: qui nimis
probat, nihil probat.
...re existing religious groups. ...interpretation of the word existing, yet one can see that
the law giver could have intended a needless and hateful restriction of freedom of
religion.
...found in Art. 191... this as well as Art. 194 and 195 is concerned exclusively with
religious groups which existed when the Constitution was proclaimed, and was a
guarantee (not to restrict religion for that was dealt with in other articles) against the
possible precedence of any [denomination], specifically of the Gereformeerde Kerk
which ruled rheerschendei in the old days. It was said to Lutherans, Remonstrants,
especially to Roman Catholics
[56]
at their uniting together with Protestants under a Protestant king: Do not fear, no one will
be privileged over and above another: equal protection.
These articles have to serve as guarantee against mutual jealousies of the existing
denominations: Art. 190, 192, 193, 196 are directed against all persecution for the sake
of religion.
The word existing can therefore not have the least influence on these last articles which
really relate to an entirely different subject matter. The question pertains thus only to
these articles themselves.. .the Constitution has been intent to think of the broadest terms,
and to counter each finely spun restriction.
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Art. 190 guarantees freedom, complete freedom of religious concepts.
Art. 192, that the eligibility of offices and ministries have been fixed, for if the words
"adherents of various religions" are in any doubt, this disappears by seeing the French
text: "sans distinction de croyance religieuse." [without distinction of religious beliefs]
[57]
Art. 193 which granted unrestricted worship services does not allow exceptions..
...all persuasions... No public religious exercise can be restricted — l'exercice d'aucun
[each] culte ne peut etre empeche." - Art. 196 expressed the same thing.
...the French penal code does not relate to religious services ... even if it did, it would be
powerless with regard to the Constitution....
...should it not be in the hands of the courts....
...the courts are in conflict with each other.., the same deed is punishable in one district,
granted in another... necessity of a higher judicatory...
...the matter is not left totally to the courts of law.., government demonstrates that it
views the gatherings of the "Afgescheidenen"
[58]
as punishable legally.
... [judges act often to please the government] ... but most express aversion in applying
the penal code which they think is valid and on which the Public Ministry [action] is
based.
[GVP calls for an end to the interpretation of this article...]
I say if frankly, the French penal code ought to be destroyed, in so far as it is applicable
to religious services. Why should I have to prove this
[59]
with ponderous arguments, with finicky polemic of legal tenets and scrupulous exegesis
of the laws... .Is it seemly that... .not twenty people can praise God and pray without
permission of the government? Has this been the meaning of the Constitution in 1814
and 1815 when the praise of mild and liberal principles sounded throughout Europe? ....
[60]
...every sect, new or old, has a complete right to lead an unrestricted existence.., but the
"Afgescheidenen" are not a new sect; they are members of the "Gereformeerde"
persuasion. ...entitled, with the members of the "Hervormde" church, to equal
protection, which is granted to all existing "denominations."
...they are "Gereformeerden" par excellence, even if they are seceders.... seceders
confess the "Hervormde" confessions, and also maintain the church order which agrees
with
[611
Calvinist thinking and with the practices of the "Gereformeerde" churches.
On which ground would one argue that they cannot use the name "Gereformeerd"?
...This is the answer: the government does not recognize any "Hervormden" outside the
"Hervormde" denomination.
But who gave the right to draw that conclusion ?
...How can somebody who cherishes the confession of the "Hervormde" kerk, who is
emphatically "Gereformeerd", be excluded from the "Gereformeerde" persuasion?
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Taking part in a denomination can be prevented, but never belonging to a persuasion; this
is a matter of the heart.
...The denomination, as far as unity of belief is concerned, has dissolved de facto. With
regard to the internal administration, it set aside the principles of the "Gereformeerde"
church. The denomination, it seems to me, has seceded from the "Gereformeerde"
church de facto.
[62]
[the government sees the church only in its outward form]
...where there is faith, there is the church [gezindheid].
[GVP argues that the "Afgescheidenen" are the true "Gereformeerde" church — and need
the protection spoken of in Art. 191]
[63]
[repetition of the suffering of the Afgescheidenen] ...is it necessary that they, driven out
of the church by unchristian preaching, be chased inside and to be forced to hear that
preaching?3
[64]
...strange...religious persecution in the Netherlands.4
[65]
...persecution for other reasons now: on behalf of peace and unity which sacrifices truth;
on behalf of an enlightenment which is above the Gospel; on behalf of the state....
...The affairs of the "Afgescheidenen" is of interest in itself, and in so many ways, and in
particular because it concerns the most cherished, the most sacred of our constitutional
guarantees.5
[66]
[GYP argues for another spirit .... Problems with the unchristian principles and
institutions forced on the nations...
[67]
The Resolution of July 5, 1836 (Staatsblad, No. 42) demonstrates that the King desires to put a stop to
these fateful altercations; but in my opinion nothing was changed in the actual state of affairs.
In what is determined in sub b actually all religious services are excluded. If other interpretations arose,
severe circulars took care speedily for the elimination of them.
The paragraph a relates only to the future and maintains the persecution in the meantime. It destroys and
dissolves the churches as if these could only exist first by the authorization of the govemment and from the
moment of that authorization. It submits the granting of religious freedom to conditions which are not
mentioned in the Constitution. It makes a favor of a indisputable right which the government can grant or
also refuse.
Nevertheless the Afgescheidenen have attempted to satisfy these regulations. The government has deemed
these as unsatisfactory. But they, on the other hand, think that they have done, and conceded, everything
that was possible; they argue that they cannot yield over the remainder. I leave that as it is. I would like
to say only: if they are "Gereformeerden" or at least members of a non-peacebreaking group
[gezindheid]...they have the right to immediately hold religious services without restriction — not after
long-lasting consultations, not admittance after a certain length of time.
4 This has been rightly demonstrated in the monthly DE NEDERLANDSE STEMMEN (Nov. 1836, p. 13)
5 The preaching of the gospel is still optional in the denomination, but it is not preposterous to suppose the
possibility of an intolerant rule of rationalism; and the Christians, chased out of the denomination, would
then feel repentance of not having had sympathy with the "Afgescheidenen" The measures, at present
exclusively used against the "Afgescheidenen", are of general applicability, and therefore principiis obsta
ought to have been the motto of everyone who cherishes the undisturbed exercise of indisputable rights (I
do not say the fatherland).

3
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...So far it was desirable to separate religion from the state, to subject the church to
secular government.... But it is possible to promote the influence of religion on the state,
of the independence in particular also of the "Hervormde" church, the limitation of a
largely arbitrary synodical authority, a free development of the school system, as well as
the [public] schools. ...see the benefit of the gospel on our institutions...
Free to conduct worship services.
The "Afgescheidenen" have at long last turned to the Second Chamber to obtain that
wish. That is not an evil thing. ...However, I would have considered it advisable if they
continually request that right from the King only.
[68]
...the States General should long ago have granted that request...
...The provincial legislature may advocate the interests of their inhabitants with the king
and the States General (Art. 151 of the Constitution). - ...authorized to execute laws
deliberately set up for the protection of various religious groups (Art. 145). What have
the governments of Friesland, Gelderland, Overijssel done about billeting? And why
were they not concerned (because they did not think billeting was against the
Constitution? Because the Constitution, when it speaks about protection, does not pertain
here? Or that the guarantees are considered important for the inhabitants?
What about the States General? They have the right to make proposals to the King. The
Second Chamber can do that (Art. 113 and 114).
[69]
Were not there enough good reasons? Could there not have been some question for
further elucidation in those three years? Express a word of sympathy to the
"Afgescheidenen?" Every member of the States General has sworn an oath that he will
not permit to deviate from the Constitution, at any occasion or any pretext (Art. 84).
[GVP wonders if each member can reconcile that] ...in the light of this there is no ground
to turn to the Second Chamber rather than to the king. The Christian's gaze is directed
in the Netherlands to the House of Orange. It is not idolatry, for the God who raises
dynasties can humiliate them also.
[70]
...the truth, countered by so many obstacles, cannot penetrate to the throne so quickly.
But, we may trust, it will reach the king whom God
[71]
has given to the Netherlands in His mercy, ...connected to us not by compulsion but by
inner loyalty.. .who is not always restlessly working [for us], but whose life has become a
continuous self-sacrifice for the sake of his beloved people, and whose highest honor is to
bend before the Majesty Who leads the heart of kings as He desires it.
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:Sedert gèrunnen tijd' hoort men in Nederland gewagen van regtsgedingen, van boete en gevangenisstraf,
van inlegering, van aanschrijvingen met buitengewone
scherpheid gesteld (i); en dit alles ii tegen ééne klasse
van ingezetenen gerigt, tegen de Gereformeerde Christenen die zich van het Kerkgenootschap in 1816 gesticht
•

•

.•

(1) Zie hier de voornaamste bezwaren der Af,geseheidenen , vol- •
hens de berigten can hun Maandschrift de Reformat.:e , hetwelk
zich, naar mijn inzien, niet aanbeveelt door inhoud of toon, man:
welks opgave vrvirzeker juist is. In geval van onwaarheid of overdrijvingzou het dankt Ons, eene vervolging van wege het Publiek
Ministerie sedert lang hebben ondergaan en ook allezins verdiend.
a. reroordeeling door de regtbanken tot boete en gevangenisstraf. De meeste Regtbanken veroordeelen; de vonnissen zijn reeds
ontelbaar. In Vriesland bedroegen, reéds in Febr. I. I., de boeten
•t-r,
f 686o (bl. 387).
Strengheid
in
de
wijs
waarop
de
veroordeeling
tea
uitvoer
b.
wordt gelegd. Bij onvermogenden verkoopt men huisraad, kleederen
ph
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ahrescheiden hebben. Natuurlijk dat M.enigeen deelnemend
vraagt: wat hebben zij strafwaardigs gedaan?
Ook ik deed mij gedurig die vraag, en telkens werd ik
versterkt in de overtuiging dat hun de bevoegdheid ()in
God naar hun geweten te dienen nit moest worden betwist. En zou ik bij die overtuiging, na drie jaren gewacht
te hebben, schromen eenige woorden ten hunnen behoeve
in liet midden te brengen? omdat ik de scheiding afkeur? omdat ik in de Afgescheidenen gebreken erken?,
Maar, zoo men prijs op geregtigheid stelt, moet immers,
zonder aanneming des per,soons , het regt voor allen bestaan.
Voorzeker ik zou deze taak veel liever aan anderen ;
meer daarvoor berekend, hebben overgelaten; maar te-

'ens getroost ik intit
ij de moeite daaraan verbonden vee)
liever dan dat niemand in het belang. der Afgescheidenen
voor zoo ver zij, mijns inziens, ten onregte lijden, met
eenigen nadruk gesproken zou hebben. Inderdaad hunne
klagt over de geringe belangstelling door landgenooten
betoond, is geenszins onbillijk. De vervolging is reed*:
in 1834 begonnen. In liet vertrouwelijk gesprek keurt
menigeen haar met sterke bewoordingen af. Zeer weinigen hebben het openlijk gedaan. De meeste dagbladen'-'
schijnen, ten aanzien van deze zaak, een onwaardig stelsel
van bedekken en verzwijgen aangenomen te hebben. De
Staten-Generaa1.1."zij hebben in Mei 1837 een request ter
Griffie nedergelegd. — Waaruit moet deze verregaande
onverschilligheid worden verklaard'? Uit liefde voor het
Vaderland, uit gehechtheid aan het Bestuur? Het is geene
ware Vaderlandsliefde omtrent het lot van landgenooten,
onverschillig te zijn. Het is geene ware gehechtheid aan het
Bestuur te zwijgen over hetgeen men misprijst. Naderhand
welligt zal menigeen gereed zijn' den blaam van hetgeen
plaats gehad heeft, uitsluitend op rekening van het Gouvernement te stellen. Doch het zal vergirnd, zijn den
, zoodanigen te binnen te brengen dat hij door lijdelijk
aankhouwen deelgenoot der schuld is geworden. Er zijn
tijden en omstandigheden waarin het zwijgen eene soort
van medepligtigheid wordt.
Aan die medepligtigheid wensch ik mij te onttrekken.
Uit liefde voor het Vaderland, uit gehechtheid aan het
Bestuur, zoowel als uit gevoel van billijkheid en regt,
word ik gedrongen openlijk te betuigen dat ik het spoedig
opheffen van alle vervolging wenschelijk acht. Ik hoop
dat het gewigt van bet onderwerp, en de gematigdheid
zoo wel in uitdrukking als in gedachte, mij zullen vrijwa.

en kindergoed. Te Oenkerk heeft men de vrouw eens'veroordeelden
gedwongen nog een rok uit te trekken die daarop verkocht is
188).-- De verkooping geschiedt op Zondag, om den wederinkoop te béletten.—Een GesOeidene wordt in de gevangenis buiten
toegang gesteld (bl. 336).
Gewelddadige uiteendlijying der bijeenkomsten. De voorbeelden zijn menigvuldig; meermalen hadden mishandeling en verwonding plaats; nog op Paasch-Zondag te Amsterdam (bl. 338). ,
d. Inlegeringen.— In vèle gemeenten worden, uitsluitend bij de
Gescheidenen, militairen ingekwartierd; bij één huisgezin zes, tien,
twaalf en meer (bl. 121, 123) ; bij één man te Oosterwolde een en
De reclames, de redertig soldaten en een. officier (bi. i23).
questen om schadevergoeding blijven zonder antwoord; broods-gebrek is het lot van velen geworden (bi. 185).
e. Misliandelinge; door het graauw.— De policie weigert bescherming (bl. 189). — Bij Rhenen is een huis, terwijl er godsdienst-oefening in werd gehouden, in brand gestoken (bl. 394). .
Yervolging, ook waar door de regtbanken vrijgesprokenwordt.
— Zelfs tkiár heeft inlegering plaatS(bl. 315).

1

J.
f!P
»

r
1‘1,7

-

• i!

•

•„i
•

C•

ren tegen de verdenking die men tliags
, s, • (i) al . te gereedelijk voedt tegen elk die zich aan het. afkeuren van een
Gouvernements.4naatregel waagt. Van mijn' kant zal ik ,zooveel doenlijk , vermijden wat iemand persoonlijk zotte
mogen kwetsen. Zoo tegen wil en dank eene min gepaste
uitdrukking mij ontvalt, ik- reken op vergeving voor een.
wanklank bij het aanroeren, 'eener teedere snaar. Onder';
werping aan het hoog gezag, eerbied en liefde voor den
Vorst die het welzijn der onderdanen bedoelt; die in het
vrije Nederland vrijmoedigheid, mits zij geen onbescheidenheid worde, waardeert; ,zal , vlei ik mij, in Overeenstemming filet de gevoelens van mijn hart, de hoofdtoon
zijn van hetgeen ik schrijf.
•.•
•
, .„
Om over de scheiding een eenigzins billijk oordeel te.
kunnen vellen, moet zij niet op zich zelve, maar in verr .
band met den geheelen toestand van Kerk en MaatsTchappij
worden beschouwd Daarom zal ik trachten , mijne denkbeelden open te leggen t
•,:.:.-;.
•

•

(1) Ik zeg opzettelijk

thans.

Vóór 183o werd doorgaans elke

•

•

•
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••

en vooral het

•

oorzaak der annist in de Hervormde Kerk is ligt te
ontdekken. Het is de onvereenigbaarheid van hetgeen tot:
haar wezen behoort, met desverordeningen en wetten,
waardoor men, vooral in en na 1815 , verkeerde beginsels .
op haar toegepast heeft.
Die beginsels verkeerd te noemen zou den schijn-van
'
•een voorbarig en vermetel oordeel kunnen hebben ,- indien
er omtrent hun' aard of strekking bij hen die er eenigzins
over hebben nagedacht-, nog twijfel kon zijn. Door-welke
denkbeelden s-verd de staatkunde, toen het revolutionnaire
Keizerrijk was gevallen, bij het regelen der gewigtigste
onderwerpen geleid? Dit immers weet nu iedereen; door
dezelfde theoriën die de omwenteling van 1789 te weeg
hebben gebragt. Heilrijk, meende men, op zich zelf, was
(lie leer door
, . overdrijving schadelijk geworden; en tegen
dit misbruik, zoo dasht men althans, waren voldoende
waarborgen gesteld. En wat had men gedaan? Eene leer-;
die verderfelijk is, wederom in werking gebragt; aan Europa nieuwe omwentelingen bereid. Het is onbillijk in oproerzuchten onhandelbaarheid der Volken de eenig-e , de.voorname oorzaak der teruggekeerde verlvarring te zien. Het
jaar 1830 is de natuurlijke en bijna onvermijdbare ontwikkeling van het jaar 18 z 5 geweest. Zwaar hebben de
Natiën en ook deNorsten voor de hernieuwde toepassing.'
van meni-gerlei dwaalbegrippen geboet; veel leed ook onze . •
.,
Koning erdoor, aan wien men, welligt met de beste bevolkomen in den geest van die tijden, áe vereeniging van het: onvereenighare,. de zamensmelting der

•

verdediging vr.nhet Bestuur door velen toegeschreven aan vleijerij en

Eindelijk, nief liet onstaatkundige
onrea tmatige der vervolging'
,
+ b• P
'1`;11: • .41

Eerst, over de oorzaken der onrust in de Hervormde
Kerk..
t.
Daarna, over de wijs waarop het Separatistnus ziCh
uit die onrust heeft ontwikkeld.,•
• •
•
I,
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slaafschen zin; doch Europa is door deJ ulij-oinw enteling in een nieuw
tijdperk getreden, en dezelfde liberale begrippen , waardoor men
toen naar wanorde werd ievoerd , leiden thans weder naar een
gezag zonder maat of perk. Toen liep men gevaar Christelijke met
revolutionaire vrijheid te verwarren; thans wachte men zich onderwerping aan een stelsel van willekeur af te leiden uit het Evangelie,.
dat bestaande regten en niet enkel bestaande magten besátermt.
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• ing niet van een
nationale verscheidenheden, de vorm
eigenaardig en krachtig Rijk, maar van eene karakterlooze
volksmassa opgelegd had: onze geliefde Koning die, aldus aan banden gelegd, de grievendste teleurstellingen
ondervond; omdat opoffering en gestadige zorg slechts
nuttelooze worsteling was tegen vereeniging in revolutionairen smaak; voorwaarde waarop het aanwezen van -;
het Rijk, door overeenkomst met de Bondgenooten was
gevestigd; doch voorwaarde te gelijk, waardoor de wijsheid onvruchtbaar en de liefde magteloos werd.
- De inhoud der leer die wij bedoelen is overbekend.
Het is onnoodig in vele bijzonderheden te treden. Dit
slechts herinnere Men zich, dat stellingen, schoonklinkend
en veelbelovend, op den voorgrond worden gesteld, en
daarna, zoo dikwijls het • noodig of nuttig schijnt, ter
zijde gelegd, op grond eener, bij hen die de magt in handen hebben, geconcentreerde Volkssouvereiniteit.
Z66 ging het .mede in Nederland ten aanzien van den
Staat, waaromtrent het ons oogmerk niet is hier iets
verder te zeggen; 2n6 ging het hier ten aanziert ook van
•
de Kerk.

•

gebeurde, uitgeoefend wierd op eenc nog ruiniere
;„
schaal ; volkomene vrijheid van Godsdienstoefening,
omdat het Evangelic geen gewetensdwang duidt; gelijke
ondersteuning der bestaande Gezindheden, omdat
verkregene regten niet veracht, maar beschermt. Dock
zoo wij vragen, niet hoe de Grondwet kan worden uit;
gelegd, maar welke inderdaad de rneening der ontwerpers is geweest, dan .is de uitkomst verschillend. De
Grondwet heeft, noch onderwerping aan het Evangelie,
noch enkel Evangelische verdraagzaamheid bedoeld. Wel
daarentegen af scheiding van Kerk en Staat, zoodat ten
aanzien der Regering het Christendom op één lijn met de
valsche Godsdiensten geplaatst; zooat. het Evangelie,.
wel verre van verbindend te zijn, niet !anger als rigtsnoer
van het Staatsbest.uur mag worden gevolgd. Zoodanige
gelijkstelling is, gelijk men it Frankrijk te liegt aangemerkt heeft , de ongodisterij der wet; zij is verwerping van4
het Evangelie, aan hetwelk Europa, en. in 't bijzonder.
Nederland, de beste zegeningen van het maatschappelijk
bestaan, welvaart en bloei, ook vrijheid en verdraagzaamheid hebben te danken gehad; van het Evangelie tot prediking van hetwelk ieder in zijn stand en in zijn kring is
voor'
gehouden; verwerping van Gods uitged.rukten
de naleving waarvan Vorsten en Volken, even zeer als
,
bijzondere personen, verantwoordelijk zijn.
Die soort van gelijkstelling wordt niet ontkend, en
zulks zou ook inderdaad moeijelijk vallen, daar de Grondwo, steeds in dien zin toegepast is. Vele bijzonderlieden42
zouden hiervan ten bewijze kunnen strekken. In het_
Christelijk Nederland werd van Staatswege zelden en'a-1;'"
ter naauwer nood, de Voorzienigheid; de heilige naam
van .tliristus %.verd er niet meer , genoemd. Het 'beginsel

•

•

• -

•

e

De Gereformeerde Kerk of liever (want het is bier
geene zaak welke uitsluitend die Kerkgemeenschap. betreft) de Christelijke Kerk ondervond die toepassing, toen
bij het invoeren van de Grondwet, de r„elijkstelling der
Godsdiensten afgekondigd werd. Wel is waar de bepalingen der Grondwet schijnen voor Christelijke uitlegging
vatbaar te zijn. Zij sluiten den voorrang van het Christendom, de pligtmatige onderwerping aan het Evangelie niet
stellig uit: ook was het billijk dat de verdraagzaamheid,
die steeds de roem van Nederland was geweest, na al het
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aarwenomenijnde, werd men, willens onWillens,•naniite.
gevolgtrekkingen gesleept_ Om één blijk te noemen; de.
meest ergerlijkeontheiliging van den Zondag wordt overat
geduld tegen over eene wet die in 1814 een schoon bewijs.
Nan herlevéndeGodsdienstigheid was. Islet omdat Iiethe
stuur zich minder dan toen aan het eerbiedigendezer God 7,
delijkeinstellinggelegen laat liggen; is het niet veeleer omdat.'
deze wetsbepaling met het goedkeuren vap een'' onchristelijken grondslag, min of nicer, in tegenspraak schijnt ?.
Doch deze bijzonderheden daargelaten, zij het mij ver-.
gund nog _twee voorbeelden bij te brengen van den uit,,
gebreidsten invloed op den •toestand en de vOrming van
het ganscbe volk; de wetgeving en het onderwijs bedoel,
' ik. Wat de eerste betreft, zoo dikwerf de. handhaving dr
, Goddelijke wet met de in zwang gaande begrippen ; dat
is, met nienschelijke vooroordeelen streed., .werd het,
aandringen daarop als bèkrompen , als. ongerijmd,• als.
indp-daad bespottelijk beschouwd. En het onderwijs; ik,
wil. niets ontnemen aan den hoogen lof wegens veri`.
betering der leermethode, wegens elke verbetering .die.
de latere tijden ten aanzien van liet schoolwezen
.voerd hebben; ik, beoordeel 'het hier uitsluitend Met
betrekking tot de Christelijke opleiding der jeugd ; en,
hieromtrent meen ik, zonder overdrijving, te mogen zeggen dat, waar de bestaande wet in den geest des wetge",-,
vers opgevolgd wordt, de opleiding niet Christelijk is.
Derhalve, als of er voor den Staat geen booker waar-.
heid bestond, men. stelde alle Godsdiensten gelijk. Dik
was van de dusgenaamde 'milde en vrijzinnige begipper.k.
" eene eerste en niet .heilzame vrucht,. •

•
Meer goed 'teleuren was liet dab .bij d Grondwet
liet scheen, voor d behoorlijke .zelfsta,ndigGéid
onafhankelijkheid der Kerkgemeenschapperi was gezorgd..
Geen onderwerping aan liet wereldlijkigezág:• wierden ke
tracteménten der Geestelijken van 's Lands wege bekaiild
dit was de billijke schadeloosstelling voor onregtmatig
• 'verlies, en Z. M. zelf, gelijksoortige bepagngen (jet
4, Grondwet van 1814 verklarende, erkende zich bij eei).
besluit van *: 6 Mei 1814, alleenlijk bevoegd tot schikkinDoch hier lia'd spoedig
gen van een financiélen aard.
dat ter zijde stellen, dat weder terug nemen plaats, waár-,
door de literate praktijk in hair fraaiklinkende_theorièk
,.2
•
naar goedvinden wijziging brengt- •
A... • c
.. En hier ben ik genoodzaalt weder van liet Qnderwijs.
té spreken; niet, ik herhaal het, om het goede waarador,a
het zich onderscheidt a te ontkennen of in•twijfel te trekl„
ken; maar om te doen opmerkeeti Utlia stelsel hetwelk
pok ten dien opzigte aangenomen is, aan de regten ea
' belangen der . Christelijke, in 't bijzonder der Gereformeerde Kerk te kort heeft gedaan.":•.
•
Het onderwijs werd niet slechts een aanhoudend
werp van de zorg der Regering; zij bragt het onder haar.
beheer. Vroeger was het, steeds onder liet toezigt .en de..
leiding .der Kerk; doch it kon thans, dacht mén , niet .
meer ; men vreesde voor de onderscheidene GezindTieden '
eigene scholen te zien
; dit zou velerlei zwdrig-..
heden hebben. Gelijk de Staat, zó6 kon, 246 -moest, meende,
men , ook het onderwijs van de" Kerk ?orden gescheided;
gescheurd; en gelijk door zamensinelting der nationale
verscheidenheden eenheid iriden Staat, zoo werd eenheil-'
van Godsdienstig onderwijs op de school door zamen,-.
smelting der geloofsversch'eidenlieden gezocht. .
,
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•
betrachting lijt, zijn opwekkingen tot deugd niet anden
dan opwekking tot Heidensche zelfgenoegzaamheidt.,
waarbij men eerzucht en belang als verderfel ijke surf°,
•
gaten voor Evangelische waarheden gebruikt
.
,
Het is hier de plaa t s niet omtrent dit gewigtig onder:
werp in meerder ontwikkeling te treden; slechts kort en in
het voorbijgaan neem ik de vrijheid nog twee opmerein.
.
.
gen te doen.•
•
Vooreerst aat ook buiten 's lands door allen äie zich
ernstig met het onderwijs hebben bezig gehouden-, voor
zoo ver zij geen voorstanders van eene reeds verouderde.
wijsbegeertezijn , dit stelsel eenstemmig afgekeurd wordt.
De Hoogleeraar Thiersch in 1835 door het Gouvernement
van Beijeren met het opnemen van onze scholen be-0
last, moet over het niet gebruiken. van den Bijbel zijne,
verbazing ondubbelzinnig hebben •-betuigd. Wat de*
Guizot er van zou denken, kan uit eene Circulaire
lijken die hij in 1835 omtrent het Godsdienstig school-;
onderwijs uitgevaardigd heeft (i). Evenmin zal men op
dit punt de gevoelens van Sir Robert Peel in twijfel kunnen trekk'en , die, in zijne redevoering te Glasgow den 1.3, _ k

•

Hoedanig -onderwijs moest hieruit orttst'aan ? Een onderwijs regtstreeks teger,i alle Gezindheden, althans legen
alle Christelijke Gezindheden gerigt.
De wet van
1806 werd bij voOrtduring ten grondslag gelegd; derhalve 'het leerStellig onderwijs in de Godsdienst 'van de'
school gebannen; niets toegelaten dan hetgeen, zeide
men, algemeen zedelijk is. Niet geheel ten onregte mis:*
schien , zoo men hiermede had bedoeld liet Uitsluiten
van tlieologische spitsvindigheden, het inscherpen van
hetgeen in elke Christelijke Kerk de grondslag der belijdenis en steeds het ware vereenigingspunt der Christenen,
was. Maar neen; dit is de bedoeling niet. De aard van,
dit algemeen Christelijk onderrigt is nog onlangs. door
een zijner iiveriiste en meest achtingwaardide voor'stan; deis, naïf inderdaad, gekarakterizeerd, door aan den;
.11` Cousin; toen deze Haarlem bezocht, te zeggen dat.
het onderwijs voorzeker algemeen Christelijk, doch voor
niemand, zelfs niet voor de Joden, aanstootelijk moer
zijn. Een Christelijk onderwijs niet aanstootelijk vOoii. •
hem naar wiens geloof Christui te reat als Godslasteraar
is gekruist!'—Bijbelsche geschiedenis en de zedekunde,
dit mag worden geleerd. Maar die historie is geen histo-•
ne , e.n die mpraal is geen moraal. Afgescheiden van al het:
geen , naar evenaemelde bedeling, onder de rubrielt
•
van het leerstellig onderwijs wordt gebragt, heeft de Bij".4
, belSche historie geene betekenismeer ; het is blijkbaar dat
men aldus aan de gebeurtenissen kleur, karakter, en wezen'
ontneemt, en dat, om uit allen het grootste vdorbeeld te' '
kiezen, een 'Christus', in wien men geen God en Zalig-: ,
maker aanbidt, zelfs geen historische Christus ulcer is_
Zonder verband tot die geopenbaarde leer' 'waarin de"
wortel van alle verandering des harten, van alle pligtvs• ,*
•

4

•

• 4

_

•,

(1) ‹, On a quelquefoispensé
schrijft hij onder anderen, que„
pour assurer aux families de croyances diverses la réalité et Ia.
• Ilene de l'instruction religieuse, ii suffisait de substituer
• aux lesons et au x pratiques spéciales de chaque culte des lesons
» •et des pratiques suscep'tibles en apparence de s'appliquei•a toui
» les cul tes. De teliés mesures ne répondraient _au vceu reel ni des
• families, ni de la bi; cues tcndi'aientà bannir des écoles l'ensei-4
gnement religieux positif et efficace , pour mettre a sa place tin
enseignement vague et abstrait,.. Ces prescriptions porteraient
• une égale atteinte a la réalité de l'instruction et a sa
»
s t'
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lanuarij 11., sp•rekende van de vo
• orregten de de beWonetb..

door eigene scholen en zelfs, tot of zekere hobgter,
gemengde scholen aan 'den wensch van elk 'die prijs ,op
geloofswaarheden stelt, worden voldaan ; doch ,voorzeker
voldoet men am. .dien billijken wensch.niet, door, orre
allen gelijk te stellen,. allen ,te kwetsen ; niet, door een •
'onderrigt te geven hetwelk schoon niet. leesstellig ,
stellig tegen elke geloofsleer is gerigt; niet, door vast .
te houden aan een stelsel betwelk , in plaats, van 6op
gemeenschappelijk geloof., op algemeene ongeloovig,beid
..!
»•
•-•
•
en onverschilligheid %tut
. - niet
Dit stelsel is te bedenkelijker omdat de Regering
slechts zoodanige buclristelijke rigting aan haar ofiderwijs
geeft,; maar bovendien, zOoveela doenlijk
, door de inrigting der sclioolconnnissien en de algemeenheid der ..wet».:
ten, bijna a! bet , onderwijs tot haat onderwijs heeft ge.-;
• niaakt:Menigeen heeft dit een monopolie genoemd.
juiste., onbillijk, zoodra bij er het-denkbeekt-eener- soon. ,
van speculatiemede. verbindt; pram. juist en te rest , in
zoover hei Gouvernement zich een uitsluitend gezag toi,
gekend heeft over datgene waaromtrent iedereen vr' •
behoort te zijn. Vrijheid van geweten , vrijheid van Gods, '
dienstoefening, vrijheid van Onderwijs hiertusschen is,
.
eerie onverb'reekhare band. Eerst crag wordt die miskend
wanneer men in de geloofsleer, in plaats wanden grondslag van hei onderwijs en de ziel der opvoeding, slechts
een op zich zelf staand gedeelte van het onderrigt.zieti 4174
hetwèlk aan de • deskundigen, de leeraars der gezindhe,
den, overgelate.n .en voegzaam in één uur I's weeks afge2' g.
•
.
daan Wordt.

van Schotland betit , zichr• áld *uitgedrukt lreeft (1):.
• Dit is, kij het zien Uwer instellingen, mijne ernstige
» bede geweest., - dat voor Uw.e. kinderen en kindskinderen,
» lang het stelsel van opvoeding mogé worden bewaard,
» hetwelk de eerste le' s der •kindschbeid nit het BoelCdr
• Levens onderrijst, . en zedelijke verpligting grondt rip
» Gods geopenbaarderi,wil. » Eindelijk,om nog een oordeelt. . #.
reatstreeks
en hepaakfelijk over• ons land te noemen ,de W.
P
c
_Cousin, ofschoon hem alles van den meest gunstigen kant
werd voorgedragen en vertoond, is, hoe, gaarne hij anders,
onze school-inrigtingen" prijst, door het niet-Christelijke ,
daarin getroffen ; hij heft geméend bet niette mogenver.
zwijgen ,en wijst ons op het voorbeeld van Duitschran.d
. bepaaldelijk van Pruissen , • waar hetgeen hier te lande ,
uitgesloten is, te regt als de hoofdvoorwaard,e van een:
waarlijk nuttig onderwijs aangemerkt wordt. •
;Mitre andere opmerking is dat, zoo Men gewenscht
heeft, gelijk het doorgaans heet, hei kwetsen ,Iretzij 'var
Protestanten, hetzij van Catholijken te vermijden', Limn.
geen' weg kon inslatn , waar langs men zekertler en ver;
der van dit doel afgeleid werd. Wat er in . Retire de,
Roomschen , voo.rzoo ver zij aan hun Godsdienst gehès cht
waren, over dachten, heeft eerie treurige ervaring "getorind, en thans kan, hij voorbeeld; liet.Noordbrabandsch
blad, de Catholiike Stemmen, doen zien dat hu* ririe géloofsgentooteii . in de Noordelijke gewesten in dit o' pZigt
net hen eensgezind zijn. Hoe zou het. ajulers?, Er• ,.kan
.

•..••••z.•
0

•

, •

- •
, (a) « My earnest prayer has been that to his children and his chi,drens children might be long pres
' erved that system of education,
.• which taught the first lesson of, infancy in the. book of life an.l.
.
founded moral obligations on the reveated will of Gild. 1..
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get onderwijs dus is . de tweede hoofdzaak- waarin
heerschende begrippen
strekking der in 58•••• ,,15 en later
• «•
• '
111 s •
•
19,›
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bet Bestuur; als een element dat moet worden
seerd ; als een werktuig dat zeer nuttig en ook zeer schadelijk kan zijn, en daarom in de hand dient gehouden en
zelfs een weinig te worden geklemd; als eene dienares
welke aan de hand van het Gouvernement behoort ,te
gaan. Deze theorie is ook hier leiddraad geworden. Men
heeft de Gereformeerde Kers. geadministreerd,georganiseerd , gecentraliseerd; zoodat de aard dezer handelwijs
en het merk van haar oorsprong reeds in die nieuwerwetsch-liberale benamingen aangeduid wordt en opgeslz.-.
,..•
ten ligt. - ;.,
.
,
•
• De Gereformeerde Kerk is g,eadmillistreerd. Zij is er
deel der Staatsmachine geworden, een Departement van
Algemeen Bestuur. Er is een Ministerie van Eeredienst
ingesteld, geheel in den geest van het stelsel van Administratie dat vdj van de Fransche revolutie, in haar liberaal-despotieke ontwikkeling , hadden geerfd. Er is , naar de
meening vanhet Bestuur, eene Kerk in den Staat, een soort
van Kerk-Staat gevormd, waarin de .leeraars bijna als
ambtenaren , de ledematen, ook als, zoodanig , bijna_als
onderdanen worden beschouwd; waarin de Koning die, als
lidmaat der Gereformeerde Kerk, geene regten dan die'
van ieder, lidmaat bezit, bijna als Regent en Opperhoofd
aangemerkt werd. Aldus is eene schroomelijke verwarring van attributién ontstaan. Het Grondwettig toezig,t,
ne quid respuldica detrimenti capiat , is eene gedurige en
regtstreeksche bernoeijing geworden. Van daar. dat het
Gouvernement , om kort te gaan, in alles de hand gehad
heeft. Van daar, om nog eenig voorbeeld van anomaliên,
anders onverklaarbaar, te kiezen, dat gedurende 20 jareii,
de benoeming van Hoogleeraren in de Theologie (hoewel

zich, ten nadeele ook van de Gereformeerde Kerk heeft
geopenbaard. — Doch wat is er in andere opzigten van
de onafhankelijkheid dezer Kerk, van haar eigen, zelfstandig bestaan geworden? Dit had in de tijden van het
Gemeenebest, bij velerlei aanranding, steeds de overhand
behouden, de aanmatiging van heerschzuchtige magistra:
ten is, evenzeer als de bescherming door het Huis van
Oranje, bekend. Na de invoering der Grondwet moest op
de eerbiediging van -de onafhankelijkheid der Kerk dub,
bele prijs worden gesteld: want, sedert de Hervormde
Kerkgemeenschap van allen voorrang was beroofd, had
zij van 'de blijvende welwillendheid der gezagvoerders
geenerlei waarborgen meer ; geenerlei , behalve de per.
soonlijke gevoelens van den Vorst, een tijdelijk voorregt
dat, ofschoon men ht dankbaar erkent, bij de duurzame
regeling der aangelegenheden van Kerk en Staat niet in .
aanmerking komt. Dit verlangen naar ielfstandigheici was
te meer billijk om de gelijke bescherming die aan de be
staande gezindheden toegezegd was; zoodat de Gereformeerde Kerk, na het verlies van al. wat naar heerschappij
geleek, toch even vrij als, bij voorbeeld, de Roomsch-Ca, tholijke moest zijn. Eindelijk . mogt de Grondwet, die
ruimschoots de. noodige magt tegen alle aanmatiging
' der
Geestelijkheid, tegen elken inbreuk op het wereldlijk
gezag, had verleend, gerekend worden de regt
. en«
a e- der overheid binnen de grenzen eener onvermijdelijke
tusschenkomst te hebben beperkt.
.
Deze verwachting, hoe welgeg,rond• is bij de uitkomst
ijdel geweest. En de oorzaak er van ? Alweder de invloed
van dezelfde alles overmeesterende, alles doordringende
theorie. Deze toch beschouwt en behandelt de Kerk als
eene maatschappelijke inrigting , in den Staat en onder
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nien..het in de gelijkelijk beschermde Roontsch-Catholijkè.
Kerk niet ligt zou hebben beproefd) geheel en regtstreelts .
is gedaan door een Gouvernement ,hetwelk .; als zoodanig;
vreemd aan alle geloofsbegrippen is. Van daar dat men door
de bekendmaking van des Konings ongenoegen aan -een
Predikant, om de openbarilig zijner gedachten over den
•toestand van de Kerk,de waardigheid van een gezag,welks
grenzen deze Leeraar niet met j uistheid schijnt te hebbén
kend, bijna zou hebben in de waagschaal gesteld. Vaii.daar;
•.otn alles zamen te vatten, dat het wereldlijk gezagzich bevoegd heeft kunnen achten om , na met eene consulerenh•
de commissie, door dat gezag benoemd, geraadpleegd te
hebben, hij Besluit van Januarij•1816-, een Kerkgenciot
schap. te stichten, welks Organisatie, te gelijker' tijd en
op dezelfde wijs, tot in de minste bijzonderheden werd
bepaald. De geheele geschiedenis van ons Vaderland in.vroegeren tijd levert • slechts één voorbeeld van soortge,
lijke 'handeling bp; de Kerkordening van 1591 ;door
eene Commissie van Politieken en Kerkelijken ontworpens
door de- Staten van Holland'en Westvriesland vastgesteld ;
,
maar wier invoering, om den tegenstand die ,er door
opgewekt werd, geen plaats gehad heeft
• Door het politiek gezag is in 1816 de Gerefortneerdé
Kerk geolianiseerd. Doch heeft men, hij deze irreemd,
soortige beschikking over haar inwendig beheer, ten
minste voor het behoud der grondslagen waarop: (let
beheer, van de vroegste tijden af, was gevestigd, niet eene
•
wenschelijke naauwgezetheid gezorgd? Veeleer is het
tegendeel waar. De Nederlandsche Hervormde Kerk toch
heeft steeds op de gelijkheid sler Leeraars, "op het verkverpen van al wat naar voorrang en gezagvoering
zweemt hooge waarde gesteld zij heeft dit beginsel
•- a .

•

•41

I. •

•
-*,

trangetnerkt, als ontleend uit de Heilige Schrift,
zói) dat het als een belangrijk gedeelte der leer in
hare Geloofsbelijdenis opgenomen werd. Juist het tegenovergestelde werd nu bepaald: een algemeen Sijnode ,
door geene lastbrieven beperkt, eene vergadering van,
weinige personen, waarin (dus werd bij de invoering
der z<56 geheel nieuwe Kerkregeling gezegd) de orde meer.
gemakkelijk kan worden gehandhaafd; dit is 7,66, doch
waarin zich ook ligter ontwikkelt een geest van volgzaamheid en onderwerping tegen over het Bestuur, van .
heerschzucht en willekeur tegen over de.Kerk.
Over deze mukeering is men dubbel verbaasd, als ,men
zich de drangredenen herinnert waarmede zij, weinige
e
jaren te voren, afgekeurd was. De bestaande inrigting,
werd toen gezegd, bad altijd plaats gegrepen setrt_dat
de Kerk in de 16e eeuw was hervormd; de ondervinding
had haar van alle verkeerde wijzigingen gelouterd; zij
stemde in allen deele niet den geest der hier te lande
gevest igde Protestantsche Kerk overeen; zij droeg de goedr
keuring weg van alle de leden der Hervormde Kerk; uiteeng
nieuwe Kerkorde, hoe goed ook in haren aard, zouden *
allerhande nadeelige gevolgen moeten ontspruiten (A).
En echter eene inrigting die men in 1813 , niet om de l
omstandigheden, mar om het wezen der zaak, verdei:felijk vond, was in 3816 niet beter geworde'n ; het
nadeelige verandert niet van . natuur, omdat het door
eene geliefde hand toegereikt wordt. — Inderdaad_ de
ingenomenheid van het Bestuur niet die ifirigting zou
raadselachtig zijn, indien niet ook hier de invloed en
overmaat der toenmalige Staatstheorie duidelijk , was. De

•vs,
•

(r) Zie de Gesell. dr Ned. Hervornide Kerk door I' pelf et%
Dennout;
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Kerk moest vernieuwd worden naar den Staat. Ook op
dat gebied moest de hooggeroemde eenheid worden
overgebragt die geenerlei natuurlijke en vrije ontwikkeling laat, maar alles, zoo veel mogelijk, in een
middenpunt zamentrekt , en, behoudens eenige bij de
uitkomst vrij onbeduidende vormen van vertegenwoordiging en verkiezing ,aan een kunstmatig beheer en oppermagtig albestuur onderwarpt : centralisatie en concentratie was aan de orde van den dag. Eenwel die analogie
was voor het welzijn van den Staat géen vereischte. Het
bijeenroepen van een Algemeen Nationaal Synode, in
strijd met de historische, beproefde , en hooggeachte inrigting der Kerk, was niet noodig ; niet wenschelijk ;
onraadzaam en gevaarlijk zelfs, in veler oog onwettig,
daarbij inconstitutioneel; het zou ongenoegen, het zou
wanorde verwekken. Dus oordeelde destijds de Raad van'
State in een uitvoerig (r) advis ; en toch het plan is ten uitvoer gelegd; en toch is men, in 1827, door het instellen
eener permanente Synodale Commissie, op' den weg der
concentratie nog eene aanmerkelijke schrede voorwaarts
gegaan. Dus heeft in 1814 de Raad van State geoordeeld,
voorspeld; die voorspelling werd door de vervulling niet
onmiddellijk gevolgd; maar, wij zien het thans, onvervuld bleef zij niet.

scbouwd; liet onderwijs bestuurd zonder medewerking
der Kerk en, hoewel niet met opzet, toch inderdaad en
bij onvermijdelijk gevolg, tegen de kern en tegen het
wezen der Evangelieverkondiging gerigt ; het toezigt van
het wereldlijk gezag veranderd in eene suprematie welke
doordringt tot in de tnniste bijzonderheden van het in.
wendig ,beheer: dit albs , hoe grievend het mogt zijn ,
had niet regtstreeks betrekking tot de geloofsleer in de
Hervormde Kerk, den grondslag van haar bestaan en de
conditio sine rid non van baar behoud.
Eene verandering daarin te willen maken kwam in des
Konings gedachte niet op. Meermalen heeft Z. M. en
bepaaldelijk bij de invoering der nieuwe orgarrilatie, de
volstrekte onbevoegdheid van het wereldlijk gezag openlijk en met den meesten nadruk erkend. Op Zr M5 last,werd
door den toenmaligen Commissaris-Generaal voor de
zakenderliervormde Kerk verklaard dat de Koning geene
vrijheid heeft om over leerstellingen te oordeelen -,-v-eamin
om veranderingen daarin te provoceren, dat Hoogstde, zelve evenmin besluiten mag nemen omtrent de Hervormde als omtrent de Roomseh-Catholijke leer; dat Hij
- nooit eénigen inbreuk vermag en nog veel minder wil
maken i of doen maken op de Godsdienstleer der Hervormde Kerk.
Het Synode was hiertoe evenzeer onbevoegd. Niet om
te veranderen, maar om te waken , te beschermen; in
stand te houden, wordt het zamen geroepen. Mogt immer , na naauwgezet onderzoek en rijp beraad, de wenschelijkheid van eenige verandering blijken , hierin zou
op- eene andere wijs dan door de willekeur van eenige
weinige geestelijken, hoe geacht, hoe geëerd, voorzien
moeten worden. War de leer betreft , (zoo werd mede in

Nog heb ik het •voornaamste, datgene wat voor de
Kerk het meest verderfelijk was, niet gezegd. Hetgeen
hierboven bijgebragt werd; het geloof der Gereformeerde
Kerk en in 't algemeen de belijdenis van het Evangelie
van Staatswege als eepe onder vele Godsdiensten be() Zie bet anngebnalde werk, bl.
•
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1816- namens Z. M. op plegtige wijze verklaard) zijn de
verpligtingen der Win van het Synode en die van alle .
andere Kerkbesturen begrepen in art. 9 van het Algemeen
Reglement, hetwelk met ronde woorden van lien vordert
de handhaving van de Leer der Her vormde Kerk. — Onbevoegdheid dus ten aanzien ook van het minste der leerstukken waardoor de. Gereformeerde Kerk -zich van andere gezindheden onderscheidt. Onbevoegdheid afortiori
met betrekking tot hetgeen alle Christelijk-Protestantsche
Kerken, ook bij verschil overigens van begrippen, als
grondwaarheid liebben erkend. Onbevoegdheid bovenal
voor datgene wat in elke Christelijke Kerk zoolang ht
ongeloof nog niet volkomen heeft gezegevierd, als het
gemeenschappelijk erfgoed en het dierbaarst kleinood der
Christenheid is beschouwd.
•
•
•En wat is er desniettemin in het Kerkgenootschap
reeds spoedig gebeurd? Dit is, na hetgeen in de laatste
jaren door de leden zelve van het Synode, onder wederzijdsche beschuldigingen en démentis , bekend is gemaakt, .
thans niet meer een geheim. Men weet nu dat door eene -• subtiele verandering in het formulier hetwelk door de lee-.
raars wordt onderteekend , door eene weluitgedachte
woordschikking, terwijl alles in schijn wordt behouden,
alles inderdaad op losse schroeven werd gesteld. •
Liefst qualificeer ik deze handelwijs niet. Ook hebben
zij die er voornaamlijk de hand in géliad hebben, die
moeite aan anderen bespaard; toen zij vóór weinige jaren
in den kreetvan verontwaardiging over de mogelijkheid van
zoodanig bedrog hebben gedeeld; toen zij met' den li-atelij- •
ken naam van Jesuitische streken hebben bestempeld wat zij
daarna ,als een meestertrek van vindingrijk vernuft, onder
de dierbaarste trofeén hunner kerkregering hebben gesteld. -24 _

- Doch, zegt men, bet doel was evenwel goed. Hnedaiiig
toch is, ten aanzien der onderteekening van het formulier,
de stand der . partijen"? Handhaving der waarheid, dit
wordt evenzeer door beide verlangd; maar de eene gaat te
werk met den Bijbel, de andere met eene geloofsbelijdenis in de hand ; de eene steunt op Gods Woord, de andere
Over 't algemeen, want wie zal
op menschelijk gezag.
ontkennen dat in enkele voorbeelden kleingeestige letterzifterij en Christelijke onbekrompenheid aldus tegen over
elkander kunnen staan? mar, over 't algemeen, is deze
voorstelling onjuist, is zij valsch. Het is reeds duizendmaal
gezegd en gebleken: de formulieren wil men ter zijde stel- t
len, niet om een beter wapen, maar om een slagboom te
minder tegen dwaalbegrippen te hebben. Neen: de juiste
tegenstelling der partijen is deze; de eene wil handhaving
•
der waarheid,de andere wil ze niet..
Zij wil geer:e handhaving der waarheid; de ondervinding heeft het getoond. Indien toch de ..yerdediging der
waarheid, naar den Bijbel, was bedoeld, dan zou_die
verdediging plaat s^ gehad hebben ; maar het is overbekend
dat niets verdedigd en dat alles, zoo niet goedgekeurd,
althans geduld is. Het kon niet anders. Niet Gods Woord
was regelmaat geworden, maar hetgeen elk meent of
zegt met Gods Woord overeenkomstig te zijn: niet op.
grond van den Bijbel, maar • in het geheel niet zou
voort., de bestrijding der dwaalbegrippen geschieden.
De waarheid had geen uitsluitend burgerregt , bad »aeenerlei voorrang meer in de Kerk. De toetssteen was, niet,
in plants der Formulieren Gods Woord, maar in plaats
van Gods Woord, ieders meening geworden. De vrijheid
werd in de meest onbeperkte losbandigheid gesteld, en
strekte zich tut de meest verderfelijke dwaalbegrippen
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Dit niet handhaven was niet enkel praktijk, het berustte ook bp bedaard overleg en op theorie. Niet als of
allen hierin waren geleid door des zucht om aan de Christelijke waarheid, gelijk die tot dusver in de Kerk was geleerd, afbreuk te doen; .veeleer meenden sommigen ter
goeder trouw dat men der aangevallen waarheid, door
ze niet voor te staan, de beste diensten bewijst, en dat
men zich tegen de overmagt der dwaling het zekerst
beveiligt , wanneer men haar vrijen toegang en ongestoorde werking vergunt.

De Kerkelijke historic waarschuwt ons tegen tweederlet
gevaar; bijzaken voor de hoofdzaak, de hoofdzaak voor
eene bijzaak te houden; en he,t is niet tegen de eerste
dezer klippen dat men door den geest van onze tijden
voortgestuwd wordt. Waartoe het verbloemd Aan
elk die de leer kent van de Hervormde, van de Protestantsch,e, van de Christelijke Kerk, mag het worden
gezegd; geene waarheid die onaangerand bleef. Het . is
niet te doen on' het . indringen in duistere leerstukken
(men zegt het, doch die kunstgreep is bekend., en
bedriegt niemand dan die verlangt bedrogen te zijn); het
is niet te doen om het eerbiedig zwijgen of vermetel redekavelen over den aard van Gods Alwetendheid en Voorbeschikking : maar Christus, God geopenbaardio_ bet
vleesch, wordt een Goddelijk, een hooger clan de overige
geschapene wezens genoemd; de Heilige Geest dien de
Christenheid naast den Vader en den Zoon, op grond van
den Bijbel, aanbidt ,is slechts eene Goddelijke kracht; de
erfzonde is zedelijke verdorvenheid zwakheid, onvolkomenheid, volmaakbaarheid geworden; in het lijden
en sterven van den Middelaar wordt geene verzoening,
geene voldoening, geen lijden in onze plaats, geen dragen
van de straf onzer ongeregtigheden , niets dan een blijk
van Gods algemeene menschenliefde erkend; van weder
geboorte , bekeering, en heiligmaking beeft men zedelijke
verbetering, begin en voortgang der deugdbetrachting
gemaakt , en de hemel is voor elk die geene grove uiterlijke zonden begaat, met eene onbekrompenheid die
gedurig ruimer wordt,- opengesteld. Om de overtuiging
hiervan te bezitten, wordt geen langdurig onderzoek
vereischt. Op het Christelijke standpunt geplaatst behoeft
men slechts een weinig te letten op hetgeen, ik beam(

De strekking der beruchte zinsverandering is dus op
velerlei wijs gebleken. Het Synode, dat in de leer zelfs
bet minste niet veranderen mogt, heeft met ééne pennestreek, naar men het nemen wil, niets of alles tot leer
van het Kerkgenootschap gemaakt

•

I

Maar is dit welligt eene op zich zelf staande toepassing
van overdrevene denkbeelden omtrent Kerkelijke vrijheid geweest? Eene wettelijke bevoegdheid die . men 'aan
de Leeraren gaf en die, daar zij er geen gebruik van hélbben gemaakt, hun Evangelischen ijver te meer uitblinken
deed? Had er slechts in zaken van minder belang afwijking plaats, en heeft de Christelijke gezindheid der Gees
telijkheid Nederland tegen den invloed van het ongeloof •
dat zich elders in zoo velerlei wijzigingen vertoont, tegen
den invloed van neologie en rationalismus behoed ?:
Hoe groot de verdienste ook zij van getrouwe Leeraars
(uitzondering die te lofwaardiger is), het antwoord mag,
over 't algemeen, niet anders clan ontkennend zijn. Menigeen zegt, menigeen maakt zich zelven, gelijk anderen,
diets dat het verschil in de Kerk slechts punten raakt
van geen of weinig belang. Is dit misschien het geval?
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liet, in • 't algemeen door 'vele Leeraars • althans
hetzij van den kansel, hetzij in gedrukte schriftenvoorgedragen wordt; om te weten dat de waarheden
zoo even aangeduid, door sommigen geloochend, dor
anderen schijnbaar en , zoo liet heet, ter geruststelling
van de zwakken, behouden, maar inderdaad, in
wijs van voorstelling en keus van uitdrukking, ondermijnd; door meerderen uit het verband gerukt,
van alle kracht beroofd, op den achtergrond en in
de schaduw gesteld zijn. Anderen 'mogen welligt die
waarheden voor onbeduidend, voor schoolsche haarkloverijen, of zelfs voor de veldteekens der dweeperij houden, elk die aan de Godsdienstleer der Hervormde Kerk
opregtelijk toegedaan is, weet en erkent dat zij steeds als
bet wezen der geloofseenheid van de algemeene Christelijke Kerk zijn beschouwd; dat in de verloochening daarvan alle , ook de ergste, dwalingen die de Christenheid
verontrust hebben, opgesloten zijn; en dat de Christen
in deze waarheden, waar zij geene belijdenis slechts.,
maar waarheid en leven zijn geworden, den éenigen wor:
tel van alle ware zedelijkheid stelt, het anker van zijne
hoop, zijn' eenigen troost, zoolang hij leeft 'en wanneer
hij sterft.:: • ,
. -t t • .•;- ,. • .-;,
• ,• • •
•
—
-• •
Zon is het in het Kerkgenootschap gegaan; en wanneer
wij nu hierop en op hetgeen over Kerkvrijheid en Kerkbestuur gezegd is, terugzien, dringt zich de gedachte
onwillekeurig op: hoe heeft dit, waartegen vroeger
gansche Geestelijkheid en het grootste deel der Natie
zou opgekomen zijn, plaats kunnen hebben? Van waarl
bij eene blijkbare strekking om de Kerk in onderwerping
en het Kerkgeloof in vergetelheid te brengen, dat

k

•

stilzwijgen , dat hulpbetoon van velen, waarvan som.
migen voor de leer, meerderen nog voor de 'regten der
Kerk niet geheel onverschillig schenen te kunnen zijn !
Meer dan ééne reden heeft medegewerkt tot lijdelijke
berusting in de handelwijs van liet Gouvernement. Men
verplaatse zich slechts in de heugelijke tijden van Nederlands herstel ; dat is, juist in die jaren toen de grondslagen der organisatie van Staat en Kerkgenootscha'p werden
gelegd. Elk een was aan lijdelijkheid gewend. Elk een, na
uit vices lang gezwegen te hebben , was , onder het Huis
wan Oranje, tot zwijgen uit eerbied en uit liefde gereed.
Om •geen' schijn an dén dag te leggen van wantrouwen in de viijsheid- van het -Bestuur, werd naauwelijks eene raadgeving, eene bedenking geuit. Bij de
vreugde van bet oogenblik , was menigeen voor de toekomst onbezorgd. — Bovendien was ook de werking der
dwaalbegrippen omtrent het Staatsregt niet gering. Men.
leefde in eenè. Monarchie, doch bad geen denkbeeld van
een niet-revolutionair eenhoofdig gezag. De geheele
omwenteling scheen enkel in persoónsverandering' te
bestaan. Het was dezelfde 'soon van Staatsbeheer die
voortgezet werd. Onder de zachtere hand van een echt-Nederlandschen Monarch was des dwingelands ijzeren schepter een weldadige Rijksstaf geworden ; een ander Staatsop- •
pertibofd, zóó bemind als zijn voorganger gehaat was geweest, dit meende men, was het gewenschte resultaat, terwijl de Staatsvorm onveranderd bleef. Door het behoud
van revolutionaire begrippen werd bij voortduring echte
vrijheid, even zeer als ware gehoorzaamheid, miskend Alle
oppositie ook uit de beste begit,sels ontstaan en in de
meest enge grenzen beperkt, werd in de eerste jaren (later
was men genegen tot een ander uiterste over te slaan) ais
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algemeen-zedelijke was hetwelk, terwijl iederstellik; en bepaald leerbegrip terzijde geschoven werd, aan zoo Vele on,
zer geroenide en toegejuichte instellingen ten grondslag is
gelegd. Dat er s!eclits ééne bron van ware Godsvrucht en
zedelijkheid is , dat buiten Christ us God niet wordt gekend,
dat er niet meer dan één weg ter zaligheid brengt, hieraan
dacht, hieraan geloofde menigeen niet. Op velerlei wijs
kon, meende hij, God worden gediend; een braaf • en
nuttig lid der zamenleving te zijn, dázir kwam het op
aan; ongerijmd was het de aanneming van eenig stelsel
van Godgeleerdheid (ook de Bijbelleer in baar meeste
Cenvoud;gheid werd a1z66 genoemd) tot voorwaarde van
echte zucht naar het goede en van opleiding voor een
beter leven te stellen. Door deze en dergelijke redenering, door dit en dergelijk onberedeneerd gevoelen.
werd men regtstrecks naar eene overtuiging gevoerd,
volgens welke eene algemeene Godsdienst, een Deïsmus
met Christelijke benaming en kleur, als liet wezen, de leer
der bijzondere gezindheden, hetzij waarin ze verschillen, .
hetzij waar ze overeenstemmend in zijn , als de vorm en
inkleeding der zaak aangemerkt werd. Zoo was dan de
geest waarin het Gouvernement en het Kerkbestuur te
werk zijn gegaan, ook in dit opzigt de geest van een
groot gedeelte des yolks..
Het is dan ook niet vreemd dat die handelwijs langen
tijd weinig tegenstand en . veeleer goedkeuring heeft
ontmoet. Doch ook een ander gevolg behoort onmiddelijk hieruit afgeleid te worden : namelijk dat, bij het ontwaken van een' 'anderen, van een' meer Christelijken
zin, de tegenstand, gelijk vroeger de goedkeuring, natuurlijk en onvermijdelijk was. En deze gevolgtrekking
bewijst hetgeen ik heb beweerd dat, nu die zin inderdaad

onbetamelijke , bijna als misdadige wederstreving beschouwd. Hoe zou het Bestuur niet ligt in die denkwijs van
het Publiek hebben gedeeld! Een bewijs er van was het bekende antwoord van den Commissaris Generaal voor de
zaken der Hervormde Kerk op de bezwaren der Classis van
nzsterdain;een stuk waarin de scherpheid van uitdrukking
duidelijk deed kennen dat men het betoog der Classis, hoe
bescheiden en oinzigtig gesteld, hoe ook met hetuiging
en blijken van ontzag en gehechtheid doormengd , op het
zachtst genomen, voor eene zeer vreemde en in het
geheel niet navolgenswaardige aanmatiging hield. • .. •
Men voege hierbij het verlangen naar rust en eendragt,
loffelijk voorzeker, doch waaraan ook toen, gelijk
menigmaal, wat nooit mag ten offer worden gebragt
gedeeltelijk althans, prijs gegeven werd. Evenwel ook
dit is ongenoegzaam om het lijdelijk toezien te verklaren
bij de strekking tot alverdraagzaainheid , door het Sijnode niet slechts in eene dubbelzinnige periode verborgen;
maar op velerlei wijs geopenbaard. De volkomene oplos,
sing ligt hierin alleen dat er, ten aanzien der hoofdwaar,
heden van het Evangelie , algemeene onverschilligheid
bestond. Ik erken gaarne dat Nederland van de openlijke
uitspattingen der ongodisterij meer dan onze naburen
vrij is gebleven ,doch tevens moet ik, ofschoon ongaarne,
erkennen dat men des te meer gewoon was in de vereeniging
van'Evangelisch geloof en nieuw-filozofische verlichting,
ten koste van het eerste, behagen te scheppen. Ik erken
gaarne dat er in 1813 en reeds vroeaer, ook hier te Ian.
de, eene Godslenstige terugwerking is geweest; doch ik
moet tevens, hoewel het mij leed doet, belijden dat het
geene terugkeering tot eenvoudige Bijbelwaarheid, dat
het cene strekking naar dat Zelfde algemeen-Christelijke en

C

;••

:t

• it

•

4

S.
•

-

-

10-

•

•

e,
•

- 8

— 29 —

opgewekt is, de oorzaak van den toestand der * Gereformeerde Kerk allereerst in de voorafgegane toepassing ‘:.an
onchristelijke beginsels moet worden gezocht.

Wat den aard der klagten betreft, het verdient
opmerking dat zij allereerst uit behoefte naar Evangelicwaarheid ontstaan, allereerst over ter zijdestelling van de
leer des Bijbels aangeheven zijn. Men is niet begonnen
met den te grouten invlOed van het wereldlijk gezag, of de
aristocratische inrigting in het bestuur van de Kerk, of
de willekeurige losmaking der banden van geloofs-eenheid
te berde te brengen. De orde is juist omgekeerd geweest.
liet is bekend dat ook in ons Land, in de laatste jaren,.
bij velen eene meer ernstige, eerie, om haar bij den
regten naam te noemen, meer Christelijke gemoedsiternming opgewekt is. Waarheden lang voorbijgezien of op
welke zij althans geen hoogen prijs hadden gesteld , waren
bun voortaan onmisbaar geworden; deze moesten van
den kansel gehoord, deze aan hunne kir,deren geleerd,
deze weder dagelijksch voedsel voor hen en hunne betrekkingen zijn. Doch bij de afwijk.;ngen van een zeer aanrneikelijk gedeelte der Geestelijkheid-, die tilt zóó even,
zonder overdrijving en, naar ik mij voorstel, zelfs met •
veel terughouding beschreef, was liet niet mogelijk
dat in alle Gemeenten die behoefte wierd vervuld.
Integendeel moest al spoedig de tegenstclling in het oog
vallen . tusschen de leer welke door den Predikant en
die, welke door sommligc der Gemeente-leden als zaligmakend werd beschouwd. Op den Bijbel beriep zich elke
partij. Wie nu zou, bij onderling verwijt, bepalen wat
in de GerefOrmeerde Kerk v:ur waarheid, voor Bijbelleer
is te houden ? Eerst, op die wijs, doch op die wijs zeer
natuurlijk,‘ kwam men tot het Formulier, waardoor de
afwijking bewezen, waardoor de noodzakelijkheid van
terugkeering aangeduid werd. Eerst nu werd, omdat
men handhaving wilde van Gods woord ;handhaving der
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Zoolang men de heerschappij, de Overheerschinc, van
die beginsels niet in aanmerking neemt, is het, naar
mij voorkomt, eene onmogelijkheid over de oorzaak en
strekking van het Separatismus hier te lande een billijk
oordeel te vellen. Daarentegen, hiervan uitgaande, ziet
men al spoedig dat het door den toestand van de Ger'eformeerde Kerk, in verband met de latere houding, én vanhet'Synode ; én van het Gouvernement, in liet leven en te
voorschijn is geroepen.
Ik vlei 'mij, na het reeds bijgebragte, thans weinige
woorden tebehoeven , wanneer ik om eene strekking, die
,
ik niet goedkeur, evenwel in het regte licht te plaatsen,
iets wensch te zeggen Over
• .
den aard en de 'volgorde der klagten , welke hen
tegen de inrigting van het Kerkgenootschap
en de handelWijs van het Kerkbestuur ingebragt heeft;
de wijs waarop zij voorgedragen--,
de wijs Waarop zij beantwoord zijn geworden. Na deze beschouwing zal, geloof ik, het Separatismus zich als van. zelf in z;jr11 waren oorsprang vertoonen, gelijk liet, wel verre van
op zich zelve te staan en eene toevallige Om-stan,ligheid te zijn , uit den toestand der
Kerk als gevolg, als ontwikkeling (die, voor hoe beklagenswaardig men ze hnude, :niet
kon achterblijven) ; voortgevloeid is. •
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Geloofsbelijdenis verlangd. Hierdoor is de strijd over de
verbindende kracht der Formulieren Ontstaan; langdurig,
en waarvan één der resultaten is geweest de openbaarwording van het geheim, waarmede reeds zoo velen om*
den tuin waren geleid ; de ontdekking der hoofdmanoeuvre,
waardoor het Synode de leer en tevens het eigenlijk aanwezen van de Kerk aan de willekeur der Geestelijken,
aan elks rede, verbeelding; of gevoel, aan elks geloof,
ongeloof, of halfgeloof prijs gegeven had. Eerst toen .;
doch toen zeer natuurlijk, werd de bevoegdheid van
het Synode onderzocht, en in twijfel getrokken en ont.
kend; en, toen de naam des Konings er in - werd ge4
mengd, de bevoegdheid evenzeer van het wereldlijk gezag.
Waarop men vroeger geen acht had geslagen, werd toen
spoedig bemerkt. Waar, zeide men, waar toch is de
grond van die Synodale magt , de grond van dat beschikken over de gansche inrigting onzer Kerk? Kan de aard
en de vorm van ons Kerkbestuur, niet slechts op een
meer dan tweehonderdjarig bestaan gevestigd, mar ook
uitvloeisel van de Hervormde leer, veranderd worden.
door een Koninklijk Besluit? Zouden Wij ondereenesoort
van Bisschoppelijk gezag, ook, bij voorbeeld, onder een1
Superintendent en eene soort van Kerkelijke Oppermagt
gebragt kunnen worden; zou ook dit behooren tot de
bevoegdheid van het Gouvernement? En zoo later eenig
Vorst tot wederinvoering of navolging der Pausselijke
Hierarchie dwong, zou de Gereformeerde Kerk zich ook
die gedaantewisseling , ook die zelfvernietiging ,
gevallen? Zou dit gehoorzaamheid , of zou het slaafsche
overgave zijn van regten wier verdediging, niet in hun.
eigen belang, maar in het belang der Kerk, tot de pligteni
der Kerkleden behoort? Deze en dergelijke vragen werden

gdaan, en niet zonder antwoord gelaten, en ook die
antwoorden namen den vorm aan eener klagt; doch, ik'
herhaal het, hiermede werd geëindigd, niet begonnen.
In het eerst dacht men niet aan Synode of Gouvernement;
maar men dacht aan de prediking -van Christus en dien
gekruist. In verscheidene Gemeenten vond men die prediking niet; een verminkt, een verwaterd, een krachteloos
Evangelie; geen Evangelie, geen blijde boodschap, geen
woord des levens meer, in het Kerkgebouw, aan het'
ziek- en sterfbed, bij de Godsdienstige vorming der jeugd..
Ook bij die vorming vond men het niet, hoewel men, bij
de erkentenis van het onchristelijke of algemeen-Christe-lijke der school, verwezen werd, als naar vergoeding en
geneesmiddel, naar de Christelijke Catechizatie, doch dieop vele plaatsen evenmin Christelijk was. Hierover werd
geklaagd, en de klagt over zielegif, in plaats van ziel:
,
voedsel, kan niet ten kwade worden geduid. •
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Doch de voordragt der bezwaren is die wellig,t-berispelijk geweest?,
Zeker zal in de hierover geschrevene stukken en ingeleverde adressen meermalen , in toon of uitdrukking, aan
drift, aan overhaasting, aan te ver gedreven ijver ietszijn ontvallen, wat misschien daarna, en spoedig, de,
stellers zelve afgekeurd hebben. Althans, zoo dit geene.plaats vond, liet 'eerste voorbeeld zou het zijn van lang-.
durigen twist en twistgeschrijf, waarin vele personen
gemengd en, evenwel, bij de eene partij, geenerlei blij-:
ken van menschelijke zwakheid zouden opgemerkt
Maar, zonder de feilen te verschoonen door sommigen-.
welligt begaan, zeker is het dat zij uitzonderingen waren;,
en (lat, over . 't algemeen, bij de gegrondheid, ook de:
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bescheidenheid der . klagteri mag worden geroemd,Meti
heeft zich inzonderheid tot de Sijnode gewend, als
bevoegde inagt 'door de tegenpartij erkend, en 'die in
het oog der adressanten, in zeker opzigt , tegenpartij was. Geachte Predikanten hebben het gedaan ; het. Adres
van een twintigtal Leeraars, alleen uit den omtrek van
Groningen , is bekend. De toon was doorgaans vol.
nadruk en ernst., Maar gematigd, welvoegelijk, beleefd:,
Men heeft, gelijk nog onlangs de geleerde en bedacht.:
zarne Predikant le Roy liet uitdrukte; men heeft ver,z' odd
wat men allezins vorderen rnogt. Niet buitenspOrig was',
de strekking 'en inhoud van het dikwerf herhaalde verzoek. Geene verbanning der Onregtzinnigen nit de Kerk,:
geene verandering in het Kerkbestuur, geene krachtige
uitoefening van Synodaal geiag; niets van, dien 'aard
maar geruststelling omtrent de handhaving eener Leer
wier handhaving aan de Synode als hoofddoel opgelegd..
was;
- geruststelling omtrent Formulieren waarin die Leer
is opgeteekend en Waarvan zich, naar het oordeèl van
sommigen, ook van den President van bet Synode, de
Kerk, als van een' onwaardigen. boei, losgemaakt had. Verklat•ing omtrent hun voortdurend bestaan; niet om den:
vrijen geest aan banden te leggen, maar om , zoo larig men_
in Kerkgemeenscha p blijft, waarborgen va rt geloofsgemeen-,
schap tehebben ; niet om aan elke uitdrukking en zegs-,
wijze, met kleingeestige letterzifterij te hangen, maar om- i,
even gelijk voorheen*, den Leeraar, in de hoofdzaak en
althans voor de regtbank van zijn eigen geweten tot prediking van de Leer der Kerk te verpligten ; niet om de Formulieren boven den Bijbel , maar om eene Evangelische
Geloofsbelijdenis boven de willekeur. der Predikanten en
tei.fenover . velerlei soort van dwaalbegrippen te stellen.

...... 3 3
4!)

%et. Om amiliet Synode eene houding voor te schrijvèn
die het, na het gebeurde, niet, althans niet plotseling, aannemen kon; maar om ten minste een openlijk getuigenis
te verkrijgen dat, ook naar het inzien der hoogste Keiltveriadering, de Kerk geen gemeenschappelijk erf van
waarheid en dwaling was geworden ; geene verblijfplaats
v;aor allen , waaruit, wel is waar, de Hervormde leer niet. ,
gebannen , cinch waarin zij, nevens alle andere begrip,
pen en beltouden:: wederkeerige verdraagzaamheid , wordt
;•
*
geduld:
•

.

•

- •

r.n

•

wannee nh wordt gevraagd' wat ter bevrediging dezer billijke en met bescheidenheid oorgedrakene
wenschen wat ei- tot wegneming,'of' althans tot verzachting, tot vermindei-ing dezer grieven is gedaan.;'wat sit
het antwoord? Niets is er gedaan, niets hoegenaamd,
noch.dOor het Synode, noch door het Gouvernement.:
Het Synode heeft geen maatregel ter bevrediging be!.
proefd. Het heeft zich aan het stelsel van .stilzwijgen",
van oogliiiken , ook Wanneer de Christelijke waarheid
met voeten getreden wordt, slechts te vaster geklemd
Sommige Adressen heeft bet onbeantwoord gelaten ;
andere, ook van de nicest achtbare mannen afgewezen
pit -de hoogte; meermalen op een' toón die, nu eens
naar smaad en verguizing, dan weder naar • bespotting
geleek. Als een voorbeeld van hei laatste strekkè het
antwoord op bovengeineld Adres van een twintigtal Predíkanten ; het Synode verklaart geene uitlegging overeenko.mstig het verlangen der onderscheidene adresSanten
dat is', ook van hen die geheele ter zijdestelling . der
Formulieren hadden gevraagd, te kunnen ontwerpen ;
als of e'en regter weigerde • vonnis te vellen .--.waarom?
3 t_t
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Dewijl door bet vohnis nietealle . pattijen te vrede 7,outien
.
Worden gesteld. ‘.
Geene meerdere opbeuring voor de Adressanten • bij
het wereldlijk gezag. Doch hoe! Neem ik hier, in het
belang van sommigen, te rug hetgeen ik zelf omtrent de
onafhankelijkheid der Kerk heb op den .voorgrond sgesteld ? Geenszins voorzeker is dit mijne bedoeling. Maaj
ik erken desniettemin de mogelijkheid eener .regtmatige
tusschenkomst van het Gouvernement: niet om te oor(kelen over de leer ; wel om, bij hooggaanden twist, te
bépalen dat in eene Kerk zij die de handhaving wenschen der Leer van die Kerk, al. mogten zij de minderhéid
hebben ,. niet in het ongelijk zijn. Ten anderen zou. ik
denken dat, wanneer men zich verplaatst op het standpunt van het Gouvernement, bij eene zoo algemeene
hemoeijing , ook het een of ander. ten voordeele van de'
handhavers der Hervormde Leer had kunnen worden
gedaan. Eindelijk acht ik dat voor het minst onzijdigheid
kon worden verlangd. En deze evenwel is niet betoond.
Integendeel, 3,vannee1 men zich .tegen de in de kerk
«heerschende partij, of wel voor de belijdenis der Christenheid met eenigen nadruk verhief, wanneer men voor
het Evangelie een regtmatigen invloed op de Kerk, op
den Staat, of op de wetenschap te rug scheen te. wen.
schen; ontbrak het Met altijd, ontbrak het meermalen
aan Voorbeelden niet dat het misnoegen en de ongenade
van het Bestuur zich regtstreeks of zijdelings, .op eene
meestal negative, doch niet te min treffende wijs ,'heeft.
.
geepenbaard.- -•
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gang niet spoedig eenige verandering, éenige wijziging
plants helben zóu. Velen zeer velen werden in hunne
billijke verwachtingen .te leur-, of althans, want iondanige uitkornst had men wel gevreesd, zij werden nigt
• .
te vréde gesteld. - • •
De meesten gaven den moed niet op. Naar hun inzien,
was elke inbreuk op liet weien der Kerk wederregtelijk.
facto, geenszins fare geschied. Later zou herstel mogelijk zijn. Bovendien de waarheid werd nog geduld, de'
Sacramenten bijna overal overeenkomstig de instel!ing
bediend. Waarom dan zich van een Kerkgenootschap te
scheiden chit; hoe onregelmatig opgerigt en hoe vele
gebreken het ook mogt hebben, nu toch eenmaal sedert
jaren bestond; waarin men de keus tusschen getrouwe
en ontrouwe Leeraars nog had , en hetwelk, naarmate
eene regte Evangcliekennis weder wortelen schooty
ter, op eene geleidelijke wijs, met de grondtrekken der
Gereformeerde Kerk in overeenstemming zou ktinnen
worden gebragt! Dit ware den kranke verlaten, terwijl
genezing nog mogelijk is; uit het strijdperk treden, vóór
en aleer de roderlaag is beslist; of, om eene nog juister
vergelijking te kiezen , van eigen huis en erf, omdat
anderen er zich in hebben gedrongen, vrijwillig uitgaan.;
uitgaan eer men er uirg,ejaagd wordt.
Deze redenering intusschen berustte grootendeels op
de onderstelling eener keus die, ja, voor velen ; maar die
voor sommigen niet meer bestond. Er waren gemeenten, in
welke sedert lar:g niets dan een zoogenaamd Evangelic,
.van de hoofdsom der Bijbelleer ontdaan, was gehoord.
Wat baatte het, bij zulk een toestand ,het uitzigt op
mogelijkheid van .verbetering, «welligt na weinige jaren.,
te hebben De behoefte naar waarheid voor de ziel is •
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Het bleek dus genoegzaam, uit de houding yin
Staats- en Kerkbestuur beide, dat er in den aangenomen
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ee,ne . behoefte' '(lie,, eenmaal opgewekt, terstorkl en
dagelijks moét worden very old. Den 'hongerigen baat
weinig het uitzig-t op het brood - dat hem welligt over
eenioe weken zal worden gereikt. - TYit dien hoofde was het te voorzien ; kon het met
worden voorspeld', n is het ook meermalen
voorspeld 'geworden' dat, zoo men meende eenvoudig
'Met afwijzing van alle - Adressen te kunnen volstaan,
spoedig wat in het Kerkgenootschap werd geweigerd,
buiten het Kerkgenootschap zou worden gezocht. De
gevolgen blijven niet lang achter, wanneer, bij het
bestaan der oorzaak, niets meer 'Clan eene annleiding
ontbreekt-.
Reeds in 1816 schreef de Classis van dnuterdam, bij
de invoering van het Algemeen Reglement, de woorden
die in - de laatste jaren zóó dikwijls aangehaald en ook
inderdaad zóó opmerkelijk zijn..
tigtelijk zullen er in de Hervormde Kerk twee par• tijen ontstaan, welke men, van eenen anderen kant,
» wederom als -gehoorzame of tecrenstrevije onder» darien Zal aanmerken.- — Aan deze partijen . zullen
. zich de Godsdiénstige meeningen verbinden, en men
» heeft groote- verdeeldheid, zoo geene scheuring, te
» vreezen. »
•
Zó6 zag men in 1816 de nag verwijderde scheiding
,
vooruit!' Voorwaar in 1834 had men, om i de naderende
scheuring niet te. zien, al zeer kortzig,tig moeten zijn. Het
laat zich, dunkt mij , evenmin aannemen dat het Synode
haar niet verwacht als dat het haar zon hebben gewenscht.
Maar liever alles dan terugtreden van den weg dien men
ingeslagen had. In zóó ver schijnt liet niet te ontkennen
dat liet Svnode de scheiding heeft bevorderd ; dat het',

1.*
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ook nog in i83'4, te werk is gegaanalsoflietdie lead
Wat lang gewaarschuwd was, had eindelijk plaats. De
aanleiding kwam: de scheiding van ,het Kerkgenootschap
begon. Het zou onbillijk zijn de zaak zelve aan de omstandigheden welke dien aanvang vergezeld kunnen hebben, te toetsen. Bij uitbarstingen van dien aard, wanneerMenschelijke drift zich ligt overal in mengt, kan het niet
anders of aan beide zijden wordt soms gezegd en gedaan
wat beter gezwegen en nagelaten vvierd. Doch zoodanige
misstappen veranderen den aard van het geschil niet. Ik
acht mij tot de verdediging van hetgeen daaromtrent
aangevoerd zou kunnen worden, even ongehouden als
evenwel gedrongen mijn gevoelen
ongezind. Wierd ik eenigzins nader te uiten, bij de geringe kennis die ik aan
de bedoelde voorvallen heb, houd ik heter voor dat men,
aan de zijde. der Afgescheidenen, wel eens, in woord
en daad, voorbarig en onbesuisd te well is gegaan; dat
nicer dan één Leeraar, door tijd en, wijs waarop hij tot .
het verlaten van het Kerkgenootschap besloot, zich het
voorkomen heeft gegeven als of hij voor suspensie schadeloosstelling, en streeling eener gekrenkte eigenliefde
zocht. Maar evenzeer houd ik het er Voor dat er somtijds.
strikken zijn gespannen om driftige iiveiaars er in-te doen
vallen; dat men zich over (lien val verheugd, feilen uitge:
lukt en, nadat zij begaan waren, ten breedte uitgemeten
heeft. — Ik behoef ook niets te zeggen van een terrein.
waarop de strijd meermalen is overgebragt, dat der'
Gezangen. Ik laat deze liederen, waaronder voorzekér
verscheidene regt-Evangelische en voortreffelijke zijn ,. ik
laat ze dziár in hunne waarde., in hunne geschiktheid voor
Kerkgebruik en populair begrip, in de wijs waarop zij
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verzameld en ingevoerd zijn. Word ik tot meerdere ver,
klaring gedrongen, ik ben nog niet overtuigd'dat;ook
bij afkeuring, deze zaak eene gewetenszaak had behoeven
te worden ; doch ik ontveins mijne bevreemding ook niet
dat een Kerkbestuur, zói5 onverschillig omtrent Bijbelwaarheden , omtrent menschenwerk zoo naijverig is,; dat
het te gelijk volstrekte losbandigheid ten aanzien van het
wezen der Kerk, volstrekte onderwerping aan eigene ,
regIementaire dispositiën wil. Ik , betreur dat er in de
Gemeenten ; bij hen die zich beklagen over het bederf
MI de Kerk, dikwerf zoo veel bekrompenheid, zoo
menig dwaalbegrip, zulk ongegrond of overdreven'
mistrouwen voor waarlijk aChtens‘waardige Leeraren
heerscht ; maar is het verdwalen aan-de schapen tewijten?.
Ligt de schuld niet bij hen, die ze van herders beroofd,
of althans de zekerheid ontnomen hebben van wel te
worden geleid? Is het te verwonderen dat er' overal vree.t
voor onregtzinnigheid ontstond, en kon het anders, toen.
Je • waarborg van regtzinnigheid overal weggenomen.
werd? -- Doch , ik mag er op drukken, het is onnoodig,
deze en soortgelijke verwijten te weder leggen. De vraag'
is niet, welke is de handelwijs van dezen of genen geweest;
de vraag is naar het 'beginsel der scheiding, niet hoedanig
was haar begin :3 En dit beginsel was, gel ijk ik meen betoogd
te hebben; behoefte naar waarheid; eene. behoefte waarvoor, in somplige gemeenten, noch vérvulling, noch
.uitzigt osp vervulling bestond
ioolang zij in' het KerkgenoOtschap bleven, waren de'

•
•

Afgescheídetten , aan wie alle handhaving der HervOrmde
leer en ook de minste te gemoetkoming aan regtmatig bezwaar op hoogen toon werd geweigerd, waren zij, met
vele anderen, tegenover het Kerkbestuur de beleedigde
partij.
Aldus was het -i-66r de afscheiding; hoe nu daarna? e . liet wereldlijk gezag te hulp. De KeckHet Synode riep

•

vergadering had deze lieden voor het hoofd gestOoten ,
gesmaad, getergd, tot wanhoop aan alle Kerkverbetering
gebragt zij was niet te vrede hen uit het Kerkgenodtschap gedreven te hebben; zij moesten ook dáár buiten .
vervolgd-, zij moesten weder naar binnen worden gejaagd.
Hier bleek liet tot welke buitensporigheid de gelijkstelling
. betwelk, na een
onzen tijd (Berliner 'politisches frochenblatt),
verzigt
van
Europa's
toestand
in
1836,
zich
uitlaat
op de vorgende .
Co..

wijsi .

• Zu allen dièsen betriabten . Verbáltnisien kommen dre:Wirren
» in den Kirchensachen, wo der Abfall von Christenthum unsereir• » und der friiheren Zeit, seine biise Friachte zu tragen beginnt.
» Dian hat aus der Landeskárche éSne Staatsanstalt zur Aufrecht—
» haltung der Sitten , land aus den Geistlichen Staatsdiencr rnacben
» wollen, und die GleiclagaAtigen in der Gerneinde, so wie die» Weltlichgesinnten unter den Gcistlichen haben sich das g,efallen ,
» lassen; wo aber . da. Leben erwacbt, entzieht man sich dieszer
» .unzi:•nalichenHerrschaft, und fliachtet'sich in den Separatismus.»
',
Hetgeen' van 'Duitsehland gezegd wordt, Vindt zijne toepassin g
ook hier. Doch ik moet opmerken dat, waar men de zege verlangt

,' .

het beter is te blijven staan dan te vluchten. Ik moet herhalen dat
in Nederland de eigenlijke oorzaak niet in de onverdragelijkheid
zij veel
van een Kerkbestuur op nieuwerwetschen trant,

(t) Niet ongepast - zal 711el. weien, ;ter zamentrekking van Veit,'
mijner gedachten, hier de woorden ter neder te schrijven van eender . weinige met kunde en naanwgezetheid geschrevene hiaden van

dieper, in de niet-handhaving der Evangelische waarheden, in de
opneming der meest onevangelische dwaalbegrippen ligt.
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kerkleden _met onderdanen brengt. Het was als .or
men in de afgescheidenen weggeloopene lijfeigenen zag.
Het Synode nam meer dan één maatregel in dien zin, en
zelfs aan den Minister, belast met de zaken der Hervormde
Kerk, is eenmaal eene vermaning oritvallen om te rug te
keeren tot de aehoor'zaenzheid aan het. Kerkbestuur door
Z. M. erkend.

werf, door redenering et] ervaring, is getoond ;flat at,
wat ik zou kunnen zeggen , veelmalen, en ook in onze
dagen, en ook door henzelven die thans geweld tegen
de Afgescheidenen verlangen, met nadruk is gezegd.
Doch deze • zwarigheid vervalt bij de gedachte dat., zoo,
Ling de vervolging wordt herhaald , herhaling van de
gronden er tegen nit ongepan, en zoo lang althans

,0

Doch van dit stelsel is men, .geloof ik, spoedig weder-.•
gekeerd. Op dien weg voortgaande zou men aan hen-,;
die eenmaal leden van het Kerkgenootschap waren;
geweest, het voortdurend aanhooren van de predikatién:
der aangestelde Leeraars, als burgerpligt voorgeschreven.
hebben.. Het regt om zich af se heiden wordt. erkende
thans wordt het regt om zich te eereen teen betwist,
Godsdienstoefening in het Kerkgenootschap, hiertoe
bestaat geen dwang; GodSdienstoefening er buiten", hier,
toe bestaat de vrijheid nog niet. De Afgescheidenen
worden ..vervolgd , omdat zij. piet blijven binnen den
kring die. in i86afgeperkt is. ,•

geen overtolligheid is.
-

door de belangstelling en het. medelijden dat men voor
vervolgden neVoelt. Om het einde der scheiding, orn
waarlijk rust te verwerven in de Kerk., moet liet middel
aangewend worden dat zoo veel verwarring voorgekomen Zoll hebben ; naauwgezette zorg in het Hervormd
Kerkgenootschap voor het wezen van de leer althans
van elke Christelijke Kerk. In den tegenwoordigen stand
van zaken, al konden heden de laatste Afgescheidenen
uitgeroeid worden, morgen zotiden èr weér anderen zijn.
De vervolging is ,o.ntoeleikend. Tot gewetensdwang
elke straf ongenoegzaam; van bier dat., • ook wanneer.
men met de ligtste straf begint , men op, dien weg .6f
teruggaan , of met verbanning en • doodstraf eindigenmoet. Vermits nu in onzen tijd -eene regering tot het.,
wederoprigten van den brandstapel' geen vermogen bezit,
Neel 'minder nog , althans bier te lande , opgewektheid,

•

•
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▪ lging is ondoeltreffend. Immers wat kan zij
• De vérvo
bedoelen? De scheiding te doen ophouden de rust in.
de Kerk te herstellen. Maar, zoo lang hunne overtuiging
niet verandert, is . volharden voor de Afgescheidenen
• pligt ;. en door dwang, door straf die men als onregt-.
matig beschouwt, wordt. men wel verbitterd, niet overtuigd. lióvendien de zucht naar scheiding neemt toe

• Het is deze vervolging , op naam en door" de handvan het Gouvernement, waarvan ik trachten wil her
onvereenigbare met Staatkunde en vooral met retvaar-."
(lig/leid te betoogen. Mogt ik slechts half kunnen uit
drukken wat ik daarbij gevoel , mijn betoog LOU uet
.. •
.t .
krachteloos zijn,
'
. .
.•
Als ik van Staatkunde spreek, is er eene zwarig,
h.eid, waar • ik bij ieder woord, tegen stuit; namelijk.
dat het ondoeltreffende en het gevaarlijke van al .'at'
Gocldienstvrijheid belemmert , reeds ditizend, en duizenck•
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gevoelt; vermits men evenmin Nederlanders, Christenen,
om Godsdienstbegrippen, tot het kiezen, van een ander
Vaderland zal willen dwingen , volgt, dunkt mij, hieruit
dat de volkomene vrijheid van Godsdienstoefening wel
zal moeten worden verleend; een weinig vroeger, een
weinig later; dit slechts is het verschil dat bij eiken stap.
vooruit, het te rugkeeren te gelijk ) en noodiger ; én
moei j el i j k er wordt.
De vervolging is niet slechts nutteloos zij heefrook •
eene zeer nadeelige strekking.
•
Zij brengt bij zeer velen, di é overigens met de Afgescheidenen niets gemeen willen hebben, verontwaardiging:
te weeg. Zij doet het vooral, ik zeg niet bij de slagtOffers:•
zelven .; dan ware de uitdrukking, hoe . sterk ook , misschien te zacht; maar bij hen die, in het Kerkgenootschap gebleven, tot de Afgescheidenen in de naauwe
betrekkinoran geloofs-eenheid staan; die évenzeer tegen..
afval en ontrouw, tegen de eigenniagtige daden van een.
Synodaal gezag, Waarvan zij den wettigen oorsprong
betwisten, in geschrift, in hunne gesprekken, of althans'
in hun gemoed, hebben geprotesteerd; en die tevens .
zeer wel inzien dat indien zij, even lastig, even verdacht,;
zoo al niet even gehaat, ongemoeid blijvén , het is, nier,
omdat zij worden gespaard, maar omdat zij nog niet kun new
worden bereikt. Door den voOrtgang der vervolging zou
allengskens verflaauwing tonnen ontstaan- der gehecht:.
heid en liefde, zeker* niet van het slechtte deel der
bevolking; zeker niet van datgene welk; invloed, als
tegenwigt van 'uitra-liberale begrippen, 6f het minst
nuttig is geweest, 61 in volgende tijden van gevaar, het
minst nuttig zou kunnen zijn. Gehoorzaamheid in het-:.,

I

geen des Keizers is, onverzettelijkheid ten aanzien yaw.
hetgeen alleen aan God toebehoort, het gaat doorgaans
paard; het zijn vruchten van denzelfdenChristelijken stam.
De vervolging zou ook welligt langzamerhand meerderen tegenstand ontmoeten. Tot dus ver werd zij doorgaans beantwoord met geduld en lijdelijkheid; dit zoulang plaats kunnen hebben, maar niet a!tijd. ;Ten laatste,
verliezen ook de geduldigsten- het geduld; zij worden'
ook op de grenzen der onderwerping bedacht; zij herin.neren zich niet enkel pligten , maar oak regten te heb-.
ben; en te dikwerf alsdan worden die regten verdedigd.
op eene onregtmatige wijs. De menschelijke driften:
raken van wederzijde in het spel; en straks ziet men.
(zóó althans is de gewone loop der zaken geweest)
feitelijkheden, verwonding, doodslag ontstaan. Dit-zou,_
o ja! worden . gestuit en gestraft; doch de raadslieden ,
die voorstanders der onverdraagzaamheid zijn, mogen
bedenken, van wie, zoo dit gebeurde ,ik zeg niet door den
menschelijken regter:, maar door den Regter over' alien
van wie het vergoten bloed, en of het niet van hen zou
•
worden geelseht.
Nog Meer. Er zou tegenstand kunnen ontstaan van
anderen aard. Zonder buiten de wettelijke perken te gaan,
uitgeoefend op een' ruimere schaal. Een Godsdienstig
beginsel , dat menigeen dweeperij en halsstarrigheid gelieft,
te noemen, maar in allen gevalle een drijfveer van Godsdienstige overtuiging, is voor als nog de eenige drijfveer
der meeste Afgescheidenen. Zal zij op den dune de eenige,
zijn? Ja, zoolang eenvoudig en nederig geloof den boventoon over de menschelijke driften behoudt; doch men ver=
troitwe hierop niet al te zeer. Vervolging door het pOlitiek.
gezag brengt , vroeg of laat politieke terugwerking te
•••••

•

_

•

1

weeg. De onbedwingbaarheid van bet geweten maakt een''.
-twist om der Godsdienst wille voor hen die uit onrust
partij willen trekken , tot een' hechten steun , tot een
vruchtbaar element. Het doel, God naar zijn' overtuiging
te dienen, blijft niet onvermengd. Het gaat weldra met
allerlei bijoogmerken gepaard. Hoe Meer de zaak der onderdrukten gewigt verkrijgt, des te meer wordt het gevoel van geleden onregt door eigenbaat en eerzucht verhoogd
.word t het aangevuurd doorhen die zi ch, tot eigen verhéffing,'
aan het hoofd eener misnoegde partij wenschen te stellen.—Men loopt gevaar zich misrekend te hebben, wan
peer men het oog uitsluitend op de Afgescheidenen vestigt,.
weinigen, ten minste niet zeer velen in getal en , over
algemeen uit onaanzienlijken stand. Dit onaanzienlijkeOp
zich zelf bewijst niets tegen hen; de bewegingen waardoor de maatschappij, die vooral waardoor zij ten goede
is geschokt, zijn doorgaans uit kleine beginsels en - niet
altijd nit de hoogere klassen ontstaan. Maar de Afgéschei..:
denen staan , in sommige misschien zeker niet in alle op,:
zigten alleen. Zij zijn een, oOk'naar mijn inzien,
dwaald gedeelte, eene , indien ik het dus uitdrukken mag
voorbarig en op verkeerd terrein handgemeen geraakte
voorhoede der Gereformeerde gezindheid: in de hoofdzaak:_
gelled eens niet hen die in het Kerkgenootschap blijveib:
aandringen op behoud of herstel van liet wezen der Kerk.:,
Daarenboven, zoodra de geschillen over de Godsdienst;
eene politieke kleur aannemen , is geloofseenheid voor
eenheid van oppositie geen vereischte. Zeer ligt slaat nierde handen in een; zeer ligt gaat men - vereenigingen aait
uit bestanddeelen die ongelijksoortig die op den duur?
onvereenigbaar zijn ; zamenspanningen wier tijdelijke.
vastheid gegrond is op eenheid van gevaar en belang. ,:110
.• ,
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behoef geen*.zijdelingschen blik op liet Rijk der Nederlanden , 1828 — t83o te werpen; ook thans, ofschoon
de naauwgezetheid der Afgescheidenen welligt nog lang
ten waarborg tegen eigenlijke vèreeniging zon strekken, ook thans worden van een' anderen .kant reeds
eenige toebereidselen en voorteekens gezien. Het . zou
knnnen blijken door de vluchtige inzage van het vieekblad de Catholijke stemmen , hetwelk, zoo het heei , uit
deelneming en om het hodie tibi , eras mihi , niet nadruk
en hevigheid partij voor hen neemt. Overigens:
bun de publieke opinie niet gunstig, wat zegt bet? Men
weet hoe plotseling, vooral in onzen tijd, bij volslagen
gebrek aan beginsels, hare wendingen zijn. Ook wordt
zij, ofschoon o- ngunstig aan de Afgescheidenen, in een'
veel sterkeren graad ongunstigaan de maatregelen tegen ben
gerigt. Van buiten 's lands, uit Frankrijk en Zwitzerland,
uit Engeland en Pruissen , zijn reeds nadrukkelijke getui_:
genissen van afkeuring gehoord. Strakswelligtzullen hier
te lande ook de voorstanders der liberate begrippen (het
zou het eerste voorbeeld niet zijn) met bitterheid berispen
wat zij langen tijd met onverschilligheid, sommigen zelfs
met blijkbare toejuiching, hebben aanschouwd.— Indien
het reeds gemakkelijk valt door voorgewende grieven de
gemoederen in beweging te - zetten , hoeveel te ligter bij
gegrondheid van bPzwaar,, en wanneer ht, uit alle aangelegenheden, cle meest teedere geldt. In zaken van dien •
aard bovenal , is het beter, al wat de billijkheid eischt ,
terstond en uit eigene beweging, dan het later en dikwerf
te laat , uit noodzaak, te doen. •
Al wat de billijkheid eischt. En dit breng- mij op het
laatste deel van mijn betoog ; de onregunntigheid der- "
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vervolging. Zij strijdt tegen de Staatkunde, Om vele redenéri , maara I lermeest oindatzij onregtvaardi g is. Zoo ik slagen mogt in het bewijs; waartoe dan nog langer gewag van
Staatkunde gemaakt? geregtigheid is de zekerste grondslag van iederen Troon; men behoort het onregt, als onregt , te verwerpen; ook wanneer echte Staatkunde het
aanraden , het voorschrijven kon. .
, .•
.
-?,:• Al Wat de billijkheid eischt en niets .meer. Regt,*geene
toegeeflijkheid; on partijdig oordeel ,'geene regtstreeksche
of zijdelingsche begut.stiging wordt gevraagd. Men keure,
zoo men wil, de gevoelens, de handelwijs der Gescheidenen af; men schrijve hun, zoo men er reden voor meent te
hebben, bekrompenheid toe, hoogmoed, liefdeloosheid.
Het moet zonder invloed zijn op de beslissing. Het -kent
merk der onpartijdigheid, der regtvaardigheid (het kan
niet te veel worden gezegd), is dat men zonder aanzien
der personen beslist..
Dit op den voorgrond gesteld zijnde, geloof ik dat
mijne meening het voegzaamst in de drie volgende .stellingen uitgedrukt wordt.
De Afgescheidenen zijn
ingezetenen van Nederland; dus geene

»,!

eringen:
•C'

•

leden eener gezindheid die de openbare orde
" of veiligheid niet stoort; dus vrije Godsdienstoqfening:

leden der Gereformeerde Gezindheid; dus
hebben zij, even als de leden van het Kerkgenootschap, regt op de gelijke bescherming
welke aan alle in het Rijk bestaande gezindheden toegekend is.
P

I.

•

•

Dat de Afgescheidenen ingezetenen van Nederland zijn
kan' wel niet in twijfel worden getrokken. Evenmin dtis
dat zij de regten van Nederlanders hebben; anders zouden zij buiten de wet en, in zekeren zin, vogelvrij zijn
verklaard. Dit kan niet; maar , zoo hetniet kan, wat moet
van de inlegering worden gezegd?
Hier ben ik verlegen, en deze verlegenheid is Diet gering. ik spreek van handelingen die haar oorsprong hebben
in het goedvinden alleen van het politick en administratief
gezag. ik vvensch elke uitdrukking te vermijden die, hoe
ook uit het onderwerp zelf onvermijdelijk gevloeid , cert.
zweem van onvoegzaamheid .zou kunnen, hebben; en
evenwel ik gevoel niets te mogen weglaten, niets te mogen
verzachten, omdat ik hierdoor, in zeker opzigt, de zaak
zou verraden ,wier verdediging ik, uit volle overtuiging,.
pligtelijk acht. Om niets wat beter gezwegen ware, te
en • om tevens niets achter te houden van hetgeen
zerr«
bb
behoort te worden gezegd, zal ik eenvoudig vragen:
welke zijn
de wizarborgen der wet;
•
de handelingen die ik nu bedoel; de b(Tevolotrekkingen, wanneer men aan die waar- .
•
borgen deze handelingen toetst?.
De Grondwet, in art. 212, is niet dubbelzinnig. • De
»inkwartieringen , de transporten en leveranciën , van
• welken aar- d ook , kunnen niet ten laste van een of meerdere inwoners of gemeenten worden gebragt. Zoo door
»onvoorziene omstandigheden zoodanige transporten of
»leverancien van bijzondere personen of gemeenten
» worden gevorderd , zal het Rijk dezelve te gemoet komen en op den voet bij de reglementen bepaald schade-
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bloos stencil.» De reglementen komen hiermede overeen.
Art. t van het marsch-reglement (NIT, op het Staatsblad
II, p. 243.) maakt terstond van eene billijke schadeloosstelling gewag. Art: 73 van het Reglement op de huisvesting der troepen (Bijv. op het Staatsblad II, p. 216) voegt
er de bepaling nog hij: zij zullen bij de inwoners, zonder

h

ondersched, uitzon del big, of vor>rrq;t, moeten worden in
— Dus nooit inkwartiering dan waar, door
onvoorziene omstandigheden, volstrekte miadzakelijkheid
bestaat; nooit zonder vergoeding; nooit dan bij alle in
woners , beurtelings of te gelijk,-:- •
-- •
:
!
Aan gqchrevene waarborgen ontbreekt het. dus niet.
En wat kan er teaen over worden gesteld? —.Zoodani ,, is
.0e theorie; hoedanig is, ten aanzien der Afgescheidenen §
. thans de praktijk?.•
Geene inkwartiering, zegt de Grondwet; — en er heeft
. g,edurig, in sommige gemeenten, inkwartiering plaats.
Zou vervolging om eene Godsdienstoefening die .toch
zeker niet onchristelijk is ,.onder de onvoorziene omstandigheden behooren door de Grondwet bedoeld ? Is men
er welligt ter rustbewaring toe gedwongen, of is het niet
blijkbaar dat de maatregel moet strekken om, zoo moge,
lijk, de Afgescheidenen terug te brengen van hun opzet
door hun het ongenoegen te doen gevoelen van het GOuvernement? • .
Schadeloosstelling, zegt de Grondwet; -- en d schade!oosStelling wordt geweigerd. De adressen hiertoe aan de
Gouverneurs en ook aan Z. M. ingezonden, waarvan som-,
migen reeds bijnh vóór een jaar ingediend zijn, laat men
zonder antwoord.
.•.
Geen mblerscheid , geen uitzondering, geen voorregt§

.1'

•

•

•

zegt. het Reglement, in den geest der Grondwet -,door den
Ko-ning gearresteerd ;—en de inkwartiering had bij vootc.
keur , had uitsluitend bij de Afgescheidenen plaats. De
voorbeelden zijn te menigvuldig, te bekend'om hier bijgebragt te worden. Vijf, zes, acht man in één huis ge-,
legerd, is geene zeldzaamheid meer. Nu eens is het eetkr
gemeente waar sommige Afgescheidenen 'Tien en twaalf
soldaten drie weken• hebben gehuisvest; dan een predikant, wiens woning, bovendien tot een wachthuis werd
gemaakt; dan weder zond men "een en' dertig soldaten met
een officier aan één afgescheiden persoon. Er is. eene
gemeente waar reeds voor de vijfde maal inlegering was;
en altijd bij de GesCheidenen alleen. <i) . ••
• Bij dit alles komt nog dat de inlegering geschiedt
de meest kwellende wijs. Het 'yak niet moeijelijk' na-- te
gaan hoe dapper zich somtijds de krijgslieden honden' die
men, en Diet 'altijd zonder heimelijk ze nog opgehitst
te hebben, tegen de nieuwlichters te velde laat -trekked.
Geen wonder_ dat zij in ruwe bejegening ' in mishandelingen zelfs, eene soort van verdienstelijkheid zien. Ook zijn
dikwijls de ondergeschikte Ambtenaren ter ondersteuning,
van het Algemeen Bestuur maar al te bereid. Van daar,
om slechts één voorbeeld te noemen, dat in een huis met
ééne woonkamer door man, vrouw*, en vijf kindéien
bewoond, niet tegenstaande de bedlegerigheid der vrouw,
mij
acht soldaten werden gehuisvest. Doch, het
vergund hier in het algemeen opmerkzaam te maker' op
de smadelijke bejegeningen en den druk van 'aller- '
handen aard waaraan de Afgescheidenen niet zelden
•

•• .

(i) Alle deze en dergelijke opgaven zijn os:èrgénomen uit boven—
gerrield Tijdschrift: zie bl. 1..
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bloo!gestel4, zijn. Waar een Gouvernement zich tegen
eene bepaalde klasse van ingezetenen verklaart, dáár outbrak het nooit , noch aan laaghartige dienaren , volijverig in het uitvoeren en overgetrouw,, . noch aan
twist- en plunderziek gepeupel, dat door die vijandige
bonding opgewonden en 'opgeruid wordt. Van dáár menige beleediging die door dezen en genen, met openbaar
gezag bekleed, aan de Afgescheidenen, in woord of daad,
toégevoegd is. Van dáár de strenge invordering der boeten
(ofschoon het hiertoe aan geene aanmoediging ook door
hooger Ambtenaren schijnt ontbroken te hebben); eene
gestrengheid somtijds zóó verre gaande dat men van de
armoedigen huisraad, kleederen , en kindergoed verkocht.
Van dáár dat op sommige plaatsen de verkooping met
opzet des Zondags geschiedde; ten einde Godsdienstig bezwaar de Afgescheidenen .van het weder inkoopen te rug
houden zou. Van dáár,, op dat er niets zou ontbreken ,de
gewelddadigheden dbot het graauw meemalen gepleegd.
••••
.
- _
En als nu hetgeen gebeurt, of gebeurd is (1), aan het
geen gebeuren mag Wordt getoetst, wat is het gevolg? Een
volkomen Contrast, niet welks eenvoudige aanduiding ik
ineen; zonder verdere ontwikkeling, te mogen volstaan.
- In een' Constitutioneren Staat te beweeren dat eene stellige bepaling der Grond ,vet openlijk en meermalen overtreden is geworden, is gee ne ligte zaak, is eene beschuldiging
(i) II: wil de mogelijkheid niet. onderstellen dat de oorzaak
dezer klagten (bl. 48-5o) tot op heden in dezelfde mate voortgeduurd zou hebben. Doch, al bad er slechts eenmaal inlegering
plaats gehad, al was de schadeloosstelling slechts eenmaal gewei-.
gerd , nog zou het protesteren tegen zoodanig precedent mijns
*-

inziens, pligtmatig en noodzakelijk zijn.

die, wanneer zij ongegrond en onbedael it is, van fle grootste ligtvaardigheid getuigt. Maar het• is mij, ofschoon ik
dit wel in liet oog heb gehouden, onmogelijk geweest
de inlegeringen, ter bestraffing en zonder schadeloosstelling, met Art. 212 der Grondwet in overeenstemming te
brengen. Ja, ik . moet verder gaan en erkennen dat, mijns
inziens, de overtreding zich niet tot één Artikel bepaalt.
Art. 171 schaft de verbeurdverklari;ng der goederen
af. Door de inlegeringen wordt zij, op eene zijdelingsche
wijze, hersteld. Voor menigeen, die weinig bezit, is het
vrij onverschillig of de Regeting hem dat weinige door
verbeurdverklaring op eens, of door inkwartiering
allengskens ontneemt. Het eerste is verkieslijker, en
gaat met minder kwelling gepaard.
Art. 197 houdt in dat geene belasting d,an uit kracht
van eene wet geheven mag worden. Zoo de Regering naar
willekeur bij de ingezetenen
zendt, dan erken
ik dat ook deze waarborg, naar mij voorkomt, weinig
- beduidt. .Liever eene onwettige belasting, dan aan zoodanige plaag, naar goedvinden van het Gouvernement,
.•
blootgesteld te zijn.
Art. 198 verbiedt alle privilezglen in het stuk van belasting..En evenwel dergelijk voorregt bestaat, of 'Zou.
het geen voorregt wezen, wanneer sommigen van inkwartiering verschoond, sommigen, bij voorkeur en uitsluitend, met dien last en met die konen worden bezwaard
Art. 07 wil dat niemand van den reg-ter worde afgetrokken dien de wet hem toekent. Wat baat het wanneer,
gelijk hier, de ingezetenen, zonder eenige tusschenkomst
van den regter, overgeleverd worden aan het politiek gezag?
Art. 183 verlangt dat geene straf worde opgelegd
dan do'or den regter. Wat baat. het , indien liet Gouver•
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•

der regtbanken vooruitloopt ! Doch
het is geen vooruitloepen alleen, ten minste zoo bet
waarheid is, wat op zich 4elf ongelooflijk zou wezen',
maar op zoodanige wijs wordt verhaald en bevestigd dat
het bijna ontwijfelbaar schijnt. 'Men zegt. namelijk dat
het beklagenswaardig gebruik van krijgsmagt tegen .de
ingezetenen plaats heeft ook dáár waar de regter aan de
Afgescheidenen uitdrukkelijk vrijheid van Godsdienstoefening toegekend heeft. • - . s. ;- • Art. 172 eischt dat in alle• criminele vonnissen de
misdaad.tiitgedrukt
en de wetsbepaling waarop de uitspraak
,
gegrond is, aangehaald zij. Geene straf zonder wet; heeft
• iemand tegen de wet gehandeld, dat hij naar de wetworde gestraft; zijn de bestaande wetten niet toereikend,
dat er nieuwe wetten worden gemankt. Maar men straffe
den ingezeten niet zonder eenig vonnis, zender eenige
aanduiding van een misdadig feit, zonder eenige opgave
van wet; men achte zich niet geregtigd tot willekeurige
aanvulling van het wetboek van strafregt, en dat wet met
eene straf die, nadat zij, lang of kort (naar mate van
gegoedheid of armoede) geplaagd, verdrukt, en uitgemergeld heeft, eindelijk tot den bedelstaf brengt..
r
. .1_
-...‹
-.;
Indien er inderdaad, door de inlegering, tegen deze artikels, waarbij nog andere zouden kunnen worden gevoegd,
• is gehandeld, dan zal er, zoofIra dit ingezien wordt, spdedig' en voor altijd, een einde aan die handelwijs zijn. De
Koning wenscht, wie twijfelt er aan? getrolaw aan de
Grondwet te blijven; de Koning weet dat deze
.den
Vorst zoo wel pligten opgelegd als regten toegekend heek
de Koning heeft niet te vergeefs, in eén' plegtigen eed,verklaard «, van de Grondwet, bij geene gelegenheid en onder
„

-i.
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geen voorwendsel hoegenaamd, le zullen afwijken -ol
-74 gedoogen dat daarvan afgeweken Worde, . .. de die
meene en bijzondere vrijheid en de regten vat; alle -41e
• onderdanen en van ieder derzelve te zullén beschermen
» en beveiligen:» Art. 53. —Wat de Gron4wet voorgesélre7
ven heeft ,het eerl)iedigen van vrijheden en regten , zou de
Koning uit eigen beweging en gaarne hebben gedáan;bok
bij Z. M. moet het weèrzin verwekken dal tegen Nederlanders, in 'zijn' naam, een middel wordt gebezigd;hetWelk,
onder de gruwelen der omwenteling en de dwingelandij ‘'an
Napoleon', en. ook dr alleen op zijne plaats, steedk+
een der vreesselijkste Wipens -van revolutionair geweld,
van despotismus en overheersching aangemerkt is. Het zal
ophouden dat on waardig, dat onzalig overblijfsel van
een' tijd die in het geheugen van Vo' rsten en Volken, -ten
afschrik én niet ter navolging, moet bestaan; het brengt
.geen zegen, noch over Kerkgenootschap of Staat,• noch •
over Vorst of Vorstelijk Huis. Niet instandhouding; -hat
L"5
is de afschaffing die Nederland en Oranje voegt.
,
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De Afgescheidenen hebben nog 'andere regten , behalve
die welk zij met alle Nederlanders beiitten... Zij zijn
leden eener Gezindheid die de openbare orde of veiligheid niet stoort. Dit is omtrent hunne leerstellingen ; en
dus omtrent datgene waarin het kenmerk en wezen eener
Gezindheid bestaat, openlijk en ondubbelzinnig, in het
Besluit van 5 Julij 11. erkend. En trouwens dit had ,,00k
zonder die erkenning, hoe welkom deze voor de MO:
scheidenen zij geweest, niet ligt betwijfeld kunnen worden.
• Dus hebben zij volgens Art. 193 der Grondwét, regt
.om in hunne opénbare Godsdienstoefening niet te worden
belemmerd. Het is zoo , 'meermalen reeds is de orde, bi
. ).=, .• »,.!'»
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gelegenheid dezer oefening en om harentwege, gestoord.
Maar de Grondwet eischt dat de wanorde uit den aard,
van die oefening zelve en niet uit vijandige gezindheid
tegen haar ontsta; en, wat er ook hier of daar moge zijn
geschied, gelukkig heeft men niet tot regel gesteld dat
de rustverstoorder aangemoedigd en het slagtoffer worde
gestraft
Waar geene verstoring is der orde,daar zij geene belemmering van hetgeen ter gezamenlijke Godsvereering ge-.
schiedt. Dit is zóó duidelijk, zó6 stellig en eenvoudig, dat
het; met bescheidenheid zij het gezegd, bij het verschil
tusschen de Nederlandsche Regtbanken, voorzeker niet de
vrijspraak is waarover men zich verwonderen moet.

•

•

dienst, maar. het beletten van elke zamenspanning
politieken aard, welke gedaante zij ook aangenomen mogt
hebben. Daarenboven, Art. 291 is door de Grondwet,indien
deze vrijheid van Godsdienstoefening toekent, vervallen.
Het beroep Op bet tweede der additionele artikelen bewijst
te veel. Door zoodanige uitlegging zou een aantal onzer
dierbaarste vrijheden weggenomen kunnen worden: qu
. ,
Rinds probat , nihil probat.
En nu de Grondwet; wat heeft deze bepaald, en welke
zin moet aan de uitdrukking bestaande Gezindheden wori3
den gehecht?
Hier geloof ik op eene eenvoudigeonderscheiding te
mogen drukkén , welke mij voorkomt duidelijk en beslis,send te zijn, en evenwel, bij hetgeen in de laatste
jaren over dit onderwerp is geschreven, zelden in het
oog te zijn gehouden. - • .
Men kwelt zich met allerlei uitlegging van' het woord
bestaande, en in zeker opzigt niet ten onregte, dewijl
men inziet dat de wetgever onmogelijk eene noodeloze
en hatelijke beperking der vrijheid van Godsdienst kan
hebben gewild. Doch men late de eenvoudige beteekepi.si
aan het woord, en lette slechts op de plaats waar hek
zich bevindt; namelijk in Art. 191. Dit, gelijk mede
Art. 194 en 10, heeft uitsluitend betrekking op de Ge
zindheden welke bestonden toen de Grondwet afgekondigd werd; en heeft ten waarborge moeten strekken;
geenszins tegen belemmering van Godsdienst, want
daarvoor werd in andere artikels gezorgd, maar tegen
den mogelijken voorrang van eenige, bepaaldelijk van de.
ondtijrls heerschende Gereformeerde Kerk. Aan Luther.
schen, aan Remonstranten, vooral aan de Roonisch-Ca-:

ik ga niet treden in een regtsgeleerd betoog,noch breed-,
voerigde gronden herhalen welke in eenige uitmuntende
Pleitredenen en in de eonsiderantia van sommige vonnissen aangevoerd zijn : ik tracht veeleer mijne denkbeelden,
zoo kort mogelijk, zamen te dringen.
Tweeledig is de grond waarop de veroordeeling van de
Afgescheidenen, als van leden eener nieuwe Gezindheid,,
wordtgebouwd: Art. 291 van het 'Wetboek van Strafregt
'en het woord bestaande in Art.191 der Grondwet. Geeneassociatie zonder toestemming der Regering; geene
bescherminc, dan aan Gezindheden die in 1815 bestonden
of later erkend zijn geworden: t
Art. 291 kan, noch naar de letter der _wet, noch zoo
men op den geest des wetgevers acht slaat, toepasselijk
zijn. Gemeenschappelijke Godsdienstoefening is geene .,
associatie, en het doel der Napoleontische wetsbepaling
is blijkbaar geweest, niet het belemrneren van de Gods-
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" Art. 193, dat onbelemmerde Godsdienstoefening verleent, laat geenerlei uitzondering toe. Er wordt gesproken,niet van bestaande, niet van erkende, maar van alle
Gezindheden. « Geene openbare oefening- kan ~den be» lemmerd; » « l'exercice traucun culte ne peut être,ern» pêché.» — Art. 196 drukt zich op dezelfde wijs uit.
•
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tholijken , bij hunne Vereeniging met Protestanten en
onder een Protestantsch Vorst, werd gezegd: Vreest
niet; er zal geene begunstiging van den eenen boven den
anderen zijn; geltjke beschermihg. De regten, na 1795
verkregen, worden aan de onderscheidene Gezindheden
gewaarborgd;. de tractèmenten , pensioenen, en andere
inkomsten die zij genieten, zullen bij voortduring worden betaald. »
Evengemelde artikelen moeten tot waarborg tegen den
onderlingen naijver der bestaande -Gezindheden dienen;
Art. 190, 192, 193, 196 zijn tegen alle vervolging orn•
,
der Godsdienst wille gerigt.
Het woord bestaande kan dus geen den minsten invloed
hebben op deze laatste artikels, als die tot een geheel
verschillend onderwerp betrekkelijk zijn. De vraag is dás
alleen naar die artikels op zich zelven, en het is onmiskenr-.
baar dat de Grondwet op de meeste ruimte van uitdrukking, op het tegengaan van elke fijn gesponnen beperking
2 '•
bedacht is geweest.
*. Art. 190 waarborgt vrijheid, volkomene vrijheid van
Godsdienstige begrippen. ten van beide; of het sluit in
zich liet regt om overeenkomstig die begrippen de Godheid te dienen; of, zoo het enkel beteekent,' de gedach-.
» ten zijn vrij, »is het eene ijdele vertooning van vrijheidszin, eene vrij-verklaring van hetgeen door niemand kan
worden aan banden gelegd.
Art. 192, dat de benoembaarheid tot ambten en bedie-'
ningen vastgesteld heeft, is onbeperkt; want, zoo. de'
woorden « belijders der onderscheidene Godsdiensten »
eenigen twijfel mogten overlaten, deze verdwijnt bij het
inzien van den Franschen tekst; «sans distinction' de
» croyanee religieuse.»

•

•

• Al waC ik , • kortheidshalve, slechts aangeduid heb,
komt hierop neder: de Fran sche strafwet heeft óp
Godsdienstoefening geene betrekking, en, al mogt zij
het kunnen 'hebben, dan no.g_ zou zij krachteloos
worden tegenover eene Grondwet, die, ten aanzien der
Godsdienstvrijheid , inderdaad een' overvloed van waarborgen vastgesteld heeft.
Doch zou dit alles niet, bij uitsluiting, de zaak van de.
regtbanken zijn? Moet het niet aan haar worden overgellaten? —Mij dunkt dat het, althans evenzeer, de zaak Van
;:aak v_ an
den wetgever is., de zaak van het Bestuur,
elk die, door maden invloed, eenig deel aan regerings:
...
•
.
maatregelen heeft.
De regtbanken zijn onderling in strijd. Dezelfde daad'
is onder het eene ressort strafbaar, onder het andere
vergund. Van den wetgever hangt het grootendeels af
om, zonder inbreuk op de zelfstandigheid der regterlijké
magt, de middelen te bespoedigen waardoor aan zooda.nigen strijd een einde kan worden gemaakt. Bij zulk eene
tegenspraak in de regtspleging wordt de noodzakelijkheid
•
van den Hoogen Raad dubbel gevoeld.
De zaak wordt door het G ouvernement niet, althans niet
geheel ., niet in den volsten zin, aan cle regtbanken overgelaten. De bonding die de Regering tegen de Gescheidenen aangenomen heeft, toont genoeg dat zij de bijeenkoms-
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ten als strafwaardig beschouwt. Nu wil ik voorzeker niet
te kort doen aan de regters en aan de onafhankelijkheid
van hun karakter; maar ik geloof echter dat de betrrielijke zucht orn het Gouvernement te ondersteunen wel
eens, ook waar slechts de schijn van wederspannigheid is,
tot vooringenomenheid zou kunnen leiden; en de ervaring heeft altijd geleerd dat vooringenomenheid, dikwijls
ook zonder dat men het wil of weet, tot onjuiste beschouwing, tot onbillijkheid en onregtvaardigheden
• r
brengt.
-•
•
Bovendien de meeste iegters betuigen dat de strafwet,
die zij meenen geldig te zijn en waarop het Publiek Ministerie zich grondt, met wehzin door lien toegepast
wordt. Wetgevers, zouden zij afkeuren wat hen, als regters , verbindt. Van het Bestuur hangt het af een artikel
dat omtrent zoo vele, ook schadelijke, ook onzedelijke
vereenigingen nooit ingeroepen is, omtrent Godsdienstige
vereenigingen in het vervolg slapend te houden.. Van den
wetgever hangt het af de wettelijke vernietiging te 'bewerken. Zoo het Waarlijk nog toepasselijk is, heeft het
veel te lang reeds bestaan. Het zwaard dat de Godsdiensti; .
vrijheid bedreigt, behoort niet slechts in de schede ge-,
houden, maar verbroken te worden. — Hei is bepaalde'
lijk aan de Regering dat de Grondwet de handhaving van.
de dierbaarste aller vrijheden opgelegd heeft: « de ,ICcd7:
» fling zorgt dat geen godsdienst gestoord worde in de.
vrijheid van uitoefening die de Grondwet waarborgt
Art. 196.
.
•
Vernietigd, ik zeg het vrij mit, behoort de Fransclie,
wetsbepaling te worden, in zoo ver zij op Godsdienstoefening toepasselijk is. Wat heb ik, om dit te bewijzen,

met omslagtige redenering, met de spktsvindiglieden der
regtsgeleerdheid en de angstvallige uitlegging der wetten
te doen! Is Art. 291 van het Wetboek van Strafregt , een
waarborg tegen slaven voor een' tijran; is het waardig.
overgenomen te worden waar tusschen Vorst en onderdanen, meer welligt dan in eenig Rijk der aarde, wederzijdsche gehechtheid bestaat? Betaamt het, dat, in Nederland en onder een' Vorst uit een bij uitnemendheid
Godsdienst- en vrijheidlievend Geslacht, geen twintig
menschen zonder toestemming van liet Gouvernement
een gebed, een lofzang tot God mogen heffen? Is dit,
in 1814 en 1815, toen de lof van milde en vrijzinnige begrippen geheel Europa doorklonk, de meening der Grondwet geweest? Zou deze inderdaad hebben bedoeld dat
Christenen nergens dan in de tempelgebouwen der kerkgenootschappen Godsdienst zouden. mogen houden en
dat, zoo gemoedelijk bezwaar hen van die uitwendige kerk
tot onderlinge bijeenkomsten dreef, hun Godsdienstoefening niet slechts belemmerd, maar met boete en gevangenis zou worden bestraft? Is dit de geest der Grondwet
en had Z. M. daarop het oog, toen Hoogstdezelve aan de
dubbele Vergadering der Staten-Generaal, bijeengekomen:
om over deze Grondwet te beraadslagen, heeft verklaard
dat de gewetensvrijheid gewaarborgd was in den volsten
zin? Zou men in 1815 veroordeelingen als die wij thans
beleven, mogelijk hebben geacht? Stemmen zij overeen
Met hetgeen de Koning zelf toen gewild, bevorderd,
vastgesteld heeft? Ik beroep mij op de herinnering aan
dien lieugelijkenaijd ; ik beroep mij op elk waarheidlievend hart!

,

Voorafgaande erkenning heeft de Grondwet niet ver,
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langd. Elke Sekte, nieuw of oud, heeft een volkomen regt
op een onbelemmerd bestaan; een regt hetwelk pia dagteekent, noch afhankelijk is van de toestemming van
het Gouvernement, en slechts in één geval uitzondering lijdt; wanneer zij namelijk, óf de rust en veiligheid
heeft gestoord, óf, door haar beginsel, de zaden van rustverstoring bevat. — Maar de Afgescheidenen zijn geene.
nieuwe secte; zij zijn leden der Gereformeerde Gezindheid. Als zoodanig, hebben zij, met de leden van het Her'-vormd Kerkgenootschap, aanspraak op die gelijke bescherming, welke aan alle bestaande Gezindheden toegezegd is.
Dit is het wat, bij liet beoordeelen van de plaats hebben
de vervolging, wel voornamelijk in aanmerking komt; en,
waarvan mij thans het betoog nog overig blijk
Het betoog! Behoeft het te worden betoogd ? It . het
niet bekend en overbekend dat zij Gereformeerden zijt4
Gereformeerden bij uitsték , en dat hierin juist de gronde
der afscheiding ligt? Afvalligen welligt van liet Kerkge-:
nootschap , maar voorzeker getrouwe _lèden van de
Gezindheid, van de kerk. En het is niet aan het kerkgenootschap van x8i6, het is aan de in 1815 bestaande Her-.
vormde Gezindheid dat bescherming door de Grondwet
toegekend wordt.
.
•
De belijdenis, de uitdrukking van het gemeenschappelijk geloof, kenteekent de Gezindheid. De Afgescheidenen, wel verre van de Hervormde belijdenis te laten
varen, klemmen zich veeleer, indien ik het dus uitdrukken
mag, er aan vast.
"' •
-*
. .•
De Kerkelijke inrigting is, in "veler oog, eene zaak:
van een4izins ondergeschikt belang. Doch, Zoo' men ,
hieraan grooter waarde wil liediten , ook dit zou in bet
voordeel der Afgescheidenen zijn; dewijl zij juist die

•

Kerkorde ingevoerd liebben, welke met de Calvinistische
denkwijs en met de gewoonte der Gereformeerde Kerken
meer bijzonder overeensteirimend is.
Op welken grond zou de naam van Gereformeerd hun
worden betwist? — Het Gouvernement, ziedaar het antwoord, kent buiten het Hervormd Kerkgenootschap geene
Hervormden, geene leden der Hervormde Kerk.
Maar wie gaf het regt dien cirkel te trekken, wie gaf
het regt om de vormen van een Kerkgenootschap 'tot
kenmerk der Gezindheid te stellen?
Hoe zou de aard en het wezen der zaak door zoodanige
beschikking verandering kunnen ondergaan? Hoe zou
iemand die der belijdenis van de Hervormde Kerk bane..
lijk genegen, die in nadruk Gerefornieerd-gezind is, van
de Gereformeerde gezindheid uitgesloten zijn? Het deel
nemen aan een Kerkgenootschap kan worden belet, maar
nooit het behooren tot eene gezindheid; dit is eene zaak,
.
van het hart.
•
De eisch van het Kerkgenootschap, om als eenzelvig
met de Hervormde Kerk te worden beschouwd, zou,
hoewel onbillijk, toch meer begrijpelijk zijn, indien het,
hoewel
evenzeer als de Afgescheidenen, op het kenmerkende der
gezindheid prijs had gesteld. Doch juist het tegendeel
is waar. Het Kerkgenootschap is, wat geloofs-eenheid
betreft, facto opgelost geworden; ten aanzien van inwendig beheer, heeft het de beginsels der Gereformeerde
Kerk geheel ter zijde gelegd. Het Genootschap heeft
zich, dunkt mij, fact.9 afgescheiden van de Gereformeerde Kerk; zij daarentegen die men Afgescheidenen
noemt, hebben, dewijl zij deze feiten (mijns inziens ,
zeer ten onregte) onherroepelijk achten, zich buiten het
Genootschap begeveen om te.kunnen blijven in de Kerk..

9

P
•.

• •
f

reil •

•

•

• ,

-

•

.4":0,
•

,

-

•

a

__ 63

— 62 —
•

t!'

Waar de uiterlijke vormen blijven bestaan, dálir en
dáár -alleen‘ ziet het Gouvernement de Kerk: 20l1 deze
regel altijd toepasselijk zijn? Ook wanneer de ergste
dwaalbegrippen wierden geduld, de !•egtzinnigheid verbannen -, het Evangelic verzaakt, het Deïsmus verkondigd,
en de zedeloosheid, in de plaats van pligtbetrachting ,
geleerd? Wat is die regel anders dan stelselmatige Verwarring van het wezen met den schijn! Evenzeer zou men
uit de eenzelvigheid van het kleed tot de eenzelvigheid
van den persoon kunnen besluiten, evenzeer zich met
uithangbord en opschrift te vrede kunnen stellen, ook
wanneer de aangeduide en beschrevene zaak weggenomen
was. Evenzeer kan men beweeren dat hij altijd is de alleen
wettige Monarch die zich van kroon en schepter heeft
meester gemaakt.:
Neen, waar het geloof is, dáár is de gezindheid.DeAfgescheidenen zijn Gereformeerd, en , zoo dit twijfelachtig
kon zijn, het Gouvernement zou niet eigendunkelijk
partij mogen kiezen. Het geschil in de Kerk, de twisten
Over de leer zouden niet door het Gouvernement of degenen aan wie het een uitgestrekt gezag toevertrouwd
heeft, beslist moeten worden: het zou het onderwerpvan
eene waarlijk algemeene Kerkelijke beraadslaging moeten
zijn. Doch er bestaat hier geen twijfel. De eenige vraag
is of de Afgescheidenen Gereformeerd zijn of niet, en
deze hoedanigheid kan hun niet in goeden ernst worden
betwist. Maar dan ook schijnen zij, ten minste even-zee'r
als de leden van het Kerkgenootschap, aanspraak op dien
onderstand te hebben, welke door beschernzing in Art. 191
aangeduid wordt.
•
Die aanspraak evenwel behoeft niet nader te worden
onderzocht. Zij zien er van af. Des te meer mogten zij

verwachten ten minste aan geene vervolging blootgesteld
te zijn. De oorzaak der afscheiding, ik meen bet aange.
toond te hebben, ligt in den beklagelijken toestand der
Kérk. Jaren achtereen heeft men geweigerd eenig gehoor
te geven aan het regtmatigste verlangen, het verlangen
naar handhaving althans der meest kenmerkende stukken
van de Christelijke leer. Sommigen zijn moedeloos geworden; zij hebben het strijdperk verlaten; hunne tegenstan:
ders hebben getriumfeerd ; en, nu zij buiten de kerk den
waarborg van getrouwe Evangelieprediking zoeken , dien
zij daar binnen hebben gemist, nu zij slechts wenschen
ongestoord de Hervormde leer, gelijk zij die belijden,
ook door Godsvereering in toepassing te brengen; nu is
het als of zij opstandelingen en misdadigers zijn. De Regering, na hunne tegenpartij in het Kerkgenootschap .te
hebben ondersteund, heeft ook thans daar buiten het
gansche gewigt van haar magt en invloed in de schaal
tegen hen gelegd. is het niet genoeg hen, in hetgeen zij
dierbaarst achten, beleedigd te hebben? Niet genoeg hun
de handhaving der Hervormde leer te ontzeggen in een
Kerkgenootschap, dat zich het Hervormde Kerkgenootschap noemt? Is het noodig dat zij, gedeeltelijk althans,
door onchristelijke prediking er uit gedreven, nu weder,
om tegen wil en dank die prediking te hooren, als het
ware naar binrien worden gejaagd ? (1)

é

Ye'

eigenlijken stand van de zaak.
• In hetgeen cub b is- bepaald, wordt alle eigenlijke Codsdienst-

•

•
1.

•

. ,

(1) Het Besluit van 5 Jubj i836 (Staatsblad, N.° 42) toont dat de
Koning verlangt aan deze noodlottige twisten een einde te maken;
en echter bet heeft, naar mij voorkomt, niets veranderd in den

64 ____
• • Hier kan ik de taak die ik op mij genomen heb; als
afgedaan beschouwen. Er heeft, hoe vreemd de mogelijk,
heid hiervan vóór weinige jaren geklonken zou hebben
.er heeft in Nederland, ik weet het niet anders te noemen
vervolging om der Godsdienst wille (i)plaats. Het blijkt,
wanneer men den nevel van aanleidingen en voorwendsels
doorbreekt, dat, gelijk behoefte aan Evangelie-waarheid
de eigenlijke bron der afscheiding is, even zoo afkeer
van het Evangelic, wanneer liet zich tegen al wat niet
EVangelisch is, verheft, bij velen de voorname drijfveer
is der vervolging.- •

•

Het is waar, men vervolgt thans niet nicer uit overdrevene Godsdienstigheid, uit bijgeloof; niet, gelijk in
den aanvang, om de eer der afgoden te redden; niet,
gelijk in de 16e eeuw, ter bescherming van de Heilige
Moederkerk. Thans is het in naam van vrede en eensgezindheid, dat de waarheid opgeofferd wordt ; in naam
eener verlichting die zich boven het Evangelie verheft;
in naam van het Staats-belang, of van wat er al nicer op
den voorgrond moge worden gesteld. De uitkomst is

dezelfde; er werd toen, en er wordt nu vervolgd, en zou
het beginsel thans beter en edeler zijn?
Het is waar, geene brandstapels worden gezien, en
men behandelt de Afgescheidenen niet, gelijk, ten tijde
der Stuarts, de Dissenteroverden behandeld. Maar, zoo
men de vervolging niet ie breed uitmeten moet zij mag
ook, aan den anderen kant, niet te ligt worden geteld:
Voorzeker het kon erger zijn; evenwel, wanneer ik aan
boete, gevangenis, en inlegering denk, wanneer ik den
ijver opmerk, waarmede men zich van deze dwangmiddelen
bedient, komt het mij erg genoeg voor om deelneniing
le wekken en spoedig herstel te vereischen.
De zaak der Afgescheidenen is van belang, reeds op
zich zelf, én in vele opzigten, én in 't bijzonder omdat
zij de dierbaarste, de heiligste onzer constitutionele waarborgen betreft (1). Zij is veel gewigtiger nog omdat zij een

oefening buiten gesloten. Zoo er eene andere opvatting kon zijn
strenge circulaires hebben al spoedig voor het wegnemen hiervan
gezorgd.
Het lid a heeft enkel tot de toekomst betrekking en handhaaft

r

•

inmiddels de vervolging. Het verniáigt en ontbindt de Gemeenten,
als of deze eerst door de autorisatie van bet Gouvernement en van
het oogenblik af dier autorisatie konden bestaan. Het onderwerpt
de toekenning van Godsdienstvrijheid aan voorwaarden die in de
Grondwet niet zijn genoemd. Van een onbetwistbaar regt maakt
het eene gunst welke de Regering verleenen of ook weigeren kan.
Des niet te min hebben de Afgescheidenen getracht aan deze
bepalingen te voldoen. De Regering heeft die voldoening ongenoegzaam geacht. Zij daarentegen vermeenen al wat hun mogelijk
is , gedaan en toegegeven te hebben: zij beweeren dat omtrent bet
overige niet kan worden getransigeerd. Ik laat die zaak in het
midden; dit alleen zeg ik : zoo 'zij Gereformeerden of ten minste
leden eener niet rustverstorende Gezindheid zijn, zoo dit uitgemaakt is, dan hebben zij regt, niet om na langdurige beraadslagingen, niet om na eenigen tijd toegelaten te worden, maar om terstond in hunne Godsdienstoefening onbelemmerd te zijn.

- .-

(i) De Evangelie-prediking is in het Kerkgenootschap no,g
facultatiel, doch liet is niet ongerijmd de mogelijkheid eener
onverdraagzame heerschappij van het rationally mus te onderstellen;
en de Christenen, uit het Kerkgenootschap verjaagd, zouden
alsdan berouw kunnen gevoelen, zich, om de voorbarigheid der
Afgescheidenen, het regt van geloofsgenooten niet aangetrokken te
hebben.' — De maatregelen, thans uitsluitend tegen de Afgeschei-

(t) Dit is ook met veel juistheid aangetoond in het Maandschrift

de Nerlerl. Stemmen (Nov. f836, bI. 13)-
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gevolg en kenteeken is van den toestand waarin de Kerk
en, in verband met de Kerk, de Staat zich bevindt. Die
toestand, om begrepen te worden, moet uit de geschiedenis onzer eeuw, uit de gansche ontwikkeling dezer
tijden v‘ brden verklaard. Dezelfde oorzaak werkt thans in
vele landen op onderscheidene wijs. Overal is terugkeering, niet terugwerking, niet een verlaten van het eene
uiterste om in het ander uiterste te vallen; dit heeft zich
ook, maar in andere gedaante en met andere vruchten,
geopenbaard; overal is, na een tijdperk van ongeloof,
terugkeering tot het eenvoudig Evangelie zigtbaar en
werkzaam geworden. Overal is zij, daar ze van alle kanten
werd tegengehouden en beperkt, in strijd geraakt tegen.
de onchristelijke beginsels en instellingen welke die vroegere periode aan de Natiën opgedrongen heeft. Zoo ook
hier. De vraag is; wat zal moeten wijken? Zullen de instel
lingen allengskens weder naar het Evangelie gewijzigd,
of wel het Evangelie, waar het aan de bestaandév -Orde ,
aan de toepassing der nieuwe of, laat mij liever zeggen,
der reeds verouderde theoriën hinderlijk is, verwrongen,
vervolgd, verjaagd moeten worden?
Omtrent die keus mag geen_ aarzeling bestaan. Doch
wat te doen? Moet dan alles weder omver Worden gehaald? Geenszins. Omverwerping wordt niet vereischt.
De meeste instellingen kunnen in stand worden gehouden; het komt aan op het beginsel dat ze doordringt en
bezielt. Het komt er op aan in een* anderen geest en rnet.
denen gebezigd, zijn van algenieene toepasselijkheid, en daarom
behoorde welligt het principiis (Arta •dc lens geweest te zijn van
elk — ik zeg niet, die het Vaderland — maar die de ongestoorde'
tiitoefening van onbetwistbare regten bemint.

anderen zin werkzaam te zijn. Tot dus ver wilde men de
Godsdienst afscheiden van den Staat, de Kerk onderwerpen aan het wereldlijk bestuur; het kerkelijk beheer
onder het opzigt en de magt van weinigen brengen ; de
leiding van het geheele onderwijs opdragen aan het Gouvernement. Thans zou men bevorderlijk kunnen zijn aan
den invloed van de Godsdienst op den Staat, aan de
zelfstandigheid in 't bijzonder ook van de Hervormde
Kerk, aan de beperking van een grootendeels willekeurig Synodaal gezag, aan eene vrije ontwikkeling van
het schoolwezen, nevens de scholen van het Bestuur.
Men zou, in plaats van nog langer het Evangelie uit
onze instellingen te sluiten, er op nieuw den grondslag in kunnen zien van al hetgeen waarlijk dutirzaardheid bezit; het levensbeginsel van al hetgeen aan de
Natiën waarlijk ten zegen verstrekt; en men -zou, op die
wijs, in plaats van honderde en duizende zielen voor
eene zalige of rampzalige onsterfelijkheid bestemd, door
hetgeen men doet en niet doet, in onkunde en zedeloosheid, verloren te laten gaan, ze tot het kruis van
Christus, dien eenigen naam welke op aarde gegeven is
om zalig te worden, kunnen brengen.
Maar dit alles is, in betrekking tot ons onderwerp,
van latere zorg. Vrijheid van Christelijke Godsdienstoefening worde hersteld.
De Afgescheidenen hebben zich, ter verkrijging van
dien wensch, eindelijk aan de Tweede Kamer gewend.
Het kan hun niet ten kwade worden geduid. In hun
toestand grijpt men ieder wettig middel bij de hand. En
evenwel, ik zou het wenschelijk achten dat zij, bij voortdurina rent verzochten aan den Koning alleen.
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Afgescheidenen eene schennis der Grondwet heeft gezien, wanneer is er dan voor zoodanige voordragt meer reden
geweest? En zoo dit, naar som miger meening , te veel
opzien zou hebben gebaard, had er in een driejarig
tijdsverloop niet ten minste eene opheldering gevraagd,
een woord van belang
b stelling in het lot der Afgescheidenen geuit kunnen worden; of zou men ook hierdoor welligt te veel hebben gedaan? Ieder lid der Staten-Generaal
doet den eed dat hij, bij geene gelegenheid en onder geen
voorwendsel hoe ook genaamd, zal toestemmen , dat
van de Grondwet afgeweken worde (Art. 84).. Er_ kan
immers ook eene stilzwijgende toestemming zijn? Ieder
lid der Staten-Generaal doet den eed dat hij de algemeene en bijzondere vrijheid der ingezetenen zal bewaren en beschermén. Dat ieder lid voor zich zelven
beslisse in hoe ver hij die algemeene en bijzondere vrijheid door een driejarig stilzwijgén , al- clan niet, heeft
bewaard en beschermd. Ik althans wensch mij van die
beslissing te onthouden; de achting die ik aan de leden
toedraag, noodzaakt mij te onderstellen dat zij dezen eed
in een' anderen zin dan dien ik rneenen zou er aan te
moeten geven, opgevat hebben, ik zeg dit alleen: bij
zoodanige ervaring was er, naar mij voorkomt, geen genoegzame grond om zich van den Koning naar de Tweede
Kamer te rigten.
De Christen houdt in Nederland het oog op het Huis
van Oranje gerigt. Dit gevoel zou bijgeloof kunnen worden , zoo men uit de gedachte verloor dat God, die Stain huizen vernedert, gelijk Hij ze 'verlieft, zich aan geene.
middelen bindt; maar niet, wanneer men slechts dankbaar
. erkent wat God door dit geslacht tot heil onzer vaderen
beeft gewerkt; wanneer men. slechts Vrijmoedig beweert

• Niet alS of ik de. bevoegdheid der Staten-Generaal ont
zich in deze gewigtige aangelegenheid te mengen eenigzins in twijfel zou willen trekken. Integendeel; ik zie dat
de Grdndwet , te regt of te onregt , dit doet hier niets
ter zake, aan hen en aan de Staten der gevesten de zorg
voor de vrijheden en belangen der ingezetenen opgedra(Ten heeft. Maar ik zie ook dat van. die bevoegdheid (Teen
gebruik
gemaakt ; en, wanneer ik dit bedenk, zou ik,
in de plaats der Afgescheidenen, weinig opwekking gevoelen .tot het vragen eener tusschenkomst clie , naar
mijn inzien; sedert lang ongevraagd had moeten worden
Verleend. •.' •
De Staten der Provincien mogen de belangen van hunne ingezetenen bij den Koning en de Staten-Generaal
Voorstaan (Art.151 der Grondwet). — Zij zijn belast met
.de uitvoering der wetten opzigtelijk de bescherming
der verschillende godsdienstige gezindheden (Art. 145).
Wat hebben, naar aanleiding van die Artikelen, de Staten
in Friesland , Gelderland , Overijssel, ter opheffing van de
inlegeringen gedaan? En indien zij zich hierover :niet
hebben bekommerd, waarom niet? omdat zij. de inlegeringen ry._et geacht hebben tegen 'de Grondwet te strij,
den, of omdat de Grondwet niet onder de wetten waardoor de Gezindheden beschermd worden, behoort; of
omdat zij het behoud der waarborgen die de Grondwet
verleent, niet als belangrijk voor de ingezetenen hebben
beschoUwd ?
En nu de Staten-Generaal. Zij hebben het regt om aan
den Koning voorstellen te doen. De voordragt daartoe
behoort bij uitslititin.r aan de Tweede Kamer (A. .m 13 en
114). Indien. , gelijk men het er thans voor schijnt te moeten houden, de Tweede Kamer in de behandeling van de
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Zijne gunst, aan Nederland schonk; wien zoo menige
band, niet van uiterlijken dwang, maar van innerlijke gehechtheid, aan ons verbindt; wiens leven, niet
slechts door rustelooze werkzaamheid, maar ook, en vooral, door volklievende bedoeling, eene gestadige zelfopoffering wordt, en die het zijne hoogste eere rekent te buigen
voor de Majesteit van Hem die de harten der Vorsten
leidt gelijk Hij wil

dat het, meer dan eenig ander, door verloochening van
het Evangelie, zijne bestemming verloochenen zou;
wanneer 'men slechts opregtelijk en ootmoedig wenscht
dat het, gelijk bij het voorgeslacht, zoo ook in de toekomst, tot de meest hechte zuil van Godsdienst en
vrijheid, bepaaldelijk ook van Godsdienstvrijheid, worde
gesteld.
Doch waarom gesproken van dit Stamhuis in 't algemeen ! Wij houden het oog gerigt op den Vorst die ons
regeert. De bevreemding dat hetgeen waarover men zich
beklaagt, onder dezen Koning) ,ebeurt, die bevreeMding
zelve is eene regtmatige hul e aan zijn karakter. Geene
vleijerij, maar ook geene miskenning; ik wensch , waar
het de hooge belangen des Vaderlands geldt, altijd vrijmoedig, nooit ondankbaar te zijn. Ik weet dat, waar
geene Ministeriële verantwoordelijkheid bestaat, de Vorst
eindelijk wordt gerekend hetgeen lang openlijk en zonder
stoornis geschiedt, persoonlijk goedgekeurd te hebben.
Doch, ik voeg er bij, kou het anders? waar de hooge
ambtenaren vooringenomenheid aan den dag hebben
gelegd; waar de hoogste Kerkvergadering, met aandrang,de hulp inriep van het Bestuur; waar de ligchamen die
zich in zekeren zin als bewaarders der Grondwee beschouwen, door lijdelijkheid hun zegel aan hetgeen plaatshad,
schenen te hechten; waar het Algemeen de meest verregaande onverschilligheid betoonde, en waar zooveel
heeft zamengewerkt om op eenvoudige Evangelie-belijders
het vermoeden en den blaam van strafwaardige rustverstoring te werpen? De waarheid, door zoovele hin
derpalen tegengehouden, kan niet terstond doordringen
tot den Troon. Eenmaal, wij mogen het vertrouwen;
eenmaal dringt zij door tot den Vorst wien God, in
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