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11 September 1838

Middelharnis, the Netherlands

Cornelis Vander Meulen wrote Hendrik P. Scholte about his struggle to make ends meet.
Vander Meulen is about to move to Utrecht to begin his theological training with SchoIte.
Located in the Archives of Central College, Pella, Iowa.
In Dutch; annotated by Nella Kennedy, May, 2016.
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(Letter by Cornelis Vander Meulen to H.P. Scholte — in Archives, Central College. Transcription in C. Smits,

De Afscheiding van 1834, 5, (Dordrecht: J. P. van den Tol, 1982), 205-07. Smits began the transcription
with the following note: "When Van der Meulen writes this letter, he is yet to begin his training in
Utrecht. We can deduce from his words that he struggles to make ends meet. He does not speak about
his work as contractor (perhaps implied when he writes about finishing up his business), but he does
speak about "my fruit in the field." Apparently he is still intending in the middle of September to go to
Utrecht alone, leaving his wife and children in Middelharnis. This however does not happen, for in
November or December of 1838 the entire family moves to Utrecht)!
Middelharnis; 11 September 1838
WeIEW en Hartelijk Geliefde Broeder in Christus!
Tot antwoord op UEW missive dato 4 dient dat ik zien zal om mijn zaken zoo veel ik kan af te doen om
November naar Utrecht te komen, ten einde als het des Heeren weg mag zijn mij aan de bediening toe
te weiden. 31k hoop dat de Heere de bezwaren die zich in mijn weg op doen zal uit den weg ruimen. Veel
kost het mij voor zeker om een zwakke vrouw en drie klijne kinderen achter te laten, en voor al de
opvoeding der zelve doch hier in wensch ik verloochend te zijn, doch veel en zwaar zijn de proefwegen
die de Heere met mijn houd. Mijn vrouw is den 5 Augs bevallen, en is zeer zwak en sukkelend en heeft
bijzondere toevallen gehad zoo dat ik aan prakticijns en verlet in hulpen veel schade geleden heb doch ik
heb noch hoop dat van mijn vrugten te velde ik in staad gesteld mag worden om op een Godvrugtige
weg te mogen gaan. — En wat de benodigheid van mijn vrouw aanbelangt voor haar huishouden kan met
de grooste spaarzaamheid niet minder als een guide of vijf want alles is tegenwoordig ook duur, dat zou
komen op f. 130 in 't halfjaar, doch als het niet toereikend is in den opbrengst van de gemeenten4 is zij
best tevreden met minder. Mijn vrouw staad er zeer eenswillens onder.
Den dood van onze broeder van Hall heeft ook mij diep getroffen:5 het weinige dat ik van hem heb
leeren kunnen, zoo in zijn omgang als geschriften, was hij ten Godzalig en oprecht. Het laaste dat hij tot
mij sprak van
[2]

1 In

the Gemeentearchief Utrecht under Archief Gereformeerde kerk in Utrecht, Staal 16, "Personeele Staat van de
Christelijke Afgescheidene Gemeente te Utrecht" we find that C. van der Meulen, his spouse and their three
children Jacob (1834), Elizabeth (1835) and Johannes (born on August 8,1838) were recorded as members of the
congregation on December 18. The first children of Cornelis and Elizabeth had died before their siblings: Annetje
(Feb. 20, 1828-d. 14 October 1828); Jakob (Aug. 14, 1829, died in Rotterdam, July 1833). Gerrit Jan, (Jan. 29, 1831,
d. October 12,1831), Jan (b. Feb. 15,1832, d. in Rotterdam, July 1833).
2
Cornelis van der Meulen (born in Middelharnis, province of South Holland, in 1800, died in Grand Rapids, MI., in
1876) was trained by Rev. H. P. Scholte in Utrecht in 1838 and 1839, and before completing his studies he already
ministered (as an elder) to the congregations in Middelharnis and Rotterdam from 1839-1841.
3 His Dutch has been partially sanitized in this transcription. That he remarked on his shortcomings in Dutch is
indicated later in this letter.
4 Probably those congregations who support H. P. Scholte's theological studies for future ministers.
s A. M. C. van Hall LL.D. died in The Hague on August 15, 1838

de zomer zal ik nooit vergeten. Wij spraken over de Kerkorde en ik gaf voor dat dit zoo nauw niet kwam
dat wij daar zoo niet aan gebonden waren, toe zeide hij tot mij "Laat ons oprecht zijn"6 en dat gevoelde
ik en heb het altijd noch bij mij, en daarom beschouw ik zijn dood als een zware slag voor de Kerk en
voor u geloof ik dat gij een boezem vriend verloren hebt—een mede arbeider in het werk des Heren. —
Ook heb ik uit een brief vernomen dat er noch niets bij gekomen is voor de broeder J. F. Klaassen.7 Deze
man heeft een drukkende weg want hij zit nu geheel buiten iets en straks de winter. Doch hij wenscht
den Heere blind te volgen zoo sprak hij tot mij bij het lezen van het berigt van u. Doch als er nu niets
meer komt dan was zijn verzoek om dat geld dat bij broeder V d Roovaart8 is te mogen nemen, en dan
een boot huren — daar negotie mede doen en verders zien wat de weg des Heeren is. Ik hoop UEW hier
ook eens op zult berigten. —
Wat de dagvaarding aanbelangt van den Briel6 daar hoor ik noch niets van, lk geloof niet dat er
procesverbaal opgehouden is, dus denk ik dat daar niets van komen zal. Noch schrijft UEW mij of er
geen mogelijkheid zijn zou om les te nemen in 't Hollands dat zal bezwaarlijk aankomen want het lager
onderwijs is bij ons maar gebrekkelijk. Mij zelven te oefenen dat zal bezwaarlijk aan komen. Ik heb hier
ook geen handleiding in als ik heb noch een werkje van J[ohan]. C[oenraad]. BeijermNedlandse stijl.
Maar ik voel dat ik hier hulp nodig heb. Zoo ver ik bemerk zal het van de grond af aan opgehaald moeten
worden en dan kan er noch
[3]

al wat tijd mede heen lopen, en dat baard zoo al nieuwe bezwaren, want dan raak ik geheel uit mijn
bestaan. Ik heb weder al land besproken tegen aanstaande zomer doch wij wenschen door het geloof
den Heere te volgen. De predikatien die UEW bij ons gedaan hebt is voorts een stof den een tot
geestelijk voedsel en den ander tot een brok die hij niet door kan slikken. Met veel smart heb ik dien

6

The meaning of this is most likely that if the congregations have accepted a church order, they need genuinely to
hold fast to it.
7 Probably Jan Frederik Klaassen from Middelharnis [on the island Goeree/Overflakkee, province of South Holland]
(married to Elizabeth Smit). Minutes of the provincial meeting of South and North Holland, Utrecht and
Gelderland of 23 and 24 July 1838, art. 20, read: "a discussion about a brother from the Middelharnis
congregation, who, because of honoring God's command concerning the Sabbath, has lost his means of existence
since he is a fisherman by profession. The elder of that congregation (C. van der Meulen) asks for Christian advice
and aid from this gathering, since his congregation is not able to help find employment for that brother. Rev. H. P.
Scholte proposes the possibility about raising enough money to buy a little fishing boat so that this brother could
fish, and in that way able to pay the rent. Scholte offers f. 50,00 and the other brethren come up with the sum off.
51,50. The amount is handed over to elder J. van de Roovaart (from Stad aan 't Haringvliet [province of South
Holland, on island Goeree/Overflakkee]) who will oversee the administration."
C. Vander Meulen married Elizabeth Geertruude [Geertrui] van de Roovaart on October 18, 1827.
g
According to the "List of the texts" Scholte preached in the open air in Middelharnis twice on Sunday July 29,
1838. The court in Brielle cleared Scholte on December 15, 1838, and two office bearers of the Afgescheiden
congregation in Middelharnis (Bos IV, 332-333).
1° Johan Coenrad Beijer (1786-1866) wrote Handleiding tot den Nederlandschen stijl, of volledige aanwijzing ter
vervaardiging van schriftelijke opstellen voor Nederlanders, zoo in het algemeen als in beroepsbetrekkingen, en
gegrond op de redeneerkunde [a Dutch style manual, with aids to professionals].

brief gelezen van den WelEw Tv d Groe.11 OCH THAT DE Heere maar geestes ligt schonk aan zijn
gemeente om over zulke zaken niet te hoeve twisten en twijvelen, maar wedergeboorte uit geloof te
onderscheiden. En het laaste als een werk uit de wedergeboorte, dus alle die wedergeboren zijn die
hebben het geloof doch den een zwak den anderen sterk. Somtijds levendig somtijd klijn wankelend en
bestreden, in dezen vormd de Grote Pottebakker vaten naar zijn welbehagen.
Nu geliefde broeder de Heere zij u en de Uwe nabij. Groete u vrouw hartelijk van mij ook uwe
betrekking(en) en broeders, en zijt vooral hartelijk van mij gegroet—gedenkt mijne ook in den gebede
UEW broeder in Christo
Cr van den Meulen ouderling
P.S. De gemeente heeft zondag haar verlangen te kennen gegeven tot het houden van een Algemeenen
Dank Vast — en Bededag. De drangreden[en] waren velen. Dat wij noch gespaard zijn niet tegen staande
de vijandschap die zich oppenbaard van buiten van binnen, de oordeelen Gods die zoo zigtbaar op aarde
zijn schaarsheid van koren, aanhoudend meer dan gewoon nat weder, zoo dat er hongersnood en duure
tijd op handen is, sterfte onder het rundvee, in de gemeente pilaaren van de kerk worden weg
genomen, zonde en vijandschap vast gehouden enz.
(Some emendations in this typed transcription, and translation of the Smits footnotes, with additional information by transcriber
Nella Kennedy,
May 2016]

11 Probably

is Theodorus van der Groe, Het Zaligmakend geloof, beschreven door den Eerw. Heer Theodorus van
der Groe, predikant te Kralin gen enz. (Amsterdam: H. Hdveker, 1838). With an introduction by Rev. H. P. Scholte.
Van der Groe lived from 1705 to 1784. A. Brummelkamp discussed the little book in De Reformatie lv (1838), 281284.

