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Wednesday, 25 July 1860

Holland, Michigan

Rev. Pieter J. Oggel, writing from Pella, Iowa, on June 25, is engaged in polemics with a Mr. B.
Ploeg who made charges about "Sunday schools, Sunday school booklets and Hymns." Oggel
wonders how he can be against hymns when he does not read English and therefore cannot know
the words of the hymns. Oggel defends hymns for their spiritual and poetic value. Ploeg also
claimed that the Sunday school materials did not teach Reformed doctrine. Oggel really takes
Ploeg to task for his opposition in these matters. Oggel's letter was published in De Hollander on
the above date.
In Dutch; translated by Dr. Henry ten Hoor; revision by Nella Kennedy, March, 2006.
Original in the collection of the Holland Historical Trust, Joint Archives of Holland at Hope
College.

DE HOLLANDER, Wednesday, July 25, 1860
I have said it before and repeat it here that writing in the newspaper about ecclesiastic
matters is to be discouraged. But what has been most recently said about Sabbath
Schools, Sabbath School booklets and hymns must be answered. One cannot allow the
good to be slandered, but ought to defend it. There I can and may not be silent.
Speaking now becomes more necessary because if nothing would be said to the members
of the congregation about all the charges which are brought up, they soon would think
that nothing can be brought up and that matters were really in a bad state, and this
fortunately is not the case.
Hymns are mentioned. First a word about this. If the hymns of our church were the same
as those of the church in the Netherlands, I would keep silent. I would not like to take on
the defense of that volume as it is. I would not like to bow my neck under a yoke by
which I would be compelled to have hymns such as those to be sung. But people are not
so foolish that they would accuse us of having accepted here that which was rejected in
the Netherlands. Can you read English? If not, then keep still about the hymns, for
judging what you don't understand makes you laughable among people and guilty before
God! If you can, read them and do so without bias. J. Bijlsma said recently that he ranked
them lower than those of the Netherlands Reformed Church. I don't think so. I find my
life in them. I like poems very much. I love those of Schutte, Lodenstein, Groenewegen,
Pa Winckelman, Willemsen and others, as well as the hymns of the Reformed Church.
They touch the core of the spiritual life and speak the language of the poor sinner's heart.
I find there that precious "nothing but Christ and his righteousness" so comfortingly
expressed:
Nothing in my hand I bring,
Simply to the cross I cling

But now something else. I declare here openly that I recognize those hymns as the sound
expression of the doctrine of our church. They cannot express better the feelings of the
Reformed Church about the Trinity, God's perfection (also his righteousness), eternal,
omnipotent election, the full payment and complete forgiveness, the necessity of rebirth,
man's impotence, the justification by faith and such other fundamental doctrines. And
therefore I love them. The doctrine of the Reformed Church, in which I was instructed
since childhood and by which through God's grace I found my life, becomes more dear to
me day by day. Until my death I hope to remain faithful to her. I am concerned with
truth and that's why I address this question. Publicly I request Mr. Ploeg (whose writings
caused me to take up the pen)
"that he point out with particulars, rather than with generalizations, which hymns
of our church conflict with the doctrine as expressed in the Forms of Unity,
and further,
that he direct us to the Sabbath School booklets that teach another doctrine than
the Reformed one, yes, [direct us to the] ones where there is even the mere hint of
Romanism (something of which Americans otherwise are very averse) and show
us which booklets they are."

I thought that Br. Ploeg did not know English. Now I see the opposite through his
judgment of the hymns and Sabbath School booklets. All honest and truth-loving people
may expect an answer to the above request from him.
This is no polemic for which this honorable gentleman says he is unqualified, which I
heartily believe, but this is to prove with examples what he has said. I ask this, because, if
P. cannot prove what he has said, sincere people will pay little attention to what he has to
say. I could say that...well, what can a person not say! But proof must be demonstrated.
And on the other side, if it is true what P. says, it would not be enough for me that there is
a little piece in the paper, which as soon as it is read, is torn up or laid aside. No, if
matters are such as P. suggests, then it would be time for us to do something besides
writing in DE HOLLANDER; time for toiling in prayer. Or does Br. Ploeg think that he
alone loves the souls of children? No, thank God! When it comes to the salvation of the
next generation, there will be those who are willing to get into the harness, and I hope
through God's grace to become worthy to be one of them. And therefore! repeat: Show
with examples which unreformed feelings are expressed in the hymns and Sabbath
School booklets, and then let us see what we have to do. Ploeg makes accusations (as he
writes, out of love for the upcoming generation and not out of love for his own notions),
that church doctrine especially is rated so low in the Sabbath Schools that it is no longer
noticeable. For that manner should he not submit that to the consistory in Holland since
the brethren would like to hear him, and they, I trust, will be faithful in dealing with P.
according to God's word and our church order if he continues to fall short in justifying
his behavior so that evil will be opposed. The watchword for these days [however] is
"Tell it in Gath, announce it in the streets of Ashkelon." The miserable condition of this
place [Holland] must be very great, for P. probably did not get acquainted with many
Sabbath Schools. I had intended to add something to this about the singing of hymns
themselves, but this piece is already long enough. Maybe I will do so later. And so with
this:full stop. "He that troubleth you shall bear his judgment, whosoever he be." [Gal.
5:10b]. I am sorry to meet B. Ploeg on such a ground, because I love him in truth. Now
that he entered that ground, I have to resist him publicly as Paul did with Peter, two men
with rather more weight than Ploeg and
P. J. Oggel
Pella, June 25, 1860
[Translation: Henry ten Hoor; revision: Nella Kennedy,
March 2006}
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Rutger Schutte (1708-1784) was a Reformed pastor, serving in various congregations, especially
in Amsterdam 1745 until retirement in 1776. He must above all be known as praised as a poet, one of the
few exceptions of all the poetizing dominies of the time. He published many collections of poems. His
poems included new rhym ings of the Psalms, songs from texts from other Bible books, evening- and
morning-hymns, songs for the Christian holidays, and a great number of new hymns. A higher quality
hymn than heretofore. His hymns were very popular in the congregations (many editions of his
hymnbooks). He used Italian melodies for many of his hymns. Etc., etc. He was on the committee for the
new rhyming of the Psalms (1773). He was a Cocceian but didn't make much use of their allegorizing in
his preaching. He seems to have been orthodox theologically (vs. Deism, at least). Article by R. B.
Evenhuis, in Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme, vol. 1, 336-337.
Jodocus van Lodenstein (1620-1677) was a famous Reformed minister of the "Nadere
Reformatie." He was pastor in Zoetermeer, Sluis, and Utrecht. He was a student of Voetius, whose
pietistically tinted piety and emphasis on the practice of godliness influenced him. He was a friend of
Cocceius but opposed him in the controversy about the Sabbath (L. took Voetius' side). He wrote hymns.
He was a gifted preacher — and laid heavy emphasis on the necessity of conversion and holy living. See
Carl Schroeder for more on him.....Etc. As poet he is most known for his "Uyt-Spanningen, behelsende
eenige stigtelijcke liederen en andere gedigten" (1676; often reprinted). They were hymns to be sung in
house meetings. He indicated the melodies to be used, too. He was strongly opposed to using worldly
melodies. Opinions divided on the quality of his hymns.... Article by A. J. Onstenk, in ibid. vol. 3, 253255. Materials on him are available in English (e.g., D. Kromminga on the CRC); he's well known.
Johannes Groenewegen (1709-1764) was a Reformed pastor (orthodox and pietistic but not swept
away by the revival movement ca. 1750; so in conflict with his consistory...); published (1751) "De
lofzangen Israels, waaronder de Heere woond" — a collection of Psalms which were sung in the
conventicles, often in the manner of the Genevan Psalms. His better known brother Jacob (1707-1780),
also a Reformed church pastor, published them to which Jacob appended six songs of his own composition.
The collection was often reprinted — to the present time. Two articles by C. J. J. Clements in ibid., 4:156159.
Jacobus Willemsen (1698-1780) was a Reformed minister in Zeeland and later teacher (principal)
of a Latin school, etc. in Amsterdam. He was a very popular preacher. His poems were much praised
during his life (they were mostly occasional poems; rhymed edifying poems — for weddings and
funerals...). Article by P. J. Meertens, ibid., 1:430-431.
The only possible identification for "Pa Winckelman" seems to be Jacoba Petronella Winckelman
(1696-1761), who is the only Winckelman whose works are in the Koninklijke Bibliotheek (Royal Library)
in The Hague. The KB's collections includes virtually all books published in the Netherlands. Jacoba
Petronella Winckelman published in Zeeland, mostly occasional (edifying) poems (pietistic). I think that
she wrote a poem as an obituary for Jacobus Willemsen — but if that is so, she cannot have died in 1761!
These dates could be rechecked in the KB on-line catalogue, if need be. In any case, she seems to be the
only possibility to be "Pa Winckelman." Why she was called this is (almost) anyone's guess. My guess is
that it was because her friends called her by her middle name (a not too unusual occurrence then, when
middle names were somewhat unusual), Petronella (the first and last letters of which are "Pa"), and that she
was facetiously (and/or affectionately) called "Pa" because it was still basically a man's world (although
Anna Maria van Schuurman was a published pietistic author already in the 17th century in the Netherlands).
It should be noted that this was the only person in the list with a "first name" — even though there were no
other Winckelmans with whom she might be confused. I also checked Winckelman without the "c"
("Winkelman"); no likely person by that name who appears in the KB catalogue.
Jan Oepkes Bijlsma, a former deacon in the Grand Rapids RPDC congregation, wrote much in De
Hope about the antecedents of the "Christian Reformed" secession in Grand Rapids in 1855-56; De Hope,
23 October 1867; and especially 25 November 1868 and several subsequent issues in December 1868. He
had come in 1849 from Menaldumadeel, Friesland; he was a Reformed Seceder then, aged 33. He had
signed the protest of four Grand Rapids cons istory members (the others being John Steketee, Cz., John
Geluk, and Gijsbert Haan) protesting the circulation of Baxter's "Call to the Unconverted" (Classis
Holland Minutes, 181-182; 5 September 1855), but still seems to have been in the RCA in 1867-68, even
though he recognizes its flaws, when he wrote his historical articles.
Notes by Earl Wm. Kennedy, 24 January 2001.

