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Gereformeerd onderwijs - Predikantenopleiding - Erkenning en kerkbouw 

- Groei en sociale identiteit van de kerkleden - Historiografie 
6. Balen - 29/29 maart 1835 

De initiatiefnemers - Levenswandel van de Hervormde predikant - Oefenaars 
- Trek naar De Cock in Smilde - Afscheiding: twee (wijk)gemeente met één 
kerkenraad? - De overheid - Ledental, emigratie en kerkbouw - De eerste 
predikanten en het onderwijs - Historiografie 

7. Hijken met Laaghalen en Hooghakn -30 maart 1835 
Conventikel en catechiseermeester - Kritiek van de Beiier kerkenraad -De 
instituering - Acte van Afscheiding van Hijken - Proces-verbaal en rechtzitting 
(1836) - Vader en zoon Timmerman worden predikant - Erkenning, kerkbouw 
en emigratie - Spanningen met Beilen - Historiografie 
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8. Assen - 2 apnl 1835 
De visie van Benthem Reddingius op het kerkelijk leven - De eerste dienst 
van De Cock in Assen - Op weg naar instituering - De Acte van Afscheiding 
van Assen - De kerkelijke reacties - Reacties van de burgerlijke overheden 

- Afscheidingen zonder De Cock - Rekest van Asser afgescheidenen aan de 
koning - Een anoniem pamflet van Benthem Reddingius uit 1934 - Antwoord 
van De Cock - Instituering: de tweede fase van de afscheiding - Reacties - De 
sociale status van de afgescheidenen - Bijwoners - Beginnende moeilijkheden 

- Erkenning en kerkbouw - De eerste dominee - Van der Groe en Van Emdre 
in de kerkenraad van Assen - Historiografie 

9. Wildervank - 9 apnl 1835 
Acte van Afscheiding - De aanloop naar de instituering - Afscheid van de 
Hervormde gemeente - Erkenning, groei en kerkbouw - De eerste predikant 

- Sociale positie ambtsdragers - Beoordeling door de burgerlijke autoriteiten 
- Historiografie 

10. Stadskanaal ~ 10 apnl 1835 
Conventikel en kerk - De weg naar de instituering - Vervolging - Een verlate 
Acte van Afscheiding - Erkenning, groei en kerkbouw - De eerste predikant: 
zeer bejaard - Baptisme en Afscheiding - Historiografie 

11. Veendam - 12 apnl 1835 ? 
Summier feitenrelaas - Afgescheiden ambtsdragers - Ondergang en herstel -
Historiografie - Bijlage: De laatste brief van T E . Mulder aan H. de Cock 

n I N i e u w e gemeenten in Drenthe en Overijssel, 1835 

12. Koekange - 28 ma 1835 
Verklaring van gemeentestichting - Historiografie 

13. Ruinenuold /Weenml - 30 en 31 ma 1835 
Instituering - Acte van Afscheiding en gemeentestichting - Lager onderwijs -
Erkenning en eerste predikant - Predikantenopleiding - Historiografie 

14. Genemuiden - 2 juni 1835 
Initiatiefnemers - Houding van de overheid - A.G. van Raalte de eerste 
predikant - Moeilijkheden bij het verkrijgen van erkenning - Historiografie 

15. Kampen — 4juni 1835 
Derk Hoksbergen in contact met De Cock - Instituering en arrestatie -
Huisarrest met open deur - Brieven - Ongunst van de NHK - Historiografie 

16. ^wolle- 11 juni 1835 
Zwolse gastvrijheid - Instituering- Kennisgeving aan de NHK- Achtergronden: 
conventikels - Nauwelijks vervolging - De eerste provinciale vergadering -
Aanvraag tot vrijheid: een omstreden kwestie - Erkenning en eerste predikant 
- Historiografie 

n.Meppel- 12 juni 1835 
Spanningen in de NHK - De Cock in Meppel - Nauwelijks vervolgingen 

- Erkenning en eerste predikant - Gereformeerd onderwijs 'onwettig' -
Historiografie - Bijlage: Brief van L. ter Loo aan H. de Cock, maart 1837. 
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m I Nieuwe gemeenten in Groningen en de eerste 
afgescheiden gemeente in Friesland, 1835 

18 Grootegast - 2 O juni 1835 
De eerste gemeente m het Groningse Westerkwartier - Erkenning, kerkbouw 
en predikanten - Histonografie 

19 Burum - 21 juni 1835 
De Cock in Burum - Overheidsoptreden - Erkenning en predikanten -
Histonografie 

20 Oldehove / Ezinge - 22juni 1835 
De Hervormde kerken van Humsterland - Instituenng - Kerkgebouw van 
doopsgezinden aangekocht - Historiografie 

21 Onstwedde- 16juli 1835 
De voorgeschiedenis van de instituenng - Instituenng - Reactie van de 
overheid - Onderhnge verdeeldheid - Histonografie 

22 appemeer- 25juli 1835 
Hervormd in en om Sappemeer - Gezelschappen - Doopsgezinden en 
afgescheidenen - De instituenng - Douwe van de Werp - Erkenning en eerste 
predikant - Streekgemeente - Dr Feisser te Sappemeer^ - Histonografie 

Intermezzo de pubhcitaire activiteit van De Cock in 1835 

23 Leek 5 september 1835 
Van kerngroep tot gemeente - Reactie van de N H K en de overheid -
Regiogemeente - Histonografie 

IV I De Cocks 'apostolische reis' door Groningerland, september 1835 

24 Appingedam - 13/14 september 1835 
De NHK in Appingedam en omgeving - H P Scholte 'constitueerde' 
gemeente in Appingedam' - De Cock komt gemeente institueren - Acte 
van Afscheiding - Interen moeilijkheden - Erkenning, eerste predikant en 
gereformeerde school - Histonografie 

25 Delfzijl- 15september 1835 C) 
De NHK in Delfzijl en omgeving - De zaak-Waalkens - De zaak-Mijdema 

- De Cock in Delfzijl - Vervolgingen - Voorgangers, erkenning en kerkbouw -
Eerst een oefenaar - Historiografie 

26 Helium - 15 september 1835 
Vroegtijdige contacten met De Cock - Instituenng - 'Wegens volkomen bederf 
van de kerk' - Interne moeilijkheden - Histonografie 

27 't Zandt - 18 september 1835 
Hervormde predikanten in 't Zandt e o - Conventikels en extase - Instituenng 

- De eerste kandidaat internationaal gevormd - Interne problemen - Pastone-
en kerkbouw een compromis -Histonografie 

28 Middelstum 20 september 1835 
De Hervormde predikanten onderhng verdeeld - Ds Snoek verdacht van 
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cocksiaanse gezindheid - Afscheiding en aansluiting bij Ulrum - Instituering 
- Reactie van Hervormde zijde - Erkenning, kerkbouw en eerste predikant -
Historiografie 

29. Westerwijtwerd- 20 september 1835 
Rustige instituering - Ineensmelting met Middelstum - Historiografie 

30. Uithuizen - 21/22 september 1835 
Verontruste kerkleden zoeken contact met De Cock - Instituering met veel 
rumoer - De Cocks contact met de adellijke familie Alberda van Menkema -
Erkenning, kerkbouw en eerste predikant - Historiografie 

31. Uithuizermeeden - 10 mei of 22 september 1835 
Veel verontrusting - Contacten van De Cock met Uithuizermeeden -
Burgemeesters wisselen elkaar af - Datum instituering onzeker - President 
Van der Werp - Rekest voor vrijheid - De houding van ds. Damsté - Positie van 
Van der Werp in discussie - Scheuring vanwege kruisgezinden - Kerkbouw en 
eerste predikant - Historiografie 

32. Warjfiim - 23 september 1835 
Verontrusting - Instituering - Oefenaars - Kerkbouw 'door milde giften'-
Eerste predikant - Historiografie 

33. Spijk - 25 september 1835 
Hervormde kerken in Spijk e.o. - Conventikels - Burgemeester tolerant -
De instituering - Omstreden oefeningen - Kerkbouw en eerste predikant -
Historiografie 

34. Thesinge — 27 september 1835 
'Kock's gezinde partij' contra Hervormde predikant - Instituering en dreigende 
vervolging - Kerkgroei - Kerkbouw en eerste predikant - Historiografie 

V I Voortgaande gemeentevorming in Groningen, Friesland en 
Drenthe tot aan de synode van Amsterdam. 1836 

35. Wirdum - 24 oktober 1835 
Kleine gemeente - Onderlinge onenigheid - Historiografie 

36. Garrehweer - 25 oktober 1835 
Verontrusting vóór 1835 - De instituering - Bericht van afscheiding -
Norse burgemeester contra De Cock - Kerkbouw en eerste predikant -
Historiografie 

37. Wanneperveen /Dinxterveen - 24 november 1835 
Daags na rechtzitting - Oefeningen door Jetse Bottinga - Brief naar de 
Hervormde kerkenraad - Instituering - Historiografie 

? Hasselt - 26 november 1835 
? Rouveen en Steenuiijk - 1 december 1835 
38. Sneek -27 november 1835 

Pennenstrijd van conventikelleiders - Afscheiding, daarna instituering -
Rechtvaardiging van de Afscheiding - Onderlinge onenigheid - Vervolging 

- Erkenning, kerkbouw en eerste predikant - Historiografie 
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39. Bolsward- 27 november 1835 
Twee oefenaars actief - Instituering - Kerkelijk leven - Kerkbouw en eerste 
predikant - Historiografie 

40. Minnertsga ~ 1 december 1835 
Conventikel - Instituering en kennisgeving - Vervolging - Interne spanningen -
Erkenning en eerste predikant - Historiografie 

41. Sexbierum / Harlingen - 1 december 1835 
De NHK in Sexbierum en Pietersbierum - Conventikel - Instituering 
en vervolging - Zwijndrechtse Nieuwlichter actief - Erkenning en eerste 
predikant - Historiografie 

42. Ferwerd- 3 december 1835 
Hervormd Ferwerd en het conventikel - Ontdekkende gesprekken met De 
Cock - Smeekschrift - Instituering - Vervolgingen - Van Velzen preekt om 4 
uur 's morgens - Erkenning en eerste predikant - Historiografie 

43. Blija - 3 december 1835 
Afscheiding - Onenigheid en opheffing - Historiografie 

44. Marrum - 4 december 1835 
Conventikel - Instituering en boeten - Bericht van afscheiding - Erkenning en 
eerste predikant - Historiografie 

45. Leeuwarden - 8 december 1835 
De Cock in contact met S. van Velzen en A.C. van Raalte - Het conventikel 
spreekt - De Hervormde kerk in en rond Leeuwarden - De Cock en 
Leeuwarden - Instituering - eerste provinciale kerkvergadering - Erkenning 
en eerste predikant - Historiografie 

46. Leeru - 15 december 1835 
Maatschappelijke onrust in 'Püein Brussel' - Geen verband met de Afscheiding -
Instituering op afgelegen boerenhoeve - Vervolging - Erkenning, kerkbouw en 
eerste predikant - Historiografie 

47. Mensingeweer - 16 december 1835 
Afgescheiden voormannen - Opheffing - Historiografie 

48. Appelscha - 7 februari 1836 
Conventikels en het 'medelijden' van de grietman - Bericht van Afscheiding -
Instituering - Eigen voorganger - Historiografie 

49. Mjeveen - 26februari 1836 
Conventikel - Gemeentestichting - Onderwijs door een onbevoegde -
Erkenning en eerste predikant - Historiografie 

50. ^uidwolde (Dr.) - tussen december 1835 en maart 1836 
Voorgeschiedenis - De nieuwe gemeente - Vroege vraag om erkenning -
Geen vervolgingen - Gereformeerd onderwijs - Interne spanningen -
Historiografie 

VI I Institueringen in 1836 

51. Hoorn -17 maart 1836 (?) 
De Cock uitgenodigd - De eerste kerkenraad - Breuk - Buiten het kerkverband -
Historiografie 
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52. Andijk -17 maart (of ?juli) 1836 
Gonventikels - Gemeentevorming - Historiografie 

53. Oude en Meuwe Pekela -10 apnl 1836 (en 27 december 1838) 
De Hervormde kerk in Oude en Nieuwe Pekel A - Nieuwe gemeente 
en het optreden van oefenaar Gelms - Erkenning en eerste predikant -
Historiografie 

54. Sellingen - 12 apnl 1836 
Hervormd Sellingen - De afgescheiden gemeente - Historiografie 

55. Borger- 16apnl 1836 
Hervormd Borger - De afgescheiden gemeente: beschermd door een 
pistoolschot? - Onder het zwaard gedoopt - Erkenning en eerste predikanten -
Historiografie 

56 Midwolda -17 apnl 1836 
Orthodoxe predikant te Midwolda - Afgescheiden gemeente - Verwikkelingen 
rond het oefenen van K. Wildeboer - Late aanvraag om erkenning -
Historiografie 

57. Meeden - 18 apnl 1836 
De Hervormde gemeente - Verklaring van afscheiding - Historiografie 

58. Schildwolde - 19 apnl 1836 
Verontrusting in de Hervormde kerk - Een bijzondere bibliotheek - Insütuering -
Overheidserkenning en beroepingswerk - Staatssteun voor predikant? -
Historiografie 

59. Stedum - 24 apnl 1836 
Hervormd Stedum - Moeizame start van de afgescheiden gemeente -Erkenning 
en kerkbouw - Eerst een oefenaar, later een predikant - Historiografie 

60. Uitwierde - 28 of 28 apnl 1836 (?) 
Kleine gemeente - Verzoek om erkenning - Naar Delfzijl - Historiografie 

61. Godlinze - 10 mei 1836 (?) 
Hervormd volgens de Groninger Richting - Afgescheiden - Aansluiting bij 
Spijk 

62.Baflo-14mnl836 
Afgescheiden - Hervormd - De eerste predikant - Historiografie 

63. Bedum -15 mei 1836 
Twee rekesten aan de koning - De instituering - Kerkbouw, erkenning en 
eerste predikant - Onderwijs - Historiografie 

64. WUteimerum / Ten Post - 24 ma 1836 
De 'Bloemhof- Gemeente en ambtsdragers - Historiografie 

65. Mis - 25 mei 1836 (?) 
Oefenaar - Gemeentelijk leven - Opheffing - Historiografie 

66. Kommerzyl- 29 ma 1836 
Instituering - Hervormd Niehove - Zwak kerkelijk leven - Einde - Voortzetting 
in Niezijl 1850 - Historiografie 

67. Urk- 13julil836 
De Hervormde gemeente - De Cock met W.W. Smitt op Urk - De Acte van 
Afscheiding van Urk - Bekendmaking aan de Hervormde kerk - Rol van de 
burgemeester - Oefenaar Schaap wordt predikant - Gerechtelijke vervolging -
Erkenning niet aangevraagd - Historiografie 
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68. Woltersum - 15 (?) september 1836 
Contacten met De Cock - Aansluiting bij Ten Boer - Bevindelijk klimaat 

69. Ten Boer- 16of 26september 1836 
Oudste brontekst - Hervormd Ten Boer - Overheid verdraagzaam - De 
instituering - Een niet-afgescheiden oefenaar treedt op - Erkenning, kerkbouw 
en eerste predikant - Historiografie 

70. Diever- 21 .september (of 31 oktober) 1836 
De Hervormde predikanten - Instituering en rekenschap - Vervolging -
Erkenning - De eerste predikant - Historiografie 

71. ^andeweer - 27 oktober 1836 
Instituering - Zelfstandig blijven? - Historiografie 

Preken op het Hogeland 

72. Huizen -11 december 1836 
De Cock in Huizen e.o. - Hervormd Huizen volgens het 'aantekeningenboekje' 
van Jacob Prins - De Cock in de omgeving van Nijkerk - Van Amsterdam 
naar Huizen - Verdeelde gemeente - Historiografie 

V n I Nieuwe gemeenten in 1837-1841 

73. Amersfoort (staden regio) - 8januari 1837 
Gesticht in de nacht - De Cocks mededelingen in het Amersfoortse 
notulenboek - Conventikel - De Cock actief op de Veluwe: Nijkerk en 
Voorthuizen - Voorbereidingen in Putten - Apeldoornse verwikkelingen -
De eerste jaren van de afgescheiden gemeente te Amersfoort - Steun aan 
schorsing van Scholte - Erkenning 

Het jaar 1837: stagnatie 

Verhuizing naar Groningen en gezinsuitbreiding 
Intermezzo: De Cock actief in Rotterdam en Amsterdam 

74. Bierum - 1838 
Instituering - Levensvatbaar? - Historiografie 

75. Adorp / Sauwerd- 28januari 1838 
Verontrusting in Adorp - Oefenaars in Sauwerd - Classis geeft groen Ucht -
Erkenning, verval en nieuwe instituering - Historiografie 

76. Haulerwijk - 15 april 1838 
Grietman contra oefenaar Riemsma - Instituering - Eerste predikant en 
overheidserkenning - Historiografie 

77. Sleen en 
78. Z^eeloo / Meppen/Aalden - 17 april 1838 

Afscheid van de Hervormde kerk - Persoonlijke Acte van afscheiding of 
wederkering - De instituering en de eerste jaren - De eerste predikant -
Regiogemeente en emigratie - Historiografie 
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79. Westerbork 
De eerste afgescheidenen - Gemeente geïnstitueerd - Eerste predikant en 
overheidserkenning - Historiografie 

80. Briltil (= Enumatil / ^uidhorn) - 25 april 1839 
Burgemeester in actie - Een vurige Hervormde dominee - Instituering - Een 
persoonlijke afscheidingsverklaring - Hervormde tegenactie - Erkenning, 
kerkbouw en predikanten - Historiografie 

81. Scheemda - juli 1839 
Oefeningen met R.P. Medema en H. de Cock - Start van de gemeente -
Geringe groei - Historiografie 

82.Krewerd-1839 
Appingedam moedergemeente - Opheffing - Historiografie 

83. Westerlee - 1839 
Weinig brongegevens - Historiografie 

84. Houwerzijl / ^outkamp - september 1839 
De weg naar een zelfstandige gemeente - Kerkbouw, erkenning en eerste 
predikant - Historiografie 

85. Gildehaus / Bentheim (Duitsland) - 7 mei 1840 
Parallellen met Nederland - Aan de vooravond van de Afscheiding -
Conventikel in contact met De Cock - Instituering: nachtwerk - Vervolging -
Kerkverband - Historiografie 

86. Bovenburen / Winschoten - 12 juli 1840 
Contacten met Oost-Friesland - Hervormd Winschoten - Overheid niet 
onwelwillend - Interne moeilijkheden - Eigen predikant - Historiografie 

87. Peize - 12 oktober 1841 
Een Peizer ouderling in 1841 - Hervormde predikanten van Peize - Acte 
van Afscheiding - Datum van instituering - De reactie van de Hervormde 
kerkenraad - Kort bestaan van afgescheiden gemeente - Historiografie 

Calendarium Hendrik de Cock 1833-1842 

De predikanten van de Nederlandse Hervormde Kerk in de vier 
Ringen van de Classis Middels tum in 1834 

23 



Hendrik de Cock (1801 - 1842) 

Afkortingen 
BBKL Biographisch-Bibliographisch Kirchenlexikon (www.bautz.de/bbkl) 
BLGNP Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse 

protestantisme 
BMGN Bijdragen en Mededelingen over de Geschiedenis der Nederlanden 
BMHG Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap (te 

Utrecht) 
BWPGN Biographisch Woordenboek van Protestantsche Godgeleerden in 

Nederland 
GAGK Christelijk Afgescheidene Gereformeerde Kerk 
CB Classicaal Bestuur 
CE Christelijke Encyclopedie (1 ■■, 2' of 3' druk) 
CGK Christelijke Gereformeerde Kerk(en) 
DKO Dordtse Kerkenordening 
DL Dordtse Leerregels 
DNK Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis van de 

19* eeuw 
DNR Documentatieblad Nadere Reformatie 
GA Gemeente Archief 
GKN Gereformeerde Kerken in Nederland 
GKv Gereformeerde Kerken vrijgemaakt 
G T T Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 
GVA Groningse Volksalmanak 
HC Heidelbergse Catechismus 
KB Koninklijk Besluit 
KR Kerkenraad 
NAK(G) Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 
NGB Nederlandse Geloofsbelijdenis 
N H K Nederlandse Hervormde Kerk 
NNBW Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek 
PKB Provinciaal Kerkbestuur (NHK) 
PKN Protestantse Kerk in Nederland 
PV Provinciale Vergadering (CAGK) 
RGG Die Religion in Geschichte und Gegenwart (3. Auflage) 
RHC Regionaal Historisch Centrum 
R H C GA Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven 
RKK Rooms-katholieke Kerk 
RUG Rijksuniversiteit Groningen 
TRE Theologische Real-Enzyklopadie 
TU Theologische Universiteit 
UB Universiteitsbibliotheek 
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Inlfiding 

Inleiding 
1 .Oriëntatie. 2. Historiografie. 3. Vraagstellingen. 4. Bronnen. 5. Opzet. 6. Bijlagen 
en annotaties. 7. Nadere studie. 

1. Oriëntatie 
Deze studie beoogt een zo volledig mogelijke beschrijving te geven van het leven en 
werk van Hendrik de Cock (1801-1842); daarin is de spits gericht op 'de breuklijnen 
in kerk en theologie in de 19* eeuw'. De aanwezige kennis van het levenswerk van 
De Cock betekent niet dat alle facetten daarvan helder in beeld zijn gekomen. Mijn 
persoonlijke belangstelling voor De Cock werd, na het schrijven van een populaire 
biografie over De Cock - naar aanleiding van zijn 200'"^ geboortedag - sterk ver
groot vanwege een aantal openliggende thema's, zoals zijn theologisch-academische 
vorming aan de universiteit te Groningen, de aard en intensiteit van zijn geestelijke 
heroriëntatie en de door hem opgebouwde relaties met geestverwanten, zoals bij
voorbeeld zij die in de kringen van het Reveil verkeerden. Een en ander resulteerde 
in mijn wens dat er vanuit de bronnen een integrale biografie van De Cock zou 
worden geschreven. 
Ik noem een paar belangrijke aspecten waarop mijn onderzoek nader zou moeten 
ingaan. Naast de al genoemde 'openliggende thema's' zijn dat die zaken die ingaan 
op de vraag naar de aard, de inzet en de omvang van de Afscheiding van 1834 — 
en speciaal vanuit de betrokkenheid van De Cock. En evenzo de thematiek van de 
vervolgingen van De Cock en zijn mede-afgescheidenen, waarbij hun verhouding 
tot de overheid ook betrokken moest worden. Ook zou het wenselijk zijn een poging 
te ondernemen om te achterhalen wie tot de leidinggevenden binnen de afgeschei
den gemeenten behoorden en welk sociaal profiel op hen van toepassing was. Een 
ander speciaal onderzoeksthema betrof de door De Cock in Groningen en Drenthe 
opgezette predikantenopleiding, waarin de eerste contouren zichtbaar werden van 
de Theologische School die in 1854 in Kampen van start ging. Een laatste hoofddoel 
van mijn onderzoek zou zich richten op het beschrijven van het theologische profiel 
van De Cock en zijn plaats in de theologiegeschiedenis van de 19* eeuw in het alge
meen en dat van de afgescheiden kerken in het bijzonden Alles bij elkaar genomen 
heeft het mij sterk gemotiveerd een diepgaande bronnenstudie op te zetten om de 
integrale biografie van 'de vader van de Afscheiding van 1834' te realiseren. 

2. Historiografie 
Er is over de Afscheiding van 1834 veel geschreven. Ik verwijs voor de titels graag 
naar de Inleiding (met de annotaties) van M. te Velde op diens proefschrift over A. 
Brummelkamp (1988) en naar mijn eigen bibliografie. 
Maar de aandacht voor het persoonlijke aspect van afgescheiden voormannen is 
tamelijk beperkt gebleven. 
Wanneer we ons beperken tot Hendrik de Cock en zijn plaats in de geschiedschrij
ving, dan staat ook nu nog de biografie van zijn zoon Helenius de Cock in hoog 
aanzien. Het uit 1860 daterende werk (dat in 1886 een herdruk beleefde) is zowel als 
levensbeschrijving én als bronnenboek van basale betekenis. Het is met grote zorg 
samengesteld en bevat diverse details waarover alleen een lid van de familie zou kun-
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nen schrijven. Het ontbreken van registers doet enigszins afbreuk aan de gewenste 
toegankelijkheid van dit werk. 
Latere biografieën zijn meer populair-wetenschappelijk van aard, zoals die van J.A. 
Wormser (1915) en van schrijver dezes (die daarbij ook een bronpublicatie verzorgde, 
2004). Daarnaast geven verschillende algemene studies over de Afscheiding meestal 
ook wel biografische data betreffende De Cock, maar dat gebeurt veelal in samen
hang met algemene kerkhistorische feiten. Bijzonder waardevol zijn veel studies die 
zich richten op lokale en regionale kerkgeschiedenis; daaronder nemen de na 1970 
verschenen werken van J. Wesseling en C. Smits de voornaamste plaats in. Van alle 
Nederlandse provincies zijn op dit moment alleen nog Drenthe en Noord-Holland 
niet behandeld. Met de ontwikkelingen in beide gewesten heeft juist De Cock zich 
soms zeer intensief bemoeid. 
De bestaande biografieën over de andere voormannen van de Afscheiding hebben 
uiteraard hun waarde - ook in hun beschrijving van de contacten met De Cock - , 
maar zijn soms verouderd doordat ze bijna 100 jaar geleden zijn geschreven. Dat geldt 
dan wel niet voor de biografie over H.P. Scholte (naJ.A. Wormser, 1915, publiceerde 
L. Oostendorp een dissertatie over hem in 1964) en die over A. Brummelkamp (de 
eerste was van A. Brummelkamp jr., 1910; de jongste is van M. te Velde, 1988)). Van 
de levensbeschrijvingen van S. van Velzen J.A. Wormser 1916; A. Tjoelker, 1935), 
A.C. van Raalte J.A. Wormser, 1915; en Jeanne Jacobson, EltonJ. Bruins, Larry J. 
Wagenaar, Albertus Christian Van Raalte: Dutch Leader and American Patnot, 1996) en H. 
Reenders, Albertus C. van Raalte als leider van Overijsselse Afgescheidenen, in de 
bundel 'Van scheurmakers, onruststokers en geheime opruijers...', 1984) en G.F. Gezelle Meer-
burg J.C. Rullmann, 1919) moet gezegd worden dat zij wel de nodige basisgegevens 
bevatten, maar geen integrale geschiedenis bieden. De biografie over Douwe J. van 
der Werp van de hand vanj. Sjaarda Sheeres, 2006, is een welkome aanvulling op de 
bestaande historiografie. In de biografieën of biografische schetsen van Hervormde 
predikanten en hoogleraren treft men intussen weinig aan dat de biografie van De 
Cock verrijkt. 

Voor theologie-historische aspecten van De Cocks biografie zijn nauwelijks specifieke 
studies bekend; er is van de hand van W. van 't Spijker een interessant onderzoek 
gepubliceerd over de Kerk bij Hendrik de Cock (Kampen 1985). Voor het algemene 
beeld van de theologie in de eerste decennia van de 19* eeuw is naast het werk van 
W Volger (1946) dat van AJ. Rasker (1974) zeer informatief Ook C. Veenhof (± 
1941 en 1959), J. Bosch (1952 en L de Wolff (1954) hebben hun aandacht besteed 
aan de theologische aspecten, zowel van de leer van de N H K als die van afgeschei
den voorgangers. De meest recente studies op dit gebied zijn gebundeld in de uit 
1984 daterende herdenkingsbundels, nl. De Afscheiding van 1834 en haar geschiedenis 
(Kampen 1984) met bijdragen vanJ. Vree, P.N. Holtrop, J. van Gelderen, W van 't 
Spijker en O.J. de Jong. Ook publiceerden: R.H. Bremmer, F.R.J. Knetsch belang
wekkende studies in Aspecten van de Afscheiding (Franeker 1984). In de kring van de 
Christelijke Gereformeerde Kerken verscheen de publicatie In trouw geschaden (Kam
pen 1984) met thematische bijdragen van o.m. J.H. Velema, W. van 't Spijker, J C L . 
Starreveld en T. Brienen. Eerder al gaf J. Hovius zijn inzichten weer betreffende de 
Geschiedeniswaardenng bij Hendrik de Cock (Sneek 1947). Tenslotte vermelden we hier de 
hundel Afschading - Wederkeer (Haarlem 1984) met theologie-historische studies van de 
vrijgemaakt-gereformeerde auteurs H. Bouma, D. Deddens, L. Doekes, J. Kamphuis 
en C. Trimp. 
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De centrale kwestie van de binding aan de belijdenis was voorwerp van onderzoek 
van D.Nauta( 1969). 
De sociale aspecten van de kerkelijke groepering die (mee) door Hendrik de Cock 
is gevormd zijn nog weinig onderzocht; L.H. Mulder richtte zich in zijn in 1973 
verschenen proefschrift op het sociale conflict in enkele Friese gemeenten. Mijn 
onderzoek - dat niet op sociologische analyse berust - richtte zich op de provincie 
Groningen en daarin met name op het sociale profiel van de leidinggevenden bin
nen de lokale gemeenschappen van afgescheidenen. Ook werden de aankomende 
voorgangers hierin betrokken. 

3. Vraagstell ingen 
De Cock diende drie gemeenten in de provincie Groningen als Hervormd predikant. 
In zijn derde gemeente, die van Ulrum, begon hij ermee in zijn publicaties zijn naam 
te voorzien van de aanduiding 'Gereformeerd leeraar'. De vraag kan gesteld wor
den: vanwaar deze keus? Was dit alleen maar een taalkundige variant op het woord 
'hervormd' of bedoelde hij er meer mee? Welk signaal bedoelde hij daarmee af te 
geven? En voor wie? 
De Cock staat vervolgens bekend als de 'Vader der Afscheiding' en neemt daar
mee in de kerkgeschiedenis een bijzondere plaats in. Zijn daad van afscheiding werd 
verwoord in de 'Acte van Afscheiding of Wederkeering'. Het mag helder zijn wat 
'afscheiding 'is - hoewel hiervan diverse varianten bestaan - maar wat bedoelde De 
Cock precies met 'wederkeering'? De genoemde acte draagt wel de term 'wederkee
ring' in de titel, maar deze komt letterlijk in het document niet voor - m.a.w. hoe 
centraal stond deze gedachte in De Cocks denken? 
En welk verband is er aan te geven tussen De Cock als 'gereformeerd leeraar' en zijn 
idee van 'wederkeering'? Eén en ander duidt op discontinuïteit in zijn denken en 
ging in zijn beleving functioneren als een scharniermoment. De vraag moet gesteld 
worden: Hoe en wanneer voltrok zich deze fundamentele verandering? En waardoor 
was dit persoonlijke scharniermoment volgens De Cock van zo groot belang voor 
heel de kerk? En hoe was de receptie hiervan bij kerkelijke autoriteiten en bij al die 
anderen die een kritische relatie met de Hervormde Kerk hadden? En hoe heeft De 
Cock eraan gewerkt om de door hem bepleite 'wederkeering' gestalte te geven in het 
door hem gestichte kerkverband? 
Om op deze vragen een helder antwoord te kunnen geven is het noodzakelijk een 
grondig onderzoek in te stellen naar verschillende facetten uit de levensgang van De 
Cock, aspecten die niet altijd even duidelijk belicht zijn geweest. Mijn onderzoek 
richt zich daarom op het volgende: 
• de persoon van Hendrik de Cock en de milieus waarin hij opgroeide 
• de theologische vorming van Hendrik de Cock aan de Academie van Gronin

gen en daarmee samenhangend de theologisch-kerkelijke context van de eerste 
decennia van de IQ"**̂  eeuw 

• de aard van de discontinuïteit in De Cocks theologische visie en de mogehjke 
invloeden daarop vanuit het Reveil, de Nadere reformatie en de Reformatie 

• de gevolgen van deze discontinuïteit in De Cocks prediking, in zijn relaties met 
zijn collega's en die met 'gewone' kerkleden, zowel in zijn eigen gemeente als 
daarbuiten 

• de publicitaire aspecten rond de discontinuïteit van De Cock 
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• het economisch-fiscaal delict door De Cock begaan bij het verspreiden van zijn 
eerste uitgaven 

• de werkwijze en de achtergronden van de kerkbestuurders van de NHK in hun 
tuchtoefening over De Cock 

• de mobilisering van de medestanders van De Cock 
• de inhoudelijke betekenis van de Ulrumse 'Acte van Afscheiding of Wederkee-

ring' 
• de kerkelijke en ook maatschappelijke impact van de Afscheiding van 1834, 

lokaal en regionaal 
• de houding van kerkelijke en wereldlijke autoriteiten t.o.v. het fenomeen Afschei

ding en afgescheidenen' 
• de gevangenschap van De Cock en de betekenis daarvan voor de toekomst van 

de Afscheiding 
• de visie van De Cock op de vervolgingen en de rechtsgronden daarvoor 
• de werkwijze van De Cock inzake de opbouw van een nieuw gereformeerd kerk

verband 
• de houding van De Cock tegenover opwekkingen en extaseverschijnselen onder 

afgescheidenen 
• de rol van De Cock in 'de crisis der jeugd' in de afgescheiden kerken bezien 

vanuit zijn visie op 'wederkeering' 
• de theologische identiteit van De Cock zelf - vast of veranderlijk? 
• de rekrutering van nieuwe predikanten en de door De Cock verzorgde opleiding 

in Groningen en Drenthe 
• het sociale profiel van de leidinggevenden in de afgescheiden kerken 
• de waardering van het levenswerk van De Cock. 

4. Bronnen 
Als eerste noemen we de in 1984/86 uitgegeven Verzamelde Geschriften die de 
belangrijkste bron vormen voor de integrale biografie van Hendrik de Cock. Een bij
zonder grote collectie aan brongegevens over De Cock en de Afscheiding is door F.L. 
Bos gepubliceerd in de Archiefstukken betreffende de Afscheiding van 1834 (1939-
1946). Als aanvulling daarop gaf P.N. Holtrop in 1976 enkele 'onbekende brieven' 
van Hendrik de Cock uit. 
Het belangrijkste ongedrukte bronmateriaal vindt men in het Archief De Cock te Kam
pen (Gemeentearchief); daarvan is de inventarisatie opgemaakt door J.C. Okkema. 
We hebben deze gedrukte archivalia gebruikt om Hendrik de Cock vanuit de pri
maire bronnen in beeld te krijgen. Het door De Cock bijgehouden dagboek over 
zijn Groningse gevangenisperiode is door mij in 2004 uitgegeven als bijlage bij de 
populaire biografie over De Cock. 
Daarnaast zijn er gedrukte bronnen geraadpleegd, zoals brochures en tijdschriften 
uit de jaren rond 1834. Met betrekking tot de kerkelijke vergaderingen zijn de in 
druk verschenen de Handelingen van de Algemene Synoden van de NHK van de 
jaren 1834 en 1835 en van de Synoden van de afgescheiden kerken geraadpleegd. 
Andere onuitgegeven bron-documenten betreffende het leven van De Cock in de 
verschillende plaatsen waar hij heeft gewoond vindt men in de diverse burgerlijke 
archieven die zich bevinden in het Regionaal Historisch Centrum Groninger Archie-
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ven en in het Drents Archief te Assen. In deze archieven en in die van het Ryksarchyf 
te Leeuwarden in het Historisch Centrum Overijssel bevindt zich ook het merendeel 
van de kerkelijke archieven met informatie over De Cocks functioneren in de plaat
selijke kerk, de Ringen, de Classes en het Provinciaal kerkbestuur; zijn diensten in het 
afgescheiden kerkverband zijn na te gaan via de notulen van de provinciale verga
deringen en classes die ook in de genoemde archieven in Noord-Nederland bewaard 
worden. Over De Cocks optreden in de provincies Gelderland, Utrecht en Noord-
Holland bevinden zich archiefstukken van vooral justitiële aard in het Gemeentear
chief van Amsterdam en het archief van het Historisch Documentatiecentrum voor 
het Nederlands Protestantisme (aan de Vrije Universiteit in de hoofdstad). Slechts 
een enkel voor mij doel belangrijk brongegeven over mogelijke directe contacten van 
De Cock met Reveilmensen bevindt zich in het Reveilarchief (dat zich bevindt in de 
Universiteitsbibliotheek van Amsterdam). In het archief van het Waterschap Noor-
derzijlvest te Groningen bevatte enkele gegevens over een doopsgezinde notaris en 
publicist die zich mengde in de kerkeüjke kwestie van de binding aan de belijdenis. 
Het Nationaal Archief en het Koninklijk Huisarchief te Den Haag bevatten voor 
mijn doel nauwehjks of geen nieuwe gegevens. Een onbekend gebleven brief van De 
Cock aan een 'kruisgezinde' broeder werd aangetroffen in het archief van G. Kool 
te Eederveen. Voor de gegevens m.b.t. de sociale profielen van de leidinggevenden 
van de afgescheiden gemeenten in de provincie Groningen werd het archief van het 
Kadaster te Groningen geraadpleegd. 

Voor wat betreft buitenlandse archieven leverde het onderzoek van het archief van 
het Calvin College in Grand Rapids (USA) en het archief van het A.C. van Raalte 
Institute in HoUand (Michigan, USA) en het Argief van die Gereformeerde kerk 
in Suid-Afrika geen documenten op die betrekking hadden op de biografie van De 
Cock . 

5. Opzet van deze studie 
Omdat deze studie tot doel heeft (vrijwel) alle aspecten van het leven en werk van 
Hendrik de Cock in beeld te brengen, is de opzet zo gekozen, dat naast - en deels 
in samenhang met - de beschrijving van zijn levensgang een aantal thematische 
hoofdstukken of paragrafen wordt aangereikt. De thema's betreffen de in de eerste 
decennia van de 19''' eeuw dominante protestantse theologie, de relatie van De Cock 
met het Reveil, de verhouding tussen de overheden en de afgescheiden kerken, de 
sociale profielen van De Cocks belangrijkste medestanders en de rekrutering van de 
aanstaande afgescheiden predikanten, de theologische inzichten van De Cock. 
Het door mij verrichte onderzoek naar de lokale ontwikkelingen in verband met de 
Afscheiding staat formeel los van het te verdedigen proefschrift; op een bijgevoegde 
cd-rom vindt men een kroniek van alle door De Cock verrichte gemeentestichtingen 
in de jaren 1834-1841. Hiervoor zijn ook veel lokale archieven (kerkelijke dan wel 
wereldlijke) onderzocht, o.m. te Ulrum, Leens (incl. met o.m. het gemeentearchief 
van Ulrum), Delfzijl, Enumatil, Zuidhorn, Dokkum, Heerenveen, Smilde, Hooge-
veen. Kampen, Amersfoort, Bentheim (BRD). Ook zal men op de cd-rom enkele 
bijlagen aantreffen: a. een overzicht van de collega's van De Cock in de NHK, anno 
1834, binnen de classis Middelstum; b. een chronologisch overzicht van het leven en 
werk van De Cock tussen 1833 en 1842. 

29 



Hendrik de Cock (1801 - 1842) 

6. Bijlagen en annotaties 
De opgenomen bijlagen betreffen de brieven van de jonge Hendrik de Cock aan zijn 
geliefde Frouwe Venema, de eerste brief die De Cock na zijn schorsing in dec. 1833 
ontving van een Stad-Groningse medestander, enkele aantekeningen van De Cock 
over gebeurtenissen van eind oktober en begin november 1834, een beschouwing 
van De Cock over het thema vervolging en gerechtigheid, een register van allen die 
De Cock een bezoek brachten in de Groningse gevangenis, en enkele theologische 
notities van De Cock. De door hem samengestelde overzichten van zijn boekenbezit 
zijn 'meegenomen' in mijn hoofdstuk over het theologische profiel van De Cock. 
De annotaties in dit boek bevatten biografische en andere details en geven veelal aan 
waar de auteur zijn gegevens aan ontleend heeft. De daar gebruikte afkortingen zijn 
in hun volle betekenis een afzonderlijk overzicht aangegeven. 

7. Nadere studie 
Is de hier geboden studie van de biografie van De Cock te beschouwen als een sluit
stuk van het kerkhistorisch onderzoek? Al is er nu een 'zo volledig mogelijke bio
grafie' geschreven, dal wil niet zeggen dat er qua biografie geen nieuwe feiten aan 
het licht kunnen komen. Vooral kan dat het geval zijn vanuit het onderzoek naar 
de lokale en regionale kerkgeschiedenis. Voorbeelden daarvan zijn reeds in velerlei 
vorm voorhanden, maar het geheel zou wellicht meer aangestuurd kunnen worden 
vanuit een wetenschappelijk centrum dat zich met name moet richten op heldere 
vraagstellingen en kritische begeleiding van hen die zich met het lokaal en regionaal 
kerkhistorisch onderzoek bezighouden. Een hernieuwde aanzet is door mij gegeven 
waarvan het (voorlopige) resultaat is uitgegeven op de hierboven genoemde cd-rom. 

H. Veldman, januari 2009 
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1 I JEUGD EN VORMINGSJAREN, 1801-1823 

De biografie van Hendnk de Cock begint uiteraard met een schets van de jonge jaren van onze hoofd

persoon In welk milieu werd hij geboren en hoe groeide hij op? Wat waren bijzondere kenmerken van 

de familie De Cock? Speelden verlangens van ouders en tradities van het voorgeslacht een bijzondere 

rol? Deze en andere factoren zyn immers bepalend voor iemands persoonlijkheid, ambities en moge

lijkheden? En verder: welke kansen bood het soaaal-economische milieu van de regio voor vorming, 

opleiding en studw? En hoe wat was bepalend voor het geestelijke en kerkelijke milieu waann een 

jonge man op weg gaat naar zyn toekomst? Het zyn deze dne kringen waarvan een beeld willen 

vormen om de jonge Hendnk de Cock te leren kennen. 

Veendam e n Wildervank 

Het Groningse Veendam is de plaats waar Hendrik de Cock ' werd geboren op zon

dag 12 april 1801. In die tijd telde de veenkoloniale agglomeratie Veendam-Wilder-

vank ruim 9000 inwoners, daarmee was ze na de stad Groningen (die 26.000 inwo

ners telde) verreweg het grootste bevolkingscentrum in de provincie (waar 130.000 

mensen woonden).' 

De ouders van Hendrik waren de toen 34-jarige landbouwer en vervener Tjaarda 

de Cock en de 29-jarige Jantje Hindriks Kappen de Boer ^; ze kregen met deze zoon 

hun tweede kind, het was ook hun tweede zoon.* Met de naam Hendrik noemden ze 

hem naar zijn grootvader De Boer. Een week later, op 19 april 1801, werd Hendrik 

gedoopt in de plaatselijke Gereformeerde (of Hervormde) Kerk ^. In het doopregis

ter staat de dopeling vermeld als 'Hinderk"'; dit is waarschijnlijk neergeschrevendoor 

' De eerste, officiële, inschnjving van deze pasgeborene vond plaats ovengens zonder vermelding van 
zijn geboortedatum m het doopboek van de Gereformeerde (Hervormde) Kerk van Veendam Bron 
RHC GA, Inv nr 476 2 

^ Veendam was een veenkolome die zich vanaf de 17* eeuw, vanuit de stad Groningen gedingeerd, ont
wikkelde tot een belangnjk centrum voor veenderijen, turfhandel en scheepvaart in Oost-Groningen 
Zie o m H J Keuning, Economische ontwikkelingen In WJ Formsmaea (rtd), Historu van Groningen, 
489 Vgl F E Banga, Veendam, parel van de Groninger Veenkoloniën Bedum 1988 Ook P Brood c s , 350 
jaar Veendam en Wildervank, Bedum 2005 Voor het aantal inwoners van Veendam en Wildervank aan het 
begin van de 19* eeuw J A de Kok, Nederland op de breuklijn, 383, van de stad Groningen 377, van de 
provincie 294 

^ Vader Tjaarda de Cock was geboren in 1767 te Garrelsweer als zoon van ds Regnerus Tjaarda de 
Cock (1726-1806), hij overleed op 25 februan 1843 te Wildervank Moeder jantje Hindnks Kappen 
de Boer was geboren in 1771 te Nieuwe Pekela, zij overleed op 1 november 1834 Zij had een dubbele 
achternaam door samenvoeging van de familienamen van haar ouders Hendnk (of Hindnk) Derks de 
Boer en Aaltje Jans Kappen Het huwelijk van de ouders van Hendrik de Cock was op 7 j anuan 1791 te 
Nieuwe Pekela gesloten G W Nanninga, Kwartierstaat Ds Hendrik de Cock In Genealogisch maandblad 
Gruomnga, 1972, 90 

' In december 1791 was hun zoon Regnerus Tjaarda geboren, genoemd naar zijn grootvader ds De 
Cock 

' In 1655 was in Veendam de Gereformeerde Kerk geïnstitueerd, die maakte deel uit van de classis Old-
ambt M van der Tuuk was sinds de start haar negende predikant W Duinkerken, Sinds de Reductu tn 
Stad en Lande van Groningen, 581 

* Archief N H K Veendam, RHC GA, inv nr 476 2, de spelling van de voornaam van Hendnk de Cock 
vaneert nogal 1 Hinderk in het doopregister van de kerk, 2 Hendricus Tjaarda in het Album Scho-
lasticum' van de Latijnse School te Groningen, 1816, 3 Hendnk Tjaarda in het Album Academicum te 
Groningen 1818, 4 Hendenk bij de inschnjving in het album van het studentencorps 'Vindicat atque 
Poht'te Groningen in 1818 
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ds Marcus van der Tuuk ', die sinds 1790 aan de gemeente van Veendam was ver
bonden De leden van deze kerkelijke gemeente, voor het merendeel werkzaam in 
de veendenjen, de landbouw en de scheepvaart, werden in de 18'̂ '' eeuw op niet mis 
te verstane wijze getekend als 'wereldsgezind' en als een 'onwijs en dwaas volk' dat 
graag offers bracht aan Bacchus Deze beeldvorming, al is ze waarschijnlijk iets te 
ongenuanceerd, is van de hand van de directe voorganger van ds Van der Tuuk in 
Veendam, ds HiUebrandus Janssonius, van 1753-1789 predikant te Veendam, die 
bekend stond als een rechtzinnig Gereformeerd predikant met enige voorkeur voor 
leer en levenspraktijk van de Nadere Reformatie, die zijn gemeenteleden dan ook 
streng vermaande 'Janssonius had zich ook laten gelden in de avondmaalsstnjd' met 
zijn collega Johannes C Appelius te Zuidbroek ' 

Franse tijd 
H t t geboortejaar van Hendrik de Cock, 1801, viel in een periode van nationale ver-
nedenng ons land was sinds 1795 door Franse revolutietroepen bezet en mocht als 
Bataafse Repubhek een kleine satelliet van Frankrijk zijn In 1801 beleefde ons land 
een derde staatsgreep, nu door de Franse militaire machthebbers en hun Hollandse 
medestanders, waardoor de democratie verder werd ingeperkt het 'Wetgevend 
Lichaam' ooit als Nationale Vergadenng bedoeld als de spil van de volkssoeverei
niteit - bezat nu nog alleen maar stemrecht over wetsontwerpen en werd via census
kiesrecht gekozen (eerder was het kiesrecht veel meer algemeen — voor mannen) In 
allerlei opzichten leek men terug te keren tot de toestand van voor 1795 '" 
De Franse macht kreeg in 1806 met de persoon van koning Lodewijk Napoleon wel 
een vriendelijk gezicht, maar deze koning kon niet voorkomen dat het Koninkrijk 
Holland in 1810 werd ingelijfd bij het keizerrijk van zijn broer Napoleon Bonaparte 
Eind 1813 kreeg ons land de vnjhcid terug en begon met koning Willem I een nieuw 
tijdperk Het Congres van Wenen (1815) bepaalde nog vooral uit strategische over
wegingen dal het Koninkrijk der Nederlanden gevormd zou worden door de vroe
gere Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden 
Voor de inwoners van ons land was de Franse tijd niet alleen pohtiek, maar ook 
economisch-sociaal een penode waarin veel oude zekerheden verdwenen Veel inwo-

' Marcus van der Tuuk (1744-1814), telsr uit een belaamd Groninsjs predikantengeslacht, was predi
kant te Ureterp (1768-1769), Diever (1769-1774), Heerenveen (1774-1790) en Veendam (1790-1814) 
W Duinkerken, Reductie , 457 

^ J Wesselini^ geeft in De Afscheiding lan 1834 in GroniTigerland, II, 243v een gedeelte door van een in 1763 te 
Veendam door ds HillrbrandusJanssonius (1718-1789) gehouden donderpreek, vgl H J Top, Geschu 
denis der Groninger Veenkoloniën, 1892, 93v 

' Ds Janssonius stond met eigen accenten in de traditie van de Nadere Reformatie, hij verdedigde tegen
over zijn collega Appelius de opvatting dat de sacramenten 'objectieve verzegelingen zijn van Gods 
beloften en niet een verzegeling v an het mogelijke geloolsbezit van de gebruikers, hierover meer in ons 
hoofdstuk 19 over het theologische profiel van De Cock Janssonius zorgde o m voor de heruitgave van 
J Koelman, Historisch verhael nopende der Labadisten scheuring FL van t Hooft, BLGNI^ I 

'" Simon Schama, Patriotten en bnnjders Revolutie in de JVbordelijke JVederlanden, 1780 1813 480w, over de 
veranderingen na 1795 in Groningen H A Kamphuis, Stad en Lande tijdens de Bataafse Republiek. Bestuur
lijke en gerechtelijke lerhoudingen in Groningen, 1795 180, de nieuwe staatsregeling van 1801 kreeg bij de 
volksstemming door de 416 619 stemgerechtigden slechts 16 771 stemmen voor, en 52 219 tegen, de 
regeling werd echter wel aangenomen verklaard de overgrote zwijgende meerderheid werd tot voor
stemmers verklaard' 
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ners hadden grote moeite om de financiële touwtjes aan elkaar te knopen, maar de 
boerenstand, zeker die m Gronmgen, vormde een goede uitzondenng." 
De provincie Gronmgen heette vanaf 16 oktober 1801 'Departement van Stad en 
Lande"^; deze naamsverandering ging gepaard met een toename van zelfstandige 
bevoegdheden voor het provinciaal bestuur Voor de patriottische regenten bracht 
het jaar 1801 mee dat zij op bestuurlijk niveau (weer) met de Orangisten te maken 
konden krijgen: de oud-stadhouder Willem V had zijn aanhangers via zijn 'Brie
ven van Oranienstein' laten weten dat hij in de nieuwe constellatie geen bezwaren 
meer had tegen het feit dat zij weer bestuursverantwoordelijkheid (wilden) dragen. 
We vermoeden dat de familie De Cock tot de Orangisten behoorde" en dat door 
deze beslissing van Willem V de weg geopend werd voor overheidsfuncties van vader 
Tjaarda de Cock. Hij werd in 1808 - toen de nieuwe bestuursinstellingen van 'mai-
ries' of 'communes' hun intrede deden - schout van Wildervank, later 'maire', en 
na de beëindiging van de Franse overheersing in 1813 burgemeester in deze veenko
loniale gemeente.'* 
Het gegeven dat de landbouwers in de Franse tijd voortdurend met een opgaande 
lijn te maken hadden betreffende de graanprijzen geeft aan dat de akkerbouwers in 
het algemeen niet erg hebben geleden onder de economische malaise van de Franse 
tijd.'-' Deze sector in 's lands economie boerde goed, ondanks dat of misschien wel 
doordat de meeste internationale handelslijnen jarenlang waren geblokkeerd. Land
bouwproducten die primair voor de lokale markt bestemd waren, behielden hun 
waarde; hetzelfde gold van de turf die men als brandstof niet kon missen en die 
tegen een redelijk vaste pnjs te koop bleef 
Toen Hendnk de Cock in 1818 student werd, was dat in eenjaar waarin het met de 
Groninger landbouw nog heel goed ging. "Beter huizen, beter schuren, beter toebe
reide akkers, bouw- en weilanden in alles een ruimer bestaan', aldus het oordeel 
van de leden van de Provinciale Commissie van landbouw.'^ WeUicht heeft de ver
nieuwende invloed van 'verlichte' boeren en geleerden zich ook sterk laten gelden.'^ 
Na 1820 kwam er een crisis, mee doordat er veel Russische landbouwproducten op 
de Europese markt kwamen. Groningse landbouwers hebben in dat verband in 1823 

" Over de Groningse landbouw in deze tyd meer by J M G van der Poel, Landbouw m de Noordelijke 
Nederlanden 1770-1840 In AOX,10, 159-182 Ook F Fnesler, De economuche ontwikkelingen van de 
landbouw in (xromngen 1800 1910 

" Het gebied Westerwolde (met de vesting Bourlange) kwam in 1801 los van de Stad-Groningse over-
hcidsrechlen die daar (als van een leenman) sinds 1619 hadden gegolden, het werd nu evenals het Old-
ambt en de drie kwartieren van Groningen onder direct bestuur van provinciale autonteit gebracht 

" Dit vermoeden is gebaseerd op de bij/onder hoge achtmg van Hendnk de Cock voor koning Willem 
I, een achting die hij behield ook toen de konmg bleef weigeren de verzoekschriften van De Cock in te 
vnlligen 

''' Voor meer details m b t de veranderingen in de Franse tijd in Groningen W J Formsma, Van patriot
tisme naar hberalisme, 1795-1848 In W J Formsma e a (red), GromnjOT, 425-441 

' ' P Priester, Landbouw, 7-10 
'̂  In Staat lan den landbouw en der landhuishouding [ ] in de provincie Groningen, in dfnjare 1818, Groningen 

1821, 79v 
" IJ hot]ie,Dne generaties Teenstra en de Verlichting op hel Groninger platteland (1775 1825), vg\ IJ Botke,-Boer CT 

heer 'De Groninger boer' 1760 1960 Ook L H Bruins, Leven en vlerken van Geert Reinders, de grondlegger lan de 
immunologie 
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een uitvoerig rekest ingediend bij koning Willem I.'^ En ook later lieten deze boeren 
hun moeite merken als er om meer belastinggeld werd gevraagd. 
Bij Tjaarda de Cock, die met de opbrengst van de turfwinning en de landbouw 
zijn bronnen van inkomsten had, is er dan ook niets bekend dat wijst op verarming. 
Daarmee bleef deze man die het gemeentebestuur van WUdervank voorzat behoren 
tot de betrekkelijk welvarende elite in de veenkoloniën. En zo kunnen we veilig aan
nemen dat de jonge Hendrik de Cock in financieel opzicht een tamelijk onbezorgde 
jeugd heeft mogen doormaken. 

Familie De Cock 
Het sociale milieu van de familie van de jonge Hendrik is te karakteriseren als dat 
van de deftige, gegoede boerenstand, ofwel de Groningse plattelandsaristocratie. De 
familie De Cock woonde eerst nog in een behuizing dicht bij een brug over het 
Beneden Oosterdiep aan de toen nog onverharde weg naar het 'Egypteneind'''', daar 
waar het kanaal doorging in de richting van Muntendam als de scheepvaartver
binding uit de veenkoloniën met de buitenwereld. Vader De Cock oefende in de 
gemeente Veendam het ambt van assessor (vgl. wethouder) uit. 
Korte tijd na de geboorte van Hendrik verhuisde de familie De Cock naar de nabu
rige veenkolonie Wildervank^", waar vader aan het Middenverlaat '̂ zijn bednjf 
voortzette. Al spoedig bekleedde hij de openbare ambten van schout, maire en bur
gemeester van de in 1811 zelfstandig geworden gemeente Wildervank. In de laatste 
functie bleef hij aan tot 1 januari 1838. Zijn plaats in het netwerk van bestuurders in 
de provincie Groningen is er een op de achtergrond, hij kan hoogstens tot de subtop 
gerekend worden. In de famihe van Tjaarda de Cock waren voorheen landbouwers 
en dominees de meest geziene figuren. Via neef mr. R.T. Mees ^̂ , die lid was van 
de Provinciale en Gedeputeerde Staten van Groningen en advocaat in het arrondis
sement Appingedam en in 1863 burgemeester van Appingedam werd, was De Cock 
gelieerd aan de hoogste elite van de provincie Groningen.'^' Binnen de landbouwfa-
milies stond deze ondernemende familie in hoog aanzien. 

Als verantwoordelijke bestuurder werd Tjaarda de Cock vanaf de start van de in 
1834 onder leiding van zijn zoon begonnen Afscheiding scherp in de gaten gehou-

" Rekwest en Inhchtaide Memone, namens een aanzienlijk aantal voorname landbouwers in de Promnae Groningen, ter 
erlanging van tijdelijk verbod van en voortdurend bezwaar op den invoer van Granen en Peulvruchten, aan ^ne Majesteit 
dm Koning der J^'ederlanden, in de maand December 1823 ingediend Groningen (H EekhofT Hz), 1823, [II], 10 
en 44 bladzijden 

'" Volgens sommige inwoners van Veendam werd de naam van de woonwijk 'Egypteneind' als symbool 
gezien van de door De Cock gelelde Afscheiding die men als bevnjding uit de N H K , d i 'Egypte' zag 
Voor de onginele betekenis van de naam Egypteneind FE Banga, Veendam, 105 

™ Wildervank was vanaf 1648 als veenkolonie opgezet door Adnaan Geerts Wildervanck De Gerefor
meerde Kerk werd hier geïnstitueerd in 1687 In 1811 was bijna 90% van de bevolking lid van deze 
kerk 

'̂ Een verlaat of vallaat IS een kleine schutsluis voor de scheepvaart, FE BsLngsi, Veendam, 23 \ Het gezin 
De Cock woonde op de grens van de gemeenten Veendam en Wildervank 

'^ Mr. Regnerus Tjaarda Mees (1790-1867) was een zoon van ds Menso Alting Mees (1744-1795) en 
Enna de Cock (1769-1809), een zuster van Tjaarda, de vader van Hendnk de Cock 

^' M Peterzon, 'Een werkzaam en nuttig leven' Het netwerk van bestuurders in Groningen in de 19' en 
vroeg-20''eeuw, in Gronings Historisch Jaarboek, 1996,99-114 Mr R T Mees behoorde in 1833 tot de top 
tien van de financiële en bestuurlijke ehte van de provincie Groningen 
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den door zijn superieuren, in verband met de door velen - ook in Wildervank -
gevreesde ongeregeldheden.'* 
De opvoeding van de jonge Hendrik thuis heeft geen bijzondere sporen nagelaten. 
Omdat er feitelijk geen bronnen zijn die ons informeren over de huiselijke sfeer, 
moeten we feitelijk volstaan met de sobere indruk die Hendriks zoon Helenius later 
heeft beschreven in de biografie van zijn vader Hij schreef in 1860 en herhaalde het 
in 1886: "De ouders van vader, ofschoon allezins godsdienstig en in elk opzicht ach
tenswaardig, waren echter van de zuivere geref leer onkundig, en de godsdienstige 
opvoeding die zij hunnen kinderen gaven, kon er in geenerlei opzicht toe dienen, om 
hunnen zoon eenmaal als verdediger en handhaver der geref leer te doen optreden." 
'^ Uit deze mededeling mag men afleiden dat de familie De Cock in allerlei opzichten 
een door de omgeving aanvaarde levenswijze heeft gepraktiseerd, zoals het één- of 
tweemaal bezoeken van de erediensten op zondag. Godsdienstig liep men mee met 
de hoofdstroom van de tijd. Men kan die stroom - op enkele lokale uitzonderingen 
na - aanduiden als 'verlicht Gereformeerd': aan de overgeleverde orthodoxe leer- en 
levenspraktijk had men één of meer vleugjes van de 'common sense' uit de nadagen 
van de Verlichting toegevoegd.'*' Daarbij was men in de regel zeer gemoedelijk en 
tolerant. 

Kerkelijk mi l i eu 
De burgerlijke gemeente Wildervank telde aan het begin van de 19'''" eeuw wee ker
ken: de Gereformeerde en de Lutherse. Het pastorale werk in de Gereformeerde (= 
Hervormde) Kerk werd sinds 1804 in Wildervank verricht door ds.J.G. Oosterbeek.'' 
Naast de gebruikelijke herderlijke zorg bestond dit bij de familie De Cock vooral in 
het stimuleren van de studiezin van de jonge Hendnk en in het hem aanreiken van 
de eerste beginselen van de wetenschappelijke, klassieke vorming. Wellicht mee door 

D Mulder, 'Woeling in Wildervank Vader en zoon De Cock en de Afscheiding' in de afscheidsbundel 
voor dr J J Huizinga (Noordelijke Hogeschool Leeuwarden) in de Ubbo Emmius Almanak, Gronin
gen 1985 (12 pp ) , vgl de brief d d 13 november 1834 van T Sypkens, de procureurcnmineel in de 
provincies Groningen en Drenthe, aan de Gouverneur van Groningen S Sybenga, De Afscheiding en het 
Algemeen Reglement voor het bestuur der Nederkmdsch Hervormde Kerk van 1816, Groningen z j [1934], 78-82 
Helenius de Cock, Hendnk de Cock, Eerste Afgescheiden Predikant in Nederland Beschouwd m leven en werkzaam 
had Eene bijdrage tot Recht verstand van de Kerkelijke Afscheiding, 10 
Over de rond 1800 bestaande 'common sense' (in de filosofie en in de maatschappelijke verhoudingen) 
schrijven we uitgebreider in het volgende hoofdstuk 
Johannes Gerdes Oosterbeek (15 oktober 1769, Groot Borssum in Oost-Friesland- 1842 Wildervank), 
na theologische opleiding te Groningen wordt hij in 1799 predikant te Oldenzijl (bij Uithuizermeeden), 
in 1800 te Ten Boer, vanaf 1804 tot zijn emeritering in 1842 te Wildervank W Duinkerken, Reductie, 
deel 2, 331 Volgens mededehng van de heer R Ploeger te Groningen, oud-archivaris van de N H K te 
Wildervank, is ds Oosterbeek de wegbereider geweest van de hberale, moderne prediking, waarmee 
hij de basis heeft gelegd voor de vnjzinnigheid die m de N H K van Wildervank lange tijd dominant 
IS geweest Een en ander is af te leiden uit een kritische bnef van november 1833 aan het adres van 
ds J G Oosterbeek, deze bevindt zich in het Historisch Documentatiecentrum voor de Geschudenis van het 
Nederlandse Protestantisme te Amsterdam, in de collectie Losse stukken, catalogus 299, onder nummer 84 
De tekst (met inleiding) nemen we als bijlage op in het op cd geplaatste hoofdstuk over Wildervank 
Verder moeten we letten op de door Oosterbeek in 1834 doorgezette afzetting van de orthodoxe cate
chiseermeester van Wildervank Poppe Rijkens de Wit en de gestrengheid waarmee deze predikant de 
afgescheidenen wilde laten vervolgen Het oordeel is ons bevestigd door de histoncus D Mulder die de 
geschiedenis van de Afscheiding in Wildervank heeft beschreven in Anders dan de wereld, anderhalve eeuw 
Gereformeerde Kerk m Wildervank, 1835-1985 Wildervank 1985 
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pastor Oosterbeek nam de familie al vroegtijdig het besluit om deze pientere zoon de 
opleiding te laten volgen om predikant te worden; het zal de instemming gehad heb
ben van grootvader, ds. Regnerus T. de Cock.^^ Daarbij kreeg men - aldus denotitie 
van Helenius de Cock - van deze predikant als wijze raad te horen dat een godge
leerde op de hoogte moest zijn van zijn tijd en tevens dat hij 'met zijn tijd moest voor
uitgaan'. Tegelijk nam Oosterbeek — volgens Helenius de Cock - daarmee enigszins 
afstand van een verleden waarin allerlei 'verouderde en bekrompen' begrippen de 
overhand hadden gehad.'^' 
Van verontrusting bij de familie De Cock over de leer en de verkondiging van deze 
predikant is niets bekend. In de kerk van Wildervank was er in de jaren '30 wel verzet 
tegen ds. Oosterbeek opgekomen. Niet alleen werd in 1834 een rekest van 122 leden 
van de Nederlandse Hervormde Kerk te Wildervank °̂ bij koning Willem I inge
diend, waarin men opkwam voor de Gereformeerde leer, maar ook is er het verhaal 
- dat nog lange tijd rond ging - over een protestactie tijdens een kerkdienst. Die actie 
deed zich voor nadat de onderwijzer op school begonnen was met het aanleren van 
de al in 1807 ingevoerde Evangelische Gezangen, die hij na verloop van tijd ook in 
de kerk - hij was immers voorzanger - wilde zingen. Toen hij dat doorzette kwam 
het tot een vrij ernstig incident; de meester-voorzanger werd met brandende kaarsen 
bekogeld. Hij kon niet anders dan zijn activiteit (voorlopig) staken. De man die dit 
jaren na dato nog eens in herinnering bracht was een relatieve buitenstaander; de 
Evangelisch-Lutherse predikant van Wildervank ds. H.A. Benit.^' 
Een wezenlijk deel van de opzettelijke godsdienstige opvoeding van Hendrik de 
Cock - in de vorm van catechese - werd verzorgd door Hendrik Hans Nieman^^, 
volgens Helenius de Cock een 'algemeen geacht catechiseermeester' van de kerk te 
Wildervank. Diens godsdienstige inzichten worden in de bestaande literatuur steeds 
als rechtzinnig Gereformeerd aangemerkt. Hij benadrukte de (noodzaak tot) weder
geboorte van de mens, 'de bekering des harten en het geloof in Christus dat het hart 
reinigt'. Helenius de Cock beseft in zijn biografie wel dat zijn vader dit onderwijs op 

™ Grootvader Regnerus Tjaarda de Cock (1726-1806) was Gereformeerd predikant te Garrelsweer (1750-
1771) en Nieuwe Pekela (1771-1806); hij was een zoon van de Gereformeerde predikant Tjaarda de 
Cock (1694-1753) en een kleinzoon van de in het Oost-Friese Emden geboren Regnerus de Cock. Een 
broer van Hendriks grootvader ds. Regnerus Tjaarda de Cock was ds. Gerhardus Theodorus de Cock 
(1733-1808), in zijn Friese gemeenten betoonde hij zich een sterk voorstander van religieuze tolerantie. 
Hij vertaalde Voltaires Tmité sur la tolerance (1764). Over deze oud-oom van Hendrik de Cock: J. van 
Sluis, Verlicht en verdraagzaam? De kerkelijke sluipwegen van grietman G.F. Thoe Schwartzenberg en 
Hohenlansberg. In: S. Zijlstra e.a. (red.), Vroomhad tussen Vlie en Lauwers. Aspecten van de Friese kerkgeschiede
nis, 149-170. 

^ Helenius de Cock, Hendnk\2v. 
^̂  Het aantal lidmaten van de N H K te Wildeivank bedroeg 670, volgens de telling van de Classis Win

schoten in 1837; J. Wesseling, 4/Ï<:A. Gron., II, 14. 
" Herman Antoni Benit (1823-1864), EvangeUsch-Luthers predikant te Wildervank-Veendam van 1848-

1851; hij hield de naderhand uitgegeven Redevoering over het tweehonderdjarig bestaan der kolonie Wildervank. 
Wildervank 1850; het bewuste voorval wordt beschreven op p. 80v.; W. Duinkerken, Doopsgezinden, 
Luthersen, Waalsen en Remonstranten in Groningen, Veenwouden 2000, 94. In 1853 gaf ds. Benit een soort 
dorpsvertelling uit Verwaldink of ons dorpsleven. Losse schetsen en herinneringen van Hein Bat, die bij den dorpsdo-
minee in huis woonde. Verwaldink en Hein Bat zijn anagrammen. 

'^ Hendrik Hans Nieman (1747-1834) heeft nog in het voorjaar van 1834 als eerste vaneen groep van 122 
verontruste leden van de N H K te Wildervank zijn handtekening geplaatst onder een rekest aan koning 
Willem I inzake de schorsing van Hendrik de Cock. EL. Bos, Archiefstukken, I, 342, vgl. 336-342. 
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wel tamelijk jonge leeftijd kreeg, en dat de kans dus reëel was dat hij en de andere 
pupillen dit niet in zijn geheel hebben onthouden tot hun volwassenheid toe. Hele-
nius geeft echter aan dat het onderwijs van Nieman 'evenwel niet vruchteloos' zou 
blijven. Dit is natuurlijk vanuit een later perspectief geschreven, immers hij deelt dit 
mee vanuit de gesprekken die hij met zijn vader heeft gevoerd. Hendrik de Cock 
heeft daarin zelf te kennen gegeven 'dat het inzonderheid dit onderwijs was, waar
door hij zich nooit geheel met de hberale denkwijze heeft kunnen vereenigen'.^' Wan
neer we ermee rekenen dat Nieman, hoewel hij de Afscheiding net niet meer heeft 
meegemaakt, zich nog wel met veel medestanders tegen de schorsing van De Cock 
heeft verklaard in een rekest aan koning Willem I, dan zou men kunnen spreken van 
een dunne, maar continue lijn van Gereformeerde vroomheid vanuit de jeugdjaren 
van Hendrik de Cock naar zijn geloofsinzichten in de tijd kort voor en verder na de 
Afscheiding, een lijn die begonnen is bij catechiseermeester Nieman. Daar er over 
de leerstellige inhoud van deze catechese geen nadere details bekend zijn, blijft het 
beeld van de aard van dit onderwijs tamelijk vaag. We kunnen niet verder gaan dan 
het te lokaliseren in de sferen van de Nadere Reformatie en het Pietisme. 

O m s t r e d e n v r o o m h e i d in Oost-Groningen 

Dat deze vroomheidsbewegingen van de 18* eeuw in Oost-Groningen een eigen plaats innamen, 

kan men nagaan uit het optreden van voorgangers als Wilhelmus Schortinghuis " te Midwolda 

en Sicco Tjaden '* te Nieuwe Pekela, waarbij we ook Johannes Verschuir ^ te Zeerijp willen ver

melden (al valt zijn woonplaats enigszins buiten de bedoelde regio) Ook noemen we Johannes C 

Appehus van Zuidbroek (over wie we in hoofdstuk 19 uitgebreider schnjven) en de al genoemde 

Hillebrand Janssomus te Veendam, deze was een bewonderaar van Jacobus Koelman Invloeden 

vanuit het nabij gelegen Oost-Fnesland hebben zich hier zeker laten gelden, waarbij het Engelse 

puritanisme voor Oost-Fnesland nogal maatgevend moet zi)n geweest " 

Minder bekend zijn de Stad-Groningse voorgangers die ook thuishoren in deze stroming, nl ds 

Leonardus Blom, van 1716-1721 verbonden aan Groningen, en ds Johannes Hofstede die van 

1720-1736 te Groningen stond en een vnend was van Sicco Tjdden '" 

In een aantal Oost-Groningse gemeenten raakten de verhoudingen tussen voor- en tegenstanders 

van deze vroomheidbewegingen meer dan eens oververhit, zodat verschillende dorpen m twee 

kampen verdeeld raakten en men soms met elkaar op de vuist ging " 

Het IS een kerkhistonsch opvallend gegeven dat ds Tjaarda de Cock (1694-1753), overgroot-

" Helemus de Cock, Hendnk, 11 
' ' J C Kromsigt, Wilhelmus Schortinghuis, M J A de Vnjer, Schortinghuis en zyn analogieën, vgl B W Steenbeek 

in Bir,NP, I Ook R A Bosch, Wilhelmus Schortinghuis 
'^ Over Sicco Tjaden H Flonjn in BLGJVP, IV Vgl O Knottnerus, Sicco Tjaden, in J D R van Dijk en 

W R Foorthuis, Vierhonderd jaar Groninger Veenkolonun in biografische uhelsen Groningen 1994,212-216 
* Over Johannes Verschuir W J Fournier in BLGNP, I 
' ' Menno Smid, Von den Anfangen des Pietismus im 17 Jahrhundert bis /ur Erweckung und Kirchen-

spaltung im 19 Jahrhundert beiderstits der Grenze In O S Knottnerus c s (red). Rondom Eems en 
Dollard Rund urn Ems und Dollart, 202-217 

' ' De namen van deze stad-Groningse predikers komen voor in de dooi R E van der Wonde geschreven 
scnptie ' O ' Elendig Christendom', een beschrijving van de opkomst van het Pietisme in Groningen 
in de eerste hellt van de 18* eeuw M O -scnptie, in eigen beheer gehouden, Groningen z j , 24 Vgl 
\V Duinkerken, Reductie, reg 

" E W Hofstee, Het Okkmbt Deel I Vormende krachten, 264w 
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vader van Hendnk de Cock, m strijd raakte met de piëtisten in zijn Oost-Groningse gemeente 

Nieuwolda *° 

Zijn zoon Gerhardus Theodorus de Cock (1733-1808), predikant in Fnesland, ontpopte zich 

als een fervent voorstander van tolerantie, maar werd door overheidspersonen in bescherming 

genomen " 

De contrasten met de 19'''^-eeuwse familie zijn hier wel heel bijzonder de Gereformeerde Hen

dnk de Cock is een achterneef van de vrijzinnige G T h de Cock, terwijl P Hofstede de Groot 

zich omstreeks 1834 pubhekelijk, ook tegenover H de Cock, ontdoet van de binding aan de 

Gereformeerde confessie, geheel tegengesteld aan de opvattingen van zijn oudoom ds P Hof

stede, die de Gereformeerde leer verdedigde tegenover de tolerantie 

Het schoolonderwijs 
Over het schoolonderwijs te Wildervank aan het begin van de 19'''' eeuw is uit de 
gearchiveerde bronnen betrekkelijk weinig bekend. Rapporten van schoolopzieners 
en inspecteurs geven hier vrij weinig bijzonderheden In de Schoolmeestersrapporten 
van 1828 van de onderwijzers J.K. de Vrieze en H.W. Bontkes vindt men alleen de 
mededeling dat er in Wildervank twee scholen waren..*^ 
Wildervank telde in het begin van de 19'"'' eeuw ongeveer 3000 inwoners en voor de 
kinderen waren er openbare scholen, d.wz. bestemd voor kinderen van alle gezinnen. 
De lessen werden gegeven in overeenstemming met de richüijnen van het Departe
ment in Den Haag, zoals bepaald in de schoolwet van Adriaan van den Ende uit 
1806. Zijn wet heeft op het Nederlandse onderwijswezen een stempel gezet tot de 
invoenng van de schoolwet vanJ.J.L. van der Brugghen in ISSV."*' 
De sfeer in de openbare school van de 19''̂  eeuw gold als algemeen-christelijk, zoals 
blijkt uit de bepaling van de Algemene Schoolorde van 1806; "De schooltijd zal, 
hetzij wekehjks, hetzij dagelijks met een kort en gepast Christelijk gebed op een eer
biedige wijze ingericht, geopend en gesloten worden en zal bij dezelfde gelegenheden 
ook iets toepasselijks gezongen worden." ** 
Het voornaamste onderwijsdoel was in art. 22 van het 'Reglement voor het Lager 
Schoolwezen en Onderwijs binnen de Bataafse Republiek (1806)' omschreven: "Alle 
Schoohnderwys zal zoodanig moeten worden ingerigt, dat onder het aanleeren van 
gepaste en nuttige kundigheden, de verstandelijke vermogens der kinderen ontwikkeld, 
en zij zelven opgeleid worden tot alle Maatschappehjke en Christelijke deugden." 

" E W Hofstee, Oldambt, h 4 Geschiedenis van de geestelijke stromingen, 236-299 
" Hierover J van Sluis, Verlicht en verdraagzaam' De kerkelijke sluipwegen van gnetman G F Thoe 

Schwartzenberg en Hohenlansberg In S Zijlstra e a (red), Vroomheid tussen Vlu en Lauwers, 149-170 
" Schoolmeestersrapporten 182, in R H C GA, mv nr. E 16 102, In het rapport van schoolopziener 

H Wester komt Wildervank met afzonderlijk aan de orde, in het rapport van H Wijnbeek uit 1836 
toonde de inspecteur zich tevreden over de school van Wildervank, onder leiding van meester J K de 
Vneze werd door twee onderwijzers 'op ene gepaste wijze' les gegeven aan in totaal 115 kmderen Toch 
was schoolopziener ds M J Adriani (predikant te Oude Pekela, 1809-1845)niet tevreden, hij meende 
dat De Vneze zich 'te veel schikte naar de bekrompen denkwijs der ingezetenen' (nl de afgescheidenen, 
HV), J Wesseling, Afsch Gron , II, 258 

" Over het onderwijs en de opvoeding in Nederland in de 19* eeuw, H C de Wolf, Onderwijs en opvoe
ding in de Noordelijke Nederlanden 1795-1813, en Idem 1813-circa 1840 In A GA, 11, 36-46 en 
107-116 Vgl HV '^ooródiin, Historische pedagogiek van J^ederland,Ti-?&. 

** D. Wouters en WJ. Visser, Gesckuderas van de opvoeding en het Onderwijs, looral m JVederland,Groningen 1926, 
217 
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In het daarop volgende artikel werd bepaald dat het onderwijs 'in het Leerstellige'-
niet zou geschieden door de schoolmeester; dit vanwege het beginsel van scheiding 
van kerk en staat. Maar er zouden wel maatregelen worden genomen, opdat de 
kinderen niet verstoken zouden blijven van dit soort onderricht *^ 

O m een indruk te krijgen van de betekenis van de maatschappelijke en christebjke deugden 

geven we het woord aan de invloednjke Groningse schoolopziener Hendnk Wester** In 1795 

werd - toen hij nog als schoolmeester optrad - zijn verhandeling over 'De gebreken in de bur

gerscholen' bekroond door de 'Maatschappij tot Nut van 't Algemeen' In een rede in 1811 over 

de 'chnstehjke deugden' merkte Wester het volgende op " het hoofddoel van het schoolon-

derwijs moet zijn om kinderen tot verstandige, brave en gelukkige menschen te vormen In het 

genoemde artikel wordt de noodzakehjkheid van het onderwijs der kinderen in den godsdienst 

reeds voorondersteld, want hoe kunnen kinderen tot alle chnstehjke deugden worden opgeleid, 

zonder dat zij kennis van de Christelijke Godsdienstleer ontvangen' Doch laat mij wat nader in 

eenige bijzonderheden treden Een leermeester kan zonder Godsdienstonderwijs de verstande

lijke vermogens zijner scholieren wel ontwikkelen, opscherpen en beschaven, hun de maatschap

pelijke phchten voorhouden, die zij, als leden van den burgerstaat, aan hunne overheden en 

medeingezetenen van hun vaderland verschuldigd zijn, ja , ook de plichten, die zij jegens al hun 

medemenschen moeten uitoefenen, maar zonder Godsdienstonderwijs kan hij zijnen leerhngen 

de verplichting niet leeren kennen, veel minder levendig doen beseffen en ernstig betrachten, die 

ZIJ aan God, hunnen Maker, Onderhouder, Weldoener en Opperheer hebben " *' 

In Wildervank is - naar we aannemen - slechts één onderwijzer aan de school ver
bonden geweest; in één lokaal heeft hij de hem toevertrouwde schare kinderen met de 
nodige moeite bij de les trachten te houden. Dat hij bij dit alles de oudere leerlingen 
inschakelde bij het onderricht aan de jongste pupillen kan men als een aanvaarde 
gewoonte gevoeglijk aannemen. De verplichte vakken bestonden uit lezen, schrijven, 
rekenen en taal; andere vakken waren facultatief, al naar gelang de mogelijkheden 
van de schoolmeester en/of de eventuele wensen uit de maatschappij. 
De wetgever schreef ook de schooltijden voor: op vier schooldagen moest men twee 
schooltijden per dag bezig zijn, de twee andere schooldagen volstond men met één 
schooltijd. Het laatste kwam in de praktijk neer op de vrije woensdagmiddag en de 
vrije zaterdagmiddag. Op die middagen was er gelegenheid om het kerkelijk onder
wijs aan te bieden dat binnen de school zelf niet mocht worden gegeven.** 

*^ D hangedijk. Degeschudmis van hetprotestants-chnstehjk onderwys, Delft 1953, 16 
" Hendnk Wester, geb 23 januan 1752 te Garmerwolde (gem Ten Boer), als zoon van een landbouwer 

HIJ werd eerst winkelbediende te Groningen, maar werkte zich als autodidact op tot onderwijzer, eerst 
te Ten Boer (1772-1783), daarna te Oude Pekela (1783-1801) Onderwijsverbetenng stond hoog m zijn 
vaandel, o a uitkomend m zijn verbetenngen in de spelling en zijn afkeer van het dialect en voorkeur 
voor het Nederlands In 1801 werd hij benoemd tot schoolopziener in een deel van de provincie Gro-
mngen Wester schreef ongeveer 50 werken, meest van onderwijskundige aard Hij is overleden op 21 
februan 1821 te Oude Pekela, waar een grafmonument voor hem is opgencht, in Ten Boer staat zijn 
standbeeld In de provincie Groningen is in meerdere dorpen (ook te Wildervank) een openbare school 
naar hem genoemd De eerste aanzet tot zijn levensbeschrijving gaf Th van Swinderen met diens Ter 
gedachtenis van Hendnk Wester, Groningen 1821 Zie ook P T h F M Boekholt e a , Spiegel van Groningen, 73. 

" Geciteerd via H G Leih, Geschiedenis van het protestants chnstehjk onderwijs, 20v 
" H C de Wolf, Aa,AGM, deel 11, 42 
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Naar de Latijnse School 
Hendrik de Cock is na zijn leertijd op de lagere schooi niet direct overgestapt naar de 
Latijnse School in Groningen. Wel was hij in die tijd, naar zijn zoon Helenius mee
deelt, door zijn ouders voorbestemd 'tot het leeraarsambt', en werd hij daarin verder 
gestimuleerd door ds. Oosterbeek. Het is uit de beschikbare bronnen niet helemaal 
duidelijk hoe Hendrik de tijd na de lagere school (ongeveer twee jaar) heeft ingevuld. 
Waarschijnlijk heeft de plaatselijke predikant hem les gegeven in de klassieke hoofd
vakken Latijn en Grieks. Gezien de leeftijd van 15 jaar waarop Hendrik naar de stad 
Groningen overging; kan hij tot aan dat moment niet alleen maar de lagere school 
hebben bezocht. Bovendien kon hij op de Latijnse School in Groningen geplaatst 
worden in de tweede klas, d.w.z. dat hij daarna alleen nog de eerste klas hoefde af 
te lopen. Er was in Wildervank kennelijk al veel voorbereidende studie verricht.*^ 
Zeker is wel dat Hendrik de Cock zich in de nazomer van 1816 heeft ingeschreven 
op de Latijnse School in de stad Groningen. Die was (sinds 1595) gevestigd in de 
lokaliteiten van het vroegere Broerklooster en had een eigen toegangspoortje in de 
Zwanestraat. Daar kreeg Hendrik in de op één na laatste klas een plaats.^" Dat kan 
dus niet anders betekenen dan dat hij een goede 'vooropleiding' had ontvangen. In 
die jaren gaf een predikant wel vaker dergelijk onderricht. 

Vader Tjaarda de Cock kon als welgestelde boer en als burgemeester trots zijn en z'n 
aristocratische standing volhouden nu zijn zoon 'helemaal' in de Stad studeerde. Bij 
wie Hendrik in de kost was, is niet precies bekend. Helenius kon in dit verband ook 
geen naam noemen, hij vermeldde hierover alleen dit: "Hier had hij het geluk aan 
het huis van een vriend zijns vaders, als een zoon te worden bejegend, hetgeen hem 
voor vele verleidingen bewaarde, waaraan hij, geheel aan zich zelven overgelaten, 
blootgesteld zou geweest zijn."^' 

Het fenomeen 'Latijnse School' was in die tijd het voorportaal van de academie 
of universiteit. Het werd wettelijk ook gerekend tot het Hoger Onderwijs. De 
hoofdvakken waren Latijn en Grieks; het onderwijs in het Grieks was vaak een 
probleem; in veel gevallen kwam men niet verder dan het leren lezen van het 
Griekse Nieuwe Testament.'^ Maar op de Latijnse School van Groningen deden 
zich in dit opzicht geen problemen voor. Sinds 1 juli 1816 stond in deze school een 
nieuwe en ook zeer bekwame rector aan het roer", in de persoon van mr. Willem 

De Ldtijnse School m Veendam is officieel in 1827 opgencht door het initiatief van C.JM Inkrott 
(1792-1862), een 'voorloper' van deze instelling was een 'middelbare' school in 1820 Dit alles kwam 
dus tot stand na het vertrek van Hendrik de Cock naar Groningen R Reinsma, De Latijnse scholen in 
Groningen van 1815-1850, in GVA 1972-1973,31-47 
O p 17 september 1816 wordt in het Album Scholasticum van de Latijnse School te Groningen inge
schreven 'Henncus Tjaarda de Cock, Veendamo-Omlandus, 15 annos natus' Deze school was sinds 
1595 gevestigd in het Minderbroederklooster met een toegangspoortje daarheen in de Zwanestraat In 
1847 werd de school omgezet m het Stedelijk Gymnasium, later bekend als het Praediniusgvmnasium 
Website wwwpraedinius nl 
Helenius de Cock, Hendnk, 1 Iv 
J Huizinga, Geschiedenis der Universiteit gedurende de derde eeuw van haar bestaan 1814-1914 In 
VW 8, 57 
De jaartraktementen van de onderwijsgevenden aan de Latijnse School in Groningen waren in 1817 
als volgt 
rector f 1304,-, conrector f 1040,50, praeceptor V school 1074,50, praeceptor 2' school f 926,50; 
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Terpstra^"*, eerder rector van een soortgelijke school te Arnhem. Toen Hendrik in het 
cursusjaar 1817-1818 bij deze man in de klas kwam, ontving hij van hem - naast de 
klassieke talen - alle bijwetenschappen, met uitzondering van de mathesis Een van 
de eerste daden van deze nieuwe rector was het vaststellen - in goed overleg met de 
dne curatoren^-' - van de schoolvakanties: de grote vakantie zal zes weken duren, 
de wintervakantie twee weken en de paasvakantie één week. De leerlingen aan deze 
Latijnse School, ongeveer zeventig in getal en allen jongens, werden tijdens de leerja
ren van Hcndnk de Cock onderwezen door de rector en vijf andere docenten.-''' 
Het officiële bezoek van hoofdinspecteur H. Wijnbeek^' in 1817 leverde de Gro
ningse school een prima beoordeling op. hij vond alles m perfecte staat. In zijn rap
port schreef hij namelijk: "Nergens heb ik de Latijnsche scholen in eenen zoo bloe-
ijenden staat als hier aangetroffen. Het getal der scholieren, hetwelk in het begin 
des vorigen jaars slechts 25 bedroeg, is sedert tot 70 geklommen. Deze bloei schijnt 
voornamelijk te danken te zijn aan den roem, welke de rector W. Terpstra zich in 
het onderv\ajs elders verworven heeft en hier weet te handhaven. Zijn onderwijs heb 
ik grondig, geleerd, smaakvol en juist geschikt bevonden ter voorbereiding voor dat 
der hoogescholen " ^' De curatoren konden tevreden zijn. Maar de vreugde was van 
korte duur: het inspectierapport over 1820 begon met de zin: "De school alhier is 
vatbaar voor verbetering." Rector Terpstra was in 1819 vertrokken. 

Naar de Universiteit 
Na zijn tweejarige studie mocht de 17-jarige Hendrik de Cock in september 1818 
het getuigschrift van de Latijnse School in ontvangst nemen, ondertekend door de 
dne curatoren. Daarmee was voor hem de toegang tot de Groninger Universiteit 
geopend. Hij liet zich daar op 20 oktober 1818 inschrijven als' Hendrik Tjaarda 

praeceptor 3' school f 901, - Nog in 1849 waren deze bedragen de basis voor de toekenning van het 
jaarbedrag van het Rtjk' 

^ Rector W Terpstra (1779-1839) vertrok reeds in 1820 in dezelfde functie naar Rotterdam De Senaat 
van de Groningse Universiteit verleende hem toen een eredoctoraat in de letteren 

'* De dne curatoren van de school waren benoemd door het stadsbestuur van Groningen, het waren de 
heren mr R Lohman (preses), mr H O Feith (secretaris) en mr WJ Quintus Hun handtekeningen 
prijken o m onder het getuigschrift dat Hendnk de Cock in ontvangst mocht nemen na afloop van zijn 
studie aan de Latijnse School 

^̂  Deze docenten waren 
• Cornells Izaak Zweerts (conrector, hij gaf les in Gneks en literaire fabelkunde), 
• Octavus Peerlkamp (1817-1852, kandidaat in de letteren, hij gaf daarnaast les in oude en nieuwe 

aardrijkskunde), 
• J C Burmama Aardenburg (gepensioneerd militair, hij vertrok in 1817, hij gaf wiskunde, maar kon 

zijn gezag met handhaven), 
• Petrus Adnanus Reynders (1817-1827, hij was kandidaat in de letteren, maar gaf ook les in wis

kunde, aardrijkskunde en maakte de pupillen vertrouwd met de nieuwe maten en gewichten), 
• David Dekker (gaf les in geschiedenis 
ledere docent aan de Latijnse School in Groningen gaf aan de klas waarvan hi) mentor was les in 
Gneks en Latijn Bron Notulen van de Curatoren van de Latijnsche School te Groningen RHC GA, 
Inv nr 1446,14a En Tabellansch verslag betreffende de staat van de Latijnsche School te Groningen 
In RHC GA, cursus eerste halfjaar 1818, Inv nr 1446, 22 

" Over deze inspecteur A Dekker, I^evensbenrht van Mr H Wijnbeek, in Handelingen en Mededeebngen 
van de Maatschappij der Nederlandsclie Letterkunde Ie Leielen, 1867, 103w, vgl R Reinsma m GVA, 1964, 
UOv 

™ H Wijnbeek, Verslag van 1817, m R Reinsma, Latijnse scholen, 35 
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de Cock, Wildervank Oldamtinus.^' Hij was die dag de enige die zich als student 
inschreef, in de maand september hadden zich 34 studenten laten inschrijven. Het 
hoogste academische gezag berustte in het academische jaar 1818/1819 bij rector 
Jacob Baart de la Faille (sr).''" 
Hendrik de Cock ging nu op kamers wonen bij broodbakker Johannes Everhardus 
Bódeker in de Zwanestraat (aan de noordzijde), heel dicht bij het Academiegebouw. 
Als student sloot hij zich aan bij het Groninger studentencorps 'Vindicat atque Polit', 
in welks archief men bij de jaren 1818 tot 1821 steeds weer de inschrijving vermeld 
ziet van Hendrik (Tjaarda) de Cock.''' Onder aanvoering van een van de 'senatoren' 
van Vindicat, student Slothouwer - die ook aan de Zwanestraat woonde - werd Hen
drik op 21 november 1818 ontgroend. Volgens de histoncusj. Huizinga was de geest 
onder de Groningse studenten toen tamelijk ruw. Zij bezaten volgens hem 'een eigen
aardig gevoel voor humor'. Hendrik liet zich in de kring van zijn medestudenten altijd 
van zijn goede kant zien; men waardeerde hem om zijn openheid en zijn gulle lach. 
In 1819 verhuisde Hendrik naar de dichtbij gelegen Stoeldraaierstraat, waar hij aan 
de westzijde van de straat een kamer betrok bij Harmannus Ramaker, een 75-jange 
weduwnaar die eerder het beroep van timmerman had uitgeoefend. Daar bleef 
Hendrik wonen tot hij zijn academische studie afsloot. Op gezag van J. Huizinga 
nemen we aan dat in de jaren dat De Cock in Groningen studeerde voor de huur van 
een kamer een bedrag tussen f 40,- en f 70,- per jaar werd betaald; daarbij waren de 
meubels en de bediening inbegrepen.^^ 

Leermeesters en lessen 
De leermeesters van Hendrik de Cock en zijn medestudenten in 1820 waren de 
68-jarige prof dr. Hermannus Muntinghe, de 60-jarige prof dr. Annaeus Ypey, en 
prof dr. Eelco Tinga die in 1820 de leeftijd van 58 jaar had bereikt. Over hun inzich
ten schrijven we uitgebreid in het volgende hoofdstuk. 
De 'Series lectionum' van de theologische faculteit waren als volgt over een studie
week verdeeld:^^ 

Muntinghe 

Maandag en dinsdag om 11 uur en donderdag om 12 uur Chnstelijke theologie 

Maandag, dinsdag en woensdag om 12 uur Hermeneutiek Oude Testament" 

Onder nummer 447 in het Album Academicum van de Universiteit te Groningen Archief Senaat 
RUG. 
J. Baart de la Faille senior was mathematicus en physicus, zelf opgeleid in Groningen Als hoogleraar 
maakte hij ook deel uit van de filosofische faculteit, J Huizinga, Universiteit, 50, 60 Zijn zoon en naam
genoot was later in Groningen een zeer populaire hoogleraar medicijnen 
Bron Archief \ an het Groninger Studentencorps 'Vindicat atque Poht', RNC GA Hier vindt men ook 
de nadere aanduiding van de adressen van de kamerbewoner en student De Cock Volgens medede
ling van een medewerker van het toenmalige gemeentearchief Groningen (d d IS januan 1977) is het 
huidige nummer van het huis aan de Zwanestraat waar Hendnk de Cock eerst op kamers woonde, 
nummer 21 Het huis waar hij aan de Stoeldraaierstraat woonde, werd in apnl 1945, bij de bevnjding 
van Groningen aan het eind van de Tweede Wereldoorlog verwoest en kan nu met meer precies worden 
aangewezen 
J Huizinga, Universiteit, 187 Een huurbedrag van meer dan f 100,- was in de 19* eeuw te Groningen 
zeldzaam 
Annaks Groninger Akademu, I82J, vgl Almanak der Akademw lan Groningen, 1820-1822 
Hermeneutiek dient men als een ruime aanduiding te beschouwen, daarbij was inbegrepen de exe
gese 
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Woensdag om 11 uur en donderdag om 11 en om 3 uur Christelijke religie en kerkgeschiedenis 

Tinga: 

Maandag, dinsdag en woensdag om 9 uur Praktische theologie 

Dinsdag en woensdag om 10 uur Heihge dienst, etc 

Maandag om 11 uur Dogmatiek 

O p later vast te stellen dagen en uren Gelijkenissen 

Eventueel Disputeren 

Ypey 
Maandag en zaterdag om 8 uur Natuurlijke theologie 

Dinsdag, woensdag, donderdag en vnjdag om 8 uur Openbanngstheologie 

Donderdag en vnjdag om 9 uur Hermeneutiek Nieuwe Testament 

Eind 1823 kreeg Muntinghe assistentie toen de veelbelovende dr. Theodorus A. Cla-
risse (geboren 1795) aan de academie werd verbonden. Deze hooggeleerde heeft 
geen colleges gegeven aan Hendrik de Cock. Op 20 december 1822 deed Hendrik 
de Cock namelijk zijn afsluitende examen. 

Leef t i jdgenoten 
Bezien we de lijst met namen van de studenten die zich in vrijwel dezelfde tijd als 
Hendrik de Cock laten inschnjven in Groningen, dan ontdekken we in 1817 de naam 
van Tamme Foppens de Haan, Fnsius, die later binnen de Afgescheiden kerken een 
vooraanstaande rol zou spelen.''^ In 1818 komen we de naam tegen van de domi
neeszoonjan Begemann ^*' (geboren te Vlagtwedde), met wie Hendrik sterk bevriend 
werd. In 1819 treffen we onder de ingeschrevenen de naam van Petrus Hofstede 
de Groot, Leera, Oostfrisius,'"' met wie Hendrik ook vriendschap sloot. Als (bijna-) 
jaargenoten van Hendrik vermelden we verder nog: Petrus Abresch''^, Nanco War-
molts^', Jacobus Albertus Uilkens™ en zijn broer Johannes Koning UUkens (zonen 
van de befaamde theoloog en natuurkundige prof dr. J.A. Uilkens), Abelus Henricus 
Werumeus Buning" en Reemt Weards Duin" die werd ingeschreven in 1823 met de 

' ' Over T F de Haan verscheen tot nu toe geen uitvoenge biografie, wel gaf J van Gelderen in 2000 een 
'Kamper miniatuur' over hem uit Tamme Foppes de Haan, vgl verder H Mulder in BLGNP, IV 

* Jan Begemann (1800-1878), zoon van ds S H A Begemann, werd zelf ook predikant en diende de 
Brabantse gemeente van Dongen Hendrik de Cock heeft hem vanuit Noordlaren een vakantiebezoek 
gebracht 

" De vermelding 'Leera' duidt op de geboorteplaats Leer van P Hofstede de Groot 
«• Petrus Abresch (1804 Garsthuizen 1863 Vianen), predikant te Visvhet (1826), HeUum (1827), Ter-

munten 91831), Finsterwolde (1833) In 1844 legde hij zijn bediening neer wegens gezichtsproble
men W Duinkerken, Reductie, 4 Hij was een kleinzoon van de Groningse hoogleraar theologie Petrus 
Abresch (1735-1812) 

*' Nanco Warmolts (1804 't Zandt 1889 Groningen), predikant te Kropswolde (1827), Oosternieland 
(1830), Westeremden (1832), Surhuizum (1863), Wanswerd (1873-ementaat 1880) W Duinkerken, 
Reductie, 491 

™ Jacobus Albertus Uilkens (1805 Loppersum 1848 't Zandt), predikant te Wagenborgen (1827), 't 
Zandt (1835) W Duinkerken, Reductie, 463 

" Johannes Koning Uilkens en Abelus Henncus Werumeus Buning zijn geen predikant geworden 
" Reemt Weards Duin (1797 Emden - 1843 Lingen), predikant in Oost-Fnesland (1827-1831), ontslagen 

vanwege zwakke gezondheid, predikant te Leeuwarden voor de afgescheiden gemeenten in Friesland 
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voor Oost-Friese studenten vaak gebruikte toevoeging 'Frisius Orientalis'. 
Ieder van hen ging theologie studeren. Maar voor men in die tijd aan de essentie van 
die studie mocht beginnen, moest men eerst het kandidaatsexamen in de letteren en 
wijsbegeerte met succes afronden." Dat was voor de pientere Hendrik geen groot 
probleem. Hij kon in 1820, aan het begin van zijn derde studiejaar, met de eigenlijke 
theologische studie starten.'* Deze studie heeft zich naar onze waarneming in een 
tamelijk relaxte sfeer voltrokken, als we lezen dat de studenten op pantoffels, gehuld 
in een sjamberloek (d.i. een lange kamerjas met gordel), daarbij meestal voorzien 
van een lange pijp met tabak, om 8 uur 's morgens door de Academiepoort van de 
Broerstraat naar de collegezalen kuierden, waar ze tot 's middags 3 uur in de Latijnse 
taal de lessen aanhoorden en noteerden van hun hooggeleerde meesters." 

Relatie m e t Frouwe Venema 
Dit hoofdstuk leent zich er ook goed voor om ruime aandacht te schenken aan de 
liefdesrelatie van Hendrik de Cock met de jonge boerendochter Frouwe Helenius 
Venema. Zij was geboren op 4 mei 1803 te Wildervank. Haar ouders, Helenius 
Venema en Eelbren Tonkes'*, hadden een boerenbedrijf aan het Midden-Verlaat te 
Wildervank, de scheepvaartverbinding tussen Groningen en Stadskanaal 
Hendrik moet Frouwe al vanaf de lagere school gekend hebben. Een belangrijke ont
moeting met haar vond plaats op 26 mei 1820 üjdens de bruiloft van broer Regnerus 
de Cock - deze is 'Ontvanger der registratie' te Winschoten - die trouwde met Eetje 
Helenius Venema, een zus van Frouwe. Een tijd later logeerden Hendnk en Frouwe 
enkele keren bij broer en zus te Winschoten en bezochten daar ook de kermis. De 
liefde tussen beiden groeide, de brieven naar elkaar werden ondertekend door 'Uw 
hartelijke minnaar' en 'U liefhebbende minnaresse'. Het was toen mei 1822. 
Over Frouwe wordt in de literatuur steeds met grote achting geschreven.'' Haar 
geloof stempelt haar leven. "Zij had van haar vroege jeugd aan een diepen indruk 
van de strafwaardigheid der zonde en de rechtvaardigheid Gods", aldus een enkel 
inleidend woord van haar zoon Helenius in een kleine biografie van zijn moeder. Een 

(1839-1840), aldaar i;eschorst Hij stond in schriftelijk contact met Hendrik de Cock Over hem FL 
Bos, BLGNP, II, 178-180 , vgl P L Bos, Kruisdragers, 48-72, J de Haas, Gedenkt uw voorgangers, deel 1, 
97-99 

" F R H Smit, De Hogeschool in de 19' eeuw tussen oud en nieuw In G A van Gemert e a , Om nut cum 
onwetendheid en barbanj te bezwijken, 103 

" In de 'recensiehjsten' van de Senaat van de Groningse universiteit staat Hendnk de Cock op 20 oktober 
1821 als 'student m de theologie' genoteerd, terwijl hij bij de studentenvereniging 'Vindicat' als zodanig 
reeds op 28 september 1820 staat vermeld Het laatste lijkt ons het meest relevant dan heeft Hendnk 
er twee jaar propedeuse op zitten 

'̂  Aan de eerstejaarsstudenten was het recht ontzegd om in sjamberloek en met pijp op college te verschij
nen J Huizinga, Unwersttat, 188 In Groningen kwam het vaak voor dat de colleges van de hoogleraren 
in hun huis werden gegeven F R H Smit, A a , 104 

'* Helenius Derks Venema (1775-1826), landbouwer o m in Blijham en later te Wildervank, in 1797 
gehuwd met Eelbren Edzes Tonkes (1775-1858), dochter uit een vooraanstaand Ommelander landbou-
wersgeslacht, W Duinkerken, Reductu, 91 

" De eerste biograaf van trouwe Venema is haar zoon Helenius, die zijn moeder kort na haar overlijden 
in 1889 op een fijnzinnige wijze beschnjft Bladzijden uit de geschiedenis mijner moeder In 2001 heeft J van 
Gelderen een beknopte en meer moderne levensschets over haar gepubhceerd Frouwe Venema, een ler 
standige vrouw, daaraan vooraf ging zijn schets' Het leven van Frouue Venema (1803-1889), vrouw van 
Hendnk de Cock' m G van Halsema e a (red ), Geloven in Groningen Capita Selecta uit degehofsgeschiedenis 
van een stad, 196-214 
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diep gewortelde ernst heeft haar leven van jongs af gestempeld; ze zocht haar geluk 
niet in werelds vermaak. Ze was een trouwe kerkganger; zij durfde geen godsdienst
oefening verzuimen, want ze geloofde dat de prediking het middel was waardoor 
God het geloof werkt. 
Wat betreft haar vorming na de lagere school wordt over haar meegedeeld dat ze 
de Franse kostschool heeft bezocht. Dit schooltype was bestemd voor kinderen van 
meer gegoede ouders.'" Daar werd naast het Frans en andere moderne talen en de 
zaakvakken ook muziek en dans onderwezen; maar, zo voegt Helenius er veelbete
kenend aan toen 'waar zij zich dikwijls aan vele dingen ergerde'. Intussen zag ze wel 
het grote voordeel van deze school, namelijk in de geregelde omgang met jongens en 
meisjes van verschillende maatschappelijke kring. 
Nadat Hendrik zijn academische en kerkelijke examens had afgelegd trouwde hij op 
11 februari 1824 te Wildervank met Frouwe Helenius Venema. Bij deze gebeurtenis 
waren de ouders Venema 'wegens gekrenktheid in de geestelijke vermogens' niet 
in staat hun taak als getuige uit te oefenen; hun taak werd overgenomen door een 
familieraad". 
Kort na hun huwelijkssluiting namen Hendrik de Cock en zijn geliefde hun intrek in 
de pastorie van de Hervormde gemeente te Eppenhuizen. 

Een kandidaat 'zonder klaarheid' 
Ter afsluiting van dit hoofdstuk willen we stilstaan bij de signalen die door Helenius 
de Cock zijn opgevangen en weergegeven in de biografie van zijn vader, welke han
delen over een taxatie van de geestelijke instelling van Hendrik aan het eind van zijn 
studentenjaren. Deze biograaf stelt namelijk het volgende: "Op de academie [...] 
openbaarde zich het eerst een vrij ernstige strijd in zijn binnenste, die hem tot een 
gedurig en aanhoudende gebed leidde. Hij bemerkte toen dat het onderwijs door 
de professoren hem gegeven in vele opzichten verschilde van wat hij vroeger door 
Nieman had ontvangen. Ook zag hij dat de professoren niet in alles geheel eenstem
mig waren. De vraag, wat is waarheid? werd nu meer dan ooit te voren, de vraag 
die hij zichzelven deed, die hem tot ijverig onderzoek leidde en bovenal tot Hem 
deed bidden, die de Vader is der lichten en die gezegd heeft: "Indien iemand van u 
wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeere, die een iegelijk mildelijk geeft en niet 
verwijt.""" 
Maar is het waar dat De Cock zich toen al enigszins gereserveerd heeft opgesteld 
tegenover de heersende theologie? Is het niet wat te vroeg om die tendens dan al in 
het denken van de Cock aan te wijzen? We hebben geen behoefte aan geestelijke 
signalen met een zeker voorspellend karakter. 
Eén ding lijkt wel zeker: Hendrik de Cock had nog geen scherp omlijnde denkbeel
den; hij was nog een zoeker. Hij heeft met zijn studies nog geen vrij en goed zicht op 
wat gereformeerde theologie is. Helenius verduidelijkt in dit kader wel iets door de 
aandacht te vragen voor het volgende: "De wijze waarop hij zijn studie inrichtte, was 

H C de Wolf, A a , in ^ GN, 11, 45 
GA Veendam De huwelijksakte d d 11 februari 1824 Voor de ouders (of voor moeder alleen, die m deze 
jaren wel eens vlagen van krankzinnigheid \ertoonde) gold een vonnis van interdictie. J. van Gelderen, 
Frouwe Venema, 9, vgl J. Wessehng, Afsch Gron II, 255v 
Hel de CocV, Hendnk, 12 
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echter niet geschikt om de van God gebedene zaak te verkrijgen. Zij was te eenzijdig, 
dewijl hij, zoo als helaas te dikwijls geschiedt, slechts bekend werd met de gevoelens 
in de geschriften van die dagen algemeen geleerd. De geref. leer zelve bleef hem 
onbekend." En afsluitend schrijft Helenius nog: "Aan de academie kwam hij dan ook 
niet tot die klaarheid, die hij zoo vurig had begeerd." '̂ 
Nu wordt een en ander bevestigd door een persoonlijk getuigenis van Hendrik de 
Cock in een brief van 17 februari 1834, dus vanuit zijn derde gemeente waar zijn 
geestelijke ommekeer dan al heeft plaats gevonden. Ook mogen we het moment 
van dit schrijven wel nader fixeren: ongeveer twee maanden na zijn schorsing; hier 
schrijft een man in de crisis, iemand die de crisis te boven wil komen. De brief was 
gericht aan mevrouw Ursula Philippine Baronesse van Verschuer te Nijmegen^^, een 
adellijke dame, die zich bewoog in de kringen van het Réveil (m.n. de Rhenense 
afdehng met ds. W. Laatsman) en die in het jaar 1834 in het huwelijk zou treden met 
dr. H.F. Kohlbrugge"'. Zij had De Cock geschreven^* en aan hem adhesie betuigd 
met betrekking tot zijn geschrift Verdediging van de Ware Gereformeerde Leer (1833). Aan 
haar gaf Hendrik de Cock het volgende te kennen: "Van mijne kindsche jaren af 
aan mogt ik den Heere vragende zijn dat hij door zijnen geest, mij de waarheid mogt 
leeren verstaan en onderscheiden. Dat was ook dikwijls mijn vragen toen ik student 
was, omdat ik mijn blindheid in de waarheid wel mogt inzien en ook de Professoren 
ons eer verbijsterden dan op het spoor der waarheid leidden." 
De retrospectie die we hier van De Cock lezen staat onmiskenbaar in het licht van 
zijn geestelijke ommekeer die zich enkele jaren voor 1834 had voorgedaan en tevens 
van de moeiten die hij vanaf 1833 van kerkelijke zijde ondervond. We willen de fei
ten die hier spreken zeker niet wegcijferen, maar ze ook niet overbeUchten. Daarom 
vrillen we hier niet verder gaan dan aan te nemen dat student De Cock wel een slui
merend vermoeden heeft gehad dat de leerstellingen van zijn hoogleraren niet voluit 
gereformeerd waren, maar dat hij zich daarover nog niet erg kritisch heeft uitgela
ten. 

»' Hel Ae Cock, Hendnk, 13 
"^ Ursula Philippine baronesse Van Verschuer (1798-1866), over haar correspondentie. PN Holtrop, 

U P h . [Kohlbrugge-] Van Verschuer im Kreise ihrer Korrespondenten, 1824-1834 In J van den Berg 
undJ.P van Dooren (Hrsg), Piehsmus undReveil (Referate 1974) Over haar correspondentie met Hendrik 
de Cock P N Holtrop, Dne onbekende bneven van Hendnk de Cork uit het j aa r 1834 In 6' TT, 76, 
(1976), 205-232 

' ' Dit huwebjk was voor H F Kohlbrugge zijn tweede huwelijk, na het overhjden van zijn eerste vrouw 
Cathanna Louisa Engelbert (1808-1833), het werd gesloten op 31 oktober 1834 te Utrecht H Kiughst 
Hesse, Hermann Fnednch Kohlbrugge, 169 

'* De tekst van haar bnef staat m H de Cock, VG, I, 399v., eerder door De Cock zelf uitgegeven m zijn 
Overeenstemming der geloomgen van Nederland , 21-23 
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Bijlage | De bewaard gebleven liefdesbrieven 
van Hendrik en Frouwe (1 en 2): 

We publiceren hier nu de eerste ons overgeleverde brief van Hendrik de Cock aan 
Frouv '̂e Venema; deze is geschreven op 4 mei 1822, de 19* verjaardag van Frouwe. 
We nemen deze brief (en andere) op vanwege de biografische waarde om uit deze 
primaire bron een beeld te knjgen van hun relatie die uitgroeide tot een huwelijk dat 
in stand bleef tot de dood van een van hen.*^ 

Lieve Frouwe! 
Uit uwe bnef van ^ondag laatstleden heb ik met vreugde vernomen dat gij nog gezond zyt, ook 
twijfel ik er dunkt mij nut aan of ^uster Eetje,'^ waarvan gij mij toen geschreven hebt, zal ook nog 
wel gezond zyn om dat Vader en Moeder Dingsdag in de stad geweest zyn, en dienaangaande geen 
bengt voor mij agtergelaten hebben. Ofschoon zy m de stad geweest zyn heb ik hen niet gezien, daar 
wy des morgens te S'A uur uit de stad naar Assen gereden waren, om aldaar te zien, hoe het af 
zoude lopen met het examen van de broer van Mijnheer Begemann/' Wy hebben onder dien tijd, dat 
Begemann zyn examen deed, geheel Assen"" bezien, het bosch en de buitenplaats van de Goeverneur 
ook bezichtigd, en zyn daarna vertrokken over JVorg;"^ des avonds te 9 uren kwamen wy wederom 
in de stad en vernamen ook nog dim zelfden avond het nieuws hoe het met onze Groninger studenten 
afgelopen waar; alles in de beste orde! Jan van Lacum'"' heeft met glans zyn examen afgelegd en ook 
Mijnheer uw Neef Detmers " u gelukkig door het examen geraakt. Hunne aangezichten blinken en 
schitteren van vreugde Wy hopen ook schielijk aan het preken te raken, maar het examen zal wel met 
eer gebeuren dan tegen de groote vacantie. Voor dun tydhoop ik u nog wel eens een en andermaal te 
zullen zien, want indien gy in de kermu komt zal er toch dunkt my altijd nog wel gelegenheid wezen 
om eikanderen nog eens te zien en te spreken, doch schnjf my doch vooral wanneer gy komt. Buiten 
dien denk ik dat wy ter gelegenheid van den Hemelvaart welke op een Donderdag invalt wel een halve 

Bron Archief De Cock, GA Kampen, inv nr 48 De tekst is eerder gepubliceerd in G Keizer, De Afschei
ding van 1834, haar aanleiding, naar authentieke hnaien en bescheiden, 145v, in enkele gevallen wijkt de door ons 
weergegeven tekst, spelling en interpunctie af van die bij Keizer 
Eetje Helenius Venema, de oudere zus van Frouwe, ze trouwde in Winschoten met Hendriks broer 
Regnerus Tjaarda. 
De broer van Mijnheer Begemann het gaat hier om Jan Begemann (1800-1878) Hij doet in mei 
1822 te Assen voor het Provinciaal Kerkbestuur van Drenthe examen om toegelaten worden tot het 
predikambt Hij was predikant te Dongen 1824-1874 Hendnk de Cock heeft hem in Dongen bezocht 
in de zomer van 1828 Jan Begemann wordt in de biografie van Helenius {Hendnk, 16) aangeduid als 
de 'vroegeren academievriend' van Hendrik de Cock De hier bedoelde 'mijnheer' is waarschijnlijk 
Chnstoph Georg Sigismund Begemann (1798-1878), zoon van ds S imonH A Begemann (1767-1841), 
die van 1801-1841 predikant was te Norg Chnstoph G S werd in 1823 predikant te Gulpen, in 1826 
predikant te Stevensweert W Duinkerken, Reductie, 30 
Assen telde in 1825 ongeveer 1700 inwoners, in 1850 is dat aantal opgelopen tot 4400 Als hoofdstad 
van Drenthe was Assen een groot dorp met 'paleizen' voor de plaatselijke en provinciale autonteiten. 
H J Prakke. Daning tn Drenthe, 177 
Norg was de woonplaats van (de ouders van) Jan Begemann 
Jan van Lacum hier gaat het om een neef van Hendnk de Cock, nl Jo(h)annes Theodoras van Lacum 
(Spijk 1797 Heukelum 1875), zijn vader, ds Nicolaas van Lacum, was in Spijk getrouwd met Hen-
dnks tante Enna de Cock, weduwe van ds Menso Alting Mees die in 1795 was overleden, deze zoon 
werd in 1822 predikant te Spijk (Z H ) W Duinkerken, Reductie, 253v 
Neef Dethmers heeft betrekking op Franciscus Johannes Dethmers (1791-1871) die m 1822 predikant 
werd te Engelum (Fr) Boekzaal 1822, 225, W Duinkerken, Reductie, 106 
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week vacantie zullen knjgen, wanneer voor u alsdan de gelegenheid zulks toeliet, zouden wij zeer goed 
en aangenaam dien tijd bij Broer en ^uster te Winschoten kunnen doorbrengen Indien zulks het geval 
mogte worden, dan zoudtgtj in de tweede week de kermis kunnen bezien en dan zoo van Groningen 
naar Winschoot gaan, op welke reis ik u alsdan gezelschap zoude houden — 
En zou ik thans wel anders kunnen dan u mijne gelufde geluk te wenschen op uwe verjaring op de 
verjaring van u aan welke mijn geheel geluk of ongeluk hangt, want indien ik u ooit verlies dan is 
ook al mijn genoegen hier op aarde verloren, dit heb ik u reeds toen gezegd toen ik uwe hand voor het 
eerst gevraagd heb, dit gevoel bezielt my nog en hetzebe zo-l gelijk ik hoop en vertrouw mij ook altijd 
aankleven Hieruit dus kunt gij zelve besluiten wat ik u toewensch, uw leven is het mijne uw geluk 
maakt het mijne uit en ik hoop dat gij eens met mij maar wat behoef ik u meer toe te 

wenschen, gij weet dezelve alle, ook zonder dat ik u ze melde Hier zal en moet ik eindigen, dewijl ik 
nog deze morgen een paar Heeren verwacht en du dus wanneer zy my een bnef zagen schrijven wel 
eens op de gedachte zouden komen dat dezelve aan ugengt ware, behalve myne vurigste wensch, dat 
gij dan altijd de myne zult zyn, hoop ik dat gy my zoo schielijk mogelijk terug schnjft 
Uw hartelijke minnaar 

H T de Cock 
Groningen ^at '^ den 4 ik zegge den 4den Mey 1822 

De antwoordbnef van Frouwe volgde op 6 juni 1822 Ook deze tekst laten we hier 
volgen "^^ 

Waarde Cock^'' 

Uwer welzijn hoop ik gelijk de onzen 
Vader en Moeder zyn vandaag na Winschoot en Mettje^^ en ik zyn hier alleen en ik dus best gelegen
heid heb om te kunnen schrijven, maar te veel om op alles te kunnen antwoorden, maar dit merk ik 
uit uw bnef aan, dat u diegedagten verontrusten wanneer gy eens aan de genoeglijke uren denk welk 
wy meer met elkaar hebben doorgebragt, en dat U dan die gedagte te binnen koomt dat wanneer gy 
eens uwe studiejaren zal ten nndegebragt hebben om dan van dw genoegen te zullen beroof zien, dit 
zal en kan met anders dan U verontrusten maar mijn gehefste hiervoor heb ik toch nog geen andere 
zwarigheden opgelos dan de plaas van uw verblijf en tevens ook altoos met du gedagte dat God 
het zoo moge maken zoo als het tot onze bade nut moge zien zien nu zal ik denkelijk aan staande 
woensdag of donderdag wel eens na winschoot gaan maar wanneer ik dan weer terugga dat weet ik 
nog niet hoe het zal uitkomen om my weer af te halen maar zo uw bezigheden u zult toelaten schnjf 
my dan nog eens myn gehefste voor woensdag maar verwacht zo gj het dan doet daarop terstond dan 
geen bnef weer terug omdat ik daartoe denkelyk wel geen gelegendheid zal hebben om dat de dagen 

G Keizer, Afscheiding 146, schnjft hier 'Zet', terwijl de datum 4 mei in 1822 op een zaterdag viel 
Bron Archief De Cock, GA Kampen,, inv nr I, 1 
'Waarde Cock , een aanduiding die Frouwe vaak zal toepassen, ook na haar huwelijk Het kan formeel 
bjken, evenals het gebruik \ an hot persoonlijk voornaamwoord U, het is iets dat in de briefstijl van 
vorige eeuwen gewoon was het kan ook iets hebben (of knjgen) van een gehefkoosde naam Vgl W 
RuhcTg, Commtionele correspondentie Bnefculluur van de Nederlandse elik, 1770 /550 Nijmegen 2005 
Mettje (Venema) was een jongere zus van Frouwe Haar naam komen we later tegen bij de leden van 
de afgescheiden gemeente van Midwolda J Wesseling, 4/sfA Gron, ƒƒ, 184 
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lang Zien en Vader en Moeder dus laat te bed gaan'"' maar zoodra ik weer van Winschoot koom zo 
zal ik u terstont weer terug schrijven nu mijn geliefste vaart wel en hopen dat wij elkaar eens spoedig 
mogen wederzien 
hierna teken ik mij U liefhebbende 
Minnaaresse FH Venema 

Wildervank den 6juny 1822 ' ' 

* Kennelijk vindt trouwe het schnjven van een bnef aan Hendrik een dermate intieme bezit^heid dat ze 
geen ogen van derden in de buurt wenst Dit zal ook kunnen samenhangen met de kennelijke moeite 
om een dergelijke bnef op te stellen De beheersing \ a n de grammatica laat bij trouwe nog wel wat te 
wensen over 

" 6 juni 1822 viel op een donderdag, de gewenste bnefwissehng in de daarop volgende week kon dus 
normaal plaats vinden 

51 



Hendnk de Cock (1801 - 1842) 

2 I THEOLOGIE AAN DE GRONINGSE UNIVERSITEIT, 

1800-1825 

In dit hoofdstuk geven we een beschrijving en een analyse van het theologisch onderwijs aan de Aca

demie van Groningen in de jaren 1800-1825. We doen dat vanuit de achterliggende vraagstelling 

met welke theologische inzichten de student Hendnk de Cock aan het begin van de 19^ eeuw in 

aanraking kwam. Daarbij betrekken we de grote vraag hoe de theologen van Groningen - A. ïpey, 

E. Tinga en H Muntinghe - zich een weg baanden door het jilosoJisch-theologLsche landschap van 

de (late) Verlichting. In dit verband u een zo helder mogelijke definiëring van het theobgische begnp 

'supranaturahsme' gewenst Een en ander maakt het mogelijk zowel de theologische achtergronden 

van de Afscheiding van 1834, alsook die van de opkomende Groninger Richting in een helder licht te 

stellen. Maar voorcf bieden we een beknopt overzicht van de aandacht die in de bestaande literatuur 

geschonken u aan de samenhang tussen deze theologie en de Afscheiding van 1834. 

A. HISTORIOGRAFISCHE NOTITIES 

Het IS enigszins verwonderlijk dat juist in de vele studies over de Afscheiding van 

1834' - welke beweging ook een theologische polarisatie betekende ten opzichte 

van de Nederlandse Hervormde kerk - betrekkelijk weinig systematische aandacht 

is geschonken aan het toen heersende theologisch klimaat in de kerk van die dagen. 

De procesgang in het kerkeüjke conflict van Hendnk de Cock heeft vaak wel felle 

belichting ontvangen, maar dat betekende nog niet dat de theologische achtergron

den van zijn botsing met de Hervormde kerk ook helder in beeld kwamen. Het is 

uiteraard zeer wenselijk dat we aandacht gaan schenken aan de inhoud én de impact 

van het theologisch onderwijs van de hoogleraren van de noordelijke academie in de 

stad Groningen ^ en - in mindere mate - ook van die in Franeker. ^ Deze wetenschap

pelijke insteUingen gelden als de pnmaire adressen vanwaar uit een krachtige invloed is 

uitgegaan op predikanten en kerken in vooral de noordelijke provincies.* 

' De Afscheiding van 1834 is door veel auteurs beschreven vanuit het persoonlijke conflict van haar voor
mannen met de Hervormde kerkbesturen De Ulrumse Acte van Afscheiding geeft echter ook duidelijk aan 
dat er confessionele scheidslijnen zijn ontstaan die samenhangen met het toenmalige dominante theologi
sche klimaat binnen de Nederlandse Hervormde kerk van de eerste decennia van de 19'̂ '' eeuw 

' Het IS uiteraard niet zo de visies van de academische leermeesters zonder enige reserve bepalend waren 
voor de denkbeelden van de aanstaande predikanten Toch zijn er weinig gelulden opgemerkt die kn-
üsch waren tegenover de in Groningen ondergane 'schoolvorming' 

^ De academie van Franeker werd in 1811 door het Napoleontisch bewind in het ingelijfde Nederland 
gesloten, maar herleefde als 'Rijksathenaeum' in 1815, de nieuwe start leidde niet meer tot een bloei
ende instelling, waarna deze werd gesloten in 1843 Zie hierover in onze 'Excurs' bij dit hoofdstuk 

* Een aantal van de oudere predikanten in de Ring Leens en verder in de classis Middelstum die zich 
later tegen De Cock keerden hadden hun academische opleiding in Groningen gevolgd bij de hoog
leraren G Kuypers, P Abresch en P Chevallier, hun theologische inzichten te beschrijven valt buiten 
het kader van dit proefschrift Toch mag men met voorbijgaan aan de eigen aard van de theologie van 
deze godgeleerden zij traden op in de jaren van de Verlichting en zij positioneerden zich daann ieder 
op eigen wijze - met een sympathetisch-kntische houding Over ieder van vindl men een lemma in de 
BLGNP Over Kuypers nog dit ondanks dat hij als man van de Nijkerkse opwekking (1762) bekend 
staat en nog in 1772 een Latijnse editie van de Dordtse Leerregels had bezorgd, neigde ook hij tot 
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Weinig aandacht voor de theologische context van de Afscheiding 
Een kleine inventarisatie vanuit de literatuur maakt duidelijk wat er in dezen tot nu 
toe in kaart gebracht is. 
De Gereformeerde kerkhistoricus G. Keizer schenkt in zijn volumineuze standaard

werk over de Afscheiding ^ slechts summier aandacht aan het onderwijs van twee 
van De Cocks leermeesters, de hoogleraren H. Muntinghe en A. Ypey; hij wijdt ook 
slechts één hoofdstuk *■ aan de vraag op welke manier Hendrik de Cock 'geesteskind 
der eeuw' mag heten, waarbij de relevante informatie zeker niet rijkelijk stroomt. 
Een andere Gereformeerde kerkhistoricus en Afscheidingskenner is J.C. Rullmann; 
hij laat in zijn veel herdrukte (populairwetenschappelijke) werk de theologie van de 
Groninger Academie zelfs geheel buiten beschouwing.' De populariserende schrij

vers J. Verhagen ^ en J.C van der Does ' vermelden evenmin iets over de theologie in 
de Hervormde kerk van het begin der 19* eeuw. Daarentegen schenkt de Gerefor

meerde predikant I. de Wolff '" wel enige aandacht aan de meest in het oog lopende 
algemene theologische en filosofische ontwikkelingen aan de academies in Leiden, 
Utrecht en Franeker Over het theologisch klimaat in Groningen gaat het echter 
pas als De Cock in beeld komt. Een andere Gereformeerde predikant, ds. J. Bosch, 
richtte speciaal zijn aandacht op de 'de eerste moderne theologische professor in 
Nederland', nl. Johannes Henricus Regenbogen." 
De Hervormde predikant W. Volger '̂  gaat in zijn dissertatie bijna uitsluitend in op 
de vraag naar de handhaving van de leer in de Nederlandse Hervormde kerk in de 
jaren 18161834, maar kijkt niet achter de deuren van de theologische faculteiten in 
Nederland. 
In de meeste studies van vooral Gereformeerde auteurs ter herdenking van de 
Afscheiding heeft het tot nu toe veelszins ontbroken aan systematisch onderzoek naar 
de kwaliteit van het theologisch onderwijs voor 1834. 

sympathie voor denkbeelden van de Verlichting, vgl C Huisman, Geloof in beweging Gerardus Kuypm, 
pastor en Patnot tussen vroomheid en Verlichting 

* G Kei/er, De Afscheiding van 1834, reg , Gernt Keizer (18691943) was nog Nederlands Hervormd 
dooplid toen hij zich in 1891 het inschnjven aan de Theologische School te Kampen, hij promoveerde 
(1900) in het Zwitserse Lausanne op een proefschnft over Francois Turretim (16231687) Keizer werd 
Gereformeerd predikant in Tiel (19001924) en in RhedenDe Steeg (19241942), vele malen diende hij 
als scnba de generale synoden van de Gereformeerde Kerken in Nederland, C J de Kruijter, BLGNP, 
VI, J de Haas, Gedenkt uw voorgangers III, 128 Keizer was getrouwd met Anna Helena Noordtzij, een 
achterkleindochter van Hendrik de Cock, J C Okkema in De afgescheidenen en hun nageslacht, 111 

' G Keizer, Afscheiding, 140169 
' J C Rulbnann, De Afscheiding in de Mderlandsch Hervormde Kerk der XlXe eeuw (3' druk) Johan Coenraad 

Rullmann (18761936) was vanaf 1903 achtereenvolgens predikant te Garijp, Berkel en Rodenrijs, 
Utrecht en Wassenaar Hij kreeg in 1930 een eredoctoraat van de toen 50jange Vnje Universiteit te 
Amsterdam Rullmann was een kenner van de kerkgeschiedenis van de 19'''" eeuw en is wel genoemd de 
histoncus van Afscheiding en Doleanüe met een polemische inslag Hij bezorgde ook een (uitvoenge) 
dnedelige bibliografie van A Kuyper 

' J Verhagen, De geschiedenis der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland Verhagen was zelf uitgever en van 
zijn werk schreef de Kamper docent M Noordtzij 'deze geschiedenis is meer apologetisch dan cnüsch' 
(Voorwoord, II) 

' J C van der Does, De Afscheiding in haar wording en beginperiode 
'° I Ae'Wo\K,Destnjdomdekerkinde IQ'eetav 18151834,9\l,ovtrGmmngen 163w. 
" J Bosch, Figuren en aspecten uit de eeuw der Afscheiding, 510 
" W Volger, De leer der J^ederlandsche Hervormde Kerk, 2174 
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De beste uitzonderingen vormen de Gereformeerde dogmaticus K. Schilder in 
1934 " en  vijftig jaren later  de Christelijkgereformeerde kerkhistoricus W. van 
't Spijker '* die een inhoudrijke oriëntatie hebben gegeven over de  met het oog op 
het verstaan van de Afscheiding  belangrijkste dogmatische ontwikkelingen in de 
Nederlandse Hervormde kerk in de jaren voor 1834, echter zonder daarin Gronin

gen en Franeker specifiek nader onder ogen te zien. 
In de bekende levensbeschrijvingen van Hendrik de Cock die de eerste  en lange 
tijd de enige  Groningse theoloog van de Afscheiding is geweest komt het 'leer

stellig' element van zijn vormingsperiode slechts beknopt aan de orde. Helenius de 
Cock ' ' schenkt in zijn breed gedocumenteerde levensbeschrijving over zijn vader op 
slechts twee bladzijden aandacht aan diens academische vorming. J.A. Wormser '̂  
volstaat zelfs met één alinea als het gaat om de theologische vorming van De Cock 
aan de Groningse hogeschool. De beknopte levensbeschrijvingen van Wormser over 
de andere voormannen van de Afscheiding '̂  werpen maar een betrekkelijk zwak 
licht op de theologische tijd van voor 1834. In de biografie van M. te Velde over 
A. Brummelkamp treft men een beknopte, maar wel detailrijke schets aan van het 
theologische klimaat aan het begin van de 19* eeuw in Leiden. " J . Vree richtte zich 
in zijn in 1998 gehouden voordracht over de dominante theologie in de Nederlandse 
Hervormde Kerk na 1815 in relatie tot de Afscheiding van 1834 ook op Leiden en 
speciaal o p j . Clarisse en de in Leiden opgeleide A.C. van Raalte. ''' 
Samenvattend stellen we dat we vanuit het perspectief van de huidige historiografie 
(in Gereformeerde kring) van de Afscheiding en haar eerste voorgangers niet ver 
genoeg komen in het verkrijgen van een helder inzicht in het academisch onderwijs 
in de theologie in NoordNederland aan de vooravond van deze kerkelijke bewe

ging

Via andere invalshoeken zijn er over het theologisch klimaat rond 1820 wel meer 
gegevens bekend geworden. We wijzen met name op het proefschrift van de remon

strantse theoloog K.H. Roessingh^" die op zoek was naar de 'roots' van het moder

nisme in Nederland. Zijn onderzoek start bij het 'OudLiberalisme', ook wel aange

" K Schilder, De dogmatische beteekems der Afschetding 
'* W. van 't Spijker, 'De dogmatische aspecten van de Afscheiding' In A de Groot e a., Aspecten van de 

Afscheiding, 105131, vgl zijn "Theologie en spiritualiteit van de afgescheidenen' In W Bakker e.a , 
De Afscheiding van 1834 en haar geschudems, 147179, ook in de feestbundel G««i!, Woord en Kerk, 175204 
Zie ook W van 't Spijker, De kerk btj Hendnk de Cock 

'̂  Helenms de Cock, H de Cock, Eerste Afgescheiden Predikant in Nederland, beschouwd in leven en werkzaamheid., 
(Z^druk), 12,13 

"■ J.A Wormser, Een schat m aarden vaten III "Werken zoolang het dag is" Het leven van Hendrik de Cock, 
10. 

'̂  J A Wormser schreef in zijn biografische sene over de afgescheiden voormannen ook over A C van 
Raalte, H P Scholte, S van Velzen 

" M. te Ve\de, Anthony Brummelkamp, IS 11 /8S8, i9A4 Over het onderwijs in Leiden omstreeks 1830 ver

meldde A Brummelkamp j r in zijn Leiensbeschnjiing tan wijlen Prof A Brummelkamp, 26 "Dit Leidsthe 
Rationalisme en SupraNaturahsme nu kon reeds terstond den jeugdigen student in de theologie met 
behagen " 

'" J Vree, The Dommating Theology Within the Nederlandse Hervormde Kerk after 1815 in its Rela

tion to the Secession of 1834, in George Harmck and Hans Krabbendam (Eds), Breaches and Bridges 
Reformed Subcultures in tht Netherlands, Germany, and the United States, 3347 

™ K H Roessmgh, De Moderne theologie m Nederland Hare voorbereiding en eerste penode, 726, vgl Roessingh, 
Het Modernisme in jSederland, 4251. 

54 



Thfologic aan de Groningse Unnersilcil 1800 1825 

duid als 'RationalistischSupranaturalisme', dat hij in het verlengde ziet liggen van 
'de geest van de Verlichting'. De benaming 'liberalisme' voor kerkelijke zaken was 
toen niet vreemd; het werd in de jaren omstreeks 1820 veel gehanteerd, o.m. door de 
Reveilfiguur C. Baron van Zuylen van Nijevelt in zijn in 1828 uitgegeven brochure 
tegen de afwijkingen van de Gereformeerde leer zoals die volgens hem voorkwamen 
in de Nederlandse Hervormde kerk.^' 
In 1862 hield de Rotterdamse Hervormde predikant D. Chantepie de la Saussaye ^̂  
een oriënterende oratie over het thema 'Rationalisme en Supranaturalisme', waarin 
overigens de verbinding tot de Afscheiding niet gelegd werd. De doopsgezinde hoog

leraar S. Cramer ^̂  bood eveneens een algemene schets van het Nederlands protes

tantisme van het begin der 19''' eeuw. 
Intussen had theologisch Nederland kennis mogen nemen van de beknopte, maar hel

der opgezette studie van de toen nog in Kampen docerende dogmaticus H. Bavinck 
^* die handelde over de theologische richtingen in het 19'''eeuwse Nederland, waarin 
hij de begrensde ruimte aangaf voor de theologie die als 'Gereformeerd' mocht wor

den aangemerkt. 
Het was A. Steenbeek ^̂  die als eerste een theologische biografie vervaardigde over 
een van de meest toonaangevende vroegnegentiendeeeuwse Groningse theologen, 
namelijk H. Muntmghe. Daarop is vele jaren later een korte, maar doeltreffende bio

grafische schets gevolgd betreffende A. Ypey door J. Kamerling^^. Maar de minder 
bekende Groningse theologische hoogleraren E. Tinga en Th.A. Clarisse bleven tot 
nu toe verstoken van een biografie.^' Intussen bood de Leidse theoloog A.J. Rasker 
■̂" een breed overzicht over de Nederlandse Hervormde kerk en haar theologie sinds 
1795, waarin veel belangwekkende gegevens op een overzichtelijke manier werden 
geordend. De kerkhistoricus J Vree, die in zijn dissertatie De Groninger godgeleerden de 
theologie van na 1830 beschreef, heeft de daaraan voorafgaande tijd beknopt weer

gegeven en vervolgens aan de relatie tussen Hendrik de Cock en zijn studievrienden 
''•' tamelijk uitgebreid aandacht geschonken. 

" C Baron van Zuylen van Nijevelt, Het Liberahsmus Van Zuylen van Nijevelt wordt algemeen gezien 
als de 'geestelijke vader van De Cock' en de 'schakel tussen Reveil en Afscheiding' M Drayer in de 
Aantekeningen bij de heruitgave van de Verzamelde Geschriften van H de Cock, speciaal bij de 'Besluiten 
van de Naüonale Dordsche Synode' (1833), 35, aant 10 

^ D Chantepie de la Saussaye, 'Rationalisme en Supranaturalisme' In De Godsdienstige bewegingen van dezen 
tijd in haren oorsprong geschetst^ 57105 De auteur werd in 1872 hoogleraar te Groningen, hi] geldt als 'de 
vader van de ethische theologie' 

*̂ S Cramer, 'Het Nederlandsch protestantisme bij den aanvang der 19'*'" eeuw' In Teykr's Theologisch 
Tydschnjl J g 4, 1906, 351392 

'* H Bavinck, 'Theologische richtingen in Nederland' In Jijdschnjl loor Gereformeerde Theologie J g 1 (2' 
sene), 1894, 161188 

^̂  A Stecnhetk, Hermannus Muntinghe Steenbeek baseerde zijn onderzoek op veel 19''''eeuwse getuigenis

sen, zoals van Hofstede de Groot (1855), Bouman (1862), Boeles (1864), Heerspink (18641875) 
^' J KamerUng, 'De kerkhistoncus Annaeus Ypey (17601837), nuance, vooroordeel en veroordeling' In 

MAKG, LV, 19741975, 192236 
" Over Tinga J van Sluis in BWW, V, over Th A Clansse J Vree in BLGjVP, V 
^' A J Rasker, De Nederlaiuke Hervormde Kerk vanaf 1795 Haar geschiedenis en theologie m de negentiende en twintig

ste eeuw, 3235 
^ J Vree, 'H de Cock en de Groninger Vnenden Een onderzoek naar de overeenkomst en de samen

hang tussen Afscheiding en Groninger richting in haar oorsprong I en II', in D Th Kuiper e a , Jaar

boek voorde geschiedenis van de Gereformeerde Kerken injy'ederland,jg 4, 1747, en Jg 5, 1756 
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Kerkordelijke veranderingen in het voortraject van de Afscheiding 
Een thema dat in vnjwel alle Afscheidingsstudies wel op zijn waarde wordt geschat, 
is dat van het Koninklijk Besluit van 1816, waarmee de Nederlandse Hervormde 
kerk via het Algemeen Reglement getransformeerd werd tot een hiërarchisch geordend 
instituut. Maar daarbij ontvangen we veelcd weinig zicht op en inzicht in de relatie 
tot de theologische thema's van de eerste decennia van de 19"^ eeuw. Naast J.C. van 
Loon hebben G M. den Hartogh en A. de Groot ^̂  over dit kerkordelijke (en deels 
ook dogmatische) thema het meeste licht verspreid. 
Hiermee nauw verbonden is de zaak van de nieuwe tekst van de proponentsformule 
die na 1816 een betekenis ging krijgen die een contrast opleverde met de oude rege
ling voor toelating tot het ambt van predikant. De woorden 'quia' en 'quatenus' 
('omdat' en 'voorzover') markeren precies de verschillen in opvatting binnen de 
N H K over de binding aan de Gereformeerde belijdenis De interpretatie van de 
nieuwe formule kwam nog decennia lang op de agenda van de Algemene Synode 
voor, zeker ook in de eerste jaren van de Afscheiding. 
Verder wordt in de geschiedschrijving over de Afscheiding, als het gaat om haar 
dogmatische keuzes, het leerstellige aspect bijna exclusief van binnen uit bezien '̂ en 
tracht men de specifieke verbindingslijnen van 1834 ~ bij sommigen via het Reveil 
^̂  - met de Nadere Reformatie en het Pietisme aan te geven. Dat daarmee de ver
houding tot de contemporaine theologie van de 19* eeuw niet onderbelicht hoeft te 
blijven heeft Van 't Spijker bewezen in zijn verhelderende studie over theologie en 
spiritualiteit van de Afgescheidenen.'' 
Ook komen sommige auteurs '* graag met de vermelding van diverse extreme uit
latingen van Hervormde predikanten en gemeenteleden die als voorboden van het 
latere modernisme kunnen worden geïnterpreteerd; maar een dergelijke beschrijving 
geeft wel aan waar de tolerantiegrenzen lagen, maar biedt geen representatief beeld 
van het theologische klimaat. 
Daarnaast wordt in een aantal studies gesteld - of op zijn minst gesuggereerd - dat 
de Afscheiding van 1834 een theologische reactie betekende op de theologie van de 
Groninger Richting die in diezelfde tijd kwam opzetten.'^ De studie van J. Vree ^ 
heeft daann echter duidelijke lijnen aangebracht waardoor zelfs de eerste aanzetten 

J.C.A vanhoon, Het Algemeen RegUment van 1816,GM den Hartogh, Het begin van de weg naar ' 1816', 
in G7T55(1955), 17-31,id ,Nogmeercaesaropapistisch,in GTT55 (1955), 82-90, id , De aanhouder 
wint, in. G T T 55 (1955), 129-141 Vgl A de Groot, Het Algemeen Reglement van 1816, in J H van 
de Bank e a , Theologie en kerk in het tijdperk van de Camera Obscura, 111-136, ook C, van den Broeke, Een 
geschiedenis van de classis, 120w 
Zo o m H Algra, Het wonder van de 19 eeuw, ook J Wesseling in zijn werken over de Afscheiding van 
1834 in verschillende provincies 
F R J Knetsch, 'Het Reveil en de Afscheiding' In A de Groot e a , Aspecten van de Afscheiding, 65-83; 
B de Gaay Fortman, 'Reveü en Afscheiding (Het leven van Mr A M C van Hall, 1808-1838)', in: 
Fleren uit het Reveil, 288-303 (oorspronkelijk in Stemmen des Tijd<i, 1934) 
Vgl T Brienen, Afscheiding en Nadere Reformatie' In M Drayere a ,/K/rouw göfA«(i«, 103-120 Zie 
ook W van 't Spijker in de bij noot 13 vermelde studies 
Z o o m C G Bos, Voetsporen van voorgangers Deel II, 73-82, L Doekes, 'Het credo der Afscheiding Dor
drecht en Ulrum', in D DeddensenJ Y^2cm^\\\i\%, Afscheiding Wederkeer, 65-93 
Z o o m G Keizei, Afscheiding; H Algra, Wonder, A} Rasker, NHK ,h Praamsma, De kerk van alle hjden 
(deel 3), 25 Iv, o o k O J de Jong tendeert in deze nchting als hij mzijtiXederlancbe Kerkgeschwdenu, 314, de 
Groninger Richting een plaats geeft voor de Afscheiding 

J Vree, De Gromnger godgeleerden 
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voor verwarring in dezen niet meer voor mogelijk moeten worden gehouden. Maar 
Vree heeft met zijn behandeUng van de Groninger godgeleerden geen genuanceerd 
beeld gegeven van de theologie in Groningen en Franeker vóór 1834, al heeft hij wel 
belangwekkende aanzetten tot een goede kennismaking geboden. 
Wanneer we vervolgens in rekening brengen dat bijna alle predikanten in de uit vier 
Ringen bestaande Classis Middelstum - de kerkvergadering die in 1833 overging 
tot de schorsing van Hendrik de Cock en daarmee de aanzet tot de Afscheiding 
heeft gegeven - hun theologische vorming hadden ontvangen aan de Academie 
van Groningen, dan wordt het duidelijk dat we voor een werkelijk scherp beeld van 
de theologische achtergronden van de Afscheiding de dominante inzichten van de 
Groningse theologische faculteit moeten kennen. Waar staan de Groninger theolo
gische hoogleraren temidden van de theologische en filosofische tijdstromingen van 
het begin van de 19* eeuw? Wat waren hun programma's en welke hun specifieke 
inzichten in de theologie die ze overbrachten op hun studenten? 
Voor een begin van een vergelijking met andere theologische instituten letten we op 
de inzichten van de hoogleraren aan de theologische faculteit van hogeschool en het 
latere atheneum van Franeker, waarbij de relatie met de academie van Groningen 
ook in beeld dient te komen. Een vergelijking met andere theologische faculteiten 
in Nederland zal summier uitvallen. Het is een verblijdend gegeven dat in de laatste 
decennia te Utrecht de belangstelling voor de theologie uit de eerste decennia van de 
19* eeuw toeneemt.^' 

In het hierna volgende overzicht beginnen we met een zoektocht naar de algemene 
tendenties in het Europese denken rond 1800 en bezien we vervolgens hoe die ver
werkt werden in Groningen (en in Franeker). Daarna willen we onze aandacht geven 
aan de inhoudelijke aspecten van het theologische onderwijs aan de noordelijke aca
demies. Daarbij zal het fenomeen 'supranaturalisme' een nadere definiëring ontvan
gen en zal een poging gedaan worden de daarmee samenhangende theologie haar 
plaats te geven in het theologisch denken in het Nederland van de 19* eeuw. 

B. THEOLOGIE IN DE NADAGEN VAN DE VERLICHTING 

Het moment waarop onze situatietekening betrekking heeft, is dusdanig gekozen dat 
men in West-Europa - na de woelingen van de Franse Revolutie en de opkomst van 
Napoleon - de reacties ziet opkomen op het Verlichtingsdenken. Hoe voorzichtig 
en terughoudend die ook uitgesproken worden, de doorwerking is onmiskenbaar: er 
hangt een nieuw levensgevoel in de lucht. Een nieuwe 'common sense'^^, een nieuwe 

" Vgl de Utrechtse bundel Theohgte en kerk m het tijdperk van de Camera Obscura, waaraan zeven auteurs een 
bijdrage leverden 

^ 'Common sense' omschrijft men gewoonlijk als 'gezond verstand', dat zich baseert op de kritische rede; 
tegelijk drukt het iets uit wat men gemeenschappelijk heeft een 'gemeenschappelijk zintuig' dat God 
de mensen heeft gegeven en dat in normale gevallen de mens 'automatisch' aanstuurt, wat leidt tot de 
idee van het 'algemeen gezond verstand', F Sassen die de term 'common-sense' ook voor Nederland 
van toepassing acht, spreekt van het vertrouwen in het gezond verstand dat zo groot was dat het Chns-
tendom zich er 'tot staving van het eigen standpunt' goed van kon bedienen, F Sassen, Geschwdems van 
de wijsbegeerte in Nederland tot het emde der negentiende eeuw, 274-284. Vgl H A Krop, Wijsbegeerte in Gro
ningen ! 800 Continuïteit en breuk. In: H A. Krop e.a , ̂ eer kuruhge professoren Beoefening van defihsofie m 
Gromngenvan 1614 tot 1996, 175-195 
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consensus voor leven en denken in kerk, opvoeding en samenleving lijkt in de maak. 
De oude 'common sense' was ontstaan in de Schotse filosofenkring rond Thomas 
Reid (1710-1796)/'' waar men kriüsch stond tegenover het denken van de scepticus 
David Hume (1711-1776) die tegenover de geopenbaarde de natuurlijke godsdienst 
voorstond. Het positief gekleurde denken van Reid c.s. waaide over de hele Adanti-
sche leefcultuur heen.*" Men aanvaardde in deze kring als vanzelfsprekende waarhe
den [self-evident truths) het bestaan van een wereld buiten ons - dus ook van 'God' - én 
tevens van het 'Ik' als denkend subject; daarnaast ook de eerste principes van het 
denken, zoals het oorzakelijkheidbeginsel.'" 
Maar daarbij zijn ook veel vragen te stellen, hoe verhoudt zich dat 'Ik' en zijn denken 
tot het christelijk geloof'' Of ook wel: hoe verhouden zich subjectiviteit en objecüvi-
teit? Kunnen de principiële vastigheden van weleer op instigatie van het 'Ik' worden 
opgegeven of aangepast zonder dat dit schade toebrengt aan geloofsinhouden? Of 
moeten die door hetzelfde 'Ik' in een nieuwe constructie op een nieuwe plaats wor
den neergezet? Maar als dat dan eens 'goddelijke waarheden' betreffen? De filosofie 
en de theologie blijven dus op zoek naar hun vaste waarden. 
Ook moeten we de vraag stellen wat de samenleving hiervan gaat merken: hoe beïn
vloedt dat denken Nederland in de jaren na 1800? Hoe zullen hier de christenen van 
de lO**' eeuw invulling geven aan een nieuwe 'common sense'? Zal de maatschappij 
er gezonder door worden? Wie zal de mensen - hoe subjectief wellicht ook - de 
juiste weg naar maatschappijverbetering wijzen? Zullen filosofie en theologie elkaar 
in een evenwichtspositie vasthouden of zal de eerste weer de tweede domineren? 
In hoeverre zal een mogelijk 'nieuwe even wichtsconstructie' functioneren waar de 
samenleving houvast aan heeft Maar, is evenwicht niet per definitie wankel? Want 
wie bepaalt waar het 'nieuwe midden' te vinden is? Hoe moeilijk wordt dat als de 
tijdgeest steeds van toneel 'verschuift'? Of als die zelf het toneel verandert...? 
In de maatschappij was de oude standenordening als gevolg van het verlichte gelijk
heidsdenken door zware stormen heengegaan, maar zeker niet verdwenen. Wel was 
er een niet meer te stuiten toenadering gaande tussen adel en bourgeoisie, waarbij 
'de arbeidende klasse' en de stand van de kleine boeren op een nederige plaats werd 
vastgepind. 

^' Over Th Reid en de 'common sense' filosofie G van den Bnnk, Onailatie in dejilosojie Deel 2, 53-55, 
vgl K \'oT]a.nder, Geschiedenis van de wijsbegeerte Deel 3, 137v 

*" De populariteit van de 'common sense'-gedachten is met in de laatste plaats te danken aan de Ameri
kaanse auteur en politicus (van Engelse afkomst) Thomas Pame, die in het Amerikaanse revolutiejaar 
1776 een befaamd geworden pamflet onder de titel Common Sense heeft uitgegeven, in 1976 kwam een 
Engelse heruitgave van de persen met een brede inleiding van de histoncus Isaac ICramnick (Pelican 
Classics, Harmondsworth 1976) De invloed van Paine, die ook de auteur is van The Age of Reason {I79i, 
een verdediging van het deisme) en The Rights of Man (1791 /92 , met een anü-bijbelse propaganda voor 
een natuurrechtehjke verstandsreligie), was ook merkbaar m Nederland, getuige de verwijzingen naar 
zijn werken in de geschriften van de Amsterdamse hoogleraar Johannes van Nuys Klinkenberg, die 
Pame op gelijke hoogste stelde als Voltaire In het kader van deze studie mag met onvermeld blijven 
dat de Groninger hoogleraar P Hofstede de Groot aangeeft dat hij Paine's Eeuw van de Rede ziet als 'het 
kort begnp van ware godgeleerdheid en wijsbegeerte', en dat dit werk sinds 1798 veel verspreid werd, 
met name onder landbouwers m Friesland en Groningen Ook de Groningse kerkhistoricus Ypev wees 
op Paine's invloed m zijn met I J Dermout geschreven Geschiedenis der \HK, deel IV, 259vv, vgl F P van 
Stam, Pdine's bijbelkritiek uit 1794 In MKG 78 (1998), 45-69, P Hofstede de Groot, Geschiedenis der 
chrutelyke kerk , deel 2, 492 

*' J J M de Valk (ed), Phtltp Willem van Heusde Wijsbegeerte van hel gezond verstand, 19 
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In de kerken lagen de bewijzen voor dergelijke standsverhoudingen voor het opra
pen. De zeggenschap daar lag vast in handen van de aanzienlijken. Zij beheerden 
rechtens zowel de materiele als de geestelijke belangen van de kerkelijke gemeente. 
In de provincie Groningen bleef het collatierecht nog decennia lang bestaan. 
In de (vele) gevallen waar een dominee afkomstig was uit een kleinburgerlijk milieu, 
stond deze man ook voorgesorteerd bij de tredmolen van de emancipatie: hij ging, 
ja hij moest mee omhoog, de maatschappelijke ladder op om mee te doen in zijn 
verheven milieu. Het was dit burgerlijke, of soms nog kleinburgerlijke levensideaal 
dat de samenleving domineerde.*^ 

Humaniteit en godsdienst 
In de daarbij passende levensinstelling betekende dat met betrekking tot religieus 
getinte inzichten dat men de humaniteit hoog wilde houden, met dus een sterk accent 
op de menselijke factor in de rehgie. Daaraan onlosmakelijk verbonden bestond een 
sterke neiging tot individualisering. Een deel van de erfenis van de Verlichting is dui
delijk merkbaar in de dominantie van de humaniteitsgedachte, daardoor is de plaats 
van God in de levensbeschouwing duidelijk verschoven. De Schepper staat nog wel 
boven alles en is als Opperwezen te zoeken in de sferen van het 'bovennatuurlijke'. 
Zo is God op enige afstand komen te staan. En Jezus lijkt dichter bij de mensen geko
men te zijn, maar men zoekt hem niet als de Christus der Schriften, maar als de 'his
torische Jezus'. Het spreken over Jezus voltrekt zich intussen steeds meer in de sfeer 
van de ethiek en de pedagogiek: hoe belangrijk is Hij wel niet als hét schitterende 
voorbeeld voor het menselijk geslacht? Men spreekt - ook in gematigd verlichte krin
gen - liever niet (zo gauw) meer over Jezus als God en als Zoon van God, maar 
ziet in Hem een verheven mens die de mensheid diende met een voorbeeldig leven. 
Zijn offerbereidheid dient alle mensen tot voorbeeld. Daarmee wordt de christelijke 
theologie ingezet om de maatschappij een hoger genoteerd moreel-verantwoordelijk 
karakter te geven. Was er voornamelijk in de begintijd van de Verlichting nog plaats 
voor een ver weg bestaand Opperwezen (Deisme), daarop wordt na 1800 een dub
bele reactie opgemerkt: a. de mens haalt zich nu een Goddelijk wezen dichterbij: 
goddelijke vonken zitten in de mens zelf en worden gelokaliseerd, meer in het gevoel, 
minder in het verstand de deur naar het Idealisme en de mystiek gaat open; b. God 
komt nog verder weg te staan dan in het Deisme: de tendens om Hem te ontkennen 
komt opzetten en dat zal per rationele consequentie eens leiden tot atheïsme. 
Het eigen karakter van de Verlichting handhaafde zich in de Id'^" eeuw ook in de 
stellingname dat 'verlichte denkers' het recht hebben op een onafhankelijk en eigen 
oordeel.*' 

Men hechtte in burgerlijke kringen dan ook zeer veel waarde aan opvoeding en 
onderwijs. Een goede opvoeding ('Bildung'), waar de lagere standen overigens niet 
echt aan te pas kwamen, opende de weg naar een perspectiefrijke toekomst. Tegelijk 
legde men in deze kringen geen nadruk meer op de oude confessies van de kerk, 
noch op de aloude oproep tot erkenning van zonde (c.q. erfzonde) en schuld met 

*' Vgl. FW. Kantzenbdch, CAmtotem m rfer Gcw&cAa/2 Grundknim der fCmhengeschichte Reformahon undNeu
zen, 233-243, 252-257. Voor Nederlandse verhoudingen D. Bos, In dienst van het Koninkrijk. Beroepsontwik
kelingen van henjormde predikanten in negentiende-eeuws Nederland, 

" W. Stoker, De Christelijke Godsdiemt in de Filosofie van de Verlichting, 1 
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de daarbij behorende eis tot zelfverloochening, bekering en vroomheid.'** Over deze 
thema's bleef men in de conventikels spreken en zuchten. Daar bewaarde men grote 
afstand tot de Aufklarung. Tegen deze invloedrijke denkwereld zijn door veel chris
tendenkers ernstige bezwaren ingebracht. In de volgende aandachtspunten stippen 
we hun thema's aan: 

de Aufklarung kent geen (bovenmenselijk) gezag toe aan Bijbel en Kerk; 
ze kent een onbegrensd vertrouwen in de menselijke rede; 
de rede vormt de basis van de wereld- en levensbeschouwing in plaats van de 
Goddelijke Openbaring; 
de rede streeft naar een 'natuurlijke godsdienst', wat wordt gezien als een 'grond
gedachte' waarin de rede zichzelf herkent; 
in de waardering van het menselijk denken en kunnen staat de innerlijke goed
heid van de mens centraal; 
de Aufklarung kent een positief opvoedingsideaal waarin het streven naar een 
'natuurlijke wereldorde' een grote rol speelt; 
de Aufklarung ontkent de absoluutheid van het christendom in de vergelijking 
met andere religies, 
aanhangers van de Aufklarung pleiten krachtig voor tolerantie; 
met dit alles bevorderen zij fundamenteel het geestelijk proces van secularisering.''^ 

O p het aspect van de secularisering legt ook de historicus H.G. Leih de nadruk. De 
Gereformeerde dogmaticus B. Wentsel vat de apriori's van de Verlichting samen met 
als kernbegrippen: rationalisme en autonomisme, verdediging van de natuurlijke 
religie; God, deugd, onsterfelijkheid; optimisme en vooruitgangsgeloof; tolerantie en 
secularisatie. Van elk begrip geeft hij een nadere behandeling.''* 
De Britse historicus Peter Gay legt in zijn befaamde studie over de Verlichting een 
nadrukkelijk accent op het streven naar autonoom denken en de neiging tot paga
nisme.'*'' 
Dat de 'radicale Verlichting' een sterk seculariserend karakter draagt, is ook aan
getoond door de Kamper dogma- en theologiehistoricus Rinse Reeling Brouwer in 
zijn studie over de godsleer van Baruch (Benedictus) de Spinoza (1632-1677), tegen 
welke leer de Gereformeerde theologie scherp stelling nam door haar als voorbeeld 
te stellen van grote goddeloosheid.'*^ De historicus Jonathan I. Israel bevestigt dit 
beeld als hij aangeeft hoe de opkomende secularisatie sinds de 1 y*' eeuw samenhangt 
met het aanvaarden van de filosofische uitgangspunten van Spinoza. '*' 

" J.W Buisman, 'Onbekwaam tot enig goed' - over de mensbeschouwing van de protestantse Verlichting 
In' De achttiende eeuw, 32 (2000), 119-130; G van den Brink, Het probleem van het kwaad Gedachten over God 
en het lijden, 16v 

" De meest mvloednjke chnstendenker in Nederland die zich kntisch uitliet over deze stroming was G 
Groen van Prmsterer die in zijn Ongeloof en Revolutie (1847) de verbanden aangaf tussen ' Verbchting' en 
'Revolutie', zie voor een recente beoordehng o m G van den Brink, Oriëntatie in defibsofie, deel 2, vgl 
H G Leih, De vnjheid op het altaar geheven De Franse Revolutie en het christendom, 18, van oudere datum is de 
ovengens goed hanteerbare beoordeling van S J Popma, Auiklarung In CE (2' druk), I 

" B V/entse\, De Openbaring, het Verbond en de Apnon's Dogmatiek 2, 457w , vgl diens Matuur en genade een 
introductie in en confrontatie met de jongste ontwikkelingen in de Rooms-Katholieke theologie inzake dit thema 

" P Gay, The Enlightenment. An Interpretatwn Two vols, I, XII en XIII 
*' R.H Reeling Brouwer, Z)« GWBflT! 5)()mô fl Een theologische studie, h l ,vgl V]uKeTrm.B%, Druperspectieven 

op religie in het denken van Spinoza 
" Jonathan I Israel, Radicale Verhchting Hoe raduale Nederlandse denkers het gezicht van onze cultimr voorgoed veran

derden 
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De theoloog en filosoof G. van den Brink reikt als kernbegrippen van de Verlichting 
aan de drie termen rede, vooruitgang en natuur, en wijst erop dat men gelooft dat 
door het streven naar een harmonieuze ontwikkeling ervan de maatschappij verbe
tert.^" Deze trefwoorden blijven (met een soms variërende inhoud) na 1800 intact, 
ook als men een nieuwe consensus zoekt en vindt. Er is alleen één verschil met de 
voorgaande tijd: het Kantiaanse radicalisme wordt eifgewezen, de gematigdheid 
behoudt de overhand. 
Terloops zij opgemerkt dat na 1800 in de 'romantische' visie op de mens naast en 
soms in plaats van het optimisme van zelfvolmaking en cultuurbevordering langza
merhand ruimte wordt gevraagd én gecreëerd voor pessimisme: men ontdekt gaan
deweg in de 19* eeuw dat in de mens ook krachten schuilen die als boosaardig en 
destructief moeten worden getypeerd. Het kwaad zou overigens gelokaliseerd zijn in 
slechts 'enkele monsters'. ' ' 

Theologie herformuleren? 
Tussen deze uitersten staan theologen met een pakket aan al of niet confessioneel 
bepaalde inzichten - men is vaak onzeker wat men zal handhaven - die men graag 
aan de studerende jongeren zal willen overdragen. Maar intussen wordt door hen (of 
in hun omgeving) de twijfel geuit aan de waarde van de binding aan oude, kerkelijke 
leerstellingen. Kan men niet beter gaan werken aan herschrijving van oude gods
dienstige waarheden die wellicht meer kans maken door ieder weldenkend kerklid te 
worden aangenomen? Wanneer verstand en gevoel signalen op dezelfde toonhoogte 
ontvangen, dan moet er toch een nieuwe consensus te verkrijgen zijn? Men hoeft 
toch niet opnieuw een absolute of relatieve tegenstelling creëren en in stand te hou
den tussen geloof en rede? God is toch zowel de Schepper van het geloof als van de 
rede? Zo kan men toch geen geloofsverborgenheden stellen tegenover het redelijk 
inzicht? En voeg daarbij de schone gedachte dat God steeds verder komt met zijn 
schepping, dat er door de mensheid een steeds hogere trap van beschaving wordt 
bereikt - wat is er dan op tegen om op gezette tijden tot herformulering van geloofs
inzichten te komen? Zo kan men een vernieuwde visie op de Bijbelse openbaring 
verwoorden, en een evenzo vernieuwde visie op de verhouding tussen God en mens, 
en daaruit volgt nieuw gedachtegoed over Christus en de door Hem volbrachte ver
zoening tussen God en mens. Door dit alles na te streven zal men de extreme visies 
van 'moderne' Duitse filosofen als Immanuel Kant - en diens Nederlandse volgeUng 
Paulus van Hemert (1756-1825)^^ -, metJ.G. Fichte en EW.G. Schelling - waar men 
bij de 'ideahst' Fichte de eerste contouren van het atheïsme tegenkomt^' - terzijde 
leggen en tegelijk een even goed doordachte poging doen om de oude, klassieke 
geloofswaarheden van het protestantisme te heroverwegen, daarbij rekening hou
dend met een nieuwe synthese tussen geloof, ratio en emotie. 

" G van den Bnnk, Onentatie, deel 2, 33 w , vgl E van der Wall en L Wessels (red.), Een veelzijdige verstand
houding Rede en Verhchtaig m J^ederland 1650-1850, m n 13-35. 

'̂ J W . Buisman, a.a. 
" Over de invloed van Immanuel Kant in Nederland J Plat en M.R Wielema, Paulus van Hemert, Gezag 

en grenzen van de menselijke rede. Overigens moet de Groningse hoogleraar J G. van der Voort (1764-
1793) vermeld blijven als de wetenschapper die als eerste op zijn colleges het Kantianisme behandelde; 
F Sassen, Wijsbegeerte, 275 

^' Johann Gottlieb Fichte, Appellation an das Publikum Jena 1798/99 Nederlandse vertahng (ged.) en anno
taties van P. Jonkers J G Fichte, Oproep aan het publiek De atheisme-stnjd van 1798-1799. 
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' C o m m o n sense ' volgens Van Heusde 
De nieuwe synthese tussen geloof, ratio en emotie wordt in de 19'''' eeuw met kracht 
gepromoot door de Utrechtse filosoof Ph W van Heusde (17781839), hoogleraar 
van 18041839 Hi] is daarbij niet slechts van mening dat de nieuwe 'common sense'

gedachte het beste past bij de Nederlandse volksaard, zij dient hier ook een plaats 
te knjgen vanuit de njke klassieke Gnekse wijsbegeerte (m n Plato) welke verbon

den dient te worden met de waarden van het christendom Zo staan in het com

mon sensedenken van Van Heusde dne beginselen voorop a gezond verstand, b 
gevoel en c geloof aan geopenbaarde christelijke waarheden "̂̂  Wat de Utrechtse 
filosoof en zijn vele discipelen hiermee bedoelden, is als volgt omschreven "God 
heeft ons in Jezus Chnstus het ideale voorbeeld geschonken, waardoor wij mensen 
naar vervolmaking (in de zin van opgang naar het goddelijke) kunnen streven In de 
geschiedenis ziet hij de hand Gods, die de mensheid tot steeds dieper inzicht en tot 
steeds groter humaniteit brengt Van Heusdes christendom is weinig dogmatisch en 
wordt gekenmerkt door een optimistische kijk op de wereld Voor het tragische in de 
geschiedenis heeft hij weinig oog Zijn idee van de geleidehjke vervolmaking van de 
mensheid doet hem de chnstelijkc leer aangaande de zondeval en de daaruit voort

gekomen gebrokenheid van de schepping naar de achtergrond schuiven " ^■' Cultuur

histonsch heeft Van Heusde wat hij hier stelt onderbouwd door zijn uitgangspunt 
over de ontwikkehng der mensheid die voltrekt zich door de opvoeding die de door 
God gezonden leermeesters aan alle mensen schenkt Deze gedachten waren sterk 
verwant aan die van G E Lessing en J G Herder'* Die ontwikkelingsgang was nu zo 
ver gevorderd dat bij de WestEuropese volkeren het zwaartepunt lag van de cultuur 
Vooral de Germaanse volken waren de fakkeldragers der beschaving.'' Zo had God 
dat in Zijn voorzienigheid geleid 

Van Heusde heeft 35 jaar lang een uitgebreide onderwijsopdracht gehad en mee 
door zijn aimabele optreden grote invloed uitgeoefend Men mag niet alleen de 
latere Groninger Richting beschouwen als het belangrijkste geesteskind van Van 
Heusde en zijn discipelen,^^ de beïnvloeding is al gaande m 1819, als Petrus Hofstede 
de Groot door zijn vnenden op Van Heusde opmerkzaam wordt gemaakt Het is 
dezelfde tijd dat Hendnk de Cock /ich in Groningen in de theologie bekwaamt ■'^ De 
academische lessen van Muntinghe blijken prachtig aan te sluiten bij de opvattingen 
van Van Heusde ''° 

*̂ JJ M de Valk, Van Heugde I9v, de rol van het gevoelsleven werd al beklemtoond door de filosoof Frans 
Hemsterhuis (17211790) die ook meende dat de mens een 'organe moral ' bezit, een aangeboren 
zedelijk besef waardoor hij goed en kwaad kan onderscheiden 

"■' J J M de Valk, Van Hemde , 20 
'" A J Rasker,.V//A',48v 
" J J M de Valk, Van Heusde, 27 
™ A de Groot, Sociocultureel en godsdienstig leven in de Noordelijke Nederlanden 1813  circa 1840 In 

AGN 11,89 
^̂  J Vree De Groninger Godgeleerden, 44 De belangstelling van De Cock voor de opvattingen van Van Heusde 

kan men alleen maar veronderstellen door te denken aan de goede relatie die hij toen had met Hofstede 
de Groot (die we mogen zien als een centr^ile figuur in de kringen van de Groningse theologiestudenten 
en latere predikanten) Van directe beïnvloeding op De Cotk \ ia de Academie van Groningen is feite

hjk mets te constateren ee doordat De Cock zijn studie had afgerond toen T A Clansse, een van Van 
Heusde's pleitbezorgers, in Groningen begon te doceren 

''° O J de Jong, Nederlandse kerkgeschiedenis, 308 
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De inv loed van F.D.E. Schle iermacher 

Aan een nieuwe synthese werkte omstreeks 1800 ook de invloednjke Duitse theoloog Fnednch 

Daniel Ernst Schleiermacher (1768-1834)'"' Zijn reactie op de 'aardbeving' van het rationalisme 

mondde uit in do keus tegen de alleenheerschappij van de menselijke rede on voor de erkenning 

van het vrome zellbewustzijn als het diepste innerlijk van de rehgie met een 'eigen provincie in 

het gemoed' Daarmee werd bij hem het menselijke gevoel de pnmaire ontmoetingsplaats tussen 

God en de mens Daar vindt dan ook de goddelijke openbaring aan de mens plaats C Trimp 

stelde (in 1970) Het gemoed wordt het centrum van de vroomheids-circulatie in de christelijke 

gemeenschap ' ' ' En Karl Barth oordeelde eerder al dat de theologie zich hierdoor verhest in 

antropologie en daarmee subjectivistische kenmerken vertoont "' Tegenwoordig neemt men een 

gematigder standpunt in door te betogen dat Schleiermachers definitie van het sleutelwoord 

'gemoed' niet juist is geïnterpreteerd, hij wilde 'hoofd en hart'juist weer bij elkaar brengen, het 

kenmerkende van de rehgie lag in het 'totale afliankehjkheidsbesef' " 

De invloed van Schleiermacher m Nederland wordt verschillend ingeschat, de verwantschap 

met de Groninger Richting m de eerste jaren is o i evident, met name in de waardering van het 

religieuze gemoedsleven De godsdienst kent haar bronnen in het eigen menselijk gevoel, aldus 

de Groningers, al willen ze niet weten van een gevoel van volstrekte afhankelijkheid Voor 1831 

had Hofstede de Groot nog niets gelezen van Schleiermacher Hij bad voor de waardering van 

het gevoel in de religie juist het meeste geleerd van de Zwitsers-Franse schrijver en politicus 

Benjamin Constant " die in 1824 in het eerste deel van 7ijn werk De la Religion als hoofddenk

beeld had gepropageerd dat de godsdienst zijn bron heeft in een eigen godsdienstig gevoel, dat 

natuurlijk en ingeschapen is, evenals ademen, eten en wandelen Na 1831 las Hofstede de Groot 

van Schleiermacher diens Chnslliche Glaube (1791) Ol hij dat deed op instigatie van ds Remko 

Engels te Nieuwolda die in /ijn Ontboezeming over <kgodsdienstige denhmjze tegenover het moralisme 

in de prediking en de kille verstandstheologie meer nadruk op het gevoel legde is niet duide

lijk 66 Engels hoopte dat met Schleiermacher de uitwassen van het mysticisme (waarvan hij de 

In 1799 verscheen van Schleiermacher de bundel L her die Religion Reden an die Gebildeten unter ihren 
Verachtern De jongste Nederlandse editie is bezorgd door A A Willems 
C Tnmp, De volmacht tot bediening der verzoening, 16 
K Barth, Die protestanttsche Theologie im /9 JaAr/«W«r(, over Schleiermacher 360-400 
Vgl G C den Hertog, Contre coeur^ Kuiterts afscheid van het geloof in een persoonlijke God In 
mipenveUi5\ (febr 2001) 34-37 
Henri Benjamin Constant de Rebecque (1767-1830) was van geboorte een Zwitserse hugenoot, ves
tigde zich als scbnjver en pohticus na 1795 in Franknjk, verkeerde in de knngen van Talleyrand en had 
een wisselende verhouding tot Napoleon, gmg m 1802 (met Mme de Stael) in ballingschap na kntiek 
op de autocratie, in theologisch opzicht was Constant aanhanger van het deisme, maar wist hiermee 
weinig invloed uit te oefenen, E Jarno in RGG De volledige titel van het hier genoemde werk van Con
stant luidt De la Religion consideree dans sa source, et ses formes et ses dei^eloppement! ( 2 t , 1824-1831) Met de 
intellectuele dame Belle van Zuyien (1740-1805) had hij een innige relatie gehad, hun correspondentie 
IS uitgegeven onder de titel J's bent een alkrbeminnelykste dwaas, Amsterdam 1990 
Ds R Engels was de eerste in ons land die wees op de betekenis van Schleiermachers Glaubenskhre, 
aldus F L van 't Hooft, BLGNP, II, 190 Korte tijd later kwam Engels - geschrokken van de verdenking 
onrechtzinnig te zijn — terug op zijn gunstige opinie t a v de leer van Schleiermacher, T h L Hailjema, 
Karl Harth, Wageningen 1926, 148 Volgens Haitjema is de invloed van Schleiermacher in Nederland 
hoofdzakelijk te merken in de ethische theologie, zij het in kritische zm door iemand als D Chante-
pie de la Saussaye, aldus J van den Berg in BLGMP, II, 120 (over D Chantepie de la Saussaye) De 
Utrechtse theoloogJJ van Oosterzee wees in 1845 m overeenstemming met Schleiermacher op het 
belang van het gevoel en de ervanng, in zijn Proeve over den tegenwoordigen toestand der apologeti
sche wetenschap', in Jaarboek voor wetenschappelijke tJieologie, I, 1-75 
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Afscheiding een voorbeeld achtte) te kunnen tegengaan 

Van de eerste lezing van de werken van Schleiermacher heeft Hofstede de Groot aldus Th L 

Haitjema - eerst mets begrepen Daarna kwam de tijd dat Hofstede de Groot de werken van 

Schleiermacher juist aanprees Uit die tijd dateert de vermoedelijke poging van Hofstede de 

Groot om Schleiermacher meer bekendheid te geven bij een groter pubhek De Hervormde ds 

U P Goudschaal m het Groningse Rottum is in dat kader 67 bezig gegaan om het eerste deel 

van het uit 1829 daterende catechisatieboek van K A Rutenick, Der chnsthche Glauhe noch dem 

luthenschm Katechismus (1829) te vertalen Hiermee werd in Nederland voor het eerst een tamehjk 

breed publiek in staat gesteld kennis te maken met een geloofsleer in de geest van FD E Schlei-

ermacher 68 Het tweede deel van het bovengenoemde catecheseboek is nooit vertaald, dat heeft 

waarschijnlijk te maken met veranderende inzichten over de waarde van de ideeën van Schleier-

macher Deze werden in ieder geval nu door Goudschaal bekritiseerd Een en ander is te verkla

ren vanuit de opkomende kntiek, die zich met name nchtte tegen het ideabstische karakter van 

de geloofsleer waarin de Groningers hun grote voorkeur hadden voor de histonsche aspecten 69 

Hierbij valt te denken aan de beoordehng in de Godgeleerde Bijdragen van 1835 waann het werk van 

Rutenick/Goudschaal zeer ongunstig beoordeeld werd als 'een product van rationalisme en mys

ticisme met een kleur van orthodoxie Bij dit oordeel voegde zich m 1836 de gemangd-kntischc 

studie naar Schleiermachers geloofsleer door de Hoogeveense predikant dr J H Reddingius 70 

Deze meende dat men Schleiermacher wel zou kunnen ontberen 

In de etclesiologie bleef er duidelijk verwantschap tussen Schleiermacher en de 'Groningers' 

de kerk dient een grote mate van openheid en van tolerantie te vertonen en zich niet binden aan 

een bepaalde geloofsbeleving 71 Hoe De Cock het theologisch denken van Schleiermacher heeft 

beoordeeld is in directe zin met te zeggen " 

Godgeleerde Bijdragen, K (1835), 631-632, waar wordt gesteld De vertaler had zijn werk ondernomen ' 
op aanzoek van eenen man, op wiens oordeel hij, uit hoofde zijner algemeen bekende bedrevenheid 
m het vak der godgeleerde wetenschappen, zeer grooten pnjs stelt, en aan wien hij tevens als zijnen 
leermeester zich door banden der innigste liefde en dankbaarheid gebonden gevoelde " Te denken valt 
aan Hofstede de Groot Vgl F L van 't Hooft, BLGJVP, III 
O p 24 jum 1829 hield ds J H Heerspink van Veenhuizen op de Ring Assen van de NHK een aan 
Schleiermachers ideeën sterk verwante inleiding over het thema 'God in den mensch, of de bron en 
grondslag der godsdienst in het gemoed van den mensch' H Doorenbos te Smilde aan PKB Drenthe, 
d d 19 juni 1830, in Archief PKB Dreniht, Drenlse Archieven 
Th L Ha.it\ema., De richtingen in de Mderlandse Hervormde Kerk, Z8v, vgl Th L Hml^ema, De nieuwere gescliie 
denis van Neerlands Kerk der Hervorming, 322, waar Haitjema vanuit zijn waardenng voor Karl Barth klaagt 
over en kntiek heeft op de 'agnostische Grundposition' van Schleiermacher, die de belevuigsmysüek 
binnen de chnstenheid sterk bevordert 
Jodocus Henncus Reddingius (1809-1857), zoon van de bekende Asser predikant G Benthem Reddin
gius, was m 1833 in Groningen gepromoveerd op een studie naar het Evangelie van Johannes, het hier 
bedoelde werk is getiteld Het Christelijk Geloof van Schkiermacher in verband tot het Rationalismm beschouwd, 
Groningen 1836, het werkje (85 pp) werd eerst gerecenseerd in het hteraire tijdschnft De Gids, 1 (1837), 
daarna ook in de Bibliotheek der Theologische Letterkunde (1839) door M A Jentink, die het betreurde dat 
Reddingius durfde te beweren dat men wel zonder Schleiermacher kon theologiseren 
FSassen, Wijsbegeerte, 303, vgl L Knappert, jVT/A; 325, AJ Rasker AHT, 47v, e n j Vree, Oon God 
gleerden, 153-I6i Vgl H Zorgdrager die bij Schleiermacher zelfs een begin ziet van femimsering m 
kerk en theologie, zie haar studie Theologie die \erschil maakt Taal en seksedifferentie als sleutels tot 
Schleiermachers denken 
In De Cocks VG komt men de naam van Schleiermacher niet tegen 

64 

file:///erschil


Theologie aan de Groningse Universiteit 1800-1825 

Filosofie en natuurtheologie in Grroningen 
De colleges filosofie in Groningen werden in de eerste decennia van de 19* eeuw 
behalve door (de vaak 'onbegnjpelijke') C. de Waal" ook verzorgd door J. Baart 
de la Faille sr. (1757-1823) die al sinds 1790 als hoofdvakken wis- en natuurkunde 
doceerde. We noemen hem speciaal omdat hij mede bepalend is geweest voor het 
denkklimaat met betrekking tot de verhouding tussen natuur en godsdienst in de 
eerste decennia van de 19* eeuw.'* De aankomende studenten theologie (en rech
ten); waren verplicht hun kandidaats te halen m de letteren en de wijsbegeerte. Men 
moest constateren dat de belangstelling daarvoor niet altijd even groot was." 
Filosofie was voor Baart de la FaiUe 'kennis van het heelal en van alle dingen die 
het bevatte, met hun oorzaken en eigenschappen; zij verschafte de middelen om 
het aardse welzijn te vergroten; zij leerde ons God in zijn werken kennen en Hem 
beminnen'. Deze kennis geeft de ziel vreugde en is voor de mens en de maatschappij 
bij uitstek van nut."* Baart de la Taille meende dat voor de toekomst de natuurwe
tenschappen de hier genoemde filosofische taken zouden kunnen overnemen en dat 
zij de mens in staat zouden stellen Gods scheppingsplan geheel te doorzien en de 
volmaaktheid te benaderen. 
Hiermee heeft hij in ieder geval op de Groningse natuurkundige en theoloogjacobus 
Albertus Uilkens (1772-1825) een dusdanige indruk gemaakt dat deze als hoogleraar 
landhuishoudkunde in zijn voetspoor verder gewerkt heeft aan de 'natuur-theologie'. 
Uilkens inaugureerde op 29 november 1815 met een rede die gepubliceerd werd 
onder de titel Inunjdings redevoenng over den invloed der landhuuhoudkunde op het bestaan en de 
wehaart der burgerlijke maatschappij J^ 
Er is bij Uilkens sterke verwantschap aan te wijzen met de invloedrijke Anglicaanse 
natuur-theoloog William Paley (1743-1805), die ervan overtuigd was dat 'Natuurlijke 
Godgeleerdheid' de bewijzen kon leveren 'voor het aanwezen en de volmaaktheden 
der Godheid'.'^ Daann stonden centraal de orde, schoonheid en doelmatigheid van 
al het geschapene - en hierdoor kreeg men kennis van God de Schepper.'^ Paley 

Cornells de Waal (1771-1849) was van huis uit theoloog, in 1806 benoemd aan de Academie van Gro
ningen, HIJ was 'berucht door zijn onbegrijpelijkheid', K ter Laan, Groninger Encyclopedie Groningen 
1954/1955 
Baart de la FaiUe stond erom bekend dat hij zijn filosofiecolleges altijd gaf 'in voortrefTelijk Latijn', 
Meuwe Groninger Encyclopedu, I Groningen 1999 
A de Groot, a a (J GA"), 88 
F Sassen, Wijsbegeerte, 277, vgl H A Krop, a a , 182 
IJ Botke geeft een biografische schets van J A ViVtemvndieniJacobusAlberlusUitkms (1772 1825),pre
dikant en hoogleraar in de landhuuhoudkunde, 5-56, de inaugurele rede werd uitgegeven te Groningen, 1815 
Zie ook van IJ Botke "Der landhuishoudkunde een Ucht ontstoken' J A Uilkens en H C van Hall In 
G A van Gemert e a (red ), 'Om nut aan onwetendheid en barbarij te bezwijken' Groningse geleerden 1614 1989, 
111 Hier wordt ook verwezen naar de Nederlandse predikant J F Martinet die een veel gebruikte en 
veel vertaalde 'Katechisnius der natuur' uitgaf 
W Paley, Natuurlijke Godgeleerdheid, of bewijzen voor het aanwezen en de volmaaktheden der Godheid, afgeleid mt de 
verschijnselen der natuur Ned vertaling door J Clansse Amsterdam 1810 (oorspronkelijk Natural Theo
logy, 1802) Over de inhoud het volgende na 22 hoofdstukken over de natuur van planten, dieren en 
hemellichamen volgen er 4 over God, 23 'Over de persoonlijkheid der Godheid', 24 Over de natuur
lijke eigenschappen der Godheid', 25 Over Gods Eenheid, 26 Over de Goedheid van God 
J Bots, Tussen Descartes en Darwin Geloof en natuurwetenschap in de achttiende eeuw tn Nederland, i9-7 3 Vgl R 
Hooykaas, De natuurwetenschap m 'de eeuw der genootschappen' In Natuurwetenschappen van Renais 
sance tot Darwin, 131-167 (Deel 18 reeks Geschiedenis in veelvoud), vgl R Hooykaas, Rede en ervaring tn 
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wordt bestempeld als supranaturalist, die God aanbidt 'in die algemene bewoordin
gen, waann Hij Zelf tot de mensen over godsdienstige dingen gesproken heeft''" 
Over zijn invloed op 'Groningen' is nog weinig onderzoek gedaan Wel is het ver
meldenswaard dat de aanstaande theologen in Groningen tijdens de eerste decennia 
van de 19* eeuw als predikant bij het Hervormd Kerkgenootschap konden worden 
toegelaten na ene bewijs te hebben geleverd van 'tweejang met vrucht bijwonen 
der lessen' in de theologische vakken Uitlegkunde, Dogmatiek, Christelijke Zede-
kunde, terwijl het bij Landhuishoudkunde niet nodig was dat dit 'met vrucht' was 
gedaan '̂ 
J Baart de la Faille bleef zijn leven lang veel verwachten van het goede gebruik van 
rede en wetenschap voor het algemeen welzijn, en daar speelden de landbouwers 
een voorname rol in 

Geen eenduidige karakteristiek 
Het IS niet goed mogelijk om filosofisch en theologisch de eerste decennia van de 19* 
eeuw als een eenduidig, samenhangend geheel te karakteriseren Er is een grote men
geling aan te wijzen in de voorgestane opvattingen Al lijkt de invloed van Immanuel 
Kant in Nederland niet groot, toch kan men die niet zomaar naar de zijhjn transpor
teren, alleen al gelet op het feit dat een ietwat aangepaste vorm van het Kantianisme 
werd bevorderd door de rechtzinnige Hervormde predikant J J Ie Roy (1771-1850) 
in zijn jongere jaren ^̂  Daarnaast zijn de opvattingen van tal van andere Duitse filo-
soien en theologen van groot belang geworden voor het denkklimaat in Nederland, 
ook en met name in Groningen En hun denken vertoont in allerlei vanaties de ken
merken van het supranaturahsme, met voor 'elck wat wils' 
Het is waarschijnüjk niet teveel gewaagd om aan Ph W van Heusde een centrum
positie voor filosofie en theologie toe te denken, waarmee voor de eerste decennia 
van de 19''' eeuw de synthese van rationalisme en romantiek gestalte knjgt "' In een 
steeds zoekende ideeenwereld heeft hij voor zijn tijd de meest heldere lijnen uitgezet 
naar een tamelijk samenhangende visie op theologie (c q kerkleer) en filosofie (c q 
levensbeschouwing) 
In de incubatietijd naar een nieuwe consensus, vanaf plm 1800, bleven veel theolo
gen nadenken over hun verantwoordelijkheid voor kerk en theologie Velen gingen 
in hun nieuwe plaatsbepaling behoedzaam te werk door - bijna ongemerkt, feitelijk 
nooit rachcaal consequent ^ uit te komen bij een geloofsopvatting die als 'midden
weg' tussen rationalisme en orthodoxie is bestempeld en die men naderhand is gaan 
aanduiden met de term 'supranaturahsme' Daarover geven we aan het slot van dit 
hoofdstuk een nadere uiteenzetting 

de natuurwetenschap der XVlIIe eeuw Inaugurele rede VU 1946 
" L D Terlaak Poot in CE, 5 37b, vgl The hew Eruyclopaidm Bntannua, vol 9, 84, die Paley als theoloog 

neerzet als de man van 'het teleologisch argument voor het bestaan van God' ook wordt geweren op 
de grote invloed van Paley op Charles Darwin 

" Zie o m Almanak der Akademuian Groningen loor het jaar 1820, 54: De verplichting in Groningen tot het 
volgen van colleges in de Landhuishoudkunde gold pas vanal 1815 en werd opgeheven in 1831 Regie 
ment toelating leeraarsambt (versie 1816), art 8, voor het examen zelf art 21 

" F Sassen, M^A^««rfe, 293v, vgl W van Gorsel Jacobus Johannes Ie Roy, m K Exaltocs ^duhleoen 
Schetsen over leven en vuerk van acht predikanten du nut met de Afscheiding meegingen, 41-55 (waar overigens geen 
melding gemaakt wordt van het Kantianisme van Le Roy) Vgl A Vroon, BLGJVP, VI 

" A de Groot a a 88 
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Wat betreft de godgeleerden van de Groninger Academie interesseert ons de vraag 
of zij voormannen en dus mede koersbepalers van een nieuwe consensus waren, of 
dat ze meer aan de kant stonden van de orthodoxie? 

C. D E GRONINGER THEOLOGEN OMSTREEKS 1820 

Van elk van de theologische docenten van wie Hendrik de Cock (en zijn studiegenoten) 
colleges ontvingen, geven we naast enkele biografische notities een schets van hun 
theologisch denken. Chronologisch staan deze geleerden tussen 'verlichting' en 
'Groninger Richting' in, waardoor ze in zekere zin ook als overgangsfiguren hebben 
gediend. 

Eelco Tinga "* 
De in 1762 te Leeuwarden geboren theoloog Eelco Tinga, die zijn academische 
vorming voor de literaire vakken in Franeker had ontvangen en daarna in Groningen 
theologie had gestudeerd (bij de hoogleraren Chevallier, Abresch en Lubbers), was 
na in de gemeenten Staveren, Heerenveen en Vlissingen als predikant te hebben 
gediend, in 1799 te Franeker benoemd tot hoogleraar aan de filosofische faculteit^^ 
met als leeropdracht de 'natuurlijke theologie' en de 'christelijke zedekunde'. Naast 
hem stonden de theologen E.J. Greve en J.H. Regenbogen; met beiden ontstond een 
goede samenwerking. "̂  Een eerdere benoeming tot hoogleraar in de kerkgeschiedenis 
aan de universiteit van Harderwijk had Tinga afgewezen. 
Tinga had zijn benoeming waarschijnlijk mee te danken aan enige bekendheid in den 
lande, toen hij het in 1795 mocht beleven dat zijn verhandeling over de Gemakkelijkheid 
van de Evangelische plichten of den godsdienst van Jezus door het 'Haagsch Genootschap 
tot verdediging van de christelijke godsdienst' met zilver bekroond werd. In 1797 
overkwam hem iets soortgelijks; de 'Maatschappij tot Nut van 't Algemeen' bekroonde 
met goud Tinga's Beschrijving van het godsdienstig en zedelijk karakter van Jems ChnstusF 
Daarin betoogde de Vlissinger predikant, naar het oordeel van L. Knappert, 'dat 
Jezus zich steeds ten hoogste nuttig zocht te maken voor de menschen'.^" Centrale 
notie voor Tinga was het 'overheerlijk karakter van het godsdienstig en zedenlijk 
karakter' van Jezus Christus, dat 'tot voorbeeld ter navolging van alle Kristenen' 
moet dienen.*' Deugdzame navolging van een Persoon die zich zó heeft opgeofferd 
voor zijn medemensen bouwt de maatschappij op. Het betoog van Tinga richt zich 
niet op de werkelijke betekenis van Christus richt zich niet op de werkelijke betekenis 

J van Siuis schreef over Tinga in BLGMP, V 
Dat een theoloog anno 1799 in de Bataafse Repubhek benoemd werd aan de filosofische faculteit hangt 
samen met de reorganisatie van het hoger onderwijs als gevolg van de Bataafse revolutie van 1795 
en de daaruit voortvloeiende Staatsregeling van 1798, toen de scheiding van kerk en staat (al in 1796 
besloten) zijn beslag kreeg Theologische faculteiten waren formeel opgeheven, haar docenten kregen 
een plaats binnen de filosofische faculteit. 
Met Regenbogen en Greve gaf Tinga uit Verstrooide gedachten over verschillende onderwerpen, uitgegeven voor 
leeraars en vrienden van godsdienst en godgeleerdheid 4 delen Franeker 1802-1806 
E Tinga, Beschnjuing van het godsdienstig en zedetijk karakter vanjesus Christus. Anisteldam 1798. 
L. Knappert, Geschiedenis derJ^'HK, 237 
E Tinga, Beschrijving, 5 
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van Christus' komst op aarde, en op wat de kerk belijdt in de leer van verzoening 
door voldoening. Het blijft staan op het niveau van religieuze opvoedkunde. 
Tinga ging in zijn in Franeker gehouden inaugurele rede - in het Latijn uitgesproken, 
hoewel hij liever de taal van het volk sprak - in op 'de voordelen, welke de ware 
deugd reeds in dit leven oplevert'. Daarmee stond hij duidelijk in de traditie van de in 
de Gereformeerde kerk reeds voor 1800 bestaande opvattingen over de betrachting 
van de ware deugd. Dit thema zou men een 'rode draad' in de theologische 
gedachtegangen van Tinga kunnen noemen. 
In 1804 kreeg hij een benoeming in Groningen als opvolger van Lubbers, waar hij 
een jaar later inaugureerde met een eveneens in het Latijn uitgesproken- maar (pas 
in 1807) ook in het Nederlands uitgegeven - Redevoering ten betoge, dat Jezus Christus 
geenszins in de school der Essenen opgekweekt, maar van God zelven onderwezen is. Hieruit blijkt 
dat Tinga zich nauw bij de H. Schrift aansluit en via brede uiteenzettingen duidelijk 
maakt dat het beslissend is dat de Evangelieschrijvers geen enkele melding maken 
van de veronderstelde scholing van Jezus bij de Essenen. 
De aloude Gereformeerde orthodoxie inzake de leer der verzoening beluistert men 
ook waar hij over Christus stelt: "Hoe men Hem ook bewonderen mogt, als men het 
goddelijk gezag van Christus betwijfelde, dan had men geen' voldoende grond, om 
in Hem als in den Verlosser te gelooven." ^ 
Samenvattend leerde Tinga in zijn oratie dat Christus exclusief alles wat Hij leerde 
van de Vader zelf ontvangen had. Hij was geheel voortreffelijk. "Zijne leer was 
berekend naar onzen aanleg en naar den toestand, waarin wij verkeeren. Zij bevatte 
zaken, door geene menschelijke scherpzinnigheid uit te vinden, die den weg wezen 
tot waar geluk, 'twelk de menschen door eigen schuld verloren, en 'twelk niet te 
herwinnen zou zijn, als niet deze Vredestichter ons Gods gunst verkondigd, en haar, 
zonder schennis van Gods regtvaardigheid, door zijn' dood voor ons verworven had. Moest Hij niet 
goddelijk wezen?" ' ' 
Tinga was vooral een op de praktijk gerichte theoloog die op bescheiden wijze de 
weg van de deugd aanprees. Zijn voordrachten en academiepreken werden met 
grote waardering aangehoord. Hij sprak met 'een zilveren stem'. En daarmee 
kreeg hij niet alleen veel academische studenten op zijn hand, ook veel mensen van 
de eenvoudige stand. De toespraken en leerredenen die in druk verschenen zijn 
hebben een sterk opvoedende inslag.'^ Een preek over Prediker 11 vers 9 werd oor 
de aanwezige studenten zo gewaardeerd dat ze Tinga kwamen bedanken voor de 
hun gegeven waarschuwingen en vermaningen; ze wensten dat de preek in druk 
verscheen. Tevens beloofden ze dat ze hun vermaken 'alleszins naar die rede zouden 
regelen'.''^ 
De plaatsbepaling van Tinga in de theologie van zijn dagen is niet eenvoudig. Men 
kan namelijk niet volstaan met de stelling dat Tinga een bestrijder was van de 

*' Redevoering kn beloge enz. Groningen 1807,4,5. 
'̂ J.B.F. Heerspink, De Godgeleerdheid en hare beoefenaars aan de Hoogeschool te Groningen. Deel 2, 147 

'^ Enkele titels van uitgegeven preken van Tinga zijn' De jeugd aangespoord tot vroegtijdige godsvrucht en gewaar
schuwd legen een onbetamelijk genot van zinnelijke vermaken m twee leerredenen (1811); Opwekking tot het wel besteden 
van den korten leeftijd op aarde ter verkrijging eener gegronde hoop op eene zalige opstanding in twee leerredenen (1811); 
De vaderlijke raad van Damd aan zyne zoon Salomo en de ivijze keus van Josua om den Heer te dimen in twee leerredenen 
(1811). 

' ' J.B.F. Heerspink, Hoogeschool, 158. Tinga hield de preek in 1806. 
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reductie van de christelijke leer tot een natuurlijke godsdienst of een rationalistische 
zedeleer bestreed;^* de aanknopingspunten om hem een zuivere plaatsbepaling te 
geven zijn zeer beperkt. Wat men in dat verband wel in rekening kan brengen, is het 
vertaalwerk van deze hoogleraar, dat hij gedurende een periode van 10 jaar, zowel in 
Franeker als in Groningen, heeft verricht. Hij vertaalde werken van contemporaine 
theologen uit het Duitse taalgebied: J.J. Hess (1741-1828, sterk beïnvloed door J.J. 
Rousseau),'^ J.L. Ewald (1747-1822, supranaturalist, oecumenicus in het Duitse 
Rijnland), H.C. Bergen (?), J.A. Nosselt (1734-1807, voorstander van dogmatische 
reducties - alleen de Schrift en dan met name de troostende en opbouwende 
elementen), ^ J.G. MarezoU (1761-1828, rationalistisch prediker),"*' C.G. Ribbeck 
(1759-1826, een gematigd rationalist) en de rooms-katholieke theoloogJ.M. Sailer 
(1751-1832). AUen zijn tot op zekere hoogte voorstander van gematigd rationalisme 
en supranaturalisme. 
De laatstgenoemde, J.M. Sailer, is in zekere zin bijzonder, namelijk dat hij als rooms-
kathohek theoloog en pedagoog door Tinga ten voorbeeld wordt gesteld voor de 
Nederlandse (protestantse) christenen in de nadagen van de Verlichting. Wat was de 
bijzondere boodschap van deze katholieke denker? Hohlwein deelt ons over Sailer 
het volgende mee: "Mit seiner tief katholische "Innigkeit" um Erziehung zum Opfer, 
zur Demut und zur Innerlichkeit als Voraussetzungen der Erlosung bemuht, half 
er die katholische Aufklarung uberwinden."'^ De andere hier vermelde theologen 
- protestanten - hebben gemeen dat ze allen een sterkte concentratie kennen op de 
persoon en het leven van Jezus (ook als voorbeeld in het pedagogische) en daarnaast 
een praktisch theologische instelling hebben waarin voor oude dogma's weinig plaats 
meer is. Iemand als Nosselt meent ook dat het ware christendom veronderstelt dat 
men op bestaande kerkelijke dogma's reductie toepast.'''' 
Tinga moet de denkbeelden van deze buitenlandse theologen zó gewaardeerd hebben 
dat hij ze aan het Nederlandse studerende publiek voorhield. Is dat bij gebrek aan 
eigen originaliteit? En kenmerkt het daarmee niet de nadagen van de Nederlandse 
Verbchting: onze geleerden leunen tegen een grote buurman aan en laten 'geleende 
geluiden' horen? Petrus Hofstede de Groot, die Tinga niet vermeldt als een invloedrijk 
docent, geeft dit ruiterlijk toe als hij in 1855 terugkijkt op zijn studentenjaren. Maar 

Vgl J van Sluis in BLGJVP, V, 509 
P Hofstede de Groot vermeldt in zijn in 1855 opgehaalde hennneringen aan ^ijn studententijd 
(omstreeks 1820) twee werken van J J Hess die 'groten invloed' hebben uitgeoefend op Nederlandse 
theologen 1 Verhandeling over Gods koningrijk, of beschouwing van het ontwerp der goddelijke innghngen en openba 
nngCTi(oorspr 1774), 2 Leer, daden en lotgevalten van onzen Heer (ooispr 1773) Tinga was hiervan echtermet 
de vertaler 
A Beutel, Aufklarung in Deutsckland, 268 v 
Over de hermeneutische opvattingen van de Gottinger professor J G Marezoll (1793) deelt Kantzen-
bach mee, dat de prediking van het ware christendom bestaat in 'ware vnjsheid, zedelijkheid en deugd, 
en tot doel heeft de geruststelling en gelukzahgheid van de mensen' F W Kantzenbach, Chnstentum in 
der Gesellschajt Band 2, 265v Het belangnjkste werk van Marezoll was Predigten in Mucksiiht auf den Geut 
und die Bedurjhisse unseres ^eilalters 2 Bande, 1790-1792 Vgl Deutsche Biografische Enzyklopadie Band 6,613 
Het werd in Groningen als handboek op de academie gehanteerd, D Bos, In dienst van het Koninkrijk, 42, 
ook noot 9 op p 414 
H Hohlwein in ^G'G, 1315, vgl G Schwaiger,Johann Michael Sailer, in M Greschat (Hrsg), foto/fen 
der Kmhengeschichte, Band 9,1, 1985, 59-72 
Over de hier genoemde theologen kan men (op Bergen en Mazeroll na) data vinden in RGG 
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vol beroepstrots laat hij erop volgen "Met de opkomst der Groningsche school 
begint in dit opzigt een nieuw djdperk voor de Vaderlandsche Godgeleerdheid Want 
deze school heeft noch hare wijsbegeerte, noch hare beginselen van opleiding, noch 
hare terminologie, noch haar plan en aanleg van vreemden geborgd, het is alles 
oorspronkelijk Nederlandsch """' 
Een nader onderzoek naar de beïnvloeding van de protestantse theologie in Nederland 
vanuit m n Duitsland in de tijd van de Verhchting en haar nadagen kan nog veel 
duidelijk maken over de afhankelijkheid van de Duitse theologie en de kwaliteit van 
het Nederlands academisch theologisch onderwijs en haar confessioneel gehalte '°' 
Toen Tinga in 1828 overleed ging de Groningse Academie naarstig op zoek naar 
een opvolger Men wist de Utrechtse predikant J F van Oordt '"̂  als exegeet Nieuwe 
Testament en als dogmaticus aan te trekken, hij gold als een discipel van de sterk op 
Plato georiënteerde filosoof Ph W van Heusde te Utrecht Van Oordt heeft met zijn 
collega's P Hofstede de Groot (in 1829 hoogleraar te Groningen) en L G Pareau (in 
1831 hoogleraar te Groningen) aan de wieg gestaan van de Groninger Rwhhng 
De vraag of en hoeverre de theologen van de Groninger Academie in de eerste 
decennia van de 19* eeuw de weg bereid hebben voor de latere Groninger Richüng 
laat zich met alleen een blik op het levenswerk van Tinga niet beantwoorden Iets 
duidelijker ligt het met de vraag of en in hoeverre de hier bedoelde theologen het 
kerkelijk klimaat hebben bepaald waann het in 1834 tot Afscheiding is gekomen 
Maar voor we daarop een antwoord kunnen geven, zullen we eerst aandacht moeten 
schenken aan de opvattingen van de dne collega's van Tinga die in deze jaren mee 
het academisch theologisch onderwijs in Groningen bepaald hebben 

Annaeus Ypey '"' 
Met een beschnjvmg van de pubhcaties en opvattingen van prof Annaeus Ypey 
wordt het beeld van de theologische faculteit van Groningen aan het begin van de 
19* eeuw op een goede manier sterker ingekleurd Met deze beeldvorming wordt 
het beter dan met Tinga mogehjk het khmaat te leren kennen waann jonge 
mannen als Hendnk de Cock en zijn studiegenoten leefden en theologisch leerden 
denken Zij zouden na 1825/30 verantwoordelijkheid gaan dragen voor het kerkelijk 
samenleven m Hervormd Nederland 

* P Hofstede de Groot geeft een en ander in 1855 op dit punt volmondig toe Sinds wij verleerd hadden 
den toon te geven gewenden wij ons na te spreken En ontkend kan het niet worden dat achtereenvol 
gens de stelsels der Duitsche Godgeleerden in ons vaderland werden overgenomen en nagebouwd In 
zijn herdenkingstoespraak De Groninger Godgeleerden m hunne eigenaardigheid 30 

" Th L Haitjema wijst op het binnendringen van de Duitse Aufklarungscultuur op onze rehgieuze en 
kerkelijke erve' wat leidde tot overheersing van het Oud Dberalisme met haar intellettualisme en 
godsdienstverminking Th L Haitjema Aar/BartA 140w (h Karl Barth en de theologie m Nederland) 
De beïnvloeding uit Duitsland liep voor de praktische theologie door tot het midden van de IQ** eeuw 
De Groningse theoloog W Muurhng gaf in 1851 als eerste een Nederlands handboek voor praktische 
theologie en werkte tot dan toe veelal met Duitse handboeken D Bos In dienst lan hetKomnknjk 41v 

'^Joan Fredenk van Oordt (1794-1852) rapporteerde op de Hervormde Synode van 1835 mzikc de 
vraag om een nadere verklaring over het gezag van de belijdenisgeschriften 7oals door meerdere ortho 
doxe \oorgangers was gevraagd hij adviseerde om zich van een nadere verklaring te onthouden hij 
was voorstander van een vnje evangebeprediking 

'̂  Over Ypey is geen biografie bekend wel schreef J Kamerhng een fraai artikel getiteld De kerkhiston 
cus Annaeus Ypey (1760 1837) in NAKG LV (1975) 192 236 en eveneens in BLG\P II 
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Ypey was in 1760 te Leeuwarden geboren, studeerde theologie in Franeker, werd eerst 
predikant in enkele Friese gemeenten, later in Zeeland en in het Land van Heusden 
en Altena (dat toen nog bij het gewest Holland hoorde). Tijdens zijn predikantschap 
vertaalde hij, voorzien van eigen aantekeningen, van de Duitse Verlichtingstheoloog 
Johann Georg RosenmuUer Geschiedkundige verhandeling over den trapswijzen voortgang 
der goddelijke openbaringen (1792)'°'', waarin een thematiek aan de orde komt die in 
Groningen later breed uitgewerkt werd door H Muntinghe Er moet in Nederland 
zeker een markt voor de geschriften van RosenmuUer zijn geweest: Ypey vertaalde 
in 1792 nog twee geschriften en in 1797 nog eens één van deze verlichte theoloog, 
waarbij opvalt dat deze werken zich met name richten op het godsdienstig onderwijs 
aan de jeugd.'""' 
In 1799 werd Ypey te Harderwijk ^ aan de filosofische faculteit - benoemd, als 
opvolger van H Muntinghe die naar Groningen was overgegaan. Hij doceerde 
kerkgeschiedenis en sinds 1803 ook theologische vakken. Na de sluiting van 
Harderwijk in 1811 - vanwege de door Napoleon doorgevoerde reorganisatie van 
het hoger onderwijs - kreeg Ypey in 1812 van 'den grootmeester der keizerlijke 
universiteit' een benoeming in Groningen om er, als opvolger van Abresch, naast 
Tinga en Muntinghe te dienen aan de theologische faculteit. Zijn vakken waren 
dogmatiek, theologia naturalis, hermeneutiek en homiletiek.'"^ 
De inaugurele rede die Ypey te Harderwijk uitsprak, getuigde - naar het samenvattend 
bencht van J. Kamerling - van een geloof 'dat het christendom in de loop der 
geschiedenis een krachtig middel was geweest om de humaniteit te bevorderen en 
de zeden der volkeren te beschaven'"" of, zoals H. Bouman het nog exacter aangaf: 
'hoe zeer, bij Israeliten en Christenen, de ware godsdienst menschelijkheid en 
menschenliefde bevorderd had'.'°^ Twee jaar later spreekt Ypey een rectorale rede 
uit met de veelzeggende titel De vera reltgione, humamtas sensui, ubivis gentium, excitando 
appnme accomodata.'"'' 
Bij zijn aantreden in Groningen hield Ypey een betoog, getiteld 'Redevoering over de 
regte wijze, waarop het beoefenen der leerstellige godgeleerdheid behoort geregeld te 

De vertaling kwam uu m Haarlem 1792 J G RosenmuUer (1736-1815) was een Duits theoloog m de 
Evangelische Kirthe, o m hoogleraar te Leipzig en heeft de kerkelijke hturgie omgevormd in de geest 
van de Aulklarung, aldus H Hohlwein in RGG', ook G Wartenberg in TRE 20, 727 en 29, 572 
H C van Hall, Scripta Annaei Ypeij, m Annaks Acaiemiae Gromnganae, 1836-1837, 26 Ypey gaf de 
vertalingen van RosenmuUers werken als ntel mee Hutonsch bewijs voor de waarhad van den Chnstelijken 
godsdtemt (1792), Eenvoudig Ondenvijs in den Godsdienst voor kinderen (1792), Chrutelyk leerboek voor de jeugd 
(1797) 

'Zie wwwrugnl/museum/galeii j /portretten/hoogleraren/ypey , Ypey \olgde bij zijn colleges dogma
tiek het handboek van de Leidse hoogleraar J van Voorst die ook korte tijd in Franeker doceerde, met 
dit handboek zal bedoeld zijn het dogmatisch Compendium dat Van Voorst 1808 te Leiden had uitgege
ven en waarvan m 1828 een derde druk verscheen, W J Fournier, BLGJ^P II, 450, vgl W B S Boeles, 
Levensschetsen der Groninger hoogleeraren Bijlage in WJ A Jonckbloct, Gedenkboek der hoogeschool te Groningen, 
120 Het IS zeker van belang hier te vermelden dat Van Voorst in zijn dogmatiek de leer der voldoening 
bestreed 
De inaugurele oratie van Ypey was getiteld Dat onder alk volkeren de godsdierishge denkbeelden op dezelfde grond 
slagen rusten, uitgegeven te Harderwijk 1800, Kamerling, BLGJ^PU, 468 

' H Bouman, Geschiedenis van de voormalige Geldersche hoogeschool en hare hoogleeraren, grootendeels uit ongedrukte of 
zeldzame bescheiden Deel II, 531 v 

' L Knappert geeft in J^NBW, V, 1159, als Latijnse titel Oratio, qua ostenditur religionis opimonem apud omnes 
gentes ludem mtijurulamentis 
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worden', waarin hij een aanval deed op de dogmarische theologie, die naar zijn inzicht 
te veel gebruik maakte van 'spitsvondigheden' van de scholastieke wijsbegeerte; zijn 
ideaal was een theologie die gebaseerd was op nauwkeurige filologische exegese van 
de Bijbel."" 

Ypey, hoewel hij in Groningen geen kerkgeschiedenis doceerde, kreeg wel bekendheid 
en betekenis met de publicatie van een aantal kerkhistorische werken; we noemen 
de volgende vijf: 
1. in 1793 startte hij met een 3-delige serie Beknopte letterkundige geschudenis der 

systematische godgeleerdhad, het laatste deel kwam uit in 1798; 
2. in 1797 begon de publicatie van zijn 12-delige reeks Geschiedenis van de knstehjke 

kerk in de achttiende eeuw, het laatste deel verscheen in 1815; 
3. de grootste bekendheid verwierf Ypey - samen met de Haagse hofprediker en 

secretaris van de Hervormde Synode ds. I.J. Dermout — met de Geschiedenu der 
Nederlandsche Hervormde kerk, 4 delen 1819-1827; 

4. op het derde eeuwfeest van de kerkhervorming, 9 november 1817, hield Ypey 
een academische oratie die grote, nationeJe instemming verkreeg, getiteld: 
Leerrede ter gedachtenis van de groote verdiensten der J<federlandsche vaderen, betrekkelijk het 
werk der kerkhervorming; 

5. als laatste werk noemen we de 2-delige Geschudenu van het patronaats-regt, anders 
genoemd kollatie-regt, in verband met het Christelijk kerkbestuur, 1829; hieruit blijkt 
Ypeys sterke betrokkenheid bij de regionale kerkgeschiedenis, m.n. die van 
Groningen. 

De waardering van deze kerkhistorische publicaties loopt sterk uiteen: van saai, dor 
en omslachtig, tot zeer grondig en informatief Opvallend is het feit dat Ypey geen 
school heeft gemaakt en ook niet door N.C. Kist en H.J. Royaards betrokken werd bij 
de start van het Archief voor kerkelijke Gachiedenu inzonderheid van Nederland (1829).''' Dat 
zegt wellicht in de eerste plaats iets van het tamelijk geïsoleerd optreden van Ypey 
en van zijn karakter met de daarmee samenhangende levenswijze (hij leefde onge
huwd, zijn zuster woonde bij hem en verzorgde de geleerde). Maar het kan tegelijk 
iets zeggen van de stille kritiek die collega's in den lande hadden op de huns inziens 
matige kwaliteit van zijn kerkhistorische werken. Toch kan men niet ontkennen dat 
er wezenlijke overeenstemming bestond tussen de visies van ICist en Royaards ener
zijds en Ypey anderzijds, tot uiting komend in een gematigd-verlichte visie op het 
kerkelijke verleden. 
Ypey, die zich tussen de bedrijven door ook nog intensief met (historische) taalkun
de"^ bezig hield, ging in 1831 met emeritaat, maar bleef studeren. Hij overleed te 
Groningen in 1837. 

' '" De titel van de inaugurele rede luidde Oratio de studiis theotogiag dogmati£ae reek regendis Groningen 1814, 
de Nederlandstalige editie verscheen in Amsterdam 1815, B Glasius, Godgeleerd Nederland, III, 633, vgl 
J Kamerling, BLGJVP, II, 468 

' " A L Molendijk, 'Een hoogst belangrijke wetenschap'. De beoefening van de Kerkgeschudenis in Nederland m de negen
tiende eeuw Inaugurele rede (2000). 

" ' A Ypey schreef over taalkunde o m Beknopte geschiedenu der Nederlandse tale Tweedelen Utrecht-Gro-
ningen 1812-1832 

72 



Theologie aan de Groningse Universiteit 18001825 

Enkele hoofdlijnen uit de geschriften van Ypey kunnen we als volgt omschrijven: 
a. Bij zijn principiële waardering van 'bijbelse theologie' is Ypey er heilig van over

tuigd dat deze zuivere theologie in de vroegste kerkgeschiedenis al vrij snel is 
overwoekerd door de systematiek van diverse wijsgeren, onder wie hij die van 
Plato en van Aristoteles tot de kwaadaardigsten rekent. De synthese die nage

streefd werd door christelijke theologen acht hij onaanvaardbaar. In later tijd 
zijn volgens Ypey denkers als Thomas van Aquino en Descartes ook gaan heer

sen over de eenvoudige leer van de Bijbel. En daaraan zijn ook vrome geleerden 
als Voetius niet aan ontkomen. 

b. De sympathieën van Ypey gaan kerkhistorisch sterk uit naar hervormers als 
Reuchlin en Erasmus; en tevens naar vromen als Spener. Hij waakt er echter 
voor om mystici en dwepers te rekenen tot hen die iets waardevols aan de kerk 
hebben aangeboden. Van de Wederdoperse leer en levenspraktijk had hij een 
scherpe afkeer; hun gevoelsmatige benadering van het religieuze kon hij niet 
goedkeuren. Ypeys waardering voor Erasmus staat ver boven die voor Luther; 
diens ogen waren door Erasmus geopend en nu kon Luther op zijn beurt de 
ogen van het ongeletterde volk openen. De Zwitserse hervormer Zwingli trok 
hem veel meer aan dan de Fransman Calvijn.'" 

c. Over de kerkhervorming van de 16''' eeuw stelt Ypey dat die beweging na het 
tijdperk van de middeleeuwse barbaarsheid als de grootste gebeurtenis uit de 
geschiedenis van de kerk moet worden getypeerd. De bevrijding uit de kluisters 
van de scholastiek was een weldaad voor de kerk; helaas is de scholastiek daarna 
snel weer opgekomen en heeft dit het denken van de theologen weer aan banden 
gelegd. De 18* eeuw laat zien hoe er weer hoop is op vrijheid van theologise

ren. Daardoor komt er ruimte voor de ethische aspecten van het christendom: 
het vertrouwen in de redelijke en zedelijke vermogens van de mens  terwijl de 
oude kerkleer de nadruk legde op zonde, schuld en genadige verlossing door de 
zoendood van Jezus Christus. 

d. De 'leerrede' die Ypey in 1817 hield ter herdenking van de Kerkhervorming 
maakt duidelijk hoe hij en vele van zijn geleerde tijdgenoten  vol trots dacht 
over de Nederlandse bijdrage aan de Reformatie van de 16''" eeuw en met name 
van 'onze Nederlandsche Desiderius Erasmus van Rotterdam'."* Hij neemt een

zelfde standpunt in als de vanwege zijn avondmaalsvisie in het Lutherse Duits

land omstreden exegeet en kerkhistoricus C A . Heumann (16811764) 'dat men 
de hervorming der kerk, in de zestiende eeuw, in de eerste plaatse te danken 
had aan Erasmus, en daarna aan Luther'. En Ypey stelt dan de volgende these 
voor: "Hetgene alle overige christenvolken gezien hebben, als voorbereidsel tot 
het werk der kerkhervorming, dat hebben zij niet het eerst gezien in Saksen of 
in ^mtserland, of elders; maar dat hebben zij het eerst gezien hier in Nederland! 
Hetgene zij dan gedaan hebben, dat hebben zij gedaan op den wenk en op den 
voorgang van Nederlanders!""^ En daarna noemt Ypey de namen van voor

lopers der hervorming zoals Geert Groote, Laurens Jansz. Koster, Erasmus, 

' " L. Knappert,NNBW, V, 1161 
"■"A. Ypey, Leerrede ter gedachtenis, etc. Groningen 1817, voorbengt. 
' " A. Ypey, Leerrede, 9. 
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Rudolph Agncola, Wessel Gansfort "^ Op hun werk hebben de hervormers 
Luther en Zwingh voortgebouwd De naam van Regnerus Praedinms wordt dan 
ook in hennnenng geroepen en via hem komen we uit bij stadhouder Willem 
Lodewijk die met Maunts de stad Groningen veroverde in 1594, waarmee de 
hervorming m het noorden zijn beslag kreeg Maar Ypey noemt m zijn betoog 
nergens de namen van Martin Bucer en Johannes Calvijn 

e In aansluiting hierop noemen we als laatste bijzonderheid de door Ypey gelan
ceerde opinie dat de Nederlandse kerk der Hervorming 'zwingliaans' van ka
rakter IS geweest Daarbij wordt de goede verstandhouding tussen Zwingli en 
Erasmus naar voren geschoven en de daarbij uitstekend van pas komende stel
ling van Zwingli dat ook befaamde heidenen delen in de hemelse heerlijkheid 
('heilsuniversalisme'), een gedachte die bij veel Nederlanders instemming zou 
hebben gevonden Daarnaast wordt ook de manier van kerkregering in rekening 
gebracht, waarbij het moet gaan om de min of meer hiërarchische figuur van de 
supenntendent, deze komen we o m tegen bij Johannes a Lasco die wel enige 
invloed (via Oost-Fnesland) op de Nederlanden heeft uitgeoefend 
De verandenng m confessionele kleur in de Nederlanden is volgens Ypey te dan
ken c q te wijten aan de invloed van Galvijn en De Bres middels de Waalse 
hervormde kerk Echter, tot aan de nationale synode van Dordrecht 1618/19 
hebben die twee richtingen in redelijke vrede met elkaar samengeleefd In Dor
drecht IS echter de Calvinistische nchting de heersende geworden, toen ze de 
leer van de Remonstranten verwierp '' 

f De waardenng door Ypey van de 18* eeuw, met name de opkomst en doorwer
king van 'verlichte' ideeën, is sympathetisch en kntisch van aard Waardenng 
had hij voor de pogingen om 'de eenvoudige schoonheid' van het christelijke 
geloof te 'ontkleden van allen zwiengen stelselpronk en kerklijke optooisels', 
hieraan wilde hij zelf ook graag meewerken ' '* Ypey meende echter wel dat het 
chnstelijk geloof in de 18* eeuw veel schade heeft ondervonden van atheïsme 
en deisme 

g Beslist negatief was het oordeel van Ypey over het conventikelwezen, waann 
oefenaars een belangnjke, maar oncontroleerbare rol speelden Dezen werden 
afgeschilderd als geesdoze ijveraars, die graag hun gevoelig hart heten spreken in 
plaats van hun gezond verstand ' " Tot een nauwkeurige analyse van de achter
gronden van dit verschijnsel is Ypey niet gekomen, hij stond daar in een hberale, 
anstocratische houding waarschijnlijk te ver van af 

Men kan, samenvattend, stellen dat Ypey de kerkgeschiedenis beziet als cultuurge
schiedenis waann het gaat om de verhoging van het beschavingspeil, waardoor de 
chnstelijke mens het doel bereikt om steeds dichter bij God te leven Dat is de ware 

"" P van Rooden geeft aan dat P Hofstede de Groot - een van de opnchters van de Groninger 
Richting zich kerkhistonsch in soortgelijke nationalisösche getinte bewoordingen uitdrukt 
als Ypey, daarmee is een schakel aangegeven tussen de Groningse theologen van 1820 en 
hun opvolgers die behoorden tot de Groninger Richüng P van Rooden, Religieuze regimes 
Over godsdienst en maatschappij in Nederland 1570 1990, 159 

'"Kamerling, a a, 225 
"»J Kamerling, a a 199 
' " J Kamerling a a 227 
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humanitas. Het geheel hiervan lijkt echter meer op een verworvenheid van het hu

manistisch georiënteerd Verlichtingsdenken, waarbij de opvoedingsidealen zich aan

passen aan de theologische inzichten ten aanzien van de menselijke deugd. 
In dit opzicht is Nederland sinds de 16* eeuw een van de meest vooruitstrevende 
staten geweest. De kerk der hervorming heeft  in de zienswijze van Ypey  de saam

horigheid versterkt door tolerantie naar binnen en tegenover dissenters buiten de 
erkende kerk. De nationale saamhorigheid in het naNapoleontische tijdperk wordt 
met het aan de macht komen van koning Willem I algemeen gewenst en ze biedt 
daarmee ook garanties dat ons land een voorbeeldfunctie zal behouden. De religi

euze verschillen zijn klein en de koning wil de oecumenische geest graag bevorderen. 
De consensus over een deugdzame burgerlijke samenleving is vrij groot. Een niet te 
voorzien probleem is echter de binding van die nationale consensus aan een boven

laag van de bevolking. Wat gebeurt er als de onderlaag van de natie zich niet meer 
spiegelt aan de idealen van de bovenlaag? 
Over de waarde van het systematisch nadenken over de Bijbel en het vaststellen van 
confessionele geschriften had Ypey zijn bedenkingen. Scholastieke denkkaders en het 
streven naar confessionalisering c.q. confessievorming waren volgens hem voor de 
kerk doodlopende wegen. De kerk moest blijven bij de eenvoud van de Bijbel. 

Als hoofddoel van zijn onderwijs stelde Ypey daarom, dat hij 'zijne hoorders tot een 
vrij en onbekrompen onderzoek der godsdienstige waarheid uit den Bijbel' wilde 
opleiden.'™ 
Als taak van de kerkhistoricus zag hij niets anders dan dat hij diende op te treden 
als vriend van de waarheid en als 'leermeester der zedelijkheid', die weet heeft van 
deugden die beloond worden en van ondeugden die bestraft worden. Daarin is Ypey 
een voorbeeld van een pragmatisch kerkhistoricus. Dat niet iedere christenweten

schapper deze lijnen waardeerde wordt bewezen door het optreden van de Réveil

man mr. C.M. van der Kemp die een 3delig, goed gedocumenteerd polemisch werk 
schreef tegen Ypey, onder de titel: De eere der Mederlandsche Hervormde Kerk gehandhaafd 
tegen Ypey en Dermout (18301833). '2' 

Hermannus Muntinghe '̂ ^ 
Met prof. Muntinghe krijgen we de man in beeld die te Groningen op een duidelijke 
en ook heldere wijze invloed heeft uitgeoefend op het theologisch onderwijs in de 
eerste decennia van de 19* eeuw. Zijn biograaf, A. Steenbeek, merkt op dat er tus

sen Muntinghe en de geest van zijn tijd een grote mate van congenialiteit bestond. 
Voor de Nederlandse Hervormde kerk heeft hij  als opvolger van G. Kuypers  zijn 
bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de bundel Evangelische Gezangen op 6 
september 1805. Tevens was hij actief lid van het Nederlands Zendingsgenootschap 
en was hij lid van de 'commissie voor de joden'. In 1816 werd hij als preadviserend 
lid van de synode betrokken bij de reorganisatie van zijn kerkgenootschap. 

°B. Glasius, Godgeleerd Nederland, 633. 
■' Voor een meer gedetailleerd overzicht van Ypeys werken kan men goed terecht in de studie van J. 

Kamerling, .AMAG, 1975. 
' Over Hermannus Muntinghe verscheen een biografie door A. Steenbeek. Een samenvattend overzicht 

van zijn leven en werk geeft A. de Groot in BLGNP, IV 
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Muntinghe (geboren 1752 te Termunten) had zijn theologische opleiding ontvan
gen in Groningen van o.m. Chevallier, Kuypers en Abresch, terwijl hij in Oosterse 
talen werd onderwezen door N.W. Schroeder, bij wie hij in 1775 promoveerde. 
Na een predikantschap in Buitenpost en Zeerijp werd Muntinghe tot hoogleraar 
benoemd in Harderwijk, 1780. Hij kwam eerder dan de zeer welsprekende J.H. van 
der Palm voor Leiden in aanmerking als hoogleraar, maar hij wenste niet naar Hol
land te vertrekken, waarna Van der Palm de Leidse benoeming alsnog kreeg. In 
1798 volgde Muntinghes benoeming in Groningen voor kerkgeschiedenis, spoedig 
ook voor dogmatiek, kritiek, hermeneutiek, exegese, theologia moralis en pastoralis. 
'̂ ^ Hij werd voor kerkgeschiedenis vanaf 1823 bijgestaan door Th.A. Clarisse die 
hem kort daarna opvolgde. Muntinghe overleed in 1824. De 'lijkrede' werd gehou
den door collega Ypey, naar Deut. 34:8a, waarin hij werd vergeleken met Mozes 
'die duizenden door licht en leven ten zegen was geweest'.'^* "Den uitnemendsten 
dienst inzonderheid heeft hij bewezen aan alle opregte hoogschatters van waarheid 
en godsvrucht door het leveren van eene Geschiedenis der menschheid naar den 
Bijbel, volgens een ontwerp, dat geheel nieuw was", aldus Ypey bij de academische 
herdenking van Hermannus Muntinghe.'^^ En de jonge Petrus Hofstede de Groot 
schreef in zijn Aanteekeningen van 26 en 27 mei over Muntinghe: "Bovenal ben ik 
hem oneindig veel schuldig, daar hij in schnften, collegies en gesprekken de ware 
liberaliteit inboezemde."'* Bi] deze waardering sluiten H. Bielevelt en J A . Karsten 
goed aan als zij na het overlijden van Muntinghe lofgedicht publiceren.'^' Daaruit 
citeren we de volgende typerende verzen van Bielevelt: 

Zijn diepe wijsheid drong door duist're neev'len heen, 

HIJ zag zijn helder brein door Hemelhcht omschenen, 

HIJ stelde 't Godd'lijk woord m het bekoorlijkst hcht, 

En gaf uit deze bron het edelst onderngt, 

Wat M U N T I N G H wrochtte, was ook van verheev'ne waarde, 

Ach' Dat de Godheid hem met langer voor ons spaarde' 

Zwijg sterv'ling, die dus spreekt 't was God, die ons hem gaf, 

En die ook, door den dood, hem rusten deed in 't graf 

H I J , njp voor de eeuwigheid, werd slechts aan ons ontnomen, ' 

O m in zijns Vaders huis tot hoog'ren stand te komen, 

Daar draagt hij de eerkroon, ten loon op zijnen strijd. 

Waarvan de schaduw slechts hem hier was toegewijd. 

Daar zal in 'l zonnegoud zijn hooge waarde pnjken; 

Daar zal zijn eed'le deugd in vollen luister blijken, 

Daar sOjgt zijn groote ziel tot meer volmaking op. 

Daar njst zijn hemelvreugd al meer en meer ten top. 

* Zie www rug nl/museum/galenj/portretten/hoogleraren/muntinghe 
' J B F Heerspink, De godgeleerdheid en hare beoefenaars aan de Hoogeschooi k Groningen, gedurende het 250jang 
beslaan der Academie Tweede gedeelte, 1752-1864, 101 

' A Ypey, Akademische leerrede ter gedachtenis van wijlen den Hoogleeraar Herman Muntinghe, 16 
' J B F Heerspink, Hofstede de Crroot, 28 
' H Bielevelt, Ontboezeming by het afsterven van Herman Muntinghe, J A Karsten schreef zijn poëtische bij
drage m de Groninger Volksalmanak V3.n 1838, 102-104, met een begeleidend woord van de stad-Gronin
ger ds M A Amshoff. 
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Ten aanzien van de inhoud van Muntinghes theologisch onderwijs letten we eerst op 
zijn bijdragen aan de histonebeschrijving, waarbij eerst de kerkgeschiedschrijving, 
daarna de beschnjving van de geschiedenis van de mensheid aan de orde wordt 
gesteld. Vervolgens zuUen we een schets van zijn dogmatische inzichten presenteren. 
Daarmee lijkt er voldoende materiaal voor handen om de plaats van Muntinghe in 
de geschiedenis van kerk en theologie te bepalen. 

Het kerkhistorische werk van Muntinghe vindt men in zijn Histona rebgmnis et ecclesiae 
chnstianae, in 1818 uitgegeven en tien jaar later in het Nederlands uitgekomen.'^^ 
Dit geschnft bevat feitelijk niet veel anders dan een compendium van het in 1777 
gestarte meerdelige handboek van de Wittenbergse theoloog en historicus Johann 
Matthias Schrockh (1733-1808) en is daarmee dus niet origineel. H. Hohlwein ver
meldt het interessante gegeven dat Schrockh de geschiedenis beschreef in de zin van 
het supranaturalisme en het pragmatisme.'^^ 
Heerspink tekent de kerkhistoricus Muntinghe als 'een man van ware liberteit' die 
de overtuiging was toegedaan 'dat men bij alle twisten de humaniteit moest bewaren, 
en dat er ketters geweest zijn, die hunne regtzinnige beschuldigers in godsvrucht en 
deugd verre overtroffen'.'^" Het is opvallend hoe weinig Muntinghe over de Refor
matie van de 16* eeuw informeert, hoe gering zijn belangstelling was voor het leven 
en denken van Galvijn - overigens geheel in overeenstemming met de visie van zijn 
collega Ypey. Wel heeft de Reformatie ervoor gezorgd dat het christendom een 'veel 
hoogeren trap van volkomenheid beklommen [heeft] dan te voren'. '" 
Kerkgeschiedenis had volgens Muntinghe een praktische betekenis: het moest moge
lijk zijn om in vele punten van de christelijke leer met elkaar van mening te verschil
len, maar tegelijk met betrekking tot godsdienst en deugd eenstemmig met elkaar te 
denken.'""^ De kerkelijke consensus zou dienen als stevige basis voor de consensus in 
de maatschappij. 
Muntinghe was meer cultuur- dan kerkhistoricus"', met speciale belangstelling voor 
de cultuur van de in de Bijbel voorkomende volken. Daarvan getuigt zijn (Neder
landstalige!) hoofdwerk 'Geschiedenis der menschheid naar den Bijbel', in 11 delen 
uitgekomen in de jaren 1801 -1819. "* De bewondering van zijn tijdgenoten lijkt bijna 
te worden overtroffen door die van zijn belangrijkste leerling P. Hofstede de Groot 

' " H Muntmghe, Geichtedenis dergodsdunst en der christelijke kerk Vertaald door J Muntendam Groningen 
1828 

' ^ ' JM Schrockh, Histona religionis et ecclesiae chnstianae, 1777, het vele tientallen delen omvattende hand
boek beleefde in 1828 nog een 7* druk, RGG 5, 1545, vgl M Schmidt m ROG 3, 1429 die aangeeft 
dat Schrockh leerde 'm rational supranaturalistischem Geiste mit aufgeklarter Methodik unter starker 
Hervorhebung des biographischen Elements' 

I30J g p Heerspink, Hoogeschool, 141, vgl H Muntinghe, Handboek der christelijke godsdienst en kerkgeschudenis 
Groningen 1828,521 

' " H Muntinghe, Gesck godsdienst, 523 
"* H Muntinghe, Gesch godsdienst, 521 
' " A L Molendijk, sinds 14 november 2000 kerkhistoricus te Gronmgen, vermeldt de naam van Mun

tinghe als kerkhistoncus niet in zijn inaugurele oratie "Een hoogst belangnjke wetenschap" De beoefening van 
de Kerkgeschiedenis in Nederland in de negentiende eeuw 

' "Muntinghes Geschiedenis der menschheid, etc werd van 1831-1839 heruitgegeven, daardoor kon het zijn 
invloed uitoefenen tot ver in de decennia waann de Groninger Richting domineerde, m welke kring 
men lovend sprak over deze hoogleraar A Steenbeek, Muntinghe, 62-102 
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die in 1854 zijn oom en leermeester juist vanwege dit grote werk prees, het maakte 
vanaf het begin 'diepen indruk' op de latere voormannen van de Groninger Rich
ting 'Muntinghe, den eersten schnjver m Nederland, die het denkbeeld van eene 
opvoeding des menschdoms door God veelzijdig heeft ontwikkeld' '̂ ^ Een bijzonder 
belangwekkende gedachte die sinds de Verbchting niet meer weg te denken is uit 
de door het humanisme bepaalde beschouwingen over mens en samenleving Ook 
in 1872 noemde Hofstede de Groot bij zijn afscheid als hoogleraar - Muntinghe 
'mijn voornaamste leermeester' '^^ Toch meende dezelfde Hofstede de Groot echter 
dat Muntinghe geen affiniteit had tot wijsbegeerte en dat hij zelfs meende dat in diep 
nadenken een groot gevaar stak '^' 
Het doel dat Muntinghe voor ogen stond met zijn omvangrijke studie over de bijbelse 
cultuurvolken is door hemzelf veelbetekenend omschreven In zijn geschnftenboe-
ken wil hij een bewijs leveren van de vooronderstelling dat de Bijbelse geschiedenis 
iets laat zien over de oorsprong en 'den trapsgewijzen voortgang van de verstande-
hjke en zedelijke beschaving des menschdoms' '̂ ^ In de 'Inleiding' stelt Muntinghe 
"Alle Bijbelsche verhalen komen volmaakt overeen met den trap der beschaving, 
waarop het menschdom telkens stond en stroken tevens volkomen met die onwraak-
bare opmerkingen over den gang der beschaving, welke ons de vergelijking van den 
onderscheiden staat van bijzondere menschen, en vooral van oudere en nieuwere 
volkeren aan de hand geven " ' " 
Cultuurhistoricus J Huizinga wijst in verband met deze formulenng voorzichtig op 
beïnvloeding van de Duitse denker Johann Gottfned Herder (1744-1803) die de ter
men 'organische samenhang' en 'ontwikkeling' in de geschiedwetenschap introdu
ceerde '*" Men kan hienn tevens de klanken horen van het pedagogisch optimisme 
dat de Verlichtmg kenmerkte Als doel van de mensheid gaf Herder aan opgevoed 
worden tot 'ware humaniteit' Dat sprak Muntinghe erg aan Men zou in Mun-
tinghes visie zonder veel moeite ook een voorspel kunnen waarnemen van de posi
tivistische theoneen van de Franse wijsgeer Auguste Comte (1798-1857) en het ont-
wikkelingsdenken dat uitmondt in de evolutionistische opvattingen van de Engelse 
natuuronderzoeker Charles R Darwin (1809-1882) '*' Muntinghe spreekt namehjk 
graag in termen van een positieve ontwikkeling als hij een schets geeft van 'de eerste 
kindsheid van het menschelijk vernuft' tot aan 'de verschijning van onzen gezegen-
den Verlosser op aarde' 
Een andere kenmerkende trek in Muntinghes geschnften over de Bijbelse cultuur
geschiedenis IS zijn waardenng voor de Gnekse schrijver Homerus Men kan, vol
gens hem, Homerus nooit genoeg lezen en bestuderen om goed te begnjpen hoe de 

'̂ '' P Hofstede de Groot De Groninger godgeleerden 12 Over de opvoeding de Erziehung, als proces waarin 
God de mensheid heenleidt tot steeds hogere doelen kan men een lijn ontwaren vanaf de kerkvaders 
Clemens van Alcxandne Ongenes en TertuUianus via G E Lessing naar de opvattingen in de Verlich 
ting Er is sprake van een moreel religieuze vooruitgang van de mensheid dank zij het samenspel van 
rede en openbanng W Stoker De Chnstehjke Godsdienst in de Filosofie van de Verlichting 116 noot 86 

" P Hofstede de Groot Vijftig jaar in de theologie Groningen 1872 9 
'^ 'A Steenbeek Muntinghe 129 die hier verwijst naar J HuizmgaindiensAcademtaGromngana 1614 1914 

38 vgl J Huizinga VW VIII 88 
" ' H Muntinghe Geschudems der menschheid deel 1 3 
""J B F Heerspink Hoogeschool 104 
' « J Huizinga H l \ I I I 88 
'^' H Bavinck Wyibegeerte der Openbanng 8v 
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geschiedenis van de Bijbelse beschaving verioopt. De geschiedenis van het volk Israël 
in het Oude Testament en de ontwikkelingsgang van het Griekse denken komen 
volgens Muntinghe uit bij de leer van Jezus en de apostelen. '*^ 
Sterk houdt Muntinghe zich bezig met uiteenzettingen over de landbouw en de vee
teelt van het volk Israel en de haar omringende volken. Daarnaast ziet hij ontwik
kelingen naar een hoger plan als het gaat om 'de heerschende zinnelijkheid, gebrek 
aan kieschheid en fijnheid van gevoel, overmatige levendigheid van hartstochten en 
gastvrijheid'. Op een soortgelijke manier schetst Muntinghe de mogelijke ontwik
kelingen in de taal: van klanken voor bepaalde aandoeningen tot namen voor die
ren en mensen en daarna verder met het aanduiden van eigenschappen, totdat de 
dichtkunst zijn intrede doet. Met name de profeet Jesaja is volgens Muntinghe een 
meester in het uitbeelden van gemoedsaandoeningen. In dit alles moet men God 
zien als leermeester en opvoeder van de mensheid. Een van de dingen die God de 
mensen ook stukje bij beetje heeft laten begrijpen was de leer van de verlossing (door 
de Messias) en van een toekomend leven; de nadere ontwikkeling van deze leerstuk
ken stuitte op veel problemen, vooral op de stugge zinnelijkheid van veel volkeren. 
Steenbeek stelt in zijn biografie aan het slot van zijn exposé over 'Muntinghe als cul
tuurhistoricus' m.i. terecht dat deze geleerde van cultuurgeschiedschrijver langzamer
hand veranderde in een dogmaticus die zich richtte opjezus en Zijn levenswerk.'*'' 
En daarmee betreden we het domein waarop o.m. de niet onbelangrijke vraag ligt in 
hoeverre Muntinghe de wegbereider is geweest voor de Groninger Richting. 

Kernpunten in de theologie van Muntinghe 
We maken nu de overgang naar de inventarisatie van de kerngedachten die Mun
tinghe uitdroeg over de christelijke religie. We doen dat door nog één keer het woord 
te geven aan de Groningse kerkhistoricus Ypey bij gelegenheid van Muntinghes over
lijden in 1824. In die rede onthult hij hoe bij zijn collega de ontwikkeling van de 
theologische gedachten heeft plaatsgevonden. Na eerst aangegeven te hebben dat 
Muntinghes onderwijs, geheel in de stijl van de Verlichting, tot doel had 'de bevor
dering van godsvrucht en zuivere deugd', vervolgt Ypey: "Door dezen weg kreeg de 
voortreffelijke man mede allengs meer duidelijk inzigten in de gansche godsdienstleer 
van onze belijdenis. Vele leemten en gebreken, vele misbegrippen en ongegronde 
opvattingen van vroegere en latere godgeleerden vond hij, niet in die leer zelve, maar 
in de manier, waarop zij van niet weinigen werd voorgedragen. Te dien opzigte heeft 
hij, als een godgeleerde van onbekrompene denkwijze, die vrij was van vooroorde
len, met zijnen tijd vooruitgaande, veel verbeterd. Met 's mans eigene woorden, niet 
zeer lang geleden tot u gesproken, mag ik mij hier uitdrukken. "Het eene of andere, 
te voren voor waarheid gehouden, had hij verworpen. En aan verscheidene zijner 
denkbeelden had hij, op duchtige gronden, eenen anderen vorm en eene andere 
rigting gegeven." Nogtans [...] was het zijne opregte betuiging voor den Kenner van 
zijn hart en voor u, dat zijn geloof aan de hoofdwaarheden van het Evangelie hoe 
langer hoe meer vastheid en sterkte had gekregen."''*'' 

AJ. Rasker,JV//A;48. 
A. Steenbeek, Muminghe, 102. 
A. Ypey, Leerrede, 16, 17. 
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We menen hier een kernpunt in handen hebben gekregen van de vraag naar het hoe 
en waarom van de veranderende visie op de dogma's van de kerk in beeld te hebben 
gekregen Muntinghe wilde onbekrompen, zonder binding aan vooraf bepaalde, ker
kelijke dogma's een herformulenng, eigenlijk een vereenvoudiging, tot stand brengen 
van de leer van de bijbel De dogmatische onderwerpen, waann de bedoelde veran
deringen hebben plaatsgevonden, gaan we nu breder uitwerken Maar vooraf nog 
een opvallend bencht uit de mond van Muntinghe zelf, het geeft wat zijhcht op de 
vraag of hij met zijn opvattingen wel op brede steun van kerk en kerkvolk zou kun
nen rekenen We mogen aannemen dat Muntinghe zich bewust was van het feit dat 
hy op meerdere onderdelen van de dogmatiek zich niet meer bewoog in de lijn van 
de Gereformeerde traditie Daarom acht hij het een gelukkige zaak dat zijn dogma
tisch hoofdwerk. Pars Theologiae Chmhanae Theorehca, in het Laüjn was geschreven Hij 
schnjft namelijk aan een vnend "het is nog de tijd met, om al wat daann voorkomt, 
in het Nederduitsch aan het algemeen mee te deelen, zulks zou gevolgen kunnen 
hebben, welke niet goed zouden zijn" '*̂  

Volgens biograaf Steenbeek'*^ wordt Muntinghes dogmatiek beheerst door de 
opvoedingsgedachte Deze is zo bepalend dat zelfs de leer der verlossing door Jezus 
Christus behandeld wordt in het kader van de 'opvoeding der mensheid tot zedelijke 
volmaaktheid en het genieten van de hoogste zaligheid' 
De opvoeding van de mens geschiedt door middel van het woord van God, het god
delijk onderwijs De betrouwbaarheid van de Heilige Schnft wordt door Muntinghe 
beleden en tegelijk verbonden aan de cntena van authenticiteit en integnteit Daar 
buigt Muntinghe graag voor en hij houdt het gezag van de Schnft hoog, omdat haar 
inhoud geloofwaardig is En waaraan ontieent zij die geloofwaarchgheid'' Wel, aan 
het feit dat de Bijbelschnjvers ieder voor zich door tijdgenoten gecontroleerd konden 
worden en dus geen 'onzin' konden vertellen, geen vervalsingen konden invoeren 
De inhoud van de Schnft is deze ze bevat de beginselen van een godsdienstleer Deze 
liggen verspreid door de hele Schnft Het is de taak van de rede, 'sanions hermeneu-
tices auxiho', om die beginselen tot een systematisch geheel te verbinden " ' En vol
gens Muntinghe heeft de rede verder een dneledige taak, nl 'in doctnnarum rehgio-
nis inventione, lUustratione ac defensione' Dat blijkt bi] Muntinghe in te houden dat 
de rede werkzaam en behulpzaam is bij de exegese, de dogmatiek en de apologetiek 
Misbruik van de rede ziet Muntinghe m de eerste plaats daar waar een theoloog zich 
in zijn Bijbellectuur niet bedient van de juiste methode, namelijk de grammaticale 
methode om de zin der woorden te verstaan De rede heeft in Muntinghes visie een 
voluit positieve inbreng, omdat naar zijn opvatting de godsdiensüeer zelf alleszins 
redelijk is Niet zoals Martin Luther die de rede beschouwt als de moordenaar van 
het geloof, als 'die Bestie, welche der Glaube der Hals umdrehet und erwurget' '*^ 
En hij zei Luther het niet na, dat alles wat geloof heet als onmogehjk, ongenjmd en 
leugenachtig te bestempelen is als zij aan de rede wordt onderworpen Muntinghe 

A Steenbeek Muntinghe, 130, noot 2 
A Steenbeek, A/unftn^Ae, hoofdstuk 4 Muntinghe als dogmaticus 127-148 
A Steenbeek, Munhngke, 131 
A, Steenbeek, Afumtngfu, 132 De (onjuiste) Duitse spelling komt voor rekening van Steenbeek W j 
geven hier als tekst die Bestie, welche dem Glauben den Hals umdrehet und ihn erwurget 
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heeft juist één en al lof voor het 'hulpmiddel' van de rede.''*^ De terughoudendheid 
van Steenbeek, als het gaat om Muntinghes idee van de macht van de rede over de 
leer der kerk zelf, wiUen we niet geheel voor onze rekening nemen. Het geheel van 
Muntinghes dogmatische inzichten ligt te sterk verankerd in het gedachtegoed van 
het Verlichtingoptimisme, dan dat we die niet beïnvloed zien door 'de rede'. Daartoe 
moge ook het volgende overzicht dienen. 

1. In de Godsleer wil Muntinghe de kerkelijk aanvaarde term 'Drie-eenheid' niet 
hanteren; hij spreekt liever van één God, van de eenheid van het Goddelijk Wezen, 
met de eigenschappen Vader, Zoon en Geest. Hij wil ook niet spreken van 'Godde
lijke Personen' en evenmin een verdere, nadere aanduiding geven van de goddelijke 
natuur Hoe graag Muntinghe ook een beroep zou willen doen op de natuurlijke 
rede en daarbij vanuit de natuur (de schepping) zelf wenste te komen tot het bewijs 
van het bestaan van God, toch erkent hij volmondig dat de rede niet bij machte was 
om hierin verder te helpen; de goddelijke openbaring is in dezen de enige bron van 
kennis. 
P. Hofstede de Groot vertelde bij zijn afscheid in 1872 zijn hoorders in enkele woor
den dat Muntinghe hem had afgeholpen van het geloof in de Drie-eenheid. Hoek
steen was voortaan de leer van de 'ondergeschiktheid des Zoons aan de Vader'.'^^ 
Met het zogeheten kosmologisch bewijs voor het bestaan van God ging iemand als de 
befaamde Groninger landbouwkundige en 'natuurtheoloog'J.A. Uilkens iets verder 
dan Muntinghe. Uilkens was, naar het woord van J. Huizinga, 'de rechte God-zoeker 
in de natuur, een man van diepe en verheven vroomheid'. Hij noemde de mens 'den 
leensman des hemels, den koning der aarde'. Zijn hoofdwerk draagt de veelzeggende 
titel 'De volmaaktheden van den Schepper in zijne schepselen beschouwd, tot ver
heerlijking van God en tot bevordering van nuttige natuurkennis' (1819).'^' 
Deze beide Groningse geleerden spraken steeds met diep respect over Gods grote 
wijsheid en almacht in de natuur'^^ De mens zou nu ook door 'reine deugd en gods
vrucht' moeten komen tot verheerlijking van de Schepper en de veredeling des har
ten.'5' 

2. Als het vervolgens gaat over de goddelijke openbaring, aldus Muntinghe, staat die 
niet ver van de menselijke, redelijke natuur af De leer van de Bijbel is geheel in over
eenstemming met de natuur van de mens, die als 'creatura rationalis' wordt aange
duid. En dan volgen daar de befaamde woorden van Muntinghe: 'nihil reUgio haec 
docet, quod rationi sit adversum'. Er bestaat volgens hem dus geen fundamentele 
tegenstelling tussen religie en rede. De natuurlijke orde in de goddelijke openbaring 
- een orde als volgorde, die bijna rangorde wordt - is als volgt: eerst is er de 'religio 

' A. Steenbeek, Munitnghe, 132. 
' P. Hofstede de Groot, Vijftig jaar in de theologe, 10. 
'J. Huizinga, V.W., deel 8, 108, 109. 
' De godsdienst die Uilkens voorstond wordt wel aangeduid als 'fysico-theologie'; vgl. IJ. Botke, Boer en 
heer. 'De Groninger boer' 1760-1960, 139v. De bibliografie van Uilkens telt volgens Botke 73 werken. 

'EL. van 't Hooft, BLGNP, I, 386v.; Uilkens werd in 1815 hoogleraar 'landhuishoudkunde' in Gronin
gen en zette in zijn 'inwijdings-redevoering' uiteen (met een citaat uit Muntinghes 'Geschiedenis der 
menschheid') dat 'akkerbouw en veehouding ten allen tijde op de beschaving een uitnemende invloed 
hadden'. 
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naturalis', daarna de 'religio revelata'. Maar van een tegenstelling is dus geen sprake. 
De 'natuurlijke' orde gaat aan de 'bovennatuurlijke' vooraf, terwijl de laatste voor de 
noodzakelijke aanvulling op de eerste zorgt. 
Muntinghe stelt, datjezus en zijn apostelen de mens 'meermalen tot het gebruik 
onzer rede terugriepen, zij stellen de zedelijke en Godsdienstige waarheden, welke 
ons de rede leert, in een helder licht'. Daarnaast benadrukt Muntinghe wel de nood
zaak van het geloof aan de woorden en werken van Christus; die mogen we niet aan 
de rede ter toetsing onderwerpen. "Het zou de redeloosheid zelve zijn, de uitspraken 
van Christus eerst aan de beoordeling der rede te onderwerpen, eer wij dezelve aan
namen, en dan alleen aan te nemen, wat voor dezelve bevattelijk is, maar te verwer
pen, wat haar bevatting te boven gaat." De uitspraken van Christus vallen hier echter 
niet samen met de hele Bijbel.'^* 

3. Vanuit deze positiekeuze gaf Muntinghe de volgende indeling van de geloofsar
tikelen der kerk; a. 'zulke die zo duidelijk en klaarblijkelijk zijn, dat de menselijke 
rede, aan zichzelf overgelaten, die had kunnen ontdekken'; en b. 'zulke welke de 
rede, met gebruik van haar eigen kracht, nooit had kunnen vinden, die daarom mys
teriën genoemd plegen te worden'.''^ Deze mysteria zijn wel 'supra rationem', maar 
nooit 'contra rationem'.'^'' Het hier aangegeven dualisme hangt nauw samen met de 
bekende tweedeling van natuurlijke en bovennatuurlijke godsdienst: in het eerste is 
de rede de beslissende instantie, in het andere het geloof en gaat de rede mee. Daarin 
wordt deze verhouding in haar dynamiek als concurrerend ondervonden, waarbij 
het geloof steeds meer terrein verliest aan de rede. 
Muntinghe wilde het christendom echter niet verlagen tot een religie van de rede, 
want dan zou het christelijke (d.i. het bovennatuurlijke) uit de godsdienst zijn wegge
haald. Toch behield de rede bij hem een voorname plaats om het geloof uit te leggen 
en te verdedigen. "De rede was voor hem niets meer dan het middel, om in de Hei
lige Schrift de godsdienstleer op te sporen, om haar toe te lichten en te verdedigen", aldus 
Heerspink.'^' Muntinghe zag soms meer beperkingen in de rede dan de rationalisten 
van zijn tijd. Hij hield vast aan de goddelijke openbaring die voor hem genoegzame 
zekerheid inhield, maar dan wel vanwege het feit dat er niets in de openbaring is 
dat in strijd komt met de rede.'^" Muntinghe laat veel denkruimte voor een 'waarlijk 
geheiligde rede in den harmonisch-ontwikkelden mensch' die bij iedere denker zo 
werkzaam is dat men de 'billijkheid' van een bepaald iets gaat inzien. We zien dat 
hieronder heel duidelijk bij zijn satisfactieleer. 

4. Waar de macht van de rede dusdanig is, is het ook logisch dat de geloofwaar
digheid, de autopistie, van de Heilige Schrift niet meer wordt erkend, omdat deze 
afhangt van rationele factoren, zoals boven reeds is aangegeven. Daarmee staat 

' H . Muntinghe, Geichwdenis der memchheid, deel 9, 'Aanmerkingen', 83. 
'Vgl. A.J. Rasker, MHK'iS. Een indeling die .sterk werd gepopulariseerd, is die in 'fundamentele' en 
'minder fundamentele' geloofsartikelen. 

' H. Muntinghe, Pars TTieologiae, I, 72; vgl. J. Kamphuis, Eb en vloed. Overzicht van de geschiedenis van de Neder
landse gerejormeerde theologie in de 19 en 20' eeuw, 14. 

'J.B.F. Heerspink, Hoogeschool, 117. 
'A. Sleenheek, Muntinghe, 133. 
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Muntinghe verder verwijderd van de reformatonsche theologie dan hij zelf zal toe

geven HIJ IS het volgens Steenbeek eens met hen die stellen dat men het Woord van 
God moet scheiden van de Heihge Schnft, terwijl dat door vroegere theologen als 
synoniemen werden beschouwd '^' 
Calvijn — en ook andere reformatoren  gingen van de stelregel uit dat de Schrift 
zelf 'autopistos' is, geloofwaardig in zichzelf "■" Het hoogste bewijs dat de Schnft 
waarheid spreekt, kan niet afkomstig zijn van de kerk of van haar wetenschappelijke 
dienaren, maar komt van God zelf die in de Schnft spreekt C Veenhof"'' geeft in dit 
verband de volgende  op Calvijn teruggaande ^ conclusie door "De Schnft heeft 
daarom haar geloofwaardigheid in zichzelf Of, anders gezegd zij bezit een onmid

dellijke zelfevidentie als Woord van God Haar goddelijkheid en waarachtigheid 
stralen op heldere wijze van haar uit en dnngen zich als zodanig met grote kracht 
aan de mensen op " 

5 Ten aanzien van de zondeval van de eerste mensen is het opvallend hoe verzach

tend Muntinghe over deze zaak spreekt, hi] schnjft '̂ ^ dat er 'ten hunnen opzichte 
iets gebeurde, waarbij hunnen gewone nauwlettendheid en bedachtzaamheid hen 
geheel en al verliet, en zij in de grootste verlegenheid geraakten iets, hetwelk daar

nevens op den uitwendigen en zedelijken toestand, niet slechts van onzen eersten 
ouders zelve, maar ook van allen, welke immers uit hen volgens de gewone voort

teling zouden ontspruiten, den aUernadeehgsten invloed had" Maar ondanks de 
sterke invloed van het kwaad blijft de mens toch een 'creatura rationalis', een redelijk 
schepsel, wiens religie hem niets leert, dat met de rede in stnjd is In dit verband is de 
eveneens bekende uitspraak van Muntinghe te lezen dat in de mensheid 'niemand 
geheel onschuldig leeft'"'' , een gegeven ovengens dat de ervanng van de mensheid 
ook duidelijk maakt Die ervanng staat dus geheel in de lijn van de gegevens van 
de Schnft die spreekt over de strijd tussen vlees en geest Een enkele keer spreekt 
Muntinghe van 'vitiositas' d i verdorvenheid Die uit zich volgens hem in 'dadelijke 
zonden' Daarbij wijst Muntinghe niet op de menselijke natuur die, naar de leer van 
de Heidelbersge Catechismus, totaal verdorven is Hij vindt die leer 'niet gewenst' ""* 
Wat de gevolgen van de zonde betreft, wijst Muntinghe dan o m op de 'particu

liere gevolgen' a 'deformitas mortalis peccantis', d i dodelijke misvorming door de 
zonde, en b 'infelicitas', d i onvruchtbaarheid Steenbeek draagt goede argumenten 
aan om bij Muntinghe te spreken van twee lijnen, de Gereformeerde lijn van de ver

dorvenheid van de mens door de zondeval, en een ratiolijn die aangeeft dat niemand 
geheel onschuldig is Ze hjken parallel te lopen, maar dat kan schijn zijn Immers, 
Muntinghe heeft een mitigerende benadenng van het zondeprobleem, en daarmee, 
aldus Steenbeek, geeft hij met de ene hand wat hij met de andere terugneemt 

A Steenbeek Muntinghe 131 
H Bavinck Gereformeerde Dogmahek deel I 427 J Maasland Het/elfgetuigenis van de Schnft In J van 
der Graaf (red ) De Heilige Schnji 29 
C Veenhof Calvijn en de prediking In J van Gendcren c s , ^icht op Cabijn b5 
H Muntinghe Geschiedenu der menschheid Deel 1 60v 
H Muntinghe Pars theologiae,}, 168, A Steenbeek, Muntinghe, 136 Steenbeek is hier met nauwkeurig 
(prosus I p v prorsus) 
A Steenbeek, Muntinghe 135 
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6. In nauwe aansluiting hieraan spreekt Muntinghe ook over de toerekening van het 
kwaad en de straf op de zonde. En daarin plaatst hij de straffen van God zelfs in een 
vriendelijk licht: 'hoe streng ze ook waren, zij beoogden niettemin het welzijn van het 
menselijk geslacht'. 165 En men kan zelfs de gedachte niet onderdrukken dat Mun
tinghe heeft gemeend dat de zondeval noodzakelijk was om te komen tot een hogere 
cultuurontwikkeling. En daarmee is de bitterheid van Gods straf weggenomen. Hier 
beheerst het cultuuroptimisme van de Verlichting het denken over centrale capita 
van de christelijke geloofsleer. In eenzelfde manier van denken beschouwt Mun
tinghe ook de dood. 

7. De satisfactieleer, het dogma van de verzoening door voldoening door het plaats
vervangend offer van Christus aan het kruis, heeft in het licht van het bovenstaande 
niet meer de inhoud die ze had bij de reformatoren. De dood van Jezus Christus is 
goed voor de gelukzaligheid der mensen, aldus Muntinghe. En al is de vergeving der 
zonden de achtergrond van Zijn dood, het moet volgens hem niet zo gezien worden 
dat het lijden en de dood van Christus ten grondslag ligt aan de leer van verzoening 
door voldoening (zoals bij Anselmus). De dood van Jezus wordt door Muntinghe los
gekoppeld van het geloof dat daardoor de vergeving der zonden mogelijk wordt.'^ 
We geven twee citaten uit Muntinghes 'Geschiedenis der Menschheid' over het lijden 
en sterven van Jezus Christus: "Ik kan niet zeggen, hoe onwaardig en onredelijk mij 
altijd is voorgekomen het denkbeeld, dat veelal op Ps. 22 gegrond wordt, alsof de 
Messias hier verbeeld werd, als in een gevoel gesproken te hebben van onttrekking 
van Gods gunst, of althans van derzelver mindere uidating, en dat hij ook in dien 
zin deze woorden zou aangehaald hebben, toen hij aan het kruis hing. Hoezeer Jezus 
Christus als een zoenoffer voor zondaren aan het kruis hing, kon de Vader hem toch 
geen oogenblik zijne gunst onthouden." Zo schreef Muntinghe in 1808.'^' Enkele 
jaren later schreef hij weer over het lijden van Christus: "Maar hoe moeten wij dit nu 
begrijpen? Dat Christus in den eigenlijksten zin, die straffen zou geleden hebben, die 
de door Hem verlosten zouden hebben moeten lijden? of dat Hij in de volste mate 
diezelfde straffen geleden heeft, die de verdoemden lijden, en dus ook tegen Hem, den 
Onschuldige, het ongenoegen Gods is ontstoken geweest? zoodat Hij, als iemand, die 
den toorn Gods tegen hem ontstoken gevoelde, daarom niet alleen in Gethsemané 
zoo bitterlijk beangst en bedroefd werd, maar ook nog aan het kruis klaagde, dat God 
Hem had verlaten; dat is Hem de uiüatingen Zijner liefde onttrokken, en integendeel 
Zijne gramschap over Hem uitgegoten had?" Het antwoord van Muntinghe is dui
delijk: "Verre zij het vandaar: van zoodanige denkbeelden, die inderdaad onredelijk, 
ja godslasterlijk zijn, gevoelt buiten twijfel elk nadenkend christen den levendigsten 
afschrik. Het is alleen misverstand van bijbelschen spreekwijzen."'^" Het kan duide
lijk zijn dat de argumentatie hier niet aan de Heilige Schrift is ontleend, maar uit de 
menselijke rede zelf opgekomen is. 

Dat Muntinghe zich wel heeft geconfronteerd met de 'bijbelse spreekwijzen' blijkt uit 
de vijf gezichtspunten die hij weergeeft betreffende de dood van Jezus. In vertaling 

' 'A. Steenbeek, Munhnghe, 137. 
*A. Sieenbeek, Muntinghe, 138v. 
" H. Muntinghe, Geschitdenis der Menschheid, deel 6, 49. 
* H . Munnnghe, Geschiedenis der Menschheid, deel 9, 111. 
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(uit het Latijn en het Gneks'^'') luidt die weergave als volgt 
I Er wordt gezegd datjezus Chnstus heeft geleden en is gestorven voor de zonden 

der mensen 
II Er wordt gezegd dat door de dood van Jezus Chnstus God Zich verzoend heeft 

met de mensen, die tevoren Zijn vijanden waren 
III Er wordt soms gezegd datjezus Chnstus zichzelf en zijn leven heeft overgegeven 

als losgeld of lospnjs voor de mensen 
IV Voorts wordt in duidelijke woorden gezegd datjezus Chnstus geleden heeft en 

gestorven is voor de mensen en voor ons 
V In het bijzonder wordt op tal van plaatsen in de Schnft de gewelddadige dood 

van Chnstus ons voorgesteld met het beeld van een zoenoffer 
Muntinghe heeft met het nalaten van een eigen uitgewerkt dogma intussen wel 
afstand genomen van de saüsfactieleer zoals de Gereformeerde confessie daarover 
spreekt Die leer werd door Muntinghe als 'onredelijk', ja als 'godslasterlijk' bestem

peld, maat dat was voor academische en/of kerkelijke autonteiten geen reden om 
deze theoloog te veroordelen Integendeel, men was er wel mee ingenomen dat 
Muntinghe de 'bloedtheone' heeft helpen verbannen 'en daardoor God, als liefde 
zijnde, nader tot het hart van duizenden gebragt' "" 
Muntinghe heeft wel steeds geleerd dat het lijden en sterven van Jezus 'een zichtbaar 
beeld van Gods afkeer van de zonde is', en daarom voor de mens een pnkkel te meer 
om de zonde te verafschuwen Hier hangt als het ware een pedagogischmoralistisch 
vangnet rondom de chnstelijke satisfactieleer, waardoor het geheel van Muntinghes 
zienswijze op Jezus een vnendelijk,ja dierbaar karakter knjgt 
Hofstede de Groot geeft in 1872 aan dat Muntinghe de basis wegnam onder het 
geloof aan 'de voldoening aan Gods strafeischende gerechtigheid' De dood van 
Chnstus zou alleen maar nodig zijn geweest omdat God als opperrechter indruk op 
de wereld wilde maken ' " 

8 Als laatste onderdeel van de bespreking van Muntinghes dogmatische inzichten 
letten we op de leer van de predestinatie Eigenlijk wil de Groninger dogmaticus hier 
geen uiüeg van geven, hij vindt dat niet noodzakelijk, ja 'veeleer schadelijk' In zijn 
dogmatiek heeft hij het thema helemaal naar achteren geschoven en handelt het 
af m minder dan 5 bladzijden Muntinghe meent daarbij stellig dat men er in het 
godsdienstonderwijs met geen woord over moet spreken ' " Hij waant zich met deze 
opvoedkundige raad zelfs te bewegen in de lijn van de Dordtse Leerregels waar deze 
in hoofdstuk 1,14 opmerken dat de leer der verkiezing 'ook ten huldigen dage, te 
zijner üjd en plaats in de Kerk Gods (dewelke zij bijzonderlijk is toegeëigend) voor

gesteld worden, met den geest des onderscheids, en met godvruchtige eerbiedigheid, 
heilighjk, zonder nieuwsgienge onderzoeking van de wegen des Allerhoogsten , ter 
ere van Gods heihgen naam en tot een levendigen troost van zijn volk' 
Inhoudelijk wil Muntinghe de leer van de verkiezing met negeren of verwerpen, 
maar ook met verder verklaren Hij beroept zich graag op de vnjmacht van God 

'*'■' H Muntinghe Pan Theologiae I 205v vgl A Steenbeek Muntinghe 139 
'^«JB ¥ Heenpmk Hoogeschool 132 
' " P Hofstede de Groot Vyfilgjaar tn de theologie 10 
' " A Steenbeek, Mttnftn^Ac 143 

85 



Hendrik de Cock (1801 -1842) 

en de onnaspeurlijkheid voor de menselijke rede om het decreet van de predesti
natie te verstaan. Muntinghe wil uitdrukkelijk niet staan in de door hem verfoeide 
traditie van Augustinus en Calvijn die zich wel uitvoerig bezighielden met de leer 
der goddelijke predestinatie. De Groninger theoloog ziet in die leer wel een troost 
voor gelovigen, terwijl volgens hem 'de deur der hope' voor iedere nog-niet-gclovige 
openstaat. Zodat ieder mens zijn eigenlijke bestemming van de eeuwige gelukzalig
heid kan bereiken.'" Zij die zich van God hadden afgekeerd waren ook na hun dood 
niet van de liefde van God uitgesloten. Volgens Hofstede de Groot leerde Muntinghe 
dat 'ook de straffen der hel als middelen ter verbetering der zondaren' golden. Een 
passende gedachte was de uitspraak van 'een kundig predikant': "God heeft ook de 
hel uit liefde geschapen." "'' 
De leer van de eeuwige straffen moest Muntinghe in dit verband wel aanvaarden als 
een leer die Christus zelf had gebracht, maar hij heeft in zijn eigen formuleringen 
wel een aantal openingen gegeven om de ernst van dit dogma te verkleinen. Heers
pink, zelf staande in een vrijzinnige traditie, stelt zelfs dat 'er eene aanmerkelijke wij
ziging in het oude denkbeeld aangaande de eeuwigheid der straffen gebragt werd', 
en hij duidt die aan als 'meer redelijk'."' 

Supranaturalisme bij Muntinghe? 
Muntinghe heeft zelf een enkele maal de term 'supranaturalisme' gehanteerd, soms 
wat afstandelijk. Hij geeft als 'hoogste beginsel' aan dat men vasthoudt aan 'de leer 
van Jezus, of de Heilige Schrift, inzonderheid van het Nieuwe Verbond', waaraan 
men de rede onderschikt. Daarnaast gaat het Muntinghe om de centrale leerstukken 
van 'het aanwezen en de eenheid van God', 'deszelfs van de wereld onderscheiden 
bestaan', Gods 'voorzienig bestuur', de 'hooge menschenliefde in Jezus Christus', en 
'de staat der toekomende vergelding'. Dit zijn de 'vaste ankers' waardoor men geen 
schipbreuk lijdt op 'de klippen van het scepticisme'."^ 
De vraag naar het confessionele karakter van de theologische visies van Muntinghe 
wordt acuut in zijn polemiek met de in het Groningse Onderdendam wonende 
notaris H.W. Hov ing- hij was vrijzinnig doopsgezind - die in 1815 en 1817 enkele 
geschriften uitgaf,'" waarin deze discipel van de omstreden jurist F.A. van der Marck 
voorstelde om 'door hoog gezag' de 'dwang der formuHeren' af te schaffen. Dat gold 
ook de in zijn ogen 'aUerellendigste' formulieren voor doop en avondmaal en de leer-
en gezangboeken van de kerk. Over de Dordtse Leerregels was Hovings oordeel hard 
afwijzend: "Gedenkteekenen der duisternis staande te houden, is kluisters bewaren 
voor de verlichting'. Hoving, die veel waardering uitte voor de Remonstranten"', 

' " A Steenbeek, Muntinghe, 142 
"*P Hofstede de Groot, Vijftigjaar, 10 
' " J B E Heerspink, Hoogeschool, 134 
"^ H Muntinghe, Gesc/iiedems der mmschheid, deel 9, 87, 89 
'̂ ^ H W Hoving, Christendom en hervorming, vergeleken met den Protestantschen kerkstaut, bijzonder in de Nederlanden, 

Groningen 1815, 2' druk 1816, Christendom en wijsbegeerte Groningen 1817 Hoving was 'Advocaat voor 
den Hove van Justitie van het voormahg Gewest Stad en Lande', aldus 7ijn eigen aanduiding in het 
geschnft Bnef over de gelijkheid (Groningen 1800, eerste druk 1797), waarin hij zich onomwonden een 
rationalist betoont "Elk mensch slaat dus m zooverre onder gene andere wet, dan die der Rede", Bnef, 
9 Overigens duidt A Steenbeek, als biograaf van Muntinghe, deze junst steeds aan als Hovink, Mun 
tinghe, 150w 

"°Vgl H Munünghe, Geschiedenis der mensehiieid naar den Bijhel Nieuwe uitgave, Deel 9 Amsterdam 1834, 
'Aanmerkingen' nr. 44, 25v. 
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had als ideaal een algemene protestantse kerk der verlichting " ' De geschriften van 
Hoving veroorzaakten veel beroenng, vooral om zijn scheve voorstelhng van de leer 
van de Hervormde kerk Maar ook kon Hoving rekenen op veel instemming ""' 
Muntinghe verzette zich tegen de dneste poging van Hoving om de kerk te ontdoen 
van haar binding aan geloofsartikelen '°' Toch moet het verzet van Muntinghe  n b 
in dezelfde tijd waann de Nederlandse Hervormde kerk onduidelijkheid creëerde 
ten aanzien van de ondertekening van de dne formuheren van eenheid (m de nieuwe 
proponentsformule) naar twee kanten worden bezien zowel tegen het extreme anti

confessionele van mensen als Hoving, maar eveneens tegen, wat Muntinghe noemde 
het 'confessionahsme', een andere extremiteit m zijn ogen, zoals die voorkwam bi) de 
(oude) orthodoxie met iemand als de Leidse predikant Nicolaas Schotsman (1754

1822) '"̂  Kenmerkend voor Muntinghe lijkt dus een middenpositie inzake de wense

bjkheid van de handhaving van de Gereformeerde confessie, daarbij opkomend voor 
die leerstukken die 'geest en hoofdzaak' van het evangelie vormen 

Uiteenlopende beoordeling 
Een beoordeling van de leerstellingen van Muntinghe werd al in de 19* eeuw gege

ven, zijn Groningse collega Ypey was eensgeestes met hem en zwaaide hem in zijn 
(samen met Dermout geschreven) kerkhistorische handboek zeer veel lof toe "" Chr 
Sepp bracht die lof als volgt onder woorden "Muntinghe is Bijbelsch en praktiesch, 
niet wel bepaaldelijk anticonfessioneel, maar toch ook niet bestuurd door de zucht, 
om het confessioneele standpunt te handhaven "'"■* 
J B F Heerspink wijst er op dat Muntinghe 'een breede jongerenschaar' heeft ver

worven en hij telt in de noordelijke provincies veel 'vnjzinnige mannen' die discipe

len van deze theoloog waren en duidt hen aan als 'des meesters sierlijkste kroon' '°^ 
Karel Hendrik Roessingh (18861925) bespreekt in zijn dissertatie Muntinghe samen 
met meerdere Nederlandse vertegenwoordigers van het 'OudLaberalisme' (of Rati

onalisüschSupranaturalisme) en hij plaatst hem kerkhistonsch in de knng van hen 
die de voorwaarden hebben gecreëerd voor de fase van de 'voorbereiding' van de 
'Moderne theologie' ""' 
A Steenbeek citeert woorden die ooit op J Hennga betrekking hadden en nu op 
Muntinghe van toepassing worden verklaard "Een bijbels theoloog, geen dogmati

cus BIJ het uiteenzetten van de chnstehjke theologie maakte hij tijdens zijn colleges 
nooit gebruik van de wijsbegeerte "'^' 

' Vgl J Vree, Oron godgeleerden 66 
' De historicus IJ Botke weet te benchten dat veel verlichte boeren m Groningen het geschrift van 
Hoving hadden aangeschaft IJ Botke Boer en heer 157 

' Chr Sepp Proeve eener Pra^attsche Geschudems der Theologie 126 Vgl Steenbeek, Munhnghe 149v\ 
' Chr Sepp, Proeve, 126, Nicolaas Schotsman gaf een gedenkboekje uit onder de titel Eere zu'l Ier gedachte 
nis van de voor twee hondert jaren te Dordrecht gehouden Nationale Synode Leiden 1819 over de diverse reacties 
daarop G M den Hartogh De wacht bij de Dordtse erfenis pro en contra Schotsman en zijn Eere

zuü In GTT, L V n i { 1958), 8 4 w 
' A Y p e y e n I J Xiermoul, Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk Deel IV 271273 
' C h r Sepp Proeve 69 1 
' J B F Heerspink Hoogeschool 142 Hierover meer J Vree De Groninger Godgeleerden 17w 
' K H Roessmgh, De moderne theologie m Vederland Hare voorbereiding en eerste periode Hoofdstuk 1 De Voor

bereiding, 7 26 Vgl diens Verzamelde Werken, Aee\ 1, 1128 
' A Steenbeek Muntinghe 129 Lt tterlijk staat er ' Theologus biblicus non dogmaticus Philosophiam in 
exponenda Theologia Christiana nunquam fere in suis scholis adhibuit " 
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H. Bavinck rekent Muntinghe eveneens tot 'de voornaamste woordvoerders' van het 
supranaturalisme en vermeldt diens 'Pars theologiae christianae theoretica' van 1800 
als een goede bron voor de kennisname van het supranaturalisme. Deze richting was, 
aldus Bavincks in een uiterst compacte schets, 'deïstisch in de theologie, pelagiaansch 
in de anthropologie, ariaansch in de christologie, moralistisch in de soteriologie, col-
legialistisch in de ecclesiologie en eudaemonistisch in de eschatologie'. In haar hou
ding tegenover de Gereformeerde theologie (die in de 19* eeuw herleefde), verloor 
ze haar gematigdheid en kalmte.'^^ 

Bij de afsluiting van dit gedeelte geven we Muntinghe nogmaals het woord om dui
delijk te maken hoe hij de verhouding tussen Heilige Schrift en de rede ziet. In een 
academische leerrede van 1816 drukte hij zich als volgt uit; "De Evangelieleer is geen 
dweeperij. Niets toch vindt men daarin van dat onredelijke en onstuimige; alles lost zich 
integendeel op in de gezondste redeneering, en rust op de duchtigste gronden; terwijl 
alle neigingen en begeerten van den christen met de gezonde rede allernauwkeurigst 
stroken, en, wel verre van de redelijke ziel des menschen te verlagen, dezelve integen
deel zeer hoog verheffen, en hij in alles met verstandig overleg en zooveel bedaardheid 
werkzaam is, als van overdreven en dweepend gevoel zeer wijd verschilt." " ' 

Theodorus Adrianus Clarisse "" 
We geven van deze in Groningen opgetreden theoloog - hij doceerde van 1823 tot 
zijn overlijden in 1828 - slechts een beknopte impressie. Hij was afkomstig uit een 
milieu van verlichte theologen: zijn grootvader en naamgenoot was o.m. predikant in 
Amsterdam en zijn vader was hoogleraar eerst in Harderwijk, later in Leiden. Claris-
ses benoeming aan de Groningse academie vond plaats toen Muntinghe de leeftijd 
had om het 'wat kalmer aan te gaan doen'. Hij nam eerst de colleges kerkgeschiede
nis van zijn voorganger over. Na Muntinghes overlijden in 1824 bezette Clarisse de 
stoel van zijn voorganger volledig, wat inhield dat hij ook onderwijs gaf in de exegese 
van het Oude Testament. Zijn wijsgerige belangstelling ging uit naar de filosofie van 
de Plato-liefhebber Ph.W. van Heusde. Bij zijn komst in Groningen ging Clarisse 
door voor een volslagen 'Heusdiaan', wat voor de studenten betekende dat hij hen 
trachtte te bezielen voor alles wat waar, schoon en goed was."' 
Clarisse is te typeren als een overgangsfiguur, die kritische filosofie en natuurkunde 
in de trant van de Verlichting paarde aan belangstelling voor het gemoed: ratio en 
sensus gaan samen. Onder zijn studenten bevond zich nog een korte tijd Petrus Hof
stede de Groot, die in 1826 bij Clarisse promoveerde. We vermoeden dat student 
Hendrik de Cock nauwelijks of geen colleges heeft gelopen bij Clarisse; De Cock had 
in 1822 zijn laatste academische examen afgelegd en werd in mei 1823 toegelaten tot 
het predikambt. Daardoor heeft hij deze docent niet meer in de academische sferen 
meegemaakt. 

' H . Bavinck, Theologische richtingen in Nederland. In: Tijdschrift voor Gereformeerde Theologie, I (1894), 
162-165. In Bavincks latere Dogmatiek wordt Muntinghe nauwelijks meer vermeld (alleen nog in een 
opsomming van namen van supranaturalisten, deel 1, 480; deel 3, p. 332. 

' H . Muntinghe, Leerredenen. Groningen 1816, 281. 
'J. Vree geeft een samenvattende levensbeschrijving van deze jonggestorven Clarisse in BLGNP, V, 118-

120. 
'J. Vree, Gron. Godgeleerden, 45. 
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Tot opvolger van Th.A. Clarisse werd in 1829 benoemd P. Hofstede de Groot - een 
jonge neef van Muntinghe - , op dat moment predikant in zijn eerste gemeente, 
Ulrum. Met hem en zijn collega's Van Oordt en Pareau begint het kerkhistorische 
verhaal van de Groninger Richting. 

D. WAT IS SUPRA-NATURALISME? 

Wanneer we nu komen tot de naamgeving van het totaal aan theologische opvattin
gen van de hier besproken Groningse hoogleraren, dan is het niet ondienstig vooraf 
te horen wat Immanuel Kant (1724-1804) in zijn geschrift Die Religion innerhalb der 
Grenzen der hlqfien Vernunft (1793) hierover heeft geponeerd. Hij omschrijft religie als 
'das Erkenntnis aller unserer Pflichten als gottlicher Gebote' en maakt onderscheid 
tussen 'geoffenbarte Religion' en 'naturliche Religion'. In de laatste categorie bevindt 
zich de rationalist die de natuurlijke religie beschouwt als 'moralischnotwendig' - en 
dan is hij een 'Naturalist' -, maar hij kan die religie ook jils niet-noodzakelijke eis 
laten liggen: daarmee is hij een 'reiner Rationalist'. Evengoed kan hij als rationalist 
ook kiezen voor de noodzaak om te geloven aan de algemene (geopenbaarde) religie, 
waardoor hij dan als 'reine Supernaturalist' kan worden aangeduid.'^^ We hebben 
het stellige vermoeden dat het theologisch en filosofisch spraakgebruik vanaf Kant 
gekenmerkt wordt door de hier vermelde definiëringen. Zijn kritiek op deze vorm 
van religie brengen we later ter sprake. 
Naderhand krijgt men te maken met de later ingevoerde specifieke term 'oud-libe-
ralisme' o.a. door K.H. Roessingh gehanteerd, terwijl de originele benaming 'supra-
naturalisme', zoals bij Chr. Sepp, A.J. Rasker, H. Bavinck en vele anderen, meer 
voorkomt. Daarbij is het een probleem dat de nadere definiëring van deze begrippen 
behoorlijk uiteen kan lopen: welke lading wordt door de vlaggen gedekt? 
We stellen voor om ten aanzien van het begrip supranaturalisme het onderscheid 
aan te houden tussen de algemene, ook etymologische betekenis van het woord en 
een meer specifieke omschrijving, zoals die in de theologische discussies voor en na 
1800 voorkwam. 
De algemene omschrijving geeft aan dat boven de wereld van mens, natuur en cul
tuur een 'Hogere Macht' aanwezig is, die door velen met de term 'bovennatuurlijk' 
en met de naam 'God' wordt aangeduid. God staat in een vaste verhouding tot de 
wereld waar Hij door woorden en wonderen kon ingrijpen in de loop der dingen. In 
deze zin spreekt ook de Bijbel over God en wereld; daarom kon H. Bavinck ook stel
len: "Alle godsdienst is supranaturalistisch, onderstelt, dat God transcendent is boven 
de wereld, van de wereld wezenlijk onderscheiden, en dat Hij toch in de wereld 
indaalt, en zich, al was het alleen in het gemoed van den vrome, openbaart. '" ' ' In 
de christenheid is men tot aan de 18''' eeuw supranaturalistisch in het geloof: zowel 
Rome als de Reformatie hebben hierin een in wezen identieke geloofsopvatting, al 
is er wel verschil in uitwerking als het bijvoorbeeld gaat om de verhouding tussen 
genade en natuur Maar met de opkomst van het deisme wordt de wereld losgemaakt 
van God en emancipeert de rede zich van de openbaring. De tendens van het deisme 

I. Kant, Werke IV. Hg W Weischedel, 822f, (editie 1793 S 216f) 
H Bavinck, Chnskbjke wetenschap, 77,vgl H Bavinck, Wijsbegeerte der Openbaring, 11. 
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is er ten diepste op gericht om elke actie van God in de wereld overbodig te maken. 
En daarin is het deisme  en daarmee ook de Verlichting die de nadere consequen

ties trok — dus antisupranaturalistisch: het had geen God meer boven zich nodig. De 
mensheid met haar rede had zich vrij verklaard van elke 'hogere macht'. 

In deze onibchrijving zou het wellicht beter zijn het begnp supranaturalisme te vervangen door 

supranatureel, het gaat hier immers meer over een algemene denk of geloofshouding dan dat 

het als 'isme' en zo als een verabsoluteerd begnp, van andere 'ismen' scherp onderscheiden, moet 

functioneren Theoretisch staat het begnp supranaturahsme in een kritische relatie tol het begnp 

naturahsme, maar historisch zijn beide begrippen aanduidmgen geworden voor filosofischtheo

logische stromingen uit de tijd van de Verlichting het naturalisme is 'antisupranatureel' en groeit 

uit tot 'antisupranaturalisme', het geeft aan dat er niets bestaat boven de natuur en dat er ook met 

van een normgevende gedachte sprake kan zijn, het supranaturele (en daarna ook het supranatu

ralisme) houdt echter vast aan het geloof dat er wel een 'Hogere Macht ' boven de natuur staat 

Definiëringen in de Duitse theologische context 
Wanneer we nu op zoek gaan naar een zo actueel mogelijke omschrijving van de 
term 'supranaturalisme' maken we in eerste instantie gebruik van twee Duitse ency

clopedische handboeken, t.w. het Hutoruches Worterbuch der PhiLosophie en het Theolo

gisches Real I^XKon. '''* We letten ook op de definiëring van A. Beutel, maar laten het 
Handbuch der Dogmen und Theologiegeschichte nu grotendeels buiten beschouwing. "■' De 
eerstgenoemde standaardwerken houden in hun definiëring geen rekening met de 
gegevens betreffende de theologische visies in dezen in Nederland (en laat staan die 
in Groningen) na 1800. Ze staan daarmee een min of meer objectief kader, waar

door de mogelijkheid aangereikt wordt om de 'Groningse' kenmerken te herkennen. 
Daar leggen we vervolgens enkele oudere omschrijvingen naast, die hun (confes

sionele) bruikbaarheid hebben bewezen, waarmee we een zo scherp mogelijk beeld 
krijgen van dit denkklimaat.'^'' We gaan voorbij aan de middeleeuwse, scholastieke 
en reformatorische omschrijvingen van de term supranaturaJisme en richten ons spe

cifiek op de tijd na de Verlichting, rond 1800. 
P. Henrici''" geeft eerst aan dat deze term in het algemeen behoort tot het christe

lijke geloof en het 'bovennatuurlijke' bedoelt aan te geven, d.i. het wonderlijke, dat 
boven de natuurwetten uitstijgt. Later is het een vakuitdrukking geworden met een 
specifieke plaats in de kerkgeschiedenis. Immanuel Kant rekent onder het boven

natuurlijke de (goddelijke) genadewerkingen, de wonderen, de geheimenissen en de 
genademiddelen (van de kerk); deze liggen buiten het bereik van de theoretische en 
praktische rede en dienen ter volmaking van het natuurlijke onvermogen van de 
mens. Voor de periode vanaf Immanuel Kant geeft Henrici aan dat de protestantse 
supranaturalistische theologie "in Reaktion auf die Aufklarung und ihre Bibelkri

' P Hennci, Supranatural / Supranaturalismus In • Hutoruches Worterbuch der Philosophu Band 10, 670

677 J Weinhardt, Supranaturalismus In TRE, Band 32, 467472 
' G Hornig bespreekt het supranaturahsme m n bij Karl Barth in C. Andresen und A M Ritter, Hand

buch, 2 Band 3, 279 (2 Auflagc). Zie ook de zeer toegankelijke studie van Albrecht Beutel, Aufklarung m 
Deutschland 

' J \ \ Kirpestein stelt o i terecht "Het rationalistisch supranaturalisme, de heersende theologische stro

ming in het begin van de negentiende eeuw in Nederland, was met zozeer een theologisch stelsel als wel 
een denkkhmaai " In Grom van Pnnsterer als belijder lan Kerk en Staal in de negenhmde eeuw, 141 

' P Hennci, a.a , 673 
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tik ihren Inhalt ganz dem inspirierten und daher autoritativen Wordaut der Schrift 
entnimmt (Gegensatz: Rationalismus)." Verder is het kenmerkend, dat men in het 
supranaturalisme aanneemt dat het geloof aan God door God zelf gegeven is, en 
niet voortkomt uit de werking van de menselijke rede."^ 
J. Weinhardt concentreert zich in zijn beschrijving bijna geheel op de periode voor 
en na 1800 in Duitsland. De kritische punten waar het supranaturalisme tegenover 
het rationalisme kwam te staan waren vooral deze: de afwijzing van het bijbelse 
wonder, de verzoeningsdood van Jezus, de leer van de erfzonde, de voorstelling van 
de duivel, de leer van de Drie-eenheid en de leer van de twee naturen van Christus. 
Het supranaturalisme zette tegenover het rationalisme de oude theologische tradi
ties voort, aldus Weinhardt, maar dan wel alleen als men deze leerstellingen vanuit 
de Bijbel kon aantonen. Daarbij werd de door Kant gehanteerde onderscheiding 
tussen 'natuurlijke religie' en 'bovennatuurlijke religie' overgenomen. Een zuivere 
rationalist erkent geen bovennatuurlijke openbaringen; een supranaturalist blijft er 
wel in geloven. Dit wordt bevestigd door A. Beutel " ' die stelt dat het supranatura
lisme 'die Annahme einer übernatürlichen Offenbarung als vernünftig begründet 
erwiesen sah' en daarbij wijst op de uitspraak van Kant: "Ich muBte [...] das Wissen 
aufheben, um zum Glauben Platz zu bekommen." 
Bij Weinhardts bespreking van het supranaturalisme van de Leipziger theoloog 
Johann A.H. Tittmann (1773-1831) komt naar voren dat hij als ware 'natuurlijke 
religie' beschouwt: het bestaan van God, de schepping en de voorzienigheid Gods. 
De goddelijke openbaring betreft alles wat onbegrijpelijk is en boven de natuur uit
gaat, zoals de vragen naar de oorzaak van al het geschapene. In aansluiting daaraan 
bespreekt Weinhardt ook de inzichten van de superintendent Christian F. Zölhch 
(1773-1856) die in confrontatie met rationalistische tijdgenoten aan de volgende 
(joods-christelijke) leerstellingen vasthield: het met de menselijke rede overeenko
mende monotheïsme, de redelijke joodse Godsvoorstelling, de weergaloze moraliteit 
van Israël. "Die Göttlichkeit Jesu stand ihm (= Zöllich, HV) fest aufgrund seiner 
einzigartigen moralischen Gharakters, seiner ansonsten unerklarlichen Sicherheit im 
Auftreten und der Grossartigkeit seines Planes, die ganze Welt mit Gott zu versüh-
nen." Zöllich gaf de (Anselmiaansc) verzoeningsleer prijs tegenover de rationalisten, 
met name waar het ging om het plaatsvervangend karakter van Christus' offer. Hij 
kwam eveneens, vanuit het primaat van de 'praktische rede', tot een reconstructie 
van de leer van de Drie-eenheid en die van de twee naturen van Christus. De bijbelse 
genadeleer kreeg bij Zöliich een sterk pelagiaans karakter, waarbij de erfzonde op 
losse schroeven kwam te staan. 

Weinhardt meent tenslotte dat het supranaturalisme niet puur 'offenbarungspositi-
vistisch' genoemd kan worden. "Er versuchte vielmehr, die vom Gegner eingenom-
mene Position der Vernunft vor dem Forum der wahren Vernunft - die mit der 
Offenbarung im Einklang stand und von dieser her entworfen wurde - als defizitar 
nachzuweisen."''°° 

'Men rekent de theologen van de oudere Tubinger School, zoals G.C. Storr (1746-1805) en J.C.F. Steu-
del (1779-1825), tot de vertegenwoordigers van het supranaturalisme; ook iemand als F.V Reinhard 
(1753-1812) die in de traditie van het nieuwe Pietisme staat. 

' Albrecht Beutel, Aujkldnmg in Deutschland, 303. 
•J. Weinhardt, a.a., 470. 
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Hier kan men de grote invloed van Immanuel Kant bespeuren die aan alle denken 
dat supranatureel heette een eind wenste te maken Dat heeft hij met name onder

nomen m zijn Knhk der reinen Vernunjt (1787, 2' druk), door het pleidooi te voeren 
voor een wetenschappelijk beredeneerde metafysica, via een weerlegging van alle 
schijnbewijzen voor de metafysica die sommige rationalisten nog overeind probeer

den te houden Zijn tijdgenoot Moses Mendelssohn (17291786) gaf Kant de naam 
van 'Alleszermalmer', Alvernietiger Maar aan de uitvoenng van dit idee is Kant niet 
meer toegekomen G W F Hegel constateerde bij de dood van Kant in 1804 dat de 
filosofie het merkwaardige schouwspel vertoont van een beschaafd volk zonder meta

fysica, de wetenschap verblijft in een njkehjk versierde tempel, maar zonder eigenlijk 
centrum, zonder het Allerheiligste '̂" 

In Nederland gangbare omschrijvingen en typeringen 
De Leidse dogmaticus J H Scholten besteedt in zijn grote standaardwerk De leer der 
Hervormde Kerk (1850) betrekkelijk weinig woorden aan het supranaturahsme Hij vol

staat feitelijk met een dogmenhistonsche typenng en plaatsbepaling "Vruchteloos 
verhief zich tegen het rationahsme het zoogenoemde supranaturahsme, als terug

werkende partij Het supranaturahsme toch, dat wij aan het einde der vonge en in 
het begin van deze eeuw in Duitschland en in ons vaderland zagen opkomen, was 
geen voortbrengsel van een tegenover het rationalisme ontwaakt gebofsleven, maar 
een stelsel van transactie, een halve maatregel, een dusgenaamdjwte milieu, waarbij, 
ten behoeve van het rationahsme, de scherpste en aanstootehjkste punten van het 
oude dogma afgeslepen, maar de ware zin der kerkleer, haar wezen en geest, met 
minder dan door het rationalisme, miskend werden " "̂̂  
De doopsgezinde predikant en kerkhistoncus Chnstiaan Sepp, zelf 'na verwant aan 
het bijbels supranaturahsme '̂'̂ , is een van de eersten in Nederland geweest die een 
omschnjving gaf van het 'rationeelsupranaturahsme', hij typeerde haar met de ter

men 'onbepaaldheid en halfheid' Het standpunt duidt Sepp aan als 'regt gemakke

lijk', en hl) draagt inhoudelijk het volgende aan "De bijbel bevatte Gods openbaring, 
wat werkelijk geopenbaard was, kon de rede, eigenlijk het gezonde menschenver

stand, te boven gaan, daarmede in stnjd kon het nooit wezen Bevatte de bijbel iets 
boven de rede, dit nam men aan op het bewezen gezag van de Schnft, en zoo dreef 
men rustig rond op een cirkelvormigen waterknng " "̂̂  Een openbanngsgeloof dat 
ook een redegeloof is, kon volgens Sepp niet veel anders voortbrengen dan alge

meenheden 
In de bespreking van het supranaturalisme bespreekt Sepp echter de Groninger 
theoloog Muntinghe nauwelijks Wel memoreert hij zijn bestnjding van de ratio

nalistische opvattingen van notans Hoving, maar Sepp sluit zijn bespreking van de 
Groningers af met de opmerking dat Muntinghe 'niet scheen te begnjpen dat de tijd 

' Ph Kohnstamm m IVinkler Pnns'Algememe Fncyclopaedu {vijïde druk) s v metafysica 
■JH Scholten De leer der Henormde Kerk in hare grondbeginselen, uit de bronnen voorgesteld m beoordeeld 10 
' Chnstiaan Sepp (18201890) dic een grote bewondenng had voor de Ieidse dogmaticus J H Schol

ten was volgens L Knappert een vrome, ondogmatische natuur, na verwant aan het bijbelsch supra

naturalisme eener vroegere periode ( ) geloovende in de mogelijkheid van een christendom boven 
geloofsverdeeldheid, A de Groot, BLGNP, IV, 397w 

' Chr Sepp, Proeve eener pragmatische geschitdenis der theologie hier te lande, sedert het laatst der vonge eeuw tot op onzen 
üjd 125 131 
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weinig geholpen was met afslijping van het harde en kantige'.^°^ 
De Nederlandse theoloog K.H. Roessingh die, vóór hij in Leiden een professoraat 
aanvaardde, als predikant enkele Remonstrantse gemeenten diende, hanteerde in 
zijn proefschrift de term 'Oud-Liberalisme', waar anderen spraken van supranatura-
lisme, en zette haar vooraan in de rij van stromingen op weg naar het Modernisme. 
Hij wijst, na een groter reeks theologen te hebben vermeld, o.m. op het ontbreken 
van goede grondslagen voor deze theologie, zij was uit op 'bemiddeling' ('Vermit-
tlung') tussen Orthodoxie en Verlichting. Daarin worden de hierboven genoemde 
dogma's alle doorgemeten op hun hanteerbaarheid in kerk en theologie van begin 
19'*' eeuw. Dit 'stelsel van geven en nemen' was echter, volgens Roessingh, tot mis
lukken gedoemd, 'hoe volkomen ook moet worden erkend, dat dit stelsel [...] eene 
algemeene Christelijke geest heeft wakker gehouden'.^'"' 
Met nuance nam Th.L. Haitjema de typering van Roessingh over, maar hij kon 
minder waardering opbrengen voor diens steUing dat deze stroming 'in de gegeven 
omstandigheden een gelukkige en de eenig-mogelijke oplossing' is. Want als men 
de 'oud-protestantse kerkleer' verbindt met het magere deisme, 'waarin voor het 
typerend Christelijke in het geheel geen plaats bleef", rijst de vraag: 'blijft in dit 
supranaturalisme wel plaats voor het typerend Christelijke, ook al worden orthodoxe 
termen gebruikt?' Haitjema wijst op het gevaar dat 'het magere deisme bij dit supra
naturalisme reeds door alles heen gluurt'. '̂" Daarmee ziet hij het supranaturalisme 
feitelijk als een uitloper van het deisme. 
J. Veenhof stond in zijn proefschrift met name stil bij de Schriftbeschouwingen van 
de 19* eeuw, waarbij hij concludeerde dat het Nederlandse supranaturalisme 'het 
strenge inspiratiedogma van de reformatorische orthodoxie niet langer voor zijn 
rekening [ kon] nemen'. Het gezag van de Schrift berustte dus niet meer op de inspi
ratie. Supranaturalisten meenden dat 'de openbaring met haar rationele inhoud ook 
op rationele wijze als de waarheid kon worden gedemonstreerd'.^™ 

G e r e f o r m e e r d e kr i t iek op he t suprana tx i r a l i sme 
Vanuit een duidelijk gereformeerde zienswijze gaf de Nederlandse dogmaticus Her
man Bavinck de volgende handreiking voor een plaatsbepaling van het supranatu
ralisme, na eerst de Aufklarung te hebben besproken: "Tegen dit Rationalisme nam 
de orthodoxie den verzwakten vorm van het Supranaturalisme aan. Zij durfde niet 
meer positief en thetisch haar standpunt te nemen in het geloof, maar had met hare 
tegenstanders den grondslag van de rede gemeen; alleen trachtte ze van daaruit toch 
nog tot de openbaring te komen, wier noodzakelijkheid, mogelijkheid en werkelijk
heid zij verdedigde. De inhoud der openbaring kromp echter gaandeweg bij haar 
in; de dogmata worden zooveel mogelijk van al het aanstootelijke bevrijd en door 
zoogenaamde bijbelsche voorstelling voor de rede pasklaar gemaakt."™' 
En op een andere plaats, als hij handelt over de goddelijke openbaring, noteert 
Bavinck nuchter: "Alle godsdienst is supranaturalistisch in dien zin, dat hij rust op 

'Chr Sepp, Proeve, 126 
' K H Koessmgh,De Moderne Theologie in J^ederknd Hare voorbereiding en eerslepenode, 7-26; vgl de samenvat
tende definitie van het supranaturalisme door F Sassen, Wijsbegeerte, 270v. 

' Th L Haitjema, De rwhhngen in deNHK, 25 
'J. Veenhof, Revelatie en inspiratie, 31 
' H Bavinck, Gereformeerde Dogmahek Deel 1, 137v. 
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het geloof aan eene Goddelijke macht die van de wereld onderscheiden en boven 
haar verheven is en desniettemin langs een of andere weg in haar nederdaalt en met 
haar gemeenschap houdt. Het blijve vooralsnog geheel in het midden, hoe en waar

door God zich openbaart, door natuur of geschiedenis, in verstand of hart, door 
theophanie of profetie; maar het feit staat vast, dat alle godsdienst op openbanng 
rust, op het geloof aan eene bewuste, vrijwillige, opzettelijke bekendmaking Gods 
aan den mensch."^'" 
Ook maakt Bavinck duidelijk hoe het supranaturalisme de bewijzen voor het chns

tendom verdeelde in uit en inwendige, en verstond onder die laatste 'juist die, welke 
de overeenstemming van het Christendom met de redelijke en zedelijke natuur des 
menschen aantoonden en vooral voor zijn hart en geweten van kracht waren'.""' En 
op een andere plaats typeert Bavinck het supranaturalisme als 'eudaemonistisch' in 
de eschatologie.^'^ Het eudemonisme is een richting in de ethiek die het geluk als 
einddoel van al het streven en handelen aanneemt; bij denkers van de Verhchting is 
het  na het Hellenisme waar de oorsprong ligt  weer naar voren gebracht en sterk 
gepopulariseerd. Duitse theologen als de neologenJA. Eberhard (17391809), J.C. 
Doderiein (17461792) en G.S. Steinbart (17381809) leerden dat via de deugd de 
opperste gelukzaligheid te bereiken is Hun invloeden werkten door tot in de eer

ste decennia van de 19* eeuw.^" R Schippers stelt dat het eudemonisme als groot 
bezwaar heeft 'dat het de norm onüeent aan de ervaring'.^'* 

Het mag hier niet onvermeld blijven dat de oprichting van het 'Haagsch Genootschap ter verde

diging van de voornaamste waarheden van den christelijken godsdienst' in 1785 mee werd inge

geven door de Nederlandse vertaling van een werk van G S Steinbart, getiteld Samenstel der zuwere 

wijsbegeerte of leer der godzaligheid volgens het christendom, ingengt ten dienste lan al de zoodanigen, die imjshad 

zoeken In dit werk gaf Steinbart, die eerder zijn bewondenng voor Voltaire had uitgesproken, 

een chnstendom 'ontdaan van de oudjoodsche denkbeelden der apostelen', dat overeenstemde 

met de ge/onde rede Hij bestreed de leer van 'verzoening door voldoening' Het verzet tegen 

dit werk kwam uit het Friese Jorwerd, waar ds Jacobus Engelsma Mebius de pen opvatte tegen 

Steinbarts leer Hij kreeg daarin ondersteuning in ZuidHolland, waar vijf predikanten, onder 

aanvoenng van J Heringa, bij de provinciale synode aandrongen op het uitschnjven van een 

pnjsvraag voor de weerlegging van neologische geschriften ^'' Het eerder opgenchte leyler's 

Godgeleerd Genootschap het in de regel een tegengesteld geluid horen, zoals uit doopsgezinde 

en remonstrantse knng'^'^ 

""H Bavinck, GD/ , 257 
="H Bavinck, G O / 506 
' " H Bavinck, GO/, 165 
"^ H Hohlwein, RGO 6 , 348, Steinbart verstaat onder gelukzaligheid een toestand van innerlijke tevre

denheid over het bezit van huiselijkheid, vnendschap, natuurvreugde, nuttige arbeid en het besef v an 
onsterfelijkheid Vgl G Hemnch in TRE 11, 341, waar gesteld wordt dat Stembarts invloed als 'popu

larphilosophischer Ludamonist' tot in de 19'''' eeuw merkbaar was Ook noteren we van Heinnch dat 
Steinbarts leermeester J G Toellner (17241774) als 'relativ progressiver Antitrinitarier und Relativist' 
bekend stond, vgl Hohlwein [RGC, s Toellner) stelt dat Toellner de natuurlijke reUgie als voldoende 
beschouwde voor de z<iligheid 7ie ook K G Wesseling in BBAI 

''* R Schippers, CE, 2, 654v 
''■"Vgl L Knappert, JV//Ar, 173v,J P Heenng, O/x^cirö 200 Jaar Haagsch Genootschap 
"* P P de Quay, De genoegzaamheid i an het natuurlijk gezond terstond Pnjsuerhandelingen over godsdienst, zedenkunde en 

burgerlijke maatschappij in Mderland aan het eind der 18' eeuw, 15 en 122w 
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Op de overeenkomst met de leer van de Remonstranten wijzend stelt Bavinck in zijn 
hoofdstuk over 'Het werk van Christus in Zijne vernedering': "De supranaturalisten, 
zooals [...] Muntinghe [...], ofschoon soms nog meenende, de kerkelijke leer te ver
dedigen, droegen zakelijk geene andere leer voor dan die van de Remonstranten of 
van Hugo Grotius."*^"' 
Nog in 1863 constateerde de Waals-Hervormde predikant D. Chantepie de la Saus-
saye met betrekking tot het supranaturalisme: "Het supranaturalisme is in ons vader
land in groote eer, het is de toevlugt dergenen, die, van de oppervlakkigheid van 
het rationalisme afkeerig en door de negatien der moderne theologie verontrust, 
daarin het palladium meenen gevonden te hebben van geloof en kerk; de meest ach-
tingwaardige en godsdienstige persoonlijkheden sluiten zich daaraan aan en de felle 
bestrijding, waaraan het bloot staat, gaat meestal uit van 
Geheel in de lijn van Bavinck stelt ook de Kamper dogmaticus J. Kamphuis zich 
kritisch op tegenover het supranaturalisme en wijst op het synthese-karakter ervan.^"^ 
"Men was nog wel zo orthodox dat men negatief stond tegenover zowel de kritische 
wijsbegeerte van Immanuel Kant als tegenover de Duitse idealistische wijsbegeerte 
('mysticisme' genoemd). Daartegenover deed men een zelfgenoegzaam beroep op 
'het gezond verstand' van de middelmatige Hollandse burgerman."^'^ 

Voorstel tot definiëring van het supranaturalisme 
De hier aangereikte kenmerken van het supranaturalisme samenvattend willen wc 
voorstellen te komen tot de volgende definiëring: Het supranaturalisme is bij de over
gang van de 18* naar de 19'*'' eeuw een West-Europese denklijn die reageert op de 
Verlichting en een brug wil slaan tussen de 'oudere' orthodoxe kerkleer (zoals die in 
Nederland o.m. beschreven is in de Drie Formulieren van Eenheid) en de 'nieuwe', 
redelijke inzichten van de Aufklarung (poging tot 'Vermittlung'). Met deze Duitse 
termen willen we aangeven dat Duitsland een leidende positie inneemt in de opinie
vorming in dit denkklimaat. "'^ 
Veel aanhangers van het supranaturalisme denken vanuit het (oude) onderscheid 
tussen 'natuurlijke' en 'bovennatuurlijke' religie (uit m.n. het Deisme) en menen veel 
(of toenemende) ruimte te mogen bieden aan die religieuze thema's die tot de 'com
mon sense' behoren (die algemeen aanvaardbaar worden geacht). De overblijvende 
'bovennatuurlijke' thema's uit de christelijke geloofsleer worden aan het 'praktisch 
kritisch' oordeel van de rede onderworpen en in veel gevallen gereconstrueerd. 
Daarmee wordt aan de 'verlichte of geheiligde rede' een beslissende plaats toege
kend in het beoordelen van de aanvaardbaarheid van een geloofsstuk. In dit alles is 
de rede (die Vernunft, het rationele) toonaangevend in de religie, en niet het gevoel 
of het gemoed. 
De reconstructie van het christelijke dogma vindt plaats vanuit de gedachte dat de 
vroeger vastgestelde kerkleer geen gezag meer heeft; bovendien dat nieuwere inzich
ten in de (exegese van de) Bijbel inzicht geven in de nieuw te formuleren geloofs-

' " H Bavintk, G/J///; 332 
^'"J Kamphuis, Eb m vloed, 13-15. 
^'^J Kamphuis, Eb en vloed, 15v 
"° Het mag opvallend genoemd worden dat in het (toch Duitse) Handbuch der Dogmen- und TheologugeschichU 

van Carl Andresen zo weinig aandacht is besteed aan de denkrichting van het supranaturalisme en haar 
representanten. 

95 



Hendrik de Cock (1801 - 1842) 

thema's. Daarmee lijkt ze de reformatonsche stelregel van het 'sola Scriptura' aan 
haar zijde te hebben. Het fenomeen supranaturalisme is breed Europees, heel sterk 
in Duitsland, met van daaruit grote invloed op o.m. de theologische faculteiten in 
Nederland. 
De in geding zijnde geloofsthema's waren: 
a. de leer van de Goddelijke Openbaring en de inspiratie van de Bijbel; 
b. de leer van de Goddelijke Drie-eenheid; 
c. de leer van de twee naturen van Chnstus; 
d. de leer van de genade, de verzoening door voldoening door Christus; 
e. de leer van zonde en erfzonde; 
f de leer van de predestinatie c.q. de uitverkiezing. 
De leer van Pelagius krijgt bij de supranaturalisten meer waardering dan die van 
Augustinus, wat o.m. een nieuwe antropologie tot consequentie heeft. Evenzo komt 
de 'Calvinistische' leer over de mens en zijn eeuwig wel of wee in een donkere hoek 
te staan, terwijl de opvattingen van Erasmus en de Remonstranten meer waardering 
ontvangen. Het heeft er veel van weg dat het 'aanstootgevende' van het Evangelie 
wordt weggeredeneerd. Groen van Prinsterer - hoewel geen theoloog - gaf in 1837 
een kernachtige typering van de toestand in de Hervormde kerk waarin de kenmer
ken van het supranaturalisme duidelijk terug te vinden zijn; 

'Aan elk die de leer kent van de Hervormde, van de Protestantsche, van de Chnstelijke kerk, mag 

het worden gezegd, geene waarheid die onaangerand bleef. Het is niet te doen om het indnngen 

in duistere leerstukken [ ] , het is met te doen, om het eerbiedig zwajgen of vermetel redekavelen 

over den aard van Gods Alwetendheid en Voorbeschikking, maar Chnstus, God geopenbaard 

m het vleesch wordt een Goddelijk, een hooger dan de overige geschapene wezens genoemd, de 

Heihge Geest dien de Chnstenheid naast den Vader en den Zoon, op grond van den Bijbel, aan

bidt, is slechts eene Goddelijke kracht, de erfzonde is zedehjkc verdorvenheid, zwakheid, onvol

komenheid geworden, m het lijden en sterven van den Middelaar wordt geene verzoening, geene 

voldoening, geen lijden m onze plaats, geen dragen van de straf onzer ongerechtigheden, niets 

dan een blijk van Gods algemeene menschenliefde erkend, van wedergeboorte, bekeenng, en hei-

hgmaking heeft men zedelijke verbetenng, begin en voortgang der deugdbetrachting gemaakt, 

en de hemel is voor elk die geene grove uiterhjke zonden begaat, met eene onbekrompenheid die 

gedung ruimer wordt, opengesteld " ' ' ' 

Het jaar 1837 betekent de officiële, publicitaire start van de Groninger Richting met 
het tijdschnft Waarheid in Liefde. Groen van Prinsterer zal dit bij het schrijven van het 
bovenstaande nog niet geweten hebben en dus een algemene typering van de kerk 
van zijn dagen hebben gegeven. Meer dan één verbindingslijn is er aan te wijzen tus
sen de straks zo dominante Groninger Richting en de voorafgaande jaren waarin het 
supranaturalisme de katheders en de preekstoelen heeft bezet. 

Invloed van het supranaturalisme op het onderwijs 
Een aspect dat onze aandacht nog dient te hebben is het gegeven dat er vaak gewe
zen is op het cultuuroptimisme dat door de theologen van het supranaturalisme in de 
maatschappij werd uitgedragen. Een nader onderzoek kan duidelijk maken hoe ook 
het lager onderwijs in het 19*- eeuwse Nederland sterk beïnvloed werd door deze 
theologie Onderwijshistoricus D. Langedijk stelt als hij 'de toestand van het onder-

' G Groen van Pnnsterer, De maatregelen tegen de Afgescheidenen aan het Staalsregt getoetst, 23 
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wijs onder Willem I beschrijft: "Evenals in de Hervormde kerk vierde in de school 
het Supranaturalisme hoogtij."'^' Daarbij verwijst hij met name naar de invloed 
van de schoolopzieners en de opleiding voor onderwijzer. De supranaturalistische 
theoloog J.H. van der Palm die van 17991805 'Agent van nationale opvoeding' was, 
voerde de onderwijswetten van 1801 en 1803 in waarbij 35 schoolopzieners wer

den aangesteld ^ '̂ die hun instructie van Van der Palm ontvingen. Veel van deze 
schoolopzieners werden gerekruteerd uit de kring van (Hervormde) predikanten. De 
onderwijswet van 1801 had de school dan wel losgemaakt van de kerk en stelde haar 
onder het gezag van de staat; maar in het godsdienstonderwijs dienden de onder

wijzers 'een eenvoudig samenstel van den natuurlijken godsdienst' de kinderen bij te 
brengen, dat 'niet vermengd mocht worden met een dogmatisch leerstelsel'. Daar

mee werd de weg gewezen naar het doel+ het onderwijs moest 'door ontwikkeling 
van de verstandelijke vermogens der kinderen' geschikt zijn, om hen 'tot redelijke 
wezens te vormen, en wijders in hunne harten in te prenten de kennis en het gevoel 
van dat alles, wat zij aan het Opperwezen, aan de maatschappij, aan hunne ouders, 
aan zichzelven en aan hunnen medemenschen verschuldigd zijn'.̂ '̂* Daarmee is een 
officieus verbond tussen universiteit, kerk en school gerealiseerd dat tot ver in de 
19'''' eeuw ertoe leidde dat de supranaturalistische denkwijze in de levensvisie van 
bijna alle bevolkingsgroepen doordringt. Omstreeks 1840 neemt de Groninger 
Richting deze 'taak' over; deze richting stond 'lijnrecht tegenover de orthodoxie 
in het protestantisme, die het leerstellige juist op school terug wilde'.^'^ Het geheel 
maakt deel uit van de nieuwe nationale eenheidsbeleving in het jonge koninkrijk der 
Nederlanden dat mee door deze consensus in 1815 zijn identiteit had bepaald.^^'' 

" D. Ldngedijk, De Geschiedenis van hetprokstantschnsklijk onderwijs, 2325. 
' 'J.Janssen en S. Visser, Van Plato lotDecroly, 215. 
" J Kuiper, Geschudenis van het Christelijk Lager Onderwijs tn Nederland (16 n. Chr.  1904), 42; P de Zeeuw, De 

worsteling om het kind, 31; L. Kalsbeek, Theologische en wijsgerige aehtergronden van de verhouding van kerk, staat en 
school in Nederland, 81w. . 

■̂  P.Th.F.M. Boekholt en E.P. de Booy, Geschiedenis van de school in Nederland vanaf de middeleeuwen tot aan de 
huidige tijd, 139. 

'* Over het nationale eenheidsgevoel in het bijzonder: N. Bijleveld, Voor God, Volk en Vaderland, 74w. 
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Excurs I Schets van de theologische visies aan de Academie 
en het Athenaeum te Franeker in de 19'̂ '' eeuw 

In deze excurs gaan we na hoe naast Groningen het academische Franeker zich theologisch ontwik

kelde Wegaan na hoe het was om tot een agentijds theologie te komen En hoe men daarmee de lijnen 
uit zette naar het modernisme van de 19^ eeuw Dat een en ander met zonder slag of stoot werd 
bemkt, laat onderstaande schels ook zien Het geheel geeft ook aan dat Franeker in de theologische 
context dicht bij Groningen stond Samen hebben ze een grote invloed uitgeoefend op het theologisch

kerkelijke domnn in Noord Nederland in de eerste decennia van de 19^' eeuw 

Inleiding 
In 1797 werd ten gevolge van de Bataafse Revolutie door het nieuwe staatsbewind 
de scheiding van kerk en staat bewerkstelligd Een van de gevolgen was de opheffing 
van de theologische faculteit van de Franeker Academie Dat betekende evenwel niet 
het einde van de predikantenopleiding men bedacht dat het kleine korps van theo

logische studenten door twee theologische hoogleraren aan de filosofische faculteit te 
verbinden nog een goede gelegenheid kreeg zijn opleiding te vervolgen 
De twee in 1797 benoemde hoogleraren waren Johannes Henncus Regcnbogen^^' 
en Eelco Tinga"̂ "̂̂ , beiden alumni van de Franeker academie Een derde hoogleraar 
die we m n in zijn conflict met Regenbogen nog zullen ontmoeten is Johannes An

thony Lotze^'', die in 1804 benoemd werd toen Tinga de overstap naar Groningen 
maakte Regenbogen zou de laatste theologische hoogleraar van de Academie van 
Franeker zijn, de onderwijsinstelling werd in 1811 gesloten op keizerlijk bevel 
In 1815 leefde het wetenschappelijke leven in Franeker nog weer enigszins op, door

dat het Athenaeum de functie van de Academie overnam, zij het dat elke faculteit nu 
slechts eén hoogleraar mocht benoemen Aan de theologische faculteit werden in de 
loop van de jaren benoemd WA van Hengel, J Amersfoordt, B R baron de Geer, 
W Muurhng Als laatste theologische docent van het Franeker Athenaeum trad tot 
1843 op de toen nogjonge J H Scholten, die toen  zonder ook maar éen college te 
hebben gegeven^'"' overgeplaatst werd naar Leiden, waar hij zich ontwikkelde tot 
een voorname pleitbezorger van het theologisch modernisme 

Johannes Henricus Regenbogen^^' 
Hoogleraar Regenbogen is omstreeks 1800 in sterke mate het boegbeeld geweest 
van het theologisch onderwajs in Franeker Niet onomstreden heeft hij daar zijn werk 
verricht, tot aan het moment van de opheffing van de hogeschool in 1811 Over zijn 
levensloop het volgende 
Nadat Regenbogen m 1785 op 18jange leeftijd zijn theologische studie was begon

nen in Franeker  o m bij J van Voorst  , diende hij als predikant de kerken van 

"Johannes Henncus Regenbogen geboren 1767 te Schuttorf (Bentheim), overleden 1814 te Leiden W 
EekhofT De levensloop van Johannes Henncus Regenbogen , in Godgeleerde Bijdragen MG! 283 313 
vgl J van Sluis, BLGNP, V, 421 423 

* Over Tinga schreven we in het hieraan voorafgaande 
■'Johannes Anthony Lotze (Amsterdam 1769 Amsterdam 1832), J van Sluis, BlUNP, V, 352354 
'° G BriUcnburg Wurth JH Scholten als systematisch theoloog 22 
" Er IS geen volledige biografie over Regenbogen beschikbaar 
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Jutrijp-Hommerts, Stavoren en Franeker. In 1798 werd hij - terwijl hem kort daarna 
een eredoctoraat werd verleend door de eigen academie - hoogleraar in de vakken 
exegese en kerkgeschiedenis. Hij sprak bij de aanvaarding van zijn academische ar
beid een rede uit, waarin hij zijn hoorders opriep 'zich zorgvuldig te wachten voor 
de uitersten, in welke de uitleggers van de Heilige boeken somtijds vervallen zijn'.^'^ 
Het geheel bevatte een pleidooi voor de toepassing van de grammaticale exegese (te
genover o.a. de allegorische schriftuideg). Daarmee trachtte Regenbogen de weg te 
banen tot een bijbeluitleg die zich niet kenmerkte door 'vooringenomenheden vanuit 
de filosofie of de theologie', daarbij inbegrepen de door Regenbogen als 'verstard' 
getypeerde gereformeerde kerkleer. Alleen het 'gezond verstand' en de kennis van 
historie en taalkunde mochten gehanteerd worden bij de exegese van de Schrift. 
Intussen had Regenbogen, volgens zijn eigen verklaring, in de eed die hij als doctor 
in de Heilige Godgeleerdheid had moeten afleggen, juist die uitdrukkingen wegge
laten die zijn vrijheid aan banden zouden leggen.-^" Over Regenbogens tweedelige 
werk Verdeediging van den geopenbaarden godsdienst tegen deszelfs hedendaagsche bestrijders zegt 
de dogmaticus C. Graafland dat hierin de 'supranaturalistische positie' van Regen
bogen tot uiting komt.^'^ Met de 'goddelijke openbaring' bedoelt hij 'eene bekend
making van waarheden, die op de verlichting, verbetering en vertroosting der men-
schen eenen gelukkigen invloed kunnen en moeten hebben; welke de menschen, aan 
zich zelven overgelaaten, door de kragt hunner rede niet hebben kunnen ontdekken; 
en waarin dus de medewerking eener bijzondere en meer onmiddelijke Voorzienig
heid van God moet erkend worden."^^"' Bij lezing van enkele saillante gedeelten in de 
Verdeediging wordt duidelijk dat Regenbogen met alle mogelijke middelen, maar met 
name de rationele, de Bijbel tracht de verdedigen tegen neologen. Hij wil niets an
ders dan de 'echtheid' van de geopenbaarde bijbelverhalen bewijzen. Hij grondt die 
echtheid met name op 'de natuur en de omstandigheden' van de verhalen zelf •*̂ '' 

In zijn rectorale rede van 1804 ^'' beklemtoonde Regenbogen het ideaal van de mid
denweg: tussen roekeloosheid en bekrompenheid, en beoefende kritiek met liefde 
en vanuit een grondige kennis van de oude talen en geschiedenis. Toch gold Regen
bogen als een vernieuwer met een rationalistische inslag. Dat kan men constateren 
als men de reeks van leerstellingen nagaat die Boeles^'* vermeldt in het kader van 
Regenbogens kritisch-vernieuwend bezig zijn met de leer van de kerk. Dan gaat het 
om de volgende opvattingen: 
a. dat er geen erfzonde is; 
b. dat het onrecht is als God van de mens in Zijn wet iets eist wat de mens niet kan 

doen; 

'J.H. Regenbogen, Oralw de extremis in quae interpreki Sacn Codicis... LeeuwartJen 1799. 
'J. Bosch, De eerste moderne theologische professor in Nederland; in: Bosch, Figuren en aspecten uit de eeuw 
der Afscheiding, 5-10. 

' C . Graafland, Ewaldus Kist (1762-1822) en de nadere reformatie. In 'J .H. van de Bankc.s., Theologie en 
kerk in het tijdperk van de Camera Ohscura, 55 (noot 72); Graafland geeft geen verwijzing noth bewijs voor 
zijn oordeel. Regenbogens Verdediging verscheen te Amsterdam en Franeker, resp. 1802, 1803. 

'J.H. Regenbogen, Verdediging Aec\ 1, 17. 
'J.H. Regenbogen, Verdediging, deel 1, IX. Hoofddeel. 
'J.H. Regenbogen, Oratio de theologo perfecto. Leeuwarden 1804. 
° W.B.S. Boeles, FnesUmds hoogeschool en het Rijks-Athenaeum te Franeker. Deel II, 699w. 
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c. dat God zich niet over aangeboren zonden vertoornt en evenmin die zonden 
tijdelijk en eeuwig straft; 

d. dat onze kinderen om aangeboren of geërfde zonden niet aan de verdoemenis 
onderworpen zijn; 

e. dat het onbijbels is datjezus Christus menselijke schuld betaalde, het geeft een 
'valsch voorstel aan de leer der verlossing'; 

f dat de bijzondere lijdingen van Jezus voor bijzondere zonden valsche speelingen 
zijn van het vernuft; 

g. dat de nederdaling ter helle in het Apostolicum als niet in de Bijbel gegrond 
verworpen moet worden. 

En dan staat er veelzeggend achter deze reeks: 'enz. enz.'; met andere woorden dit 
is nog niet alles waarin Regenbogen afweek van de leer van de kerk. Dat kan men 
aanvullen met zijn kritische opvattingen over de godheid van Jezus Christus. 

Vervolgens letten we op Regenbogens leer van de verzoening door Christus, waarin 
hij de ongereformeerde publicatie van ds. Albert Bruining (1766-1837) uit het Frie
se Pietersbierum verdedigt.^^^ We komen hierop terug als we de hoogleraar Lotze 
bespreken die hierover met Regenbogen in conflict is gekomen. Kenmerkend voor 
Regenbogen is zijn vaste vertrouwen in de 'verlichte rede'^'"' als de rede maar 'kan 
rusten in een nieuwe redenering', dan is er geen ketterij te constateren. Typerend is 
ook zijn visie op de binding aan de gereformeerde belijdenis: "Het gezag der formu
lieren, voor het vrije onderzoek der waarheid alleszins nadeelig, kan in deze dagen 
van toenemend onderzoek bezwaarlijk staande worden gehouden, als zoo velen zich 
afwijking veroorloven, de een meer, de ander minder""^*' 
Regenbogen was iemand die graag vragen opwierp, ze niet beantwoordde om daar
mee de reacties van recensenten uit te lokken. Zo was hij er in 1804 toe gekomen om 
te stellen dat 'de grammaticale exegese alléén onvoldoende is om gewigtige vraag
stukken, als de Godheid van J.C., den oorsprong van het zedelijk kwaad, de eeuwig
heid der straffen en het leerstuk der verzoening, op te lossen' En deze opmerkingen 
lopen uit op de volgende ontboezeming van Regenbogen: 

"Gesteld eens, dat wij zeggen moeten, dat het (het Hervormd Kerkgenoot
schap) in zijne formulieren uitdrukkingen bezigt, bij welken men niets denken 
kan; die of in bloote klanken bestaan of volslagene tegenstrijdigheden in zich 
behelzen, en nog al te veel spooren zijn van het oude bijgeloovige Heiden
dom; dat de Antipapale geest der hervormeren veele verkeerde beschrijvin
gen in de formulieren heeft te weeg gebragt;̂ "*̂ ^ - waarna de hierboven (a - g) 
vermelde dogmatische gezichtspunten worden beschreven. 

In 1809 publiceerde Regenbogen anoniem''*^ zijn visie op het leerstuk der verzoening 
in Over de zonde en de verlossing van dezelve door Jezus Chnstus, opgedragen aan alle hooglereraren, 
leeraren en beminnaars van den chnstelijken godsdienst, door een old ouderling der Hervormde Kerk. 

' C van der Woude, Een kerkelijke procedure uit het begin der negentiende eeuw In GTT, LXXV 
(1975), 17-44. 

" W.B S Boeles, Fmstands hoogeschool, 704. 
'' C van der Woude, a a , 33. 
^̂  W B S Boeles, Fmsknds hoogeschool, 699v. 
'̂  Men kan gissen naar de reden waarom Regenbogen dit werk anoniem uitgaf, de daarmee samenhan

gende kwestie rondom Bruining en Lotze is dan al achter de rug, de standpunten zijn bekend 
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Twee jaar later verscheen zijn Christelijke godgeleerdheid naar de behoefte van dezen tijd, 
waarmee hij zich als twee doelen stelde: "eensdeels om verstandige lieden, die met de 
vorderingen dezes tijds bekend zijn, een zamenstel van Christelijke Godgeleerdheid 
te geven, waarin, met vermijding van alle oude geschillen, die den sectengeest voe

den en de verwijdering tusschen de Protestanten levendig houden, alleen het wezent

lijke zoo wordt voorgedragen, dat de verlichte rede daar volkomen in berusten kan, 
zonder dat zij behoeve den toevlugt te nemen tot de Neologie, welker hoofdkarakter 
het Deïsme is; andersdeels om de leer van het Christendom voor te dragen in dat 
oorspronkelijk licht, waarin zij mij toeschijnt van de meeste kracht en invloed te zijn 
op de zedelijke verbetering des menschen, die, men twiste dan zoo veel en zoo lang 
men wil, doch altoos het hoofddoel is onzer Openbaring."^** 
Volgens de gereformeerde predikant J. Bosch^*^ ondernam Regenbogen in dit boek 
'de aanval op de kenmerkende Gereformeerde leerstukken, de verdorvenheid des 
mensen, de verzoening met God, de godheid van Christus'. De classis Franeker be

schuldigde de docent van Socinianisme^**, maar ging niet over tot kerkelijke tucht. 
Het is dit boek dat meerdere 'hatelijke recensien'^*' ontving en ook een scherpe re

actie opleverde. Uit drie classes van de Utrechtse synode kwam op de Friese synode 
van 1812 het dringende verzoek binnen om tegen de auteur maatregelen te treffen 
vanwege enkele in het boek verkondigde opvattingen. Hoewel de synode kon instem

men met de kritiek uit Utrecht, meenden de Friese kerkelijke leiders geen stappen te 
moeten ondernemen tegen Regenbogen, uit politieke overwegingen (ook vanwege 
de onzekere politieke situatie van 1812). Tevens lag er het feit dat de universiteit van 
Franeker in 1811 was opgeheven en Regenbogen een benoeming in Leiden kreeg. 

Het oordeel van Boeles over Regenbogen is nogal positief "Regenbogen was geen 
neoloog en geen twijfelaar, geen afbreker, die niet wederom opbouwde. Wij durven 
hem ook niet, met Delprat, de eerste moderne theologische professor noemen, name

lijk niet in de hedendaagsche beteekenis van modern; maar wij zien in hem een door 
en door wetenschappelijken, geniaalen en liberalen theoloog, die, als warm apologeet 
van den in en door Christus geopenbaarden godsdienst, met besliste gemoedelijke 
overtuiging een eigen zelfstandig standpunt innam, zich daarvan door niemand en 
niets liet afschrikken, maar integendeel zich daarop ridderlijk wist staande te houden, 
en daardoor een der grondleggers werd van de meer heldere Schriftverklaring."'''° 
Ypey en Dermout wijzen echter op de gevolgen van de door Regenbogen gekozen be

nadering: de kerkleer wordt een 'doolhof van onzekerheid', waar geen uitweg scheen. 
Ze geven aan dat Regenbogen 'niets stellig verklarende, nergens voorlichtende, alles 
op losse schroeven zettende, bij wijze van vragen, waarop geen antwoord volgde'.'*' 
En het is de beide kerkhistorici ook niet ontgaan dat Regenbogen de kerkleer publie

kelijk aanviel: 'dat ook nergens bewimpelde, maar openhartig verklaarde'. 
Regenbogen werd buiten Franeker door meerdere mensen in de provincie Groningen 
gewaardeerd, onder hen enkele landbouwers, zoals de doopsgezinde en 'verlichte' 

'■"W.B.S. Boeles, Frieslands hoogreschool., 704. 
"̂̂ Ĵ. Bosch, Figuren, 9. 

** C. Sepp, Proeve eener Pragmatische Geschiedenis der Theologie in Nederland, 74. 
^"W.B.S. Boeles, Frieslands hoogeschool, 704. 
""W.B.S. Boeles, Frieslands hoogeschool, 706. 
'"' A. Ypey en IJ . Dermout, Geschiedenis derNederlandsche Hervormde Kerk. Deel IV, 434. 
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boer Douwe Martens [de naam Teenstra nam hij aan in 1811] die zich enkele wer

ken van de Franeker theoloog had aangeschaft en er royaal mee kon mstemmen/'" 
Na de opheffing van de Franeker academie werd Regenbogen in Leiden benoemd 
(voor geschiedenis), maar hij is daar niet echt meer in actie gekomen. Getroffen door 
een herseninfarct (december 1813) overleed hij in het voorjaar van 1814, 'eene we

duwe met zes kinderen in onbemiddelde omstandigheden nalatende'.^^' 

Johannes Anthony Lotze^^^ 
Het vertrek van E. Tinga naar Groningen luidde in 1804 de komst in van de te Am

sterdam in 1769 geboren Johannes Anthony Lot/e, die in Leiden theologie had ge

studeerd en vanaf 1791 predikant was te Maartensdijk, waar hij o.m. voor de synode 
van Utrecht meewerkte aan de samenstelling van de bundel Evangelische Gezangen. Hij 
was een warm voorstander van zending in de Indische archipel. 
Tussen Lotze en Regenbogen ontwikkelde zich een uiterst moeizame relatie. Lotze, 
die getekend wordt als 'twistziek'^^^, was een meer behoudend theoloog, die niet 
wenste mee te werken 'aan de sloping van de hervormde kerk in ons vaderland'. Hij 
zou zijn collega Regenbogen in uiterst kritische recensies in de Bibliotheek van Theolo

gische Letterkunde 1803 en 1804 enkele malen gegriefd hebben, aldus het niet onpartij

dige oordeel van Boeles.^^* De anonimiteit van de auteur van de recensies heeft voor 
vertroebeling van de verhoudingen gezorgd; Lotze kon men hoogstens verdenken 
wegens zijn vaste medewerkerschap aan de Bibliotheek. 
De relatie tussen beide hoogleraren bereikte een dieptepunt met de affaire rond ds. 
Albert Bruining te Pietersbierum.^'' Deze had de satisfactieleer  mee gevoed vanuit 
de gedachtewereld van de Duitse neologen J A Eberhard en G.A. Steinbart'̂ ^^  in 
zijn boek De leer der verzoening met God, naar den Bijbel (1806) beschreven geheel in de 
lijn van de opvattingen van Regenbogen. Bruining meende 'dat de gewone opvat

ting van de leer der verzoening hem te gekunsteld scheen' en hij wilde nagaan 'de 
eenvoudige zin en de waarde der H. Schrift'. Hij bestrijdt o.m. de gedachte datjezus 
de toorn van God voor ons zou hebben gedragen. Het doel van Jezus' hjden was om 

'"IJ ^Xke, Boer m heer 'De Groninger boer' 17 6019 60, 160,302 
'' W B S Boeles, Fneslands hoogeschool, 706 
'̂  Een volledige biografie over Lotze is niet aanwezig 
' ' J Reitsma(enJ i,mdehoom), Geschudenu van de Hervorming en de Hervormde Kerk der NederUmden 3'druk, 

734 Van Sluis maakt melding van 'een polemische inslag', a a 353 
'■* W B S Boeies, Fneslandshoogeschool, 699 
'^J van Sluis, Albertus Bruining, in BLGNPb Bruinmgs broer Gerbrand (17641835) wordt door W 

Heijting beschreven in BLCINP 5, de/e Bruining was 20 jaar predikant bij de Remonstrantse Broeder

schap 
*Johann August Eberhard (17391809) schreef Du Geistdes Urchnstentums (in 1811 m Nederlandse verta

hng te Purmerend uitgegeven), Gotthelf Samuel Steinbart (17381809) leerde in zijn Glmkseligkeitskhre 
des Chnstentums (1778, in 1794 de 4 ' druk, Nederlandse vert<ilmg I^er der gelukzaligheid) dat de hoogste 
gelukzaligheid te verknjgen is door de weg der deugd te betreden (de leer van het cudemonisme) 
Deze Duitse theologen worden door o m Albrecht Beutel [Aufklarung in Deutschknd, reg) getypeerd als 
neologen, zij leerden ten aanzien van de verzoening dat vanuit de liefde en de wijsheid van God er 
geen sprake zou zijn \ an de genoegdoening door het lijden en sterven van Jezus Chnstus (vgl Van der 
Woude, a a , 19) Eberhard trok de consequentie die leidde tot de leer \ a n de alverzoening [RGG^, 6, 
1694) Ook wilde Eberhard, die Schleiermachers leermeester in de filosofie was, geheel in de hjn van 
het 'autonome denken' mets weten van de verphchting zich te binden aan de confessie van de kerk, F W 
Graf in THE 3,421 
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ons te verbeteren en te vormen tot leerlingen van Hem, die de Leidsman ten leven is, 
om ons zo bekwaam te maken voor Gods gunst en met God te verzoenen. "Zedelijke 
verbetering is het ware doel van Jezus' dood." ^ '̂ 
Dit lokte een weerwoord van Lotze uit: de hoogleraar hield op 1 maart 1807 in Fra-
neker een preek over Romeinen 5,11, en stelde zich toen tegenover Bruining op. Re
genbogen nam het echter voor Bruining op met een geschrift tegen Lotze ^̂ ^ èn door 
demonstratief zijn zetel in de classis Franeker op te geven toen Bruining in 1807 voor 
enkele weken geschorst werd. Uiteindelijk onderwierp Bruining zich aan het oordeel 
van de classis, maar Regenbogen hield voet bij stuk, zeker toen Lotze hem een weer
woord bezorgde in zijn De toets van den hoogleeraar J.H. Regenbogen aan de waarheid en de 
christelijke liefde getoetst (doorJ.A. Lotze). Maar ook gaf Regenbogen niet toe toen men 
in de Boekzaal smalend zijn vertrek hekelde. Een berisping door de curatoren van de 
universiteit had geen bijzondere uitwerking.^^'' 

Nader onderzoek van de botsingen tussen beide Franeker docenten kan wellicht duidelijk maken 

waar de 'zakelijke' verschillen in bestonden. Het zou wel eens kunnen zijn, hoe negatief men 

ook zou moeten oordelen over het karakter en de handelingen van Lotze, dat de heterodoxie 

in bepaalde opvattingen van Regenbogen de eigenlijke kwestie is tussen deze theologen.^" De 

kwestie-Bruining is, in relatie tot de opvattingen van Regenbogen, daarbij illustratief. Het karak

ter van Regenbogen kan men wellicht als 'onuitstaanbaar' tyi^eren. 

De Afscheidingshistoricus J. Wesseling vermeldt in werk over De Afscheiding van 1834 in Friesland, '^' oo/t 

de zaak-Brmmr^ n.a.v. diensgesclinft De Leer der verzoening met God naar den Bijbel en schrijft: 

"In dil geschrift verdedigt ds Bruimng een duidelijk ongereformeerde verzoeningsleer. Onder anderen leverde de Har-

linger ds Joh. van Assen vunge kntiek op Bruimngs publicatie, du echter even vunge verdedigers vond, b.v. mprof. 

J H Regenbogen te Franeker Deze 'voorstander van het Independenhsme en Libertinisme' achtte het gezag van de 

formulieren voor het 'vnje onderzoek der waarheid' zeer nadelig 

De hervormde classis Franeker kreeg het leergeschil te behandelen, veroordeelde de opvattingen van ds Bruimng, 

schonte hem voorlopig omdat hij de leer van de kerk over het verzoenend sterven van Jezus openlijk had weersproken, 

terwijl hij toch de formulieren van enigheid had ondertekend Bruimng kreeg een door de classis opgestelde verklaring 

ter ondertekening voorgelegd, waann hel plaatsvervangend werk van Jezus Chnstus duidelijk werd gehandhaafd 

De aangeklaagde tekende 

Na zyn verzoening met de classis heeft ds Albert Bruining nog vele jaren, tot zijn dood in 1837, in Pieters-

bierura gestaan. Hij werd daar opgevolgd door zyn ^oon Johannes Bruining, die nog langer dan zyn vader de 

gemeente van Pietershierum de zynt mocht noemen (1830-ementaat 1890). 

We hebben dit alles nut gememoreerd om aan te geven, dat ds Albert Bruimng na zyn conflict met de classis nu 

ineens rechtzinnig was geworden. Dit is zeker niet het geval geweest. Maar wel om te aecentueren, dat in de knngen 

van het volk de liefde voor de gerejormeerde waarheui nog was te vinden, ook in Barradeel. Het ontslaan van de 

Afgescheiden gemeenten in Sexbierum en Minnertsga is hiervan mee een bewijs." 

™ C. van der Woude, a.a., 22v.; het citaat van Bruining vindt men in diens De Leer der verzoening, 63. 
" ' J .H . Regenbogen, De leerrede van den hoogleraar J.H. Lotze over Romeinen 5:11 getoetst aan de gezonde rede en aan 

de hervormde belijdenis, benevens een musuie aan de E. classis van Franeker. Franeker 1807 Naar het oordeel van 
\ 'an der Woude, (a.a., 33) uit Regenbogen veel merkwaardige beschuldigingen, o.m. van remonstran
tisme en socinianisme. 

^^'J. van Sluis, a.a., 353. 
' " C. van der Woude merkt, in a.a., 32, op dat Lotze bij zijn komst in Franeker aan Regenbogen vriend

schap had aangeboden, maar dat deze het aanbod had genegeerd. Botsende karakters? 
'"'i.y^t^^éin^,. De Afscheiding lan 1834 in Friesland. Deel 3, 10. 
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Na het overlijden van docent Oosterse talen EJ. Greve (1811) zou Lotze diens taak 
overnemen, maar door de sluiting van de academie van Franeker is daar niets meer 
van gekomen. Lotze vertrekt eigener beweging naar Leiden - zonder daar echter het 
door hem begeerde professoraat te verkrijgen. Aan de academie van Harderwijk 
heeft hij nog tot de opheffing in 1818 gediend als hoogleraar. Hij overlijdt in 1832 te 
Amsterdam als ambteloos burger. 

Het 'Athenaeum' 
Na Regenbogen is het theologisch stil geworden in Franeker. De voortzetting van 
de academie als 'athenaeum' (1815) betekende dat slechts één hoogleraar aan de 
theologische faculteit mocht worden benoemd. De eerste hoogleraar in de nieuwe 
situatie was Wessel Albertus van HengeP''^ (1779-1871), die na in drie gemeenten 
predikant te zijn geweest van 1815-1818 in Franeker docent Nieuwe Testament was; 
daarna was hij hoogleraar te Amsterdam en in 1827 te Leiden. Van hem wordt 
geschreven dat hij als rechtzinnig predikant begon, 'daarbij onderscheid maakte tus
sen de geijkte kerkleer en bijbelse rechtzinnigheid', en gaandeweg steeds vrijzinniger 
is geworden.^'"'' In zijn Franeker periode is Van Hengel nauwelijks aan publicaties 
toegekomen. Zijn nauwkeurige studies zullen veel tijd gevergd hebben. Het aantal 
studenten in de theologie was eerst slechts twee, maar in 1817 waren het er al 23. 
Daarmee leek Franeker weer levensvatbaar te zijn.̂ ^* 

Na Van Hengel trad op Jacobus Amersfoordt^''^ (1786-1824), voordien hoogle
raar Oosterse talen te Harderwijk. Zes jaar doceerde hij te Franeker en wees hij de 
aanstaande predikanten graag op de zijns inziens noodzakelijke colleges Landhuis-
houdkunde, zoals die in Groningen gegeven werden door J.A. Uilkens. Amersfoordt 
heeft nog de meeste faam verworven als bibliothecaris van Franeker. Het kan als 
typerend voor hem worden aangemerkt dat hij bij voorkeur praktisch bezig was; hij 
deed weinig aan theologische reflectie.^''* Zijn vroege dood heeft hem belet om zijn 
ideeën systematisch te publiceren. Voor zover we kunnen nagaan paste hij in de rij 
van supranaturalisten. 

In Franeker treedt dan als theologisch hoogleraar aan Barthold Reinier baron de 
Geer^" (1791-1840). Hij had na zijn studie in Utrecht (onder m.n. J. Heringa) en 
promotie aldaar (bij L.G. Pareau) als predikant de kerk van Lienden en van Vreeland 
gediend. Van 1825 tot 1837 doceerde hij te Franeker, voor meestal nog geen tien 
studenten. Hij stond open voor nieuwe ideeën en las met zijn studenten o.m. werken 
van J. Clarisse en Ph.W. van Heusde. R Hofstede de Groot rekent hem tot de 'Heus-
diaanse' vriendenkring die aan de wieg stond van de Groninger Richting.*^ Ook gaf 

Een biografische schets geeft M. de Jonge, BLGNP, l y 191-192. 
M de Jonge, a.a., 192. 
W.B S. Boeles, Fneslands hoogeschool, 735. 
Amersfoordt heeft nog geen biografische schets gekregen in het BLGNP, de (waarschijnlijk) jongste 
schets betreft die van Boeles, Fneslands hoogeschool, 758w (1889). 
Met dank voor deze verhelderende notitie aan J. van Sluis (RUG), die ook denkt dat Amersfoordt zich 
veel ophield m het Friese Genootschapsleven. 
Een biografische schets verzorgde A. de Groot, in BLGNP, III, 129v. 
P Hofstede de Groot, De Groninger Godgeleerden tn hunne eigenaardigheid, 14. 
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De Geer colleges over vaderlandse geschiedenis die goed bezocht werden.^^' Zijn 
terugtreden als docent had alles te maken met de vele praktische moeiten als gevolg 
van een ernstige oogziekte. 

In de zomer van 1837 werd bij Koninklijk Besluit de theologische leerstoel te Fra

neker aangeboden aan de Hervormde predikant van Stiens, Willem Muurling"" 
(18051882). Hij had in Utrecht gestudeerd en had veel belangstellmg getoond voor 
de colleges van Van Heusde. Bij HJ. Royaards was hij in 1831 gepromoveerd op een 
'moderne' biografie over Wessel Gansfort. Zijn academisch onderwijs in Franeker 
werd gevolgd door weinig studenten, maar die hem hoorden hadden veel waarde

ring voor zijn onderricht en voor zijn academische preken.^" Het enige geschrift dat 
Muurbng in Franeker schreef, Philaletes. Over de wcLarheidshefde, informeert ons over zijn 
opvatting dat de waarheid een subjectief karakter heeft. In 1840 werd Muurling te 
Groningen benoemd, waar hij naast Hofstede de Groot en Pareau werkzaam werd. 
Daar volgde zijn aansluiting bij de Groninger Richting, maar ook zijn geleidelijke 
ontwikkeling in de richting van het modernisme. Zijn invloed is groot geweest, vooral 
door zijn handboek Practische Godgeleerdheid/^^ Muurhng werd in 1870 een van de 
eerste bestuursleden van de mee door hem opgerichte Groningse afdeling van de 
Nederlandse Protestantenbond. 

Over de laatste hoogleraar theologie in Franeker, Joannes Henricus Scholten^" 
(18111885), kunnen we kort zijn. Zijn theologische loopbaan, die vanaf 1843 in 
Leiden tot grote ontplooiing kwam, heeft een heel zwakke start gekend in Franeker. 
Daar begon hij na Muurling zijn arbeid aan een niet meer levensvatbare onderwijs

insteUing: er waren nauwelijks theologische studenten meer voor de nieuwe docent."* 
Toch hield Scholten in 1840 zijn inaugurele rede waarin hij  tegenover het doce

tisme  stelde dat de historische Jezus in plaats moet komen van de metafysische. In 
de mensjezus heeft God de heerlijkheid van Zijn natuur te zien gegeven en zo ons 
gewezen, hoe ook wij tot de gelijkheid aan de goddelijke natuur kunnen komen.^'^ 
Hier Ugt de start van Scholtens weg naar het 'modernisme', door de kerkhistoricus 
S. van der Linde getypeerd als het gaan 'in de richting van antisupranaturalisme en 
immanentisme' In Leiden erkende Scholten geen enkele rem meer op 'het recht der 
kritiek'''^ en maakte hij op een indrukwekkende wijze school.^" 

269 Y^g 5 Boeles, J^neslands hoogeschool, 774 
' ' "Over Muurling schreef J Vree een biografische schets in BLGNP, IV, 339341, men vindt daar ove

ngens niets over de periodeFraneker van Muurling Daarover vermeldt Boeles (Fneslands hoogeschool, 
797w) de hoofdzaken 

^" WB S Boeles, Fneslands hoogeschool, 799 
^̂■̂  D Bos, In dienst van het Koninkrijk, reg Muurling 
^" De biografische schets in het BLGMP, I, is van S van der Linde, over Scholten verder G B Wurth 

(1927) 
" * S J Fockema Andreae en T h J Meijer, Album StuAosorum Academiae hanekerensis 15851811, 18161844 

Franeker 1968, er worden nog twee theologische studenten vermeld Johan de Grient Dreux uit Olst 
(nr 14924) die zich op 14 dec 1840 had ingeschreven, en F J W Zimmerman uit Franeker (nr 14933), 
die hetzelfde deed op 16 nov 1841, 417w 

^"GB W u r t h , J / / Schollen, 2\ 
"«J Reitsma, Gesch , 800 
"' S van der Linde, a a , 320v 
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Franeker sloot de poorten van haar athenaeum in 1843 In totaal had het academi
sche Franeker sinds 1585 het aantal van 14 935 studenten geteld '̂" 

Het mag hier even gememoreerd worden dat Franeker in 1849 op de nomi
natie stond een theologische academie te huisvesten, nu was het de synode 
van de Afgescheiden kerken (te Amsterdam vergaderend) die 'met eene vol
strekt meerderheid van stemmen' besloot haar opleiding voor predikanten 
in Franeker te vestigen ™̂ Maar dit besluit werd in 1851 door een volgende 
synode ingetrokken In 1854 werd Kampen de vestigingsplaats voor een gere
formeerde theologische school '̂° 

Het geheel van de ontwikkelmgen in 19''' eeuw overziend kunnen we stellen dat 
Franeker zich - sterker dan Groningen - geleidelijk verder heeft bewogen vanuit het 
verhchte theologiseren via het supranaturalisme en de invloeden van de Groninger 
Richting ^̂ ' naar het opkomende modernisme Let wel 'opkomend', want wat in 
kiem aanwijsbaar Ljkt, kan men niet op een lijn stellen met de latere visies van de 
theologen Muurling en Scholten, hun opvattingen zijn pas lang na hun Franeker tijd 
werkelijk als 'modern' te karakteriseren 
Intussen heeft het academische Franeker de gereformeerde confessie steeds meer als 
een oud en eerbiedwaardig kledingstuk aan de kapstok laten hangen, terwijl de ker
ken daarover ondanks aangegeven verontrusting geen veroordehng over uitspraken 
Slechts de classis Franeker heeft een zwakke poging in die nchting ondernoemen 
Noch de classis, noch de synode had enig formeel gezag over de theologische facul
teit 
Er zal veel waarheid zitten in de volgende verklanng "Bij den aanvang van de 
negentiende eeuw was het meerendeel der godgeleerden en predikanten werkelijk 
heterodox in hun verklanng der leer van Dordrecht, geneigd om bezadigd de vnj-
heid des geloofs en ware verhchtmg te verbeiden", aldus J Reitsma En hij sluit zijn 
hoofdstuk over de Bataafse Republiek en de Franse tijd af met de constatenng "De 
ware orthodoxie leefde vooral bij de volksklasse voort en gaf hier en daar eenig tee
ken van leven door den naloop van oefenaars, of zij zong m zuchtende verwachting 
van betere tijden haar stille klaagliederen over een allerwege heerschende inschik
kelijkheid, die in de kerk alle grondslagen des geloofs scheen te ondermijnen "̂**̂  Dat 
bij de 'volksklasse' zowel aan het 'Fnese Reveil' ^ '̂ als aan de opkomende beweging 
van de Afscheiding moet worden gedacht, staat buiten twijfel Dat ze samen niet m 
een kerkelijke bedding terecht kwamen, mag verrassend heten 

' S J Fockema Andreae en T h J Meijer, Album 419 
' Verslag van de Synode der Chnstelyk Afgescheidene Gereformeerde Kerk in J^ederland, gehouden van den 11 tot den 

18 Juhj 1849 te Amsterdam Amsterdam 1849 20 m de repnnt (Utrecht 1984) staat het ook op p 
448 

' De synode van de Afgescheiden kerken te Amsterdam nam in 1851 het besluit t a v Franeker terug, 
Verslag 1851, 2 9 w , in repnnt 5 3 3 w na uitgebreide discussies (en in tweede stemming) nam de synode 
van Zwolle op lö juni 1854 het besluit om de Theologische School te vestigen in Kampen Handelingen 
van de Synode te ^wolle 1854, 44 48v 

' Over de invloed van de Groninger Richting in friesland R Klooster, Groninger godgeleerdheid in Fmsland 
1830 1872 Diss RUG 2001 

'J Reitsma, Gesch 734 
' G A Wumkes is met zijn boek It Fryske reveilynportretten de naamgever van deze mm of meer zelfstandige 
tak van het Reveil in Nederland 
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3 I P R E D I K A N T I N VOLLE RECHTEN, 1824-1833 

We vervolgen de biografie van Hendrik de Cock met de beschrijving van zijn dienst ab predikant in de 

Nederlandse Hervormde Kerk. Hij diende achtereenvolgens dne gemeenten in de provincie Groningen: 

Eppenhuizen, Noordlaren en Ulrum. Hoe tradhij daar op in relatie lot zyn medeambtsdragen^ En 

hoe was zyn relatie met zyn gemeenteleden? Bestaan er aanunjzingen dat hij al vroegtijdig vragen 

voelde opkomen over het confessioneel gehalte van zyn kerk? 

De kerkelijke weg: examens 

Hendrik de Cock legde op 20 december 1822 zijn afsluitende academische examen 

af aan de theologische faculteit van de Groningse universiteit. Hij werd tot kandidaat 

in de godgeleerdheid gepromoveerd ' 

Hij richtte zich vervolgens op de toelatingseisen om als proponent te worden be

roepen in een gemeente van de Nederlandse Hervormde Kerk. Het examen daar

toe - 'met inachtneming van de Reglementen' - werd gehouden op 14 mei 1823 

ten overstaan van het Provinciaal Kerkbestuur van Groningen en had een positief 

resultaat. Met algemene stemmen werd De Cock toegelaten; hij ondertekende de 

proponentsformule en daarna werd hij beroepbaar gesteld.^ 

Het proponentsexamen vond pUats volgens art 45 van het Algemeen Reglement Boor het bestuur der 

Hervormde Kerk in het Koningrijk der Nederlanden (1816), waar een PKB de bevoegdheid heeft 'de 

admissie [te verlenen] tot den predikdienst overeenkomstig de bepalingen welke deswegens in 

het vervolg ^ullen worden gema<ikt' 

De proponentsformule bevatte de door de kandidaat af te leggen belofte 'dat wij de belangen, 

zoo van het christendom m het algemeen, als van het Nederlandsche Hervormde kerkgenoot

schap in het bijzonder, door leer en wandel, zorgvuldig zullen behartigen, dat wij de leer, welke 

overeenkomstig Gods Heilige Woord, in de aangenomene formulieren van eenigheid der Ne

derlandsche Hervormde kerk is vervat, ter goeder trouw aannemen en hartelijk gelooven, dat 

WIJ dezelve naarstig zullen leeren en handhaven . " . 

Over De Cocks activiteiten om een bepaalde predikantsplaats te mogen bezetten zijn 

we niet nader ingelicht. Het heeft nog tot zondag 7 maart 1824 geduurd voordat De 

Cock aan een gemeente werd verbonden. Deze periode - bijna tien maanden - mag 

men als vrij lang beschouwen. Er was in de eerste jaren na 1820 geen sprake van een 

' Notulen theologische faculteit RUG, 20 december 1822, in RHC GA, Archief Senaat RUG, toegang 
46, mv nr 134 De Cock was die dag de vierde theologische student die tot kandidaat werd gepromo
veerd 

^ Bron Notulen PKB Groningen, 14 mei 1823, in RHC GA, inv nr 692,426 Het examen werd op 20 
dec 1822 afgenomen direct na 12 uur 's middags, waarbij ook kandidaat Pietcr Damste (zoon van de 
NH predikant van Uithuizermeeden) werd onderzocht, terwijl die ochtend ook twee andere kandidaten 
hun examen hadden afgelegd Het onderzoek was gericht op twee zaken a een preekvoorstel n a v 
een proeftekst (bij De Cock Jacobus 2 2^b), b de utleg van een gedeelte uit het Oude Testament en 
daaraan gekoppeld de kennis van het Hebreeuws bij De Cock ging het over Genesis 22 en daarna 
op die van het Nieuwe Testament en de kennis van het Gneks, met als tekst Handelingen 3 

' Over de dubbelzinnigheid van deze formule IS jarenlang stnjd gevoerd Hierover o m W van ' t Spijker, 
De binding aan de belijdenis In M Drayer en W van 't Spijker (red), In trouw gescheiden, 49-72 
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predikantenovervloed.* Het aantal 'uitstromers' van de theologische faculteit van de 
universiteit te Groningen was ook niet bijzonder groot. De behoefte van de kerken 
in de provincie Groningen aan een kandidaat was niet groot.^ Immers, in de provin
cie Groningen waren zo goed als alle kerkdorpen 'voorzien' van een predikant. De 
verschuivingen door het aannemen van een beroep moesten er al voor zorgen dat 
een kandidaat zijn plaats kon innemen in de gelederen van de hervormde pastores 
loei. Degenen die daarover beslisten waren in veel gevallen de coUatoren die hun 
rechten op een door hen gewenst moment uitoefenden. Dat zou gemakkebjk kunnen 
uidopen op vertraging, iets waartegen het toen geldende Reglement op de Vacaturen 
weinig meer mogelijkheden bood dan het indienen van een klacht van het classicaal 
bestuur aan het Departement van Eredienst.'' Na verkregen approbatie van de ko
ning - daarvoor werd het Departement van Hervormde en andere Eercdiensten' 
ingeschakeld - was er geen belemmering meer om het ambt van predikant te mogen 
uitoefenen. 
Hoeveel beroepen op De Cock zijn uitgebracht is niet overgeleverd. In ieder geval 
kwam er één op hem af dat van het Groningse Eppenhuizen. Het zal zijn nor
male verloop hebben gehad. In het tijdschrift fio«feaa/van januan 1824 kon men het 
simpele berichtje lezen: "Eppenhuizen. Tot Leeraar dezer gemeente is beroepen de 
Heer Kandidaat H. de Cock, welke dit beroep heeft aangenomen." " 
Eppenhuizen was een 'particuhere collatie', wat inhoudt dat het recht van beroeping 
berustte bij één of meer privé personen (en niet bij een corporatie o.i.d.); daarbij 
beschikte de kerk over veel pastoriegoederen -het Rijk betaalde dan ook nog geen f 
100,- traktement.' 
De Cock werd dus plattelandsdominee in de provincie Groningen. Hij was als vrijwel 
enige intellectueel ter plaatse 'volksopvoeder nr. 1'. Dat hield in dat hij als gods
dienstig leraar de behartiger was van de moraal, de goede orde en de onderlinge 
verhoudingen. Tevens diende hij een toonbeeld te zijn van gezagsgetrouwheid, oran
jegezindheid en vaderlandsliefde '" 

* J Vree, Overscho( op de Nederlandse kandidatenmarkt een bron van overzeese predikanten, hulp
predikers, enz (1829-1872), in ZIVA"66 (juli 2007), 17-52 

' W Duinkerken, Reductie, 536-592, geeft een compleet overzicht van de kerkelijke gemeenten en de jaren 
dat predikanten aan de kerken in de provincie Groningen werden verbonden 

' Reglement op de Vacaturen alsmede op de Beroeping en het ontslag van Predikanten,(in G van der Tuuk, Handboek 
voor Hervormde Predikanten en kerkenraadsleden, heeuwarden 1820, 345-356) art 25 De latere bepalmgen in 
het in 1863 en 1869 gewijzigde Reglement op de Vacaturen boden de mogelijkheid dat de kerkenraad 
zonder coUatoren over kon gaan tot het beroepingswerk Het latere art 47, in De Reglementen der Neder-
landsche Hervormde Kirk (5' druk), 88 

' Het Departement van de Hervormde en andere Eerediensten stond van 1818-1841 onder leiding van 
mr F W F T baron van Pallandt van Keppel (1772-1853), die vanaf 1828 de titel minister mocht voe
ren, maar tot zolang de titel 'Directeur Generaal van het departement van de Hervormde en andere 
eerediensten' voerde, de hoogste ambtenaar was Jacobus Didencus Janssen (1775-1848), sinds 1815 
'Secretans en Adviseur' bij het genoemde departement FL Bos, Archiefstukken, I, resp 12 en 108, over 
J D Janssen B A Venemans, ^LG/VP, III, 199v 

" Boekzaal}a.nua.n 1824, 106 
' J Boeles, Collatieregt en landstractement, 85 
'° G Heitink, Biografie van de dominee, 90 Uitgebreid over de opvoedende taak van de predikant. N Bijle-

veld. Voor God, Volk en Vaderland De plaats van de hervormde predikanten binnen de nationale eenwordingsprocessen tn 
J^ederhmd in de eerste helft van de negentiende eeuw 
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EPPENHUIZEN 1824-1827 

Voor Hendrik de Cock werd Eppenhuizen'' zijn eerste gemeente. Dit kleine dorp in 
Noord-Groningen, dat burgerlijk bij de toenmalige gemeente Kantens (nu. gemeente 
Eemsmond) behoorde, telde inclusief alle buitenbewoners, ongeveer 160 inwoners, 
die op gezette tijden de Hervormde Mariakerk bezochten. Ze vonden hun bestaan 
in landbouw en veeteelt of ze beoefenden een ambacht. Het dorpje ligt op slechts 
enkele kilometers afstand van de plaatsen Uithuizen en Zandeweer. Kerkelijk was het 
ingedeeld bij de Classis Middelstum en daarin bij de Ring de Meeden.'^ 
De uit Eppenhuizen vertrokken predikant ds. Dirk Albertus de Groot" was op 9 
november 1823 begonnen aan zijn pastorale arbeid te Woltersum (gem. Ten Boer). 
Deze broer van Petrus Hofstede de Groot kwam op zondag 7 maart 1824 naar Ep
penhuizen terug om kandidaat Hendrik de Cock in het ambt te bevestigen; zijn tekst 
was 2 Gor. 5: 14, 'De liefde van Chnstus dnngt ons." De intredepreek van De Cock 
ging over Lucas 2:10b, waar de engelenwoorden staan: "Vreest niet, want zie, ik 
verkondig u groote blijdschap, die al den volke wezen zal." '* 

Kerkenraad en avondmaal 
De eerste kerkenraadsvergadenng met ds. De Cock werd gehouden op donderdag 
11 maart 1824. In het notulenboek noteerde De Cock: "Op den 11 Maart 1824 
zijn aan mij Predikant te Eppenhuizen overgegeven de navolgende stukken: 1'. Het 
kerken-protocol van Eppenhuizen. 2*". Het kerkenboek voor Eppenh. aangelegd in 't 
jaar 1810. 3''. Doop - Ledematen - Trouw - en Sterfboek." '̂  
Tien dagen later werd er in Eppenhuizen weer kerkenraad gehouden. Nu met het 
oog op de viering van het Heilig Avondmaal. Het notulenboek vermeldt dat 'er niets 
ingebragt werd waarom iemand der lidmaten van die plegtigheid zoude geweerd 
worden'. Het avondmaeJ vierde men op 2 april. 
Kort daarna vond de kerkvisitatie plaats, naar we mogen aannemen volgens de nieu-

" Het dorpje Eppenhuizen ligt op een opgeworpen hoogte, maar die wordt niet als een wierde beschouwd 
In de dorpskern woonden aan het begin van de 19*"̂  eeuw ongeveer 60 mensen Het huidige kerkge
bouw dateert uit 1882, maar wordt niet meer gebruikt voor kerkdiensten Het wordt al enkele jaren 
bewoond door een particulier persoon De preekstoel voorzien van het jaartal 1755 - is het enige 
meubelstuk uit hel kerkgebouw van voor 1882 De pastone die vlak bij de kerk stond is in de 20'"' eeuw 
afgebroken G de Boer, Geschtedems van de gemeente Kantens Struunn door Kantens [ ], Eppenhuizen f ], 
Bedum 1997. 

'̂  De Classis Middelstum omvatte geografisch het gebied van de regio Hunsmgo, tot de Ring de Meeden 
behoorden de hervormde gemeenten van Breede, Eppenhuizen, Rottum, Uithuizen, Uithuizermee-
den, Usquert, Warffum en Zandeweer 

" Dirk Albertus de Groot (1796 Pieterburen - 1878 Groningen) was zijn predikantenloopbaan begon
nen in 1821 te Eppenhuizen Hij was een broer van Petrus Hofstede de Groot, de academievnend van 
Hendnk de Cock W Duinkerken, Reductie, 157 Het is heel goed denkbaar dat men in Eppenhuizen 
t a v het beroepmgswerk getipt was door P Hofstede de Groot, hij kende De Cock immers goed en zou 
hem zeker willen helpen 

" Boekzaal, 1824, 367, we geven de Bijbeltekst weer uit de Statenvertaling. 
' Bron Notulen N H K Eppenhuizen, RHC GA, Inv nr 148 2 Het Kerke Boek voor Eppenhuizen is decennia 

lang zoek geweest, maar door ijverig speurwerk van J Wessehng in 1966 teruggevonden in Zandeweer; 
hierover Gereformeerd Gezinsblad, 2 juli 1966 
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we, in 1823 ingevoerde, regeling.'^ Enkele door de classis aangewezen visitatoren -
afkomstig uit de genabuurde kerken ^ kwamen Eppenhuizen bezoeken, ze stelden 
hun vragen naar de onberispelijkheid in leer en leven van de predikant, de ouderiin-
gen en de diakenen. Ook werd erop gelet of de predikant de Heidelbergse Catechis
mus behandelde. Men constateerde dat zich geen problemen voordeden. 
De Cock was ook present op de jaarlijkse vergaderingen van de Classis Middelstum. 
Bij een van die gelegenheden heeft hij zijn oudere collega uit Kantens, J. van der 
Linden van Sprankhuizen, ontmoet. Diens beoordehng van de jonge De Cock was 
positief: 'een' mensch van gezond verstand en een aanklever van het heihg beginsel 
der Hervorming'.''' 
De frequentie van de kerkenraadsvergadenngen in Eppenhuizen lag op een normaal 
gemiddelde: met een interval van 2 a 3 maanden kwamen de ambtsdragers bij el
kaar. Dat gebeurde in ieder geval voor het houden van het 'censura morum' en het 
huisbezoek met het oog op de vienng van het Heilig Avondmaal, maar ook voor de 
afhandeling van een eenvoudige agenda. Alleen in de maand december was er wat 
meer activiteit: in deze maand stond de jaarlijkse verkiezing van een nieuwe ambts
drager gepland. Men streefde zorgvuldigheid na met betrekking tot de gemeente' pas 
na drie zondagse afkondigingen werd de nieuwgekozen ambtsdrager bevestigd. 
Het optreden van De Cock in Eppenhuizen kenmerkte zich door welwillendheid en 
vriendelijkheid van zijn kant. Hij preekte, op aanraden van zijn vrouw, in eenvoud 
en helderheid. 
Het pastorale werk van De Cock kan men in deze kleine gemeente niet als intensief 
beschouwen. De catechese werd door hem ter hand genomen en die heeft er tijdens 
zijn dienst - voor het eerst in 1826 - toe geleid dat een zestal doopleden konden 
worden toegelaten tot het sacrament van het avondmaal. Het doen van openbare 
geloofsbelijdenis is in Eppenhuizen onder leiding van De Cock daarna met weer 
voorgekomen. 
In het gezin De Cock werd op 1 november 1824 een zoon geboren die de naam He-
lenius'^ kreeg. Hoewel Frouwe nog met kon spreken van een openhartige verhouding 

" De in 1823 vernieuwde regeling voor kerkvisitatie vindt men in G van der l uuk , Handboek voor her
vormde predikanten en kerkenraadsUden, enz, UI, Leeuwarden 1827, 137-143 Daarin was ook bepaald dat 
de classes steeds twee jaren achtereen een schriftelijke visitatie zouden houden, en elke derdejaar een 
persoonhjke visitatie, 135, 141 

" Johannes van der Linden van Sprankhuizen ('s-Hertogenbosch 1766 - Veendam 1855) heeft m Kantens 
een tijdlang 'eene laakbare koelheid en onverschilligheid' aan de dag gelegd, toen hij in 1818 elke vorm 
van openbare godsdienstoefening en van catechese achterwege het vanwege het feit dat het kerkgebouw 
voor schuld was aangeslagen Kennelijk heeft hij nadien zijn dienstwerk weer op een correcte manier 
uitgevoerd, we lezen niets over tuchtmaatregelen Hij publiceert enkele jaren daarna zijn Proeve eener 
vnje behandeling van den Heidelb Catechismus in den geest van hel gezuiverd Christendom, overeenkomstig het beginsel der 
KerkhervormtngGromngen 1825-1826, 4 delen, hierin komt zijn 'liberale' visie op de kerkelijke dogma's 
naar voren In de dagen van de Afscheiding laat hij ook van zich horen, maar dan als felle tegenstander 
van De Cock De positieve beoordehng door Van der Linden vindt men m H de Cock, Verdediging tegen 
de aamallen op de ware Gereformeerde kerk en mij gedaan , G r o n i n g e n z j [1834], 3, ook in H de Cock, FG , 
1,439, vgl 489v 

" Helemus de Cock - geboren enkele weken eerder dan de normale tijd van ruim negen maanden na de 
huwelijkssluiting van zijn ouders, wat kan duiden op een iets te vroege geboorte of op seksueel verkeer 
voor het huwelijk (waarover nimmer is gesproken') is genoemd naar zijn grootvader van moeders 
zijde Helemus Derks Venema Een minder gebruikelijke gang van zaken eerst werd (meestal) de groot
vader van vaders zijde vernoemd 
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met haar vrouwelijke mede-kerkleden, ervoeren de jonge ouders toch een hartelijk 
meeleven rondom de geboorte van hun eerste kind Dat meeleven zal men ook erva
ren hebben toen de vader van Frouwe in 1826 overleed In deze jaren ondervond het 
gezin De Cock ook allerlei andere 'beproevingen' meerdere malen teisterden hen 
ziekten, die gepaard gingen met koortsen Welhcht heeft Frouwe hier een miskraam 
gehad ''' 

Beroep naar Noordlaren 
In 1827 ontving De Cock een beroep van de kerk van Noordlaren Hij nam dat aan, 
onder meer vanwege de soms minder goede gezondheid van zijn gezinsleden Allicht 
heeft men gedacht dat het in de boslucht van de regio Noordlaren beter zou gaan 
met de gezondheid De penode-De Cock in Eppenhuizen werd afgesloten op de ker-
kenraadsvergadenng van 22 oktober 1827, waar ds J J Damste van Uithuizermee-
den als consulent en als lid van het Classicaal Bestuur meewerkte aan het gevraagde 
ontslag van zijn collega ^̂  Op zondag 28 oktober 1827 neemt De Cock afscheid van 
Eppenhuizen met een preek over de woorden van Paulus m Handelingen 20 26-28a 
^^Daarom betuig ik ulieden op dezen huldigen dag, dat ik rein ben van het bloed van u allen, Want ik 
heb niets achtergehouden, dat ik u nut zoude verkondigd hebben al den raad Gods Z^o hebt dan acht 
op u zelve, en op de geheel kudde over dewelke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft " Een 
emotioneel geladen fragment uit zijn afscheidswoord (of -preek) heeft Helemus in de 
biografie over zijn vader opgenomen, het ernstige woord luidde als volgt 

"Denk ik terug, hoe ik hier gekomen ben in zwakheid, en de Heere mij ge
sterkt heeft, om het Evangehe van Chnstus onder u te verkondigen, denk ik 
aan de menigvuldige ziekten, waarmede wij bezocht zijn [ ] , aan de menig
vuldige uitreddingen van God, zoo van mij als de mijnen, ook uit de gevaren 
des doods, - denk ik aan de talloze voorrechten, die wij door Gods goedheid 
ook hier genieten mogten, aan den dierbaarsten der zegeningen, dat hier in 
deze Gemeente God ons huwelijk met het eerste huwehjkspand wilde bekroo-
nen, - denk ik aan de menigvuldige bewijzen van liefde en toegenegenheid, 
welke WIJ zoo hier, als m deze omstreken ontvingen en genoten, - denk ik aan 
de genade van God, waardoor mi) deze Gemeente als haren herder en leeraar 
beminde, en gaarne mij met ene luisterend oor en heilbegeeng hart hoorde, -
denk ik aan de getrouwe en onvergetehjke vrienden en vnendmnen, met wie 
WIJ hier den band der vnendschap aanknoopten, hoe wij thans op het punt 
staan, om deze, zooveel het hchaam aangaat, te verlaten [ ] " 

In de voorzomer van 1828 kreeg de kerk van Eppenhuizen haar volgende predikant 
in de persoon van ds Jakob Braak^^, afkomstig uit Gerkeskloosler Hij bleef tot zijn 
ementaat in 1876 aan de kerk van Eppenhuizen verbonden 

' J van Gelderen Frouwe Venema 10 
» Bron Notulen N H K Eppenhuizen RHC GA 
" Hel de Cock Hendnk 14v 
' ' J a k o b Braak (Groningen 1801 Groningen 1880) predikant te Ballum c a (1825 1826) te Gerkeskloos 

ter (1826 1828) en van 1828 tot 1876 te Eppenhuizen W Duinkerken Sinds de Reductie 62 
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NOORDLAREN 1827-1829 

Hendrik de Cock deed op 4 november 1827 intrede te Noordlaren.^^ Deze plaats 
- hoe Drents ook van karakter - hoort burgerlijk bij de gemeente Haren'̂ '* en dus 
ook tot de provincie Groningen. De Hervormde Kerk telde in die tijd ongeveer 500 
leden, van wie 200 belijdenis hadden afgelegd; het hoogste percentage binnen de 
classis Groningen.^^ Voor het gezin De Cock is vanuit Noordlaren de afstand tot de 
ouderlijke huizen te Wildervank een heel stuk korter dan voorheen. 
De nieuwe predikant noteerde (onvolledig) in het kerkboek van de Hervormde ge
meente Noordlaren zelf zijn aankomst en intrede: "24. Hendrik de Cock van de 
Wildervank van Eppenhuizen onder de classis van Middelstum herwaarts gekomen, 
is den 4*" Nov. 1827 bevestigd door den tweeden consulent Holwerda van Haren 
met eene leerrede over De bevestigde deed s'namiddags zijne intrede met 
eene leerrede over Rom. 1:16 want ik schame mij het Ev. niet... " ̂ ^ 
Zijn nieuwe gemeente staat bekend als 'zuinig, naarstig en nederig'; ook zijn de men
sen in Noordlaren 'eerlijk en gedienstig, zowel jegens vreemden als onder elkander'. 
Ook zijn ze 'verre van de wulpsheid en loszinnigheid, welke in sommige grote plaat
sen heerst'.^' 
De Cock ging in Noordlaren op dezelfde manier te werk als in zijn eerste gemeente: 
door ernstige prediking, catechese - ook om de hier door Frouwe opgemerkte 'diepe 
onkunde' te bestrijden^' - , en pastorale bezoeken wist hij bij veel van zijn gemeen
teleden een sympathieke reactie los te maken. Na verloop van tijd voerde De Cock 
voor de catechese het Kort Begnp in, nadat Frouwe en ook enkele gemeenteleden hem 
erop attenderen dat in het door hem gebruikte vragenboekje van ds. Lucas Egeling 
te Leiden^' te weinig gewezen werd op de zo noodzakelijke kennis van de ellende, de 
verlossing en de dankbaarheid. 
De Cock sprak en preekte ernstig over geloof en bekering; hij maakte onderscheid 
tussen bekeerden en onbekeerden, nuanceerde eenvoudig tussen 'bekommerde' en 
'bevestigde' christenen. We vernemen bij hem een woordkeus die onmiskenbaar een 
zekere band veronderstelt met de vroomheid van de Nadere Reformatie. Toch mag 
die indruk, volgens zijn zoon Helenius, hier niet leiden tot de gedachte dat Hendrik 

Over de kerkgeichiedenis van Noordlaren H M Lunmg, "^ hielden de lampe staande " Geschedents van de 
kerk van JVoordlaren 
De burgerlijke gemeente Haren, waar behalve Haren ook de dorpen Onnen , Noordlaren en Glimmen 
vallen, telde aan het begin van de 19*̂ ^ eeuw ongeveer 1700 inwoners 
Kerkehjk is Noordlaren ingedeeld bij de Classis Groningen en nam daann - met nog negen regio
gemeenten - een plaats in bij de Ring Hoogezand J Wesselmg, Afsch Gron , III, 12 
Bron Kerkboek N H K Noordlaren, RHCGA, Inv. nr 371 2. Met de aanduiding '24' geeft men aan, dat 
de nieuwe voorganger de 24̂ '*" is smds de süchting van deze kerk in 1644 Gezien de open gedeelten in 
de tekst kon De Cock zich de tekst van zijn bevestiger, ds Wybrandus Holwerda {1766-1839), predikant 
te Haren (1807-1838) met meer herinneren Volgens het bericht m Boekzaal 1827, 698v had ds Hol
werda als tekst gekozen 1 Cor 3 5-15 
H M Luning, ^ hielden , 12, die hier een schoolmeestersrapport uit 1828 aanhaalt 
Hel de Cock, Bladzijden mt de geschiedenis mijner moeder, 7 
Ds Lucas Egeling(1764Utrecht-1835 Leiden), sinds 1804 predikant te Leiden, die op 20 oktober 1822 
o m de dichter Isaac da Costa op 24-jange leeftijd doopte na diens belijdenis, Egehng was de auteur 
van De Weg der ̂ aligheid, naar het beloop des Bijbels Hij kon niet instemmen met Da Costa's Bezwaren legen 
de geest der eeuw (1823) 
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de Cock zelf de ware bekering heeft doorgemaakt. Helenius gaat ten aanzien van 
de geestelijke gesteldheid van zijn vader niet verder dan de sfeervolle kwalificatie 
'gemoedelijke ernst'.^^ 

Vakantiereis naar het zuiden 
In 1828 ondernam Hendrik de Cock een vakantiereis naar zijn studievriend en col
legajan Begemann in het Brabantse Dongen. Daarop aansluitend maakte hij een 
tocht door Noord-Brabant, Limburg en ging hij even Duitsland in. In de biografie 
van Helenius proeven we bij de zoon een vrij sterke puriteinse benadering van de 
vrijetijdsbesteding van een predikant. Helenius keurt het in zijn vader af dat deze op 
een zondag, na eerst 's morgens te hebben gepreekt, enige uren reist. Ook oordeelt 
hij negatief over diens bezoek aan 'de comoedie' op een doordeweekse dag. De vraag 
of zijn vader toe was aan een periode van ontspanning wordt niet gesteld. 

Een motief voor deze tnp komt niet in beeld bij de beschrijving door Helenius Afgaande op en

kele in dit verband belangwekkende zinsneden in de afscheidspreek van De Cock te Noordlaren: 

"Zorgelooze en onverschillige menschen, tot wier hart ik den toegang met heb kunnen vinden, 

en die tot heden toe gerust m de zonde voorüceft' Gedenkt des woords, dat ik u gezegd heb, 

bedenkt hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bekeert u voor dat het te laat is, j a bekeert 

u /onder uitstel ",^' mag men vermoeden dat De Cock in Noordlaren met met zoveel vrucht 

heeft gewerkt als hij wel had gewenst de geestelijke atmosfeer was niet geschikt voor gezonde 

ontwikkehngen Men was er met ontvankelijk voor - anders gezegd de stugheid domineert. En 

ook een dominee zal dit met steeds even vlot kunnen verwerken of van zich af zetten. 

De brieven^' van de reizende Hendrik de Cock aan zijn vrouw zijn openhartig. Vol
gens G. Keizer zijn ze 'van groote waarde voor de karakterteekening van De Cock'."" 
Hij neemt de brieven van dat jaar dan ook integraal op in zijn standaardwerk over 
de Afscheiding. Dat De Cock in de godsdienst als 'gematigd liberaal', maar evengoed 
als 'gematigd orthodox' kan worden getypeerd, zou moeten blijken uit de nadere 
kennismaking met deze correspondentie. 
Tijdens Hendriks reis naar de zuidelijke provincies logeerde Frouwe, die weer zwan
ger was - in december zou ze bevallen van hun tweede zoon ^ met de jonge peuter 
Helenius eerst enkele dagen bij haar moeder in Wildervank, later bij de familie in 
Winschoten. Daar bereikten haar de reisbrieven van haar man, die een goede indruk 
geven van zijn vakantie. Vanuit Noordlaren was hij - naar we vermoeden in gezel
schap van 'de oude Begeman'^"* - via Harlingen per beurtschip naar Amsterdam 
gereisd, waar de Oude en Nieuwe Kerk en het Koninklijk Paleis op de Dam een 
diepe indruk op hem maakten. Vervolgens reisde hij via Den Haag naar het Bra
bantse Dongen, waar hij enige tijd bleef bij zijn studievriend Jan Begemann die er 
predikant is sinds 1824. Na Hendriks tweede brief (eigenlijk zijn derde brieP^ - niet 

Hel. de Cock, Hendnk, 15 
Hel de Cock, Hendnk, 17 
Bron Archief De Cock, GA Kampen, inv. nr , I, 5, 48 Ook gepubliceerd door G Keizer, Afscheiding, 
153w. , helaas met een aantal onjuistheden 
G. Y^eizcr, Afscheiding, 161 
Aldus een mogelijke verwijzing in de bnef van Frouwe aan Hendnk d d 22juh 1828, G. ¥.itaex,Afscha-
ding, 157 
G Keizer, Afscheiding, I56v 
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alle brieven zijn bewaard gebleven) schreef Frouwe er één naar haar 'Lieve Cock' 
in Dongen. Na enkele dagen bracht Hendrik de Cotk samen met vriend Jan - deels 
te voet, deels met de kar — een bezoek aan twee broers van Jan: Jacobus Begemann, 
sinds 1825 predikant te Roermond en Christoph Begemann, vanaf 1826 predikant 
te Stevensweert. Vervolgens reisde hij via Heerlen door naar Aken, daar bezocht 
men de 'comoedi', waar de opera Die ^auberflote van Wolfgang Amadeus Mozart 
werd uitgevoerd/^ Het bezoek van predikanten aan iets dergelijks als de opera heeft 
De Cock in later tijd (d.w.z. na zijn geestelijke ommekeer) gerangschikt onder 'ijdele 
vermakelijkheden dezer wereld'.'' 
Na ongeveer vier weken reisde Hendrik weer naar het noorden terug en arnveerde 
weer in de pastorie van Noordlaren om zich te verenigen met zijn gezin. De reis heeft 
hem goed gedaan. 

Beroep naar Ulrum en afscheid van Noordlaren 
In de herfst van 1829 ontving Hendrik de Cock een nieuw beroep: nu van de kerk 
van Ulrum. Daar had sinds 1826 zijn andere studievriend gediend' Petrus Hofstede 
de Groot, in zijn eerste en enige gemeente.^" Deze had in 1829 een benoeming gekre
gen tot hoogleraar theologie aan de Groningse universiteit. De Groot achtte Ulrum 
een heel geschikte plaats voor Hendrik de Cock Was het (weer) een vriendendienst 
van De Groot? In ieder geval: De Cock nam het beroep aan. Bij het afscheid van 
Noordlaren preekte De Cock over Openbaring 3'3: "Gedenk dan hoe gij 't ontvan
gen en gehoord hebt, en bewaar het, en bekeer u Indien gij dan niet waakt, zoo zal 
ik over u komen als een dief, en gij zult niet weten op wat ure ik over u komen zal." 
In deze preek" richtte De Cock zich tot iedere toehoorder: de godvrezenden en 
godzoekenden evengoed als de dubbelhartigen, de twijfelmoedigen en de bekom
merden Ieder van hen werd uitgenodigd om tot de Heiland der wereld te komen, de 
onbekeerden niet uitgezonderd. 

Klinken hier met opnieuw de woorden die zo kenmerkend zijn voor het geestesklimaat van de 

Nadere Reformatie'' Of behoort deze woordenschat meer bij een rehgieuze traditie van op de 

man af uitgesproken 'gemoedehjke ernst' die wellicht typisch is voor Groningers^ 

™ In de bnef van Hendnk de Cock d d 2 augustus 1828 aan zijn vrouw geeft hij summier aan welke 
voorstelhng hij met zijn vnenden in de komedie heeft gezien het heet de 'toorenfluit', aldus G Keizer 
(Afichading, 160) Wij kiezen echter voor een andere weergave, nl 'de tooverfluit', waarmee de opera Z)ie 
^auberflok (1791) van Mozart bedoeld za! zijn Voor zover we kunnen nagaan is dit de enige keer in zijn 
leven geweest dat De Cock een opera heeft bezocht Of hij toen op de hoogte was van de mvloeden van 
de vnjmetselanj in deze opera is niet bekend, over deze opera D J Grout en C V Palisca, CeschucUms 
van de westerse muziek, Amsterdam, Antwerpen 1994, 584 

" H de Cock, Ernstige en hartelijke toespraak, aan mijne Landgenoolen , 29, in VG, I, 277 
'' Petrus Hofstede de Groot (1802 Leer, Oost-Friesland 1886 Groningen) werd als hoogleraar theologie 

te Groningen benoemd in de vacature van zijn leermeester Th A Clansse die in 1828 was gestorven, 
J \ an den Berg, BLa^P, deel 2, 248-251 

" Hel de Cock, Hendnk, 16-18, geeft een aantal saillante gedeelten van de afscheidspreek De volledige 
tekst van deze preek is niet (meer) voorhanden 
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ULRUM 1829-1833 

Ulrum was een gemeente die in de jaren '30 van de 19* eeuw in het felle licht van 
de publiciteit kwam te staan -juist door het optreden van haar predikant Hendrik 
de Cock. Zijn handelwijze en de reacties daarop bepaalden in sterke mate zowel 
de kerkelijke als de burgerlijke verhoudingen. Belangwekkend onderzoek naar de 
ontwikkelingen in deze Noord-Groningse gemeenschap is gepubliceerd doorJ.S. van 
Weerden*", die van 1912 tot 1954 hoofd van de openbare lagere school te Zuurdijk 
was. Daarnaast heeft ook de Groningse docent en onderzoeker J. Wesseling*' zich 
diepgaand met de ontwikkelingen te Ulrum bezig gehouden We willen de hoofdza
ken van hun onderzoeksresultaten in onze beschnjving betrekken. Daarbij zullen we 
eerst aandacht schenken aan de burgerlijke gemeente Ulrum, de sociale en kerkelijke 
verhoudingen daar, om tenslotte in beeld te krijgen met welke geestelijke liggingen 
een predikant in de kerk van Ulrum te maken had rond 1834. 

Bevolking 
De burgerlijke gemeente Ulrum telde in 1829 zoals de volkstelling van Nederland 
aangeeft - 2345 inwoners.**^ Een specificatie van de samenstelling van de bevolking is 
bekend over het jaar 1839 en wordt door Van Weerden gegeven. De gemeente Ulrum 
was toen gegroeid tot een inwonertal van 2562. Men had eeuwenlang geleefd onder 
de 'bescherming' van de adellijke familie Van In- en Kniphuizen die de Asingaborg 
had bewoond. De fraaie herenbanken pal tegenover de preekstoel in de oude dorps-
kerk getuig(d)en van hun status en hun verbondenheid met de kerk der Hervorming. 
Het dorp Ulrum alleen telde toen 960 inwoners. Daarvan hadden 871 zich als 'Pro
testant' opgegeven; er woonden 25 rooms-katholieken, 13 Israëlieten en 51 mensen 
die 'tot geen der vermelde gezindten' behoorde, onder hen de doopsgezinden.*' Ver
der valt op dat slechts 45 mensen zich bij de volksteUing van 1839 als 'Chr. Afgeschei
den' hebben laten noteren. Daarnaast heeft een groot deel van de afgescheidenen 
zich kennelijk onder de verzamelnaam 'protestant' laten registreren, wellicht ook 
omdat de afgescheiden gemeente toen nog niet erkend was. Een kleine kern van 
hen wil de aanduiding protestant bewust met hanteren.** Zes inwoners lieten zich 
registreren als niet bij een kerkgenootschap behorend; hun namen staan openhjk in 
de stukken vermeld.*^ 

J S van Weerden, Spanningen en Konfliktm Vgl J S van Weerden, ^uurdiek, mien dorpke,, 80 
J Wesseling, De Aficheiding van 1834 in Gromngerland Deel 1 De clabsis Middelstum, 30-98 
J A de Kok, Nederland op de breuklijn Rome-Reformatie, 382 We constateren dat Van Weerden en Wesseling 
voor de aantallen van 1839/1840 van verschillende cijfers uitgaan Tot de burgerlijke gemeente Ulrum 
behoren naast het dorp Ulrum ook de plaatsen Zoutkamp, Houwerzijl, Niekerk en Vierhuizen De 
laatste twee kenden een zellstandige Hervormde gemeente Zoutkamp viel onder Vierhuizen 
Het precieze aantal doopsgezinden zou volgens nadere berekening uitkomen op 6, maar ook hier, 
evenals bij de afgescheidenen, hebben meerdere doopsgezinden zich als protestant laten inschrijven In 
1829 telde men in het dorp Ulrum 49 doopsgezinden 
De bij de volksteUing van 1839 gehanteerde indeling naar de godsdienst hanteerde de hoofdindeling 
Rooms-Kathohek, Protestant, Israëliet en 'tot geen der vermelde gezindten behorende', dan kon men zeil 
nog aangeven tot welke godsdienst men gerekend wenste te worden Bij de volkstelling van 1849 kon men 
wel voor de aanduichng 'Chnstebjk Afgescheiden' kiezen 
Het betrof de fameuze heer Marten Douwes Teenstra met 4 kinderen (zijn vrouw was haar kerk wel 
trouw gebleven) en de medicus doctor Johannes Bruno Bruns Over Teenstra gaat het nog in het ver-
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Hervormden in de meerderheid 
Het overgrote deel van de bevolking van het kerspel Ulrum mag men m 1829, bij het 
aantreden van Hendnk de Cock als Hervormd predikant, rekenen als hd van zijn 
gemeente het gaat om ongeveer 90% Dergelijke cijfers zijn voor de noordelijke pro
vincies van ons land bijna algemeen De NHK kent qua ledental dne te hanteren ca-
tegoneen doopleden, hdmaten en liefhebbers "^ Het ledental van de NHK te Ulrum 
zoals dat bekend was bij de landelijke overheid staat voor het )aar 1836 beschreven 
als 654, daarvan zijn er 74 als hdmaat genoteerd, ofwel 11,1% van alle leden *' Het 
aantal van 654 is ovengens gebaseerd op een telling die de burgerlijke overheid al 
vermeldt in 1833, toen er van afscheiding nog geen sprake was *' 
Het aantal afgescheidenen in Ulrum kan men voor 1836 met enige voorzichtigheid 
stellen op ongeveer 400 Wesseling rekent ermee dat ongeveer 200 leden van de 
N H K met meegegaan zijn met de Afscheiding, waardoor het aantal afgescheidenen 
dus wel op meer dan 400 zou uitkomen *^ 
We kunnen via deze cijfermatige gegevens zonder meer stellen dat een kerkelijke 
kwestie in de N H K - van welke aard dan ook - in het dorp en kerspel Ulrum vnjwel 
de hele bevolking aanging Spanningen die tot conflicten uitgroeien, knjgen zeer 
uiteenlopende sociale gevolgen - hoe weinig we die soms ook in kaart kunnen bren
gen 

Sociaal-economische aspecten 
Het dorp Ulrum kende in de 19'' eeuw een overwegend agrarisch geonenteerde 
bevolking, daarnaast een gevaneerde handeldnjvende en ambachtelijke stand, bo
vendien was er een klein aantal gestudeerden met een vnj of ambtelijk beroep '" 
Het leven in Ulrum en omgeving was in de jaren 1825-1828 moeizaam geweest het 
werd getroffen door een grote overstroming m 1825, het jaar daarop brak een be
smettelijke ziekte uit ten gevolge waarvan veel mensen stierven, ook in de stad Gro
ningen En intussen waren de landbouwprijzen in de jaren '20 gedaald ten gevolge 
van de invoer van goedkoop buitenlands graan De zomers van 1827-1829 waren 
nat, waardoor er magere oogsten werden binnengehaald '̂ 
De wederkenge afhankelijkheid van de dorpsbevolking is in economisch opzicht 
meestal betrekkelijk groot Een verandenng in kerkkeus als gevolg van een kerkelijk 
conflict - kan daardoor vnj snel schadehjke gevolgen knjgen, behalve als de nieuwe 
kerkelijke gemeenschap een sterke onderhnge betrokkenheid vertoont en sociaal-
economisch in staat is zich zelf te voorzien Het onderzoek van Van Weerden toont 
aan dat in Ulrum dit soort spanningen niet bijzonder sterk gevoeld werden Een ze-

volg van deze studie De kleine intellectuele bovenlaag van Ulrum had weinig of geen binding meer 
met een kerk J S van Weerden Spanningen 43 
Deze indeling herkent men enigszins m de door De Cock aangehouden lijst van ondertekenaars van de 
Acte van Afscheiding van Ulrum J S van Weerden, Spanningen, 334-356 
J Wesseling, 4/S<rA Gron I 23 
Burgemeester en Assessoren van Ulrum aan 'Kollegie van Toezigt' te Groningen 30 maart 1833 in 
Bnevenboek burgemeester Ulrum G4 De Marne (Leens) F L Bos {ArchiefstiMen, 1,232) maakt kennelijk 
een verschnjvmg door 634 te noteren 
J Wesseling, Afsch Gron, I, s4 
Nadere detaillenng vindt m e n J S van Weerden, Spanningen, 37-52 en 330-334 
J Vree, De Groninger Godgeleerden, 65 
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ker economisch evenwicht is blijven bestaan - ook na de uitwerking van het kerkelijk 
conflict van 1834. 

Dorpsaristocratie 
De rol van de dorpsaristocratie, met daarin een kleine groep intellectuelen, is in het 
kerkelijk conflict van 1834 te Ulrum duidelijk aanwijsbaar. Als iemand uit de deze 
stand - een predikant nog wel - een scheuring zou doorzetten, betekende zoiets ook 
een breuk waar de aristocratie direct of indirect mee te maken kreeg. En in het geval 
deze man van stand predikant was, kon zoiets ook betekenen dat zijn optreden een 
veroordeling inhield van zijn collega-predikanten. Immers, deze voorgangers waren, 
zoals een tijdgenoot het voorstelde, 'zoo hoogmoedig en trotsch, dat zij voor een ge
woon burgerman en nog minder voor een daglooner te spreken waren en zij daarop 
met minachting neerzagen'.^^ Het bijzondere van Hendrik de Cock was, dat hij juist 
'de gewone man' wilde bereiken; hij doorbrak de traditionele codes van de standen
maatschappij. Maar dat betekende dan ook voor een dergelijke predikant het begin 
van het nauwelijks of niet meer geaccepteerd worden door de dorpsaristocratie. 
Welke personen behoren in de jaren '30 tot de aristocratie van Ulrum? Daarover zijn 
we goed ingehchf' en zo is de volgende stand van zaken op te maken: 
Als burgemeester fungeert de landbouwer G. van der Leij, tevens een van de voornaam
ste leden van de groep der coUatoren; hij blijkt ook lid te zijn van het college van het 
Burgerlijk Armbestuur van Ulrum. Zijn opvolger wordt in 1832 landbouwer H. Ba
zuin, ook collator van Ulrum, tevens lid van de afdeling Leens van de Maatschappij 
ter bevordering van het Algemeen Welzijn. 

De eerste assessor is landbouwer J.K. Loots, ook collator van Ulrum en tevens lid van de 
genoemde Maatschappij ter bevordering van het Algemeen Welzijn. 
De tweede assessor is landbouwer E.J. Rijtma (ook wel Rietema), ook collator van Ul
rum, die - vanwege ziekte van de burgemeester en de eerste assessor - verantwoor
delijk is voor de orde in Ulrum in de roerige oktoberdagen van 1834 en de maanden 
daarna. 
De centrale figuur in de kerkvoogdij van Ulrum is koopman A.J. Sleuver die tevens 
lid is van het college van het Burgerlijk Armbestuur. 

Een kerkvoogd diende benoemd te worden 'uit de voornaamste ledematen'. 
De kerkvoogdij had tot taak 'het opzigt over de kerken, pastorijen en koste
rijen, - het bestuur der Kerkelijke eigendommen, fondsen en inkomsten, en 
het regelen der benoodigde onkosten voor de Eeredienst'. De controle over de 
kerkelijke bezittingen moest 'tenminste tweemaal 's jaars plaats hebben'.^''^ 

Wanneer we nu volstaan met deze namen is er bij hen duidelijk sprake van cumulatie 
van belangrijke functies. Het machtsbereik van deze mensen was voor lokale verhou
dingen nogal groot. 
Bezien we met het oog op de onderlinge verhoudingen de ons bekende namen van 
de leden van de kerkenraad van de NHK te Ulrum in deze jaren, dan is geen van 

Uu een 'Kronijk' van schoolmeester J P Beukema (1782-1858) te Leens; geciteerd viaJ.S van Weerden, 
Spanningen , 82 
J S van Weerden, Spanningen, register op de persoonsnamen 
Aldus artt. 10, 11 en 41 van de (in Groningen geldende) Reglementen op de administratie der kerkelijke 
fondsen ; in. C Hooijer, Kerkelijke wetten, 203w 
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de hier genoemde collatoren lid van dit college. Er is sprake van verschil in sociale 
stand. De beroepen die de ouderlingen uitoefenen variëren van bakker en ijzersmid 
tot schoenmaker; de diakenen beoefenen beroepen als verver en glasmaker, kleine 
landbouwer en schoenmaker. Er is dus een behoorlijk grote sociale afstand te con
stateren tussen de aristocratie en de Ulrumse leden van de kerkenraad, de dominee 
buiten beschouwing gelaten. Zelfs de leden van het 'Coüege van Notabelen' van de 
N H K te Ulrum behoren niet tot de categorie van de aristocraten.^^ 

Collatoren: 'de Heren 14 van Ulrum' 
Het coUatierecht of 'jus patronatus', waartoe o m. de benoeming van een predikant 
behoorde, was in Ulrum een zaak geworden die men als 'uniek' ^^ aan duidde. In 
deze gemeente lag smds 1737 het coUatierecht in handen van één adellijke familie, 
namelijk Van In- en Kniphuizen, die de borg Asinga bewoonde^'. Na het overlijden 
in 1819 van de laatste telg uit dit geslacht was de 'unieke collatie' van Ulrum over
gegaan in handen van een collectief van - eerst tien en later - veertien landbouwers 
uit de omgeving; als groep werden ze wel aangeduid als 'de Heren 14 van Ulrum'. 
De salariëring van de predikant kwam geheel voor rekening van de collatie; uit de 
kas van het Landstractement kreeg Ulrum niets.^" De pastoriegoederen bestonden 
uit allerlei verspreid liggende landerijen 'onder Ulrum gelegen'.''^ Ze werden door 
de predikant zelf beheerd '''' en waren (ook vanouds) toereikend genoeg voor zijn 
levensonderhoud en dat van zijn gezin.''' 
Een bijzonder gegeven is het feit dat slechts vijf van de veertien participanten binnen 
de grenzen van het kerspel Ulrum woonden En daarbij komt nog het feit dat met 
alle collatoren stonden ingeschreven als lidmaat van de Hervormde Kerk. er waren 

'^ Hel College van Notabelen was als een beheersorgaan van de NHK, gecreëerd in 1819/1823, bedoeld 
om de band tussen gemeente en kerkvoogdij te versterken, het moest bestaan uit de voornaamste leden 
der gemeente en hadden tot taak de kerkvoogden te kiezen en de financiën van de kerk te (laten) behe
ren In Ulrum telde dit college in 1824 zes leden die tot de subtop van de bevolking behoorden J S van 
Weerden, Spanningen, 186w 

* Met 'uniek' wordt bedoeld dat de hier genoemde collatie in handen van een persoon lag Meer hierover 
in het historisch overzicht in het proefschnft van bij J P Hofstede, Het Ommeknder Collaherechl 

^' De Asingaborg was in 1810 gesloopt,J VJe<ise\tng, Afsck Gron,1,30 
°̂ J Boeles, Collaheregt en Landstractement, 88 

™ Aan het begin van de 19* eeuw behoorden tot de Ulrumse pastoriegoederen 19 jukken land (+ 10 
hectare), aldus de Staat der goederen en Inkomsten van de Pastory te Ulrum, Archief Classis Mid-
delstum, RHC GA, toegang 182, inv nr 62 Een andere bron van inkomsten bestond uit de rente op 
verkocht land Direct na de Reductie van Groningen (1594) telde men nog 65juk aan pastoriegoederen 
te Ulrum, W B S Boeles, De geestelijke goederen in depromncu Groningen, 208 

"̂ In het archief van de Hervormde gemeente van Ulrum troffen we een overzicht aan van de vaststeUing 
van de opbrengsten en lasten uit de pastonegoederen door ds P Hofstede de Groot Dat werd m apnl 
1828 naar het Groningse Kollegie van Toezigt gezonden De inkomsten kwamen voort uit diverse per
celen land, uit rente op kapitaal en uit erfpacht Staat en Inventans van de Pastorijgoederen te Ulrum, 
1828, Archief Hervormde Gemeente Ulrum, RHC GL4,toegang 314, inv nr 4 De lasten bestonden 
uit njks- en gemeentelijke belastingen (grond- en personele belasting) en uit poldcrlasten (het zgn 
zijlschot) Een overzicht uit 1835 laat zien dat De Cocks opvolger, ds C T Lubbers, ruim 1500 gulden 
ontving als inkomsten uit de pastonelanden Bron Protocol Ringsvergadenngen van Leens, RHC GA, 
toegang 195, inv nr I 

'̂ In de financiële jaaroverzichten van kerk te Ulrum tussen 1820 en 1830 troffen we geen bedrag aan 
voor het traktement van de predikant, dat was een zaak die de collatoren aanging 
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zelfs drie doopsgezinden onder hen.^^ Het risico van een meningsverschil of conflict 
bij een eventuele predikantsvacature was in Ulrum feitelijk inherent aan de daar 
geldende bijzondere collatie; ook al omdat 'de Heren 14' zich gebonden hadden aan 
de regel dat er slechts met één mond gesproken zal worden; de collatie geldt als 'één 
en ondeelbaar'. 

Intussen had de zifschaffing van de heerlijke rechten m de Franse tijd het einde kunnen betekenen 

van deze rechtsverhouding, ware het niet dat in de provincie Groningen de afschafBng maar 

als tijdelijke noodmaatregel bedoeld was en sommige coUatoren gewoon van hun oude rechten 

gebruik bleven maken *' De nationale bevnjding van 1813 bracht de algemene restauratie mee 

van het coUatierecht Het is te betwijfelen of de kerkelijke gemeenten hier blij mee zijn geweest 

ze werden teruggeplaatst in een staat van onmondigheid ten aanzien van de belangnjke zaak van 

de beroeping van een predikant" 

Geschillen tussen collatoren en kerkenraden over de uitoefening van de collatie 7ijn in deze jaren 

ook in NoordGromngen geen onbekend gegeven *'̂  De Afscheiding van 1834 betekende dan 

ook een rachcale streep door de macht van de collatoren*^, sindsdien oefende een gereformeerde 

kcrkenraad zelfstandig  maar wel m overleg met de gemeente de taak uit ter beroeping van een 

predikant In de N H K bleef het coUatierecht nog bestaan totdat in 1861 het recht van de koning 

daarop werd opgeheven In de volgende jaren stierf het recht geleidelijk uit totdat in werd het 

particuliere coUatierecht uit de grondwet weggenomen In 1852 is in de N H K het 'democratisch 

grondbeginsel' aangenomen  en in 1867 gaan gelden  dat de benoeming van ouderUngen en 

diakenen en de beroeping van een predikant aan de gemeente toekomt ^^ 

Beroepingsperikelen 1823-1826 
Als voorbeeld van een slepend meningsverschil geven we een korte impressie van 
hetgeen zich in Ulrum heeft voorgedaan in de jaren '20 van de 19* eeuw; enkele 
jaren voor de komst van De Cock. 
In 1823 moest voorzien worden in de ontstane vacatureSijpkens.^" Er ontstond een 
conflict tussen de collatoren die de benoeming deden, en de kerkenraad die de be

roeping vervolgens had uit te brengen. De voorkeur van de collatoren ging uit naar 
ds. G.J.F Cramer von Baumgarten te Eenrum. Maar het voorstel werd door de ker

kenraad geweigerd, en een reeds opgestelde beroepsbrief werd niet door de raad 

'■ J S van Weerden, Spanningen, 117 en 125 Bi] coUaties kwam het wel meer voor dat de coUator(en) niet 
tot de zelfde kerk (of het kerkgenootschap) behoorde(n) 

' O J de Jong in Hislone lan Groningen, 533 
^ Zo werd op 1 december 1828 voor de Hervormde gemeente van Breede (bij Warffum) door 'den Hoog 

Wel Geb Heer, Jonkheer U A Alberda van Menkema, Unicus Collator alhier' de benoeming gedaan 
van Antonie Rutgers tot predikant in deze gemeente, aldus een berichtje in Boekzaal der Geleerde Wereld en 
Tydschnji voor de Prokstantsche Kerken, jamiAU 1829, 99 

' Zie o m J Boeies, Colhtieregt en Landstraclement 
' Volgens besluit van de Synode van Afgescheiden Gereformeerde Gemeenten m Nederlanden, Amster

dam 1840, in Verslag Synode te Amsterdam,'sGravenhage 1841, 9 Ook opgenomen in A C van 
Kaalte ch, Kerkelijk Handboekje 1840 Bencht Editie Kampen 1897, 3 " daar wij vereenigd zijn met 
den geest en de strekking onzer Vaderen, die het Jus Patronatus nooit met gewiUigheid, maar door 
noodzaak hebben aangenomen, zoo verwerpen wij hetzelve, zoowel alle wereldlijke macht in of over 
de Kerk, en openbaren met deze verwerping den geest der Vaderen " 

' De Reglementen der ]sHK, 19 (art 23 Algemeen Reglement, met noot 1) 
' Ds WUlem Sijpkens (1770 Winschoten 1823 Ulrum) had sinds 1796 in Ulrum gediend W Duinker

ken, Reductie, 434 
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ondertekend. Het bezwaar van de kerkenraad richtte zich niet tegen de bewuste 
predikant, maar had alles te maken met het z.i. onwettig functioneren van de groep 
van collatoren. Dit had niet zozeer betrekking op het feit, dat collator Van der Leij 
als enige van de op dat moment optredende collatoren belijdend lid was van de 
Hervormde gemeente te Ulrum, als wel met de ontdekking dat Van der Leij in strijd 
met de regels zijn stem had uitgebracht voor een beroep op een predikant die tot zijn 
familie behoorde. ^' 
Het Classicaal Bestuur van Middelstum nam de kwestie in behandeling en vroeg de 
kerkenraad van Ulrum aan te geven waaruit moest blijken dat de collatoren zich niet 
aan de regels hielden. Intussen richtte de raad zich op 2 februari 1824 tot de Gouver
neur van de provincie Groningen met een adres™ dat mede ondertekend was door 
88 mannelijke lidmaten, 'hoofden van huisgezinnen'. Deze daad was een niet mis 
te verstane protestdaad die een scheidingslijn aangaf tussen de 'gewone man' en de 
elite van de collatoren. Tevens maakte de kerkenraad op 12 februari 1824 de in het 
adres aan de Gouverneur vermelde bezwaren kenbaar aan het Classicaal Bestuur 
van Middelstum. De kern van de kwestie betrof het feit dat enkele collatoren niet 
meer deelnamen aan de viering van het Heilig Avondmaal. De raad, die gerechtigd 
was tot censuur over de leden van de gemeente, weigerde dus op grond van geeste
lijke argumenten de bevoegdheid van de collatoren om een predikant te benoemen 
te erkennen. Daarbij zal het bekende feit dat enkele collatoren doopsgezind waren 
ook enig gewicht in de schaal hebben gelegd. 
Collator G. van der Leij - die in 1825 burgemeester van Ulrum was geworden" -
stelde na enige tijd namens de 'Heren 14' voor een andere predikant te benoemen. 
Maar nog steeds meende de kerkenraad geen medewerking met het voorgestelde 
beleid te kunnen geven; ook niet nadat het Classicaal Bestuur het collatierecht van 
de 'Heren 14' voluit had erkend. Van de kant van de Gouverneur was trouwens het 
advies binnengekomen om op deze nieuwe benoeming 'geen acht te slaan' zolang 
de eerste zaak nog onopgelost was. Van de kant van koning Willem I werd echter -
in een reactie op een door Van der Leij gedaan beroep op de vorst - het recht van 
collatie van Van der Leij volledig erkend: het omstreden recht van de ene collator 
betekende immers niet dat het recht van de anderen mocht worden ingekort. 
De kerkenraad van Ulrum, waarin zoals bekend, niemand van de collatoren zitting 
had, representeerde in dit conflict de wil van een groot deel van de gemeente. En de 
raad hield voet bij stuk. Na ruim twee jaren werd het conflict pas bijgelegd: toen, in 
de zomer van 1826, kwamen de heren collatoren met een nieuw voorstel, nu om de 
Groningse kandidaat dr. Petrus Hofstede de Groot te benoemen en door de kerken
raad te doen beroepen. Vanaf dat moment maakte de raad geen bezwaren meer. P 
Hofstede de Groot werd op 10 december 1826 aan Ulrum verbonden na bevestiging 
door zijn broer ds. D.A. de Groot te Woltersum. 

J S van Weerden, Spanningen, 118-133 Het was met toegestaan een keus voor een predikant te maken 
die tot in de vierde graad behoorde de eigen familie 
J S. van Weerden geeft de volledige tekst van het adres" Spanningen, 125v. 
Gijsbertus van der Leij (1794-1831), zoon van ds T h J van der Leij, was landbouwer op de boerdenj 
'De Panser' (eerder een borg), met 68 hectare land, gelegen bij Vierhuizen, tussen Ulrum en Zoutkamp 
J.S. van Weerden, Spanningen , 132 Hij was een zwager van Marten Douwes Teenstra die gehuwd was 
met een zuster van Van der Leij Het burgemeesterschap oefende hij uit van 1825-1831. 
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Beroepingswerk 1829 
In 1829 kreeg Hervormd Ulrum opnieuw een predikantsvacature doordat P. Hof
stede de Groot tot hoogleraar in de theologie te Groningen werd benoemd en dat 
ambt op 6 mei 1829 aanvaardde " De coUatoren kozen toen unaniem voor ds. Adam 
Tebbens van der Tuuk" te Burum-Munnekezijl als de nieuwe predikant voor Ul
rum. Maar de kerkenraad kon zich met deze keus niet verenigen en weigerde de 
benoeming kerkehjk te maken Het ongenoegen van de coUatoren verneemt men in 
een schrijven van burgemeester Van der Leij en de assessoren van Ulrum, waarin 
dezen stelden dat in de gemeente nog vele vooroordelen en 'mystieke denkbeelden' 
heersen, waar juist iemand als Van der Tuuk met zijn 'innemend voorkomen' en zijn 
'zachtmoedig karakter' de juiste man zou zijn om de gemeente in goede banen te 
leiden.'** Het motief van de weigering van de kerkenraad kan men - met Wesseling 
- zoeken in het feit dat Van der Tuuk uit een theologisch liberale familie stamde.'^ 
Maar het bezwaar hoeft men niet alleen te zoeken in de geloofsopvattingen van de 
voorgedragen predikant; we vermoeden ook dat het feit dat deze Van der Tuuk een 
volle neef is van collator Van der Leij - en dat zich hier dus een vorm van nepotisme 
zou voordoen ~ in de overwegingen van de kerkenraad zwaar heeft gewogen. Een 
kerk die sterk bepaald zou worden door één familie is voor de kerkenraad van Ulrum 
- die voor zijn eigen rechten en die van zijn lidmaten opkwam — geen rooskleurige 
zaak. Van der Tuuk werd met beroepen. 
Op de vergadering van de kerkenraad van dinsdag 15 september 1829 kwam het 
voorstel van de coUatoren in bespreking om de door hen benoemde ds. Hendrik 
de Cock te Noordlaren te beroepen. Hoewel niet afkerig van dit beroep, wilde de 
raad deze predikant eerst eens horen. Of dat inderdaad gebeurd is, valt te betvrijfe-
len, want reeds op 18 september 1829 werd de beroepsbnef getekend. Deze zou de 
zondag daarop, 20 september''', aan De Cock worden overhandigd. AUicht heeft de 
commissie hem te Noordlaren eerst horen preken, waarna de beroepingsbrief hem 
inderdaad werd overhandigd. Dne weken later nam De Cock het beroep naar Ul
rum aan. Kerkenraad en coUatoren zaten nu weer op één hjn. Hoogstens kon er bij 
een of meer coUatoren onderhuids nog iets zitten van ongenoegen over het optreden 
van de kerkenraad. 
Op 29 november 1829 werd Hendrik de Cock door P. Hofstede de Groot bevestigd 
na diens preek over Johannes 13: 34,35: "Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander 
liefhebt; gelijk ik u liefgehad heb, dat ook gij elkander liefhebt. Hieraan zullen zijn 
alleen bekennen dat gij mijne discipelen zijt, zoo gij Hefde hebt onder elkander." Had 
de tekstkeuze niet een hoge actualiteitswaarde? De Cock deed 's middags intrede met 

P Hofstede de Groot gaf colleges in Exegese Psalmen, Inleiding OT, Kerkgeschiedenis, tijdelijk ook 
Exegese NT, Encyclopaedie, Patnstiek, en m het andere jaar in afwisseling met collega L G Pareau 
(vanaf 1832/33) ook Theologia naturalis et bibha en Apologetiek J F van Oordt gaf vanaf 1829 Exe
gese NT, Praktische vakken en zedekunde, en na het vertrek van Ypey in 1831 ook dogmatiek 
Ds Adam Tebbens van der Tuuk (1806 Winsum 1882 Groningen), predikant te Burum c a (1827-
1830), Noordlaren (1830-1832), Middelbert (1832-1871), daarna ementaat W Duinkerken, Reductie, 
455 
Bnef van Burgemeester en assessoren aan de Gouverneur, d d 24 juni 1829, J S van Weerden, Span 
rangen, 125v 
J Wesseling, 4/scA Gron, I, 33 
Wesseling noteerde hier, in navolging van Van Weerden, abusievelijk 21 september, Spanmnen, l, 33 
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een leerrede naar aanleiding van 1 Samuel 3 : 5b: "Zie hier ben ik, want gij hebt mij 
geroepen."" Hij zette zijn roeping naar Ulrum in het licht van Gods roeping van de 
jonge Samuel. 

Het geestelijk klimaat in Ulrum tijdens de eerste decennia van de 
19''*' eeuw 
Het geestelijk klimaat in de gemeente van Ulrum vóór 1830 vormt ontegenzeggelijk 
de voornaamste 'piece de resistance' voor het inzicht in de ontwikkelingen tijdens het 
optreden van De Cock. De Afscheiding is immers in de eerste plaats een geestelijk 
gebeuren, dat overigens in haar uitwerking tot in alle delen van een samenleving 
merkbaar is geworden. Daarom gaan we nu dieper in op de vragen naar de aard en 
de kwaliteit van het geestelijk klimaat van de Hervormde gemeente Ulrum en daarin 
met name van de (aanstaande) afgescheidenen in de eerste helft van de 1D''' eeuw. 
Heeft de gemeente van Ulrum een specifieke geschiedenis als het gaat om bijzondere 
religieuze ervaringen? We zijn dit nagegaan uit de schaarse bronnen en kunnen o.a. 
aan de hand van de reeks namen van de predikanten van Ulrum sinds 1594 feitelijk 
constateren dat er zich in de ruim 200 jaar lokale kerkgeschiedenis geen grote bij
zonderheden hebben voorgedaan. De predikant over wie Hendrik de Cock van de 
oudere generatie wel eens wat moet hebben vernomen was de welsprekende ds. H.E. 
Hagenouw.'^ Deze diende de Gereformeerde Kerk te Ulrum in de jaren 1748-1795; 
een andere standplaats heeft hij niet gehad. Zijn prediking heeft meer dan eens een 
grote toeloop uit naburige plaatsen veroorzaakt; het kerkgebouw was 'doorgaans bij 
elke godsdienstoefening vol volks'. Dit bericht komen we tegen als de kerkenraad van 
Ulrum in de tijd van Hendrik de Cock streeft naar uitbreiding van het kerkgebouw.'^ 
Maar over de aard van de prediking van ds. Hagenouw worden we hieruit niets ge
waar. Zijn meer dan gewone betrokkenheid bij eigentijdse ontwikkelingen mag men 
afleiden uit zijn medewerking in 1790 aan de oprichting van het 'Leesgezelschap 
Leens', een vereniging waar men de uitgaven las van de Maatschappij tot Nut van 
't Algemeen. De leiding van dit gezelschap was in handen van predikanten en voor
aanstaande landbouwers. Men streefde naar ontwikkeling, naar kennis en inzicht 
in geestelijke stromingen van de eigen tijd, met speciale aandacht voor de ontwik
kelingen in landbouw en veeteelt.*" Maar al werpt dit gegeven over ds. Hagenouw 
nog geen groot licht op diens theologische ligging, men kan stellig denken aan een 

In het notulenboek van de kerkenraad van Ulrum schreef De Cock letterhjk "Den 29sten November 
[1829] werd m den H Dienst alhier bevestigd H de Cock, overgekomen van Noordlaren, door den 
vongen Leeraar P H de Groot thans Prof De Groot naar aanleiding van eene leerrede over Joh 13 
34, 35 De bevestigde deed des namiddags zijne intrede met eene leerrede over I Sam 3 5b Zie hier 
ben ik Heer, want Gij hebt mij geroepen " Deze weergave is niet correct' de naam 'Heer' is tussen
gevoegd, en blijkens de hoofdletter van het persoonlijk voornaamwoord 'Gij ' doelt De Cock op God, 
dat is gezien het tekstverband niet juist. Bron Handelingen van den kerkenraad van de Hervormde 
gemeente Ulrum, begonnen met den 1 Januari 1817, RNCGA, inv nr 480 1 
Ds. Henricus Edzens Hagenouw (1723 Delfzijl - 1795 Ulrum), VV Duinkerken, Reductu, 162 
Bron Briei, d d 30 maart 1833 van Burgemeester en Assessoren aan het Provinciaal College van Toe
zicht te Groningen, in Bnevenboek burgemeester van Ulrum; GA De Marne (Leens), G Keizer, Afschei-
dmg, 243-245 over een soortgelijke poging tot vergroting van het kerkgebouw ten tijde van Hofstede de 
Groot. 

J S van Weerden, Spanningen, 157, IJ Botke, 'Gimt, knjgt een boek of pen in hant en oefent daann u verstmt' Dne 
generaties Teenstra en de Verlichting op hel Groninger platteland (1775-1825), 3 Iv 
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nogal progressieve voorganger die het nodig achtte de belangstelling voor het werk 
van mannen als Geert Reinders^' enJ.A. Uilkens te vergroten. En daarmee bevinden 
we ons in de sferen van de natuurtheologie die in Groningen ruime waardering wist 
te verwerven. 
In een overzicht van memorabilia van de geschiedenis van Ulrum^^ staat ds. Hage-
nouw vermeld als iemand die in 1794 'reeds sedert jaren in verzet tegen Gedeputeer
de Staten in zijn betrekking als administrerend kerkvoogd te Vierhuizen, pertinent 
weigert inzage en opgave van de staat der fondsen aldaar te geven, als zijnde naar 
zijn bewering alleen rekening en verantwoording schuldig aan de Heer van Ulrum, 
welke hem had aangesteld'. Uit dit bericht zou men kunnen afleiden dat deze predi
kant niet progressief-patriottisch denkt, daar hij de rechten van zijn dorpsheer erkent 
en verdedigt. 
De opvolger van Hagenouw werd ds. W. Sijpkens die van 1796-1823 aan Ulrum ver
bonden was. Zijn prediking heeft de mensen niet geboeid; meer dan eens waren de 
banken van het kerkgebouw te Ulrum maar half bezet. Een reden voor de eerder ge
wenste uitbreiding van het kerkgebouw was er toen niet meer. Verder kwam het voor 
dat doopleden van voorname afkomst erg traag waren in het doen van openbare ge
loofsbelijdenis."' Dit verschijnsel had verschillende achtergronden: bij sommigen was 
het pure onverschilligheid, maar bij andere personen had het te maken met een stil 
protest tegen het ontbreken van de in hun ogen 'ware bevindelijke kennis van zonde 
en genade'. Met andere woorden: ds. Sijpkens paste volgens de laatstgenoemden niet 
echt in de traditie van de gereformeerde orthodoxie, maar meer in de sfeer van het 
verlichte christendom. 

We komen met een analyse die P. Hofstede de Groot""* van het kerkelijk leven te Ul
rum maakte iets verder betreffende de vraag naar de aard van het geestelijk leven. 
Hij stelde dat in zijn vroegere gemeente twee stromingen aanwijsbaar waren, twee 
elementen 'die de Nederlandsche Hervormde Kerk sedert lang bevatte: het oude, op 
de Dordtsche Synode gegronde, bekrompen particularisme, en het nieuwe, uit ver
lichter bijbelkennis en meerdere beschaving voortgekomen vrije universalisme, dat 
niet altijd de Evangelische grenzen bewaarde'. De bijzin is zonder meer duidelijk: 
hier liet Hofstede de Groot zien hoe 'grensverleggend' de vernieuwers bezig waren. 
De confessionele band met de Dordtse synode werd in Ulrum door de ene groep ste
vig vastgehouden, de anderen stonden open voor vernieuwing die vrij stond van de 
gereformeerde confessie. De eerste groep, die we gemakshalve even als conservatief 
aanduiden, had volgens de hooggeleerde schrijver een bekrompen horizon, hun blik 
werd bepaald door het particularisme; de andere stroming, die van de vernieuwers, 
genoot van een verlichte, wijde blik door een universalistische opstelling. 
Wanneer we de gehanteerde termen particularisme en universalisme op zichzelf 
bezien kan men ze interpreteren als specifieke trekjes in het karakter van een be
volkingsgroep, maar als we ze in verband (mogen) brengen met de leer van de kerk 

L.H. Bruins, Leven en werken van Geert Randers, de grondlegger van de immunologie. 
J.W, Zonderman, Kerken met een leeuw in de gemeente Ulrum^ 51. 
J. Wesseling, 4/ScA. Gron.,\, 30. 
P. Hofstede de Groot, De bewegingen in de Nederlandsche Hervormde Kerk in de jaren 1833 tot /559. Verhaald 
door X In het Hoogduitsch uitgegeven door Dr. J.C.L. Gieseler. 

123 
\ 



Hendrik de Cock (1801 - 1842) 

inzake het beloofde heil van Christus, is meteen duidelijk dat de laatste groep de 
gereformeerde confessie heeft losgelaten.De sympathie van Hofstede de Groot lag 
bij deze groep, zoals dat bekend werd door zijn openlijke verklaring in 1834 - en uit 
zijn eerdere briefwisseling met Hendrik de Cock - dat hij zich niet gebonden acht 
aan de gereformeerde confessie.*^ 
We herkennen hier een typerend aspect van de leer van supranaturalisten als prof 
Muntinghe, en ook van de theologische opvattingen van de mannen de opkomende 
Groninger Richüng. 
De afwerende houding van Hofstede de Groot tegenover de bij een aantal ge
meenteleden in Ulrum geliefde 'oude schrijvers', zoals BrakeF'', Smytegelt^', 
Hellenbroek'^ en Schortinghuis^^, is bekend.^" Hij kende - naar hij eens verklaarde -
een nog ouder boek waaruit hij graag preekte: de Statenbijbel. 
Overzien we hiermee het geheel van de geestelijke ligging van de Ulrumse gemeente, 
dan is het bijna al te gemakkelijk om te volstaan met de indeling in twee groepen: a. 
de confessioneel-gereformeerden en b. de verüchte hervormden. Toch is het wense
lijk om de confessioneel-gereformeerde nchting nader te nuanceren, alleen al van
wege de namen van de genoemde 'oude schrijvers'. Hun theologische opvattingen 
kan men niet zonder meer onder één noemer categoriseren, al lijkt het overeenkom
stige bij hen zich vooral te concentreren in het willen bewaren van de gereformeerde 
vroomheid. De invloed van de mystiek maakt het noodzakelijk de nuances binnen 
deze richting helder te houden. 
We keren nu terug naar de leefwereld van de Ulrummers aan het begin van de 19* 
eeuw. We letten op verdere feiten in de jaren voor de Afscheiding die een indicatie 

P Hofstede de Groot, Gedachten over óe beschuldiging tegen de Leeraars der Nederlandsche Hervormde Kerk, 84 en 
120v , vgl de analyse van A Fiolet O F M , Een kerk m onrust om haar belijdenis, 20-22 
Brakel de meest bekende uit de familie Brakel is Wilhelmus a Brakel (1635 Leeuwarden - 1711 Rot
terdam), hij IS de auteur van o m Redelijke godsdienst (1700), een werk dat vele malen is herdrukt en 
waann a Brakel de verbindini; legt tussen het leerstellige en het praktische element van het chnstcbjk 
gelooi, D Nauta, BLGNP, deel 4 W a Brakel wordt algemeen gerekend tot de theologen van de Nadere 
Reformatie die krachtig waarschuwden tegen mystiek en spmtualisme, die hij samenvatte en typeerde 
cils 'Pietisme', vgl J van Genderen in T Boenen e a , De J^adere Reformatie, 165-191 
Bernardus Smytegelt (1665 Goes - 1739 Middelburg), na zijn dood werd de bekend gebleven preken-
bundel Het gekrookte net uitgegeven (1744); als alternatieve titel stelde Nauta voor 'Bevindelijke godge
leerdheid', het accent in deze preken hgt zwaar op de schiidenng van de menselijke geloofservanngen, 
men rekent hem tot die voorgangers van de Nadere Reformatie die een diep ingeleide bevindelijke 
vroomheid kennen en voorstaan, M J A de Vnjer, Bernardus Smytegelt en zyri ^Gekrookte net', D Nauta, 
BLGMP, deel 3, vgl T Bnenen in De J^fadere Reformatie, 219-245 

Abraham Hellenbroek (1658 Amsterdam 1731 Rotterdam), befaamd prediker die met \ nj is gebleven 
van een mystiek-bevindehjke inslag, bekend gebleven om zijn catechisatieboekjc Voorbeeld der godlyke 
waarheden (1706), dat vele malen herdrukt is, zijn praktisch-pastoralc pleidooien voor levensheiliging 
maken hem tot een vertegenwoordiger van de Nadere Reformatie, R Bisschop, BLGNP, deel 5, vgl T 
Bnenen in De Nadere Reforrrmtie en het Gereformeerd Pietisme, 181-201 
Wilhelmus Schortmghuis (1700 Winschoten - 1750 Midwolda), een bewogen pastor wiens bekendste 
werk Het mnige christendom (1740), een klassieker van de 'gereformeerde mystiek' is, zijn mensbeschou
wing is - tegenover het optimisme van de Verhchnng pessimistisch-negatief (de vijf 'dierbare nieten' 
ik wil met, ik kan met, ik weet niet, ik heb met en ik deuge met) , waardoor de ontplooiing van het 
geloofsleven wordt gefrustreerdJ C Kromsigt, Wilhelmus Schortinghuis, B W Steenbeek, BLGNP, deel 1, 
R A Bosch, Wilhelmus Schortinghuis, vgl K Exalto in De j\adere Reformatie {\986), 247-275 

J B F Heerspink, Lh P Hofstede de Groot's Leien en Werken, 47, vgl J Wesselmg, Afsch Gron ,\„ 32, J Vree, 
Gron godgeleerden , 65 
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geven van het geestelijk klimaat onder hen. Daarin speelde P. Hofstede de Groot een 
voorname rol, maar we vernemen ook signalen over het fenomeen van het conven-
tikel en de huiselijke godsdienstoefening. We willen van beide de betekenis aangeven 
en ook letten op mogelijke samenhang tussen het optreden van de jonge Hofstede de 
Groot en het bezoeken van een conventikel of een hulsgodsdienstoefening. Daarmee 
krijgen we het voorterrein van het pastoraat van Hendrik de Cock in beeld, waarmee 
we de vraag als het ware oproepen: hoe heeft De Cock gereageerd op de kerkelijke 
en geestelijke situatie die hij aantrof bij zijn intrede in 1829? 
Het predik- en pastorale werk van P. Hofstede de Groot te Ulrum vond plaats in de 
jaren 1826 tot 1829. Hij heeft ruim twee jaar langer dan Hendrik de Cock de Gro
ninger Academie bezocht en dus ook enkele colleges van de nieuwe hoogleraar dr. 
TA. Clarisse gehoord. De samenwerking tussen deze docent en student De Groot 
verliep uitstekend. Het leidde op 29 november 1826 tot de promotie van De Groot 
onder supervisie van Clarisse op een onderzoek naar Clemens Alexandrinus^', een 
christen-wijsgeer die leefde omstreeks 200. We krijgen de indruk dat deze figuur uit 
de vroege kerkgeschiedenis bij De Groot op instemming en waardering kon reke
nen. 

Het denken en optreden van Clemens Alexandnnus kenmerkte zich door de verdediging van 

de christelijke reUgie en de door hem daaraan inherent geachte bestnjding van de mythen en de 

rehgie van de heidenen, daarnaast ook door het pedagogisch onderwijs betreflende de ethische 

vragen van het leven Daarin doet zich bij hem het spanningsveld voor van de Griekse filosofie 

(die volgens Clemens relatief veel waarheidselementen bevatte) en de leer van de Bijbel die de 

weg opende naar een chnstelijk humanisme Bij alle handelen van God staat het doel van de op

voeding van de mensheid voorop God is de grote leermeester die in al zijn gestrengheid het wel

zijn van 7i)n leerhngen zoekt Chnstus is de Logos, de goddelijke Verhchter van het denken ^ 

Promotor Clarisse heeft op de laatste van De Groots academische studiejaren dus 
een stevig stempel gedrukt, niet alleen door zijn begeleiding van het promotieon
derzoek, maar nog daaraan voorafgaand met zijn colleges. Clansse stond bekend 
als iemand die dacht in de geest van de wijsgeer Ph.W. van Heusde. Diens voor
liefde voor Plato's ideeën over menselijkheid en historische ontwikkeling naar het 
hogere werden zonder veel blikken of blozen gecombineerd met chnstelijke idealen 
van liefde voor God, mens en vaderland. Voor veel jongere theologen als Clarisse, 
ook voor Hofstede de Groot en zijn vrienden, waren dit bezielende gedachten die 
voor het Nederlandse volk en de Nederlandse kerk toekomstbepalend dienden te 
zijn. Daaraan wilde De Groot zijn theologiebeoefening en zijn predikantschap dan 
ook dienstbaar maken. Hendrik de Cock heeft tijdens zijn Groningse studietijd van 
dit denken waarschijnlijk maar een klein snufje meegekregen, hij heeft Clarisse niet 
meer als docent meegemaakt; maar waarschijnlijk heeft hij nog wel iets van de idea
len van Van Heusde via de vriendenkring van De Groot meegekregen: De Cock had 
in zijn bibliotheek het boek De weg tot Christelijke volkomenheid van deze Clarisse.''^ 

P Hofstede de Groot, Lhsputatio de Clemente Alexandnno, phihsopho Chnstiano Groningen 1826 
H Chadwick in RGG, 3 Aufl , s v Clemens, Titus Flavius, von Alexandna Ook G Quispel in CE, 
2de druk, s v Clemens Alexandnnus 
J Vree, H de Cock en de Groninger \nenden (I) In Jaarboek voor de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken 
in Nederland, yg 4 ,27 Voor het overzicht van de bibhotheek van De Cock zie Bijlage 3 bij ons hfst 19. 

125 

file:///nenden


Hendrik de Cock (1801 - 1842) 

Hier kunnen we dus een eerste verschil markeren tussen de zienswijzen van Hendrik 
de Cock en Petrus Hofstede de Groot. De eerste staat meer in de ideeënwereld van 
het supranaturalisme sec, terwijl de laatste het supranaturalistisch opvoedingside
aal verder uit gaat bouwen en tot een van de pijlers gaat maken van de Groninger 
Richting. 
Bij Hofstede de Groot dienen we overigens op nog een component in zijn theorievor
ming te letten. Daarin gaat het om de enigszins omstreden invloed van F.D.E. Schlei-
ermacher op de Nederlandse, en met name op de Groningse theologie.'**J. Vree wijst 
in dit verband op het feit dat de vriendenkring van De Groot in de jaren 1824-1828 
kennis maakte met het werk van filosofen en theologen als Benjamin Constant, Le-
onhard Usteri, August D.C. Twesten en Carl UUmann en stelt: "Wat deze schrijvers 
gemeen hadden was dat zij aan dacht vroegen voor de betekenis van het gemoed, het 
religieuze bewustzijn van de mens."'^ De laatste drie van deze auteurs stonden onder 
invloed van Schleiermacher en zij streefden naar een nieuwe houding tegenover het 
oude rationalisme door nu vanuit het gevoel als religieus centrum van het leven op 
te komen voor de waarden van het christendom. Door Schleiermacher had Usteri 
ontdekt - en mee daardoor ook de hierin geïnteresseerde Groningse studenten - hoe 
de apostel Paulus inzake de verzoeningsleer 'eene geheel andere grondaanschouwing 
van het Christendom had bezeten, dan onze Hervormde Dogmatiek kende'. 
Hoe een en ander in de jaren '30 door Hofstede de Groot wordt gewaardeerd blijkt 
wel uit deze (door Vree samengevatte) woorden van De Groot aan zijn studenten: 
"Er is een nieuwe denkwijze over het geloof ontstaan, welke niet zozeer steunt op de 
rede en evenmin voornamelijk op de heilige Schrift, maar die veelmeer uitgaat van 
het innerlijk gevoel van de mens en de behoefte van diens gemoed, en die daaraan 
trachtte te voldoen." En over Schleiermacher in het bijzonder zegt De Groot: "Hij 
was degene die in overeenstemming met de behoefte van een veranderde tijd niet een 
paar afzonderlijke geloofsstukken maar de grondslag der dogmatiek ging verbeteren 
en versterken en ook de wetenschap en het geloof oftewel ontwikkeling en religie met 
elkaar trachtte te verzoenen."'*' 

De Utrechtse wijsgeer Ph.W. van Heusde, die in Groningen ook veel bewonderaars 
had, paste dit keurig in in zijn wijsgerige opvattingen, waar de macht van de liefde 
en de wederliefde in het mensenleven de toon zouden moeten aangeven. Op De 
Groot heeft één en ander zijn uitwerking niet gemist. De tekstkeus voor de beves-
tigingspreek van Hofstede de Groot bij het aantreden van Hendrik de Cock staat 
ook geheel in het teken van de liefde. En in zijn publicaties als hoogleraar en verte
genwoordiger van de Groninger Richting komt het liefdevolle opvoedingsideaal ook 
geregeld naar voren. Daarbij is ook de naam van het tijdschrift van de Groninger 
Richting veelzeggend: Waarheid in Liefde. 
Uit de periode-Ulrum van Hofstede de Groot is verder bekend dat hij bleef stude
ren.*" Hij las o.m. de studie Die Unsterblichkeitjesu van C. UUmann, waarin rondom de 
persoon van Jezus gesteld werd dat God met zijn openbaring een 'stets fortwirkendes 
intellectuelles Erziehungsmittel für die Menschheit' beoogde. Deze gedachte sloot 

" PJ. van Leeuwen,/> bekkmis van Fr D.E. Schleiermacher voor de theologie in J^ederland, 35w. 
'^ J. Vree, Gron. godgeleerden, SOx-w, ook 38 (noot 82) en 111 (nootl5). 
" J. Vree, Gron. godgeleerden, 128. 
" J.B.F. Heerspink, Hoogeschool, 59-61. 
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goed aan bij de opvattingen over Gods opvoeding van de mensheid van zijn leer
meester H Muntinghe In deze geest zal Hofstede de Groot ook zijn catechese ook 
aan volwassenen - hebben verzorgd Hofstede de Groot gaf in 1828 ook de stoot 
tot de opnchting van het Ulrumse leesgezelschap 'Zooveel meesters, zooveel leerlin
gen''^, waar hij op de eerste vergadenng sprak over 'Den oorsprong en de waarde der 
volksverhchting onzer dagen' Het had betrekking op Chnstus die door zijn leer 'de 
grondslagen legde voor alle ware verlichting en veredehng' Die kon men opmerken 
in de 'bestendige vooruitgang' en het streven om in navolging van Chnstus Gods 
volmaaktheid te bereiken 
Mee door zijn najagen van de hoge idealen die Hofstede de Groot koesterde met be
trekking tot het openbaar onderwijs, werd hij in 1833 aangesteld als schoolopziener 
in de provincie Groningen en eenjaar later als commissans van de toonaangevende 
Nutskweekschool in Groningen Bij de gelegenheid van de opening van een nieuwe 
school hield hij de onderwijsgevenden de typerende woorden voor "Stelt Jezus voor 
als de volmaakt heüige mens, door wie de gehele maatschappij en burgerhjke, ze
delijke en godsdienstige toestand in de beschaafde landen der aarde veranderd en 
hervormd is " ^' 
Hoe De Cock in 1829 over zijn voorganger in Ulrum denkt, vertelt Helenius in zijn 
biografie Hij zag in De Groot een 'getrouwen dienstknecht des Heeren' en hij 'ver
blijdde zich, hem tot een voorganger gehad te hebben' '"" 
De bnefwissehng tussen De Cock en De Groot enkele jaren later staat echter niet 
meer in het teken van eensgezindheid, maar zet de opgekomen verschillen duidelijk 
in het hcht Toch zijn ook uit de bnefwissehng voldoende aanwijzingen te vinden 
voor de gedachte dat De Cock en De Groot m de jaren 1829-1831 theologisch dicht 
bij elkaar stonden, al moet men daann verdisconteren dat De Groot door zijn profes
soraat meer dan De Cock op de hoogste was van de eigentijdse theologische ziens
wijzen In een volgend hoofdstuk komen we nog terug op de bnefwisselingen tussen 
beide mannen 

Reacties op de dienst van P. Hofstede de Groot 
Letten we nu op enkele signalen die als reacties genoteerd kunnen worden op het 
optreden van dr P Hofstede de Groot in Ulrum 
Men heeft in deze gemeente van nabi) meegemaakt dat sommige, bevindelijk inge
stelde kerkleden op zondag de eigen kerkdiensten verzuimden, zij het dat dit inciden
teel was Men ging wel eens ter kerke in een nabunge gemeente Over de motieven 
van deze mensen vernemen we weinig 
Ook gaf men soms de voorkeur aan een samenkomst bij een particulier persoon 
aan huis Kerkordelijk bezien vielen deze bijeenkomsten 'buiten de orde' het waren 

De naam van dit leesgezelschap was blijkbaar ontleend aan die van het m 1810 door M D Teenstra 
opgenchte leesgezelschap in het nabijgelegen Kommerzijl bedoeld als vormingsinstituut voor boe
renzoons van 15 tot 20 jaar, Y Botke Gaat, knjgt een boek of pen in hanl en oefent daann u verstant 42 Over 
de leden en de verdere lotgevallen van het Ulrumse leesgezelschap is niets bekend Y Botke Boer en heer 
310 
J Vree Petrus Hofstede de Groot and the Chnstian Education of the Dutch Nation in NAKG 78 
(1998) 70 93 de Ned Vertahng vindt men in J deBru i j nea (red) Gem heenende kerk, geen heenende staat 
251 292 Zie ook J Janssen en S Visser Van Plato tot Decroly 224 

'Hel Ae Cock,Hendnk 18 
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vrije, onofficiële samenkomsten; er was geen kerkelijk toezicht op de gang van zaken 
daar. Men kan hier wellicht onderscheid maken tussen enerzijds de 'gezelschappen' 
of 'conventikels' waar men ongedwongen bij elkaar kwam om samen te spreken 
over de Bijbel, over de geloofservaringen, en ook om samen te bidden en te zingen. 
Anderzijds waren er de huiselijke 'oefeningen', waar de gang van zaken veels£ins een 
kopie was van de orde in een kerkdienst; er ging een 'oefenaar' voor, zonder kerke
lijke toestemming, men bad en zong en kreeg onderwijs vanuit de boeken van 'oude 
schrijvers' over de Bijbel. 
Deze conventikels en oefeningen kende men al sedert de tijd van de Nadere Refor
matie; er waren predikanten die met deze vorm van religie sympathiseerden De 
bekende ds. W. a Brakel had er een genuanceerd oordeel over."" Kerkhistorisch ge
zien kunnen dergelijke vrije samenkomsten beschouwd worden als tamelijk onveilige 
bewaarplaatsen van de gereformeerde orthodoxie en vroomheid Onveilig, mede 
omdat men ze gemakkelijk als broeinesten of kweekplaatsen van religieus individua
lisme en subjectivisme kan aanmerken, in sommige gevallen zelfs als een broedplaats 
van mystiek onder gereformeerde vlag. In het nabij Ulrum gelegen Zoutkamp werd 
op zaterdag'"'^ 12 februan 1827 bij schipper Geert E. Frik een huiselijke godsdienst
oefening gehouden - op verzoek van Fnk zelf - waar de rondtrekkende marskramer 
in 'oude schrijvers' Jetse Bottinga'"^ uit Leeuwarden voorging. Deze had in Zout
kamp meer particuliere adressen van schippers waar hij wel voorging. '"* Als oefenaar 
trad hij later in meer plaatsen in de drie noordelijke provincies op. 
Ook in Ulrum zelf werd wel eens een huiselijke godsdienstoefening gehouden Op 
11 en 12 juli 1829 - resp. een zaterdag en een zondag'"' - werd ten huize van de 
verver en glazenmaker Henderikus H. Lantink een 'oefening' gehouden door de plaat
selijke dierenarts H.G. Klatter, in aanwezigheid van meer dan 20 personen, onder wie 
de blinde E. Klatter uit Amsterdam, een zoon van de oefenaar""' Overigens las men 
daar een tekst van prof J. Clarisse"" te Leiden, een theoloog die men nu niet direct 
in verband zou brengen met de opvattingen van hen die huisgodsdienstoefeningen 
houden. Op een van beide bijeenkomsten sprak Klatter over 'de predestinatie en de 
decreten Gods', kernpunten uit de leer van de uitverkiezing - naar we mogen aan-

' J Wesseling, De oefenaar in de kerken van de Afscheiding in de eerste jaren na 1834 In D Deddens 
e n j K.am.phms, Afscheiding ~ Wederkeer, 181v 

^J Wesseling, Afsch Gron I, 31, vergist zich hier in de dagaanduiding hij denkt aan een zondag Ken
nelijk wilde Fnk niet gehjktijdig met de zondagse eredienst vergaderen 

' Over Bottinga J Wesseling, 4/fcA Gron lll,29b, Afsch Frusl II, 179v 
' J Wessehng, Afsch Gron ,1 ,31 
' J Wesseling noemt hier de data 11 en 12juU 1829, maar m het vonnis dat over deze samenkomst is 
uitgesproken staat 'den avond van den twaalfden July' F L Qo%, Archiefstukken,!, lib (nool 2) Ovengens 
staat m het hier afgedrukte rekest als datum 11 juh Dus toch twee data^ 

' F L Bos, Archufstukken, I, 135, waar een rekest van H H Lantink aan de koning staat afgedrukt tegen 
de opgelegde boete wegens het houden van een vergadenng van meer dan 20 personen H G Klatter 
wordt door M D Teenstra in diens Volksverhalen en Legenden (1840-') op een karikaturale manier als roem
ruchte veearts getekend, wellicht voortvloeiend uit zijn bekende aflteer van de afgescheidenen 

'Johannes Clarisse (1770 Schiedam - 1846 Rheden), na predikant te zijn geweest, hoogleraar te Leiden 
(1814-1840), vader van de in Groningen opgetreden Th A Clansse (1795-1828) Hij was theologisch 
gematigd conservatief hij stond m de traditie van de verlichte bijbelwetenschappen van de 18* eeuw, 
op de synode van 1834 werkte hij mee aan de omzetting van de afzetting van H de Cock in diens 
(verlengde) schorsing Hij sprak zich op de synode uit tegen het seponeren van de adressen van veront
rusten Over hem J Vree, BLGNP, V 
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nemen een geloofsthema dat door Hofstede de Groot niet werd geleerd Van verdere 
onrust c.q. verontrusting in de kerk van Ulrum is weinig te merken; het bezoek van 
enkele gemeenteleden aan de pastorie met de bedoeling de predikant te wdjzen op het 
belang van de 'oude schrijvers' was niet confronterend doch corrigerend bedoeld. 
Van een oppositionele rol van de kerkenraad tegenover Hofstede de Groot inzake het 
bewaren van de gereformeerde leer is geen sprake. Van een van de oudere ouderlin
gen, J anJ . Beukema'"^ die bekend staat om zijn bevindelijke geloofskennis, had men 
zoiets misschien kunnen verwachten. De houding van de kerkenraad tegenover het 
benoemingsbeleid van de coUatoren kan men wellicht mede bezien in het licht van 
de zorg om de bewanng van de gereformeerde leer, al komt dat niet exphciet uit de 
bronnen naar voren. 

Ring Leens en Class is Middelstum 
Richten we nu onze aandacht op de kerkelijke situatie in de provincie Groningen 
(begin \9* eeuw), dan geven we eerst een lijst van de Hervormde kerken en hun 
voorgangers in de Ring Leens van de Classis Middelstum.'"^ Ook werpen we een blik 
op de verslagen van de vergaderingen van de Ringpredikanten"" in de jaren van de 
toenemende spanningen rondom De Cock. Het gaat dan om de volgende kerkdor
pen en de predikanten die daar dienden omstreeks 1834: 

Hornhuizen en KJoosterburen Jacobus Cransen Thcmmen (1765-1839, 

sinds 1817 aldaar) 

Leens Nicolaas Smith (1768-1845, sinds 1806 aldaar) 

Niekerk en Vliedorp Jillardus van der Helm (1778-1857, 

sinds 1810 aldaar) 

Pieterburen en Wierhuizen Johannes Snethlage (1757-1840, sinds 1810 aldaar) 

Ulrum Hendnk de Cock 

Vierhuizen en Zoltkamp Alphonse PA du Cloux (1808-1890, 

sinds 1832 aldaar) 

Warfhuizcn Henncus Wormnest (1798-1852, sinds 1822 aldaar) 

Wehe en Zuurdijk Jodocus H Warmolts (1800-1835, sinds 1826 aldaar) 

Westernieland en Saaxumhuizen CornehusTh Lubberts (1804-1859, 

sinds 1827 aldaar) 

Praetor van de Ring Leens was de jonge ds. Warmolts, scriba was de op één na oud
ste, ds. Themmen 
Als 'vertegenwoordiger' van deze Ring zat ds. Snethlage in het Classicaal Bestuur 
van Middelstum en diende daar als assessor. Met zijn acht collega's in de Ring Leens 
had Hendrik de Cock eerst een normale verstandhouding. Maar in november 1831 

'°Jan Jakobs Beukema (1766 Ulrum - 1850 Ulrum), broodbakker en landeigenaar, in de wandeling 
genoemd 'olie boas bakker', telg uit een geziene familie in Noordwest-Groningen, hij zou als eerste 
de Acte van Afscheiding en Wederkeenng in 1834 tekenen Over hem Hel de Cock (Hendnk, 108, 181, 251, 
301, 313, 325, 380, 403), zie verder de registers bij G Keizer, J Wesseling en FL Bos Door Marten 
D Teenstra werd hij aangeduid als 'grove bakker en fijne ouderling' en ook als 'de kreupele Vulkaan' 
(Ulrum, zoo als het is, 27, 28) 

" K ter Laan en H J Jansonius, Gedenkwaardigheden, 21 
'" Bron Protocol voor de Ringsvergadenng van Leens, RHCGA, Inv nr 173 1 
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ontstond er onenigheid met ds Van dei Helm over vermeende bemoeienissen van 
De Cock met leden van /ijn gemeente Die bemoeienissen zouden, aldus Van der 
Helm in een bnef aan De Cock'", hebben bestaan m het geven van 'onderwijs in 
den Godsdienst aan dezulken , die tot de mijne behoren' De Niekerkse predikant 
dreigde met deze zaak naar het Classicaal Bestuur te stappen als De Cock met zou 
ophouden met deze activiteit 
Uit datzelfde jaar (of eenjaar eerder al) dateerde het verhaal van De Cock  gepubli

ceerd in 1835  dat hij al meerdere malen op een ringvergadermg met zijn collega's 
'nu eens met dezen, dan eens met genen, eenigermate in stnjd was geweest over de 
waarheid' Als voorbeeld daarvan gold zijn kntiek op collega Warmolts die 'verach

telijke uitdrukkingen' had gebezigd over de ouderlingen in de gemeenten zij zouden 
'als onkundige menschen geen bestudeerd predikant kunnen beoordeelen' "^ Bij die 
gelegenheid hoopte De Cock dat de oudste van zijn collega's, ds Snethlage, die hij 
voor rechtzinnig hield, het voor hem op zou nemen, maar dat werd een tegenvaller 
de man zweeg in alle talen Maar De Cock verweet zich zelf op dat moment ook de 
kans te hebben laten ontglippen om hier zijn getuigenis te geven 
Over de oude ds J C Thcmmen vertelde De Cock dat deze op een Ringvergadermg 

in een reactie op De Cocks positieve uitlatingen over een boekje van C Baron van 
Zuylen van Nijevelt had uitgeroepen "Het is goddeloos en godslasterlijk, hetgeen 
de Catechismus zegt, dat God met tijdelijke en eeuwige straffen wrake zal doen, 
beide over de aangeboren en werkelijke zonden " " ' 
In de tijd dat deze signalen m de Ring Lcens betreffende het loslaten van de rechtzin

nige kerkleer de ronde deden, moeten we ook stellen dat De Cock van zijn collega 
Wormnest te Warfhuizen een editie van de Institutie van Johannes Calvijn te leen 
ontving (1831)"* 
We zullen de toenemende kntische houding van De Cock tegenover enkele van zijn 
collega's vanaf 1831 zeker in relaüe moeten zien tot de beginnende ommekeer door

dat De Cock zijn lezing begon van Calvijns hoofdwerk 
Overigens vermelden de verslagen van de Ringvergadermgen weinig zaken die ons 
zicht geven op de thema's die men besprak Er wordt van 1829 vermeld dat er vier 
vergadenngen zijn gehouden (1 keer in Vierhuizen en 3 keer in Leens), m 1830 ver

gaderde men drie keer (in Wehe  met boekenverkoop, in Pietersburen en in Horn

huizen), in 1831 vijf keer (te Leens, Pieterburen, Niekerk, Vierhuizen en Wehe), in 
1832 vier keer (te Hornhuizen, Nieland (= Westermeland), Vierhuizen en Ulrum), en 
in 1833 vijf keer (te Leens, Vierhuizen, Pietersburen, Wehe en Leens) De presentie 
wordt niet gemeld in deze verslagen, maar we gaan ervan uit dat alle predikanten vnj 
getrouw samen vergaderden "^ 
Een rijmkroniek uit die tijd"^ maakt melding van een 'schermutseling' tijdens een 
Ringvergadermg De Cock had volgens dit verhaal (weer eens) een coUega aangeval

len, waarop ds Du Cloux de vergadenng verliet en na hem alle anderen Ze trokken 

' " G Kei7eT,Afscheiding, 19Iv 
' " H de Cock Wederlegging van helgoddelooze stuk 103 in VG deel 2 237 
i "He l de Cock Hendnk 35 
"■•Hel de Cock Hendnk 20, vgl de door De Cock/elf uitgegeven editie van Calvijns fefttoto'(\'eendam 

1837) en de Voorrede van De Cock ook in VG deel 2 507 
"^ Protocol voor de Ringsvergadenng (zie noot 99) 
"«G Ktizer, Afschadtng, 242 
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naar Ulrum, waar De Cock hen uitnodigde in de pastone de zaak met elkaar door 
te spreken Of de collegiale snaren sindsdien weer op dejuiste spanning stonden, valt 
te betwijfelen 
Zonder vooruit te willen lopen op de gebeurtenissen van 1834 is het nuttig om te 
constateren dat binnen de Classis Middelstum de meeste predikanten hun oplei
ding aan de Groningse Academie hadden ontvangen, waardoor er een behoorlijke 
eensgezindheid bestond ten aanzien van de hoofdzaken van de kerkelijke leer en de 
handhaving ervan Exponenten van de opkomende vrijzinnigheid waren dan o a 
de reeds eerder genoemde ds J van der Linden van Sprankhuizen te Kantens, ds 
P Damste te Onderdendam'" (voorheen te Wetsinge-Sauwerd) en zijn opvolger ds 
J Keizer te Wetsinge-Sauwerd De kerkelijke stnjd in 1828 rondom ds Damste te 
Wetsinge-Sauwerd kreeg het karakter van een leerstellige stnjd die gevoerd werd 
door ouderling Kornehs W Brands, gesteund door vier van zijn ambtgenoten De 
zaak werd evenwel niet uitputtend afgehandeld, mee doordat ds Damste in 1829 het 
beroep naar Onderdendam aannam De vervolggeschiedenis laat zien dat ouderling 
Brands in 1831 werd geschorst door het Classicaal Bestuur van Middelstum "" Hij 
werd echter nooit afgezet toen zijn ambtstermijn voorbij was, werd hij niet weer 
gekozen Brands ging later voor als 'oefenaar', hij toonde na 1834 wel veel sympathie 
voor De Cock en diens Afscheiding, maar hij is altijd lid gebleven van de Hervormde 
Kerk 

Predikant in volle rechten 
Hendrik de Cock heeft als predikant vanaf 1823 gediend in dne Groningse gemeen
ten van de Nederlandse Hervormde Kerk De start in Eppenhuizen was rustig en 
probleemloos, het vervolg in Noordlaren was feitelijk met veel anders Hem ken
merkten nuchtere ernst en een gemoedelijke gezindheid tegenover zijn kerkleden 
Van conflicten wordt geen melding gemaakt In Ulrum is de start in 1829 van een
zelfde karakter en weet De Cock zich enerzijds gewaardeerd door zijn studiegenoot 
P Hofstede de Groot en anderzijds gedragen door de kerkenraad en etn groot deel 
van de gemeente Niets wijst er voorlopig op dat zich in Ulrum spanningen gaan 
voordoen die zullen leiden tot een breuk in de grootste Nederlandse protestantse 
kerk 
De gemoedelijkheid van De Cock wordt echter op de achtergrond gedrongen als hij 
begint te ontdekken hoe het gereformeerd karakter van de kerk en haar chenaren 
verloren dreigt te gaan De beschrijving van dat proces vindt plaats in het volgende 
hoofdstuk Het is echter nu reeds van belang te zeggen dat De Cock in de relatie tot 
zijn collega's juist op dit hem zeer aangelegen punt steeds weer wordt teleurgesteld 
En de 'schermutselingen' met hen moeten bij De Cock de bezorgdheid hebben ver
sterkt over de toekomst van de kerk Hij is nu nog gewoon predikant in volle rechten, 
maar hoe wordt het als hi] zegt te willen opkomen - en ook inderdaad opkomt - voor 
het alleenrecht van de gereformeerde confessie^ 

' " D s Pieter Damste (1802 Uithui/ermeeden 1847 Onderdendam) zoon van ds J J Damste preses van 
het Classicaal Bestuur van Middelstum Damste j r stond sinds 1827 te Wetsinge-Sauwerd W Dum-
kerken Reductie 103v de bnef van Damste aan het C B van Middelstum is als Bijlage gepubheecrd 
bij het artikel van E G van Teyhngen Eenige opmerkingen over de snelle verbreiding van de Afschei
ding GTT,34 291-293 Zie ook J Wessehng 4/^c/! Gron 111,34-38 

" ' M e e r informatie hiero\er b i j j Wesseling,4/scA Gron, 111,38-41 
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LEERVRIJHEID EN OECUMENE 

De Bataafse Revolutie (1795) kreeg ook voor de kerken in Nederland de beteke
nis van een omwenteling. De in Den Haag bijeengeroepen Nationale Vergadenng 
maakte op 5 augustus 1796 een eind aan de bevoorrechting en overheersing van de 
Gereformeerde Kerk door alle kerkgenootschappen voor de wet aan elkaar gelijk te 
stellen. 
Er werd in die jaren van de zijde van de Remonstranten ook een poging onderno
men om te komen tot een 'algemeene broederlijke vereeniging' van alle protestantse 
kerken. Hoewel deze vroegtijdige oecumenische poging na twee jaar als mislukt be
schouwd moest worden, was het intrigerend te vernemen dat het remonstrantse plan 
door de Groningse Classis Westerkwartier werd goedgekeurd."' In de kerken van 
deze classis werd vrijwel direct na de Omwenteling van 1795 Besloten tot 'een vol
komen vrijheid van godsdienstige gevoelens'. De bewoordingen van het besluit zijn 
dusdanig dat men moet constateren dat de classis volledig instemt met de politieke 
en maatschappelijke veranderingen als gevolg van de Bataafse revolutie. De classis 
spreekt over 'de gezegende omwenteling van zaken in ons vaderland'.'^" Op voorstel 
van deze classis besloot de Synode van Stad en Lande de bepaling in het bevesti
gingsformulier voor predikanten dat zich richtte tegen de Sociniaanse, Arminiaanse 
en Ariaanse dwalingen te laten vervallen.'^' Daarmee kwam de deur open te staan 
voor afwijzing van de leer van de Goddelijke Drieeenheid, voor de ontkenning van 
de Godheid van Christus en voor de leerstellingen van het Remonstrantisme. De 
tolerantie in Groningen leek nu bijna grenzeloos te worden. Immers, men achtte in 
Groningen ~ evenals in andere gewesten'^^ - de tijd gekomen om de vroeger zo sterk 
afgekeurde afwijkende leringen van Pontiaan van Hattem''' ', Frederik van Leenhof^'', 

' J Rei tsmaenJ hmdehoom, Geschudenis van de hervorming en de Hervormde Kerk der Nederlanden Derde druk, 
724 Het progressieve besluit van de classis Westerkwartier hangt voor een niet onbelangrijk deel samen 
met de grote invloed van ds J E Winter te Zuidhorn en ds A J Muntinghe te Oldehove, zij waren 
'verlicht' en warme voorstanders van 'de nieuwe orde' na 1795 en wisten de meeste collega's in de 
classis hienn mee te knjgen Ds Winter was ook politiek actief als lid van het 'democratisch' gekozen 
provinciebestuur van Groningen H Veldman in A Teelken c s , ZV hervormde kerk van ̂ uuikorn, 75 

' Classicaal Protocol van 't Westerkwartier, 29 apnl 1795 RHC GA, toegangsnummer 180, inv nr 10 
' Acta Provinciale Synode van Groningen 1795, RHC GA, toegangsnummer 692, inv nr 42 
'Over vergelijkbare ontwikkehngen in Noord-Holland J Exalto e n J K Karels, Waakzame wachters en 
kleine vossen Gerejormeerden en herrnhulters in de Nederlanden, 1734 1754, 174w 

' Pontiaan van Hattem (1645 Bergen op Zoom 1706 Bergen op Zoom), als predikant van St Philips-
land verdacht van de kettenj van het Socinianisme, het Pelagianisme, het Mamcheisme en het Spino-
zisme, de universiteiten van Leiden en Utrecht oordeelden echter tegengesteld aan elkaar, Van Hattem 
ging later voor m conventikels, terwijl de Staten van Zeeland hem verboden zijn 'lasterycke' leringen 
verder te verbreiden De overheid van Bergen op Zoom, waar hij weer woonde, was tolerant, ondanks 
een bepaling van de Staten-Generaal H Kaajan, CE (eerste druk), s v Hattem (Pontiaan van), vgl S 
van der Linde, CE (tweede druk) met meer treffende nuancenngen 

' Fredenk van Leenhof (1647 Middelburg - 1713 Zwolle), predikant in twee gemeenten te Vlaanderen, 
te Velzen en Ie Zwolle, stond bekend als Cartesiaan en Coccejaan, met name de Voetianen bestreden 
hem, daar kwam later bij de verdenking van Spmozisme, door de synode van Noord-Holland (1706) 
sterk bekritiseerd en uiteindehjk werd hij afgezet door de Synode van Overijssel (1708), terwijl de kerk 
en de magistraat \ a n Zwolle hem bleef erkennen, Zwolle werd uit het kerkverband gestoten totdat 
Leenhof in 1711 zijn ontslag aanvToeg en met ementaat gmg H Kaajan, CE (eerste druk), s v Leenhof 
(Fredenk van), vgl CE (tweede druk) en ook M R Wielema, BLGNP, deel 5 
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Willem Deurhoff^^ en de Herrnhutters'^^ niet langer expliciet in het bevestigingsfor
mulier te vermelden. De algemene vrijheid van godsdienst en de gelijkheidsgedachte 
stonden immers haaks op de gedachte van ketterbestrijding en -vervolging. Intus
sen verklaarde de classis Westerkwartier nog wel dat men zich niet met de leer van 
Herman Alexander Roell en Balthasar Bekker'^' kon verenigen, maar tegehjk werd 
uitgesproken dat deze geleerden aan kerk en wereld 'zoo lang met mond en pen ten 
dienste hebben gestaan', en dat zij 'door velen zelvs op den opentlijken leerstoel zoo 
dikwijls op de lijst der hemelingen geplaatst werden', dat het niet meer aangaat hen 
'op de ketterlijst te vinden'.'^° In dat licht zal men ook de nog jarenlang gehandhaaf
de eis van de theologische faculteit van de Academie van Groningen moeten zien dat 
een proponent 'de gevoelens van Bekker en Roell' diende te verwerpen.'"^' De kracht 
van deze eis was echter gebroken doordat de kerkelijke vergaderingen zich voortaan 
tolerant opstelden. Deze besluiten vormen een scherp contrast met de felheid waar
mee Groningen eerder die eeuw hun leer had afgewezen.'^" 

Een a n o n i e m protest 
Tekenend voor de overgang naar de nieuwe tijd was de kerkelijke behandeling van 
het in 1800 te Groningen uitgegeven geschrift van 16 pagina's ' " waarin een anony
mus een aantal bezwaren inbracht tegen de zijns inziens vérgaande veranderingen 
in de kerk. De schnjver stelde zich voor als 'een liefhebber van goede ordeningen in 
Burgerstaat en Kerk'. Hij komt met de volgende 'bedenkingen': 
1. "Of het bestaanbaar, eerlijk en edelmoedig zij, zich als Leeraar bij een Kerkge

nootschap plegtig te hebben verbonden, zich er ook, als zoodanig, bij voortgang 
te laten bezoldigen, en zich echter aan de Geloofsbelijdenis van dat Genoot
schap niet te houden, maar die openlijk te wederspreken? 

2. Of de Groninger Synode zij afgeschaft, dan of dezelve nog wettig besta? 
3. Of Predikanten of Classen, zonder voorkennis van hunne kerkenraden en Ge

meenten, zich van de Synode mogen onttrekken? 
4. Of ook de Leden der gemeenten daar aan zij gelegen?" 

Willem Deurhoff (1650 Amsterdam 1717 Amsterdam), mandenmaker van beroep, autodidact, stich
ter van de filosofische beweging van het deurhovisme, een tak van het cartesianisme, hem werd ver
weten ook spinozist te zijn, Deurhoff leerde een merkwaardige chnstologie Chnstus zou het resultaat 
zijn van Gods eerste scheppingsdaad en daarom was de hele schepping uit Hem voortgekomen Het 
deurhovisme werd daarom wel 'panchnstisch' genoemd W van Bunge, BLGNP, deel 4, vgl J H L.and-
wehr, CE (eerste druk), s v Deurhoff (Willem) 

' De Herrnhutters vormden als volgehngen van Von Zinzendorf een opwekkings- en zendingsbeweging 
in de 18*̂ ' eeuw, gereformeerden in Nederland hadden bezwaren tegen zijn chnstologie, waardoor de 
Vader achter de Zoon terugtreedt en waann het lijden van Chnstus zo wordt verheerUjkt dat dit geest-
dnft veroorzaakt bij de ware gelovigen (= Jesulatne) Over hun plaats m Nederland P M Peucker, 's 
Heerendijk. Herrnhutters m IJsselstem, 1736 1770 

' Over Roell en Bekker zie men BLGNP, resp deel 4 (door J. van Sluis) en deel 2 (door J A L Lancee). 
' Classicaal ProtocoU van t Westerkwartier, 29 apnl 1795 ff//CG/4, toegangsnr 180, inv nr 10 
'Notulen theologische faculteit Academie van Groningen, RHC GA, toegang 46, inv nr 134, waar de 
formule om als proponent zich uit te spreken tegen de gevoelens van Bekker en Roell nog tot het jaar 
1810 blijkt te fungeren 

'J Wesseling Afsch Gron , III, 15 
' N N , Een iiertal kerhhjh bedenkingen, gedeelkhjk beantwoord, en verder bijzonder ook m de Groninger Ommelanden ter 
onzijdige overweging aangeboden J Oomkens, Groningen 1800 Het RHC GA beschikt over een exemplaar 
van deze uitgave, in dezelfde band bevinden zich ook de twee geschnften die een vervolg erop bevatten 
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En verder stelt de anonymus Klachten tegen afwijkingen m de prediking werden en 
worden terzijde gelegd Wie doorgaat met het uiten van klachten wordt uitgemaakt 
voor een 'vervolgzieke kettermaker' '̂ ^ 
De Classis Westerkwartier voelde zich duidelijk aangesproken en het tijdens de 
zomer van 1800 ds J E Winter van Zuidhorn'^"", in samenwerking met ds AJ 
Muntinghe van Oldehove en ds J C Schonfeld van Nuis, een Modige Verantwoording 
opstellen, Dit 'ter handhaving van de eer en ter 7Uivenng der classis' Daann werd 
met zozeer ingegaan op de bezwaren, maar werd de persoon van de bezwaarde 
pamflettenschnjver te kijk gezet als 'lasteraar' en als 'rustverstorende kwaadstoker in 
de Kerk en in de Burgerstaat' De classis stond als etn man achter deze apologie En 
mocht de anonieme pamfletschnjver met ophouden met deze 'hoon en belediging 
van de classis' dan kon hij rekenen op een gerechtelijke vervolging ' '* 
De anonymus nam toch zijn pen weer ter hand en nog voor het eind van het jaar 
1800 lag er een nieuwe brochure"^ op tafel, waann hij de aantijgingen van ds 
Winter zonder meer van de hand wees De anonymus stelde dat hij geen personen 
walde treffen, hij wilde slechts kerkelijke zaken aan de orde stellen Hoe diep het bij 
hem ging kan men afleiden uit de twee uitvoenge citaten die als motto's fungeerden 
bij deze uitgave Het eerste bevat de woorden 

"Helaas' Het van God afkeng en ingebeeld hoogmoedig menschelijk vernuft 
IS njk in verdervende uitvindingen tegen Jesus, dat er zijne Godheid door 
wordt geloochend, zijne voldoening ontkend, de kracht van zijn heilig leven en 
onvergelijkehjken dood, binnen de bekrompene grenzen van leer en voorbeeld 
wordt opgesloten gelijk dit geschied, als men Hem met voor Godverzoener, 
verwerver van heil, en aanbrenger van 't leven de onsterfelijkheid houdt, met 
door 't geloof in zijn bloed gerechtvaardigd, met door zijnen Geest geheiligd, 
niet door zijn Gods kragt tot het beeld Gods herschapen, worden wil Elk 
leerbegnp, dat Jezus in een ander daglicht stelt, spreekt van Hem op ene 
geheel vreemde wijze, hemels breed verschillende van het geen Jezus van zich 
zelv gezegd heeft, en zijne Apostelen geloofd en gepredikt hebben " '̂ ' 

Het tweede citaat is genomen uit de Huis Uitlegger van Ph Doddndge'^', dat een 
toepassing bevat op de woorden van 1 Petrus 2 4 en 5, waar de gelovigen worden 
aangemoedigd te blijven bouwen op de rotssteen Chnstus Het laatste vervolg van 
de anonieme brochureschnjver kwam in 1801 uit in 18 pagina's onder de titel Vervolg 
en afscheid der beoordeling van de zogenaamde verantwoording der Classis van 't Westerkwartier 

' Vgl J Wessehns; Afsc/i Gron , III, 16 
'Johannes Ernestus Winter (1751 Groningen - 1841 Zuidhorn) sinds 1778 predikant te Zuidhorn (63 
jaar lang) patnots gezind, na 1795 lid van het Provinciaal Bestuur van Groningen, H Veldman, De kerk 
in tiet midden Kerkgesc/itedents van ̂ uidhorn, 29v en 4 0 w 

'Notulen Classis Westerkwartier 16juh en 2 september 1800 Art 6 A//rG<4, toegang 1772 inv nr 180 
Het IS nooit duidelijk geworden wie de auteur was van de pamfletten tegen de Classis Westerkwartier 

' N N , /)f zoogenaamde verantwoording der classis t an liet Westerkwartier, aanvangelijk beoordeeld en derzelver schende 
lyke verdictitzeten getogensiraft J Oomlcns Groningen 1800 

' Het citaat is, aldus de tekst in de brochure afliomstig uit \ a n Loo leerredenen I D 264 Met \ a n Loo 
wordt vermoedelijk gedoeld op ds Jacobus van Loo (1754-1797) van 171777 1797 verbonden aan de 
Gereformeerde Kerk \ an Ootmarsum hij gold als behoudend in zijn ti|d PM Peucker BLG.\P IV 

'Philip Doddridge (1702-1 7D1) was een bekend prediker bij de Indcpendenten in Northampton (Enge
land) 6 £ ( l ' e n 2'druk) Hij onenteerde zich theologisch sterk op Calvijn ftGC(3Aufl) Enkele werken 
van hem werden in het Nederlands vertaald 
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en derzelver schendelijke verdichtzelen gelogenstraft door den schrijver der kerkelijke bedenkingen. 
Daarin werden negen voorbeelden van afwijkingen van de gereformeerde kerkleer 
vermeld. Hoewel ze al in 1787 bekend gemaakt waren aan twee classes in de 
Groninger Ommelanden, bleek nu dat de kerkelijke vergaderingen er niets mee 
gedaan hadden; en daarom wilde de schrijver de zaken alsnog aan de orde stellen. 
De volgende omstreden kwesties werden door de anonymus naar voren gebracht: 
• Leerstukken die niet voor het verstand 'aannemelijk' gemaakt kunnen worden, 

komen niet in aanmerking voor aanvaarding; redelijkheid is de maatstaf voor 
het geloof. 

• De kerkleer van de Goddelijke Drieeenheid gaat in tegen het 'gezond verstand'. 
• De verwerping van de leer van Christus' plaatsbekledend lijden en sterven als 

betaling van menselijke schuld. 
• De tekening van de weg naar het leven, zoals in Mat. 7, waar het gaat over de 

smalle weg en de enge poort, is nu achterhaald; zoiets gold alleen maar in de 
eerste, moeilijke jaren van het christendom. 

• De vijandschap van 'het bedenken van het vlees' (Rom. 8) heeft geen betrekking 
op het zedelijk bederf van de mens, maar op de afkeer van joden en heidenen 
van het evangelie. 

• De mens is van nature niet totaal geestelijk dood, hij kan zich door verbetering 
zo ver opwerken dat Christus hem beloont met de zaligheid. 

• Het ontkennen van de mogelijkheid dat de mens meewerkt aan zijn eeuwig 
geluk, houdt ook in dat men hem niet in staat van beschuldiging kan stellen. 
Immers, wat hij niet kan, is hem toch niet als schuld aan te rekenen? 

• Als er al bekering nodig is, dan hoeft dit niet gepaard te gaan met zoveel berouw 
en droefheid als doorgaans gepreekt wordt. 

• Er is geen bijzondere werking van Gods Geest nodig. 
Van een werkelijke behandeling van deze bezwaren is in geen enkele Groningse 
classis sprake geweest. De zaak is stil blijven staan na de verschijning van het derde 
pamflet. 

Met betrekking tot de zaak van kerkelijke tolerantie in de jaren direct voorafgaand 
aan de Afscheiding gaf J. Wesseling'^" een overzicht van de verschillende bezwaren 
die in Groningen bestonden tegen de nieuwe geest in de kerk. We vatten die samen, 
(met tussen haakjes de namen van de bezwaarden): 
• de onwil om de leer van verkiezing en verwerping te leren (J. Klok, Delfzijl; A.H. 

Wildeman, Schildwolde; H.E. Gelms, Oude Pekela); 
• de invoering van de Evangelische Gezangen (J. Klok, Delfzijl, kerkleden te 

Grootegast en Doezum; H.E. Gelms, Oude Pekela);'''^ 

De hier vermelde gegevens komen bij Wessehng ook ter sprake als hij in /ijn driedelig werk over de 
Alscheidmg van 1834 in Groningerland de lokale geschiedenissen van de Afscheiding beschnjft De 
namen van de bezwaarden zijn bekend aJs van hen die leiding gaven aan de Afscheiding m hun eigen 
omgeving 

'Algemeen L de Geer, Ontstaan, imoenngen ontvangst lan den Evangehschen Gezangenbundel m deNederdmtsch 
Hervormde Kerk, A W Bronsveld, De Evangelische Gezangen, verzameld in de jaren 1803-1805, en in gebruik by 
de MederlandscheHervormde Kerk. Over de strijd tegen de Gezangen in fnesland. A Telgenhof, Psalmen en 
gezangen in het negenttende-eeuwse Frusland. Ds. G.J. Gobitis du Sart en zyn stnjd tegen het verptuhle Evangelische 
gezang 

135 



Hendrik de Cock (1801 - 1842) 

• de verdringing van 'de zuivere leer onzer godzalige voorvaderen' (M.S. Sijpkens, 
Meeden); 

• het niet meer leren van 'het dierbare erfgoed' uit de leer van ds. W. Schorting-
huis (kerkleden te Midwolda e.o. in het Oldambt); 

• het niet meer volgen van de piëtistische leer van ds. S. Tjaden, gereformeerd 
predikant te Nieuwe Pekela van 1720-1726 (H.E. Gelms, Oude Pekela); 

• ondermijning van de leer van de vrije genade, verkondiging van de leer van 
de algemene verzoening, ontkenning van de erfzonde en van de geestelijke on
macht van de bekering van de mens (K.W. Brands te Wetsinge-Sauwerd); 

• idem (enkele leden van de kerkenraad van Adorp). 

Van meer dan één van de bezwaarden is bekend dat hij de kerkdiensten van de eigen 
predikant niet meer (geregeld) bezocht, maar liever in een conventikel zijn 'geestelijk 
voedsel' ontving. 

Het oecumenisch streven van koning Wil lem I 
Met het herstel van de onafhankelijkheid van Nederland in 1813 kwam het Huis van 
Oranje ook terug. De oudste zoon van de laatste stadhouder werd eerst 'Souverein 
vorst' van Nederland en in 1815 uitgeroepen tot koning van het Verenigd Koninkrijk 
van Nederland en België.'*" Zijn godsdienstpolitiek was erop gericht de eenheid van 
alle christenen na te streven en zo een krachtige basis te creëren voor de nationale 
eenheidsstaat.'"" Zijn directe bemoeienis met de NHK - daarin bijgestaan door de 
hoge ambtenaar J.D.Janssen van het Departement van Eredienst - leidde tot de in
voering bij Koninklijk Besluit van het Algemeen Reglement van 1816.'''' Het presby-
teriale stelsel werd vervangen door een synodaal-jhierarchisch kerkmodel. Een jaar 
later werd voor de NHK een wijziging doorgevoerd inzake de ondertekening van de 
proponentsformule, waarbij de tekst geen helderheid gaf over de aard van de bin
ding aan de gereformeerde belijdenis. Het was de wens van de koning dat alle pro
testantse kerken op gelijke vrijze zouden worden georganiseerd. Dit was een van de 
voorwaarden voor oecumenische toenadering en - zo mogelijk- vereniging van alle 
protestantse kerken. Dat laatste begon zich af te tekenen in de kerkdiensten waarin 
remonstrantse voorgangers dienst deden in de N H K terwijl Hervormde predikanten 
voorgingen in een remonstrantse kerk.'**' De godsdienstpolitiek van Willem I mag 
dan als niet-geslaagd worden bestempeld, ze iüustreert wel de drijfveren van het de 
eerste decennia van de 1Q"*' eeuw die zich richtten op oecumenische verbroedering. 

'BIJ de totstandkoming van het Koninknjk der Nederlanden werd uitgegaan van de idealen van G K 
van Hogendorp, dat zou moeten blijken uit een regenngsstelsel waann politieke en economische een
heid bestond op basis van de beginselen van de Verhchting m b t het landsbestuur, met als basis de 
eenheid van taal en van de histone van de 17 Verenigde Nederlanden J .M M de Valk in zijn inleiding 
tot. Phihp Willem lan Heusde, Wijsbegeerte van het gezond verstand, Baarn 1989, 9 

' Hierover meer bij J A Bornewasser, "Het Credo geen rede van twist " Ter verklaring van een 
koninkhjk falen In J A. Bornewasser, Kerkelijk verleden in een wereldlijke context, 113-148 

'J C A van Loon, Het Algemeen Reglement van 1816 
'D .PD Fabius haalt in zijn Kerkelijk Leven (1918, p. 20) een relaas aan mr Mackay waann deze vertelt dat 
de remonstrantse ds Des Amone van der Hoeven preekte in de Domkerk te Utrecht en de Hervormde 
ds I J Dermout in de remonstrantse kerk te Rotterdam. Tevens ma<ikt Fabius melding van de bezwaren 
hiertegen van ds D Molenaar 
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Het draagvlak ervoor was aanwezig, zeker bij Hervormde voorgangers. Te denken 
valt aan de woorden van J.H. van der Palm: 

"Ongelukkig hij dan, die de eendragt zou wiUen, zou durven verstoren' Voor wien de wensch en 

het voorbeeld van zijnen Vorst even mm hetlig zouden zijn als geweten, Godsdienst en burger

trouw' Die het eerst het zaad der partijschap zou willen waaijen, vne hij zijn moge, op hem kome 

de vloek der naüe' Achter welk voorwendsel hij schuile, onder welk masker hij zich vermomme, 

die ons den schat ontrooven wil, voor zoo veel goud en bloed verworven, die de enige zuil van ons 

volksgeluk wil omverwerpen of ondermijnen, wie hij zijn moge, op hem kome of ruste de vloek 

der nalie' Maar zegen van God en menschen over elk, die de eendragt sticht en aankweekt, die 

oude wonde heelt, en nieuwe banden strengelt, die vertrouwen koestert en misnoegen dempt, die 

harten en handen vereenigt, om niets te doen en mets te willen dan 't geen pligt en Vaderland 

eischen' Gezegend de Leeraar, die van den gewijden kansel de taal der liefde doet hooren, die 

rond en eerlijk, met Evangelischcn zin, aan hoogmoed en bitterheid, aan burger- en Godsdienst-

haat, in den naam zijns Heeren, met de woorden zijns Meesters, Gods toorn bedreigt' Vrede en 

vereeniging is de standaard, door Oranje opgengt, om onder denzelven ons allen rondom hem 

te scharen, en, terwijl wij mede onze krachten zuUen inspannen om voor Europaden vrede te 

helpen bevechten, zal Neêrlands bodem een tempel zijn van burgerlijken vrede'" '"̂ ^ 

S t e m m e n van progressieve buitenstaanders 
In de provincie Groningen werden in deze jaren over de toekomst van kerk en religie 
ook stemmen vernomen van progressieve persoonlijkheden. Het zal niet zo verbazen 
dat zich onder hen juist twee doopsgezinden presenteerden. Niet dat zij ~ zoals som
mige doopsgezinden die een streng-behoudende instelling hadden - ook maar enige 
geestelijke affiniteit tot de gereformeerden c.q. afgescheidenen bezaten, integendeel, 
hun afkeer van deze kerkmensen was overduidelijk. Daarbij motiveerde het hen ook 
dat de omwenteling van 1795 en de daarmee samenhangende verlichtingsideeën aan 
hun kerkelijke gemeenschap vrijheid en erkenning had bezorgd. 
Onder deze doopsgezinden nam mr. Hendnk Willem Hovmg, notaris te Onderdendam, een 
zeer prominente plaats in.'*^ Met zijn progressieve ideeën had men al in 1797 kennis kun
nen mjiken toen zijn patriots getinte geschrift Over de gekjkheid het licht zag. Maar kort na 
de bevrijding van de Franse overheersing Het Hoving opnieuw van zich horen met zijn 
boek Christendom en Hervorming Hij wUde niets liever dan één algemene protestantse kerk, 
waarvan de overheid moest verklaren dat de leden zich niet hoefden te schikken onder 
het gezag van menselijke formulieren, leer- en gezangboeken, omdat dit 'naar den aard 
van de veranderde omstandigheden en denkwijze' ten einde was. Hij constateerde met 
vreugde 'de zich steeds verder onder de menschen uitbreidende vatbaarheid voor gezonde 
redenering'. Het geschrift van Hoving was voor de één een geruchtmakend boek, voor 
de ander een bevnjdend woord. Ds. Winter van Zuidhorn wekte de indruk er nogal mee 
ingenomen te zijn geweest, maar hij heeft zich naderhand verdedigd tegen de in dit kader 
geuite beschuldiging van zijn auteurschap.'''* 

'J H van der Palm, Vaderlandsche Uitboezeming, geciteerd via C W Monnich, De kerken der hervor
ming sinds 1813, in A G Vi'eüer c s ,Gesckedenumnde KerktnMdtrland,237v 

' Over Hoving is geen biografie bekend, vgl A L Hempenius, Onderdendam, middelpunt van Hunsingo Uitg 
Waterschap Hunsingo, Onderdendam 1992, lOw Het waterschap Hunsingo is in 1995 overgegaan m 
het Noorderzijlvest te Groningen 

' IJ Botke, Boer en heer, 156v 
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Van een iets ander kaliber was het optreden van de van huis uit doopsgezinde boeren
zoon Marten Douwes Teenstra te Ulrum.''' Hij heeft zich laten kennen als een felle beslnjder 
van de afgescheidenen en van allen die tot de 'fijnen'gerekend konden worden. Vanwaar 
zijn grote invloed'' Hij was de enige Ulrummer die 'iets meer van de wereld gezien had'. 
Nederlands-Indie, zowel Oost als West, had hij bereisd, hij kende vreemde culturen en 
stond ook open voor vernieuwende opvattingen op allerlei terrein. De meeste dorpsbe
woners in zijn geboortestreek zaten volgens hem nog gevangen in de bekrompenheid van 
het particularisme, in de gebondenheid aan oude tradiües, waaronder die van de gere
formeerde religie. Hij was uit naam van de verlichte ideeën een warm pleitbezorger van 
tolerantie naar liberale snit. Wie terug wilde naar de tijd van de binding aan de gerefor
meerde confessie, naar de tijd waann de staat onder controle stond van de calvinisten, 
had in de progressieve Teenstra een verklaard en welsprekend tegenstander In Ulrum gaf 
hij - echter anoniem - het geruchtmakende boekje Ulrum, zoo ah het is, en desz<elfs toenemende 
volksbewegingen in october 1834 lut. De toonhoogte is die van een zelfgenoegzame man uit de 
hogere kringen. Zijn tijdgenoten hebben niet geweten wie de auteur was, pas in 1967 
bleek dit probleem definitief te zijn opgelost.'*' 

'* Marten Douwes Teenstra (Noordpolder 1795 - Ulrum 1864), telg uit een vooruitstrevend, verlicht 
Fries geslacht van landbouwers dat zich m de IS* eeuw vestigde in de provincie Groningen Marten D 
reisde naar de Nederlandse kolomen en werd eerst opzichter van bruggen en wegen op Java, daarna 
werkte hi| als landbouwadviseur in Sunname In 1834 vestigde hij zich in Ulrum, waar hij een aantal 
geschnften uitgaf, voornamehjk op koloniaal en regionaal-historisch gebied, IJ Botke, Dne generaties 
Teenstra, 49-56, vgl Meuwe Groninger Encyclopedie, s v Teenstra 

™ De Calatogus van de tmloonstetting m b t de Afsctmding van 1834 schnjft het boekje toe aan burgemeester H 
Bazuin van Ulrum, G Keizer [Afsclieiding, 328v) vermoedde dat de berichtgever aan dr Gieseler - ene 
mr X , en dat betiof dan P Hofstede de Groot, die hij overigens niet bij name noemde de schnjver 
was, F L Bos {Arctmfstukken, I, 317) dacht aan J h r mr O J Quintus, secretans van het Provinciaal Col
lege van Toezicht op de kerkehjke administratie der Hervormden te Groningen, evenzo vermoedde H 
Bouma (in Gereformeerde Kertcbode voor Groningen, Friesland en Drenthe, 13 september 1959) J S van Weerden 
{Spanningen, 53-75) bracht de oplossing, op grond van onderyoek in het archief van M D Teenstra 
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Predikant in \olie rechten, 1824-183J 

BIJLAGE | Vier br ieven van Hendr ik en Frouwe 
ui t 1828 

We publiceren hier de volledige teksten van de bewaard gebleven briefwisseling tus
sen Hendrik de Cock en zijn echtgenote, Frouwe Venema, zoals die tijdens de vakan
tiereis van Hendrik in 1828 heeft plaats gevonden Hoewel de brieven in 1934 door 
G. Keizer werden gepubliceerd, nemen we ze in deze studie ook op. In de eerste 
plaats vanwege het biografisch karakter ervan, maar ook omdat we op meerdere 
plaatsen een andere tekstweergave voorstellen dan Keizer deed. We geven de tekst 
zoals die in de originele vorm is bewaard gebleven in het Kamper Gemeente Archief; 
de spelhng van de briefschnjvers is niet consistent. In onze annotaties vindt men 
enkele verduidelijkingen. 

Brief 1 

S'Gravenhage den I7denjuly 1828. 

Lieve Frouwe & verdere mij hoogst durbare Vrienden! 

Uit myn bnej aan Harmannus'''^ zult gy waarschynelijk mijn gelukkige aankomst te Harlingen 
vernomen hebben. Daar nu gingen imj'^" s'morgens te 4 uren op reis, met de Harlinger Beurtman, 
want om met de stoomboot te varen had ik tot den anderen dag, tot donderdag nl moeten wagten. 
Deze overvaart was in vele opzigten regt aangenaam. De morgenstond was heerlijk, de zon verrees met 
luister, pragt en majesteit uit de kimmen; maar het was geen zeemansweer. dodelijke stilte heerschte op 
de baren, de zee scheen als getemd en in volmaakte rust; desniettegenstaande gingen wij onder zeil, en 
kwamen met moeyte uit de haven. -
Daar hebben vuij zfiker omstreeks 4 uren, omgedobberd zonder eenigsints van belang te vorderen; maar 
toen ontstond er van lieverlede eenigsints meerder wind en wel een ons zeervoordelige, nl. JWO. De 
imnd bleef echt den geheelen dag zoo matig, dal wij met meer dan 3 mijl in de wagt vooruitkwamen. 
BIJ dat aangename weder, ben ik volstrekt nwt zeeziek geweest, heerlijk vertoonden zich aan ons oog 
den geheelen dag, de Westkust van Vriesland en de Oostkust van Noordholland -
Altijd hadden wij het land in het gezicht, en benevens hetzelve van de 50 tot 100 en misschien meer 
scliepen, du op de Zuiderzee rond dobberden. -

Dingsdagavond''' begon de wind eenigsints wederom te bedaren, wij vleiden ons in de kooy te ruste en 
woensdagmorgen (erboven staat, donderdag) te 3 uren ontwakende en uit de kooy gesprongen zijnde, 
waardde mijn oog langs het IJ, en zag daar de lOOden zeilen, die van O & W, ̂ uid & M daar 

'^ Harmannus bedoeld is Harmannus Gerhardus de Cock (1805 Wddervank -1874 Winschoten), een jon
gere broer \ an Hendnk Hij wordt m 1835 'Bewaarder van de hypotheken van het arrondissement 
Winschoten', daar trouwt hij met Geertje Groencveld, op het moment van deze bnefwissehng woont 
hij als vrijgezel waai schijnlijk nog in Wildervank Bron GA Winschoten, Bevolkingsregister G Keizer 
(Afschading, 152v) noteert hier de naam Hermanna en hi) denkt aan een zusier van Frouwe, maar dat 
is een onmogelijke optie De hier bedoelde bnef aan Harmannus is niet bewaard gebleven 

"Met 'wij' kan De Cock duiden op een medereisgenoot, wellicht ds Begemann sr uit Norg, hij kan ook 
in het algemeen doelen op al zijn medereizigers, maar ook is de stijlvorm 'pluralis majestatis' moge-
lijk 

'' Dingsdagavond kan een vergissing van De Cock zijn, hij corngeert even verder 'woensdagmorgen' m 
'donderdag', G Kei?er [Afscheiding, 152) schreef dan ook al i p v dinsdagavond woensdagavond 
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samenkomen. Ook daar zagen wij wederom het pragtig opgaan der heerlijke zon, en stapten te S'A 
uur aan wal in Amsterdam. - Lieve Frouwe, tot nog toe u dus alles wel gegaan, en mets hindert mi] 
op reis dan uwer afzijn. O had ik u bij my, mij dunkt ik zag nu wel reeds kans om behoorlijk voor 
u te zorgen Wie weet! Wij zullen in 't vervolg nog wel eens samen aan 't reizen komen. Doch ter 
zake: gij zult ook horen, dat het mij degelijk te pas zal komen Amsterdam bezag ik dadelijk by mijn 
aankomst na het ontbijt op reis gaande. -
Mijne msgezellen zal ik u naderhand wel eens nader bekend maken. -
Te 6'/2 uur ging ik naar de Oude Kerk en hoordde daar Ds. Ten Hoeven'^^ en Brachthouzer'''^ du 
het orgel uitnemend bestuurdde. De kerk u schoon en pragtig en heeft 3 uitnemend schoon beschilderde 
glasramen. Van daar gingen imj naar de Meuwe Kerk, dat is ook een grootsch en pragtig gebouw en 
heeft verschelden praalgraven, zoo als bv. van de Ruitervan Kingsbergen'^^, meteen uitnemend schoon 
bewerkte predikstoel -
Daarna bezigtigden imj het Komnglyk paleis en deszelfs toren ter hoogtte van 180 voet en overzag 
van daar Amsterdam en deszelfs omstreeken. 
Dat gebouw is stout en kostbaar. Het pronkt met 3 beelden op deszelfs voorplan van louter brons en 
12 voet hoog Het bevat 64 kamers waarvan wij er 24 bezagen die voornamelijk waren ten dienste 
van den koning, de koningin en de prinses. — 
Alles was pragtig gemeubileerd. -
De grote danszaal vooral, dezelve wwi 130 voet lang, 60 breed en 40'^^ hoog, verwulfd'^" nl dezelve 
pronkte met 5 of 7 ontzaggelijk grote kristallen kronen. Het gordijnenpaar in du zaal had gekost f 
1000,00 en dezulke waren er z(ker ongeveer 20. ~ 
Men zeide dat het ameublement van dat huis te voeren, door Amsterdam, aan Lodewijk Napoleon 
geschonken, gekost had 11 millioen 150 duizend gulden. -
Van daar bezagen wyfelix mentis, een gebouw geuryd aan kunsten en wetenschappen, een gebouw, 
dat van bouwen f 700.000 gekost had, en waar wij een schildenj gezien hebben, waar een f 8000 
voor geboden was. 
Ik zit thans in den Haag. Ds. Begemann'^' u vertrokken, morgen ga ik na Dongen en heb een goede 
reisroete By welzyn zit ik morgen avond omstreeks 6 uren byjan'^". Van daar hoop ik u ook eens 
te schrijven. ~ Vaarwel lieve! Geniet met ons kindje en met allen die my dierbaar zyn. Gods zegen en 
houd u overtuigd van mijne liefde, en gy ouders Br ^ss. 

HdeCock 

' Ds A H ter Hoeven is een van de Amsterdamse predikanten die 'door het rechtzinnige deel der 
gemeente' als een 'trouwe leraar' wordt aangemerkt, R B Evenhuis, Ooiz dat ivas Amsterdam, deel 5, 
150 

' Hier doelt De Cock op de toonkunstenaar Brachthuyzer, R B Evenhuis, Amsterdam, 91 
* De Cock doelt op de praalgraven van de admiraals Michiel Adriaenszoon de Ruyter (1607-1676) enjan 
Hendrik van Kinsbergen (1735-1819) 

' G Keizer {Afscheiding, 154) heeft hier 100 voet hoogte, maar het handschnft van de Cock wijst eerder 
in de richting van het getal 40, dat levert al een hoogte op van 40x28,31 cm = 11,32 m 

' Verwulfd betekent verwelfd, van een gewelf voorzien 
' Zie noot 2, ds Begemann vertrekt met een (voor ons) onbekende bestemming, kennelijk nog met naar 
zijn zoon Jan m Dongen, daar reist De Cock de volgende dag naar toe Misschien reisde Begemann sr. 
naar zi)n andere zoons m Limburg 

*Jan Jan Begemann, een studievriend van De Cock, predikant te Dongen 
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Brief 2 

Dongen Zaterdag den 19denjuly 1828 

Lieve Vrouw' En alle mij hoogst dierbare belrekkingen van Vader, Moeder, Broeders en ^uster Heil 
en zegen zy en worde u gedung van God geschonken en bevestigd 

[In de marge van het eerste blad van deze bnef schnjft De Cock (N B Lieve 
Vrouw, ik verzoek u deze brieven ter mijner hennnenng op te bewaren - ] 

Daar zit ik dan nu reeds aan de schrijftafel te Dongen de plaats mijner bestemming Hartelijke blijd 
schap en innisfi vreugde ontwaardde ik bij mijn aankomst en het vreugdevol wederzien van mijnen 
ouden vnendjan du ui ook door dezen bij voorraad allen laat groeten Ik schnjf zoo spoedig Lieve' 
om u ten mijnen opzigte gerust te stellen Ds Begeman'^' vertrokken zynde toen ik den Haag aan
kwam , informeerde ik mij daar zoo goed ik kon, om op het voordeeligst en vermakelykst naar Dongen 
te razen, 't welk my ook zeer wel gelukt u Omstreeks 3'/? uur nl ging ik in de Postwagen van den 
Haag naar Rotterdam, passeerde Delft, alwaar een arsenaal u, en waar de praalgraven zyn onzer 
vorsten, ik zag vervolgens Schudam in de verte benevens andere minder merkwaardige plaatsen En 
kwam alzoo te S'A uur of omstreeks 6 uur te Rotterdam -

Daar ben ik in de stoomboot gegaan — in Willem de eerste nl en heb voor het eerst aldaar aan die 
watergevaarten myn hgchaam aanbetrouwd'^" 
De Maas is van Rotterdam tot Gorcum althans 't geen ik ben gevaren, een heerlijke en trotsche stroom, 
schoon liggen aan deszelfs oevers hier en daar de dorpen verspreid Wy zagen daarenboven wat meer 
dan ten halven wege Dordrecht liggen en kwamen, na nog een paar stoomboten ontmoet te hebben 
omstreeks 4'/2 uur te Gorcum 
Met my was onder anderen een heer gevaren in de stoomboot Van Gillis"'' geheeten zooals my daarna 
bleek med doet te '® Met dezen Heer had ik eenige kennu gemaakt op de stoomboot en nu toen 
wy aan land stapten, begon die kennis die ik dacht op te houden te vermeerden Hy had de vriendelijk 
held om my naar het logement te brengen, dat my het meest voegdde, hy het my de stad en deszelfs 
omstreken zien, de vaarten aldaar gegraven, de sluizen daar gebouwd sedert kort, de voornaamste 
straten, de markt het raadhuis etc Hy ging met my naar het huu waar de Groot"'' van Loevestein 
gebragt, in een boekenkist, ter neer unerd gezet -
Wy zagen die plaatsen, wy zagen de pompen in de regenwatersbak door Mevr De Groot aan den 
toenmaligen agenaar present gegeven, de geschilderde glazen, du die gebeurtenu voorstelde, en in de 
vertte wees hy my ook het slot Loevestein -
Ma alles bezigtigd te hebben, gingen wy naar een herberg aan de haven, dronken een glaasje malaga, 
en ten slotte bragt hy my wederom naar mijn logement, en vertrok onder myne hartelijke dankbetui
ging 

Zie noot 9 
Voor het eerst in een stoomboot (met een verwijzing naar Willem I) De Cock stapt een nieuw tijdperk 
\ a n techniek binnen 
De naam van de medicus was volgens De Cock 'Van Gillis' maar dient vermoedeUjk gelezen te worden 
als 'Van Gils twee Brabanders met deze naam waren in Leiden afgestudeerd Henncus Joannes van 
Gilsuit Oudenbosch (22 dec 1815) en Augustinus van Gils uit Tilburg (12 aug lü\6j. Album Promotomm 
Universiteit Leiden (bij de genoemde jaren) 
De plaatsnaam is De Cock kennelijk ontschoten 
Hugo de Groot (1583-1645) was in juni 1619 tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld en op het 
Slot Loevestein gevangen gezet, op 22 maart 1621 wist hij in een boekenkist te ontsnappen, waarna hij 
m ballingschap toog A C G M Eyf f inge renHJM Nellen in Het Delfts orakel Hugo de Groot 1583 1645, 
Delft z j [1983] 30-74 
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Omstreeks een ure vertrok ik van Gorcum met de diligence Spoedig kwamen wij aan de Maas, een 
bootje bragt ons daarover onder het sidderend beven van eene dame, du met ons overvoer Wij stapten 
te Sleimjk wederom aan land en vonden daar eene andere diligence du ons wachttede - Wij reden 
nu door Waalwijk""^ zagen aan de linker zyde Raamsdongen, aan de regt zyde het liefelijk liggend, 
maar kleine stadje Getruidenberg, dat door de O Waal bespoeld word ~ Te 4 uren omstreeks kwam 
tk aan te Oosterhout een plaatsje 't welk ruim een uur van Dongen af ligt -
Daar nam ik een loots'^-", nadat ik mij eenigsints verfnscht en verkwikt had, en kwam gelukkig en 
behouden omstreeks 6 uren aan te Dongen -
Het u een aardig landelijk dorp, het heeft eene goede pastory en kerk en de menschen komen mij in 
deze omstreken met onaardig voor 
Gisteren avond waren de Heeren Begeman van Morg nl en Smit"'' bij een heer en mevr Schroter'", 
en m de pastorie ontmoette ik eenenjongen Heer Begeman van het Cadaster"'^ die zoo zoo den dominé, 
ook op het lijf was komen vallen De Heer en mevr Schroter lieten ons oogenblikkelijk verzoeken 
en WIJ vonden daar een aardig gezelschap Omstreeks 9 uren vertrokken wij weder en omstreeks 12 
stapten wy, terwyl mij bijna de slaap overmeesterde, naar bed - Gerust geslapen enfnsch ontwaakt 
- Ook punctum - Mijn reis u mij tot hiertoe best bevallen, en het wondert my zelf, dat ik zoo goed 
allerwegen te regt kwam -
Over het geheel heb ik zeer goed gezelschap gehad, heb mijn reis tot dus verre met blijdschap volbragt 
en ben ook nog blyde 
Mogt ik tegenwoordig vernemen, dat gy alle gezond, fnsch en wel zyt, gelyk ik, o hoe zou my dat 
streelen. Lieve Frouwe schnjf my eens spoedig, ik verlang zeer van u en van onze kleine en van u allen 
het goede te horen, hoe eerder zoo liever -
Complimenten van Begeman doe ik by dezen aan allen God hoede begeleidde en vergezelle u, aan 
hem heb ik u opgedragen, aan hem draag ik nog dagelijks u op zoo dikwijls ik uwer gedenke God 
schenke ons het voorregt dat wy eikanderen gezond en m welstand wederzien O ' dat vooruitzigt 
streeelt en ben ik opgeruimd geweest lieve Frouwe op mijn heenreis, blyder zal ik dunkt my zijn, in 
mijne terugreis, door het vooruitzicht van het wederzien -
Intusschen bepaal u daarby met te sterk, dan duurt hel verlangen ie lang, en wordt het wagten einde-

We vermoeden dat De Cock zich hier vergist m de plaatsnaam Waalwijk ligt met echt op de route van 
Gorcum naar Dongen, met Geertruidenberg rechts en Raamsdonk(veer) links van de weg 
De Cock kan hier een loodsboot bedoeld hebben, ook een gids 

' Smit een niet nader bekend persoon 
De heer en mevrouw Schroter de heer Jacobus Juhus Emanuel Fredenk Schroter (1799-1851) was 
commies der posterijen te Ixuvcn, hij ging zich in 1836 vestigen te Nigtevegt, Hij was omstreeks 1830 
bevriend met H }• Kohlbrugge, die zich later van hem verwijderde Schroter was ook een kntische 
geestverwant van Isaac da Costa wat bleek uit zijn Gedacliten over de 'Bezwaren tegen den geest der eeuu' van 
Mr, I da Costa, Dordrecht 1823 Vgl O W Dubois Een vriendschap in Reveilknng, 82 O p het moment 
van zijn ontmoeting met Hendrik de Cock {1828 te Dongen) is S naar eigen schrijven een kerklid 
dat de Here nog niet kende, maar leefde midden in de wereld en de zonde' De ontmoeting met De 

Cock wordt later door Schroter als volgt aangehaald in een bnef aan De Cock, d d 10 maart 1834 
"Herinnert gij U nog die familie te D alwaar gij met J B in 1827 [moet zijn 1828, H\ ' ] kwaamt 
theedrinken toen wij gezamenlijk den volgenden dag naar G wandelend, alwaar gij predikte en ik 
het orgel bespeelde^ Dat was mijne familie toen on/e gehefde Moeder nog leefde Ik kende toen den 
Heere nog met en zocht hem met maar leefde midden in de wereld en de zonde ' Daarna beschnjft hij 
zijn geestelijke ommekeer en beëindigt de betrcflende ahnea met de oproep Broeder' Laat ons voor 
en met elkander bidden'' De brief van S , d d 10 maart 1834, is door De Cock gepubliceerd m Een 
paar bneien, uitgebeten ter opheldmng der waarheid Groningenzj [1834],5 vgl H de Cock, FG, I, 251 
' Een jonge heer Begeman van het Cadaster een niet nader bekende persoon, in het vervolg van deze 
bnefwisselmg heet hij een neef van de famihe Begemann 

142 



l'ri dikant in volle rc< hu n 1824-1833 

lijk verdrieten, en laat ons tevens Geliefde (om ons voor te grote te leurstelhng te wagten) gedenken, dat 
aardsche vreugde ons hier slegts beidt, en dat ons wereldsch geluk hoogst unsselvallig en aan gestadige 
verandering onderhevig is -
Nu Lieve' Vaar wel, geef onze Helenius Ija 1000 kussen voor mij Groet allen die naar mij vragen, 
gedenk gedurig aan mij in liefde, gelijk ook hij doet die zich met en hoogachting noemd. 

Uw echtgenoot 
HdeCock. 

Briefs 

Geschreven door Frouwe de Cock, geboren Venema; verzonden uit Winschoten, 
gencht aan de 'Weleerwaarde Zeergeleerde Heer Den Heer J. Begeman, Predikant 
te Dongen in Noordbraband', met op de omslagenvelop het verzoek 'Af te geven aan 
Den Heer H. de Cock aldaar' 

Winschoten den 22 July 1828 dingdag 
lieve Cock 

Daar ik van de morgen na Winschoot'^'' zyn gegaan en vond tot mijn Groote blijdschap de bnejven 
van U al waar 2 Gister en een van de morgen was aangekomen"" tot mijn groote blijdschap vernam 
ik lieve Cock datgij uwe heenreis met vreugde en blijdschap en in gezondheid mogte volbrengen welke 
üoorregt ik ook nog met onze klanne moge genieten en ook nog al die tijd uwer afwezigheid met onze 
klane heb mogen genieten Hij heeft het gesprek nog dagelijks over U en heeft onthouden dat paa hem 
belooft heeft bij u weggaan om hem bokjes en .. '" mede te nemen, en hij verheug zich wanneer ik 
hem er van voorpraat van uwe wederzien Ik hen zoo aanstond aan het Schrijven gegaan toen ik Uwe 
bnejven gelezen heb. Want ik kan liet zoo afieelden hoegij ook naar een bnef van mij zult verlangen. 
Gaarne lieve Cock had ik ook uit uwe bnef wilden vernemen wanneer gij dagt weer te komen en of 
de oude Begeman'^^ ook nog verder denk te gaan en of gij dan ook het plan had om met hem te gaan, 
maar dit verwagt ik dan in een volgende bnef van U en hoe ichwlijker gij dit schnjf hoe liever om 
dat ik dan hefs in huis zoude zijn want anders zoude het een grootte teleurstelling voor U zyn en 
ook het wederzien zal dunkt mij te Noordlaren het aangenaamste zyn Het verlangen na U en het 
wederzien hierover zal ik my maar nwt te sterkt uitdrukken want het mogt een aanspooren worden 
om uwe nj% te verhaasten en gy zult het ook best by eigen gevoel ondervinden, hoe of ik er onder sta 
om U weer te zien. 

Kom, hier nut meer over en myne begeerten en verlangens nog wat ter zyde gezet Ik hoop lieve Cock 
dat gij uwe njs in gezondheid en vreugde moogt volbrengen, en wilde hoepen dat wy het voorregt mo
gen genieten om melkander gezond en wel te mogen aantreffen. Ik wensch ook tevens dat gy uwe njs 
zoo moogt nemen datgy er van agteren met vreugde aan moogt denken en uwepleizier en genoegen er 
zoo goed moogt afnemen en gemak voor zoo ver het aan geld ligt ah gj kunt 
Ik wensch van harten voor zoo ver het voor mij te wenschen u alk hal en zegen in genoegens en 

" 'Zeer waarschijnlijk is Frouwe met Helenius in Winschoten s;aan logeren bij haar zus Ectje die getrouwd 
was met Regncrus Tjaarda de Cock, een broer van Hendrik 

'™Er ib hier sprake van drie bneven van voor de datum 22 July, we kennen er twee, die we hier reeds 
aidrukten 

' ' De tekst is nauwelijks leesbaar, G Keizer {Afscheiding, 157) heeft er 'apies' van gemaakt 
' " Kennelijk was 'de oude Begeman' de reisgenoot van De Cock, in ieder geval tot aan Den haag, en wel

licht ook weer vanaf Dongen 
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vreugde en gezondheid op uwe njs, en hoop dat God ons het voorregt moge verkenen dat wij melkander 
gezond mogen wederzien 
MIJ dunkt het zal ook een vreugde zyn geweest toen gij Jan Begeman zoo geheel onverwagt kwaamt 
overvallen, mij dunkt hij zal nut weinig hebben opgekeken toen hij U zag Groet hem hartelijk van 
mij en degeheele huishouden' 
De oude lm'" heb ik ook gezond en wel verlaten en ik heb het hier ook gezond en wel aangetroffen 
welke U ook allen hartelijk groeten, de oude lui hebben verleden week een grroote visiede gehad de 3 
Nee/en Mees'^' met haare vrouwen en Oom en }J'a van Lakem'^ en waarbij Broer Harmannus ook 
was en Neef Unikens'^^ en tante zoo dat wij een tafel van 16 waren 
Vnjdag zyn vmj te Garmerwolde allen verzogt'^^. Broer en ^uster ook, of wij er ook gaan, dit is nog 
nut zeker Ik heb Neef en Nigte Mees nu ook keren kennen welke ik bade heel aardig heb vonden Ik 
heb met vreugde de dagen in de Wildervank geskten en hoop dit hier ook te doen, ik hoop en wensch 
dit herhaal ik nog eens dat wy het voorregt mogen genieten melkander gezond aantetreffen dan zal 
de vreugde ook grooter zyn na malkaar af zyn zoo lang ontbeert te hebben Gy hebt my geen adres 
opgegeven hoe ik Umoet beschrijven, maar ik wil egter hoopen dat het te regt mag komen, dit u weer 
een weinig skf nut waar'^ Maar anders egter van harten verheugt en verblijd met uwe bnefoen en 
verwagt zoo schielijk zulks mogelijk is een weer krug Wees steeds van mijne opregte liefde en genegen 
heid uwaart verzekert en tekende my u althans blijvende Eggenoot 

F de Cock 
geboren Venema 

Brief 4 

O p 2 augustus 1828 antwoordde De Cock op de bnef van zijn vrouw 

Uit Limburg Stevenswaard'^'', den 2den Augustus, zaterdagavond 

Lieve Frouwe' 

Met grok vreugde heb ik uwe befdeademende ktteren verslonden en gelezen en tegen myne gewoonte 
wel reeds 3 maal herkzen Hoe groot een genoegen het my waren, myne durbaarste, uwe gezondheid 
en du van ons eenigst hefdepand te vernemen, en van allen, dit zultgy alken gevoelen wanneer gy u 

' Een uitdrukking die kennehjk nog niet denigrerend is bedoeld, hier zullen de ouders van Hendnk zijn 
bedoeld, daar zal Frouwe dus ook zijn geweest, zoals we dat ook vermoeden van een kort verblijf bij 
haar moeder 

' D n e neven Mees het gaat hier om twee zonen van ds Menso Alting Mees (1744 Oude Pekela 1795 
Leermens) die getrouwd was geweest met Enna de Cock een tante van Hendnk, twee zonen waren 
ook predikant, t w Petrus Mees (1792 Leermens 1856 Groningen), in het jaar van deze bnef predi
kant te Garmerwolde, en Fokko Mees (1793 Leermens - 1850 Groningen), in het jaar van deze bnef 
predikant te Holwierde, de derde neef is ons met bekend 

' Oom en Na van Lakem het gaat om ds Nicolaas van Lacum (1766 Spankeren 1855 Zandeweer), die 
na het overhjden van ds Menso Aiting Mees in 1795 trouwde met diens weduwe Enna de Cock ('Na' 
tante Enna) 

' Neef Unikens de naam moet zijn Uniken, de bewuste neef is hoogstwaarschijnlijk een van de zonen 
uit het huwelijk van Ellerus Uniken en Cathanna de Cock, die een landbouwbednjf hadden te Wil
dervank Cathanna is als zuster van Hendnks vader dus diens tante, zij was geboren in Garrelsweer en 
overleed op 13 maart 1835 te Wildervank Database GEMJAS s v 

' Te Garmerwolde verzogt d w z uitgenodigd door de daar wonende ds Petrus Mees, hij was op 12juh 
j ang 
' Stevenswaard heet nu Stevensweert 
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verplaatst in mijne omstandigheden, en u herinnert dat ik onze kleine met volkomen wel moest verla
ten Nu Gode ZIJ dank dat hij nl alle zoo wel bewaarde, hem beveel ik uwe hoede dagelijks aan, en 
hem smeek ik dat hij ons in gezondheid moge t'samen brengen — Nu voorts nader ^oo ik het wel heb, 
heb ik u mijn aankomst te Dongen geschreven Onze reis naar Breda niet, althans zoo ik het gedaan 
heb, dan zal ik het nog eens doen -
^ondag den 22"^preektte ds Begeman s'morgens te Dongen en ik des namiddags te s'Gravenmoer 
WIJ dronken daar by den Burgemeester en kop thee en glas wijn, met een kamer vol menschen, en 
keerden tegen den avond weder -
Maandag gingen wij op een kar naar Breda, om daarheen een Neef te brengen van Begemann die een 
quartier uur vóór mtj, bij hem was aangekomen Het is een nette vnjflonsante stad, de kerk u daar 
zeer merkwaardig, door een bijzonder schoon praalgraf Van het kasteel van den ouden pnns'^-' aldaar, 
wordt een kweekschool'"" geboud een gebouw bijna zonder wederga 
Dingsdag hebben wij een morgen visite gemaakt en s'middags de Ds van s'Gravenmoer bij ons 
gehad '" 
Woensdag zyn wij alle gezamelijk geweest naar Mevr Schroter'"^ om te dineren, wij waren daar 
met ons elven en hadden een net diner. Willem, de broer van Jan de candidaat'^^ zal eene van hare 
dochters hebben 
Donderdag morgen en nademiddag hebben wij daar in Dongen eene visite gemaakt 
Vnjdag morgen gingen wij op reis, naar het Limburgsche, waar Jakobus en Chnstoph '"'' de beide 
broer'! van Jan wonen Wij stonden op S'A uur en reisden dien dag met de kar 12 uren Die kar
ren lieve vrouw, zal ik u in t' vervolg hoop ik mondeling beschrijven. Wij kwamen dien dag door 4 
nette dorpjes Het land zwiert hier vnj wat op Drenthe maar de dorpen zyn Jlonsanter, er u meer 
koophandel 
Te Leende t'welk nog ligt in de Meyenj van den Bosch en waar wy dien nagt sliepen, namen wy 
den volgende dag weer een kar, zetleden te 5 uren ons daarop, en reden naar het stadje Weerd. waar 
lachtenvoord'"^ te voren ontvanger is geweest, van de registratie, het u vry net, heefl 5700 inwoners 

" De Cock doelt hier op het kasteel van Breda dal bezit was van de Nassau-familie 
" De hier bedoelde 'kweekschool' is de Koninklijke Militaire Academie, die bij Koninklijk Besluit van 29 

mei 1826 door Koning Willem I werd gesticht en op 24 november 1828 officieel werd geopend, ze werd 
gehuisvest m het totaal verbouwde kasteel van de Nassaus te Breda O p het moment dat De Cock door 
Brabant reisde was de verbouw zo goed als voltooid, hij was er diep van onder de indruk Winkler Pnns 
Algemeene Eruyclopmdu, 5* druk, Amsterdam 1932, s v Akademie, Koninklijke Mihtaire 

" Aan de Hervormde gemeente van 's-Gravenmoer was toen verbonden ds Cornehs Johannes Welle, hij 
was m 1826 van de gemeente Engelen gekomen en bleef in 's-Gravenmoer tot zijn overlijden in 1859, 
Van Alphm'sMeuw Kertielijti Handboek, jg 1949, 262, vgl Websne Regtonaal Archief Tilburg, Inventaris archief 
Ned Herv Gemeente 's-Gravenmoer 1658-1979 

'^Zie noot 18 
"Willem, de candidaat Willem Lodewijk Begemann (1804 Norg -1876 Nuenen), predikant te Nuenen 

1828-1875, gehuwd op 18 mei 1829 te Rijswijk ZH met Amaha Polyxena Rosina Schroter (1806-1877) 
W Duinkerken, Reductie, 31 

'*Jakobus Waten Begemann, (1791-1857) diende eerst als predikant van de N H K te Stevensweert (1817) 
en vanaf 1825 te Roermond Chnstoph Georg Sigismund Begemann (1798-1878) diende als Her
vormd predikant de gemeente te Gulpen (1823) en vanaf 1826 te Stevensweert W Duinkerken, Reduc
tie, 30 

' Lichtenvoord, beter Lichtenvoort, een Groningse anstocratische familie die in de 19* eeuw de veen-
borg 'Welgelegen' te Sappemeer bewoonde deze familie was de hoogst aangeslagene in de belastingen 
van de gemeente Sappemeer, hierover J F Voerman, Verstedelijking en migratie in het Oost Groningse ueenge 
bied, 1800 1940 Assen 2001, 301 E D Star Lichtenvoort hij was in 1852 ontvanger der registratie te 
Bedum en eerder te Weert 
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Wij zagen daar de Roomsche Kerk die schoon is, en het üadhms dat gebouwd wierd Omstreeks 3 
uren kwamen wij te Rurmond'"^, waar wij allen door Jacobus en zynejamille hartelijk ontvangen 
imerden Hij bewoond een huis met 25 kamers dus ruimte genoeg om ons te ontvangen - ^ijn kerk 
was geverfd, dus kon daar de volgende dag met gepredikt worden, maar wierd er overlegd, dat wij 
dominees, den volgenden morgen naar Stevenswaard 3 uren van daar, zouden njden, en ik daar 
preeken, t'welk gebeurde 
^ondags gingen Ds Begeman en Jakobus weer terug naar Roermond en Chnstoph en ik bleven, 
om den volgenden dag t'samen naar Aken te gaan, dat hij de vriendelijkheid gehad had, om mij ter 
bezichtiging aan te bieden -
Maandag morgen vroeg opgestaan, maar eerst om 7 uren vertrokken want het regende Te voet nl Wij 
gingen over Sittard naar Heerk 7 uren, daar namen wij een kar, reden nu noe, 3 uren en kwamen om 
streeks 8 men te Aken Aken weetgy u die vermaardde Pruisische Badplaats, daar jaarlijks duizende 
vreemdelinge komen om hunne gezondheid, of ook wel vermaakshabe Wu had ooit gedacht, lieve 
Vrouw' dat ik immer zoo ver in de wereU komen zou, niet waar'' Des avonds bezagen wij nog eens 
de stad, bezochtten de bank, en begaven ons na het soupe, ter ruste -
Dingsdag morgen stonden wij ie 5 uren op, gebruikten in onze nuchteren magen de beroemdde Aken 
sche wateren, gingen voorts naar den Lausberg"'^ de hoogste by Aken en keerdden omstreeks 7 uren 
naar ons Logement terug om te ontbijten Het schone van dat land, hoop ik u nader mondeling te 
beschrijven Na het ontbyt hoorden wij de musyk die aan de wateren gemaakt wordt, zagen den fontein 
op de markt, zagen de markt en comoedi, waarvan vooral de laatste bnllant u, en daarna de kerken 
WIJ zagen er 3 Twee oppervlakkig, maar de Munsterkerk naauwkeung ^ heeft veele merkwaar 
digheden een zilveren predikstoel, onderscheiden graftomben, veel inwendige pragt, schilderstukken 
van de uitnemendste meesters etc etc, t'welk ik u allen nader mondeling hoop te verhalen -
Des middags dineerden wij aan een tq/èl van 36personen, en na het eeten gingen wij naar Botschet, 
een zeer bezocht en vermaard stadje, een quartier uurs van Aken, waar voornamelijk de minerale 
badwateren zyn, daar dronken wij een kop koffy, gingen toen naar Jetsenburg even buiten Aken, 
waar de bank ook speelt en gingen daarna met den heer Darvan'^^ en deszelfs familie, een bekende 
van Chnstoph , een controleur, naar de comoedi, en zagen daar spelen de Tooverjluit"''' De Heer 
Darvan verzocht ons den volgenden middag ten eeten en wij dat aangenomen, met hem in ons logement 
gesoupeerd hebbende vleidden ons t rustte -

Woensdag morgen stonden wij te 6 uren op, ontbeeten met verstand en begonnen nu onze terugras 
Eerst gingen imj op Vaalte'''"' een uur van Aken en dineerden daar by Darvan in een aardig gezfl 
schap, en vertrokken des nademiddags te 3'/2 uur met de post naar Maastricht, waar wij om 7 uur 
aankwamen Wij logeerden daar in de Windhond'"" bij Mevr Van Halen'"^^, waar gewoonlijk ook 
onze prinsen logeerden, dus goed genoeg nietwaar Lieve'' Wij bezagen nog dien zelfden avond de stad, 
die net en fraai enflonsant is Wij soupeerdden en leidden ons te rustte 
Donderdag stonden wij te 5 uren op en gingen naar de St Pietersberg, een berg die geheel en al uitge 
hold u, doordien men de steenklompen daaruit haalt en gebruikt tot bouwstof Ik geloof dat wij daar 
met 2 geladers wel een uur in hebben rondgedwaald Wij kwamen daar onder anderen ook aan eene 

"* Rurmond = Roermond 
'° Lousberg is 264 m hoog 
'°° De heer D a n an een met nader bekende persoon 
^^ Hier doelt De Cock op de opera Die ^auberflote van Wolfgang Aniadeus Mozart 
""Met \aa l te wordt vermoedelijk gedoeld op \aa ls 
''" G Keizer geeft hier Wmdland maar ils hotel voor hoge gasten lijkt ons de aanduiding Wmdhond 

meer voor de hand te liggen 
'92 \-lfvr Van Halen een niet nader bekende persoon 
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plaats waar te voren iemand verdwaald geraakt zynde, van honger gestorven was, en aan een steen 
in het gewelf die onophoudelijk druiptte By onze terugkeenng zagen wij de St Mcolaaskerk en de 
St. Servaaskerk, de beroemdste uit Maastricht en vertrokken uit du stad omstreeks 10 uuren naar 
Meerden, waar wij bij den Ementus predikant Guichart''", familie van de Groninger Guicharten 
familianter aten en van daar marcheerden wi] naar Stevenswaart en maaktten alzoo dien dag 7 uren 
te voet. — 
Donderdagmorgen om 5 uren opgestaan Om 7 uren marcheerden wy naar Rurmond 3 uren van hier 
en vonden de familie der Begemans aan de kofffi Ma het eeten gingen imj wandelen naar ^walmen'^'', 
dronken daar kof]y, en bezagen in onze terugreis en slot van de Hildenrade van den bazen van Hons

broek ' '■' In de heenreu zogen wy ook een vervallen klooster van de Tempelheeren 

Vrijdagmorgen stond ik op te G'A uur en na het ontbijt bezagen wy te Roermond de Chnstqffelkerk 
waar juut aflaat was in de Partiuncula''" Tevens zagen wy daar de Munsterkerk. Om 10 uur 
vertrokken Cnsloph en ik naar Stevenswaart omdat hij te 2 uuren moest cathechueeren'^^ 

S'Namiddags zyn wy aan l'vuschen geweest, maar nuts gevangen 
Morgen zynde zondag den 3''"' Augustus, zal ik naar ons plan, hier weer preken Na den preek gaan 
wy naar Rurmond eeten, om Maandag met eikanderen hier na Stevenswaard terug te keeren Hier 
blijven wy waarschijnlijk tot woensdag of donderdag, gaan dan over s'Hertogenboich weder naar 
Dongen, en vertrekken van daar denkelijk den 12''" Augustus Indien het dan met weer en wind niet 
tegenloopt, dan zyn imj waarschijnelijk vrijdagavond den 15''" Augustus wederom t'huis, bij eikan

deren God lieve, zegene daartoe uwe en mijne wegen, geef onze Helemus een km van mij, wensch 
onze Harmannus bij gelegenheid van mijnentwege geluk op zyn verjanngsfeest en voorders  Groet 
allen hartelijk en wel in de eerste plaati onze Ouders, Broeders en Zusters ~ Nog een woord Gy 
bachuldigt mij lieve Frouwe van slofheid, nu ja, dat ik deze beschuldiging nut somtijds verdien zal ik 
niet ontkennen, maar thans leefde ik toch in het stellig vertrouwen, datgy het adres even goed wist als 
ik, zooals zulks ook van agteren gebleken u Tot dusverre kindlief kan ik nog met vreugde op myne ras 
terug zien God zal my hoop ik verder behoeden, dat geen naberouw my m eenig opzicht de vreugde 
die ik gesmaakt heb vergallen zal 

De vreugde des wederziens, Lieve Frouwe zal zekerlijk groot zyn, bepaal er u echt niet te veel nut te 
dikwyls bij Want dat zou u genoegen in den broeder en zusterknng vergallen Nu Lieve nogmaals 

Ds Johannes Nicolaas Guichart, van 17751797 prrd te Beek c a (L), 17971819 te Dongenen vanaf 
1819 te Meerssen Van Atphen's Nieuw kerkelyk handboek, jaargang 1949, 255 Guichart was een vooraan

staande Groningse lamilie, een van haar was mr Hendnk Guichart (17501837), hij maakte sinds 1802 
deel uit van het departementaal c q provinciaal bestuur van Groningen en was van 1825 1827 hd van 
de Eerste Kamer website Instituut Nederlandse Geschiedenis 
Z w a l m e n = S w a l m e n , een plaats bij R o e r m o n d 
Het kasteel HiUenraad (een waterburcht) vindt men in de omgeving van Swalmen, het was toen in bezit 
van de famihe Van Hoensbroeck Meer info op website Wikipedia 
Partiuncula hier doelt De Cock op het rk feest van Portiuncula dat duurt van 12 uur op 1 augustus 
tot middernacht van 2 augustus, het is een aflaat die verdiend kan worden in de kapel Portiuncula m 
de kerk Santa M a n a degli Angeli (= Heihge Mana der Engelen), gelegen bij Assist Deze kapel wordt 
geheel overkoepeld door een grote basihek Een portmnculaaflaat is een volle aflaat {'toties quoties') 
M J Koenen e n J B Drewes, Verklarend handuoordenboek der Nederlandse taal Groningen 1984,sv vgl Ivan 
Gobry, Franctscus Utrecht, Antwerpen 1960 26 V Vmay deelt in ROG (3 Auflage) mee, dal de kapel 
aan Franciscus van Assist was geschonken door de Benedictijner orde en dat hij daar zyn evangelische 
roeping ontving Irantiscus heeft aan paus Honorius III in 1216 gevraagd een aflaat toe te staan voor 
alle gelovigen die de kapel bezochten, dit zou het begin markeren van de Portiunculaaflaat Portiun

cula wil zeggen deeltje 
Het was gebruikelijk om op de voor schoolgaande kinderen vnje zaterdagmiddag catechese te geven 

147 



Hendrik de Cock (1801 - 1842) 

Vaarwel. Kus Helmius voor mij. Ondervindt allen Gods hoede en zegen, en houdt u overtuigd, dat 
niemand dan gij waarder is aan hem die zich noemt uw tederlievende echtgenoot. 

HdeCock. 

Enkele aantekeningen: 
1. Over de onderlinge relatie tussen Hendrik en Frouwe kunnen we zonder meer 

stellen dat de band tussen beide echtgenoten sterk is; er straalt warmte en ge
negenheid voor elkaar uit in de brieven, ook voor hun enig kind Helenius. De 
brieven zijn openhartig en geven gedetailleerd aan waar Hendrik zoal geweest 
is en wat hij daar heeft gezien en meegemaakt. Uit de contacten blijkt dat hij 
'midden in het leven' staat. 

2. Dat De Cock een reis naar het zuiden maakte, was voor hem - naast het aspect 
van ontspanning en vakantie - een zaak van het aanhalen van oude vriend
schapsbanden met de broers Begemann. Ze kenden elkaar van de tijd dat ze in 
Groningen studeerden. Het aanhalen van deze banden is niet veel meer geweest 
dan een momentopname tijdens De Cocks predikantschap in Noordlaren. In 
zijn Ulrumse tijd is er bij De Cock geen gegeven bekend dat de contacten - hoe 
dan ook - werden aangehouden. 

3. De contacten van De Cock met vooraanstaande personen en families en het lo
geren op hoogaangeschreven adressen maken duidelijk dat hij zich gemakkelijk 
bewoog in de kringen van de welgestelde burgers. Zelf behoorde hij lot dezelfde 
categorie en als predikant stond hij uiteraard vooraan in de samenleving. 

4. Slechts de contacten met de familie Schröter waren wat meer blijvend van aard; 
toen De Cock na 1830 had laten merken voor de orthodoxe gereformeerde leer 
te wiUen opkomen, werd hij daarin tot op zekere hoogte gesteund door deze 
familie. 
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4 I DISCONTINUÏTEIT, 1831 -1833 

In dit hoofdstuk naderen we het moment dat Hendrik de Cock in Ulrum tot een nogal ingrijpende 
discontinuïteit in zijn theologisch en kerkelijk denken u gekomen. Het heeft bij hem gewerkt als een 
scharniermoment: het heeft zyn denken en handelen sterk bepaald. En wel zo dat hij in botsing kwam 
met het regionale kerkbestuur. 
By een optredende discontinuitat in het theologisch denken zyn er heel wat vragen te stellen. Had De 
Cock in deze ontwikkeling wellicht vrienden en raadgevers, of was het een geheel persoonlijk getint ver
anderingsproces? Waarom ging De Cock 'nieuwe wegen' en wat boeide hem daarin? Waarom verliet 
hij 'hetpad van zynjeugd' en keerde hy in bepaalde opzichten terug naar 'oude paden'? En wanneer 
is dit proces begonnen en hoe werd dit merkbaar? Hoe reageerden zyn kerkenraad, zyn gemeente en 
zyn collega's in Classis en Ring hierop? We trachten nu de aard en de chronologische orde van de 
geestelijke heroriëntatie van De Cock vast te stellen. 

De ouderl ingen van Ulrum 
Vrij kort na zijn intrede in Ulrum, 29 november 1829, is De Cock in nauwer contact 
getreden met de vijf leden van de kerkenraad (twee ouderlingen en drie diakenen) 
en vervolgens ook met andere leden van zijn nieuwe gemeente.' Van de ouderlin
gen treedx. Jan Jacobs Beukema (1766-1850), in het dagelijks leven broodbakker, als 
gezaghebbend op de voorgrond. Hij was in de jaren '30 Ulrums oudste ouderling en 
maakte jarenlang deel uit van de kerkenraad. Dat feit geeft aan dat de meerderheid 
van de kerkelijke kiezers hem waardeerden in zijn ambtelijk functioneren. Zijn rol 
in het uit 1824 daterende geschil met de collatoren van Ulrum was die van mede
ondertekenaar van een adres van gemeenteleden aan de Gouverneur van Groningen; 
hij speelde toen geen hoofdrol. De hem vijandig gezinde Ulrumse pamflettist Marten 
Douwes Teenstra duidde hem aan als 'de voorname steunpilaar van de rechtzinnige 
gereformeerden'.-' 
De tweede ouderling in de jaren '30 was Kornelis Jacobs Barkema (1779-1845), schoen
maker van beroep. Ook hij diende eerder als ouderling en ondertekende het hierbo
ven vermelde adres, maar stond toen nog niet op de voorgrond. Hij behoorde in de 
jaren 1831 en 1833 tot het Ulrumse college van notabelen dat ten aanzien van het 
beheer van de kerkelijke financiën optrad als verbindingsschakel tussen de kerkvoog
dij en de gemeente; verder had dit coUege het recht om kerkvoogden te verkiezen.^ 
Over de geloofsinzichten van de twee ouderlingen is van Beukema bekend dat hij, 
nadat De Cock een meer gereformeerde prediking liet horen, hem stimuleerde daar
mee door te gaan. Van Barkema mag men hetzelfde aannemen, ervan uitgaande 
dat hij dezelfde is die in de brief van 6 februari 1833 van De Cock aan Hofstede de 
Groot voorkomt als een van 'de vele Godvrezende menschen'. In oktober 1834 zet
ten deze ouderlingen hun handtekening onder de Acte van Afscheiding. 
In de in 1829 ontstane vacature voor ambtsdragers was de ijzersmid PieterJ. Winter "* 
tot ouderling uitgekozen; over hem lezen we in de bronnen weinig bijzonderheden. 

' Veel van de hier vermelde persoonsgegevens hebben we te danken we aan het onderzoek van J S. van 
Weerden, Spanningen en konflikien, reg 

' M D. Teenstra, Ulrum, zoo als het is, , 1 4 
^ C. Hooijer, Kerkelijke wetten, 351 -174 (met kerkorde voor Groningen) 
* J Wesseling, Afsch Gron , I, 36, vgl J S van Weerden, Spanningen, rcg 
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Hij diende enkele jaren later niet meer als ouderling, maar behoorde wel tot hen die 
in 1834 de Acte van Afscheiding tekenden. 
Over de drie diakenen — die bijna continu de kerk van Ulrum dienden - kunnen we 
wat betreft hun geloofsinzichten alleen vermelden dat ze met de leer van De Cock 
volkomen instemden en later ook de Acte van Afscheiding ondertekenden. Het gaat 
om K.A. van der Laan, verver en glazenmaker van beroep, D.P Ritsema, landbou
wer en G.K. Bos, schoenmaker. ^ Ze dienden de kerk van Ulrum al meerdere jaren 
en hebben zich ook na de Afscheiding actief ingezet voor hun gemeente en voor hun 
predikant. 

De kerkelijke gemeente 
In de jaren '30 van de 19''"' eeuw telde de Nederlandse Hervormde kerk van Ulrum 
ruim 650 leden - althans volgens een tabellarisch overzicht van het Departement 
van Eredienst in Den Haag. Van hen hadden er 74 belijdenis van het geloof afgelegd 
{— 11,1 %); zij waren dus volledig lidmaat van de kerk. In de Ring Leens vormde de 
kerk van Ulrum in dit opzicht een goed voorbeeld van een gemiddelde gemeente.'' 
Van de gemeenteleden van Ulrum worden enkele gereformeerd-gezinden genoemd 
in de in 1833 gevoerde briefwisseling tussen De Cock en Hofstede de Groot. Daarin 
noemt De Groot de volgende leden: K. Voet, Kornelis Harms, de schoonmoeder 
van Sicvert Laninga'. Dezen waren door De Groot beschreven als 'ware en tedere 
Christenen' en als zodanig doorgegeven aan De Cock.^ Waren zij misschien de meest 
in het oog springende figuren? Of wist De Groot zich geen andere namen meer te 
herinneren? En is zijn betiteling 'tedere christenen' een kleine aanwijzing voor een 
bij hen voorkomende piëtistische ligging? 
Hoe het ook zij, de bijzondere figuur van oud-landbouwer Klaas Pieters Kuipmga 
(1763-1846) mag hier niet onvermeld blijven. Als kerkelijk meelevende - hij fun
geerde in 1824 als notabele - had het hem steeds ontbroken aan vrijmoedigheid om 
belijdenis van zijn geloof af te leggen. De eerste stap daartoe leek onder begeleiding 
van pastor Hofstede de Groot gezet te worden, nadat deze hem catechetisch onder
wijs had gegeven. Maar, zo wordt gemeld, 'Kuipenga gevoelde zich met de leer van 
de Groot niet vereenigd'.'' De kern van het probleem kwam aan het licht toen De 
Cock aan de oude Kuipenga in de pastorie wekelijks een uur catechisatie gaf Deze 
bijzondere catechisant sprak bij die gelegenheden meer dan eens met zijn dominee 
over 'de onmacht van de mens ten goede', en benadrukte 'de eigen doemwaardige 
toestand voor God'. Eens sprak hij de befaamd geworden zinsnede; "Indien ik ook 
maar één zucht tot mijne zaligheid moest toebrengen, dan was het voor eeuwig ver
loren." Deze woorden zijn bij De Cock blijven hangen, en zelfs meer dan dat: ze zijn 
gaan doorwerken in zijn geest. Ze riepen naderhand herinneringen op aan het cate
chetisch onderwijs dat hij zelf had ontvangen van Hendrik Nieman in Wildervank. 
Maar dat een en ander een vlotte ommekeer bij De Cock teweeg bracht, moeten 

^ J S van Weerden, Spanningen, 336v 
« J Wessehng, Afsch Gron , I, 23 
^ Bedoeld zai zijn Sieuwert Tonnis Luininga Diens schoonmoeder was gehuwd met een Van der Kiey; 

haar exacte naam is ons niet bekend, J S van Weerden Spanningen, 339, 342. 
" H de Cock aan P Hofstede de Groot. 6 febr 1833, in M Noordtzij, Bneven en stukken uit het archief 

van Hendnk de Cock In Jydschnji voor Gereformeerde Theologie., 1899, 99. 
« Hel de Cock, Hendnk de Cock, 19 
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we toch ontkennen. Helenius de Cock schrijft later dat zijn vader uit achting deze 
oude man niet wilde tegenspreken; zodoende merkte Kuipenga niet 'dat de leer-
aar van hem verschilde'. Hij deed na enige tijd openbare belijdenis van zijn geloof. 
De Cock noteerde in 1830 dat feit in het 'Register van lidmaten"" van de kerk van 
Ulrum: "Den lOJuny hebben in tegenwoordigheid van de ouderlingen P. Winter en 
J.J. Beukema belijdenis des geloofs afgelegd: K.P. Kuipenga, Anje Alderts van der 
Kley, H.K. Schut, Zwaantje Siegers Bos, D.P. Ritsema, S.T. Luininga, Klaas P. Rit-
sema, welke leden des zondag daarna bevestigd zijn." 
Onderzoek naar de leeftijd van deze kerkleden wijst uit dat Kuipenga met zijn 67 
jaren de oudste was, en dat de leeftijden van de anderen varieerden van 30 jaar 
(Klaas P. Ritsema) tot 42 jaar (A.A. van der Kley); van dezen vormden H.K. Schut 
en A.A. van der Kley een echtpaar.'' 
Vormden zij een soort voorhoede van latere bekeerlingen? Daar is in Ulrum niet 
veel van gebleken. In december 1832 leggen er in totaal zes leden belijdenis van 
hun geloof af En daarna vernemen we uit de kerkelijke bronnen niets meer over dit 
verschijnsel. 
Toch kunnen we met de nodige voorzichtigheid aannemen dat deze nieuwe belij
dende leden mee tot de kerngroep van de afgescheidenen behoren; van hen werd 
Klaas P. Ritsema zelfs met De Cock in november 1834 in de gevangenis opgesloten. 
Gezien hun leeftijd hebben ze min of meer bewust gewacht tot Ulrum een predikant 
kreeg die paste bij hun religieuze inzichten en gevoelens. 
Zij allen maakten intussen deel uit van een groeiend aantal 'gewone' kerkleden, dat 
hun dominee steeds meer ging waarderen. Het was de 'rechtzinnige partij', zoals 
Helenius de Cock die aanduidt.'^ Er ging van hen echter weinig invloed uit: "Er 
was bij haar te weinig leven, dan dat zij een zoo groote verandering bij hem te weeg 
kon brengen." Deze toch wel opmerkelijke uitspraak moeten we echter wel enigszins 
relativeren: niet alleen omdat De Cock later erkende dat zijn geestelijke ommekeer 
het werk was van de HeiHge Geest, maar ook omdat in de menselijke factor te weinig 
verdisconteerd is hoe groot in die tijd de schroom van een eenvoudig en 'gewoon' 
kerklid was om zich te vervoegen aan de pastorie. En die schroom telde wel helemaal 
als het erom ging de dominee 'tot andere gedachten' te brengen. Daarom vinden we 
het een belangrijk gegeven dat in 1832 uit de gemeente van Ulrum een anonieme 
weduwe naar voren stapt die het - dan pas (?) - aandurft om haar predikant een 
exemplaar in handen te geven van de Dordtse Leerregels. Hoe lang zal deze vrouw 
er niet tegen aan hebben gehangen om deze stap te zetten? Pas toen ze zeker wist dat 
de belijdenis van Dordrecht echt paste bij het gedachtegoed van haar pastor heeft 
ze de stap gezet. Haar daad kreeg wel grote gevolgen. De Cock is toen de Leerregels 
van Dordrecht gaan lezen 'met verwondering'; en hij verwonderde zich nog meer 
- aldus Helenius'^ - 'dat hij er zoolang onkundig van gebleven was'. Het in druk 
uitgeven van deze vergeten confessie stond al gauw hoog genoteerd in de agenda van 
de dominee van Ulrum. 

"' Register van Lidmaten van de N H K Ulrum, RHCGA, lm. nr. 480.1. 
" Veel van deze gegevens zijn te vinden bij J.S. van Weerden., Spanningen, reg. 
" Hel. de Cock, Hendrik, 36. 
" Hel. de Cock, Hendnk, 38. 
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Overzien we de beïnvloeding van - en ook door - De Cock in de gemeente van 
Ulrum, dan kunnen we spreken van een beperkte wederkerigheid in de (ons nu 
bekende) contacten met zijn gemeenteleden. Hij verrichtte trouw en met gepaste 
ernst zijn pastorale werk, zijn catechese en prediking - zoals we hem al hebben leren 
kennen in de gemeenten Eppenhuizen en Noordlaren. Maar in Ulrum merkte hij dat 
zijn woorden goed ontvangen worden. En intussen werd De Cock met nuchtere en 
bevindelijke uitspraken van een handjevol gemeenteleden en ambtsdragers dusdanig 
geconfronteerd dat hij nieuwe wegen insloeg die uitkwamen bij oude paden. Het liep 
uit op een hernieuwde waardering voor de oude gereformeerde confessie, met name 
die van de Dordtse Leerregels. 
Het vervolg van deze bladzijden zal duidelijk maken hoe en door wie De Cock ver
der is beïnvloed in zijn beginnende vernieuwde confessionele positiekeus. Maar ook 
gaan we na hoe de hierdoor ontstane ontwikkeling op een verwijdering uidoopt met 
vroegere vnenden en collega's. 

De Institutie van Calvijn ontdekt 
In het jaar 1831 tekende zich het begin af van de geestelijke ommekeer bij Hendrik 
de Cock. Op gezag van Helenius de Cock nemen we dit jaar als startpunt aan.'"^ 
Tijdens een waarschijnlijk spontaan bezoek bij zijn dne jaar oudere collega Henn-
cus Wormnest'' te Warfhuizen - een vergadering van de Ring-Leens was hier toen 
niet gehouden'^ - zag De Cock in diens studeerkamer voor het eerst een (verkorte) 
Nederlandstalige editie van de /wfefefe* van Johannes Calvijn." Helenius vertelt daar
over dat, toen er tijdens het gesprek een verschil van mening aan het licht kwam 
tussen zijn vader en ds. Wormnest, deze zei: "Laat ons hierover vader Calvijn eens 
raadplegen." Het is jammer dat we niet weten over welk thema hun gedachtewis
seling ging; Helenius volstaat met de aanduiding dat ze verschilden 'over de leer 
des geloofs', tevens stelt hij dat zijn vader "dadelijk [...] zoveel overeenstemming 
met Calvijn' vond.'^ O p zijn verzoek mocht De Cock het boek lenen om het thuis 

'* Hel de Cock, JVa mj/bgjaren, 7v 
'̂  Henncus Wormnest (1798-1852), hervormd predikant te Warfhuizen (Ludgenkerk) sinds 1822 Hij 

was ongehuwd W Dumkerken, Sinds de Reductie, 516 Opvallend is dat Wormnest, in tegenstelling tot 
De Cock, Calvijn wel kende, terwijl ze aan de voeten van dezelfde hoogleraren hadden gezeten Deze 
docenten hebben hun studenten zeker niet aangespoord om Calvijn te lezen Bezat de Universiteitsbi
bliotheek van Groningen toen misschien geen editie van de Institutie^ 

"" De Ring Leens vergaderde in 1831 achtereenvolgens te Leens, Pieterburen, Niekerk, Vierhuizen en 
Wehe, Archief Ring Leens RHC GA, toegang 195, inv nr 173 1 In 1832 werd op 2 oktober een 
Ringvergadenng gehouden te Ulrum, het was de enige keer dat de Rmgpredikanten bij De Cock thuis 
vergaderden 

" De vraag om welke editie van Calvijns Imbtutie het hier gaat is o i. afdoende behandeld door J Hovius 
in zijn reactie 'Een opheldenng' (GTT, 77, 133w) op het artikel van P N Holtrop 'Drie onbekende 
bneven van Hendrik de Cock', in GTT 76, 205-232 In zijn Inleiding op de uitgave van het Kort Begnp 
der Imbtutie {[837) noemt De Cock zelf Guilielmus Launeus (Guillaume Delaune, 1530-1610) als editor 
van het in 1583 verschenen Latijnse uittreksel van de Insututie, zie Hendrik de Cock, VG, II, 5 0 5 w , 
ds Jons de Raedt zorgde in 1594 voor de eerste uitgave m het Nederlands, daarna verschenen er vier 
herdrukken (1595 1611, 1650, 1739), O Katio, Presence de Calvin a l'epoque de l'orthodoxie refor-
mee Les abreges de Calvin a la fin du 16" et au 17'' siècle, in W H Neuser (Hrsg), Calmnius Ecclesiae 
Doctor Referate 1978. 171-207 Het is echter met meer te achterhalen welke druk De Cock in handen 
kreeg 

'" Hel de Cock, Heiuink, 20 
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te lezen Het werden voor De Cock uren die in zijn theologisch denken een diep
gaand spoor naheten Helenius geeft dat als volgt aan "Toen leerde hij verstaan, dat 
de mensch dood is in zonden en misdaden, dat het zalig worden alleen uit genade 
zonder eenige verdienste van 's menschen zijde geschiedt, dat het geloof alleen voor 
God rechtvaardigen kan, en dat Kuipenga vroeger waarheid gesproken had, als hij 
zeide "Indien ik ook maar éen zucht tot mijne zahgheid moest toebrengen, dan was 
het voor eeuwig verloren " Hierdoor tot een meer bepaald onderzoek van de gere
formeerde leer geleid, vind hij zich hiermede onvoorwaardelijk vereenigd ' Het zette 
een stempel op zijn prediking en zijn publicaties Daann straalde door, aldus Hele
nius, 'dat het God is, die den mensch zoekt, die ons eerst moet liefhebben, indien 
WIJ Hem zullen kunnen hefhebben, en die Zijn volk, van voor de grondlegging der 
wereld gekend en hefgehad heeft, opdat Hij ze zich zelven zou heiligen, en zich een 
eigen volk zou reinigen, ijveng in goede werken Nu was het God alleen en Hij in 
aUes , Wien de eere der verlossing toekwam' En daarop volgen de woorden "Van 
dien tijd was de leer der waarheid hem dierbaar"" 
In 1837 maakte De Cock zelf duidelijk hoe belangnjk de lezing van de Institutie 
was, toen hij in de Voorrede van zijn eigen heruitgave schreef dat 'dit werkje van 
den grooten hervormer J Calvijn' voor hem 'in 't bijzonder een middel geweest is in 
Gods hand, tot ontdekking van den weg des heils en vordenng daarop, gelijk mede 
in de kennis der waarheid die naar de Godzaligheid is' De Cock ziet het belang van 
een heruitgave vooral hienn dat in een tijd 'waann men roept van verlichting, voor
uitgang, verdraagzaamheid en andere schoone dingen meer', met veel anders ziet 
dan 'stikdonkere duisternis, terugkeenng tot oude en door de kerke reeds voor eeu
wen naar Gods woord veroordeelde dwalingen, conscientiedwang en geloofshaat, en 
andere vruchten van den vorst der duisternis meer' 
De Cock heeft deze 'kleine Calvijn' opnieuw gelezen tijdens zijn gevangenispenode 
te Groningen Het moet hem goed bezig hebben gehouden dat dit hoofdwerk van 
Calvijn met meer algemeen verkrijgbaar was Hij ging er nu zelf toe over een her
druk - met een beknopte voorrede - te bezorgen, waarbij hij gedacht zal hebben 
aan het plan te starten met een opleiding tot predikant hier had men een pnma 
handboek voor de hoofdbeginselen van de gereformeerde dogmatiek ^̂  Het is hierbij 
uiteraard niet uitgesloten dat De Cock na 1834 ook de volledige tekst van Calvijns 
Institutie heeft leren kennen of zelfs in bezit heeft gekregen '̂ 
De betekenis van de kennismaking van Hendrik de Cock met Johannes Calvijn mag 
als fundamenteel worden beschouwd voor zijn heronentatie op het chnstelijk geloof 
In plaats van de mm of meer verlichte visie van de supranaturahsten greep De Cock 
terug op de hoofdwaarheden van de gereformeerde theologie zoals die vanaf de IG"*"̂  
eeuw hadden doorgewerkt in West-Europa 

Hel AeCoik, Hendnk,ï\ 
De heruitgave kreeg als titel mee Kort Begnp der InsUube of Ondmmjztng der ChnsUhjke Reltgie van Joannes 
Cabnnus Uitegeven door T E Mulder te Veendam Over de betekenis hiervan W van 't Spijker The 
Importance of "The Concise Calvin" to Hendrik de Cock, in W Neuser e a , Calmns'f Books Festschrift 
dedwated to Peter De Klerk, 323 335 
M Drayer in Hendnk de Cock, VG , II, 508 De Cock zal bij het vergeUjken van de volledige editie 
van de Institutie met de beknopte versie - ontdekt hebben dat er in de kleine Calvijn geen enkel 
thema-hoofdstuk ontbreekt dat niet in uitvoenger vorm in de volledige uitgave werd behandeld 
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S. van der Linde typeerde een en ander treffend als 'nieuw licht' en eveneens als 
'een nieuwe lente en een nieuw geluid'.'^ Deze waarderende opmerking staat tegen 
de achtergrond van het feit dat er sprake was van een grote leegte betreffende de 
bekendheid en ook de kennis van de persoon en de theologie van Johannes Calvijn. 
In de 18'"' eeuw was er slechts één herdruk van de Nederlandse 'kleine Calvijn' van 
de persen gerold, namelijk in 1739. Daarna was het erg stil rond Calvijn. De Neder
landse theologen - ook zij die een 'gereformeerde' Verhchting bepleitten - meenden 
het licht van de Institutie niet (meer) nodig te hebben. Dat was dan ook hardop 
gezegd door de Groninger theologen H. Muntinghe en A. Ypeij (zoals door ons is 
aangegeven in hoofdstuk 2). 

Nederland deed daardoor in de eerste helft van de 19* eeuw niets aan Calvijn-onderzoek In 

1835 kwam de Duitse uitgever Perthes (Hamburg) met het eerste deel van de uitvoenge Calvijn-

biografie van Paul E Henry predikant van de Franse kerk te Berlijn op de markt, het derde 

en laatste deel verscheen in 1844 '^ De Calvijnkenner F L Rutgers waardeerde dit werk na ruim 

een halve eeuw nog met de woorden "Eigenhjk de eerste wezenhjke biographie van Calvijn, voor 

den tijd, waarin zij uitkwam, een uitnemend werk, ook thans nog met vrucht te gebruiken, maar 

toch op al te veel punten verouderd "" 

De Cock heeft met zijn heruitgave van dit standaardwerk in 1837 het prille begin 
ingeluid van een Calvijn-renaissance in het protestantse Nederland.--' 
De directe gevolgen van De Cocks 'ontdekking' van Calvijn zijn te merken geweest 
in zijn prediking. Zijn zoon Helenius formuleert het zo: "Van nu af predikte hij den 
vollen raad Gods." Een typische uitdrukking in gereformeerde knngen, die impbciet 
aangeeft dat er in de Nederlandse Hervormde kerk ook wel 'halve waarheden' of 
'deelwaarheden' werden verkondigd. De vraag welke thema's van Calvijn voor De 
Cock belangrijk zijn geworden ^ en door hem zijn overgenomen en verwerkt als 
kernpunten in zijn eigen theologisch denken - bewaren we voor het hoofdstuk over 
het theologisch profiel van De Cock 
Intussen mag niet onvermeld blijven de opinie van J.B.F. Heerspink die in zijn bio
grafie van P. Hofstede de Groot een vérgaand oordeel uitspreekt over De Cock met 
de woorden: "Onder den toenemenden invloed van die ultra's en door de lezing van 
CalvTJn's institutie zien wij De Cock een geestdrijver worden."'^'' Kerkhistonsch kan 

S van der Lande, Calvijn en Nederland, in J van Genderen e a , ^icht op Cakijn, Amsterdam 1965, 
213 Vgl D Nauta,//e/Cfl&jntrmemjVüïfer/anrf, Franeker 1949, 91v Van der Lmde heeft hierbij kennelijk 
gedacht aan de dichters en schnjvers van de 'Tachtigers' (o a Herman Gorter en Willem Kloos) die 
hun beweging ook beschouwden als een wezenlijke vernieuwing van de Nederlandse letterkunde 
In de Gromngse universiteitsbibliotheek zou men tevergeefs zoeken naar een uitgave van het werk van 
Henry; pas na 1925 kreeg deze bibliotheek een editie tot haar beschikking Aldus een mededelmg aan 
de auteur door J van Sluis, vakreferent theologie en filosofie aan de RU Groningen 
F L Rutgers, Cahyns irwloedop de Reformatu in de Nederlanden, 47 
In de tweede helft van de 19* eeuw ontstond er een ware herlev ing \ an de belangslelling voor Calv ijns 
theologiseren, met name door het optreden van de VU-theologen A K u v p e r e n F L Rutgers Het mag 
bijzonder lijken dat de universiteit van Groningen in april 1859 een pnjsvraag uitschreef waarbij de 
ecclesiologische opvattingen van Calvijn en A Lasco met elkaar zouden worden vergeleken. Abraham 
Kuyper werd met zijn Commentaüo (1860) de winnaar van de prijsvraag J Vree, Kuyperm de hem, 21w. 
De belangstelling voor Calvijn te Groningen liep parallel met de hernieuwde internationale interesse, 
daarvan geeft FL Rutgers een goed overzicht {Cahijns invloed, 46v) 
J B F Heerspink, Dr PHofstede de Groot'sLeven en Herken Groningen, 199 
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men een dergelijke uitspraak niet echt begrijpen: er bestaat immers geen enkel posi
tief verband tussen Calvijn en de geestdrijvers. Een dergelijke manier van schrijven 
kan slechts meewerken aan de karikatuur van de hier getekende persoon. 

De Cocks contact m e t C. Baron van Zuylen van Nijevelt 
De tweede auteur die we in het kader van de beïnvloeding van De Cock wiUen 
bespreken is Cornelis Baron van Zuylen van Nijevelt (1777-1833), 'Ridder en The
saurier van de Orde der Nederlandschen Leeuw'.*'' Hij was van 1807 tot 1822 actief 
geweest als diplomaat en staatssecretaris. In 1817 had hij de Vereniging van ware vrien
den van het Christendom opgericht, en bij een bezoek aan Geneve kwam hij in aanraking 
met het Zwitserse Réveil en vertaalt in 1821 het geschrift Geneve religieuse en Mars 
1819 van de jonge, van de Geneefse staatskerk afgescheiden predikant Paul Ami 
Isaac David Bost (1790-1874) tegen 'het bedrog van het tegenwoordig Neologisch 
Systhema' in het Nederlands.^" In 1822 werd Van Zuylen bevorderd tot baron. Hij 
nam een vooraanstaande plaats in in de kring van het Haagse Réveil, waar hij door 
Da Costa getekend is als een broeder die 'in dienst des Heeren en onder zijn kruis 
grijs geworden' is.̂ ^ 
De invloed van Van Zuylen op De Cock wordt door J.A. Wormser als waarschijnlijk 
nog groter gezien dan die van Calvijn^". En J.C. RuUmann duidt de baron zelfs aan 
als De Cocks 'geestelijke vader', die de relatie aangeeft tussen Réveil en Afscheiding.^' 
Ook al zal men het niet volledig eens zijn met deze ver gaande typeringen, men kan 
het G. Keizer toestemmen dat men Van Zuylen moet lezen 'om de oorzaken der 
Scheiding te kunnen verstaan'.^'' Tegelijk dienen we in gedachten te houden dat Van 
Zuylen de Afscheiding niet heeft meegemaakt en dat hij het geestelijk klimaat in de 
kerken van de Afscheiding dus slechts indirect heeft beïnvloed. Bovendien zullen we 
ook moeten besefi'en dat de Cock zich, zowel voor als na 1834, op ook op andere 
leidende figuren uit de kerkgeschiedenis heeft georiënteerd. Maar Van Zuylen van 
Nijevelt was voor De Cock een van de belangrijkste wegwijzers naar de brongebie-
den van het gereformeerde geloof 

Maar, hoe en wanneer kwam De Cock op het spoor - of beter: onder de bekoring -
van Van Zuylen? Het lijkt een nogal moeilijke missie, als we daar al bij Van Zuylen 
en De Cock van mogen spreken. Ulrum ligt ver buiten de geografische kring van 
het Réveil. Hoe wordt men daar gewaar wat zich met betrekking tot geestelijke ont
wikkelingen in andere delen van het vaderland voordoet? Het volledige antwoord 
daarop moeten we helaas schuldig blijven. 

Voor veel gegevens over C Baron van Zuylen van Nijevelt hebben we gebruik gemaakt van de onder
zoeksresultaten van T K van Eerden (sinds 1992 gereformeerd predikant te Zuidhorn) die aan de 
Theologische Universiteit te Kampen (Broederweg) in 1984 een doctoraalscriptie presenteerde over 
deze figuur We spreken de wens uit dat de auteur nog eens kans ziet zijn studie om te werken tot een 
(beknopte) biografie over deze belangwekkende chnsten-edelman. 
De Nederlandse titel luidt Het Godsdienstig Genae in maart 1819, l^yden 1821, ds N Schotsman (Leiden) 
schreef een inleidend woord voor deze uitgave Over Bost o m D Deddens in Afscheiding Wederkeer, 
reg De familie van Ami Bost stond in de traditie van de Herrnhutters. 
B de Gaav Foi tman, Figuren uil hel Réieil, 414 

J A Wormser, Het leven van Hendnk de Cock, 12v 
J C RuUmann, De Afscheiding, 93-96 
G Keizer, De Afscheiding van 1834, 129 
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Dat De Cock op gezette tijden kennis nam van — of misschien een abonnement had 
op - tijdschriften als De BoekzaaP^ en de Godgeleerde Bijdragen^* mogen we als zeker 
aannemen/^ Daarnaast nam De Cock ook kennis van de Vaderlandsche letteroefeningen. '* 
Deze tijdschriften ademden de geest van de nieuwe tijd en koesterden minachting 
voor het werk van baron Van Zuylen van Nijevelt. Meer dan één schrijver kwam in 
deze tijdschriften openlijk uit voor zijn afwijkingen van de belijdenis van de kerk. 
De Cock las de bladen eerst zonder ergernis, maar later vormden ze voor hem een 
onmisbare informatiebron voor de feiten met betrekking tot de confessionele ver
schuivingen in de kerk. 
Uit de - overigens weinige - correspondentie van De Cock tot het jaar 1831 worden 
we niets gewaar over opkomende waardering voor deze christen-edelman. Pas in de 
zomer van 1832 blijkt Van Zuylen in beeld te komen, namelijk bij een bezoek van E 
Hofstede de Groot aan De Cock te Ulrum en de daarop tussen hen gevolgde bnef-
wisseüng. Deze visite staat, volgens biograaf Helenius, in het teken van De Groots 
poging om zijn opvolger 'terug te doen keeren tot den weg, dien hij (dit is de Groots 
eigen uitdrukking) eenmaal zoo vreedzaam bewandelde'.^' Tijdens hun ontmoeting 
had De Cock aan zijn vroegere academievriend gevraagd een oordeel te geven over 
Van Zuylens boekje De Hervormde Leer. De Groot nam dat mee naar huis, las het nog 
dezelfde avond door en reageerde er pas lange tijd later op, namelijk in zijn brief van 
14 oktober 1832. We komen later in dit hoofdstuk op deze zaak terug. 
Vervolgens komen we Van Zuylens naam bij De Cock zelf voor het eerst tegen in mei 
1833 in zijn bnefwissehng met de Réveilpredikant ds. D. Molenaar te Den Haag^^ 
De Cock refereerde daarin aan zijn uitvoerige gedachtewissehng met Hofstede de 
Groot (o.m. over Van Zuylens geschriften) en bleef met grote waardering spreken 
over Van Zuylen. De Cock vroeg via Molenaar ook om het oordeel van de baron 

De volledige titel \ a n het hier bedoelde tijdschnft is Boekzaal der geleerde wereld en tydschnft voor de proks 
tantsehe kerken in het Koninkrijk der \ederkinden, het is de voortzetting van een door Petrus Rabus in 1692 
gestarte penodiek, in 1816 kreeg het de bovenvermelde naam, het tijdschnft, dat sinds 1716 het mono-
pobe had op het kerknieuws, verloor dit in de 19* eeuw; het hield op te bestaan in 1863, Winkler Pnns 
Algemeene Encychpaedie, 5* druk, 1933. 
Godgeleerde Bijdragen was een theologisch tijdschnft dat in 1827 startte en in Amsterdam bij W Brave 
junior werd uitgegeven, het heeft bestaan tot 1870 Het was de spreekbuis van 'de toenmaals heer-
schende Uberale theologie', aldus de Catabsits van de tentoonstelling mbt de Afscheiding van 1834, Utrecht 
1934, 14 
Hel de Cock, Hendnk, 22 en 26 Helenius noemt beide keren deze ti|dschnften bij name De Vaderland
sche Letteroefeningen blijven onvermeld 
Hendnk de Cock, VG, I, 270 Het lezen door De Cock van de Vaderlandsche Letteroefeningen of tijdschnft van 
kunsten en wetenschappen, waann de boeken en schriften du dagelijks in ons vaderland en elders uitkomen, oordeelkundig 
tevens en vrijmoedig verhandeld worden Benevens mengelwerk tot Fraaije Letteren, Kunsten en Wetenschappen, betrek 
kelijk (uitgegeven te Amsterdam bij G S Leeneman van der Kroe en J W IJntema) is te dateren m de 
zomer van 1832, toen De Cock zijn Ernstige en hartelijke toespraak aan mijne Landgenooten voorbereidde, het 
geschnft werd in 1834 uitgegeven 
Hel de Cock, Hendnk, 37 Hofstede de Groot geeft zelf in zijn bnef van 14 oktober 1832 aan De Cock 
zi|n poging als volgt weer 'om u tot andere begnppen te brengen' 
Dirk Molenaar (1786-1865), na vier andere gemeenten vanaf 1821 hervormd predikant te 's-Graven-
hage, centraal figuur in de Haagse Reveilknng, was zeer bezorgd over de verslapping van de confes
sionele banden m de NHK, gaf m h o daarop (anoniem) Het Adres aan alle mijne hervormde landgenooten 
uit (1827), A de Groot, BLGJ^T, 4, de tekst van de bnefwissehng met De Cock is in onginele vorm aan
wezig in het GA Kampen (Archief De Cock, Inv nr 40 en 42), en afgedrukt m Hel de Cock, Hendnk, 
42-53 en ook in G Keizer, Afscheuling, 245-253 
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over het dopen van kinderen uit andere gemeenten. Dat oordeel heeft Van Zuylen 
niet meer kunnen geven. 
In het voorjaar van 1833 bereidde De Cock de heruitgave voor van de Dordtse Leer
regels, bij welke gelegenheid hij in zijn 'voorrede' sprak van 'de roepstem' van 'den 
moedigen en Godvreezenden Baron van Zuilen Nyeveld'.^'' Tussen beide mannen 
kwam geen persoonlijk contact meer tot stand, de baron overleed in mei 1833. Wel 
stuurde De Cock - via ds. Molenaar - aan diens weduwe een exemplaar van zijn 
heruitgegeven Dordtse Leerregels."*" 
Kort voor zijn dood stelde de baron een Adres op aan de koning, waarmee hij 
opkwam voor hen die wilden vasthouden aan de gereformeerde beUjdenis, maar die 
op allerlei manieren werden beoordeeld en veroordeeld door de 'liberale kerkleiders'. 
Ze komen regelmatig bij elkaar in conventikels - en Van Zuylen denkt met name aan 
die in Leiden en Utrecht. De baron trachtte de koning te laten inzien dat niet de 
eerstgenoemden 'scheurmakers' waren en 'invoerders van eene nieuwe secte', maar 
juist de tegenpartij. Deze groep liberalen ondermijnde de 'fondamentele beginselen' 
van de kerk. De koning werd opgeroepen om 'de onschuld van de verdrukte men-
schen' in te 7ien en deze zwakken te beschermen.*" 

Hoeveel De Cock van deze baron had verwacht, wordt duidelijk uit zijn reactie op 
diens overlijden.*'^ Hij maakte het bericht van diens overlijden de zondag daarna 
bekend aan zijn gemeente; dat deed hij in de zgn. voorafspraak van zijn preek. Hij 
verklaarde toen "hoe hij gehoopt had, dat deze de man zou zijn geweest, door God 
bestemd, om tegen de dwaling en het ongeloof den strijd te voeren."*' Het was een 
moment dat De Cock even alle hoop op kerkherstel had laten varen. Maar in zijn 
gebed droeg hij 'de zaak des Heeren' op aan God, "Die machtig was te verwekken 
wien Hij wilde." Helenius, die dit meedeelt in zijn biografie, weet er - anno 1860 
- veelzeggend aan toe te voegen: "Nog zijn er levende getuigen, die het hebben 
gehoord. Het was een vurig en krachtig gebed, waarin hij begeerde, dat de Heere een 
handhaver van zijne eer en waarheid mocht verwekken; een gebed, waarvan velen 
toen reeds zeiden: "Dit is een gebed des geloofs en zal door den Heere verhoord 
worden." " 

Geschriften van Van Zuylen van Nijevelt 
Hoewel de manier waarop De Cock over Van Zuylen van Nijevelt en diens geschrif
ten werd geïnformeerd niet nader op te helderen is, blijft het een gewichtig feit dat 
De Cock onder de bekoring is gekomen van de ideeën van deze Haagse baron. 
Wat had deze schrijver hem te vertellen? We vermelden eerst de door De Cock 
belangrijk geachte brochures van deze baron.** Voorop staat De Hervormde Leer, dat 

" Hendrik de Cock, FG, 1,7 
" Hel de Cock, Hendnk, 53 
*' Adres van C Baron van Zuylen van Nijevelt aan koning Willem I, d d 23 januari 1833, in F L Bos, 

Arc/mfstukken, l, 209-212 
" Het archief-Van Zuylen van Nijevelt (JVfl/.̂ rcAif/J voorheen yl i t ^ nr 21/180) bevat geen documenten 

in relatie tot Hendnk de Cock. 
" Hel de Cock, Hendnk, 54 
" Hel de Cock, Hendnk, 22 De uitgever van Van Zuylens geschriften was j H den Ouden te Amsterdam 

die veel lectuur op de markt bracht uit de knngen van het Reveil en van hen die de gereformeerde 
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in 1832 verscheen en dat hem, volgens Helenius, de ogen opende voor de diepte van 
het verval in de leer van de kerk. Daarna was De eenige redding, gedateerd 28 januari 
1831, voor De Cock een eyeopener inzake het nauwe verband tussen leer en leven. 
"Hierdoor, aldus Helenius, vooral wierd hij overtuigd, dat de verbastering der leer 
verbastering der zeden tengevolge had en dat de verlating van den dienst van den 
God der vaderen verlating van dien God tengevolge moest hebben." Dit werkje heeft 
Hendrik de Cock diep geraakt: 'diepe smart' vervulde hem, aldus zijn zoon Hele

nius. 
De twee genoemde brochures maken intussen deel uit van een grotere reeks. Volgens 
RuUmann*^ was Van Zuylen de auteur van 'verscheiden anonieme werkjes', terwijl 
hij vanaf 1820 onder eigen naam in totaal zeker nog vijf brochures uitgaf. De ano

nieme werkjes kunnen pamfletten zijn geweest, maar door hun anonimiteit zijn ze 
moeilijk op te sporen. We weten dat Van Zuylen in 1820 een tekst gereed maakte 
over 'De verdraagzaamheid in betrekking tot onze Hervormde Godsdienst' (Amster

dam 1820).^'' De titel heeft sterke overeenkomst met wat de auteur in zijn 'Geestelijke 
Jaaroverdenkingen 18161827' bij de datum 30 december 1820'" vermeldt, namelijk 
dat hij een korte tekst over 'de verdraagzaamheid in betrekking van onze hervormde 
Godsdienst' ter perse liet brengen. We gaan ervan uit dat het hier om één en dezelfde 
uitgave gaat. De thematiek van de verdraagzaamheid verdiende in de ogen van Van 
Zuylen zeker een brede en kritische aandacht. Een gedrukte versie van dit werkje 
hebben we tol nu toe echter niet onder ogen gekregen. 
De andere geschriften van Van Zuylen zijn: 'Iets over den Geest der Tijds in betrek

king tot den Christelijken Godsdienst' (1823), een niet uitgegeven manuscript waarin 
hij de Verlichting en de zucht tot verandering aan elkaar koppelt en samen aan de 
kaak stelt. Dat dit geschrift in portefeuille bleef heeft vermoedelijk te maken met 
de gelijktijdige uitgave van Da Costa's Bezwaren tegen den geest der eeuw, waarin ook al 
positie werd ingenomen tegen de moderne inzichten met betrekking tot godsdienst 
en maatschappij.*" 
Vervolgens schreef Van Zuylen Het Liberalismus (1823/1828), waarin hij zich keert 
tegen het rationalisme en de geest van de ongebreidelde vrijheid (dus revolutie) die 
de kerk en de samenleving verwoest. Het liberalisme van die tijd was voor Van Zuy

len de hoofdvijand van staat en kerk.*' Als laatste publiceerde Van Zuylen de bro

chure Troost voor Lijdenden (1833), waarin hij aan wil tonen dat de oude leer 'eene bron 
van vertroostingen aanbiedt', in tegenstelling tot de nieuwe leer die in het geheel 
geen troost biedt. Of Hendrik de Cock alle publicaties van deze baron heeft gekend 
is niet na te gaan. In ieder geval staat vast dat het gedachtegoed van Van Zuylen de 
volledige instemming van De Cock heeft gehad. De zinsnede 'gelijk de edele van 
Zuylen zegt', is in de polemische brochures van De Cock dan ook stereotiep.^" 

belijdenis wilden handhaven in de Hervormde Kerk. Over hem:J. Wee,J .H, den Ouden (17861864), 
in: A.J. van den Berg e.a. (red.), Het Réveil in druk, 1928. 

■•̂  J .C. Rullmann, Afscheiding, 93. 
« M. Drayer, Hendrik de Cock, VG., I, 35 (noot 10). 
" T.K. van Eerden. C. Baron van Zuylen van Nijevelt (17771833), 85. 
" T.K. van Eerden, Van Zuylen, 24. 
*' Aldus W. van 't Spijker in 'The Importance of 'The concise Calvin' to Hendrik de Cock', in: Calmn's 

Books, 331. 
'" E.J.W. Posthumus Meyjes, Hervormd VGravenhage m de negentiende eeuw, 49. 
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Deze nauwe geestelijke verwantschap doet de vraag rijzen of De Cock zich ervan 
bewust was of de baron een niettheologisch geschoold iemand was en dus gemakke

lijk een denkkader hanteerde waarin de gereformeerde leer in een min of meer sim

plificerende vorm werd aangehouden. De Cock had feitelijk geen enkel voorbehoud 
in zijn waardering voor Van Zuylen van Nijevelt; integendeel: beider doelstellingen 
waren identiek: de redding van de gereformeerde religie in Nederland. Dat was een 
zaak die heel de kerk en alle gelovigen aanging en dus was een popularisering in de 
formulering zeer wenselijk. 

Medestanders van Van Zuylen van Nijevelt 
De door Van Zuylen aan de orde gestelde thematiek van de (kerkelijke) verdraag

zaamheid plaatst hem en zijn medestanders in de rij van critici van de nieuwe, sinds 
1816 geldende, orde in de Nederlandse Hervormde Kerk. De baron werd bekend als 
een warm medestander van ds. N. Schotsman te Leiden, die in het herdenkingsjaar 
1819 met zijn Eerezuil krachtig opkwam voor de Dordtse Belijdenis.^' 
Iben Isaac da Costa in 1823 zijn Bezwaren tegen den Geest der Eeuw publiceerde  en 
daarmee naast instemming veel beroering en verzet opriep^^  was baron van Zuylen 
ook bezig geweest met het manuscript Iets over den Geest des Tyds in betrekking tot den 
Chnstelyke Godsdienst. Hoewel het nooit in druk is verschenen, geeft het de denktrant 
van het Réveil goed weer, al zou hij door middel van de geestelijke opwekking de zo 
gewenste geachte handhaving van de confessie willen bereiken. Van een meer dan 
gewone betrokkenheid op elkaar is ons trouwens niets bekend. Da Costa die in 1834 
wel de voortreffelijkheid van de belijdenisgeschriften verkondigde, heeft zich toch 
gereserveerd opgesteld tegenover de Afscheiding.^* Met Da Costa stonden veel leden 
van het Réveil ten aanzien van het herstel van de kerk op het standpunt dat men aan

duidt met de 'medische weg", in tegenstelling tot mensen als Groen van Prinsterer 
die kerkherstel nastreefden langs de 'juridische weg'. Baron van Zuylen voelde zich 
het meest verbonden met de laatste groep. 

Eindjaren '20 bood Van Zuylen steun aan ds. D. Molenaar in Den Haag, die met 
zijn befaamd geworden Adres aan alle mijne hervormde landgenooten, getoetst aan den Geest der 
Waarhad, der Liefde en des Vredes. Een woord ter geruststelling, voor de vrienden der Hervormde 
Kerk (1827) een krachtige oproep deed tot kerkherstel. De Haagse predikant oefende 
ernstige kritiek uit op het in 1816 voor aanstaande predikanten ingevoerde onderteke

ningsformulier, waarin 'lustig en subtiel' de kerkleer ondermijnd werd. Boedelschei

ding tussen het orthodoxe en het 'liberale' deel van de kerk zou de beste oplossing zijn. "'* 

'̂ Nicolaas Schotsman (17541822), gereformeerd predikant, na dne andere gemeenten vanaf 1793 te 
Leiden, hij hield in 1819 twee preken ter herdenking van do Dordtse Svnode, 16181619 De daaruit 
ontstane publicatie kreeg de titel Eerezml, ter gedachtenis van de voor tweehondert jaren te Dordrecht gehoudene 
Nahonale Synode, Leyden 1819. De auteur kreeg veel kridek te verwerken, Bilderdijk verdedigde hem 
Van Zuylen van Nijevelt steunde Schotsman eveneens, maar wilde met tot 'de Bilderdijkiaanse fractie' 
gerekend worden CE (eerste druk). 

'^ G.M den Hartogh, Rondom Da Costa's 'Bezwaren' en hun ontvangst, in GTT59 (1959), 3652 
^̂  J Kamphuis, Isaac da Costa en de Afscheiding lan 1834, hfst 2,3,4 
■■' Vgl D Molenaar, Adres , Amsteidam 1827, lOv De uitgever was J ft den Ouden die veel lectuur 

op de markt bracht uit de kringen van het Reveil en van hen die de gereformeerde belijdenis wilden 
handhaven in de Hervormde Kerk Over hem J Vree , JH den Ouden (17861864), in A J van den 
Bergea {red.), Het Révat in druk, loelermeeT 1998, 1928 
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Hierdoor kreeg Molenaar een stortvloed van kritiek^^ over zich heen en bovendien 
de boosheid van de overheden, ook van de koning/'' Van Zuylen zocht hem toen in 
zijn benarde positie op en werd vanaf dat moment zijn boezemvriend.^' 
Volgens A. de Groot heeft Molenaars Adres De Cock de ogen geopend voor de toe
stand waarin de Hervormde Kerk toen verkeerde.'° We weten echter niet in welk 
stadium van de geestelijke ommekeer van De Cock de kennisname van Molenaars 
geschrift plaats vond. Uit zijn brief van 8 mei 1833 aan Molenaar blijkt dat de man
nen elkaar niet persoonlijk kenden. De Cock kende Molenaar wel uit zijn geschriften 
(meervoud!), en deze was hem 'daardoor dierbaar door de handhaving van de zaak 
van God tegen het menschdom'.^' Hieruit valt moeilijk af te leiden dat de ogen van 
De Cock geopend werden speciaal door het lezen van het geschrift van Molenaar. 
Daarvoor komt in de eerste plaats het werk van baron Van Zuylen van Nijevelt in 
aanmerking. 
Een ander geschrift dan het Adres van Molenaar kan betrekking hebben op diens in 
1832 uitgegeven publicatie De roede Gods over Nederland, blijkbaar in de thans heerschende 
en verwoestende ziekte, voorgesteld in een viertal leerredenen. In 1831 en '32 werd Nederland 
geteisterd door een ontzettende cholera-epidemie, waardoor duizenden mensen 
overleden en vele gezinnen in radeloze angst leefden. Medici gaven de nodige raad 
en tevens zag een reeks van troostvolle geschriften het licht. Molenaar en ook andere 
voorgangers riepen op tot verootmoediging voor Gods aangezicht. 
De Cock schreef in 1832 een gelijkgestemde tekst die hij echter pas in 1834 uitgaf 
onder de titel Ernstige en hartelijke toespraak. In de beoordeling van de situatie in het 
vaderland zowel als in de kerk stemden De Cock en Molenaar grotendeels overeen. 
Toch was er een kenmerkend verschil. Dat werd al enigszins duidelijk toen Molenaar 
in zijn brief van 12 mei 1833 stelde: "Wil men in onzen tijd zoo veel verdraagzaam
heid, dat men elk duldt in zijne gevoelens, dan moet men ook ons verdragen in de 
onzen en altijd van ons getuigen, dat wij eerlijke lieden zijn, die blijven bij hetgeen 
wij bezworen hebben en de leer onzer Kerk is." Het verdragen van de orthodoxie 
in de Hervormde Kerk was voor Molenaar kennelijk voldoende, De Cock wilde dat 
men in de kerk het alleenrecht erkende van de gereformeerde belijdenis. Maar deze 
positiekeus maakte De Cock niet direct in 1832 bekend; hij wachtte ermee tot 1834, 
toen de ontwikkelingen rondom zijn persoon en werk in een enorme stroomversnel
ling waren gekomen. 

Intussen had de jonge ds. H.P. Scholte vanuit Doeveren (N.Brabant) zijn waarschu
wende stem tegen ds. Molenaar laten horen: in zijn brief van 6 december 1833 aan 
Hendrik de Cock lezen we: "Gij moet echter over zulke zaken (bedoeld is de doop 
van kinderen uit andere gemeenten, HV) niet met Ds Molenaar te rade gaan, ik ken 
hem persoonlijk, hij is zoo bang als een wezel...'"'" Scholte legde kennelijk nogal 

^̂  Ook latere geschnften van Molenaar werden scherp bekritiseerd, zie o m Vaderlandschf Letteroefeningen^ 
1830, 5 lOv. 

* Hoe koning Willem I reageerde blijkt uit zijn antwoord op het adres van Molenaar waann hij schuld 
beleed tegenover de vorst, men vindt de tekst bij J A Wormser, Een schat m aarden latm Het lenen van 
Hendnk de Cock, 28v 

" J . C Kuümann, Afscheiding, ^i 
5» A de Groot, BWXP, 4, 329 
^' Bnef van H de Cock aan D Molenaar, in Archief De Cock, GA Kampen, inv nr 42 
" G Keizer,DeAfscheulit^,2m. 
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veel nadruk op de persoonlijkheid van Molenaar; dit heeft De Cock er in diezelfde 
maand (december 1833) niet van weerhouden aan een aantal vrienden de lezing van 
Molenaars Adres van 1827 aan te bevelen.''' Verder mag niet onvermeld blijven dat 
De Cock in zijn latere verdediging tegenover de Algemene Synode, juni 1834,'''* meer 
dan eens zijn instemming betuigde met de inzichten van ds. Molenaar in diens Adres. 
Maar dan mogen we er op dat moment ook wel van uitgaan dat de Haagse predikant 
zich niet zo gelukkig zal hebben gevoeld met de waardering van De Cock. Mole
naar heeft zich, evenals veel Réveilfiguren, dan ook nooit posiüef uitgelaten over 
de Afscheiding. Het hier gesignaleerde verschil in inzicht betekende voor De Cock 
intussen niet dat hij de geschriften van Molenaar niet dankbaar bleef gebruiken. Als 
hij vanaf eind november 1834 voor dne maanden in de Groningse gevangenis ver
toeft, leest hij op de zondagen regelmatig diens catechismuspreken^^ 

Diepe interesse voor Reformatie, Nadere Reformatie en Pviritanisme 
Overzien we het geheel aan invloeden die De Cock op 'andere gedachten' brachten, 
dan is in de eerste plaats het werk van Calvijn van grote betekenis geweest, het werd 
het 'turning point' in zijn theologische literatuur. Daarna kwamen de geschnften C. 
Baron van Zuylen van Nijevelt en ook het Adres van ds. D. Molenaar. Daarnaast is 
het zeker dat De Cock een omvangrijk geheel aan geschriften in huis gehaald heeft 
van auteurs/voorgangers uit de sfeer van de Reformatie en de Nadere Reformatie. 
Over de diepe interesse van De Cock zijn we nauwkeurig ingelicht via zijn dagboek
aantekeningen uit de gevangenis, 27 november 1834 - 26 februari 1835. Zijn lectuur 
in deze maanden bestond naast een grote reeks van algemene historische werken 
(over de vaderlandse en de algemene geschiedenis) uit kerkhistorische geschriften 
van en over de volgende personen (we vermelden ze in de volgorde die De Cock zelf 
aanhield bij zijn lectuur):''* 
• Wilhelmus a Brakel - De Cock noemt geen speciaal geschrift, maar te denken 

valt aan diens Redelijke Godsdienst; 
• Jakobus Koelman - vrij zeker las De Cock diens Reformatie, noodig omtrent het 

gebruyk Der formulieren, betoogt in Twee Predicatien, En daarna uitgebreid, 1673; en wel
licht ook: Ettelijke samen-spraaken, over den toestant van deNederlandsche kerk .., 1678; 
en waarschijnlijk las hij ook nog Koelmans \>rtekNeerlandts Plicht, en Voorbeeld, van 
de Reformatie der Kerk, 1689; 

• Herman Witsius - door De Cock aangeduid als 'den groten Harm Witz'; 
waarschijnlijk las De Cock diens Pradijcke des Christendoms, 1695; later ook diens 
afscheidspreek Leeuwarden, 1675; 

• John Knox - De Cock duidt hem aan als 'de grote Knox'; hij leest de biografie 
in Des Christens groot Interest van William Gutry (in een vertaling van J. Koelman), 
uitgegeven in 1834; hij las dit meerdere malen; 

" Hendrik de Cock, VG, I, 162, deze aanbeveling staat m het Vnendelyk antwoord aan den kleinen vrienden 
knng . 

" Hendnk de Cock, KG, II, 31, 33, 40, 46, 47, 49 Deze verwijzingen betreffen De Cocks Verder hengt 
nopens mijne lerantwoording voor de synode , Veendam 1835 

" H \e\é[m.n, Hendnk de Cock-afgescheidenen toch betrokken Daann Hendnk de Cock, Mijne ervanngen 
en bejegeninsjen en ontmoetingen in de gevangenis, 232vv, 264 

" H Veldman, Hendnk., 215-241, de verantwoording is in de annotaties te vmden aldaar op de pagina's 
243-271 
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• Ignatius Jurdain - een biografie van hem staat ook in het hierboven vermelde 
werk van Gutry,Jurdam wds een Engelse Puntein die leefde van 1561-1640, 

• Gallazeo Carracciolus - een Italiaanse protestant die leefde van 1517-1586, zijn 
biografie staat ook in het genoemde werk van Gutry, 

• Maarten Luther - wellicht las De Cock zijn levensverhaal ook bij Gutry, 
• Johannes Calvijn - levensbeschnjving door Theodoras Beza, tevens las hij de 

verkorte editie van de Institutie, 
• Abraham van de Corput schreef De Goddelicke Vierschare, vier delen, 1659-

1662, 
• Andrew MelviUe hij was de opvolger van John Knox, een biografische schets 

vindt men bij Van de Corput, 
• John Brown van deze Schotse puntein las De Cock Het Geloof in dagen van beproe 

vingen, waarschijnlijk de Nederlandse editie van P van der Meersch, Groningen 
1735 

Van zijn tijdgenoot Harmannus van Heumen, onderwijzer te Delft en actief in het 
Reveil, las De Cock de in 1834 uitgegeven y^amenspraak tusschen twee vrienden over het 
^alig Sterven ""̂  contra P Hofstede de Groot, C H van Herwerden en M A AmshofF, 
allen Groninger theologen die hun geloofsopvattingen uiteenzetten in de Christelijke 
betrachtingen (1834), waann de stem klonk van de opkomende Groninger Richting ̂ ^ 
De forse kntiek van Van Heumen was een confessioneel bepaalde confrontatie met 
deze nieuwe stroming 
Deze lijst kan men zonder meer beschouwen als een belangwekkende aanvulhng op 
het overzicht van de bibliotheek die we van De Cock kennen uit het jaar 1830 en die 
we - met annotaties - als bijlage in een ander hoofdstuk in dit boek hebben opgeno
men Zo blijkt ook dat zijn aandachtsveld duidelijk en exclusief is verschoven naar 
een vnj kleine groep representanten van de Reformatie en de Nadere Reformatie 
Daarbi] ontbreekt de internationale onentatie met 
Een en ander geeft een wezenlijk aspect van de discontinuïteit aan in het theologisch 
denken van Hendnk de Cock Deze ligt ten grondslag aan de Afscheiding van 1834 
en geeft de theologische kleur van deze beweging aan 

De Cocks eerste publicaties 
Als resultaat van zijn diepgaande bezinning op de situatie in de kerk en in de samen
leving zien we De Cock in de jaren voor 1834 bezig met het schnjven en (soms) 
uitgeven van een aantal publicaties *'^ We willen deze hier in het kort aan de lezer 
voorstellen Evenwel, omdat we onze biografie van De Cock chronologisch willen 
houden, zullen we in de volgorde wel eens afwijken van die in de Verzamelde Geschriften 
Dat is dan direct al het geval met de eerste publicatie 

De volledige mei van het geschnft van H van Heumen luidt Z'^menspraak tusschen twee vnenden over het 
zalig sterven gevolgd van eene toelage, waann onder anderen de ker der Socinianen, heek en hake Pelagianen en Room 
ichen kort voorgesteld, en loor elkeen opengelegd wordt, door vergelijking van de stellingen voorkomende in het werk getiteld 
Christelijke betrachtingen enz geschreven door de hoog eerw en wel eerw hrn P Hofstede de Groot C H lan Heru erden 
Hzn enMA Amshqff dat deeze heeren hun uerk, het geheeleen snoode Soanmmsmus en Pelagtamsmus dnji en 
De volledige titel van hel werk van de drie Groningse theologen luidt Christelijke betrachtingen, eene bijdrage 
tot de stichtelijke Uktiiur naar de behoefte van deze tijden 
We verwijzen hier graag naar Hendnk de Cock Verzamelde Geschriften, I en II met de belangwekkende 
inleidingen van de verschillende medewerkers 
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Als eerste willen we noemen De Cocks Ernstige en hartelijke toespraak; aan mijne Land-
genooten in deze zorgvolk en droevige dagen, vooral met betrekking hunner eeuwige belangen. Dit 
geschrift werd gereedgemaakt in de zomer van 1832. De Cock duidt zichzelf op het 
titelblad aan als 'Gereformeerd Leeraar', waarin dus zijn vernieuwde confessionele 
positiekeus werd gepresenteerd. Dat zou hij bij elke publicatie weer doen. 
De noodzaak tot directe publicatie voelde De Cock nog niet zo sterk - er waren 
tenslotte al meer van dit soort geschriften in omloop gebracht, waaronder die van ds. 
Molenaar en baron van Zuylen van Nijevelt. Dat De Cock er na bijna twee jaar toch 
nog werk van maakte, is mede ingegeven door het feit van zijn schorsing in decem
ber 1833. Het geschrift kwam uit in april 1834.^" De Cock vond het nodig nu in de 
loop der dingen in te grijpen door middel van deze waarschuwende publicatie. Het 
mag een strijdschrift heten, hoewel niet direct op zijn persoon gericht als wel op de 
belangen van kerk en staat in het algemeen. Daarom mag men het ook een oproep 
noemen van een 'wachter op Sions muren', die zijn medewachters wil wakker schud
den uit de slaap waaraan de kerk ten onder dreigt te gaan. Hier blijkt dat De Cock 
zich niet maar beperkt tot een oproep tot zijn achterban, maar dat hij zich een nati
onale taak heeft aangemeten: zijn oproep dient het behoud c.q. herstel van de ware 
gereformeerde kerk en daarmee ook het welzijn van de staat der Nederlanden. 
Wanneer we nagaan^' op welke zorgwekkende en droevige zaken De Cock doelde, 
dan blijkt dat hij dacht aan de rampen die Nederland in die jaren teisterden - de 
oorlog tegen de Belgen en de cholera - die hij typeerde als oordelen van God over 
een zondig volk, 'een roede in Gods hand'. En daarbij wees De Cock het bederf aan 
dat in ons land 'niet van heden of gisteren, maar sedert het begin der voorgaande 
eeuwe' ons land aantastte. De eerste denkers die in dit kader werden aangewezen 
waren de Franeker hoogleraar H.A. Röell en zijn aanhangers.'" Zij waren erop uit 
'de grondwaarheden te ondermijnen'; dat gebeurde 'op bedekte en zeer listige wijze', 
zoals dat in Gods Woord was voorzegd. Zo was Nederland in de 18*' eeuw aangetast 
door 'de vruchten des verderfs' en die werkten nog steeds door in de eerste decen
nia van de 19''' eeuw. Het was 'ongeloof en Ugtzinigheid' dat de ontbinding van de 
samenleving veroorzaakte. Hier blijkt de denklijn van De Cock sterk verwant te zijn 
aan die van baron Van Zuylen van Nijevelt en die van ds. Molenaar die hij beide ook 
bij name noemde. De Cock onderbouwde zijn stellingen met aanhalingen uit de hem 
ter beschikking staande tijdschriften, zoals de Boekzaal en de Godgeleerde Bijdragen. 
De Cock keek daarbij ook over de grens: volgens hem hadden: de in Duitsland 
invloedrijke theologen G.S. Steinbart (1738-1809)" en G.J. Planck (1751-1833)''^ in 

^ Uilg. T.E. Mulder, Veendam; het telde 58 pagina's; zie ook. H. de Cock, V.G., I, 259-295 met inleiding 
en annotaties van W. van 't Spijker. 

^^ We volgen de tekst van deze publicatie zoals die is weergegeven {en geannoteerd door \V. van 't Spijker) 
in: Hendrik de Cock, [{'G., I, 259-295. 

'" Herman Alexander Röell (1653-1718); hoogleraar Franeker 1686-1704, daarna Utrecht; zijn biograaf 
isj . van Sluis (Leeuwarden, 1988); vgl.: J. van Sluis, BWNP, IV, 372-374. 

" Gotthelf Samuel Steinbart (1738-1809) was na een piëtistisch getinte jeugd als theologisch hoogleraar 
te Frankfort aan de Oder voorstander en bewerker geworden van een rationalistisch christendom; hij 
had scherpe kritiek op het Godsbegrip in het Oude Testament en de daarmee verbonden leer van 
de verzoening. Centraal staat bij hem de liefde van God zoalsjezus die leert; daardoor leert de mens 
deugdzaam te leven en ontvangt hij eens de onsterfelijkheid. H. Hohlwein, RGG. 

" Gottliebjakob Planck (1751-1833) was volgens eigen zeggen een 'rationecl-supranaturalistisch' theo
loog, die de goddelijkheid en redehjkheid van het christendom als 'unbestreitbar' erkende. E. Wolf, RGG. 
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ons land hun overtuigde volgelingen, waardoor de 'neologie' zich sterk kon maken 
om in de kerk alle grondslagen van de gezonde leer te vernietigen. Nieuwe pilaren 
waarop het gebouw van het christendom volgens hen moest rusten waren (zo in de 
bewoordingen van De Cock): " 1. Het oude Testament, is om de Christelijke leer te 
kennen nutteloos: die kennis moet alleen uit het N.T. gehaald worden." Hiertegen 
bracht De Cock in wat de Nederlandse Geloofsbelijdenis in de artikelen 4 en 5 zegt 
over het voor heilig en canoniek houden van alk boeken van het Oude en Nieuwe 
Testament. De tweede pilaar van de neologie luidde als volgt: "Dat is slechts noodza
kelijk te gelooven, waarin alle Christenen met elkander overeen komen, het andere 
is minder noodzakelijk." Met deze beperking kon De Cock beslist niet leven, want 
"wie zal dan de grenspaal des ongeloofs aanwijzen en wat leerstuk zal volgens dien 
grondregel vast zijn?" Waarop de retorische vraag volgde: 'Ja is dat niet even zoo 
veel als of men zegt: het is den Heer onzen God hetzelfde, wat vwj van hem gelooven 
of gevoelen?" 
De blikrichting van De Cock ging ook uit naar de studenten en hoogleraren aan de 
Academies in ons land; uiterst bezorgd smeekte hij: 'Jongelingen die gij u toewijdt 
aan de edelste, schoonste en heilrijkste betrekking, wacht u voor zulk eene verderfe
lijke leer, voor zulke gevaarlijke grondbeginselen, waardoor gij in plaats van leiders 
verleiders der gemeente, in plaats van herders, grijpende wolven wordt."" En van 
hun leermeesters werd gevraagd: " O Professoren der H. Godgeleerdheid, neemt het 
mij niet kwalijk dat ik het wage om UEds. Hooggeleerdde en Hoogeerwaarde Hee-
ren hetzelfde te bidden, ten aanzien der jongelingschap die u is toevertrouwd. Hoort 
toch bid ik u (...) naar zulke, met den tooi der geleerdheid versierdde leiders niet." 
In soortgelijke bewoordingen richtte De Cock zich ook tot zijn 'Medeleeraren': Laat 
u niet door allerlei wind van leer beroeren en heen en weer slingeren, maar houd u 
aan 'de ware Gereformeerde leer' waarop u een eed hebt afgelegd. Als voorbeeld en 
bewijs van de neologie haalde De Cock de opvattingen van zijn Friese collega R.R. 
Posthumus'* aan, voor wie 'de achtbaarheid van den leeraarstand' niet meer gold, 
die de leer van verkiezing en verwerping aanduidde als 'eene leer vervreemd van 
Gods woord'. Ook meende deze predikant dat de gereformeerde geloofsleer 'eene 
lange, kunstig aaneengeschakelde keten van driestte Godgeleerdde bepalingen' was, 
die hij meende te kunnen karakteriseren als 'van voor deugd en geluk onvruchtbare 
ja ongerijmde, maar door bijgeloof, geestelijke heerschzucht en ouderdom vastge-
klonkene en geheiligde geloofsstukken'. Deze pertinente minachting kon De Cock 
niet verdragen; hij zag er invloeden in van de Roomse geestelijkheid ('Papisten') en 
van de Remonstranten - en in een breed betoog kwam hij op voor de bijbelse waar
dering van het ambt en de belijdenis van de kerk. 

" De hier gehanteerde metafoor, 'grijpende wolven', voor die predikanten die hun gemeenten op een 
dwaalspoor leiden komt men vaker tegen in de geschriften van De Cock, deze zal later een steen des 
aanstoots blijken en tegen hem worden ingezet in de kerkelijke tuchtoefening 

" Rinse Rinses Posthumus (1790-1859) was van 1815-1859 predikant van de N H K te Waaxens en Brant-
gum, T A Romein, Naamlijst der predikanten in Friesland, tweede gedeelte, 539 Posthumus, door G A 
Wumkes geschetst alb 'verlicht en vooruitstrevend', m JWBW, III, 987, gaf de (deels door hem ver
taalde) brochure uit Het St Simonisme en Christendom in lerbandgebragt met de tegenwoordige kerkelijke bewegingen 
looral bij de Hervormden in Nederland, Groningen 1834; hienn worden overeenkomsten getekend tussen 
de beweging van Saint-Simon en het Chnstendom. In de Boekzaal van 1835 (p 151-153) werd Posthu
mus vnendelijk aangeraden over andere onderwerpen te schnjven; de recensent achtte het echter niet 
nodig tegen Posthumus in te gaan. 
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In dit verband zouden nog twee Hervormde predikanten genoemd kunnen worden, nl ds P W 

Brouwer te Schiedam en ds S Magnet te Raamsdonk De eerste had in 1827 een boekje geschre

ven over de persoon van Christus, waar theologisch Nederland bepaald niet gelukkig mee was " 

Maar het vormde geen reden om Brouwer kerkelijk te censureren Ds Magnet, lid van het PKB 

van Noord-Brabant, publiceerde in 1827 een geschrift over Gods oorspronkelijke genadige Menschen 

liefde, volgens de Leer van Jezus Chnstus en zyne Apostelen. Hij stnjdt daann tegen 'bekrompen begnp-

pen' in zijn kerk Toch acht een recensent het nodig te stellen dat leer van Magnet 'niet algemeen 

alzoo wordt aangenomen', dit zat vast op diens afwijkende sotenologie Magnet werd kerkehjk 

niet veroordeeld " Niemand minder dan Donker Curtius gaf deze predikant de volle ruimte om 

zijn meningen bekend te maken " niemand stutte of belemmere het vnje onderzoek en de vnje 

mededeeli9ng van denkbeelden, want dit zoude het ergste zijn van alle kwaad'" ' 

Deze predikanten worden als mannen die afwijken van de gereformeerde belijdenis vermeld in 

een adres van de Synode van Asmterdam-1836 van de afgescheiden kerken aan koning Willem 1'" 

In zijn betoog viel De Cock ook de opvatting aan - die later in de Groninger Rich
ting van E Hofstede Groot en zijn vrienden dominant zou worden - dat de geschie
denis gezien moest worden als het opvoedingsproces van de mensheid, dat uit zou 
lopen op heiliging en volmaaktheid; en zo op de eer van God. De Cock wees dit 
cultuuroptimistisch denken principieel af, hij bleef vasthouden aan het mensbeeld 
van de Dordtse Leerregels en de andere gereformeerde confessies. 
Zijn betoog beëindigde De Cock met het citeren van Psalm 74 De berijmde verzen 
18-22 laten een smeekbede horen tot God om 'de ziele van uw tortelduif' niet over 
te geven 'aan 't vrild gediert'. En zo wordt ook gebeden: 

RIJS op o God' Rtjs op toon uw gezag, 

Betwist uw zaak, wees onze platbeslechter, 

't Is meer dan tijd gedenkt, o hoogste Rechter' 

Wat smaad de dwaas U aandoet dag op dag " 

Dat Hendrik de Cock dit in 1832 gereed gemaakte manuscript twee jaar nadien als
nog uitgaf is goed verklaarbaar gezien de actualiteit van zijn kerkelijk proces. Men 
zal het - ook nadat hij toen al andere geschriften had uitgegeven - moeten beschou
wen als een polemische publicatie met een algemeen en actueel karakter. 

Het eerste geschrift dat de Cock - met een eigen voorrede - in druk heeft uitgegeven 
betrof de heruitgave van de Besluiten van de Nationale Dordsche Synode; gehouden in denjare 
1618 en 1619 te Dordrecht. Deze editie, uitgekomen bij T E . Mulder te Veendam '^°, 
wordt gedateerd in september 1833.^' 

P W Brouwer (1760-1834) schreef Nadere Verklaring, ten vervolge van de Bijbelleere, aangaande den Persoon van 
Chrutus,'De[ri 1827 Be Boekzaal van 1828 (p 422-427) was er zeer kritisch over Over hem P C Mol-
huijsenmjVWBM", l y 319 
S Magnet (1747 -1831) trachtte, aldus G A Wumkes in JWBIV, X, 535, te bewijzen 'dat de gerefor
meerde behjdems in haar sotenologie niet overeenkomt met de leer der evangeliën' 
H H Donker Curtius in Godgeleerde Bijdragen van 1827, &27-S37 
Over deze matene H Veldman, Ongehjke behandehng in de Hervormde Kerk, in Nader Bekeken, 13 
(|uh-aug 2006), 204-208 
Het citaat is psalm 74 vers 21 m de benjming \ an 1773 
Overde Veendamse drukker Ties Egberts Mulder (1802-na 1858) H Natzijl m Hendrik de Cock, FG, 
I, IXv , ook j Wesseling, Afsch. Gron , II, reg 
De mening van B Doornbos in zijn Bijlage in Gedenkwaardigheden van K ter Laan en H J Jansonius (p 
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De laatste keer dat de Dordtse Leerregels werden gedrukt was, naar De Cock meedeelde, in het 

begin van de 18' ' eeuw in opdracht van de classis Appingedam, met toestemming en goedkeu

ring van de classis Gronmgen '^ Hoewel eerder over deze editie geen absolute zekerheid te krij

gen was, IS nu duidelijk dat die uit 1747 stamt °' De mededeling van De Cock sluit goed aan bij 

een soortgelijke mededeling van de Groningse theoloog Gerardus Kuypers over het niet-meer-

verknjgbaar-zijn van de Leerregels in 1772 waarom hij toen een heruitgave heeft bezorgd" 

Daar het hier een Latijnse uitgave betrof, kunnen we met betrekking tot De Cock gevoeglijk 

aannemen dat hij op een andere, Nederlandstalige editie van 1747 doelde Immers, hij publi

ceerde voor de 'gewone man in de kerk Intussen was De Cocks mededeling over de laatste druk 

van de Dordtse Leerregels niet juist in 1752 was er een editie van W van Irhoven (van Dam) "̂  

verschenen, welke in 1788 een herdruk beleefde, en in 1780 gaf J Amersfoordt ook een ecütie 

van de Dordtse Leerregrels uit '* 

De Cock overhandigde dan ook een exemplaar van de Leerregels aan de kerkenraad 
van Ulrum en daann aan de diaken Duurt Pieters Rjtsema. De Cock schreef de 
volgende opdracht voor in het boekje '^ 

Aan mijnen kerkenraad mei hoog 

achting liefde en broederlijke gene 

genheid en in 't bijzondere uit dezen 

aan Duurt Pieters Ritsema met de 

bede van vertroosting versterking en 

bekragtiging, loorts door den HGeest 

HdeCock 

Ger Leeraar 

159) en van M Drayer in Hendrik de Cock, VG , 1 , 4 , dat De Cocks editie van Dordtse Leerregels in 
september 1833 is verschenen, is in overeenstemming met een bericht uit de knng \an de Groningse 
boekhandelaren waar men exact aangeeft dat het werkje verscheen op vrijdag den 13 september 1833 
P Heuning (namens boekhandel Van Heynmgen Bosch te Groningen) aan Helenius de Cock d d 14 
oktober 1858 Archief De Cock, GA Kampen inv nr 56 
Hendnk de Cock, VG, I, 7, vgl Hel de Cock, Hendnk, 66 Vgl J N Bakhuizen van den Bnnk, De 
Nederlandsche Belydenisgeschnflen, 39, stelde dat de laatste editie in 1739 verscheen, bij Fredenk Outman te 
Dordrecht 
M Drayer, Hendrik de Cock, VG,\ 35 (noot 12) Vgl echterJ Vree, H de Cock en de Groninger 
Vrienden {ï}, Jaarboek geschiedenis GKh, jaargang 4 30 die een exemplaar inzag in de bibliotheek van de 
RUG het vermeldt als drukker/uitgever Jurjen Spandaw te Groningen, 1747 
D Nauta , 'Gerard Kuypers', in Opera Minora 114, ook C Huisman, GelooJ in beweging Gerardus Kuypers, 
pastor en patnot tussen vroomheid en Verlichting Zoetermeer 1996, 150v , 2 0 3 De door Huisman vermelde 
editie \ an de Canones van Dordrecht is de Latijnse (naar de tekst uit de Acta van Dordrecht, 1620), 
uitgegeven te Groningen m 1772 
Willem van Irhoven (van Dam) 1698-1760, was gcref predikant te Ede en daarna hoogi te Utrecht 
BLGNP,IV 
Met dank aan J Vree die ons hierop attendeerde De editie van \V van Irhoven van Dam droeg als titel 
Canones synodi nationalu dordracenae ojle Oordeel des synodi nationalis der Gereformeerde kercken van de Vereenigde 
J\federlanden gehouden binnen Dordrecht, in denjare 1618 ende 1619 ( ) over de bekende iijf hoofktucken der leere 
( ) Utrecht 1752, 2 ' d r 1788 De uitgave van J Amersfoordt draagt als titel De mjf artikelen tegen de 
remonstranten vastgesteld op de synoden, gehouden binnen Dordrecht in denjare 1618 en 1619, opnieuw uit het iMijn 
vertaald, en ui^egeien met een i oorrede Amsterdam 1780 
Het hier bedoelde exemplaar van de DL bevindt zich in het archief van de GK.v te Ulrum D P Rit 
sema was landbouwer op De Klei een gebied ten noordoosten van Ulrum hij ondertekende de Acte 
van Afscheiding 
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De betekenis van de heruitgave van De Cock is kerkhistorisch te karakteriseren als 
de publieke erkenning van dit derde Formulier van Enigheid in de Gereformeerde 
Kerken als gezaghebbend en normatief. De Kamper dogmatici A.G. Honigf'̂  en K. 
Schilder"' hebben er elk voor zich in 1934, het herdenkingsjaar van de Afscheiding, 
met dankbaarheid hun bijzondere aandacht aan geschonken. Honig waardeerde bij 
die gelegenheid de Canones van Dordt als 'Het Credo der Afscheiding'. 
De vraag welke dogmatische overwegingen De Cock hebben aangezet tot deze her
uitgave willen we beantwoorden aan de hand van de door hem genoemde over
wegingen. Voor hem woog het zwaarst het motief van 'de wederkeering tot den 
Hervormden Godsdienst of den waarachtigen dienst van God in Geest en waar
heid'. Veel Nederlanders hadden die dienst verlaten, aldus De Cock. Toch had het 
aan een roepstem niet ontbroken: met name die van baron van Zuylen van Nijevelt. 
Maar nu die was gestorven, nam De Cock diens taak als het ware over: hij wdlde 'vele 
onkundigen de ogen openen, vele zorgeloozen opmerkzaam maken, vele Godvree-
zenden sterken en vertroosten' - en dat doel wdlde hij bereiken met de uitgave van 
de Leerregels van Dordrecht, 1618/1619. Want de gevaren die de kerk bedreigden 
kwamen van de kant van de Remonstranten, de Mennonieten en de Socinianen. De 
door de laatsten ontkende en bestreden leer van de Drie-eenheid van God noemde 
De Cock 'het vergift van de Socinianerij'. De Cock vreesde dat 'die kostelijke gou
den kandelaar', d.i. de zuivere verkondiging van het Woord van God, wel eens kon 
worden weggenomen, als straf van God voor de afval van die dagen. Daarom riep 
hij uit dat de goddeloze zijn weg moest verlaten en zich bekeren tot de Here. Met 
de woorden van de berijmde Psalm 80 : 9, waarin gebeden wordt: "Keer weer, o 
God der legermachten! Tot ons die op Uw bijstand wachten; Zie uit den hoogen 
Hemel neer: Herstel uw wijnstok als weleer", besloot De Cock zijn voorrede. Ook 
dit geschrift had de brede intentie om kerk én staat de weg te wijzen van het leven in 
overeenstemming met de wil van God. 

De hierop volgende publicatie van De Cock is meer gericht op de specifieke doel
groep van de gelovigen in de Hervormde kerk; het betreft het Kort Begnp der christelijke 
religie, op 25 oktober 1833'° uitgegeven bij T.E. Mulder te Veendam. Deze uitgave 
was bedoeld om een eenvoudige, betrouwbare handreiking te bieden aan hen die 
belijdenis van hun geloof wilden afleggen; dit tegenover allerlei vragenboekjes (zoals 
ook die van HeUenbroek) die hij minder geschikt of zelfs verderfelijk acht. Hij wil 
'de waarachtige kennis van Gods woord' bevorderen en ook de band aan de gere
formeerde confessie versterken, inclusief de Dordtse Leerregels die in de kerkboeken 
van die tijd vaak niet waren afgedrukt. 
Ook nu gaat het De Cock erom een leemte op te vullen in het onderwijs in de confes
sie van de kerk. Niet vanwege vermeende eigen ideeën, maar om de ooit vastgestelde 
leer van de kerk, wil hij weer onder de aandacht van de kerkleden brengen. Tegen
over de door velen verwelkomde 'deconfessionalisering' streeft De Cock consequent 

A G Honig, Van Comne tot De Cock, of Het Credo der Afscheiding, K Schilder, De dogmatische beteekenu der 
Hfscheiding'ook voor onzen tijd 
K Schilder, De dogmatische beteekenis, iJgl L Doekes, Het credo der Afscheiding Dordrecht en Ulrum In 
D Deddens, J Kamphuis, Afscheiding - Wederkeer, 65-97 
Deze datum vindt men bij Hel de Cock, Hendnk, 85 Vgl de bnef van P. Heuning (namens de Gronin
ger boekhandel Van Heyningen Bosch) aan Helenius de Cock d d 14 oktober 1858; Archief De Cock, 
GA Kampen, inv nr 56 
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naar 'reconfessionalisering' met een gereformeerd karakter. 
Nu plaatst J. Vree" niet onterecht de opmerking dat het in de biografie van De Cock 
van belang is te letten op de volgorde onder invloed waarvan zijn ommekeer tot 
stand is gekomen. Als De Cock zich inderdaad eerst Van Zuylen heeft toegeëigend 
en pas daarna kennis genomen heeft van de Dordtse Leerregels is de vraag te stellen 
of De Cock de Leerregels niet heeft gelezen door de bril van Van Zuylen. Heeft de 
baron het denkkader geleverd waarbinnen De Cock zijn opinie heeft gevormd ten 
aanzien van de leer van de uitverkiezing? Zijn de Leerregels zelf bepalend geworden 
voor De Cocks geloofsopvattingen of horen we vooral de nagalm van Van Zuylen? 
Daarbij zijn de volgende kanttekeningen te maken. 
Het moment waarop De Cock kennis nam van de Dordtse Leerregels is niet meer 
exact aan te wijzen; de chronologische ordening bij zijn eerste biograaf blijkt niet 
altijd te kloppen. Om nu op grond van slechts één gegeven een constructie te bou
wen om de inzichten van De Cock (ten aanzien van o.m. de predestinatie) in beeld te 
brengen, lijkt ons niet echt overtuigend. En helemaal niet als we mogen stellen dat de 
Dordtse Leerregels voor De Cock de taal van kerk en confessie spreken en niet een 
particuliere mening weergeven. Het verschil in soortelijk gewicht is essentieel. 
Nu is het volgens Vree wel zo dat De Cock een speciale, ietwat bekorte editie van 
de Leerregels in huis moet hebben gehad. Het zou gaan om een editie uit 1747 in 
opdracht van de classis Appingedam. Daarin ontbraken de teksten van de zogeheten 
Voorrede en het Besluit van de Dordtse vaderen. Dat zou de kans groter maken dat 
De Cock de authentieke, volledige Leerregels niet heeft gekend, zodat zijn inzich
ten bijgekleurd zouden zijn door de voorstellingen van Van Zuylen. Het zou De 
Cock zelfs behoedzaam hebben kunnen maken om de voorstelling van Van Zuylen 
zomaar te accepteren. Hij had meer kritische distantie moeten betrachten, aldus 
Vree.'^ Daartegen kan worden ingebracht dat de uitgesproken eensgezindheid tussen 
Van Zuylen en De Cock nu niet direct veronderstelt dat er bij De Cock zonodig een 
kritische distantie zou moeten worden betracht. Juist de wezenlijke eenheid in opvat
ting, mede gefundeerd in de Dordtse Leerregels, ook door een niet geheel volledige 
editie ervan, maakt de vermeende bijkleuring door Van Zuylen op De Cocks opvat
tingen over de Goddelijke verkiezing en verwerping en de betekenis van Christus' 
verlossingswerk tot een kwestie die nogal onwezenlijk aandoet. O.i. is er sprake van 
een scheeftrekken van de hier gesignaleerde kwestie. Daarbij moet men stellig in 
rekening brengen dat de geestelijke ommekeer van De Cock primair was bewerkstel-
hgd door het lezen van Calvijns verkorte Institutie. Dat pleit er voor om De Cock 
juist door deze bril te laten kijken naar de Leerregels uit Dordrecht. 

De eerste reacties op de discontinuïteit bij De Cock 
We letten vervolgens op een aantal zeer uiteenlopende reacties op de in 1833 vol
trokken geestelijke ommekeer van De Cock. De kerkenraad van Ulrum is de eerste 
instantie waar we aandacht aan schenken als het gaat om de koerswijziging bij zijn 
predikant. De ambtsdragers van Ulrum hebben in hun eerste ambtelijke vergadering 
na de intrede van ds. De Cock in 1829, gezien de notulen van 14 december'^, enkele 

" J. Vree, H. de Cock en de Groninger Vnenden (1), in Jaarboekgeschudmu GitA', jg 4, 30 
«2 J. Vree, A a., 38 
" In het notulenboek van de NHK Ulrum (RHC GA, inv nr 480-1) staat als eerste datum na de vermei-
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formele besluiten genomen die de indruk geven van enige discontinuïteit inzake de 
frequentie van het vergaderen, van de vergaderplaats en de manier van openen en 
sluiten van de vergaderingen. Men wil jaarlijks vier keer vergaderen; dat was wel
licht niet zo uitdrukkelijk bepaald en het lijkt weinig, maar als men rekent dat de 
ambtsdragers elkaar ook iedere zondag in de consistorie ontmoeten, dan lijkt de 
hier besloten frequentie redelijk toereikend. Volgens artikel 87 van het Algemeen 
Reglement van 1816 behoort aan de kerkenraad de zorg toe 'voor het geen den 
openbaren Godsdienst, het christelijk onderwijs en het opzigt over de leden van de 
gemeente'.^* 
Het tweede besluit betreft de plaats van vergaderen: men zal dat (voortaan) doen in 
het huis van de boekhoudende diaken en aan hem zullen 'de noodzakelijke kosten' 
van een vergadering worden vergoed. Een volgend besluit is dit: de eerste vergade
ring van het jaar zal met gebed worden geopend en de laatste met gebed worden 
besloten. Wellicht was een dergelijke openings- en sluitingsceremonie van een reeks 
(van plm. vier) vergaderingen wel geaccepteerd, maar het is opvallend dat men zich 
er in Ulrum vanaf datzelfde moment niet aan houdt: in 1830 worden er drie verga
deringen gehouden die alle met gebed worden geopend en besloten. Werden oude 
tradities in ere hersteld? 
Over de jaren 1831 en 1832 vermelden de notulen van Ulrum slechts beknopt de 
formele gang van de vergaderingen, bepaald geen opmerkelijke dingen. Maar in het 
voorjaar van 1833 - de eerste kerkenraadsvergadering van dat jaar wordt gehouden 
op 13 maart - spreekt de raad zich uit over enkele specifieke zaken van opzicht. Bij 
het agendapunt 'Censura morum' wordt over één lid van de gemeente tucht geoe
fend, waarschijnlijk inhoudende de afhouding van het Heilig Avondmaal. Het lid 
was eerder al verschillende keren door de predikant vermaand, nu werd een ambte
lijk bezoek verzwaard doordat De Cock met de beide ouderlingen naar het betref
fende kerklid werd gezonden. 
Verder bespreken de ambtsdragers het verschijnsel van 'in onecht geboren' kinde
ren; men besluit de doop aan deze kinderen niet te weigeren. Maar tegelijk wdl men 
dat de jeugd gewaarschuwd wordt voor het 'voortkampend kwaad'^' van de zonden 
tegen het zevende gebod. We zien hier een kerkenraad die nu concrete invulling 
geeft aan wat in decennia voor die tijd kennelijk niet (gauw) op de kerkenraadtafel 
neergelegd werd: tuchtzaken, met name tegen seksuele zonden. 
De volgende kerkenraadsvergadering (19 juni 1833) blijkt dat de ambtsdragers nog 
weifelend zijn met betrekking tot de kerkelijke discipline; ze schorten een (nieuwe?) 
zaak op 'in hope van meerder licht en kragt in den Heere'. 
Ruim drie maanden later (4 oktober 1833) besluiten Ulrums ambtsdragers 'in de 
vreze des Heeren om door broederlijke vermaningen onderscheidene leden te ver
manen'. Nu is er bij hen kennelijk voldoende helderheid en durft men het aan tucht
zaken door te zetten waarover men eerder nog weifelde. Van de vergadering op 19 

ding van de intrede de door de Cock zelf geschreven datum ' 14 Nov' , maar dat is kennelijk een vergis
sing de intrede vond plaats op 29 november Daarom kiezen we hier voor de datum 14 december, een 
maandag 

'* De vergadenng van een kerkenraad van de N H K in de 19* eeuw was veelal een tamelijk formele en 
ook kortdurende aangelegenheid, zeker in kleine dorpsgemeenschappen Via sociale controle (korte 
lijnen) wist een raad vnj snel wat er leefde en gebeurde bij de kerkleden 

'^^ J Wesseling heeft hier abusievelijk 'voortkruipend kwaad', Afsch. Gron , I, 37 
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december 1833 notuleerde De Cock precies dezelfde besluittekst. Ulrums kerken-
raad bleef op het spoor van een voorzichtige, maar consistente lijn in de uitoefening 
van de kerkelijke tucht. 
De notulen van later datum informeren ons niet meer over deze zaken; de schorsing 
van Ulrums predikant heeft dan plaats gehad. De tekst van het besluit daartoe, geno
men op 19 december 1833 door het Classicaal Bestuur van Middelstum, neemt, in 
het handschrift van ds. N. Smith te Leens (de consulent), bijna vier foliopagina's in 
beslag. 

Beleid van de kerkenraad van Ulrum 
Intussen hebben de notulen van Ulrums kerkenraad van 1832 en 1833 nauwelijks 
gewag gemaakt van ontwikkelingen die het gevolg zijn van of in relatie staan tot de 
geestelijke ommekeer van De Cock. Uit andere bron weten we dat De Cock voort
aan 'gewoonlijk des Zondags driemaal dienst' hield en 'in de week vijf maal chategi-
satie'.'*" Ook hield hij, volgens een lijstje met deelnemers, op zondagavond catechese, 
waarschijnlijk voor hen die in de week niet in staat waren dergelijk onderwijs te 
volgen.'' 
Een van de zaken die echter onze aandacht trekt, betreft de mogelijke uitbreiding 
van het kerkgebouw van Ulrum. Een dergelijk iets was uiteraard een zaak van de 
kerkvoogdij en het College van Toezicht. De kwestie had Ulrum al bezig gehouden 
tijdens de ambtsperiode van Hofstede de Groot en toen al was besloten om bij gebrek 
aan voldoende geldmiddelen een adres te richten tot koning Willem I. 
Het uit de 13''' eeuw'* daterende kerkgebouw telde hooguit 178 zitplaatsen, terwijl de 
gemeente meer dan drie keer zoveel leden telde. Maar de gemeente van Ulrum was 
in de 19* eeuw niet rijk te noemen; veel leden behoorden tot een lagere sociale stand, 
terwijl de rijkste landbouwers (die hier het coUatierecht bezaten) buiten de grenzen 
van het kerspel Ulrum woonden. Men wilde als gemeente nog wel een bedrag van f 
1500,- bijeen brengen, waarbij men hoopte dat de regering een flinke subsidie zou 
verstrekken. Maar ondanks de toezeggingen van de kant van de koning, en ook van 
de synode, zette men de uitbouw en restauratie niet door. 
In 1833 ontstonden echter nieuwe perikelen, doordat er een grote toestroom van 
bezoekers van buiten naar Ulrum op gang kwam die de prediking van De Cock 
wilden horen. Volgens Helenius kwamen er 'niet zelden' meer dan 70 rijtuigen en 
verscheidene schuiten vol mensen naar Ulrum, waarbij ook nog een groep van voet
gangers moest worden geteld.^' Men kwam uit alle delen van de provincie Gronin
gen, uit Drenthe en ook uit Friesland, van over de Lauwerszee. Het kerkgebouw 
bleek de stroom van nieuwe hoorders niet meer te kunnen bevatten. Nu kwam de 

Aldus hel rekest van gemeenteleden van Ulrum aan konmg Willem I, d d 28 januan 1834, FL Bos, 
Achiefstukken, I, 329-331 
De^e notitie bevindt zich in het Archief De Cock, CxA Kampen, inv nr 22 De door De Cock bijgehouden 
lijst bevat namen van 16 vrouwen of meisjes, en 14 (jonge) mannen, van deze personen komt men een 
aantal tegen onder de ondertekenaars Mn de Ulrumse Acte van Afscheiding We hebben de stellige 
indruk dat zich onder deze catechisanten ook personen bevonden die met tot de doopleden van Ulrum 
behoorden, maar aikomstig waren uit naburige dorpjes als Houwerzijl, Vierhuizen, Zoutkamp en Nie-
kerk 
C H Peters, De Kerk der Ned Herv Gemeente te Ulrum, in GVA, 1918 
Hel de Cock, Hmdnk, 55 
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kerkenraad weer in actie en bepleitte bij de kerkvoogdij om de eerder al besproken 
uitbouw nu ter hand te nemen. Het antwoord van de kerkvoogdij was niet vrij van 
diplomatie: men wilde wel meewerken als de predikant beloofde zijn leven lang in 
Ulrum te blijven! Toen De Cock dit niet deed, werd voorgesteld dat er een jaar lang 
een flinke som geld zou worden gecollecteerd waarna de uitbouw kon plaats vinden. 
Toen dit plan de zondag daarna door De Cock werd bekend gemaakt, werd er -
aldus de herinnering van een van de diakenen ~ 'een ongeloofflijke groote som geld' 
bij elkaar gebracht, een actie die tot toenemende ergernis bij de kerkvoogden leidde. 
Dezen hadden niet verwacht dat de kerkgangers tot een dergelijke prestatie in staat 
waren. ""' 
Deze zaak is op zichzelf al een bijzonder waardevol gegeven voor de beantwoording 
van de vraag naar de reacties vanuit de kerkelijke gemeente - en ver daarbuiten - op 
de al enige tijd opgemerkte geestelijke ommekeer van Ulrums predikant. 

In het voorjaar van 1833 leken de plannen toch te worden uitgevoerd. De kerkvoog
den en notabelen hadden besloten de gewenste vertimmeringen door te voeren, 'om 
dan nu geenszins de haat van een gedeelte der ingezetenen, onder welke wij wonen, 
op de hals te laden'."" Maar door allerlei problemen met betrekking tot de financie
ring en ook de vaststelling van wat de bouwwerkzaamheden zouden moeten opleve
ren is er van de uitbouw van Ulrums kerk niets terecht gekomen. Het in de zomer 
van 1833 begonnen werk werd eerst 'provisioneel geschorst', later nog even weer 
opgepakt en al in oktober afgerond. Er was geen uitbreiding van het kerkgebouw, 
maar slechts een vertimmering gerealiseerd. De aanvraag van financiële steun van 
de regering bleek niets op te leveren: "De vergrooting van het kerkgebouw te Ulrum 
zou in geene deele de belangen van den Godsdienst noch der Christelijke vrede 
bevorderen", aldus minister Van Pallandt van Keppel. '"̂  De regering begon grote 
moeite te krijgen met de bedoeling van de aanvragers voor subsidie; zij poogden 'de 
kerk tot een verzamelplaats te maken van eene groote meenigte hoorders, die tot 
de gemeente niet behooren'; en de predikant daar maakt er zijn werk van 'om door 
zonderling en dweepachtig prediken de eenvoudige menschen uit andere dorpsge-
meenten tot zich te lokken en van hunnen gewone leeraars te trekken; hetwelk zijne 
ijdelheid bijzonder schijnt te vleyen'. De regering was kennelijk ook al op de hoogte 
van de bijzondere ontwikkelingen rondom De Cock in Ulrum. Zowel de informatie 
daarover als het besluit droegen een duidelijk gekleurd stempel. De Cock had zijn 
confessionele positie in alle openheid bekend gemaakt: in de herfst van 1833 had hij 
zijn uitgave van de Dordtse Leerregels naar de koning gezonden. Maar het Haagse 
oordeel daarover was zonder meer negatief: zoiets was 'zonderling' en 'geheel over
bodig'. De afzender wilde, volgens de minister, niets anders dan 'wantrouwen (te) 
zaayen en de zucht tot verkettering op (te) wekken'.'"'' 

'"' G K Bos (diaken) in een 'Verzameling van de Geschiedenis van de Hervormde Kerk ten tijde van Do 
De Cock', m. Archief De Cock, GA Kampen 

'" Citaat uit een brief van kerkvoogden en notabelen van Ulrum aan het College van Toezicht d d 23 
februari 1833, in .J S van Weerden, Spanningen, 195 

"̂  Rapport van de Minister van Eeredienst aan de Koning d d 14 november 1833, in FL Boh, Archiefstuk 
ken, I, 232v 

™ Rapport van de Minister van Eeredienst aan de Koning d d 14 november 1833, in EL hos. Archiefstuk
ken, I, 233v 
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De meningen van een aantal historici over de hier geschetste ontwikkelingen lopen 
nogal uiteen: Van Weerden'"* neemt het op voor de kerkvoogden van Ulrum, hoewel 
die volgens hem wellicht een al te grote zuinigheid hebben betracht. De schrijvers 
Wormser, RuUmann en Keizer zien in de onbetwiste zuinigheid van de kerkvoog
den een teken, zo geen bewijs van oppositie van 'liberaal' gezinde heren tegen de 
vernieuwde prediking van Hendrik de Cock. De opvatting van de drie genoemde 
auteurs gaat terug op de door Helenius de Cock gegeven beschrijving, waarin de 
kerkvoogden in deze zaak als 'vijandig' tegenover zijn vader werden voorgesteld. Een 
kwalijke zaak was het, volgens Helenius, dat een financiële actie van alle kerkbezoe
kers in 1833 wel de voor uitbouw benodigde som opbracht, maar dat die door de 
kerkvoogdij besteed werd aan de verfraaiing van het kerkgebouw. 
Helenius besluit zijn relaas over deze moeizame ontwikkelingen als volgt: "Na veel 
strijd over deze zaak, waarin zelfs de Minister van eeredienst en ook de Koning 
waren betrokken geweest, werd zij tegen den wil des kerkeraads beslist." Het onder
linge vertrouwen begon te ontbreken; daardoor begonnen sommige verhoudingen 
binnen Ulrums kerkgemeenschap in 1833 te verstijven. 

KerkcoUecten 
De opbrengst van kerkcoUecten als graadmeter van belangstelling voor en waar
dering van de prediking - het is een enigszins glibberig terrein. Toch heeft Wesse-
ling het aangedurfd om de hem ter beschikking staande cijfers te vermelden en te 
waarderen. Hij geeft de volgende jaarcijfers van de opbrengst van de kerkcoUecten: 
over 1830 totaal f 310,85; over 1831 f 257,62; over 1832 f. 207,09 en over 1833 f 
493,97. De opvallende toename van deze collecten in 1833 worden door Wesseling 
vlot geïnterpreteerd als het gevolg van de sterke groei van het aantal kerkgangers. 
Maar dan moeten we de eerste jaren van Hendrik de Cock in Ulrum ook zien als 
een tijd waarin de waardering voor zijn optreden niet altijd even groot was, ja zelfs 
dalende was (van 1830 tot 1832)! Nu kan dat inderdaad het geval zijn, maar we 
wagen dat toch te betwijfelen. Er is een andere oorzaak in het spel: de kerkgangers 
hebben een moeilijke economische tijd door te maken, de landbouw kruipt maar 
langzaam uit een dal omhoog, en ook de epidemische ziekten laten hun financi
ële sporen na. Daarnaast werd er in die jaren in Ulrum ook gecollecteerd voor de 
mogelijke uitbouw of verbouw van de kerk. En als we met al deze factoren rekening 
houden, moeten we de achteruitgang in de opbrengst van de collecten niet negatief 
beoordelen en tegelijk de stijging niet al te zeer ophemelen. 

Wel staat vast dat de opbrengst van de collecten in de Hervormde Kerk meteen na 
de schorsing van De Cock drastisch is teruggelopen. Gaf de teller op 30 oktober en 9 
december nog aan dat in beide gevallen er bijna 40 gulden was gecollecteerd, op 31 
december bleef de teller steken bij f 14,45.'"^ 

Kerkgangers van buiten Ulrum 
De belangstelling en waardering voor De Cocks optreden door kerkleden en col
lega's van buiten Ulrum is ons volgende aandachtspunt. We zoeken er tevens een 
verklaring voor. 

'J.S. van Weerden, Spanningen, 197. 
'J. Wesseüng, Afsch. Gron., I, 34 en 35. 
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Het meest in het oog lopend zijn de toenemende aantallen 'vreemde' kerkgangers in 
Ulrum vanaf het jaar 1832.""' Uit allerlei lokale bronnen zijn berichten bekend van 
mensen die op - soms al op de zaterdag - een reis maken van vele kilometers lopen, 
varen of met de trekschuit naar Ulrum. Uit de volgende plaatsen zijn ons die feiten 
bekend: Middelstum, Uithuizen, Uithuizermeeden, 't Zandt, Ten Boer, Farmsum, 
Appingedam, Schildwolde, Groningen, Smilde, Burum en andere verder weg lig
gende plaatsen in Friesland; ook een keer Schiermonnikoog. Recordhouder is hierbij 
wellicht de bekend geworden veenarbeider en oefenaar Luitsen J. Dijkstra uit Smilde 
die ooit eens verklaarde: "De waarheid is ons wel veertien uur reizen waard." 
We komen in een ander verband op de genoemde plaatsen terug, maar stellen nu 
wel de vraag naar de diepere oorzaak van deze bijzondere belangstelling en waarde
ring voor De Cock. Het antwoord ligt in de sfeer van de conventikels c.q. huiselijke 
godsdienstoefeningen. Daar had men de 'oude schrijvers' gelezen, zoals de preken 
van de in de provincie Groningen ooit opgetreden ds. J. Verschuir te Zeerijp, ds. W. 
Schortinghuis te Midwolda en ds. S. Tjaden te Nieuwe Pekela. Van buiten de provin
cie Groningen waren de geluiden van ds. W. a Brakel en J. Koelman zeer welkom. 
Maar nu, vanaf 1832, raakte velen in Ulrum steeds meer overtuigd van het zuiver 
gereformeerd karakter van De Cocks optreden zoals dat in zijn prediking, pubhcaties 
en pastoraat te merken was. In elk van de hierboven genoemde plaatsen was het con-
ventikel of de huisgodsdienstoefening een bekend verschijnsel. De bezoekers wisten 
wat ze aan elkaar hadden en wat hun diepste verlangen was als het ging om geloof en 
kerk: reformatie in overeenstemming met de geloofsbelijdenis van de Gereformeerde 
Kerken uit de 16* en 17* eeuw, wederkeer naar de oude waarheden uit de eeuwen 
van de Nadere Reformatie."" Men wilde niets horen over het cultuuroptimisme van 
de Verlichte of supranaturaUstisch georiënteerde dominees, men wilde geen opper
vlakkig evangehe maar alleen de volle Bijbelse waarheid over Gods genade en vrede, 
over Zijn gerechtigheid en oordeel, over de diepste vragen omtrent de Goddelijke 
verkiezing en verwerping van de mens. Men was afkerig van elke vorm van neologie. 
En dat begon steeds duidelijker door te klinken in De Cocks optreden: hij werd meer 
en meer hiin man. 

Daarmee werd het conventikel de startplaats voor de weg naar Ulrum van de vele 
kerkgangers uit den vreemde. En mond-tot-mondreclame was de startmotor in deze 
tamelijk verrassende ontwikkeling die uitmondde in de Afscheiding. 
Een ander aspect in deze positieve waardering van het werk van De Cock is de 
belangstelling van hen die De Cock brieven stuurden met hun opmerkingen en ver
wachtingen. Maar in de bewaard gebleven correspondentie vindt men over 1831 -
1832 slechts één enkele brief, die van P. Hofstede de Groot ~ en deze is, zoals we al 
eerder konen noteren zeer kritisch van aard. Pas in 1833 en uiteraard na de schorsing 
van De Cock in december van dat jaar komt er een behoorlijke stroom brieven van 
sympathisanten los. Dat wil overigens niet zeggen dat deze briefschrijvers al niet vóór 
de schorsing de ontwikkelingen rond De Cock met belangstelling volgden. 

P Hofstede de Groot maakt in ^ijn bnef van 14 oktober 1832 aan De Cock melding van 'een' verba
zenden toeloop' naar de erediensten in Ulrum in M. Noordtzij, Brieven en stukken uit het archief van 
Hendnkde Cock, 1827-1842, Tydschnji voor Gereformeerde Theohgu, 5 (1898), 364 
E.G van Teylingen, Eenige opmerkingen over de snelle verbreiding van de Afscheiding in het noorden 
van ons land, bizonder in Groningen, m GTT, 34, 269-293 
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De correspondenrie met ds. D. Molenaar is van mei 1833 en bespreken we verder in 
relatie tot de aanloop naar de schorsing van De Cock. 
Twee sympathieke brieven - beide van 6 december 1833, dus van voor de schorsing, 
willen we nu alvast even memoreren. De eerste is van ds. L. van Loon uit het Friese 
Weisrijp en de andere is van de hand van ds. H.P. Scholte te Doeveren. Maar omdat 
ze betrekking hebben op de brochure van De Cock tegen de opvattingen van dr. G. 
Benthem Reddingius en ds. L. Meijer Brouwer laten we ze nu nog even rusten. 

Brieven aan koning Wil lem I 
Een heel ander aspect vormt de door De Cock geschreven brieven aan koning Wil
lem I. De eerste is van een datum die we niet exact meer kunnen bepalen, maar heeft 
gediend als een toelichting op de gelijktijdig toegezonden heruitgave van de Dordtse 
Leerregels, dus in de loop van 1833. De tweede is de brief bij de aanbieding van 
het Kort Begrip; de datum van dit schrijven is 20 november 1833. Waarom richtte 
Hendrik de Cock zich tot Willem L'' Helenius geeft een eerste antwoord als hij stelt: 
"Het was de Koning vooral, op wien naast God zijne hoop op herstel van de gerefor
meerde leer in de Hervormde Kerk zich vestigde. Als Gereformeerd leeraar geloofde 
hij, dat het de roeping was van alle koningen en overheden om de hand te houden 
aan den heiligen kerkedienst; om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valschen 
godsdienst, om het rijk des Antichrists te gronde te werpen en het koninkrijk van 
Christus te bevorderen, het woord des Evangeliums overal te doen prediken, opdat 
God van een iegelijk geëerd en gediend worde gelijk Hij in zijn woord gebiedt." Dit 
citaat van artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis wordt zonder commen
taar door Helenius gehanteerd - voor de eerste keer in 1860 en later opnieuw bij 
de herdruk van zijn biografie in 1885. Hij moet toen toch wel geweten hebben van 
een interpretatieproblematiek - ook in de kring van de afgescheidenen - rondom dit 
artikel.'"^ Dit opvallend onbekommerde gebruik van deze geloofsuitspraak kan een 
voorbeeld genoemd worden van een zekere naïveteit bij De Cock ten opzichte van 
het Oranjehuis, een houding die wellicht mee bepaald is door een stuk historische 
romantiek. Immers, Helenius laat zien dat er geen twijfel over bestaat hoe zijn vader 
"toen nog niet kon gelooven, dat hij (de Koning, HV) zich van de leer, waarvoor zijne 
voorvaderen goed en bloed hadden opgeofferd en waardoor het huis van Oranje 
groot was geworden, zou hebben losgescheurd. Volgens zijn overtuiging waren het 
huis van Oranje en de leer der Gereformeerde Kerk onafscheidelijk aan elkander 
verbonden.'""^ De brief, in extenso opgenomen in de biografie van Helenius, getuigt 
in elke alinea van dankbaarheid voor het optreden van Prins Willem de Eerste en van 
Prins Maurits. Daarbij vermeldt De Cock tevens zijn waardering voor het optreden 
van de aan de koning bekende 'godzaligen baron van Zuylen van Nyevelt'. Zo hoop 
hij dat de koning, vanuit eensgezindheid met de gevoelens van zijn voorouders, zich 
'opgewekt en gesterkt voelt om Gods zaak tegen het menschdom te handhaven'. 
De minister van Eeredienst, Van Pallandt van Keppel, behandelde de brief van De 
Cock in een schrijven van 14 november 1833 aan koning Willem I en oordeelde als 
volgt: 

Hierover meer by K van der Zwaag in zijn hoofdstuk 13 'De Aischeiding en artikel 36 NGB' in Onier 
kort of gekortimekP, 275-283 Van der Zwaag begint zijn overzicht pas na de Afscheiding, terwijl De Cock 
zijn interpretatie van art 36 NGB al hanteert vanaf zijn eerste bnef aan de koning, 1833. 
Hel de Cock, Hendnk, 67 
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"Zonderling zou dergelijke geheel overbodige uitgave van de algemeen bekende en 
verspreide besluiten der Dordtsche Synode moeten voorkomen, wanneer niet uit 
de voorrede en de verschillende vooraangeplaatste motto's duidelijk het oogmerk 
des schrijvers bleek, om door dit kleine boekje mede te werken tot vernieuwing der 
heilloze kerktwisten van de 11' eeuw; bijzonder om door deszelfs verspreiding onder 
de minst kundigen de zucht tot schoolsche harrewarrerijen te verlevendigen. In nog 
ongunstiger licht vertoont zich echter de schrijver, door de hatelijke wijze, waarop hij 
ambtsbroeders, die met zijn stijle begrippen niet instemmen, als valsche herders en 
leeraars zoekt ten toon te stellen. Overal straalt het doel door, wantrouwen te zaayen 
en de zicht tot verkettering op te wekken." 
De minister gaf de koning het advies om het geschrift van De Cock terzijde te leg
gen. De auteur heeft pas veel later geweten hoe de koning (en diens minister) dachten 
over de door hem voorgestane opvatting over de plaats van de gereformeerde confes
sie in de NHK. 
In de tweede brief van De Cock aan de koning, d.d. 20 november 1833, dat een 
begeleidend schrijven is bij twee nieuwe uitgaven, namelijk het Kort Begnp en de bro
chure Verdediging van de ware Gereformeerde leer (enz.), komen we dezelfde beoordeling 
en verwachting tegen ten aanzien van de taak van de koning met betrekking tot de 
gereformeerde religie."" 
Dat hij de koning de raad geeft in de leer te gaan bij ds. Molenaar klinkt ons niet 
alleen ietwat aanmatigend in de oren, maar komt ook niet bepaald tactisch over. 
Maar zoiets deerde De Cock waarschijnlijk niet, hij kwam op voor de goede zaak, 
het goed recht van de gereformeerde belijdenis. Beantwoording van deze brieven 
heeft, naar alle waarschijnlijkheid, nooit plaats gevonden. De houding van de koning 
zou wel blijken in het jaar 1834: zowel bij de audiëntie van De Cock als wel de toe
gepaste maatregelen tegen hem en zijn volgelingen. 

De ontwikkel ingen in de verhouding tussen De Cock 
en Hofstede de Groot 
De hierboven al even gememoreerde contactoefening tussen De Cock en Hofstede 
de Groot willen we nu nader bezien. 
Op 23 augustus 1832 bracht De Groot vanuit Pieterburen, waar hij met zijn gezin 
logeerde,'" een bezoek aan Ulrum om daar o.m. zijn opvolger en vroegere aca
demievriend De Cock te ontmoeten. Misschien was het mogelijk hem tot andere 
gedachten te brengen. We willen eerst nagaan welke kwestie voor Hofstede de Groot 
aanleiding was om zijn zomerse reis naar Ulrum te maken. Tot aan dat moment had 
De Cock namelijk nog geen enkel geschrift in druk laten verschijnen. Bij De Groot 
moet dus een andere aanleiding gespeeld hebben. 
Hij moet gemformeerd zijn over de geestelijke ommekeer van De Cock en de vraag 
is door wie. Een van de eerste mogelijkheden is dat de bewuste persoon uit de 
kring kwam van hen die de hoogleraar goed kenden en met hem over deze bekering 

"" Hel de Cock, Hendnk, 91 -93 De Verdediging van de ware Gereformeerde Leer was vijf dagen eerder verschenen 
bij J H Bolt te Groningen 

' " Het gezin van P Hofstede de Groot vertoefde in Pieterburen bij ds J Snethlage, oom van De Groot De 
familie wilde daar weer op verhaal komen nadat ze in de zomer van 1832 enkele ingnjpende gebeurte
nissen te verwerken hadden gekregen, a. de geboorte van hun derde kind, een dochter op 17 juni, het 
overlijden aan kinkhoest van hun tweede zoon Claudius op 6 augustus. 
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bezorgd waren Die zorg klinkt door in de aantekeningen die Hofstede de Groot over 
zijn ontmoeting met De Cock heeft bijgehouden We lezen daar "De erge mystikenj, 
waann mijn opvolger is vervallen, bedroefde mij diep ""^ Wellicht heeft een van 
De Cocks collega's - als eerste is te denken aan iemand in de Ring Leens — in een 
bnef of bij een bezoek aan De Groot in de stad Groningen zich in deze trant tegen
over hem geuit Ook zou men kunnen denken aan Marten Douwes Teenstra (of een 
andere vooraanstaande Ulrummer) die een dergelijke actie eveneens zou kunnen 
ondernemen Maar de knng van de collega's lijkt ons de eerst aangewezen groep, 
vooral omdat De Cock zich in de Ringvergadenngen steeds duidelijker ontpopte als 
een rechtzinnig gereformeerde voorganger Het is bekend dat gedachtewissehngen 
tussen hem en andere Ringpredikanten wel eens uithepen op een botsing De Cock, 
die steeds vaster overtuigd was geworden van de grote gevaren die kerk en theologie 
bedreigen, stelde zich niet meer zo afwachtend op, hij ging strijdbaar het gesprek 
aan, hij discussieerde, hij polemiseerde met zijn collega's Op een van de Ringverga
denngen IS het gebeurd dat De Cock zich eensgezind verklaarde met de opvattingen 
van baron Van Zuylen van Nijevelt, mee naar aanleiding van diens in 1832 versche
nen brochure De Hervormde Leer En nadat De Cock inzag hoe sterk het bederf in de 
kerk was geworden, kon hij het met nalaten zijn ongerustheid daarover in de knng 
van zijn collega's uit te spreken Maar dezen waren niet van zijn inzichten gediend 
Het kwam hem op scherpe reacties te staan "Allen toch, en ook zij, die vroeger 
rechtzinnig hadden geschenen, kwamen er tegen op", aldus Helenius in zijn biogra
fie En een van de oudste leden van de groep, de 68-)ange ds J C Themmen van 
Hornhuizen, schoot in zijn reactie wel heel ver door, hij verklaarde openlijk "Het is 
goddeloos en godslasterhjk, hetgeen de Catechismus zegt, dat God met tijdelijke en 
eeuwige straffen wrake zal doen, beide over de aangeboren en werkelijke zonden " 
De Cock kwam thuis 'met een verslagen hart', vol zorgen over de toekomst van kerk 
en vaderland."' Niemand van zijn directe collega's kwam tegen de opvattingen van 
ds Themmen op - De Cock stond aUeen in zijn confessioneel verzet Dat besef moet 
steeds sterker bij hem zijn geworden 

Het bencht over de Ringdiscussies moet dus ook Hofstede de Groot bereikt hebben, 
hij kreeg welhcht tegelijk de raad of het (dnngende) verzoek om De Cock als zeld
zame confessionele eenling te bezoeken en zo op hem in te praten dat hij terug zou 
keren op de wegen die hij tot dan toe had bewandeld Hoe het gesprek tussen beide 
mannen is verlopen kunnen we tamelijk goed reconstrueren uit de bnefwisseling die 
ze — volgens afspraak - hierop heten volgen Hofstede de Groot zou beginnen en dat 
heeft hij (uiteindelijk) op 14 oktober 1832 gedaan "'* Zijn doel werd duidelijk gefor
muleerd De Cock 'tot andere begnppen brengen', een formulenng die De Groot 
vaneert met de wens "U tot het eenvoudige Evangelie terug te brengen" Meteen het 
De Groot er op volgen "Ik geloof wel niet, dat het iets baten zal", want volgens hem 
zat De Cock gevangen in 'menselijke spitsvondigheid' De kern van de bnef draaide 
om de door De Cock gevraagde beoordeling van Van Zuylens genoemde boekje 
"Reeds op den eersten avond van mijne te huiskomst heb ik het gelezen", schreef De 

'" Archief P Hofstede de Groot in Centraal Bureau voor Geneahgie Den Haag 
'"Hel óe Cock, Hendnk, 35v 
"*P Hofstede de Groot, Bnef van 14 oktober 1832 uit Groningen aan 'Waarde Vriend' Hendrik de 

Cock in M Noordtzij, A a , 358-365 J Vree Gron Godgeleerden, 89-98 
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Groot, "doch het was mij langen tijd onmogelijk er iets over aan U te schrijven." Die 
onmogelijkheid was niet zozeer zakelijk als wel emotioneel gekleurd, daar De Groot 
erop liet volgen: "Cock! Cock! Zulk een bitter en onchristelijk geschrijf behelst uwe 
geloofsbelijdenis? Hoe diep, diep zijt gij gevallen, en hoe donker is nog Gods raad, 
dat zulk eene leer aan de gemeente, die eens de mijne was, nu wordt verkondigd." 
Scherp, maar helder werd zo de gegroeide geestelijke afstand aangegeven. 
Opvallend is de manier waarop De Groot het boekje van Van Zuylen wilde beoor
delen: hij zou zich beperken tot de algemene geest en die toetsen 'aan geschiedenis 
en Christendom'. De Groot heeft 'veel en allerlei aan te merken'. Dat deed hij vanuit 
de volgende formulering: "Het doel van het Christendom is heiliging, volmaking der 
menschheid, en daardoor (gelijk alles wat God toet, daar eindelijk op uitloopt) ten 
laatste de eer van God." "^ 
Als eer'ite punt droeg hij aan: De schrijver weet niet wat de Hervormde leer is; hij 
denkt dat die in de drie formulieren van eenheid is beschreven. De Groot noemde 
drie voorbeelden waaruit zou moeten blijken dat Van Zuylen zelf in strijd kwam met 
de formulieren van de kerk: 
a. het werk van de Heilige Geest m.b.t. de bestiering van de kerk - het was in strijd 
met HC, vraag 50; 
b. Jezus Christus zou in de wereld gekomen zijn ter betoning van Gods rechtvaardig
heid, en meer niet - het is in strijd met art. 20 NGB; 
c. Van Zuylens leer over Adam als Verbondshoofd is totaal anders dan in HC vraag 
7 en in art. 14 en 15 van de NGB. 
De Groot signaleerde dus strijdigheden, maar gaf geen overduidelijk bewijs van zijn 
stellingen; hij wilde zich er liever niet mee vermoeien. Hij bracht ook nog een paar 
andere belangrijke zaken naar voren. Eerst de leer van de absolute predestinatie, 
volgens De Groot lijnrecht in strijd met de uitdrukkelijke vermaning van de Dordtse 
synode (in Gap. I, art. 14), en eveneens met de HC, waarin met geen woord gerept 
wordt over de absolute predestinatie. De eerste kerkhervormers hadden er dus nooit 
een dogmatisch punt van gemaakt, ze wilden het volksonderwijs er niet mee belasten. 
Daarom moest het volk dus nu ook maar niets horen van Van Zuylens opvattingen 
daaromtrent. Want dat zou in strijd zijn met de historie. 
Als tweede bracht De Groot tegen Van Zuylen in dat de kerkhervorming van de 16'*'̂  
eeuw het resultaat was van het vrije onderzoek van de Bijbel. Iets wat Rome niet 
kende. Een zaak die erkend en beleden wordt, aldus De Groot, in artikel 7 van de 
NGB. Daarom kon men geen enkel besluit van Dordrecht 1618/1619 voor waar 
aannemen, 'tenzij vrij kunnen bewijzen, dat het op de H. Schrift is gegrond'. Deze 
orthodox klinkende redenering kreeg een niet onbeduidende wending toen De Groot 
in aansluiting daarop stelde 'dat de leerstukken te Dordrecht aangenomen, niet om 
dat zij te Dordr. zijn aangenomen, de Leeraren der Hervormde kerk kunnen bin
den, maar alleen omdat en in zoo verre zij Bijbelwaarheid bevatten'. Omdat en in 
zoo verre ..., men hoort de nagalm van de woorden uit de sinds 1816 fungerende 
proponentsformule. Voor een rechtzinnige Hervormde biedt deze formulering geen 
enkel houvast. 
De relativering van wat Hervormd heet ging bij De Groot nog verder in het vervolg 
van zijn brief Zijn volgende stelling tegen Van Zuylen was deze: "Wat hij Hervormde 

"5 P Hofstede de Groot in bnel aan H de Cock, d d 14 oktober 1832 
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leer noemt (hoewel niet goed kent) is slechts de leer van een zeer klein gedeelte der 
Hervormde kerk'. En waar komt De Groot uit? Bij een adres dat hij aanduidt als de 
'Nederlandsche Hervormde Contraremonstrantse kerk', een van de vele Hervormde 
kerken van Europa. De kerken van Zwitserland, Frankrijk en Duitsland hebben, naar 
de mening van Hofstede de Groot, de leer van Dordrecht niet aangenomen en in 
Nederland 'is zij slechts door de eene helft der Hervormde Kerk vastgesteld en wel in 
eenen van beide zijden zeer driftig en onchristelijk gevoerden strijd'. 
Deze wel erg merkwaardige beschrijving en interpretatie van de arbeid van de 
Dordtse synode roept op onderdelen zeker vraagtekens op, maar de hieruit spre
kende intentie past uitstekend bij de 'oecumenische' gezindheid van de liberale the
ologen van de 19* eeuw. 
Hofstede de Groot vervolgde zijn betoog met een nogal lange tirade tegen Van Zuy-
len. Hij betichtte hem ervan dat hij 'geen flauw denkbeeld' had van wat het Chris
tendom is. De baron dacht dat het 'eene leer' is, maar het is in de eerste plaats 'eene 
inrigting, begonnen toen Jezus op aarde verkeerde en zijne Apostelen vormde; voort
gegaan en uitgebreid, toen deze weder hunne leerlingen op den weg der waarheid 
en der godzaligheid brachten'. Allicht behoorde daar ene leer bij, vooral lering en 
onderwijs, aldus De Groot, maar niet als doel. Het doel was 'heiliging, volmaking der 
menschheid, en daardoor (gelijk alles wat God doet, daar eindelijk op uitloopt) ten 
laatste de eer van God'. Het middel om dat doel te bereiken is niet 'regtzinnigheid of 
aanneming van zekere leer, maar geloof, hoop en liefde'. 
Nogmaals benadrukte De Groot zijn afkeer van 'het stelsel van leerstukken' in het 
christendom. En wat Van Zuylen betreft moest De Cock het volgende weten: "Ver-
oordeelen wil ik hem niet, maar God bidden, dat Hij den dwalenden teregt brenge, en 
het dreigend gevaar eener kerke afwende, waar zulke menschen nog eenigen invloed 
hebben." En datzelfde bad De Groot ook voor zijn 'waarde vriend' De Cock. Deze 
kreeg nog de raad mee eens diep na te denken of hij als dienaar van het Evangelie de 
vrijheid had 'om terwijl in het Evangelie alleen van eene verkiezing wordt gesproken, 
nu uit menschelijke, vóór Augustinus nooit gehoorde, redeneringen er bij te voegen, 
dat er ook eene verwerping bestaat'. Volgens De Groot verkondigde De Cock niet 
slechts het evangelie, 'maar ook menschelijke vonden' en dus was De Cock 'geen 
dienaar van het zuivere Evangelie', maar van een evangelie 't welk door menschelijke 
bijvoegselen verontreinigd is\ Een niet mis te verstaan oordeel. 
Er volgde nog één waarschuwing: "Gij zijt op een gevaarlijk pad." En daarna besloot 
De Groot zijn eerste brief aan De Cock met de woorden: "Ik blijf U met diep mede
lijden beschouwende en veel voor U biddende Vriend." 
Duidelijk bleek dat de Leerregels van Dordrecht de steen des aanstoots vormden tus
sen de twee vrienden van vroeger. Ook werd duidelijk dat De Groot op een gevoel
volle toon zijn opvolger aansprak - misschien zou er een sfeer ontstaan waarin De 
Cock zich zou laten gezeggen. 
Maar in eenzelfde toonzetting reageerde De Cock op 6 februari 1833 in zijn ant
woordbrief aan Hofstede de Groot.'"' "Met verbazing en verwondering. De Groot, 
heb ik uwe letteren gelezen en met bedroeving tevens gezien den oneindig verren 
afstand, die er is tusschen de tegenwoordige hoofden en leiders des volks (indien uwe 
Collega's met u even verre van het eenvoudig en waaragtig geloof in den HeereJezus 

"«M. Noorduij , A.a., 6 (1899), 98-118. 
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Christus zijn afgedwaald) en tusschen onze vaders, die voor dat geloof goed en bloed 
veil hebben gehad en opgeofferd hebben." 
Het is enigszins jammer dat Helenius de Cock'" niet uitgebreider citeert uit de ant
woordbrief van zijn vader, nu krijgt men de onjuiste indruk dat De Cock wellicht met 
weinig woorden volstond, terwijl er in werkelijkheid een bijzonder uitvoerige reactie 
loskwam. De Cock gaf namelijk breedvoerig aan dat hij 'uit liefde voor de waarheid' 
zijn woorden aan het adres van De Groot neerschreef En tevens zou hij God bid
den dat zijn pen zo bestuurd werd dat 'uwe, door den geest des tijds verblinde oogen 
geopend worden'. 
O p alle punten verdedigde De Cock het geschrift De Hervormde leer van Van Zuylen 
van Nijevelt. Hij stelde daarin diens gelijk voor door 'waarachtige bekering' tegen
over 'zedelijke verbetering' te stellen, Augustinus boven Pelagius te waarderen en de 
Hervorming boven Rome. Omstandig argumenteerde hij vanuit de Canones van 
Dordrecht en de NGB tegen de hoge waardering van De Groot voor de remonstran
ten inzake de predestinatie en de leer van de vrije wil. Ook gaf hij aan dat de Her
vormers wel degelijk gesproken hadden over de uitverkiezing en de verwerping door 
God. Hij raadde De Groot aan: "Lees in dit opzigt eens de Schriften van Luther, 
Zwinglius en den onsterfelijken Calvijn en gij zult dit overal bevestigt zien, ten zij gij 
door vooroordeel geheel en al verblind zijt." En ook wat Augustinus hierover leerde 
was in overeenstemming met de Bijbel. 
Over het ontstaan van de Hervorming, dat zoals De Groot beweerde alles te maken 
had met het vrije onderzoek van de Bijbel, erkende De Cock wel die vrijheid, maar 
hij maakte tevens duidelijk dat die vrijheid niet op zich zelf stond: mensen moesten 
zich in geloof onderwerpen aan het Woord van God. Dat zou zelfs 'afscheiding' 
kunnen inhouden, 'om dan naar Gods Woord met hen (bedoeld zijn de 'andersden
kenden', HV) over de waarheid te handelen', aldus De Cock. Voor het eerst werd 
hier de term 'afscheiding' gebruikt die historisch sterk geladen zou worden in het 
vervolgoptreden van De Cock. 
Vervolgens kwam De Cock in het geweer tegen de gedachte dat de Dordtse Leer
regels slechts door een klein gedeelte van de Hervormde Kerk was erkend. Maar 
die zijn, aldus De Cock, 'niet eene andere als die in onze artykelen en onze Cathe-
chismus is uitgedrukt. Indien gij dit meent dan dwaalt gij grovlijk en hebt gij al de 
voorname Godgeleerden, van alle Gereformeerde landen gedeputeerd geweest naar 
dat Synode, tegen u." Bovendien hebben de kerken uit Duitsland en Zwitserland de 
canones van Dordt goedgekeurd als in overeenstemming met Gods Woord. Zelfs de 
Franse kerken hebben - na eerdere tegenwerking door hun koning Lodewijk XIII 
- in 1620 op de synode van Alais 'alle acten van Dordtregt overgezien en goedge
keurd', aldus De Cock. "Die leer is dus niet de leer van een klein gedeelte maar van 
de gehele Hervormde kerk, want als zoodanig mag de Remonstrantsche niet aange
merkt worden even min als de Sociniaansche..." 
Hendrik de Cock weersprak Hofstede de Groot met kracht op het punt van verkie
zing en verwerping: "Neen, de Groot, niet Augustinus, niet de Reformatoren of de 
Dortsche Vaders, maar Gods Woord moet de schuld hebben van dat gehate leerstuk 
indien hier schuld is." 

' Hel. de Cock, Hendnk, 38. 
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De Cock verdedigde de gereformeerde belijdenissen als in overeenstemming met de 
Bijbel. En dat het christendom niet zozeer de leer betekende, maar zich beperkte tot 
'geloof, hoop en liefde' was z.i. een onjuiste gedachte, want de apostel Paulus zegt 
in de Bijbel duidelijk, aldus De Cock: "Indien iemand u een ander Evangelie ver
kondigt als ik u verkondigt heb al ware het een engel uit de hemel die zij vervloekt". 
Geheel in overeenstemming daarmee werd in de oude kerk Arius veroordeeld en 
tevens andere ketters. 
Tegenover De Groot riep De Cock het tenslotte uit: "Niet ik, maar gij zijt dus mijns 
inziens op een gevaarlijk pas, want die de waarheid 'verlaten, zegt de Apostel, 'God 
zendt hen een kragt der dwaling om de leugen te gelooven'. Indien ik dwaal in het 
een of ander, gaarne wil ik naar Gods Woord te regt gewezen en daardoor bestraft 
worden. Maar niets ook tegen hetzelve aannemen." De Cock sluit af als 'UEd. Heil-
wenschende Vriend!' 
Op 28 maart 1833 nam Hofstede de Groot de pen weer ter hand om De Cock te 
antwoorden. In een betrekkelijk korte brief erkende hij dat De Cock in zijn uitvoerig 
schrijven voet bij stuk hield en de hoofdzaak van het geschil behandelde. Maar hij 
verklaarde ook 'geen vruchtelooze moeite' meer te ondernemen om zijn vriend tot 
andere gedachten te brengen. Toch waarschuwde hij De Cock nog eens dat deze 
inging 'tegen den ganschen, milden, liefderijken geest des Christendoms'. En toen 
werd De Groot toch nog even heel scherp: "Dit miskent gij in zijnen innerüjken 
geest, de Apostelen en J.C. zijn niet uwe Meesters; maar Calvijn en Augustinus: het 
is hunnen leer, die gij voorstaat, en met de letter van het N.V bekleedt, terwijl gij den 
Heiligen Geest van God, die daarin tot ons spreekt, niet verstaat." 
De Cock moest volgens De Groot geen leerling van menschen blijven, want dan kon 
hij beter 'eene menschelijke kerk oprichten, eene Calvinistische, Dordsche, of hoe 
gij haar heeten wilt; maar verlaat de Goddelijke kerk van J.C. die u verboden heeft 
menschen te volgen, al waren zij ook nog geleerder & vromer dan Augustinus & 
Calvijn waarlijk geweest zijn." Hier gingen niet alleen de theologische wegen uiteen, 
ook die van de kerk. De Groot sloot af met de woorden 'u bedroefde maar opregte 
vriend'. De scheiding der geesten had zich dus al voltrokken. En de Groot zag er ook 
geen heil in nog verder te gaan met de briefwisseling. 

Toch dacht De Cock daar iets anders over Nadat hij in Groningen een bezoek 
gebracht had bij Hofstede de Groot en opnieuw met hem van gedachten had gewis
seld, nam hij pen en papier om zijn 'Geachte Vriend' nog één keer een uitvoerige 
uiteenzetting"' onder ogen te brengen waarin hij zijn standpunten herhaalde en 
nader toelichtte. De zaken die nog eens weer aandacht kregen betroffen De Cocks 
instemming met Augustinus en Calvijn: hij zag dat als een groot voorrecht; ver
volgens kwam aan de orde de leer van de Goddelijke Drieëenheid, door De Groot 
afgekeurd en door De Cock met een keur van argumenten gehandhaafd. Andere 
thema's betroffen de leer van de remonstranten en hun geestverwanten in de 19''' 
eeuw en de zegenrijke doorwerking van de leer der waarheid in de geschiedenis van 
Nederland - tegenover de verderfbrengende leer van hen die de waarheid verwier
pen. De Cock bepleitte dan ook niets anders dan 'wederkeer tot den waarachtigen 
dienst van God, naar de wijze en het voorbeeld onzer vaderen, den afgod des vrijen 
wils latende varen (die door Luther, Calvijn en onze vaderen reeds lang naar en door 

M. Noordtzij, A.a., 178-194. 
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Gods Woord verwezen is) en tot Gods genade in Christus alleen ons wenden' 
P. Hofstede de Groot heeft in zijn anno 1855 uitgegeven werk/)e Groninger godgeleerden 
in hunnen eigenaardigheid beweringen gedaan over de hierboven beschreven relatie tot 
Hendrik de Cock die een aantal pertinente onjuistheden bevatten. Ruim twintig jaar 
na dato gaf hij een ietwat gunstiger beeld van zichzelf dan wij op grond van de gepu
bliceerde bnefwisseling voor waar hebben te houden. Die scheve voorstelling van 
zaken werd al in 1860 door Helenius de Cock weerlegd, maar desondanks zelfs in 
een later handboek voor de kerkgeschiedenis (nl. dat van Reitsma en Lindeboom"^) 
overgenomen. Dit bracht G. Keizer er in 1921 toe zijn verontwaardiging te uiten 
over een dergelijke onverantwoorde handelwijze.''" 
Een van die zaken betreft de frequentie van het bezoek van De Groot aan Ulrum: hij 
meende dat hij meerdere malen naar De Cock was gereisd om op hem in te praten, 
terwijl het tot één reis beperkt was gebleven. Een andere kwestie was de noodzaak 
die De Groot meende te voelen inzake de pubhcatie van de bnefwisseling met De 
Cock: hij wilde hem daarvoor geen toestemming geven, maar heeft het uiteindelijk 
zelf maar gedaan om De Cock vóór te wezen, daar deze z.i wel eens 'ontijdig' de 
briefwisseling zou kunnen publiceren. En dat wordt beweerd terwijl De Cock in zijn 
briefje van 7 januari 1834 netjes had gevraagd (!) om die toestemming''^' en zich dus 
wel aan juiste gedragsregels hield. 

Verwikkelingen rond een 'anonieme' brochure 
Hofstede de Groot heeft ook op een andere manier gereageerd op de ommekeer bij De 
Cock en zijn groeiende schare aanhangers. Namelijk in een anonieme'^^, acht pagina's 
tellende brochure Wien zult gij gelooven, den mensch of God? Dit werkje mag beschouwd 
worden als het eerste strijdschrift van Hofstede de Groot. ' ' ' Het wordt wel aangeduid 
als een 'blauwboekje' en ademt volgens G. Keizer dezelfde geest als de brieven aan 
De Cock.'^* De 'Dordtse' leer van verkiezing en verwerping wordt er in bestreden. 
De Cock heeft dit geschrift ^ wegens 'overloopende drukte' - zelf niet beantwoord'^^, 

""'J Reitbma en J Lindeboom, Geschiedenis van de Henormmg en de Hervormde Kerk der Nederlanden, "i' 
druk,752 

'*' G Keizer, Documenten bezwarend voor het karakter van professor Hofstede de Groot In GTT 21 , 
(1921), 305-330 Keizer duidt de naam van het tijdschnft van de Groninger Richting steeds onjuist aan 
als 'Waarheid en Liefde', het moet zijn 'Waarheid in Liefde' 

'^'G Keizer, A a . , 317v 
" ' De anonimiteit heeft al vnj snel plaats moeten maken voor sterke vermoedens dat Hofstede de Groot 

de auteur van deze brochure was, we nemen aan dat De Cock dat vermoeden als een van de eersten in 
de kring van zijn vnenden en bekenden heeft geopperd, gelet op de sterke overeenkomsten (in tekst en 
redeneertrant) tussen de aan hem gerichte brieven en de brochure Twee van die vnenden waren D J 
van der Werp en L J Dijkstra, die samen reageerden met de publicatie van hun Openlijk protest, Veendam 
1834, en daann de auteur uitdaagden om zich bekend te maken Dat Hofstede de Groot inderdaad de 
auteur was blijkt uit de in 1887 uitgegeven bibliografie van De Groot 

" ' De volledige titel van dit geschnft, een zgn blauwboekje, luidt Wien zultgij gelooven, den mensch of God-' Ter 
overweging voorgesteld aan allen, du de waarheid liejhebben, in eenen tijd, waann velen van de zuwere leer der Godzalig
heid qfimjken en de menschen tot verderfelijke dwalingen zoeken te verleiden Uitgegeven door M Smit te Groningen 
in november 1833 

'̂ ••G Keizer, Aa , , 319 
'̂ ^ Het niet zelf beantwoorden wegens grote drukte van De Cock hangt samen met de tegen hem begon

nen kerkrechtelijke procedure door het Classicaal Bestuur van Middelstum die zou leiden tot 7ijn schor
sing op 19 december 1833. 
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maar droeg dit op'^^ aan schoolmeester D J van der Werp en veenarbeider/oefenaar 
L J Dijkstra Hun brochure kwam uit injanuan 1834 Enige tijd later kwam er spon
taan een stnjdschnft uit tegen het 'blauwboekje' van Hofstede de Groot van de hand 
van de toen 77-jange J M Kloppenburg uit Stadskanaal onder de titel Verdedising van 
de ware gereformeerde Leer '^' Men kan hier constateren dat het verzet van De Cock en 
zijn gereformeerde medestanders tegen hen die de Dordtse Leerregels verwerpen zich 
heeft verbreed De dne schnjvende vnenden van de Cock zien we na 1834 al vnj snel 
optreden als oefenaar en daarna ook als predikant binnen de afgescheiden kerken 
Hoe Hofstede de Groot optrad met strenge ordemaatregelen - vanwege het eens-
geestes zijn van Van der Werp met Van Zuylen van Nijevelt en met De Cock blijkt 
uit de gang van zaken rond het opmerkelijke ontslag van de ondermeester van Hou
werzijl, Douwe J van der Werp '^' De Groningse hoogleraar diende namelijk sinds 
1833 als schoolopziener in de provincie Groningen Hij werd in die functie op de 
hoogte gesteld dat in het dorp Houwerzijl onder de rook van Ulrum de school
meester van de derde rang' D J van der Werp zich een vunge aanhanger betoonde 
van Hendrik de Cock Naar het getuigenis van Van der Werp zelf (uit 1859)''̂ '' werd 
hij ^ zonder dat er door de schoolopziener met hem gesproken was - ontslagen uit 
zijn functie De Groot gaf, zonder ooit deze schoolmeester te hebben bezocht en 
ook zonder de redenen op te geven, aan de Houwerzijlse hoofdmeester W Pietersen 
opdracht om dejonge hulponderwijzer 'zonder uitstel' de deur te wijzen en een ander 
in zijn plaats te benoemen Van der Werp schreef later "Mijn misdnjf heb ik nim
mer kunnen gewaar worden, ofschoon ik in persoon en geschrift daartoe pogingen 
genoeg, doch vruchteloos heb aangewend" Dat is echter maar een gedeeltelijk juiste 
voorstelhng van zaken Van der Werp het de koning in de zomer van 1834 namebjk 
weten dat de schoolopziener hem eindelijk had geschreven 'dat Hij zorgen moest, dat 
er geene onzuivere Godsdienstgronden in de school onderwezen werden, noemende 
hier de ware Zaligmakende vnj-genade leer eene onzuivere Godsdienstleer, gelijk 
Uwe Maj ook uil Zijn werkje zien kunt, ''™ Men kan Van der Werp zonder meer 
toestemmen dat hij niet exact op de hoogte werd gebracht van zijn 'misdaad', dus dat 
Hofstede de Groot zich had gehuld in vage formuleringen 

Wanneer we Hofstede de Groot proberen te peilen in zijn ongenoegen over 
de reacties op zijn brochure uit de knng rond De Cock, dan zullen we twee 
zaken naar voren moeten brengen Allereerst dat De Cock in zijn bnef van 23 
december 1833 aan het PKB van Groningen een klacht had ingediend tegen 

'^"H de Cock VG I 116 
'^^J M Kloppenburg Verdediging van de u are gereformeerde ïjeer en van de ware Godvrezenden tegen de Dwaalleer en 

laster voorkomende m zeker blaauwboekje getitelt Wien met men geloot en den mensch of God Uitgegeven door 
T E Mulder te Veendam 1834 

'̂ ° Douwe Johannes van der Werp (1811 Groningen 1876 Muskegon USA) word omstreeks 1830 hulp 
onderwijzer te Houwerzijl, na zijn ontslag in mei 1834 stond hij De Cock bij met zijn schrijfarbeid 
totdat hij m het najaar van 1834 door de afgescheidenen van Smilde werd benoemd aan de door hen 
gestichte vnje gereformeerde school De jongste biografie is van J Sjaarda Sheeres Son of'recession 
Domie J Vander Werp (2006) Zij heeft o m de geboorteplaats van \ a n der Werp definitief weten te 
lokahscren nl in de stad Groningen du dank zij de genealogisch biografische gegevens die door de 
Mormonen m Salt Lake City worden verzameld 

' ' "G Keizer A a 321 H Bouma Een vergelen hoofdstuk I 6 w B de Groot Douwe Johannes van der 
Werp 1811-1876 Een Cocksiaan van het eerste uur In Jaarboekgeschudenu GKH 3 17 43 

™ D J van der Werp aan koning \ \ i l l e m l d d 2 7 j u n i 1834 in GTT 21 (1921) 324v 
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Hofstede de Groot en eveneens tegen ds. J van der Linden van Sprankhuizen 
te Kantens omdat ze beiden 'zoover ik zie, onze banden van eenheid geheel 
ontbonden hebben'. Ongeveer twee weken daarna verscheen de brochure 
van De Cock die was geschreven door Van der Werp en Dijkstra, eenvoudige 
mannen die voor de kar van De Cock waren gespannen. De bezwaren die zij 
uitten '^' moeten hem bekend in de oren hebben geklonken, en de toonzet
ting '''̂  zal hem zonder meer geërgerd hebben, maar het niet ingaan op De 
Groots exegese van Romeinen 9-11 was voor de jonge hoogleraar dusdanig 
ergerniswekkend dat het aanleiding werd om de auteur. Van der Werp, aan 
te pakken. "^ 

De ontslagene vermoedde intussen dat de predikant van Niekerk-Vliedorp (waar 
Houwerzijl kerkelijk onder ressorteerde) achter dat ontslag zat. Dat betreft dan de 
persoon van ds. J. van der Helm van wie Van der Werp getuigde dat hij met hem 
'niet verenigd was in de leer'. Ook had Van der Helm m een bnef van 18 november 
1831 aan De Cock zijn beklag gedaan over diens bezoeken aan meester Pietersen 
te Houwerzijl bij wie hij gedaan heeft 'wat den Pastor Loei behoort'. Hij dreigde 
bij herhaling zelfs een klacht in te dienen bij het classicaal bestuur '" Men kan het 
incident gemakkelijk zien als een voorloper van de in 1833 gevoerde acties om De 
Cock geschorst te krijgen. Hoewel in de gang van zaken met het ontslag van Douwe 
van der Werp de houding van deze predikant mee een factor kan zijn geweest, heeft 
Hofstede de Groot de kritische brochure van Van der Werp als een aanval op zijn 
persoonlijke inzichten beschouwd. Hij ondernam actie om er direct voor te zorgen 
dat een dergelijke medestander van De Cock uitgerangeerd werd. 
Dit alles speelde zich af in het voorjaar van 1834, dus in de maanden dat De Cock 
geschorst was, nog voor de Afscheiding. Douwe van der Werp, die in zijn rekest van 
27 juni 1834 aan koning Willem I ' " zijn beklag doet over de handelwijze van deze 
hooggeleerde Groningse schoolopziener en hem van machtsmisbruik beschuldigt, 
heeft van de vorst geen hulp ontvangen. Dat hij zich op de koning benep is waar-

' " Centraal stond bij Van der Werp en Dijkstra de leer van de Goddelijke uitverkiezing, zoals die beleden 
werd m de Dordtse Leerregels De uitleg van Romeinen 9- 11 door Hofstede de Groot was als volgt, 
de woorden van Romeinen 9 18 "Zoo ontfermt Hij zich dan wiens Hij wil, en verhardt wien Hij wil", 
waren ynemenwoorden die hij becommentaneerde hij met de uitspraak "De slotsom van Paulus redene-
nng, waann hij dat (nl Rom 9 18, HV) schijnt te zeggen is deze God allen onder de ongehoorzaamheid 
besloten had, opdat Hl] hen allen zoude barmhartig zijn" (Rom 11 32) Het gaat daar om het toekom
stig heil voor heel Israel Van der Werp had dit gezien als een poging om de leer van de uitverkiezing 
weg te werken door deze voor te stellen als een mensenwoord, daarbij had hij geen eigen exegese van 
de bewuste Bijbelteksten geboden 

' "Van der Werp plaatste Hofstede de Groot in de hoek van kettersche menschen', die 'verderfelijke 
dwalingen' leerden, 'geheel overwonnen van het helsche gespuis', en 'gekluisterd aan de hef 

' " Vg' J Vree, H de Cock en de Groninger vrienden (II), in Jaarboekgeschiedems GKN,]% 5, 28v De uideg 
van Romeinen 9- 11 door Hofstede de Groot was als volgt de woorden van Romeinen 9 18 "Zoo 
ontfermt Hij zich dan wiens Hij wil, en verhardt wien Hij wil", waren mensenwoorden die hij becom
mentarieerde hij met de uitspraak "De slotsom van Paulus redenenng, waarin hij dat (nl Rom 9 18, 
HV) schijnt te zeggen is de/e waarna hij Rom 11 25, 265 en 31 citeert, waar het gaat om het toe
komstig heil voor heel Israel Van der Werp had dit gezien als een poging om de leer van de goddelijke 
uitverkiezing weg te werken door deze voor te stellen als een mensenwoord , daarbij had hij echter geen 
eigen exegese van de bewuste Bijbelteksten geboden 

' " J van der Helm aan H de Cock d d 18 november 1831, in G Y^etzcr, Afscheuling, \'i\\ 
"' De tekst van het rekest van D J van der Werp vindt men bij G Keizer, A a 323-329. 
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schijnlijk mee ingegeven door De Cock die zich ook meerdere malen tot de koning 
richtte in de hoop dat deze een goede invloed op zijn zaken zou uitoefenen. 

De Groots Gedachten 
In zijn daags voor Kerst 1833 verscheen (42 pagina's tellende) brochure met de lange 
titel Gedachten over de beschuldiging, tegen de leeraars der Nederlandsche Hervormde Kerk in deze 
dagen openlijk ingebragt, dat zy hunnen eed breken, door af te imjken van de leer hunner kerk, die 
zy beloofd hebben te zullen houden. '̂ ^ gaf Hofstede de Groot een openhartige reactie op 
de befaamde brochure van De Cock Verdediging van de ware Gereformeerde Leer (etc.) Het 
bevatte in hoofdzaak een betoog dat tot doel had de binding aan de gereformeerde 
belijdenis voor predikanten te minimaliseren en feitelijk op te heffen. De belijdenis 
was volgens hem slechts mensenwerk, men mocht daarop geen eed afleggen. En 
ten aanzien van de Dordtse Leerregels gold al zonder meer dat de binding daaraan 
eigenlijk nooit echt bestaan had. Hiermee koos De Groot nog eens weer duidelijk 
positie in de vraag naar de handhaving van de confessionele grondslag van de kerk.'" 
We geven hem nog één keer het woord (in zijn brochure in de 2^' druk) met het histo
rische betoog om de grote veranderingen van zijn dagen duidelijk te maken: "Sedert 
het midden der vorige eeuw is er immers, eerst in Duitschland, en daarna elders, 
zulk eene geheele verandering in de beschouwing des Christendoms gekomen, dat 
strijdende partijen nu weinig beter met de wapenen der Dordsche Synode zouden 
vechten, dan met die van de Kerkvergaderingen, welke in de vierde eeuw te Nicea 
of Konstantinopel werden gehouden. Maar inderdaad, gelijk boven de twisten der 
oude Grieksche Kerk, zoo is zij, de Heilige Schrift meer en meer alleen volgende, nu 
ook boven de spitsvondige, uit de middeleeuwsche Scholastiek afkomstige, onder
scheidingen, van Remonstranten en Contra-Remonstranten beide, verheven; terwijl 
zij het goede, dat in beider vrijze van zien is, zonder de overdrijving van beide, heeft 
overgenomen. Of is dit niet de goede zijde van de Remonstranten leer, dat zij eigene 
werkzaamheid des menschen aanprijst, en dit van der Contra-Remonstranten stel
lingen, dat zij den mensch zijne volslagene afhankelijkheid van God inscherpt? En 
wordt beide tegenwoordig niet algemeen aangenomen en vastgehouden, zoowel die 
werkzaamheden als deze afhankelijkheid?'"^* 

Reactie van collega Van der Linden van Sprankhuizen 
Intussen had De Cock in de zomer van 1833, op zondag 14 juH, zijn collega ds.J. van 
der Linden van Sprankhuizen te Kantens onder zijn gehoor gehad." ' De Cock hield 
toen een preek over Johannes 1 : 29b: "Zie, het Lam Gods dat de zonde der wereld 
wegneemt." Daarop reageerde de predikant van Kantens op 24 november 1833, wel 
wat aan de late kant, met een brief aan De Cock. Intussen had Van der Linden ook 
de voorbereiding praktisch rond van zijn serie Bijdragen voor de zuivere Bijbelleer of het 
oude kleed zonder nieuwe lappen, dat zijn loop begon in december 1833. 

De verkoopprijs was vastgesteld op f 0,40, de opbrengst zou 'ten voordeele' zijn van de zondagsscholen 
in de stad Groningen In 1834 verscheen een herdruk met veeaanvullingen 
Over de diverse reacties op deze Gedachten J P van den Hout, Groninger gedachten over verhchtmg 
en voortgaande hervorming, m F G M Broeye renDTh ¥M\\>er, Is't waar of nuPOphefinakmdepublica
ties uit de 'lange' negentiende eeuw, 64-90 
P Hofstede de Groot, Gedachten (2' druk), 71 
Hel de Cock, Hendnk 56, vgl M Drayer, Hendnk de Cock, VG , I, 484 (noot 10) 
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De p e r s 
De publieke reacties op het optreden van De Cock zijn in de regionale pers nogal 
beperkt gebleven. Dat betekent niet dat er geen materiaal ter beschikking stond om 
de meningen van velen te ventileren. De Groninger Courant wilde zich, aldus een redac
tionele mededeling van 10 december 1833'*" - dus een dag na de schorsing van 
De Cock - volstrekt niet mengen in de kerkelijke verschillen, die zich in deze pro
vincie voordeden. De redactie had 'daarom reeds eenige stukken tegen een bekend 
schandschrift gericht, vriendelijk terug gegeven'. Met dat 'schandschrift' zal bedoeld 
zijn de brochure van De Cock tegen Benthem Reddingius en Meijer Brouwer. Tegen 
De Cocks geschrift ontving de krant 'bij voortduring zoovele stukken' met verzoek 
om plaatsing, dat de redactie besloot om - vanuit het argument 'openlijk is de laster 
geschied, openlijk spreke dan ook de verontwaardiging' aan die verontwaardiging lucht 
te geven door één stuk te plaatsen, 'het zachtste' naar eigen beweren.'"" Dat was het 
dichtwerk 'Bemoediging', in november 1833 geschreven door een onbekende persoon 
uit Veendam. Het wordt hier overgenomen.'*^ 

BEMOEDIGING 

Wordt Christus' Schaapskooi door twee wolven aangevallen? 
Staan de arme schapen thans ten prooi aan klaauw en tand? 

Zijn er geen herders meer - getrouw - op Sions wallen, 
Zoodat het kuddeken aldra wordt overmand? 

Eén waakt en strijdt met 't schild van Dordrechts Kerksynode; 
Reeds wordt het wolvenpaar door hem ter neer geveld! 

Hij is van BOGERMAN'" een allertrouwste bode 
En voor GOMARUS'** leer een onversaagde held. 

Hij houdt de weegschaal van het deel dat gaat verloren 
Dat doemt hij onherroeplijk, eeuvrig, in d'ellend'! 
Hij heeft den maatstaf van 't getal der uitverkoren... 

Hun beider tal weet hij, hun lot is hem bekend. 
Waar mag die fonkelstar dat licht wel laten schijnen, 

Waar 't hcht van GANSVOORT'« en van HUIG DE GROOT'*" bij daah; 

° De datum van 20 december 1833 wordt genoemd door Helenius de Cock (zie volgende noot), maar J 
Vinhuizen geeft m zijn Stads- en dorpskromek van Groningen (p 204) de datum van 10 december 1833 Dit 
laatste bleek juist te zijn 

' Hel de Cock, Hendnk, 95, waar ook de tekst van deze reactie staat afgedrukt. 
'^ De tekst zoals die hier wordt gepubliceerd biedt de exacte weergave van die in de genoemde krant J 

Vinhuizen en G Keizer hebben tekstdeviaties 
'Johannes Bogerman (1576-1637) was voorzitter van de Dordtse Synode van 1618/19. 
"Tranciscus Gomarus (1563-1641) was een van de voormannen van de Contra-remonstranten op de 

synode van Dordrecht 
* Wessel Gansfort (1419-1489) was een befaamd chnsten-humanist uit Groningen, hij droeg de bijnaam 

'Lux mundi', d w z 'het hcht der wereld' Deze aanduiding gaf ook de chchter bi| deze naam 
"Hugo de Groot (1583-1645) was een groot rechtsgeleerde die ook verschillende theologische werken 

schreef, hij stond aan de kant van de Remonstranten. 
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Waar 't licht van VAN DER PALM ' " en BORGER "" bij moet kwijnen, 
Ja, waar geen Bijbeltolk van onzen tijd bij haalt? ... 
Dat heerlijk licht ging op in Ulrums kerkgemeente! 

Daar werd opnieuw de vaan van Dordrechts leer geplant; 
Dra rijz' den stichter daar, een zuil of praalgesteente! 

Reeds oogst hij roem op roem door heel Oud-Nederland. 

Dat wolvenpaar zijt gij, Eerwaarde Bijbeltolken! 
Gij op wie Neêrlands kerk met welgevallen ziet. 

Vaart voort! Vaart voort! verkondt d'aan U vertrouwde volken 
Het Evangelium de laster keer' het niet! 

REDDINGIUS wat ook die laster moge braken. 
Wel u! - 't Is lang bekend, hoe Gij in dienst en werk 

Altijd getrouw bleeft in des Heeren wijngaard waken; 
Niet als een huurling, maar als herder van Gods kerk. 

En gij, o BROUWER! Dien de braven lieven, roemen; 
Ook gij wordt hier gesmaad, gelasterd en veracht. 

Men schroomt zelfs niet, om u een huichelaar te noemen, 
Een Farizeer. - wolf, - gehuld in schapenvacht. 

Heet dat nu Christus zijn? ... Is dat als Hij te hand'len 
Waar 't oog met duivlen woede, op 's Broeders werken ziet? -

Het baat iets, 't pad der Uitverkoornen te bewandelen 
En houden 't hoogst gebod: DE REINE LIEFDE niet!... 

Zoo denken, hand'len en zich wanen Uitverkoren 
En anderen stout te noemen: " 't volk van Beelzebul! 
Of 't kind der duisternis dat eenmaal gaat verloren." 

Zulks teekent op de schaal des Christendoms slechts ... nul. 

De rol van de pers in de kerkelijke conflictsituatie rond Hendrik de Cock is naar onze 
mening als tamelijk terughoudend aan te merken. De lezersgroep van de kranten 
bestond zonder twijfel uit mensen van de meer welgestelde sociale klasse. De door 
De Cock gevreesde hetze tegen hem en zijn medestanders kan zijn oorsprong gehad 
hebben in de beïnvloeding door de hogere standen van de arbeidende klasse. Daarbij 
kan men o.m. denken aan de relatie boer c.q. heer en knecht(en) en aan die tussen een 
liberaeil gezinde predikant en zijn kerkleden. Hoe groot de kans dan is dat door een 
dergelijke beïnvloeding de karikaturisering en dus onjuiste beeldvorming doorwerkt 
met betrekking tot een niet-welgevallig geachte voorman is moeilijk in te schatten. 
Voeg daarbij het gegeven dat een geruchtenstroom veelal een goed onthaal vindt bij 
'de publieke opinie' en er is een uitstekende psychosociale voorwaarde aanwezig voor 
het ontstaan van ongeregeldheden. 

'Johannes Henncus van der Palm (1763-1840) was ene befaamd kanselredenaar Hij diende inde Franse 
tijd als 'Agent van nationale opvoeding' 

'Elias Anne Borger (1784-1820), vooraanstaand en zeergeleerd theoloog en hoogleraar te Leiden 
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5 I GESCHORST, 19 december 1833 

In dit hoofdstuk vdllen we een beschrijving en een analyse geven van de ontwikkelingen die hebben 
geleid lot de schorsing van Hendrik de Cock in 1833. We letten op twee hoqfdcomponenlen in de 
ontwikkelingslijn van deze zaak: a. de uiterst scherpe reactie van De Cock op twee brochures, du van 
de predikanten L. Meyer Brouwer te Uithuizen en G. Benthem Reddingius te Assen; b. de kwestie 
van de door De Cock verrichte pastorale diensten aan mensen buiten Ulrum en de door hem bediende 
doop aan kinderen van buiten zyn gemeente. Het ontstaan van een minder goede verhouding met een 
van de collega's van De Cock kan men zien als de opmaat naar verdere spanningen binnen de col
legiale knng. 

Een col lega van De Cock raakt gefrustreerd 
Het eerste - ons bekende - signaal dat er in de kring van de predikanten in de Ring 
Leens onvrede heerste over De Cock is op te maken uit de brief van ds. J. van der 
Helm te Niekerk van 16 november 1831. De Cock blijkt al vanaf 1830 op uitnodi
ging van de oude meester Pietersen in het dorpje Houwerzijl (dat onder Niekerk 
ressorteerde) 'onderwijs in den Godsdienst te geven aan de zulken, die tot de mijne 
behoren'. Deze bemoeizucht ging Van der Helm zover dat hij dreigde om deze affaire 
bij het Classicaal Bestuur van Middelstum aanhangig te maken, zeker als De Cock 
er geen eind aan maakte.' We worden uit de brief van Van der Helm evenwel niets 
gewaar over de frequentie van de bezoeken van De Cock aan Houwerzijl. Dat het 
niet bij één keer is gebleven meende de gefrustreerde Van der Helm zeker te weten. 
Overigens was diens relatie met meester Pietersen al enige tijd verstoord doordat de 
meestersvrouw onverbloemd haar voorkeur had uitgesproken voor De Cock, waarna 
zij had besloten om ook niet meer in Niekerk ter kerke te gaan.^ In het licht van latere 
ontwikkelingen is het ook zeer aannemelijk dat de jonge ondermeester van Houwer
zijl, Douwe van der Werp, in deze zaak een voorname rol heeft gespeeld. 
Nu doet de datering van De Cocks optreden in het dorp Houwerzijl vermoeden dat 
zijn geestelijke ommekeer al moet zijn begonnen in het jaar 1830. De eerste signalen 
zullen zeker vanaf 1831 opgemerkt zijn, mee doordat De Cock er toen publiek voor 
uitkwam in prediking en catechese. De kritiek van collega Van der Helm op De Cock 
richtte zich op diens handelwijze: het was in zijn ogen niet correct van de Ulrumse 
dominee om in het pastorale domein van een collega te werken. Met zijn protest had 
Van der Helm de geestelijke beïnvloeding van De Cock willen indammen, maar het 
werd het eerste signaal van een scheiding der geesten. 

De pennenvruchten van L. Meijer Brouwer e n G. Benthem Reddingius 
Op vrijdag 22 maart 1833 las De Cock in een krant de aankondiging van twee publi
caties die hem onmiddellijk in beweging brachten. De ene betrof een geschrift van 
de Hervormde ds. L. Meijer Brouwer' te Uithuizen en droeg als titel JVbot/zgê waarschu-

' J van der Helm aan H de Cock, 16 november 1831, in Archief De Cock, GAK, inv nr 40 
' J Wesseling, 4/^,:/! (Tron , I, 101 
' Laurentius Meijer Brouwer (1786-1872), telg uit een bekend predikantengeslacht, /i |n grootvader was 

de Franekcr hoogleraar Laurentius Meyer Brouwer (1727-1798), achtereenvolgens was dejongere Lau
rentius predikant te Oudwoude, Garmerwolde, Meeden, Weener (O Fr) en sinds 1829 te Uithuizen, 
tot zijn ementaat in 1858, \ \ Duinkerken, Reduche, 69 Hij heeft behalve de hier vermelde uitgave geen 
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Wing en halzame raad aan mijne gemeenW', terwijl het andere geschnft van de hand van 
dr G Benthem Reddingius te Assen was en de titel droeg Bneven over de tegenwoordige 
verdeeldheden en bewegingen in de Hervormde Kerk' De gelijktijdige aankondiging van beide 
geschnften zou kunnen duiden op een gezamenhjke en genchte actie van de beide 
predikanten en/of hun uitgevers Maar de bewijzen hiervoor ontbreken Het is ons 
met bekend of de beide schnjvers met elkaar m correspondentie stonden Het bhjft 
intussen wel een opvallend gegegeven dat de inhoud van deze brochures eenzelfde 
geest ademen De Cock typeerde ze als 'in een grond staande' ' ' We zullen er nader 
mee kennismaken 
BIJ De Cock' leefde dat hij bij het zien van deze aankondiging de vrees in deze 
geschnften 'de regtstreeksche bestrijding te zullen vinden van de ware Gereformeerde 
leer en van de ware Gereformeerden' en ook dat 'de vaan des oproers' openlijk was 
opgestoken Hij was bang dat velen van zijn collega's in dezelfde trant zouden gaan 
denken en spreken als deze twee ervaren en gezaghebbende predikanten en dat ze 
nog verder 'door den geest des tijds en den vorst dezer wereld worden afgeleid en 
weggevoerd van den waarachtigen weg der waarheid' 
De Cock wilde deze ontwikkelingen tegengaan Hij schafte zich deze brochures aan 
('Ik ontbood dan dezelve') en na lezing ging hij ertoe over ze grondig te bekntiseren 
Dat hij een en ander niet in grote haast heeft gedaan blijkt wel uit de datum van 
verschijning van De Cocks brochure Verdediging van de ware Gereformeerde leer en van de 
ware Gereformeerden die ligt bijna acht maanden na de publicaties van Meijer Brouwer 
en Benthem Reddingius Of De Cock in de tussen liggende tijd nog contact heeft 
gezocht en gekregen met deze collega's'' We denken van niet, er is geen archiefmate
riaal dat in die nchting wijst 

Twee tendentieuze preken in Uithuizen 
Het IS aannemelijk dat De Cock - en ook alle andere predikanten van de Classis 
Middelstum op de hoogte was van het fenomeen 'oefeningen' m Uithuizen en 
omgeving, vanaf 1830 werd er door de kerkelijke besturen melding van gemaakt 
De plaatselijke predikant had in dezen ook de plicht om dergehjke verschijnselen te 
melden aan het kerkbestuur Bij het fenomeen 'oefeningen' werd de naam van de 
Fnese oefenaar Jetse Bottinga meer dan eens genoemd ' Hij had op 20 december 
1829 in de boerdenj van Derk Jans van der Kraak aan de Moeshorn (nu Heerdweg 
7a te Uithuizen) voor een gehoor van 19 personen een openbare oefening gehouden 
over Zondag 21 van de HC, waar deze belijdenis spreekt over de kerk, de gemeen
schap der heihgen en de vergeving der zonden Men kan dergelijke oefeningen zien 

publicaties op zijn naam staan In de classis Middelstum was hij secundus gecommitteerde voor het 
Classicaal Bestuur 

* Uitgegeven b i j j Romelingh te Groningen maart 1833 
^ Uitgegeven bij W Zuidema te Groningen maart 1833 
« H de Cock Verdediging 35, in VG I, 90 
' H de Cock Verdediging, VG I, 75 
' Jetse Bottinga (*1787 te Lekkum) was een tijdlang vleeschhouwer' te Leeuwarden Vanaf 1820 trok 

hij rond in de noordelijke provincies als een marskramer die godsdienstige geschriften verkocht O p 
verzoek van zijn gasten was hij soms bereid voor te gaan in ene oefening Een aantal malen werd hij 
daarvoor door de wereldlijke rechter veroordeeld Later voegde Bottinga zich bij de afgescheidenen, 
die hem echter kritisch bleven benaderen l L Bos Archufstukken, I, 132w ook A Bolt, J50jaar Gere 

formeerde kerk Uilhmzen, 34 En J Wesseling Afsch Gron. I, 9 9 w en Afsch Fnesl, II, 179v 
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als een incidentele daad van protest tegen de prediking van de eigen predikant. In 
Uithuizen was het de aanzet tot groepsvorming van hen die zich niet konden vin
den in de prediking van de. Meijer Brouwer en werd door de latere afgescheidenen 
- gezien de inleidende woorden m het notulenboek - beschouwd als de opmaat 
tot het institueren van de afgescheiden gemeente.' Hoe ernstig ook de wereldlijke 
autoriteiten de oefeningen beoordeelden blijkt wel uit het feit dat de officier van jus
titie te Appingedam, mn EG. Sevenstern, van de burgemeester van Uithuizen nader 
onderzoek vroeg naar het optreden van Bottinga. Deze gaf daaraan schoorvoetend 
gehoor en liet de officier merken dat de zaak niet ernstig was en hij wenste dan ook 
dat de officier 'de meest mogelijke toegeeffijkheid' wilde betrachten. Toch werd Van 
der Kraak veroordeeld tot een boete van f 50,- en de proceskosten van ruim f 10,-. 
Later werd dit bedrag door de koninklijke Commissie van Gratie verlaagd tot f 20,-
en de proceskosten. 
De proteststem van de Uithuizer 'bezwaarden' werd in 1833 door De Cock versterkt 
met de uitgave van zijn kritische brochure. Voegen we daarbij dat de eerste ouders 
van buiten Ulrum die De Cock vragen om hun kind te dopen kerkleden zijn van 
Uithuizen en dat er meerdere malen door inwoners van deze plaats een zondagse 
reis naar Ulrum wordt gemaakt, dan krijgen we nu ook concreet voor ogen voor wie 
De Cock zijn brochure gaat schrijven. Deze bezwaarden - veertig in getal - kwamen 
in het voorjaar van 1834 in actie met een rekest aan koning Willem I. De meeste van 
hen zijn later met de Afscheiding in Uithuizen meegegaan.'" Een en ander betekende 
dan ook dat er bij een vrij grote groep kerkleden verontrusting bestaat over de predi
king van ds. Meijer Brouwer. 

Over de inhoud van de eerste brochure' ' het volgende Het geschrift van Meyer Brou

wer bestond uit twee preken ('leerredenen') die hij in november 1832 had gehouden 

in Uithuizen De eerste had als thema 'de lichtzinnige denkwijze in het godsdien

stige, die zich over geen Christendom, geen Godsvereenng en geen kerkgang meer 

bekommert ' , de tweede handelde over 'den geest van dwaling en tegenstand tegen 

de gezonde Evangelieleer, onder den naam van rechtzinnigheid, en die neerkomt op 

een lijdelijk bestaan, op verdenking en versmading van hem, die geloof en deugd 

predikt' 

Meijer Brouwer maakte hienn front tegen twee grote bedreigingen van de kerk in 

zijn dagen De eerste kwam van de loochenaars van het Evangelie, mensen die tegen 

de predikers ervan 'met bitteren wrevel waren ingenomen', dus de opkomende gene

ratie van kerkverlaters en atheïsten Meijer Brouwer raadde zijn kerkleden aan het 

'dagelijksch eerbiedig onderzoek van den dierbaren Bijbel' vol te houden, ook goede 

godsdienstige lectuur aan te schaffen, kerkdiensten en godsdienstig onderwijs zo jong 

mogelijk te bezoeken, omgang te zoeken met 'verstandige Chnstenen' en aanhou

dend te bidden om de Heilige Geest 

Voor de predikanten gold het volgende, aldus Meijer Brouwer "Noodig was 

l een leeraar moest zijn gemeente de gezonde leer van het Evangelie voordragen, 

en de gemeente van haar kant mocht en moest geen ander onderwijs en bestuur 

' A Bolt, Uithuizen, 35 
'" A Bolt, Uithuizen, 36 
'' Vergelijk de weergave van deze brochure van W Volger in zijn proefschrift De ker der Mederlarukche Her

vormde Kerk, 79v 
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van hem verlangen Daarbij werd gewaarschuwd om 

a niet langer verkeerde toepassmgen te maken van sommige Schriftplaat-

sen, 

b nimmer eigen begrippen in den Bijbel te brengen 

2 de vrucht van die gezegende leer moest bespeurd kunnen worden in geloof en 

hefde, die in Christus Jezus is, 

3 de hoofdwaarheden en geboden der Heilige Schrift moest men grondig trachten 

te kennen, en dat m een behoorlijk verband Het voornaamste was zij moesten 

tot een regel van denkwijze, van geloof en gedrag gesteld worden " 

De tweede bedreiging bestond uit kerkleden 'die met ongevoelig waren voor gods

dienst en Christendom, maar die toch onbi)belsche, zeer overdreven begnppen koes

terden' Volgens de predikant was er met die mensen moeilijk te praten 'van hun 

stellingen weken /e niet af' Meijer Brouwer doelde op christenen die hun geloof 

baseerden op eigen begnppen en inbeeldingen, op 'vooraf gevormde voorstellingen' 

die niet overeenkwamen met de waarheid van de Heilige Schnft 

De raad van Paulus in 2 Timoteus 1 13 houdt hij zowel aan gemeente als predikant 

voor "Houd het voorbeeld der gezonde woorden, dic gij van mij gehoord hebt, in 

geloof en helde die in Christus Jezus is " Meijer Brouwer keerde zich tegen mensen 

die voorstander waren van 'een lijdelijk en onvruchtbaar Christendom' "De ken

merken van het ware geloof en den grond van hun hoop zochten zij met in de ver

klaringen van God en den Zahgmaker in het Evangehe, maar in zichzelven, in hun 

gemoedsgesteldheid, in de aandoeningen en bewegingen van hun h a r t " En daarbij 

kwam het volgende "De leer \ an 's menschen onvermogen dreven zij tot het uiter

ste Het beeld Gods in den mensch was geheel vernietigd Alleen door Goddelijke 

almacht kon de mensch tot geloof en bekeering geleid worden Zij werden, en dan op 

Gods ti)d, wedergeboren, die van eeuwigheid daartoe waren uitverkoren " En verder 

stelde Meijer Brouwer de opvattingen van deze mensen zo voor "Bij het zalig worden 

uit genade en de schuldvergeving m zijn bloed kon geen voorbeeld der deugd en geen 

plichtsbetrachting in aanmerking komen Dat zou beteekenen, dat men een eigen 

gerechtigheid zou opnchten " 

Meijer Brouwer stelde hiertegen over dat deze leer zowel 'onbijbelsch als onvrucht

baar' was, want het 'werkte tegen het voornaamste doel van den Evangeliedienst 

de wezenlijke verbetenng van den mensch' En daarbij "Alle aandrang tot deugd 

en heiligheid werd krachteloos gemaakt " Dit 'zielloos Christendom' was volgens de 

Uithuizei predikant niet de leer van Gods Woord Maar het werd wel 'in de wijde 

omtrek' van Uithuizen verkondigd - een onmiskenbare aanduiding van de prediking 

van De Cock 

De door de Uithuizer predikant gehanteerde bewoordingen over de tweede groep 
zijn sterk kritisch tegen de bevindelijke Gereformeerden. Meijer Brouwer geeft hun 
geloof echter eenzijdig en dus niet zuiver weer Opvallend is ook dat Meijer Brou
wer een terminologie hanteert die heel dicht aanligt tegen de bij deze kerkmen
sen bekende, vertrouwde taal. Dat is heel duidelijk in zijn waarschuwing aan het 
adres van de eerste groep die weinig meer met godsdienst te maken wil hebben. 
Meijer Brouwer staat feitelijk tussen twee stromingen in: en als predikant van de hele 
gemeente doet hij een poging om de uitersten tot inkeer te brengen. 
Maar de waarschuwende taal van Meijer Brouwer aan het adres van de 'üchtzinni-
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gen' verloor, gezien de opmerkingen aan de tweede groep, aan kracht toen hij in zijn 
weergave van de Gereformeerde leer scherpe kritiek meende te moeten uitspreken. 
Hij bepleitte de deugd waardoor de mensheid wezenlijk zou verbeteren. Gezien deze 
opsteOing kan men bij Meijer Brouwer enige inhoudelijke verbondenheid met de 
(taal van) de Gereformeerde confessies bespeuren. Zijn woorden tonen sterke betrok
kenheid met de supranaturalistische opvattingen van die dagen. 

Benthem Reddingius en de 'gezelschapsmensen' in Assen 
Het geschrift van Benthem Reddingius'"^ had een andere opzet dan dat van Meijer 
Brouwer. Het bevatte de behandeling door een predikant van enkele vragen van een 
virtueel lidmaat over kerkleden die als 'gezelschapsmenschen' bekend stonden. In 
Assen was het fenomeen 'gezelschap' reeds ver voor het jaar 1834 bekend. Benthem 
Reddingius schetste hen in 1822 als 'obscuranten' die zich verzetten tegen de ver
lichte ideeën over de bijbel. "Zij wilden zoo gaarne het licht des Evangeliums onder 
een korenmaat zetten, op dat het slechts schemeren, niet schitteren moge; zij wilden 
zoo gaarne den vorscher naar waarheid de handen binden, en de fakkel der rede 
in een dwaallicht veranderen; zij wilden zoo gaarne het rijk van nadenken, en der 
Evangelische Vrijheid, met eenen Chineeschen muur omringen, op dat geen straal 
van zuivere kennis door denzelven zou kunnen dringen. 
Dwaze poging! De middag, die door het Evangelie voor ons opging, schijnt te hel
der, en het uit den kerker ontslagen woord, spreekt te zegepralend, dan dat hunnen 
onderneming ooit slagen zou."" 
De 'gezelschapsmensen' die zo nu en dan bij elkaar kwamen, vormden in 1834 de 
kern van de Afscheiding in de Drentse hoofdstad.'* 
We geven nu eerst de vragen weer die in het beschreven 'gesprek' tussen predikant 
en kerklid centraal staan; deze luidden: 

" 1. Wat moet men toch wel van die menschen denken? 
2. Hoe moeten zij behandeld worden? 
3. Wat zullen de gevolgen zijn, dat zij zich zoo kennelijk afscheiden?" 

De vraagstelling alleen al suggereert op een meewarige toon dat de kerk met een 
groep problematische figuren te maken heeft. De notities van Benthem Reddingius 
bieden een behandelingsplan voor deze 'patiënten' en mocht dat plan geen soelaas 
bieden dan worden de gevolgen geschetst. 

Met betrekking tot de eerste vraag stelde de predikant van Assen dat een klein deel van de gezel

schapsmensen hoogmoedig waren, die hefdeloos oordelen over anderen Zij wilden heersen over 

" Gcrardus Benthem Reddingius (1774-1844), telg uit een bekend predikantengeslacht, was m 1795 te 
Franeker gepromoveerd op Obsenationes pfiilobguo cntiraf de Psalmis bis editis, in 1809 doctor theologiae 
honoris causa te Harderwijk, achtereenvolgens predikant te Minnertsga, Schildwolde, Waardenburg 
en Neenjnen, sinds 1809 te Assen, vanaf 1816 lid van de Algemene Synode en secretans van het PKB 
van Drenthe Hij schreef veel theologische verhandehngen, ook voor een breed publiek, A de Groot, 
BIJGNP, deel 4 
Benthem Reddingius was tevens schoolopziener m het Eerste Schooldistnct van Drenthe (met scholen 
te Assen, Anioo, Eext, Gasselte, Gieten en Rolde), ook was hij Secretans der provinciale Commissie van 
Onderwijs in Drenthe Voor kinderen schreef hij o m een 'historische prentbijbel' Daarop werd door 
'meister' Albert Kok uit Dwingeloo scherpe kntiek uitgebracht Over deze J Kok, Meister Albert en zyn 
zonen 

" Boekzaal der geleerde wereld, 1822, H, 309 
'* B.A Bos, Wat God gedaan heeft lOOjaar Afscheiding in Assen 36w, 
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de zielen van hun eenvoudige medekerkleden Dat was echter een grote misvatting, want deze 

mensen behartigden 'hun eeuwige zaligheid ernstig' 

Nu openbaarde zich bij de gezelschapsmensen een drang om zich af te scheiden, maar dat 

kwam, aldus Benthem Reddingius, niet voort uit 'het godsdienstige', maar was te wijten aan het 

simpele feit dat deze mensen 'thcologisch-wetenschappelijk enige eeuwen achter lopen' Deze 

separatisten 'spraken dan ook de daarbij behoorende ouderwetsche taal, en hielden de formu-

heren, die eveneens uit dien tijd stamden, hoog Zij hielden het er zelfs \oor, dat de opstellers 

van die formuheren door den Heiligen Geest bestuurd waren geworden De godgeleerdheid 

had echter sinds dien ouden tijd met stil gestaan De leeraren waren m ieder geval met hun tijd 

medegegaan ' 

Over de formuheren van enigheid stelde Benthem Reddingius dat zij 'een band vormden tus-

schen hen, die de Gereformeerde kerk uitmaakten' Maar op de vraag of de formulieren ook als 

'regelmaat des geloofs' dienden, nep de Asser predikant uit "Daarvoor beware ons de hemel'" 

Niet de belijdenisformuheren ~ 'een zamenstel van menschehjke uitleggingen en bepalingen' , 

maar de Bijbel alleen is de regel van het geloof De predikant verwees bij deze exclamatie naar 

de drie formulieren van eenheid' 

Zonder dieper in te gaan op de inhoud van het geloof van de 'separatisten' poneerde Benthem 

Reddingius dat hun manier van denken en handelen 'wel zeer besmettelijk' was Buitenstaanders 

dreven de spot met hen en zij werkten 'de Roomschgezmden zeer m de hand' 

De beantwoording van de tweede vraag levert de predikanten het advies op de separatisten met 

medelijden tegemoet te treden, hen met liefde te behandelen, nooit tegen hen uitvaren, maar 

zich ook met naar hen schikken Zij moeten prediken alsof die mensen er niet waren en hen hun 

gang laten gaan, omdat ze onverbeterlijk zijn De andere kerkleden moeten hen met zachtmoe

digheid behandelen 

In het antwoord op de derde vraag sprak de schrijver de verwachting uit dat de aanhang van 

de separaüsten nog wel een tijd zou toenemen, maar dat 'de zucht tot scheunng' wel weer zou 

verflauwen als de grootste ijveraars verdwenen waren, of als de 'opstandelingen' het onderhng 

oneens werden 

Benthem Reddingius was een man van wie de stem in de Drentse kerken met groot 
gezag klonk en die tot in de hoogste besturen van de N H K te horen was. Hij stond 
regelmatig in correspondentie met de hoge Haagse ambtenaar voor kerkelijke zaken 
J.D.Janssen, de rechterhand van de minister op het Departement van Eredienst.'^ 
Janssens visie op de confessie en andere kerkelijke ordeningen was dat deze van een 
'te hoog gezag van Geloofsbelijdenissen, Symbolische boeken en Synodale uitspra
ken, waaraan men thans hoofdzakelijk de waarde van geschiedkundige oorkonden 
toekent, en waarvan men alleen, als leidraad, gebruik behoort te maken"^ 
Benthem Reddingius gaf meningen weer en sprak verwachtingen uit die 'bon ton' 
waren bij de leiding van de kerk. Soms leek hij zich pragmatisch op te stellen, maar 
hij bleef iemand die fel gekant was tegen de Gereformeerde orthodoxie. Het is mis
schien niet eens opvallend te noemen dat Reddingius de discussie met 'andersden
kenden' uit de weg ging. In een sfeer van zelfvoldaanheid volstond hij met het pone
ren van zijn opinies. Zijn zelfgenoegzame houding die o.m. gekenmerkt werd door 
het zich bewust onthouden van enig contact met het volk; bevestigde zijn stelregel: 
"Een leeraar moet altijd verre verheven zijn boven het gros der menschen."" 

'= Jacobus DidencusJanssen (1775-1848), B A Venemans, BLGMP, III 
'° C W Pape, He< leven en werken vanJD Janssen, bijlage, 6 
" G. Benthem Reddingius, Mijne gedachten overhel leeraars-ambt, 21 

192 



Geschorst, 19 december 1833 

Hoewel het zich in 1828 grotendeels achter schermen heeft voltrokken, heeft Benthem Red-

dingius er door een uitvoerig advies mee voor gezorgd dat in het Ovenjsselse Den Ham het 

beroep op predikant J .W Henschen werd verhinderd '^ Deze stond bekend als een orthodoxe 

voorganger uit de Duitse gemeente Schuttorf (in het graafschap Bentheim), maar hij werd door 

zijn Hervormde collega's in Nederland niet erg gewaardeerd Of deze geschiedenis bekend is 

geweest bij De Cock weten we met, we maken er melding van om de persoon van Benthem Red-

dingius beter te leren kennen. 

De Afscheiding voltrok zich te Assen vanuit de knng van de 'gezelschapsmensen' 
op 24 november 1834. De Cock, die op 19 november in Smilde een afgescheiden 
gemeente had geïnstitueerd, gaf in Assen uiteraard ook leiding aan de afscheiding 
daar. Benthem Reddingius, die in diezelfde tijd zijn 25-jarig ambtsjubileum vierde, 
kon niet nalaten zijn Haagse vriend J.D.Janssen te vertellen van 'de veelvuldige blij
ken van achting en liefde' uit zijn gemeente, maar hij wees ook op de uitzondering 
van de 'miserabele Separatisten"'' Hij bleef zijn leven lang een fervente bestnjder 
van het 'separatisme'. 

De reactie van De Cock op de publicaties van zijn collega's 
Dat De Cock schnjklijk zou reageren op de twee hier vermelde brochures lijkt erg 
voorspelbaar, maar dat dit zijn eerste opzet was valt enigszins te betwijfelen. Hij kon 
er immers in prediking, pastoraat en correspondentie al tegen in gaan; ook kon hij er 
tijdens vergaderingen met zijn Ring-coUega's over spreken. Of dat laatste is gebeurd 
is ons niet bekend; de notulen maken er geen melding van. Wel weten we dat de 
brochure van Meijer Brouwer ter sprake is gekomen op de dag van de reguliere 
vergadering van de Classis Middelstum^", woensdag 26 juni 1833 in Onderdendam. 
Dat gebeurde na sluiting van de vergadering. Tijdens deze vergadering had zich een 
incident voorgedaan: ds. G.W.G. van der Tuuk te Winsum had De Cock het vrien
delijke verzoek gedaan om geen herderlijke bezoeken in zijn gemeente meer te ver
richten, daar er steeds meer verdeeldheid door ontstond.^' Daarop ontbrandde in de 
vergadering een woordenstnjd die de voorbode was van een felle woordenwisseling 
na afloop. Toen sprak De Cock zijn collega Meijer Brouwer aan over om hem te ver
manen om zijn uitgegeven 'waarschuwing en heilzame raad'. De Cock verweet hem 
dat hij 'de vaan des oproers in de kerk had opgestoken'. Het gesprek werd beluisterd 
door enkele nog achtergebleven predikanten, onder wie de preses ds. Damsté die 
zich voor Meijer Brouwer inzette. Geen van de collega's nam het voor De Cock op. 
Deze greep toen de gelegenheid aan om in aanwezigheid van ds. Damsté zijn bezwa
ren uit te spreken om daarmee een behandeling van de classis te starten. Wellicht 

" W Balke, Heel het Woord en heel de Kerk, 9-24, hfst 1 Een kijkje achter schermen van de bestuursorgani
satie van 1816 Hoc Koning Willem I het beroep van Ds J W Henschen naar Den Ham verhinderde 

'" G Benthem Reddmgius in een b n c f a a n J D Janssen, 24 november 1834, in F L Bos, Archiefstukken, II, 
141 

'" Volgens art 65 van het Algemeen Reglement van 1816 moest op de laatste woensdag van de maand 
juni een classicale vergadering worden gehouden 

" De contacten van De Cock met kerkleden te Winsum hebben nimmer grote vormen aangenomen Met 
de arbeider Sipke de Graaf te Obergum had hij waarschijnlijk wel eens contact, bij hem aan huis hield 
men soms 'oefeningen' De Graaf zond in maart 1830 aan koning Willem I een rekest om te bereiken 
dat hij de boete van f 50,00 die hij hiervoor had opgelopen niet hoefde te betalen, de boete werd terug
gebracht tot f 20,- F L Bos, Archiefstukken, l, \i6-l3S ] Wessehng (4/sf/i Gron I, 178) vermeldt dat de 
in 1843 gestichte afgescheiden gemeente van Winsum 15 leden telde. 
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veronderstelde De Cock dat hij kon volstaan met deze mondeling geuite aanklacht 
aan het adres van een van hen die deel uitmaakte van het Classicaal Bestuur. Dat 
had hij echter niet juist gedacht, omdat een aanklacht alleen schriftelijk bij het Clas

sicaal Bestuur (CB) kon worden ingebracht en niet op een classisvergadering  en al 
helemaal niet na beëindiging van de vergadering. 
In de context van deze felle gesprekken moet De Cock  naar we aannemen door 
Meijer Brouwer uitgedaagd zijn om zijn reactie op schrift te stellen. Dat resulteerde 
in de op 15 november uitgekomen brochure van De Cock. 
In zijn 'Voorrede' geeft De Cock in beeldende taal aan dat de beide auteurspredi

kanten 'blinde leidslieden der blinden' zijn en samen 'in de gracht' zullen vallen De 
schaapskooi van Christus wordt aangevallen. En dat nog wel door twee predikan

ten, die daarmee 'wolven in schaapskleren' zijn, huurlingen die in vrome gemoede

lijkheid afstand nemen van de ware Gereformeerde gelovigen en van hun zuivere 
geloofsbelijdenis. Zoiets moet volgens De Cock ontmaskerd worden, anders zullen 
de 'wankelmoedigen' en de 'kleingelovigen' wel eens ten prooi kunnen vallen aan 
de 'vorderingen van wetenschap en tijd'. De Cock neemt zijn pen op uit vrees voor 
God, 'voor den vloek door den Engel over de inwoners van Merots uitgesproken, 
omdat zij niet gekomen waren tot de hulpe des Heeren'." 
Op de inhoud van De Cocks brochure komen we verderop in dit hoofdstuk terug De 
tekst werd door De Cock pas maanden na het verschijnen van de boekjes van zijn 
coUega's^^ geschreven, dus in de (na)zomermaanden van 1833. We willen daarom 
wachten met een analyse van zijn brochure en de reacties daarop tot het moment 
waarop het zijn rol gaat spelen. Er verscheen namelijk nog een brochure die De Cock 
onwelgevallig was. 

Laurmans in s t emming m e t Brouwer en Reddingius en De Cocks kritiek 
Intussen is het niet onbelangrijk om na te gaan hoe de brochures van Meijer Brou

wer en Benthem Reddingius ontvangen werden door enkele algemene en kerkelijke 
persorganen. Deze ontvangst zal immers mee het doen en laten van De Cock hebben 
beïnvloed. In een van zijn brieven aan koning Willem I spreekt hij van 'algemene 
bijval' voor 'deze verdervers'.^* Zonder een direct aan te wijzen verband met de 
genoemde brochures verscheen in augustus 1833 het geschrift De dweeper. Een woord 
aan alkn, du de waarheid liefhebben.^'' De auteur was M.T. Laurman,^*" Hervormd pre

dikant van het Friese Oosterlittens. Zijn afkeer van de 'dweepers' bracht hem tot 
beantwoording van de vraag naar de oor/aken ervan. Deze mensen hebben, aldus 
Laurman, 'een droefgeestig gestel, zoowel als een levendig temperament, een weelde

'•̂  Hier verwijst De Cock naar de waarschuwing uit het loflied van Debora en Barak na hun strijd tegen 
koningjabin en zijn legeroverste Sisera, waaraan de inwoners van Merots weigerden mee te doen, 
Richteren 5 23 

^' De Cock zal de beide boekjes eind maart 1833 hebben aangeschaft 
" H de Cock aan koning Willem I d d 20 november 1833, in Hel de Cock, Hendnk, 91 
' ' Uitgegeven door G IJpma te Franeker, het telde ruim 100 bladzijden en kostte f 1,, aldus B Doorn

bos in K ter Laan en H J Jansonius, Gedenkwaardigheden, 158 Het geschrift was ontstaan uu een refe

raat voor Fnese Ringpredikanten 
"■ Marünus Theodoras Laurman (17881868), na theologische studie in Franeker predikant achtereen

volgens te I^ellens, Westerbroek en sinds 1828 te Oosterlittens tot /ijn oveilijden Laurman was ook 
filoloog, met speciale belangstelling voor het dialect, S B J Zilverberg, BLGAP, deel 3 
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nge verbeelding, een groot en licht aandoenlijk zenuwgestel'. Ze behoorden, volgens 
zijn waarneming, 'tot de minst zedelijke, de onverstandigste, of de onbeschaafdste 
volksklasse'. Het 'hooge kerkbestuur' had tot taak deze dwepers het predikambt te 
ontzeggen en tevens om te waarschuwen voor de 'oefeningen' van deze mensen."^^ 
De Cock nam met groot ongenoegen kennis van de kankaturen van hemzelf en 
zijn medestanders; hij vond Laurman 'een veel bitterder vijand, een veel grooter en 
grover lasteraar' dan Benthem Reddmgius. De Cock heeft m de winter van 1833/34 
gewerkt aan een afzonderlijke brochure die in maart 1834 onder de titel Noodige waar 
schmvmg en tegengift werd gepubliceerd. In de ondertitel noemt hij Laurman zelf 'den 
grijpenden wolf' en zijn werk een 'gruwelijk boek'.^^ 
Eerst gaan we nu terug naar de maanden waarin de brochure van De Cock njpt in 
zijn geest. 

De Cock treedt op buiten Ulruin 
In de ndzomer van 1833 had De Cock een aantal preekbeurten mogen verzorgen in 
het Groningse Westerkwartier Op de zondagmorgen van 25 augustus in het kerkje 
van de Lagemeeden (een dun bevolkt weidegebied oostelijk van Zuidhorn en Enu-
matil), 's middags in het naburige dorp Oostwold^^, en op 1 september in een dienst 
te Niezijl. Voor elk van de hier genoemde kerkdiensten was een enorme belangstel-
hng; Honderden mensen, niet alleen uit het Westerkwartier, maar ook uit de stad 
Groningen, hadden de kans aangegrepen om de intussen veel besproken De Cock te 
horen. In Lagemeeden zit de kerk al om 8 uur 's morgens vol, tenvijl men direct na 
de dienst de kerk in Oostwold opzocht. Daar pauzeerde men in het kerkje en in de 
naaste huizen tot de dienst van half twee. De preken die De Cock die zondag hield 
hadden betrekking op Handelingen 16, waar de geschiedenis beschreven staat van 
het optreden van de gevangen apostel Paulus en de gevangenbewaarder van Philippi. 
In Niezijl was de Cock uitgenodigd door de kerkenraad. Dit was gebeurd terwijl de 
consulent het op grond van een bepaling van het 'Consistonael Boeck' van Niezijl 
had geprobeerd te voorkomen.^" De kerkenraad werd later over de gevolgde handel
wijze door het CB van Groningen vermaand om zich te wachten voor een dergelijke 
overtreding van de kerkelijke wetten^' 

M Th Laurman, De dweeper, 30. 
H de Cock, VG, I, 325, 327 
Door wie De Cock was uitgenodigd is niet zeker, volgens Hel de Cock [Hendnk, 59) had ds Tem
men van de gecombineerde gemeenten Oostwold, Hooge- en Lagemeeden en Lettelbert bedoeld is 
Johannes Wilhelmus Tammen (1775-1836) - De Cock uitgenodigd De anonymus van het pamflet dat 
hier dis bron dient, beweert echter dat De Cock 'op verzoek van een paar leden te Lagemeeden en te 
Oostwold, zonder voorkennis van kerkenraad en kerkvoogden zijn liefdedienst heeft opgediongen' Er 
was, volgens de anonieme auteur, door De Cock zelf een aankondiging van deze diensten geplaatst in 
een Groningse krant Er waren daarop meer dan zestig wagens, koetsen, sjezen en schuiten naar deze 
plaatsen toegekomen 
In de vacante gemeente Niezijl was op 21 mei 1833 de 39-jarige ds Hindnk Hijlkes Mennes overleden 
(VV Duinkerken, Reductie^ 534), op uitnodiging van de kerkenraad zou De Cock eens komen preken De 
consulent van Niezijl, ds C Meijer te Visvliet, ondernam nog een uiterste, maar mislukte, poging om 
via een verzoek aan de Gouverneur van Groningen de preekbeurt van De Cock in Niezijl te doen annu
leren De datum van de hier bedoelde dienst zou volgens Hel de Cock {Hendnk, 59) 2 juli zijn, maar dal 
berust kennelijk op een vergissing (2 juh was een dinsdag), 1 september 1833 viel op een zondag Vgl 
H Bouma, Des Heren roemrijke daden, 15 
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De belangstelling voor De Cock was in Niezijl zo groot dat zich buiten het kerkge
bouw evenveel mensen bevonden als erin; velen stonden op ladders die tegen de 
muren waren geplaatst om nog iets op te vangen van de preek van De Cock. Deze 
ging over Job 33 : 23, 24, waar de woorden staan: "Is er dan bij hem een Gezant, een 
Uitlegger, één uit duizend, om den mensch zijnen regten pligt te verkondigen. Zoo 
zal hij hem genadig zijn, en zeggen: Verlos hem, dat hij in het verderf niet nederdale: 
ik heb verzoening gevonden "'^ De tekst werd door De Cock toegespitst op de Mes
sias, Jezus Christus. 
Over de gebeurtenissen rondom deze preekbeurten van De Cock zijn we op een 
speciale manier ingelicht door een anonieme schrijver uit de stad Groningen'^ In 
december 1833 stelde hij een pamflet van zestig bladzijden samen dat in maart 1834 
verscheen onder d e titel Iets over de liefdebeurten van H. de Cock, zoogenaamd Gereformeerd 
leeraar te Ulrum, vervuld den 25 Augustus 1833, des voormiddag te Lagemeeden, en des namiddags 
te Oostwold, en den 1 September daaraanvolgende teNiezyl, - benevens een bnef aan de Cock en een 
ernstig woord. Of: De mystieke de Cock vernederd en ten beste geraden, door Anommus. Hervormd 
Gereformeerde^* 

Het werkje bevat na een twee pagina's tellende voorrede - waarin de schrijver zes 
redenen opsomt om anoniem te blijven - een lang njmwerk, onder de titel 'Elk mag 
het wel weten', over het optreden van De Cock in de genoemde gemeenten in het 
Westerkwartier.^^ Daarna volgen nog een 'Brief aan den Heer de Cock' en 'Een 
ernstig woord'.'^ 
De toonzetting van het pamflet is fel anti-De Cock. Maar daarom zeker interessant. 
Men proeft er de sfeer hoe De Cocks tegenstanders denken en redeneren. Het bevat 
tal van overdrijvingen, onder meer over de schade die de kerk van Niezijl zou hebben 
opgelopen: met wel 100 ladders tegen de muren van het kerkgebouw hadden de vele 
belangstellenden zeker 140 raampjes kapot gemaakt." 
In de voorrede geeft de anonieme auteur meteen aan in welke categorie hij De Cock 
en zijn volgelingen plaatste, namelijk in die van: "De dweper, de hersenloze dwe
per, die onze bestemming en de doeleinden waartoe wij dit bestaan ontvangen heb
ben, geheel voorbijziet of niet erkennen wil." Die dweper 'moge hier vnj een luid 
geschreeuw tegen mij aanheffen; hij moge mij doemen, mij verachten, en in een 
dwaze verbeelding of vervoering zijn donkere blikken van gramschap gloeiende, 
tegen mij opslaan: ik versmaad hem te veel om mij zijnentwege een ogenbhk te 
bekommeren."'' 

Hel de Cock, Hendnk, 59 
De identiteit van de auteur is wellicht niet te achterhalen, hij is afkomstig uit de stad Groningen en 
een ontwikkeld man die zich grote zorgen maakt over de kerk, daarbij grote waardenng heeft voor P 
Hofstede de Groot, G Benthem Reddingius, L Meijer Brouwer en J H van der Palm, van wie hij de 
geschnften aanbeveelt 
Uitgegeven in 1834 te Groningen bij N Folkers, Boekdrukker in de Visscherstraat Volgens B Doorn
bos werd het in de maand maart 1834 op de markt gebracht (voor 35 cent), zie K ter Laan en H J 
Jansonius, Gedenkwaardigheden, 166 Enkele exemplaren van deze brochure bevinden zich m de UB Gro
ningen Zie ook Knuttel 27194 
Iets over de hefdebeurlm, 3-22, de schrijver is slordig in de spelling van de naam De Cock men komt die 
tegen als Koek en ook als Kok 
Iets over de liefdebeurten, 35-43 met de bnef aan De Cock, en 44-60 met 'Een ernstig woord' 
Iets over de lufdebeurten, 23 Ieder die de locatie kent kan nagaan dat de genoemde getallen niet waar kun
nen zijn 
Iets over de liefdebeurten, 1 v 
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Deze hautaine schrijfwijze weet de auteur vol te houden tot de laatste bladzijde. Het 
geheel van zijn schrijven is gelardeerd met onmiskenbare pogingen om van De Cock 
en zijn werk een karikatuur te tekenen en hem daarmee smaad te berokkenen. Een 
werkwijze die echter weinig over laat van de door vele liberaal-gezinden zo gewenste 
objectiviteit. De Cock heette 'een misgeboorte die een paar eeuwen te laat leeft'; 
zijn houding bestond uit hoogmoed. De hem in de mond gelegde woorden over de 
predestinatie waren echter zo verdraaid dat de strijdigheid met de door De Cock zo 
hoog geschatte Dordtse Leerregels zonneklaar was. 
De volgelingen van De Cock heetten huichelaars, dwazen, schijnheiligen en mam-
mondienaars 'die meestal weinig of in het geheel niet konden lezen, tenminste nog 
nooit hadden nagedacht, geen ogen hadden om te zien, geen verstand om te begrij
pen'. Er bevonden zich bovendien veel 'booswichten en slechte vrouwen' onder hen. 
Met deze generaliseringen - die oncontroleerbaar waren - tekent de anonieme schrij
ver de aanhangers van De Cock. Het zal niet ver bezijden de waarheid zijn als we 
stellen dat deze nogal hatelijke bewoordingen zijn ingegeven door pertinente afkeer 
van de zaak waarvoor De Cock zich inzette. Hij had immers moeten constateren dat 
De Cock volle kerken trok en tevens dat het overgrote deel van de kerkgangers graag 
weer de Gereformeerde leer wilde horen.' ' Deze feitelijkheden kon hij niet begrij
pen, ze waren voor hem 'onverteerbaar'. Hij rubriceerde ze onder 'mystiekerij'. 
Theologische zienswijzen komt men in het pamflet slechts in beknopte vorm tegen. 
We noemen hier de uitspraak datjezus de zijnen niet bond aan confessie of catechis
mus, maar dat Hij het belangrijk vond dat ze zijn discipelen wilden zijn. Opvallend 
vaak laat de auteur weten dat hij het met de door de Cock verkondigde Dordtse leer 
van de predestinatie niet eens is; in zijn 'Ernstig woord' staat de gedachte 'God is 
liefde' centraal; vandaar uit wil de anonieme schrijver er niet aan dat er een dubbele 
predestinatie zou bestaan: eeuwige zaligheid en eeuwig verderf 
Het hier bedoelde pamflet is o.i. te rangschikken onder de radicaal-populistische 
geschriften waarvan een niet te berekenen polariserend effect uitging. De Cock heeft 
dat na 1833 meer dan eens moeten ondervinden. 

De doop aan kinderen van buiten de gemeente Ulrum 
De kerkenraad van Ulrum heeft zich in de loop van 1833 bezig moeten houden met 
de aanvraag van een broeder uit een andere gemeente om lidmaat van Ulrum te 
worden en tegelijk zijn zoontje van enkele jaren oud te laten dopen.*" De man was zo 
gegrepen door de preek van De Cock over zondag 29 van de HC - eind april 1833 
- dat hij na afloop van de dienst De Cock aansprak en hem dringend vroeg het niet 
bij woorden te laten maar in zijn geval nu ook te handelen overeenkomstig zondag 
29 van de Catechismus en artikel 29 van de NGB. 
De kerkenraad stond niet onwelwillend tegenover deze vraag, maar had 'weifelende 
gedachten'. Adviezen van ds. Molenaar en baron van Zuylen van Nijevelt zouden 
wellicht meer duidelijkheid opleveren. De baron overleed echter in mei 1833. Het 
antwoord van Molenaar hield in dat de predikant van de gemeente waar de doop-
ouders woonden toestemming zou moeten verlenen, een feitelijk irreële zaak: de 
eigen liberale predikant zou vanzelfsprekend nooit meewerken aan een dergelijke 

Hel. de Cock, Hendrik, 59. 
J. Wesseling, Afsch. Gron., I, 37. 
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dooppraktijk Nauwelijks minder irreëel was de gedachte van Molenaar dat De Cock 
tijdens een dienst in een nabunge gemeente de gevraagde doop zou kunnen bedie
nen Het stelde De Cock erg teleur, het antwoord van Molenaar werd volgens hem 
gekenmerkt door 'vleselijke voorzichtigheid' 

De zaak van de doop door De Cock aan kinderen van rechtzninige ouders die in hun gemeente 

met een met-rechtzmnige predikant te maken hadden, kent nog een aspect dat niet onbesproken 

mag blijven Dat betreft de opvatting dat de waarde van het sacrament " zou afhangen van hem 

die de doop bedient ( ex opere operante ) We komen deze gedachte nergens bij afgescheidenen 

tegen hoewel sommigen hebben gedacht dat de persoon van De Cock de hoofdrol speelde in 

hun visie op het sacrament De bewuste doopouders hebben de persoon van De Cock alleen 

willen zien als een zekere garantie dat bij hem de kerkleer (ook voor het latere catechetisch 

ondervwjs) in vertrouwde handen was 

Als psychologisch argument gold wellicht bi] sommige doopouders dat de doopbediening door 

een 'moderne' predikant verkeerd voelde' Men kon het niet in overeenstemming biengen met 

het geweten 

Voor de ouders die hun kind ten doop hielden stond centraal de tweede doopvraag waarop zij 

- als met een eed hun ja-woord dienden te geven Deze vraag luidde of gij de leer die in het 

Oude en Nieuwe Testament , en in de Artikelen des christelijken geloofs begrepen is en in de 

christehjke kerk alhier geleerd wordt niet bekent de waarachtige en volkomen leer der zaligheid 

te wezen^ De doopouders wensten niets anders dan de confessionele betrouwbaarheid van de 

kerk en haar dienaren Daarom kozen ze voor Ulrum en De Cock 

De kerkenraad van Ulrum nam op 4 oktober 1833 in althans volgens de notulen 
van die datum*^ het officiële besluit om 'den heihgen doop te bedienen aan de kin
deren der geloovigen op aanvrage, in hope tevens van meerder licht en kragt in den 
Heere' *' Deze tekst geeft geen enkele beperking aan ten aanzien van de aanvragers 
Het IS intussen frappant dat de eerste doopbediening aan een kind van buiten Ulrum 
al plaats vond op de zondag voorafgaand aan dit kerkenraadsbesluit Op 29 sep
tember 1833 namelijk werd in Ulrumjanneke Schoonoort gedoopt, dochtertje van 
de in Uithuizen ingeschreven schipper Arend Jan Schoonoort en zijn vrouw Elske 
Hindriks van Dijken, het meisje was op 7 augustus 1833 geboren ** 
De identiteit van de vader, die in het voorjaar bij de kerkenraad zijn aanvraag voor 
de doopbediening had ingediend, is niet met zekerheid aan te wijzen de dooplijst 
van hen die niet in Ulrum woonden geeft aanleiding te denken aan twee ouders 
H Hein uit Smilde, die zijn tweejang zoontje op 27 oktober 1833 het dopen door 

De Rooms-katholieke kerk kent de opvatting dat hot sacrament een werking 'ex opere operato' heeft, 
d w z de bediening van het sacrament heeft waarde in zichzelf, die hangt niet af van de persoon die het 
bedient Maar in de vroege kerk werden door de Donatisten bezwaren geuit tegen de bediening door 
een in hun ogen ketterse pnester, dit vanuit de gedachte dat het sacrament in een dergelijk geval geen 
waarde had De Gereformeerde kerken wijzen deze gedachte af omdat de waarde van het sacrament 
met ligt in het menselijk optreden maar in Gods handelen ten opzichte van de mens J Faber Vestigium 
Etclenae De doop als 'spoor der kerk' (Cypnanus Optalus, Augustinus) (register op Donatus) 

' Notulen N H K Ulrum, «/ /C6/l Inv nr 480,1 
' Hel de Qjodi., Hendnk 72, maakt melding van het feit dat de doop van het eerste kind van buiten Ulrum 

plaats vond voor de V oktober, hij vermoedt dat van verscheidene vergadenngen van de kerkenraad 
waar de problematiek is besproken geen notulen zijn gemaakt, daar geheel de kcrkeraad eenstemmig 
was schijnt men er aan volledige aanteekening weinig behoefte te hebben gevoeld' 

' J Wesseling, Afsch Gron , I, 38 

198 



Gtsthorsl 19 december 1833 

De Cock, en aan HJ . Siertsema uit Tuikwerd (gem Delfzijl) die zijn zoon van vier 
jaar liet dopen op 3 november 1833. In totaal werden 17 kinderen*-' en één volwas
sene van buiten Ulrum gedoopt door De Cock m een Ulrumse eredienst. De maand 
november alleen al liet 13 van dergelijke doophandelingen zien. En de kerkenraad 
van Ulrum nam in zijn decembervergadering een woordelijk gelijk besluit als dat van 
4 oktober: Van enige onzekerheid bespeurt men nu niets meer. 
De woonplaatsen van deze mensen geven intussen wel aan dat de toeloop naar de 
kerkdiensten in Ulrum geografisch buitengewone vormen had aangenomen, uit het 
oostelijk deel van de provincie kwam men uit de regio Delfzijl, ook uit Schildwolde; 
uit het 'verre' zuiden waren er kerkleden die lopend uit Smilde kwamen; een aantal 
stad-Groningers ondernam ook geregeld de tocht (per boot of per koets) naar Ulrum, 
terwijl vanuit Friesland meerdere malen belangstellenden de Lauwerszee overstaken 
en daarna te voet naar Ulrum gingen Het is nauwelijks te beseffen welke impact dit 
verschijnsel heeft gehad op De Cock zelf, op zijn kerkenraad en de kerkleden van 
Ulrum, op zijn collega's, op de burgerlijke autoriteiten en op de gasten zelf. 

De Cocks 'Verdediging van de ware Gereformeerde Leer' 
Op 15 november 1833 was drukker J.H. Bolt'"' te Groningen gereed met de druk-
opdracht van De Cocks brochure die de lange titel droeg Verdediging van de ware Gere

formeerde Leer en van de ware Gereformeerden, bestreden en ten toon gesteld door twee zoogenaamde 
Gereformeerde Leeraars, of de Schaapskooi van Christus aangetast door twee wolven en verdedigd 
door H de Cock, Gereformeerd Leeraar te Ulrum. Wie die twee ' zoogenaamde Gerefor
meerde Leeraars' en 'wolven' waren vermeldde de omslagtitel in de zinsnede: De 
leer der Waarheid en de ware Godvrezenden, aangerand door den Heer Brouwer en Reddingius, en 
beschermd en verdedigd door H. de Cock *' Op de titelpagina worden drie teksten uit het 
Nieuwe Testament aangehaald, namelijk Philippenzen 3 . 2, 1 Johannes 4 : 1; en 
2 Corinthiers 4 : 3-5, die samen en elk voor zich een ernstige waarschuwing laten 
horen tegen hen die in de kerk een verkeerde leer indragen. 
Omdat deze brochure van De Cock grote kerkhistonsche gevolgen heeft gehad, lijkt 
het ons wenselijk om de tekst ervan nauwkeurig na te gaan, waarbij ook de al of niet 
irntante toonzetting betrokken zal worden. In het geheel van onze beoordeling wil
len we tevens nagaan of de hier reeds aanwezige 'scheiding der geesten' zo ernstig 
was dat deze als een 'kerkscheidende' factor moet worden gezien. 
De Verdediging van De Cock kent na de 'Voorrede' twee delen' eerst wordt het geschrift 
van Meijer Brouwer bestreden (p. 1-35), daarna de bneven van Benthem Reddingius 
(p. 35-68). 

Hel de Cock noemt het getal van 16 kinderen J Wesseling publiceert 17 namen van de kinderen van 
buiten Ulrum 
Jan Hendrik Bolt (1805-1880) gaf als pas aantredend ondernemer in een Gronings familiebedn|f (dat 
overigens al m 1744 was gestart) in 1833 als eerste geschrift de brochure van De Cock uit m een eerste 
(hoge) oplage van plm 500 exemplaren, waarvan hij er 240 exemplaren in voorverkoop bij iijn colle
ga's kon afzetten was Later gaf Bolt nog meer strijdschriften uit 1 vm de Afscheiding Na een zakelijk 
conflict met De Cock stopte Bolt (die een rechtszaak hierover had verloren) met de productie van deze 
categono publicaties H Natzijl in Hendrik de Cock, VG, I, X-XII Vgl H van der Laan, Het Groninger 
Boekbednjf, reg zie ondci J H Bolt (II) Een latere boycot (ook wegens de door hem in opdracht van De 
Cock uitgegeven geschnften) en een faillissement maakten een einde aan zijn bednjf 
Het geschnft telde IV + 68 bladzijden en kostte f 0,50 
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De Cock hanteerde de volgende typering voor zijn opponent Meijer Brouwer: deze 
was in zijn ogen een Farizeeër die wel stelling nam tegen de opkomende goddeloos
heid (in het N.T. kwam dat van de kant van de Sadduceeën), maar tegelijk overging 
tot bestrijding van 'het waarachtige Christendom, de ware Gereformeerde leer en 
de ware Gereformeerden'. En dat terwijl deze predikant juist beloofd, ja gezwo
ren had de Gereformeerde leer te zullen verkondigen en verdedigen. Met name in 
zijn tweede leerrede was Meijer Brouwer, volgens De Cock, echt farizeistisch bezig 
doordat hij als Gereformeerd voorganger en belijder toch remonstrantse dwalingen 
verkondigde. Daaruit werd dan ook voor iedereen duidelijk dat de predikant van Uit
huizen, evenals de Farizeeën, dubbelhartig was en zich niet meer gebonden achtte 
aan de drie formulieren van eenheid, die overigens geheel op Gods Woord waren 
gegrond. 
Overigens zou De Cock 'vele van Meijer Brouwers uitdrukkingen' (uit de eerste leer
rede) wel willen overnemen - als goed hanteerbaar - , maar ze dan ook willen richten 
tegen deze prediker zelf, die in de tweede leerrede de ware Gereformeerden verweet 
'onbijbelsche, zeer overdrevene begrippen te koesteren'. Deze zouden alle betrekking 
hebben op wedergeboorte en bekering, op lijdelijkheid en machteloosheid van de 
mens ('het zedeUjk onvermogen van de mens'), de verkiezende genade van God in 
Christus voor doodarme zondaren. De Cock verwees hierbij naar 'de Godgeleerden 
uit Grootbrittanje' die op de Dordtse Synode van 1618/19 de wedergeboorte van de 
mens zagen als het werk van God alleen: en uitspraken: " 't is niet in de magt van de 
menschelijke wil." 
Meijer Brouwer kende volgens De Cock de Dordtse Leerregels niet; hij week af van 
de leer die daarin werd beleden. En dat terwijl hij die 'met duren eede bezworen 
heeft'. De Cock verwees ook naar de Nederlandse Geloofsbelijdenis, art. 14 en 15; 
tevens naar woorden van 'den grooten Calvijn'. Een uitvoerige reeks Schriftbewijzen 
die aangaven hoe verkeerd Meijer Brouwer omging met het Woord van God, sloot 
De Cock af met de woorden: "Zoo getrouw is nu de heer Brouwer aan de formulie
ren die op Gods woord gegrond, en door hem bezworen zijn". En daarop aanslui
tend oordeelde hij: "Door Geestelijke onkunde misleid, en door zijn haat tegen de 
waarheid gedreven, begint de heer Brouwer nu voorts eene lastering uit te slaan, die 
alle Godvreezenden verafschuwen, en die Paulus reeds voorstelt onder dat woord 
der goddeloozen: Is er onregtvaardigheid bij God, of wat klaagt hij dan nog? Rom. 
9: 14-19." 
Meijer Brouwer prees de weg van de deugd aan, de eigen kracht van de mens om 
tot God te komen, iets wat de bijbel veroordeelde als 'de werken der wet' en dus het 
niet erkennen van Christus als de enige Zaligmaker. En omdat deze predikant zo zijn 
gemeente misleidde en op een onbijbelse manier voorlichtte, bestempelde De Cock 
hem als een wolf, die de schaapskooi van Christus aantastte. 
De Cock eindigde zijn polemische uiteenzetting tegen Meijer Brouwer met de bede, 
"dat de Heer hem nog eens moge doen zien met Paulus, dat hij ijvert met een ijver 
zonder verstand, en dat hij hem weenend doe bekennen nog eenmaal, met dien 
grooten Apostel, dat hij den Heer en zijne gemeente , naar de mate die hem is gege
ven vervolgd heeft." 
De brieven van Benthem Reddingius werden door De Cock gezien als 'schijn
bare bewijzen' van diens gematigdheid, verdraagzaamheid en liefde. Maar intus
sen ondernam de Asser predikant, volgens De Cock, een aanval op 'het edelste der 
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kudde'. Tegelijkertijd riep hij medelijden op voor hen die in feite niets anders waren 
dan verleiders en tegenstanders van de gemeente van Christus. 
Het feit dat deze collega doctor in de theologie was, deerde De Cock niet, hij sprak 
hem aan als 'nieuw schepsel in het Koninkrijk der Hemelen'. In dat koninkrijk was 
'geen groote of kleine', aldus De Cock, waarop hij liet volgen: 'maar terwijl het de 
wijzen en de verstandigen verborgen is, is het den kinderkens gegeven'. 
Het ontbrak bij De Cock ook niet aan een persoonlijk oordeel over de Asser predi
kant. Hij duidde hem aan als 'zoogenaamd gereformeerd predikant te Assen'; en als 
'iets listiger en daardoor ook geveinsder en trouwlozer nog' dan zijn collega Meijer 
Brouwer. *** 
De inzet van De Cocks kritiek was fors: de brieven van Benthem Reddingius waren 
'zoo listig en vinnig geschreven' dat ze de 'blinde en bevooroordeelde wereld' kon
den ophitsen tegen de ware gelovigen. "Gevaarlijker toch was de duivel, wanneer hij 
aan kwam als een engel des lichts, dan wanneer hij verschijnt als een brieschende 
leeuw, en de Heer heeft vooral zijne jongeren gewaarschuwd, tegen hen die de wit-
gepleisterde graven gelijk waren, van binnen vol verrotte doodsbeenderen; en voor 
de wolven in schapevachten." 
De houding van de Asser predikant tegenover de formulieren van eenheid werd door 
De Cock scherp: veroordeeld: de 'separatisten' schoven als 'regelmaat des geloofs' de 
Bijbel bepaald niet aan de kant voor de formulieren van de kerk. Wie zich als predi
kanten - na 1816 — niet meer gebonden achtte aan deze formulieren maakte zich, 
aldus De Cock, schuldig aan eedbreuk. 
De drie vragen die Benthem Reddingius liet stellen door zijn trouwe 'penvriend', 
werden door De Cock aangegrepen om een analyse te geven van de kerk van zijn 
dagen. Allereerst bezag hij de plaats van hen die hun geestelijk voedsel ontvingen in 
conventikels, waarover hij de volgende waardering uitsprak: "Een teeken waar over 
de Godvreezenden zich verblijden, als daaruit ziende, dat de Heer de zijnen opwekt, 
en door zijn geest leven en beweging geeft aan zijne gemeente, maar hetwelk ook 
[...] de vijanden zien met schrik, dat er zich meer en meer stemmen verheffen, en 
ook dit, is uit het geschrift van den Heer Reddingius wel blijkbaar." 
De Cock koos scherp partij tegen de gevestigde kerk, waar kerkgang 'sleurwerk' was, 
of een zaak om het geweten te 'pleisteren', maar waar men niet deed watjezus wilde: 
samen bezig zijn met de dingen van Gods Koninkrijk. Er zijn, aldus De Cock (die 
hier herinnerde aan wat baron Van Zuylen van Nijevclt eens schreef) 'een menigte 
herders en leeraars die als blinden de blinden leiden en op eed noch pUgt passen'. 
En dat daarom de schapen zulke herders niet meer kennen en niet naar hun stem 
willen luisteren. 
Ten aanzien van de leer van de kerk verweet De Cock zijn Asser tegenstander dat 
hij geen oog had voor het feit dat oude dwalingen zich in een nieuw gewaad voor
deden; de Gereformeerde leer kwam zo goed als op één lijn te staan met de leer van 
Pelagius, Arius, de Remonstranten en Socinianen. De functie van de drie formulie
ren van eenheid was daarmee feitelijk vervallen verklaard, want de nieuwe leringen 
waren gebaseerd op 'nieuwe inzichten' die men vanuit Gods Woord meende te heb
ben verkregen. Onderwerpen waar men deze nieuwe inzichten op toepaste waren: 
de binding aan de belijdenis, de leer van het menselijk verderf (erfzonde), de leer dat 

H. de Cork, Verdediging, 35; in VG., I, 90. 
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Gods genade algemeen is en evenzo de werking van Gods Geest, en tenslotte de leer 
van de uitverkiezing. Steeds beriep De Cock zich in deze materie op de uitspraken 
van de Dordtse Synode van 1618/19, die hij in overeenstemming achtte met Gods 
Woord. 
Op de (tweede) vraag van zijn 'penvriend', namelijk hoe men met de Gereformeerde 
conventikelbezoekers moest handelen, had Benthem Reddingius geantwoord  vol

gens De Cock  'dat het zaak is, om nog niet als wolven voor den dag te komen 
[...], maar het is dunkt hem het best, om het schapenvacht zo lang mogelijk om te 
houden'.''^ Als 'een geveinsde' had de Asser predikant in vroeger üjd 'zich wel eens 
naar de vromen geschikt, en uitdrukkingen en woorden gebruikt, waaraan zij groote 
waarde hechtten'. Zoiets was natuurlijk ontdekkend  zonder meer bij een pastor 

het stelde de vrede in de kerk duidelijk op de proef. 
De derde vraag met betrekking tot de gevolgen van het optreden van de Gerefor

meerden ^ die als 'separatisten' worden bestempeld  was door Benthem Reddingius 
beantwoord met de voorspelling dat 'de voorstanders van het oude' wel zouden uit

sterven, mee doordat de gelovigen het onderiing oneens zouden worden. De Cock 
wees er echter op dat God bij machte was een nieuwe opwekking in Nederland ■"" te 
laten beginnen, doordat 'de godvrezenden voor het regt hunnes Gods beginnen te 
staan en uit te komen, door zijn genade; al is het dat zij nog zware dagen verwagten 
te gemoet zien en vrezen'.. Gelovigen die voortdurend baden 'dat God algemeen op 
het hoogste mogen verheerlijkt, en de mensch op het diepste vernederd worden', en 
dat betrof niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Tekenen die daarop wezen 
deden zich o.m. in Duitsland voor bij overgangen van de Roomskatholieke kerk 
naar het protestantisme.^' De Cock verwachtte daar een groot vervolg op. Daartoe 
was nodig dat God, op het gebed van zijn kinderen, 'getrouwe herders' in zijn oogst 
zou uitzenden, en dat Hij zou uitroeien 'alle valsche leeraars, grijpende wolven en 
huurlingen, die haar eigen eer en nuttigheid zoeken', en niet 'de eer van de heilige 
Naam van God'. 

De Cock besloot zijn Verdediging met de volgende bede tot God: "Wil ook al uwe chris

telijke gemeenten die gij overal beroepen hebt, genadigüjk bewaren en regeeren in 
eenigheid des waren geloofs, en Godzaligheid des levens, opdat uw rijk toeneme, en 
des satans rijk te niet ga, tot dat uw rijk volkomen worde als gij alles zult zijn in aUen. 
Amen." In dit gebed werd de persoon van Benthem Reddingius niet meer genoemd; 

" H de Cock, Verdediging, 64 ; VGI, 102 
™ De Cock noemt in zijn Verdediging (1833) niets over het in Nederland opgekomen Reveil, afgezien dan 

van de naam van Van Zuylen van Nijevelt 
'̂ De Cotk geeft op p 66 van zijn Verdediging aan dat er in Duitsland bekeringen plaatsvinden, hij noemt 

met name R A (moet zijn K A ) von ReichlinMeldegg, expnester en hoogleraar te Freiburg i B die 
in 1832 was overgaan naar de wat De Cock noemt de'EvangehschProtestantsche kerk', die overgang 
had de schnjver gepaard laten gaan met de publicatie van Ein Beitrag zur Geschichte der neuester ^eitgegen 
mich m AmegunggebrachUn Verketzenngen, Freiburg 1831, in 1833 kwam in Nederland een vertaling van een 
ander geschnft van de persen, nl Verhaal van den overgang van Dr KA Vrijheer ton Hnchlin Metdegg voorheen 
R K prnester en hoosfeeraar aan de Hoogeschool ie Freiburg tot de Evangelische Protestanlsche kerk, Amsterdam/ 
Groningen 1833 Von ReichhnMeldegg schreef als autobiografie Das Leben eines ehemaligen romisch 
hxtholuihen Priesters Eme Jubelschnft Heidelberg 1874 Ovengens zal De Cock mei geweten hebben dat 
een belangrijk motief voor de overgang van ReichlinMeldegg gelegen was in zijn liberale opvattingen 
over kerk en theologie Zie website ADB (= Allgemeine Deutsche Biographie), via wwwde wikisource 
org 
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de naam van Meijer Brouwer wel, namelijk aan het slot van De Cocks bespreking 
van diens brochure, en dan in een bede gericht op diens bekering. Men zou daaruit 
kunnen afleiden dat de verhouding De Cock - Benthem Reddingius zwaarder met 
tegenstellingen belast was dan de relatie De Cock - Meijer Brouwer. 
In een 'Naschrift' haalde De Cock nog enkele voor hem erg motiverende woorden 
aan van Herman Witsius (1636-1798): 

"Wij zijn 700 zot niet broeders, dat wij moedw illiglijk de haat des wereld tegen ons zelve zou

den aanblazen, indien wij met voegen en stilzwijgen, onz' eigen conscientie, de zielen die ons 

zoo duur 7ijn aanbevolen, en de gunst \ a n onzen Opperheer te gelijk met de gunst der men-

schen behouden konden, maar als die twee tegen malkander staan, liever hebben wij, dat al de 

hoop der wereldgezinden met al de zwarte heirkrachten der helle tegen ons woeden, als dat ons 

gemoed ons verborgen nepen van trouweloosheid geven, en God daar het al aan hangt, en wiens 

gunst ons beter dan het leven is, zijn hart van ons aftrekken zoude [ ] De vrede die wij zoeken 

IS de vrede Jerusalems, die in zich behelst de oorlog tegen den Duivel, de wereld en de zonde 

Nooit geheuge God, dat wij met haar of hare vrienden vrede maken zouden. Dit is Broeders ons 

ongeveinsd oogmerk dit ons eenvoudige poging, in groote onvolmaaktheid maar m opregtheid 

en voor den Heere, hiertoe arbeiden wij, hierom worden wij gesmadigd " 

Beoordelingen van De Cocks geschrift 
Bij vergelijking tussen de behandehng van De Cock van beide brochures kan men 
zonder veel moeite vaststellen dat Benthem Reddingius met grotere felheid is bestre
den dan Meijer Brouwer. De laatste had in het eerste deel van zijn geschrift verschei
dene voor De Cock aanvaardbare dingen geschreven; maar dat kan men van de 
pennenvrucht van de andere schrijver niet stellen. 
De posities van beide predikanten in de kerk was ook nogal verschillend: Benthem 
Reddingius stond allicht 'hoger aangeschreven' dan Meijer Brouwer, en wellicht 
heeft De Cock ook daarom gemeend juist tegenover de Asser doctor theologiae een 
meer expressieve tekst op te moeten stellen dan tegenover zijn classicale collega, die 
overigens al een mondeling debat te verwerken had gekregen. 
Bij zijn verdediging schreef De Cock sterk in de lijn van de geschriften van de over
leden baron Van Zuylen van Nijevelt met grote nadruk op de Leerregels van Dor
drecht. 
De Cock heeft zijn bejegening van deze collega's direct aan de orde gesteld in zijn 
brief van 23 december 1833 toen hij het PKB van Groningen de vraag voorlegde: 
"Heb ik Ds. Brouwer en Reddingius hard bejegend, het is omdat zij Gods kerk en 
gemeente hard bejegend hebben, en Gods woord geen vrijheid laat, dezulke met 
zachtere namen te noemen; - dat de vrijheid mijns gewetens, en de vrijheid der druk
pers, door de wetten des Lands gewaarborgd, daarom niet geschonden en vertreden 
mogten worden! Maar mij die vrijheid vergunt om Gods woord regt te snijden, en in 
't openbaar, en in 't bijzonder vrij uit te spreken, en hen de keuze gegeven, om in 't 
openbaar, bij monde of geschrifte hunnen zaak tegen God en zijne Gemeente, indien 
zij daarin verder wilden voortgaan, te handhaven. Geen haat of partijschap, maar 
alleen liefde voor de waarheid, en warme belangstelling in het heil van de Gemeente 
des Heeren, heeft mij de pen tegen hen doen opvatten, - en dit was alleen ook de rede 
en oorzaak, benevens de vreeze des Heeren, die mij drong, om Hem meer te vreezen, 
dan de menschen, die mij op aanvrage mijn regt (gelijk ik meen op grond van Gods 
woord) tot doop en leering ook heeft doen uitoefenen, vrezende voor den vloek door 
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den Engel, over de inwoonders van Merots uitgesproken, omdat zij niet gekomen 
waren tot de hulpe des Heeren met de helden. Richt. 5:25, - gedrongen tevens door 
art. 27, 28 en 29 van onze geloofsbelijdenis, gegrond op Gods woord."^^ 
In de Provinciale Groninger Courant van 20 december 1833 - de dag waarop De Cock 
het bericht ontvangt van zijn schorsing - wordt een gedicht getiteld Bemoediging 
gepubliceerd ^' ten gunste van Meijer Brouwer en Benthem Reddingius. De dichter 
typeert De Cock als een vreemde 'fonkelstar', bij wie het licht van groten als Wessel 
Gansfort, Huig de Groot en Elias Anne Borger 'moet kwijnen'. Intussen belastert 
hij wel twee collega's: Benthem Reddingius die 'altijd getrouw bleef, in des Heeren 
Wijngaard werken'; en ook Meijer Brouwer die door brave lieden wordt geroemd. 
Zij heten bij De Cock wolven die de schaapskooi van Christus aanvallen. Daarom is 
het oordeel van de anonieme dichter hard: 

Zoo denken, hand'len en zich wanen uitverkoren, 
En andren stout te noemen: 't volk van Beelzebul! 

"Of 't kind der duisternis, dat eenmaal gaat verloren", 
Zulks teekent op de schaal des Christendoms slechts ... nul'. 

In een hier passende historisch-kritische benadering van de handelwijze van De 
Cock stellen we de vraag wat hem bewogen heeft om zich van meet aan zo scherp 
oordelend - zo niet veroordelend - op te stellen tegen enkele collega's. Als met laatste 
ernst riep hij Meijer Brouwer op terug te keren van de door hem ingeslagen 'boze' 
weg en wenste hem een bekering a la Saulus / Paulus toe. Maar was het wel tactvol 
om zo te spreken ter gelegenheid van een net afgesloten classisvergadering? Moeten 
we De Cock misschien een gebrek aan inleving toeschrijven, waardoor moeilijkhe
den maar al te gauw tot grote spanningen leiden, ja tot een breuk vóór er zelfs maar 
een formele bespreking heeft plaats gevonden? En is dat dan kerkordelijk wel zuiver 
geweest, zo zou men kunnen vragen in het licht van de leefregels die de kerk op 
grond van Mattheus 18 kent? 
Deze kritische vragen hebben dus vooral betrekking op de manier waarop De Cock 
de kwesties aan de orde stelde. Daarmee willen we niet suggereren dat hij bewust uit 
was op persoonlijke confrontatie. Hij zal zich meer dan eens spontaan hebben geuit 
over de ontwikkelingen in de kerk, waarbij hij zijn collega's moet hebben gezien als 
instrumenten van boze krachten die de kerk van haar belijdenis wilden beroven. Hij 
wilde hen het liefst ontmaskeren door ze te laten kijken in de spiegel van het Woord 
van God. Wie weet, zouden ze zich alsnog bekeren. 

Een gemengd oordeel sprak mr. C.M. van der Kemp uit; in een brief aan H.P 
Scholte schreef deze christen-jurist: "Ik heb mij verheugd over het schrijven van de 
Cock tegen Brouwer en Reddingius, maar bedroefd over diens lompen, onevangeli-
schen toon, door hem gebezigd die (hoezeer ik er mij ook aan heb schuldig gemaakt) 
nimmer aan een Evangeliedienaar tegen zijne ambtgenooten te pas komt. De Cock 
wordt daarop onrechtmatig geschorst."^* 

*' H. de Cock aan PKB Groningen, 23 december 1833, Hel de Cock, Hendnk, 112, de tekst vindt men 
ook m het defensief geschrift van J S. Faber en J Meijenng, Omstandig verlmal, 36. 

^' De tekst van het dichtwerk Bemoediging hebben we opgenomen aan het slot van het vorige hoofdstuk. 
^̂  C.M van der Kemp aan H P Scholte d,d, 11 februari 1836, in C Smits, Afsclu, deel 6, 184 
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De Cocks taal was, naar zijn zoon later ook aangeeft, 'geheel ongewoon voor die 
dagen en verwekte niet weinig opschudding'.^^ Meer woorden achtte Helenius niet 
nodig om het bijzondere effect van de brochure van zijn vader aan te geven. Toch 
menen we dat hij zich wat verkijkt op het taalgebruik van zijn vader en diens tijd
genoten en collega's. Dat kan men namelijk in meerdere gevallen niet als stijlvol, 
gepast, correct en gematigd beschouwen. Maar eigenlijk was de taal van De Cock 
nu ook weer niet zo 'ongewoon'. Zijn woordkeus kwam regelrecht vanuit de Bijbel, 
de metaforen waren profetisch van origine; zijn toon was fel, zijn verontwaardiging 
tegen in zijn ogen ontrouwe collega's groot, zijn betrokkenheid op de Gereformeerde 
leer onwankelbaar, zijn moed was niet te bedwingen. 
Zijn lezers werden soms zijn hoorders, ze werden wakker geschud 'om Jeruzalem te 
herbouwen'. Hij gaf zijn volgelingen weer stem; ze hadden vaak al te lang gezwegen. 
En ... ieder die gehoord wil worden, begint te roepen. Hij moet de stemmen van 
anderen wel 'overschreeuwen' - niet voor eigen belang, maar om de weg te banen 
voor Gods Woord en de daarop gebaseerde geloofsbelijdenissen van de Gerefor
meerde kerken. 

Meerdere commentaren van niet-onsympathieke tijdgenoten van De Cock en ook van latere 

onderzoekers waren kritisch ten aanzien van zijn taalgebruik. Men had graag wat mmder per-

soonhjk getmte felheid en wat meer gematigdheid in de woorden van de Cock willen proeven 

Dan waren de ontwikkehngen weUicht rustiger verlopen — en was er weUicht geen kerkscheuring 

gevolgd Maar die gematigdheid zat er bij De Cock op dat moment niet in Hij was volgens de 

Hervormde onderzoeker W Volger 'een man open als de Groningsche velden, ruw als het Gro-

ningsche klimaat en onstuimig als de Groningsche wind'^'' Gronmgers zullen niet direct zoveel 

behoefte voelen om deze karakteristieken te ontkennen, maar die gaan voorbij aan iets dat o.i 

veel wezenlijker is De Cocks denken en handelen werd sterk beheerst door de dienstbaarheid 

aan God en aan de kerk van Chnstus De kerk mag volgens De Cock niet leven in de schaduwen 

van een theologie waarop het seculiere, verlichte denken grote impact heeft uitgeoefend, maar zij 

leeft alleen in en van het licht van Gods Waarheid Daarvan hebben de Gereformeerde Kerken 

belijdenis afgelegd en daaraan wd De Cock gebonden zijn. 

Weging van de kritiek 
De volgende notities mogen dienen als een poging om meer zicht te krijgen op de op 
De Cock uit te oefenen kritiek. 
a. We zullen bij alles wat hierboven is besproken in rekening hebben te brengen 

dat Hendrik de Cock zich anno 1833 onder zijn collega's-predikanten ^de emge 
profeet' moet hebben gevoeld in zijn verzet tegen de invloed van de supranatura-
listische tijdgeest. Een geest die gepaard ging met het loslaten van de Gerefor
meerde belijdenis. Dat gevoel van profeet-zijn was bij hem opgekomen nadat ds. 
D. Molenaar in Den Haag zich na zijn kritische ontboezemingen keurig onder
worpen had om de koninklijke toorn te ontgaan. Dat gevoel was versterkt na 
het overlijden van de vrome edelman C. baron van Zuylen van Nijevelt (10 mei 
1833) die door De Cock als zijn geestelijke vader werd beschouwd. Nu stond 
hij er temidden van al zijn collega's in de classis (en daarbuiten) alleen voor 
om de tijdgeest te weerstaan: hij had niemand in zijn omgeving die zich ook zo 

» Hel. de Cock, Hendnk, 93. 
=« W. Volger, De keer , 75. 

205 



Hendrik de Cock (1801 - 1842) 

Sterk verantwoordelijk voelde om te Gereformeerde kerk te beschermen tegen 
'moderne ' invloeden. De Cock werd door deze omstandigheden als het ware 
gedwongen tot een solo-optreden, iets wat zekere risico's met zich meebrengt. 

b. Daarbij moet tegelijk worden beseft dat De Cock in toenemende mate bewust is 
geweest van zijn pastorak verantwoordelijkheid voor de 'gewone' leden van de kerk -
en niet alleen van die van zijn eigen gemeente - om hen te waarschuwen en zo te 
beschermen tegen de leringen van zijn collega's. Een houding die voor De Cock 
in het verlengde lag van de Goddelijke opdracht aan de profeet om een trouwe 
wachter te zijn (in Ezechièl 33). En waarvan hij een nadere uitwerking terugvond 
in het (oude) ondertekeningsformulier voor predikanten. Geheel in de lijn van de 
bijbel kan de kerk op gezette tijden moeten spreken van 'wolven' en 'huurlingen'. 
Dit bijbels taalgebruik kan men niet afdoen als 'tale Kanaans', maar moet men 
zien als een hanteren van aanduidingen waarmee men de grote ernst van een 
situatie of ontwikkeling wil aangeven. Zo ook De Cock. 

c. De diepste grond voor zijn scherpe reactie lag bij De Cock in de overtuiging -
die hij uitsprak aan het adres van ds, J. van der Linden van Sprankhuizen^' - dat 
'het loopt over punten, groot en gewigtig genoeg, ja zoo groot en gewigtig, dat er 
een eeuwig wel of wee aanhangt, want gij leert eene zedelijke verbetering en zij 
willen eene waarachtige bekeering, gewrocht door Gods Geest'. 

d. Psychologisch gezien kan een sterk roepingsbesef iemand zo sterk beheersen dat hij 
de zaak waar het hem om gaat totaal laat domineren tegenover de persoon die 
daarmee in verband staat. De mens staat aan de rand, het onderwerp centraal. 
Daarbij kan men bij De Cock in meerdere gevallen een houding bespeuren van 
'recht op zijn doel af gaan', zonder zich veel te bekommeren om de regels en voorschriften 
van de autoriteiten (in kerk en wereld). De al genoemde neiging tot het solistische 
heeft een versterkende impact op De Cocks manier van handelen - al mag men 
de matigende invloed van zijn vrouw niet onderschatten. 

e. Wie het optreden van De Cock wil bezien vanuit het aspect van de reactie, 
namelijk op de houding van zijn collega's, zal dienen te beseffen dat de meer
derheid van deze predikanten zich kenmerkte door een sterk afstandelijke en 
tevens neerbuigende manier van spreken (of schrijven) tegenover die kerkleden 
die vasthielden aan 'de oude waarheid'; De Cock nam het resoluut op voor deze 
'underdog' en stelde zich faliekant tegen zijn collega's op als ze zich niet, net als 
hij, eensgezind met hen verklaarden. Daarmee werd De Cock de woordvoerder 
van 'de zwijgende gemeente'. Een kerkscheidende reactie ligt dan al gauw in 
het verlengde van een conflict. Zonder meer opvallend is het dat eventuele kerk
scheiding reeds jaren voor 1834 door een vooraanstaand predikant als Benthem 
Reddingius werd ingezien; we zullen er wellicht niet ver naast zitten te veron
derstellen dat een separatie voor deze predikant ook wenselijk was. Daarin ver
schilde hij duidelijk van ds. D. Molenaar die in 1827 een soort boedelscheiding 
tussen de verschillende partijen had voorgesteld. 

De volgende overwegingen willen we hier eveneens een plaats geven: 
f Ook na zijn schorsing hanteerde De Cock de aanduiding 'wolven' voor ontrouwe 

predikanten; hij persisteerde daarmee zijn terminologie die meegespeeld had in 

H. de Cock, Verdediging tegen de aanvallen op de ware Gereformeerde Kerk en my gedaan door onderscheidene dwaal 
leeraren dezerpromncu... Groningen z.j. [1834], 12; in VG, I, 443. 
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de kerkelijke tucht tegen hem; als voorbeeld dient de brochure: Verdediging tegen de 
aanvallen op de Gereformeerde Kerk en mij gedaan, door onderscheidene dwaal-leeraren dezer 
provincie, die hunne dwalingen zich met meer schamende openlyk voor dezelve uitkomen en meer 
of minder toonen, in plaats van leidere verladers, in plaats van herders grijpende woben te zyn. 
Groningen z.j. [1834]. Daarin werd een brief d.d. 24 november 1833 van ds. J. 
van der Linden van Sprankhuizen te Kantens gepubliceerd, gevolgd door een 
reactie van De Cock. 

g. Wanneer A.J. Rasker"" het geschrift Verdediging van De Cock als 'met de fel
heid van een renegaat' geschreven bestempelt, en wij beseffen dat een renegaat 
iemand is die 'afvallig' is geworden, die zijn geloof verloochent, dan lijkt ons 
die betiteling tamelijk paradoxaal getint en feitelijk misplaatst. Deze Hervormde 
theoloog gaat voorbij aan de diepere motieven van De Cocks optreden: een 
eenmaal gegeven belofte van trouw moet men handhaven. 

h. Tenslotte letten we op het aspect van subjectieve oprechtheid; deze houdt ook 
bij De Gock in de erkenning van eigen grote onvolmaaktheden in zijn dienst aan 
God en de kerk. Hij wist zich maar een nietig instrument in handen van de Heer 
van de kerk. 

De Cock schrijft opnieuw aan de koning 
Op 20 november 1833 - vijf dagen na de verschijning van zijn brochure verzond 
De Cock zijn Verdediging, samen met de iets eerder door hem uitgegeven editie van 
het Kort Begnp, samen met een 'blaauwboekje' dat later van P. Hofstede de Groot 
zou bHjken te zijn, voorzien van een begeleidend schrijven naar koning Willem I.^' 
Hij hoopte vurig dat de koning 'den treurigen toestand van Gods waarachtige dienst 
onder ons misschien levendiger dan ooit' zal opmerken, en - God geve dat - 'met 
verontwaardiging ontwaren om de vervallene muren van Sion en Jerusalem wederom 
te helpen oprichten en opbouwen'. 
Dat 'blaauwboekje' zou de koning vooral moeten zien als het directe bev^djs van het 
ernstige verval van de kerk, daarbij beseffend dat dit boekje aan alle catechiseer
meesters was toegezonden om het te gebruiken bij hun onderricht. 
In dezelfde brief was De Cock naar de koning toe erg openhartig over de verzoeken 
die hem bereikten om kinderen uit andere gemeenten te dopen. Als achtergrond 
ervan gaf hij aan dat de ouders niet in eigen gemeente lieten dopen 'wegens het 
volslagen verderf in de leer hunner predikanten'. De Cock hoopte slechts dat de 
koning 'het regt der Godvrcezenden' 70u handhaven en hen wilde behoeden voor 
conscientiedwang: 'Het zwaard van Gods Geest zal dan ook eerlang de dwalingen 
en duisternissen door zijn genade, hoop ik, verdrijven, en Gods zegen in ons land 
doen wcderkeeren'. 
De Cock verwachtte veel van zijn koning. Te veel, naar nog zal blijken. De raad
gevers van Willem I beraamden plannen om de stem van De Cock tot zwijgen te 
brengen. Secretaris en Adviseur op het Departement van Eredienst J.D.Janssen rea
geerde heftig toen hij de brief van De Cock aan de koning onder ogen kreeg: hij 
vond het een schandelijk stuk dat in schaamteloosheid ook nog durfde te vragen om 

AJ Rasker, De Nederlandse Hervormde kerk vanaf 1795, 59 
H de Cock aan koning Willem I, d d 20 november 1833, in Hel de Cock,//mrfni, 91-93 Het jaartal 
IS daar foutief vermeld als 1832 
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bescherming 'voor de handhavers der, met het bloed onzer vaderen gekochte, Formulieren 
van eenigheid'."" 

Positieve contacten m e t twee collega's 
Ook stuurde De Cock zijn brochure naar 'onderscheidene leeraars in de Hervormde 
Kerk, die hij door hunne werken als rechtzinnig had leeren kennen, of die hem door 
geruchten als zoodanig bekend waren geworden'. Aan sommigen van hen vroeg hij 
'raad en inlichting'. Van een aantal kreeg hij die ook. In een bnef van ds. L. van 
Loon^' uit het Friese Weisrijp van 6 december 1833 sprak deze zijn vreugde uit 'dat 
gij, in eenen tijd als deze, verwaardigd wordt om zoo ijverig en getrouw voor waar
heid en Godsvrucht uittekomen. Gij zijt in der daad een dapper krijgsman in den 
geestelijken strijd'. De Heere vermeerdere Uwe wijsheid en dapperheid op dat gij in 
den knjg geduchte daden moogt doen!*"̂  
Ook op 6 december 1833 schreef de jonge, aan het Réveil gelieerde, ds. H.P. Scholte^^ 
uit het Brabantse Doeveren, Genderen en Gansoyen een bemoedigende brief aan 
De Cock. Hij deed dat uitdrukkelijk naar aanleiding van De Cocks uitgaven van 'de 
besluiten van de Synode' (bedoeld zijn die van Dordrecht 1618/1619) en 'het boekje 
tegen Brouwer en Reddingius'. Scholte kende De Cock toen alleen van naam, maar 
wdst zich in vele opzichten eensgeestes met hem. Hij had van De Cock al een bnef 
ontvangen** en bedankte hem 'voor het in mij gestelde vertrouwen'. Hier ontstond de 
eerste verbindingslijn met een collega die ook leiding zou geven aan de Afscheiding. 
De punten van praktische overeenstemming tussen Scholte en De Cock betroffen 
zeker vier thema's: 
a. de waardering van de Dordtse Leerregels en de handhaving ervan; 
b. het verdriet over 'de verbrekingen van Neerlandsch Sion'; 
c. het gebruik van het Kort Begrip voor de catechese (De Cock had Scholte een 

exemplaar toegezonden met een dichtwerkje van een 'arme man in de hei van 
Noord-brabant'); 

d. het weigeren om de Evangelische Gezangen te zingen.*^ 

J D Janssen aan ds H H Donker Curtms d d 4 december 1833, in F L Bos,,Archufslukken,\,2'iB 
Laurens van Loon (1791-1861), 1815 predikant te Vrouwenparochie en smds 1819 te Welsnjp-Bayum , 
in 1844 met ementaat wegens geestesziekte FL ^s,Archufstukken,\, 150 (noot 3), J Wesseling, 4/fcA 
Fnesl, III, 88, 89 Hij was een van de weinige rechtzinnige predikanten m Fnesland Van Loon overleed 
m Deventer in een krankzinnigeninrichting 'na 20 jaar aan verstandsverbijstering te hebben geleden', 
Boekzaal der geleerde Wereld, 1861, 413 
L van Loon aan H de Cock, d d 6 december 1833, in Archief De Cock, GA Kampen, mv nr 40, ook 
bij Hel de Cock, Hendrik, 96v Van Ixjon had enkele brochures van De Cock ontvangen viaj Meijenng 
te Leeuwarden, een latere medestander van De Cock en voorman van de Afscheiding te Leeuwarden 
De bnef van Van Loon werd aan De Cock overgebracht door een zoon van deze Fnese predikant 
Hendrik Peter Scholte (1805-1868), na studie te Leiden predikant te Doeveren en Gendcren (1833), in 
november 1834 volgt zijn afscheiding die we bij de geschiedenis van De Cock betrekken, voor verdere 
biografische en bibliografische details L Oostendorp, HP Scholte, Leader of the Secession of 1S34 and 
Founder of Pella, vgl FL Bos, BLGJVP,!! 
De eerste bnef van De Cock aan Scholte is kennelijk verloren gegaan, er is helaas ook geen afschnft te 
vinden in het Archief van De Cock Het gaat om een begeleidend schnj ven bij de toezending van het Kort 
Begnp, zoals bUjkt uil Scholtes brief van 6 december 1833 Deze brief is grotendeels afgedrukt m Hel 
de Cock, Hendnk, 97-100, de ongmele tekst bevindt zich in het Archief De Cock, GA Kampen, inv nr 40. 
Een beknopt overzicht over de receptie van de Evangelische Gezangen geeft R A Bosch, En nooit meer 
oude Psalmen zingen, 335-342 
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De twee mannen zouden nog heel veel met elkaar te maken krijgen. Nu leerden ze 
elkaar kennen als strijders voor hetzelfde doel. Op verre afstand van elkaar gingen 
er in een regelmatige correspondentie geweldig veel wederzijdse stimulansen naar 
elkaar uit. 
Een van De Cocks sympathisanten in Uithuizen was het hoofd van de dorpsschool, 
H.L. Wessels. Deze had ds. Meijer Brouwer in een brochure van onrechtzinnigheid 
beschuldigd.^^ Maar hoe slecht de verhouding met zijn predikant zich ook ontwik

kelde, Wessels ging later niet over tot de Afscheiding.'"' Zijn zoon Arent Hiddo werd 
later predikant in de afgescheiden kerken.^' 

De eerste aanklacht tegen De Cock 
De eerste aanklacht van kerkelijke zijde tegen De Cock kwam van zijn jonge collega 
ds. A.P.A. du Cloux'''' te Vierhuizen (even ten noorden van Zoutkamp gelegen). Deze 
diende op 4 november 1833 bij het CB van Middelstum een aanklacht in omdat De 
Cock op zondag 3 november twee kinderen uit Vierhuizen had gedoopt.™ Daarover 
was hij 'bezwaard' Het was volgens Du Cloux m strijd met de kerkelijke reglemen

ten; hij wenste maatregelen van het CB. Naar aanleidmg hiervan werd op 8 novem

ber een buitengewone vergadering van het CB van Middelstum gehouden waar een 
commissie van drie predikanten, bestaande uit dr. A. Rutgers van Breede, J.H. War

molts van Wehe en P. Rutgers van Baflo", de opdracht kreeg om op grond van artikel 
47 van het 'Reglement op de uitoefening van kerkelijk opzigt en tucht' in Ulrum zelf 
de aanklacht te onderzoeken.'^ De samenstelling van de commissie was dusdanig 
dat de enige die in de theologie gepromoveerd was  A. Rutgers  er deel van uit 
maakte; een feit dat van goed beleid getuigt in een kwestie die voldoende gewichtig 
was om deze man daar te positioneren Verder was de samenstelling zodanig dat één 
lid behoorde tot de Ring Leens (Warmolts) en de beide anderen  de heren Rutgers 

•"■ J Wessclmg, Afsch Gron , I, 153, noemt niet de titel van het geschnft van Wessels, het zou kunnen gaan 
om de anoniem uitgegeven Recensie van de Leerrede van Ds L Meijer Brouwer, die in maart 1835 van de persen 
rolde bij drukker T E Mulder te Veendam Vgl K ter Laan en H J Jansonius, Gedenkwaardigheden, 175 

''' A Bolt, Uithuizen, 95 Hoofdmeester H L Wessels heeft de 18jange Douwe J van der Werp, toen in 
Uithuizen wonend, opgeleid tot hulponderwijzer waarna deze in 1829 te Houwerzijl als ondermeester 
aan de school van meester W Pietersen verbonden werd, A Bolt, 57 

"" Arent Hiddo Wessels (Uithuizen 1814 Dwingelooo 1888), vanaf 1843 oefenaar te Stedum, en sinds 
1848 tot zijn ementaal in 1880 predikant te Rijnsburg Hij schreef o m een uitvoerig boek over de 
Geschiedenis der christelijke kerk m de J^ederlanden, Amsterdam 1860,Joh de Haas, Gedenkt uw voorgangers, 1,287. 

" Alphonse Pierre Antoine du Cloux (18081890), begon als predikant te Vierhuizen (18321837), was 
daarna verbonden aan achtereenvolgens vijf Hervormde gemeenten, in 1838 vond een innerlijke 
ommekeer plaats en werd hij een van de bestrijders van de Hervormde 'synodale organisatie', in 1848 
was hij correspondent van het Reveil in Groningen W Duinkerken, Reductie, 90 De bnef vindt men 
bij M Noordtzij in Tijdschrift voor Gerejormeerde Theologie, 6, 1899, 354v Over hem M den Admirant, 
Ds A PA du Cloux en zijn strijd voor kerkherstel, in De Hoeksteen, 5*jg 5 no 2 1976, 5 5 w , W van 
Gorsel, Alphonse Pierre Antoine du Cloux, in K Exal tocs (red ),.^(/KéfcBCT!,Ni)kerk 1981, 131143, 
A J Boele, Een getrouwe wachter op Stom muur Ijtven en arbeid van ds A PA du Cloux, 

"̂ In de hjst van dopelingen van buiten Ulrum staan vier kinderen vermeld die op 3 november 1833 door 
De Cock zijn gedoopt, uit Vierhuizen waren twee afkomstig Luikje Luikens (geboren 6 november 
1832) en Egberdina Zijlma (geboren 10 december 1832) Ze waren bijna 1 jaar oud toen ze in Ulrum 
werden gedoopt 

" Over deze predikanten o a W Duinkerken, Reductie, s v 
" Handehngen CB van Middelstum, in iJ/ZC 0.4, toegang 182, inv nr 17, vgl Hel de Cock,/foirfni, 73 
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waren broers van elkaar — elk deel uit van een van de andere Ringen. Het feit dat zij 
broers waren werd door geen van de betrokkenen bekritiseerd. 
In de pastorie van De Cock werd op maandag 18 november, 's morgens om 11 uur, 
met het oog op het werk van de commissie een vergadering belegd waarbij ook de 
voltallige kerkenraad van Ulrum was uitgenodigd. Dat feit mag onze aandacht heb
ben, want daarmee stelde Ulrum dat de doopkwestie niet maar een zaak van de pre
dikant was, maar voor rekening kwam van de kerkenraad. Hier werd op een zuivere 
manier de kerkelijke weg bewandeld. 
De commissie kon op dat moment nog niet officieel weten dat er nog een aanklacht 
door ds. Du Cloux werd opgesteld vanwege het dopen door De Cock van drie kinde
ren uit zijn gemeente op zondag de l ? * november." 
Met opmerkelijke zakelijkheid wilde de commissie aan de slag. De heren wilden 
de bijeenkomst niet met gebed beginnen, hoewel het juist wel de wens was van de 
Ulrumse kerkenraad. De commissie stelde dat ze alleen de opdracht had om de 
waarheid van een aanklacht te onderzoeken. Op de vragen aan De Cock of hij door 
zou gaan met de omstreden doopbediening wilde de commissie een categorisch ant
woord. De Cock nuanceerde zijn antwoorden echter wel: hij zou doorgaan met deze 
praktijk. Daarbij aangevend dat hij dat zou doen op dringend verzoek van de ouders. 
En tevens met volledige instemming van zijn kerkenraad. Ook zou men duidelijk let
ten op de moeiten van de tweede doopvraag in de gemeente van de aanvragers. 
O p de vraag naar de wettigheid van deze dooppraktijk reageerde De Cock dat hij 
alleen in het geval de commissie hem uit de wet kon aanwijzen dat een dergelijke 
doopbediening verboden was, hij zijn beleid zou wijzigen. Er schijnt daarna nog wat 
te zijn doorgesproken over de opvattingen van Calvijn in een soortgelijke zaak. Maar 
de commissie had intussen voldoende tijd aan de zaak besteed en ook voldoende 
gegevens verkregen voor een rapport aan het CB. 

Correspondentie m e t dr. A. Rutgers 
Echter, op persoonlijke titel ging dr. A. Rutgers nog nader in op de vraag hoe Calvijn 
in een dergelijke kwestie oordeelde. Rutgers was namelijk een goede Calvijn-kenner; 
hij had volgens eigen zeggen de In.stitutie meer dan zes keer doorgelezen en meende 
'in zijn geest te zijn doorgedrongen'.''' De discussie tussen hem en De Cock liep uit 
op een korte, vriendelijke correspondentie." De kernpunten die Rutgers in de brief
wisseling aandroeg, betroffen de volgende notities van Calvijn: 
1. Het is het werk der Leeraars te onderwijzen, de Sacramenten te bedienen en 

kerktucht te handhaven; 
2. Gelijk de Apostelen dit deden in degeheek wereld, zoo moet ieder leeraar dit doen 

in zijne gemeente bij welke hij is aangesteld. 
3. Aan de waardigheid van den H. doop wordt niets toegevoegd of ontnomen door 

de hoedanigheid des bedienaars. 
Met deze uitspraken van Calvijn zocht Rutgers De Cock - die zich meende te bewe
gen in de lijn van de Geneefse hervormer - tot andere gedachten te brengen. Opval-

O p 3 december 1833 diende ds. Du Cloux zijn tweede aanklacht tegen De Cock in bij het CB van Mid-
delstum; Hel. de Cock, Hendnk, 100. De op 17 november 1833 gedoopte kinderen waren: Eike Winter 
(geboren 31 maart 1833), Jan Ronda (geboren 6 maart 1833) en Elizabeth Kars (geboren 8 mei 1833). 
A. Rutgers aan H. de Cock d.d. 21 november 1833, in: Hel. de Cock, Hendnk, 75. 
Hel. de Cock, Hendnk, l^-l<i. 
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lend is dat Rutgers de kwestie toespitst op de waardigheid van de doopbediening en 
op die van de bedienaar. Hij formuleerde zo dat het leek of De Cock op dat punt 'in 
de fout' was gegaan: "Door kinderen uit andere Gemeenten te doopen, stijft gij de 
ouders in hun vooroordeel, dat uwe Doopsbediening meer waard ware, dan die van 
andere leeraars, behoorende tot de uitwendige Christelijke Gereformeerde Kcrk.'"^ 
Rutgers ging dus voorbij aan de kwestie van de tweede doopvraag die voor de ouders 
tot de kardinale kwestie behoorde: de spits van hun argumenten lag in het niet kun
nen instemmen met de leer die in de plaatselijke kerk geleerd werd. In de bewoor
dingen van Helenius de Cock konden de ouders 'niet dan met verkrachting van hun 
geweten en ontrouw aan God de kinderen gedoopt krijgen'." 
De Cock antwoordde Rutgers dat hij met Calvijns betoog volledig kon instemmen. 
Van 'Donatisterij' wilde De Cock dan ook niets weten. Hij wees zijn collega daarbij 
graag op nog drie zaken: 
a. op wat Calvijn schreef over Matteus 28 : 19 - de tekst met het zgn. zendings

bevel, waarvan de laatste woorden van Christus vooral van toepassing waren: 
'Icerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb'; 

b. op wat Zacharias Ursinus'^ over de doop had geschreven, geheel in de lijn van 
de vragen en antwoorden 69-74 van de HC; 

c. op de artikelen 27-29 van de NGB, waarin het specifiek gaat over de ware kerk 
en haar leden met de daarbij behorende kenmerken -juist ook met betrekking 
tot de bediening van de sacramenten. 

De Cock heeft intussen geen enkele melding gemaakt van een vergelijkbare zaak 
uit Tjamsweer, waar ds. N.J. Kruisinga in 1819 geschorst was (voor enkele weken) 
vanwege een doopbediening aan een kind uit Delfzijl." Wellicht heeft De Cock er 
niets van geweten op dat moment. Hij besloot zijn brief aan Rutgers met de woor
den: "Ik wensch dan nader door eene wettige vergadering, (gelijk de klassis zich dat 
in het bijzonder voorgehouden heeft), gelijk gij zulks uitdrukkelijk en oprechtelijk, 
zoo in uwe gesprekken, als in uwen brief uitgedrukt hebt (als privaat persoon spre
kende) onderricht, en zoo ik dwaal, op grond van Gods woord en de grondwetten onzer Kerk 
overtuigd te worden. De Heer storte zijnen Geest uit in eene ruime mate, over Leeraren 
en Gemeenten, en brenge de dwalenden terug en te recht, opdat de helde en de 
eendracht wederkeere!" 
De brief was getekend op 23 november 1833. Diezelfde dag schreef ds. Meijer Brou
wer vanuit Uithuizen een brief aan Hofstede de Groot, waarin hij berichtte dat hij 
het strijdschrift van De Cock had ontvangen en bepleitte dat de classis maatregelen 
diende te nemen tegen De Cock.^" 

Waarom Rulgers de naam van de kerk aanduidt als 'Chnstelijk Gereformeerd', m afwijking van de 
toen al 17 jaren voorkomende naam Hervormd, is ons met duidelijk, hij kan er misschien een kleine 
handreiking naar De Cock mee bedoeld hebben, maar deze heeft dat niet zo opgevat. 
Hel de Cock, Hendnk, 79 
Zachanas Ursinus (1534-1583) heeft zich in meer dan een geschrift uitvoerig beziggehouden met het 
thema van de Doop, het is met duidelijk op welk werk De Cock precies doelt Men kan denken aan 
Ursinus' verklanngen (uit 1584) van de Hndelbergse Catechismus en ook aan het negende boek van deel 1 
van zijn Opera Theologica, onder de titel Propositiones de Sacramentis, Baptismo et Coena Domina, tolam doctnnam 
expticanks 
Hierover uitgebreider J Wesscling, Afscti Gron , II, 3 6 w 
L Meijer Brouwer aan P. Hofstede de Groot, d d 23 november 1833, archief P Hofstede de Groot, in 
Centraal Bureau voor Geneatogie^ Den Haag 
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Rapportage en nieuwe aanklachten 
Het rapport van de commissie was toen al verzonden naar de opdrachtgevers 
Daarin was de erkenning gemeld van het feit dat De Cock kinderen van de gemeente 
Vierhuizen had gedoopt. Van het vervolg van de verklaring van De Cock was het 
volgende vastgelegd: 

"Dat hij door de Ouders was utgenoodigd, om hunne kinderen te doopen, deunjl deze regt-
streeks legen de leer van Ds Du Cloux protesteerden en bepaaldelijk tegen dit gevoelen van 
dezen hunnen Leeraar: dat alle kinderen met den H. Geest worden gedoopt. Dat verder de 
Heer de Cock de ouders niet had vermaand, om van hun verzoek aJUstaan, devmjl hij oor
deelde en oordeelt, dat de ware geloovigen zich ter doopbediening daar moeten vervoegen, daar 
zy het er voor houden, dat de ware kerk u. 
^n Eerw. verklaarde nndelijk voornemens te zyn, om met deze handelwijze voort te gaan en 
de kinderen, om zulke redenen ten doop hem aangeboden, te zullen blijven doopen, tot welke 
gemeente dan ook de Ouders behooren mogten. '* ' 

Ook kreeg het CB een op 3 december gedateerde klacht van Du Cloux binnen over 
het feit dat De Cock aan 'getrouwde en ongetrouwde leden zijner gemeente in zijn 
openbare catechisatien aannam en onderwees en dezen er zelfs toe opwekte'. Daar 
kwam op 4 december 1833 nog een klacht overheen van de kerkenraad van Farm-
sum - op aanraden van de classis Appingedam - over het feit dat twee paar ouders 
'zich hadden verstout' hun kinderen door De Cock te laten dopen. Dat zou dan op 
3 november zijn gebeurd. Inderdaad bevat de betreffende lijst van dopelingen twee 
namen van kinderen uit de kerkelijke gemeente Farmsum.'^ Tenslotte was er ook een 
klacht op schnft gesteld door de predikanten Van der Helm en Smith over het geven 
van godsdienstig onderwijs door De Cock aan leden van hun gemeenten. 
De Cock kreeg een op 14 december 1833 geschreven uitnodiging van ds W. Cost te 
Bedum,"' de scriba van het CB van Middelstum,, van de volgende inhoud: 

"Eerwaarde Heer en Broeder! 
Namens het Klassikaal Bestuur van Middelstum wordt gij door deze geci
teerd, om op donderdag eerstkomende den 19 december 1833 te comparee-
ren te 12 uur 's middags in het Zylvesterhuis"* te Onderdendam, ten einde over, 
tegen U bestaande klagten gehoord te worden, bij het gemelde Bestuur." 

Het bnefje bevatte geen inhoudelijke weergave van de 'bestaande klagten'. De geci
teerde had recht op meer informatie. Wat wist hij uiteindelijk over de meervoudig
heid van de 'klagten'? 

Het Classicaal Bestuur schorst De Cock 
De 'hoorzitting' op 19 december 1833 van de buitengewone vergadering van het 
CB van Middelstum over 'de algemeeene klagte tegen ds. H. de Cock' over 'zijne 

Verslag van de commissie van dne d d 18 nov 1833, opgesteld door dr A Rutgers, in Archief PKB 
Groningen, RHCGA, toegang 692, inv nr 571 
Hun namen zijn Jan Siertsema (geboren 26 oktober 1829) en Tammo Dusseljee (geboren 22 apnl 1832) 
Willem Cost (1766-1841), na theologische studie te Groningen m 1791 predikant te Renswoude en 
sinds 1793 te Bedum (tot aan zijn overlijden) W Duinkerken, Reductie, 96 
Het gebouw waar het Classicaal Bestuur van Middelstum vergaderde was het fraaie hoofdkantoor van 
het toenmjiUge Winsumer- en Schaphalsterzijlvest (later het waterschap Hunsingo) te Onderdendam, 
centraal gelegen voor de leden van dit kerkbestuur 
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onlangs in druk uitgegeven en alom verspreid geschrift tegen de Heeren Reddingius 
en Brouwer' vond plaats onder presidium van ds. J J . Damsté te Uithuizermeeden, 
in aanwezigheid van de predikanten P Rutgers, A. Rutgers, en W. Cost, en de (oud-) 
ouderling J J . Ritzema te Warffum."^ Vier stoelen bleven leeg; absent hadden zich 
gemeld: J.C. Themmen en J.H. Warmolts, 'deels door zwakheid en onpasselijkheid, 
deels door den hoogen waterstand';^*" verder had de assessor J. Snethlage zijn stem 
schriftelijk op de vergadering laten bezorgen, terwijl het gecommitteerde lid ds. G. 
Noorda te Noordwolde evenmin aanwezig was. De absenten hadden zich evenmin 
door een secundus laten vervangen. Daardoor was het quorum niet aanwezig. Deze 
vergadering was dus niet gerechtigd om besluiten te nemen; daarvoor moest 2 /3 van 
de leden aanwezig zijn."' 
De Cock vroeg de preses de behandeling van zijn zaak met gebed te beginnen en 
ook om de kerkenraad van Ulrum erbij te laten zijn - de ambtsdragers van Ulrum 
waren met hun predikant meegereisd. Maar op beide vragen werd negatief beslist.*' 
De preses, ds. J. Damsté, deelde mee dat er vijf klachten in behandeling waren bin
nengekomen, terwijl als afsluitend punt in de hier te bespreken zaken het rapport 
van de commissie-van-drie diende. Dne klachten hadden betrekking op het dopen 
van kinderen uit andere gemeenten - ingediend door ds. A.P.A. du Cloux van Vier-
huizen en de kerkenraad van Farmsum ^ terwijl twee klachten zich richtten tegen 
het 'godsdienstig onderwijs' dat De Cock gaf - ook aan leden van buiten Ulrum -
ingediend door de predikanten Du Cloux, N. Smith van Leens en J. van der Helm 
van Niekerk. 
Het 'horen' van de aangeklaagde bestond in een gedeeltelijke herhaling van de 
vragen die de commissie-van-drie gesteld had op 18 november Daarnaast werden 
vragen gesteld vanwege de aanklacht van ds. Du Cloux en tegen de voortgaande 
doopbedieningen van De Cock. Ook werd hem de zaak van het godsdienstig onder
wijs aan mensen van buiten Ulrum voorgelegd. Op deze vragen gaf De Cock het 
antwoord dat hij niets terug nam maar dat hij alles wilde verdedigen; daarin wilde 
hij alle ruimte geven voor het beroep op de Schnft. 
Een speciale categorie vragen had betrekking op een volkomen nieuwe zaak, waar
over echter geen afzonderlijke aanklacht was binnengekomen*^, namelijk de recente 

"̂  Jakob Jakobs Ritzema (1784-1866) was landbouwer te WarfFum (zie Genlias nl), hij werd in 1833 als 
(oud-)oudcr!ing gekozen tot gecommitteerde in het CB van Middelstum, dat herhaalde zich in de jaren 
1834 en 1835 Handelingen CB van Middelstum, m ft//CG4, toegang 182, nr 17, data 26juni 1833, 
25 juni 1834 en 24 juni 1835 De naam Ritzema werd door de scnba van het CB van Middelstum bij 
herhaling gespeld als Ritsma 

"* De geciteerde woorden staan m een korte verklanng van ds Themmen en ds Warmolts aan de scnba 
v a n h e t C B , d d lOfebr 1834, Archief PKB Groningen, «//CGyl, toegang 692, inv nr571 

" Vgl Art 14 van het 'Reglement op de uitoefening van kerkehjk opzigt en tucht' (ed 1825, in C 
Hooijer, Kerkelijke wetten, 122w) bepaalde dat een kerkehjke \ergadenng geen uitspraak mag doen 'ten 
ZIJ ten minste twee derden van der leden der vergadering tegenwoordig zijn' Het feitelijke gegeven dat 
dit op 19 dec 1833 een verhindering van de behandeling van de zaak-De Cock had moeten betekenen, 
wordt met vermeld in de Handehngen van het CG van Middelstum (RHC GA, toegang 182, inv nr 17), 
evenmin in het 'Extract uit de Handelingen der buitengewone vergaderingvan het Classicaal Bestuur 
van Middelstum', opgesteld door scnba, ds W Cost Archief PKB Groningen, RHC GA, toegang 692, 
inv nr 571 

"° Hel de Cock, Hendnk, 102 Deze vraag werd niet vastgelegd in de Handelingen en komt evenmin voor 
in het Extract 

°' Artikel 8 van Het Reglement op de Kerkelijke tucht gaf aan ieder lid van de kerk gelegenheid om een 
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uitgave van De Cocks geschrift Verdediging van de ware Gereformeerde leer en van de ware 
Gereformeerde. De eerste vraag was bedoeld om het auteurschap van de brochure te 
verifiëren, de tweede vraag was of De Cock bereid was dit geschrift te herroepen. 
Hierop antwoordde de aangeklaagde dat hij inderdaad de auteur was van genoemde 
brochure en dat hij bereid was 'voor elke wettige vergadering zijn schrijven te ver
dedigen met belofte tevens, dat indien men hem op grond van Gods woord anders 
mocht kunnen overtuigen, hij openlijk zou herroepen, wat hij geschreven had'.'"' 
Daar ging de preses niet op in, hij stelde dat De Cock volkomen vrij was om zijn 
godsdienstige opvattingen uit de dragen, 'mits op eene bescheidene wijze'. En dus 
werd De Cock voorgehouden zijn 'hatelijke wijze van uitdrukkingen', zijn 'liefdelooze 
veroordeeling van zeer achtenswaardige Leeraars' en zijn 'beleediging van deze en 
andere Bedienaars in het Evangelie aangedaan'." Toen De Cock zich vervolgens 
wenste te verdedigen, werd hem dit door preses Damsté onmogelijk gemaakt; deze 
gaf de bode opdracht om de aangeklaagde uit de vergadering te brengen. Vóór het 
zover was merkte de preses nog op dat hij wel had gedacht dat De Cock 'stijfhoofdig' 
was; het bestuur van de classis moest nu maar bezien wat het in dezen te doen stond. 
De Cock kon met de kerkenraad de terugreis naar Ulrum beginnen. Het ongenoe
gen van de vergadering kon hem moeilijk ontgaan zijn. Het besluit om De Cock te 
schorsen werd ~ na enige tijd 'gedelibereerd' te hebben - met eenparige stem geno
men tegen een collega die getekend werd als 'den ongehoorzamen en hardnekkigen 
tegenstrever van orde en vrede'. 

Het vonnis 
Op de avond van die 19''' december vergaderde de kerkenraad van Ulrum weer. De 
notulen van die vergadering - door De Cock persoonlijk de dag daarna geschreven 
- werden nooit voltooid. Aan het eind van de middag, tijdens het uitschrijven van het 
verslag, kwam de bode van het CB uit Onderdendam'^ om De Cock de brief met het 
vonnis van het kerkbestuur te bezorgen. 

De tekst van het vonnis luidde als volgt:'^ 

'aanklagte' in te dienen, de leden van de kerkelijke vergadenngen waren zonder meer verplithl derge
lijke zaken aan hun vergadenngen te kennen te geven Het wordt uit de tekst niet duidelijk of /oiets ook 
nog staande de vergadonng kon plaatsv inden of dat de kwestie vooraf geagendeerd diende te zijn, het 
laatste lijkt ons het meest aannemelijk 
Aldus de weergave van De Cocks antwoord bij Hel de Cock, Hendnk, 102 De h hierboven genoemde 
Handelingen van het CB van Middelstum en het 'Extract van de Handelingen' van deze classis ver
melden weinig inhoudelijks van De Cocks betoog, alleen diens ovengens met gehonoreerde wens tot 
verdediging werd vastgelegd. 
Aldus de bewoordingen die zowel in de Handehngen van het CB van Middelstum als in het aan het 
PKB Groningen toegezonden Extract daarvan 
De naam van de node was Geert E Tillema, hij stond in dienst van het Winsumer en Schaphalster 
ZijKest dat kantoor hield te Onderdendam, Regenngsalmanak tan en voor de Promncu Groningen, Groningen 
1835,81. 
De hier afgedrukte tekst van het vonnis van het CB van Middelstum tegen Hendnk de Cock d d 
19 december 1833 vindt men in de Handehngen van het CB van Middelstum, RHC GA, toegang 182, 
inv nr 17, art 7, met enkele tekstvariaties ook bij Hel de Cock,//««rfni:, 103-105,-105, J A Wormser, 
Een iehat in aarden vaten, III, 3 5 w B bij G Keizei, Afscheiding, geen tekst 
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Onderdendam den 19 Dec. 1833 

"Het Classikaal Bestuur van Middelstum, met vereischte naauwkeurig-
heid overwogen hebbende, zeker door den druk gemeen publiek gemaakt, 
geschrift, getiteld: '^Verdediging van de ware gereformeerde kerk en van de ware gere

formeerden, bestreden en ten toon gesteld door twee zoo genaamde gereformeerde Leeraars, 
of de Schaapskooi van Christus aangetast door 2 wolven, en verdedigd door H. de Cock, 
gereformeerd Leeraar te Ulrum," 
Overwegende, dat de Heer Hendrik de Cock, predikant te Ulrum, die zich als 
schrijver verklaard heeft, in hetzelve zich onderscheidene uitdrukkingen heeft 
veroorloofd, die den zachtmoedigen, bescheidenen en vreedzamen Prediker 
van het Evangelie niet betamen;-
Overwegende, dat hij zich heeft schuldig gemaakt aan strafbare beleediging 
en liefdelooze veroordeeüng van 2 zeer achtenswaardige Leeraars Reddingius 
en Brouwer, predd. te Assen en Uithuizen, welke hij heeft ten toon gesteld als 
zulken, die zooveel in hen is, zielen tot het eeuwig verderf vervoeren; voorts 
als lasteraars van hetgeen zij niet verstaan, onder de schandelijke benaming 
van wolven, dieven, moordenaars, fariseën,huichelaars meineedigen, enz. en zulks zon
der dal hij vooraf bij eenig competent kerkelijk bestuur eenig bezwaar tegen 
genoemde Predikanten heeft ingebragt, en deszelfs uitspraak afgewacht; -
Overwegende dat de Heer de Cock door het verspreiden van zulk een schand-
schrift, het verderfelijkste zaad van oproer en verdeeldheid strooit, de goede 
orde in de kerk zoekt omver te werpen, aan andere Leeraars de achting en 
den invloed bij hunne Gemeenten te benemen, en aan derzelver dienst veel 
schade en nadeel toebrengt;-
Wijders overwegende, dat de Heer de Cock, door het bedienen van den chris-
telijken Doop aan kinderen uit andere Gemeenten en door het geven van pri
vaat godsdienstig onderwijs aan personen in andere Gemeenten woonachtig, 
den kring zijner bediening te buiten gaat en alzoo wanorde en verwarring 
verwek;-
Gezien de aanklagte van den Leeraar der Hervormde Gemeente te Vierhui-
zen, als van den kerkeraad te Farmsum;-
Gezien het verslag der commissie, door dit bestuur tot het onderzoek in dezen 
benoemd;-
Nader gehoord den Heer de Cock over beide punten van bezwaar, nadat hem 
zijne onbetamelijke handeUng en vergrijp, in zijne ambtsbediening met alle 
zachtmoedigheid is voorgehouden;-
Met leedwezen vernomen hebbende, dat de Heer de Cock, op geenerhande 
wijze te bewegen is, tot belijdenis van schuld, in hel geven van ergernis, en hel 
lasteren en hoonen van zijne ambts-broeders, noch eenige belofte afleggen, 
maar integendeel hardnekkig betuigd heeft, op den door hem ingeslagen weg 
te zullen voortgaan; strijdig met zijne afgelegde verklaring en belofte (Art. 28 
van het Reglement op het examen, van den 30Julij 1816, no. 1);-
Overwegende dat zulk een gedrag niet anders dan de nadeeligste gevolgen 
kan hebben voor kerk en staat, voor Gemeenten en huisgezinnen, indien 
dezelve niet krachtdadig wordt tegengegaan;-
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Gelet op Art. 9, 60 en 64 van het Algemeen Reglement voor het bestuur der 
Hervormde kerk van den 7 January 1816, no. 1 
Gelet op de aanschrijving der Synode van den 15Julij 1824; 
Gelet op Art. 2,4,7,8, 16 en 22 van het Reglement op de uitoefening van 
kerkelijk opzigt en tucht, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van den 28 Sep
tember 1825 no. 109;-
Mede gelet op Art. 47, 52, 55, 58, 59 en 74 deszelfden Reglements;-
Gelet eindelijk op Art. 28, 30 en 31 van het Reglement op de vacaturen enz., 
goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den 23 November 1826, no. 189;-
Overwegende, dat het de onvermijdelijke pligt is van het kerkbestuur, om te 
waken voor de Eer der Bedienaars van het Evangelie, voor de handhaving 
van kerkehjke wetten en reglementen ter voorkoming van alle ergernissen, 
verdeeldheid, wanorde en scheuring in de Hervormde Kerk;-
Overwegende, dat zelfs volgens bestaande formulieren alle diegenen straf
baar zijn, die twedragt, secten en muiterijen, in kerk en wereldlijke regeringen 
begeeren aan te richten;-
Overwegende eindelijk al hetgeen in dezen te overwegen is;-
Heeft zich verpHgt gevonden te besluiten, gelijk hetzelve besluit bij dezen: 
Dat de Heer Hendrik de Cock, predikant te Ulrum, uit hoofde van zijnen 
ergerlijken handel en overtreding van zijne verphgting, als Leeraar zal zijn 
geschorscht in alle de deelen van zijne dienst, zonder verlies van Tractement 
behalve het defroijement van den Consulent en den Ringpredikanten die de 
dienst, staande de schorsing zullen verrigten tot zoo lang de Heer de Cock 
voor het Classikaal Bestuur van Middelstum zal hebben schuld beleden, zijne 
veroordeeling en tentoonstelling van genoemde Predikanten herroept, en in 
geschrifte verklaart en belooft, zich aan zulk eenen ergerlijken handel en wan
orde, niet verder schuldig te zullen maken; 
Zullende deze schorsing uit hoofde dat de misdaad, waarover de beschuldi
ging gaat, van een ergerlijken aard en tevens geruchtmakend is, in allen gevalle 
effect sorteren, en voorts de Heer de Cock verwezen zijn in de kosten, alles 
ingevolge Reglement op het Kerkelijk Opzigt en Tucht. 
Afschrift van dit vonnis, zal den gecondemneerde, behoorlijk worden geïnsi-
nueerd; wijders gelijk afschrift worden gezonden, behalve den Kerkeraad van 
Farmsum, voor zooverre denzelven aangaat; aan den Praetor van den Ring 
Leens om te zorgen voor de bestelling van de predikdienst, aan den Consu
lent en Kerkeraad van Ulrum, tot informatie en narigt; gelijk ook aan het Pro
vinciaal Kerkbestuur van Groningen ter kennisgeving, alsmede bij geleidende 
Missive aan Zijne Excell. den Heer Minister van Staat, belast met de generale 
directie voor de zaken der Hervormde Kerk. 
Aldus gedaan in onze buitengewone Vergadering, gehouden te Onderden-
dam den 19den December 1833. 

Het ClassikajJ Bestuur van Middelstum 

Analyse van de rechtmatigheid der schorsing 
Met de nu volgende analyse van dit schorsingsbesluit willen we eerst nagaan de pro
cedure van voorbereiding en behandeling van de zaak-De Cock en vervolgens de 
formulering van de gronden voor de schorsing van de predikant van Ulrum. 
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De openingszin van het vonnis van het CB van Middelstum spreekt van 'vereischte 
naauwkeurigheid'. Daarbij hebben de bestuurders van de classis gedacht aan de 
wijze van verhoren (waarop trouwens wel aanmerkingen te maken zijn) , maar ken
nelijk niet het feit betrokken dat ze op 19 december in Onderdendam niet met het 
door het 'Reglement op de uitoefening van kerkelijk opzigt en tucht' vereiste aantal 
personen vergaderden, zoals hierboven reeds is aangegeven. Dat men zichzelf dan 
wel het brevet van nauwkeurigheid geeft, is, gezien de ernst van de zaak die men had 
te behandelen, op zijn zachtst gezegd onbegrijpelijk en feitelijk ook misleidend. 
Daar komt bij dat de agenda naast de behandeling van 'bestaande klagten' (over 
doop en catechetisch onderricht aan niet-Ulrummers) ook een nieuwe zaak bevatte, 
waarover geen klacht was binnengekomen. Dat laatste had betrekking op het recent 
door De Cock uitgegeven geschrift Verdediging van de ware Gereformeerde leer en de ware 
Gereformeerden. Dat deze zaak ook op de agenda kwam, was in strijd met de reglemen
ten; in juridische taal spreekt men in zo'n geval van behandeling 'zonder instructie 
en zonder dagvaarding'.'* Het had dus op een andere vergadering dienen te worden 
behandeld. Nu werden beide zaken op één vergadering behandeld en zelfs in volg
orde van behandeling zó gepresenteerd dat eerst de nieuwe zaak aan de orde kwam 
en daarna de 'bestaande klagten'. Deze wijze van behandeling is dus incorrect. In 
een kritische beoordeling kan men stellen dat de handelwijze van het CB daardoor 
in een ongunstig daglicht kwam te staan. 

Men kan de vraag opwerpen of het CB niet voldoende tijd had gehad om een 
aanklacht op te stellen; immers, de brochure was al op 15 november verschenen. 
Toch had men eerst een nieuwe commissie moeten formeren die de klachten moest 
bespreken met de aangeklaagde. Dat dit zo kort na het werk van de bestaande com
missie zou moeten gebeuren, hoefde geen reden te zijn om opnieuw zo'n procedure 
op te starten. Maar nu dit achterwege bleef kan men zonder meer stellen dat het CB 
de rechten van de aangeklaagde aantastte. De Cock kreeg, doordat hij hier onver
wacht mee geconfronteerd werd, geen reële mogelijkheid zich voor te bereiden op de 
behandeling van de nieuw ingebrachte zaak. Daarmee werd een eerlijke rechtsgang 
behoorlijk verstoord. 
Bezien we vervolgens de overwegingen bij de omstreden brochure dan blijkt dat de 
classicale bestuurders ingezoomd hebben op twee punten: a. het taalgebruik; en b. 
de mogelijke gevolgen voor de kerk en haar dienaren. Inhoudelijk heeft het CB dus 
de omstreden brochure behandeld. Het heeft via de preses, ds. Damsté, laten horen 
hoe men de tekst van het boekje gescreend heeft op het taalgebruik van de auteur. 
De Cock had zich volgens de preses 'onderscheidene uitdrukkingen veroorloofd, die 
den zachtmoedigen, bescheidenen en vreedzamen prediker van het Evangelie niet 
betamen'. Vervolgens werd hij beschuldigd van 'beleediging en liefdelooze veroor
deeling van twee zeer achtenswaardige leeraars Reddingius en Brouwer', door hen te 
bestempelen als 'wolven, dieven, moordenaars, farizeën, huichelaars, meineedigen, 
enz.'. 
De schrijver had ook geen aanklacht tegen de twee genoemde predikanten ingediend 
en de uitspraak daarover afgewacht. De brochure was daarom een 'schandschrift' 
dat 'het verderfelijk zaad van oproer en verdeeldheid strooide, de goede orde in de 

Vgl. S. Sybenga, De Afscheiding en hft Algemeen Reglement..., 34. Sybenga beoordeelt de behandeUng van 
de zaak-De Cock op 19 december 1833 als 'waardeloos'. 
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kerk zocht omver te werpen, aan andere leeraars de achting en den invloed bij hun
nen gemeente te benemen'. Alles bij elkaar genomen was het zeer onwelvoeglijk en 
onbetameüjk voor een predikant. 
De op het taalgebruik gerichte beoordeling is niet veel anders geweest dan vluchtig 
en oppervlakkig: men hanteert simpelweg 'het rode potlood' en streept aan waar men 
zich aan stoot, vooral gelet op woorden die niet passend worden gevonden voor een 
predikant. Daarbij kan de poging tot inschatting van de mogelijke gevolgen van De 
Cocks brochure nauwelijks anders gezien worden dan als een bespiegeling die met 
feiten niet veel uit te staan heeft. Zo zijn beide selecüepunten op nogal subjectieve 
manier ingevuld en leent deze methode zich uitstekend om emoties op te wekken. 
Daarentegen is de zaak waar het voor De Cock ten diepste om ging, was door het 
kerkbestuur niet in rekening gebracht. De Cocks brochure is namelijk niet zakelijk 
op de inhoud beoordeeld; men heeft als kerkbestuur lucht gegeven aan een reeks 
negatieve gevoelens ten opzichte van een collega die wenste op te komen voor de 
handhaving van de Gereformeerde confessie in confrontatie met de opvattingen van 
anderen. De polemiek die De Cock voerde was in de ogen van het CB van Mid-
delstum een zaak van ordeverstoring. Men zag zijn strijdvaardigheid als een aanval 
op de persoon, terwijl men de eigenlijke kwestie niet onder ogen zag. Dat laatste 
bleek uit de weigering van de preses om De Cock gelegenheid te geven zich - na 
het verhoor - te verdedigen. Het vervolg van de overwegingen had betrekking op de 
kwestie van de doop en de catechese. Deze werd tamelijk breed uitgesponnen, mede 
op basis van het rapport van de commissie-van-drie onder voorzitterschap van dn A. 
Rutgers. Zowel het Algemeen Reglement van 1816 als de reglementen van de clas
sis werden in stelling gebracht tegen het 'onbetamelijke' van de handelwijze van De 
Cock. Dit neemt echter niet weg dat we moeten constateren dat pas in 1842 door 
de synode van de NHK een formele regeling is getroffen voor gevallen vergelijkbaar 
met die van De Cock."^ Omdat er, volgens de kerkbestuurders te Onderdendam, 
'kerkelijke wetten en reglementen' waren geschonden en ook om te voorkomen dat 
iets dergelijks zich weer zou voordoen, moest deze zaak als strafbaar worden bestem
peld en ook zo worden bestraft. Een vérgaand oordeel werd uitgesproken: De Cock 
wilde tweedracht, secten en muiterijen aanrichten in kerk en staat. Daarmee niet 
waardig gekeurd om aan het Heilig Avondmaal deel te nemen. 
Toen het verhoor ten einde was brak het moment aan waarop De Cock zich via een 
pleitrede wilde verdedigen, maar het uitspreken ervan werd hem niet gegund. Hij 
diende de vergadering te verlaten. De Cock maakte zelf van deze gang van zaken 
melding in zijn bief aan het CB van 21 december 1833.'^ 
Zo werd De Cock geschorst 'in alle deelen van zijne dienst'. 

Invloed van 'Den Haag' 
Ter verklaring van de doortastendheid van de classicale kerkbestuurders te Onder
dendam in de zaak-De Cock is het nuttig een kijkje te nemen achter de schermen — 

De kerkelijke reglementen werden pas in 1842 aangevuld met de regel dat het dopen van kinderen uit 
andere gemeenten alleen kon geschieden met toestemming van de fungerende predikant van de betref
fende gemeente.J. Wesseling,4/J<^^- Gron., I, .w., 41 . Vgl. W. Volger, De ker , 86, 241 (bijlage II). 
Brief van H. de Cock aan CB van Middelstum d.d. 21 december 1833; in: Archief De Cock, GAK, inv. 
nr. 44. 
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en dat is ook mogelijk Dat doen we via de correspondentie tussen de leidende perso
nen van het ministerie van Leredienst in Den Haag en de voorzitter van het CB van 
Middelstum, ds J J Damste De Haagse heren waren a de minister van Hervormde 
en andere Eerediensten, mr F W F T baron van Pallandt van Keppel en b de eerder 
al genoemde secretaris van dit mimstene de hee r j D Janssen Omdat in deze jaren 
het staatsrechtehjke principe van de 'ministenele verantwoordehjkheid' nog niet gold 
in de Nederlandse politieke verhoudingen moeten we ook koning Willem I hier 7ien 
in een mm of meer directe betrokkenheid Veel bneven en rapporten in verband met 
de schorsing van De Cock zijn gepubliceerd door FL Bos in de Archiefstukken betref 

Jende de Afscheiding van 1834^^ 
De Cock was bij de Haagse bestuurders van kerk en staat allang geen onbekende 
meer Zijn bneven aan de koning, ter gelegenheid van zijn eerdere publicaties, heb
ben eraan bijgedragen dat hij bij de dienaren van de Kroon etn bekende figuur 
werd De Cock wordt door hen bijna stereotiep 'getekend' als een zonderhnge en 
dweepzieke voorganger'^ Ook wordt hem 'groote verbeelding' toegedicht daar hij 
zich indenkt leider te zijn van de 'kerkelijke oppositie of bewegingspartij' Het ont
breekt hem aan 'beschaving en toon' Hij wordt zelfs gezien als 'werktuig der oproer-
stokende partij' ' ' Een tendentieuze aanduiding die niet op zijn plaats is maar past 
in het kader van de Belgische Opstand 
Met deze sfeertekening werd de koning voorgelicht over De Cocks persoonlijkheid 
en werkzaamheid Over de diepere, geestelijke dnjfveren van De Cock ten aanzien 
van kerk en confessie werd de koning niet veel gewaar Als de vorst daarover meer 
wilde weten, dan moest hij zelf de brochures van De Cock lezen We hebben echter 
niet de indruk dat hij dit ook werkehjk gedaan heeft Willem I liet zich graag door de 
minister of door ambtenaar Janssen adviseren 
Het komt op de moderne lezer nogal naïef over hoe aanhankelijk De Cock zich 
opstelt tegenover deze modern denkende koning Trouw aan het Oranjehuis was 
voor De Cock een onopgeefbaar oergegeven - hoe de vorst zich ook opstelde De 
historie van het vorstenhuis telde bij hem nagenoeg even zwaar mee als de concrete 
situatie van zijn eigen tijd 
Welke directieven zijn er in deze zaak concreet uitgegaan vanuit de Haagse bestuur-
dersknng'' Het verhaal daarover begint met een vertrouwehjke ambtsbnef van de 
heer J D Janssen, de Secretans en Adviseur van het Departement van Hervormde 
en andere Eerediensten, aan de preses van het CB van Middelstum ds J J Damste te 
Uithuizermeeden, datum 30 november 1833 '"" Daarin staan minutieuze instructies 
voor de behandeling van de zaak-De Cock Janssen had intussen berichten ontvan
gen over 'de reeds zo beruchte H de Cock, predikant te Ulrum', die een geschnft 
zou hebben uitgegeven 'waann hij de predikanten Reddingius en Brouwer opentlijk 
verklaart voor wolven, dieven, moordenaars, fanzeers, huichelaars, duivels' Janssen 
had het nog met gelezen Op de vraag of dit straffeloos kon geschieden, had minister 

FL Bos Archiefstukken I 231 254 
Aldus enkele kwalificaties door minister Van Pallandt van Keppel in een rapport d d 14 november 
18-ii aan koning Willem I FL Bos Arcfiufstukken I 233 I de WollT veroordeelde du rapport als mis 
leidend en sclnndelijk in De stnjd otn de Kerk, 191 
De hier geciteerde kwalificatie treft men atn in een bnef d d 10 december 1833 van J D Janssen aan 
ds J J Damste preses van het CB van Middelstum 
De tekst \ indt men bij F L Bos Archiefstukken I 234v 
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Van Pallandt van Keppel geantwoord 'dat zulks wel het geval niet zou zijn', omdat 
het 'beroerte' zou verwekken in kerkelijke kring. De Cock vertoonde 'zedelijk wange
drag'. Daar was Janssen het mee eens. Maar eerst moest men zeker weten of één en 
ander wel zo was. En of het CB er ook iets tegen zou ondernemen. 
O p dezelfde dag nog waarop hij de Haagse brief ontvangt - 3 december - stuurt ds. 
Damsté zijn vertrouwelijk antwoord aan Janssen."" Er is haast geboden. De datum 
van de buitengewone vergadering van het CB komt dichterbij. Maar Damsté zit nog 
wel met een paar moeilijkheden. En die legt hij voor aan Janssen. In de eerste plaats 
de zaak van het dopen van kinderen uit andere gemeenten, daarover zit Damsté in 
verlegenheid: "Vermits ik nu in geen reglement of wet een opzettelijk besluit vind 
van het tegendeel, en vermeen, dat vóór eenige jaren die zaak bij gelegenheid van 
een geval in Noordbraband, ter synodale tafel geweest, maar niet beslist is gewor
den, zoo was ik verlegen, hoe nu verder te handelen'. Hij vraagt in dezen om goede 
raad. De tweede zaak lijkt wat minder problemen te geven: over de brochure van 
De Cock, 'de paleoloog', is het CB 'ten hoogste verontwaardigd', maar er is nog 
geen aanklacht binnengekomen van 'de Heeren R. en B. of van den kerkeraad van 
Uithuizen'. Bovendien is het de vraag bij welke instanüe deze zaak moet worden 
gedeponeerd: de één wil de Officier van Justitie inschakelen, de ander het Ministe
rie van Eredienst, een derde vindt 'dat de kerkeraden van Assen en Uithuizen zich 
moesten adresseren bij hunnen classicale besturen' terwijl een vierde meende 'dat 
men in dezen donkeren tijd van onrust en verdeeldheid liever te weinig dan te veel 
moest doen'. Vandaar dat het CB geaarzeld heeft om de zaak op de agenda te zetten. 
Maar Damsté wil zelf toch doorzetten en daarom vraagt hij nu aan Janssen 'raad en 
inlichting'. Want 'indien toch De Cock niet gestuit wordt in zijn stoute vaart, drieste 
trotsheid en onchristelijke veroordeeling zijn ambtsbroeders, zoo zal de zaak gewis 
nog erger worden, en eene schadelijke mystiekerij hand over hand toenemen, wan
neer De Cock cum suis straffeloos schrijven mogen, wat hun voor de geest komt'. 
Ook bestaat het vermoeden dat De Cock 'door anderen gebruikt wordt als middel, 
om nog meer oproer en verwarring in de Hervormde Kerk te stichten en eene reeds 
lang verlangde scheuring te bewerkstelligen'. De Cock zou in correspondentie staan 
met vele medestanders, onder wie de Haagse ds. D. Molenaar, omdat men, volgens 
Damsté, 'De Cock niet knap genoeg houdt, om zulk een oproerige rol in zich zelve 
alken te spelen'. Letterlijk vraagt Damsté aan Janssen om 'enig onderrigt' hoe het CB 
zich omtrent De Cock gedragen moet en hij wijst alvast in een bepaalde richting: 
"De Cock voor het CB te ontbieden, hem duchtig te bestraffen en te vermanen om 
zich voortaan stil te houden - dat zal niets baten, maar misschien oly in het vuur zijn, 
want hij zal er zich bij de zijnen op beroemen, als een martelaar voor de oude regt-
zinnige leer; en evenwel, indien hij zóó voortgaat, dan wordt hij als een scheurmaker 
zeer gevaarlijk." Maar hoe de kerkbestuurders De Cock moeten aanpakken, Damsté 
zit met de handen in het haar. Hoe krijg je iemand als De Cock succesvol weer 'bin
nen de grenzen van bescheidenheid en verdraagzaamheid'? 

Ongeveer een week voordat het CB van Middelstum zal vergaderen komt het op 
10 december geschreven antwoord van Janssen binnen bij Damsté.'"' De Haagse 
adviseur wil niet dat men van De Cocks zaak een burgerlijke rechtszaak van gaat 

De tekst vindt men bij F.L. Bos, Archiefstukken, I, 235-237. 
De tekst vindt men bij F.L. Bos, Archiefstukken., I, 239-240. 
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maken, de zaak is volledig kerkelijk 'zoolang daardoor geene openbare stoornis in de 
burgerlijke maatschappij veroorzaakt wordt'. Vervolgens verwijst Janssen de classicale 
preses naar de artikelen 2, 4, 7 en 8 van Het Reglement op de Kerkelijke tucht.'"^ De 
kern van de (vertrouwelijke) brief bevat een gedetailleerd model hoe stap voor stap 
te handelen tijdens de vergadenng waarop De Cock diende te verschijnen. De spits 
van de te behandelen kwestie moet gericht büjven op De Cocks 'opzet om in de kerk 
onrust te büjven stooken'. Hij is 'het werktuig der oproerstookende partij' en zijn 
voorbeeld zal - indien niet wordt opgetreden - gevolgd worden door anderen, onder 
wie aankomende studenten en kandidaten: 'men zegt, dat er zich eenige thans onder 
de Leydsche studenten bevinden'.'"* 
De hoofdzaak van Janssens vertrouwelijke advies aan Damsté is deze: hij wil in geen 
geval van de zaak-De Cock een leerkwestie maken. Hij schrijft dan ook aan Damsté: 
"Het zijn [...] geene godgeleerde stelsels, welke men moet aantasten - daarin behoort 
De Cock zoo veel vrijheid te hebben, als elk ander leeraar onzer Kerk; alle schijn 
van geloofsdwang, alle beperking van protestantsch-christelijke vrijheid, ook voor 
mystieken moet vermeden; maar de lasteraar en voorbedachte onruststooker, die 
zich beijvert de leeraars verdacht te maken, de gemeenten te ontrusten, onze Kerk te 
verdeden en te scheuren, die moet geweerd worden." 
Uit deze correspondentie blijkt dat de heren op het Departement van Eredienst geen 
aandacht hadden voor de confessionele basis van De Cocks handelen. De procedure 
kreeg met een eenzijdig blikveld het karakter van een ordekwestie tegen een oproer
kraaier. Damsté trad met de nu verkregen Haagse rugdekking doortastend op in de 
vergadering van 19 december. De doopkwestie werd op het tweede plan geschoven, 
de pas verschenen brochure 'Verdediging' werd als 'casus belli' aangegrepen om de 
eenmaal begonnen procedure tegen De Cock door te zetten; nu kon hij zijn schor
sing niet meer onüopen. Hendrik de Cock was niet slechts door het CB van Mid-
delstum geschorst, hij kreeg dat vonnis in opdracht van het Departement. In een 
brief d.d. 24 december 1833 van jhr. mr. OJ . Quintus te Groningen aan de Minister 

' Artikel 4 van bedoeld Reglement luidt "Kerkelijke vergadenngen, zich zorgvuldig onthoudende van 
alles, wat tot burgerlijk bestuur en regtspleging behoort, hebben vooral te letten op de ambtsverngtm-
gen en den wandel dergenen wier leer en gedrag, Jils van kerkelijke ambtenaren, op de gemeente eene 
meer regtstreekschen invloed oefenen " 
Artikel 7 "De kerkelijke besturen houden in het oog, dat derzelver toezigt gaat, niet slechts over zood
anige wanbedrijven, welke de burgerlijke overheid straft, maar ook over allerlei ander ergerlijk wan
gedrag, dat alles, wat de goede orde in de Kerk kan verstoren, en vergrijpingen van opzieners der 
gemeente in hunnen ambtsbediening, nalatigheid m hun gewigtig dienstwerk, misbruik van magt en 
knevelanj bijzonder strafbaar zijn, gelijk ook, dat vooral onderscheid moet gemaakt worden tusschen 
enkele misstappen en doorgaande onzedelijkheid of hebbehjke verkeerdheden, en emdehjk, dat in allen 
gevalle bijzonder moet gelet worden op verzwarende en verzachtende omstandigheden, alsmede op de 
hardnekkigheid in het ontkennen of tegenstreven, of ook de ootmoedigheid in het belijden en onder
werpen dergenen die bestraft moeten worden " 
FL Bos vermeldt deze teksten bij de bnef van Janssen (vorige noot) 

'Janssen is dus goed op de hoogte van de wat m Leiden heet 'de club van Scholte', die met Scholte 
gevormd werd door G F Gezelle Meerburg, C D Louis Bahler, A Brummelkamp, S van Velzen en 
A C van Raalte, de eerste dne van hen waren in 1833 gereed met hun academische studie en bezetten 
een predikantsplaats Alleen Bahler (1806-1857, zoon van de Waalse predikant L H Bahler, gmg met 
met de Afscheiding mee, hij diende als Hervormd predikant o m te Aalst, Heemse, IJlst, hij onderte
kende in 1842 met vele andere orthodoxe predikanten een adres aan de Hervormde Synode, J Wesse-
hng, Afsch Ov, II, 238v, 245 , M te Velde, Anthony Brummelkamp, 44v 
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van Eredienst wordt dit met zoveel woorden uitgedrukt "De beruchte Ds De Cock 
van Ulrum is dezer dagen bij provisie geschorst in zijne functien door het KI Bestuur 
van Middelstum, zoo gezegd wordt, op order Uwer Excellentie.""'^ 

D e zaak-Kohlbrugge tot 1833 

Hoewel De Cock en Hermann Fnedrich Kohlbrugge"* elkaar nog met hadden ontmoet, was er 

tot 1833 zoveel overeenkomstigs gebeurd m het leven van beide mannen dat het logisch was dat 

ze met elkaar m contact zouden komen Kohlbrugge was als rechtzinnig proponent in de Her 

steld Evangelisch-Lutherse Kerk in 1827 in conflict gekomen met de kerkenraad van Amsterdam 

over zijn beschuldiging aan het adres van ds D R Uckerman wegens diens 'negatieve neolo-

gie' waarin fundamentele geloofswaarheden werden ontkend Toen hij daarna afgezet werd als 

proponent en vervolgens, in Utrecht wonende, lid wenste te worden van de Hervormde Kerk 

weigerde de Lutherse kerkenraad hem het nodige bewijs van goed zedelijk gedrag te verstrekken, 

2 september 1830 Daarmee was de toegang tot de Hervormde Kerk gesloten In de jaren 1830-

1832 werd duidehjk dat met slechts de onwil van de Luthersen hem nekte, maar dat de officiële 

instanties van de Hervormde kerk hem ook niet wensten toe te laten, daar ze met Kohlbrugge 

iemand zouden binnenhalen die in zijn ambtsbediening voor vcrstonng van de zo dierbare rust 

zou zoi^en "" Deze gang van zaken is door Kohlbrugge uitvoeng gedocumenteerd beschreven 

in Het Lidmaatschap by de Hervormde Gemeente hier ie lande mij willekeurig belet "" 

Hel IS du geschrift waar ds D Molenaar in zijn bnef van 12 mei 1833 aan De Cock op atten

deert '"' De aanleiding daartoe is wel niet zozeer gelegen in de zaak-Kohlbrugge zelf maar in de 

omstandigheid dat Kohlbrugge zijn kinderen niet heeft laten dopen wat volgens Molenaar zeer 

uitzonderlijk mag heten Anderen die De Cock op Kohlbrugge attendeerden waren FJ Hekma, 

landbouwer, eerst te Warffum, later te Zuurdijk, in een brief d d 27 december 1833 waann hij 

de zaak van de geschorste De Cock feitehjk gehjk stelt met die van Kohlbrugge, en ook H G 

Klijn uit Utrecht die in zijn bnef van maart 1834 wijst op de 'zoo waarden, maar niet minder 

verdrukten Heer Kohlbrugge' en diens preken, waaronder de befaamde preek over Romeinen 

7 14, gehouden m Elberfeld 

'"JJhi Mr Onno Joost Quimus (1781-1872) aan de Minister van Eredienst, d d 24 december 1833 in 
FL Bos, Archiefitukken, I, 243, Quintus was een 'man van classieke vorming met theologischen inslag', 
hij was in 1805 gepromoveerd en was daarna directeur van de Registratie, tevens lid van de Provinciale 
Staten van Groningen, ook secretans van het 'Kollege van Toezigt op de kerkehjke administratie der 
Hervormden in de provincie Groningen' In 1834 was hij lid van de Algemene Synodale Commissie 
De kwalificatie 'beruchte De Cock' komt meer dan eens voor in zijn bneven, F L Bos, Archiefstukken, II 
164 Qumius werd o m door F L Bo^ {Archiefstukken,! 317) beschouwd ais de mogelijke schnjver van 
het anonieme pamflet Ulrum, zoo als het is , de werkehjke auteur bleek later M D Teenstra te zijn, J S 
van Weerden, Spanningen ^7v 

'""Hermann Fnednch Kohlbrugge (1803-1875), na zijn conflicten met de Hersteld Evangehsch-Lutherse 
Kerk en de Nederlandse Hervormde Kerk eerst ambteloos, gepromoveerd m 1829 op een proefschnft 
over Psalm 45 Van 1848-1875 predikant van de Niederlandisch-Reformierte Gemeinde te Elberfeld 
(Duitsland) In mei 1834 schnjft Kohlbrugge zijn enige bnef aan De Cock, bijna gelijktijdig ontmoeten 
ze elkaar Kohlbrugge trouwde (in tweede echt) op 31 oktober 1834 met Ursehna Philipina baronesse 
van Verschuer (1794-1866) die zich bewoog in de kring van het Gelderse Reveil, zij voerde in februan 
1834 een korte correspondentie met Hendrik de Cock, J van Genderen, Kohlbrugge ^gn betekenis en zyn 
invloed Apeldoorn 2002, vgl B A Venemans, BICM, II 

' ° ' O Duboih, hen vriendschap m Reueilknn^, 194 
' " Uitgegeven door j H den Ouden, Amsterdam 1833, reprint met inleiding v a n j van Oort, Leiden 1989 
'""D Molenaar aan H de Cock d d 12 mei 1833, m Archief De Cock, GA Kampen, inv nr 42, vgl Hel 

de Cock, Hendrik, 46-50, en G Keizer, De Afscheiding, 250 
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De Cock heeft Kohlbrugge zeker gelezen, daar hij in een van zijn latere verdedigingsgeschrif

ten vnj uitvoeng ingaat op diens optreden "" Hij heeft in mei 1834 met hem persoonlijk ken

nisgemaakt Intussen had de in Nijmegen wonende baronesse Van Verschuer, de aanstaande 

(tweede) echtgenote van Kohlbrugge, in enkele bneven reeds \ an haar warme sympathie voor De 

Cocks optreden ter verdediging van de Gereformeerde belijdenis blijk gegeven " ' Zij verkeerde 

omstreeks 1830 veel in de Rhedense knng van het Reveil rondom de bevindehjke ds W Laats-

man ' " Ze was bijzonder ingenomen met de opleving en verdediging van de Gereformeerde leer 

door De Cock, ook zoals hij tegen de opvattingen van Benthem Reddingius en Meijer Brouwer 

inging Het s>loot goed aan bij de diepste wensen van het Gelderse Reveil, namebjk het Gere-

formeerd-Dordtse gedachtegoed en de spintualiteit van de Nadere Reformatie ' " Ze had God 

gedankt 'dat het Hem heeft mogen behagen, zich met alleen een Dienaar te verwekken, maar dien 

ook met vrijmoedigheid en kracht uitterusten, om m dezt donkere tijden, /ijne stem tegen den 

logengeest te verheffen, die de geheele Nederlandsche kerk vervult' "* Zij had ook grote zorgen 

over de toekomst van de kerk, met name was zi| bezorgd over de leervnjheid "De Nederland

sche Gereformeerde Kerk bestaat met meer De Synode van Donrecht is opgelost, de formulie

ren van Eenheid krachteloos gemaakt, en ieder Baaipriester geregtigd, om naar het goeddunken 

zijnes harten, de leere der waai heid, die naar Gods onfeilbaar woord en naar de bevindingen der 

opregten is, te verbasteren, te ontzenuwen, te verknoeijen en te vernietigen, getuige hiervan het 

onlangs uitgekomene geschntt van HOFSTEDE DE G R O O T , Prof ie Groningen De afval is 

volkomen " De Cock reageerde binnen een weck, dankbaar voor haar steun "^ 

De correspondentie heeft geen lang vervolg gekregen Mee doordat Kohlbrugge en zijn vrouw 

met kozen voor de Afscheiding We zullen hun relatie tot De Cock in een volgend hoofdstuk 

nader bezien 

"" H de Cock, Verdediging tegen de aanvallen op dt ware Gereformeerde Kerk en mij gedaan, door onderscheidene dwaal 
leeraren dezer provincie [1834], 52-5'i, in VG, I, 467, 470v 

'" PN Holtrop in D n e onbekende bneven van Hendnk de Cock uit het jaar 1834, in 6 7 T , 76 (1976), 
205-232 Over de aard van haar ovenge correspondentie PN Holtrop, U P h [Kohlbrugge-] van Ver-
schuer im Kreise ihrer Korrespondenten, 1824-1834 In J van den Berg u n d j P van Dooren, Puitsmus 
und Reveil Referale 1974,300-323 

" Willem Laatsman (1806-1883), van Lutherse huize. Hervormd predikant te Hurwenen, Rheden (1831-
1841) en Maastricht Eerst sterk bevindelijk - in de trant van W Schortinghuis - maar in zijn laatste 
jaren in Rheden neigde hij tot de Groninger Richting B A Venemans, BIGMP, III Vgl M E Kluit, 
Het Protestantse Reveil, 245v 

'"Aldus de korte karakteristiek van PN Holtrop m A a , in 6 7 T , 76 (1976), 210 
' " Freule van Verschuer aan H de Cock d d 12 februari 1834, in H de Cock, VG ,1, 399v 
"^ H de Cock aan de Freule van Verschuer d d 17 februari 1834, in PN Holtrop, A a , 218-223 
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Bijlage | Brief van Roelf A. Kema aan Hendrik de Cock 

na diens schorsing 

Groningen den 23 December 1833 
waarde broeder in de versmaadhad des evangeliums tot mijne leedweezen en ook van mijn hutsvrouw 
hoorden imj het gerugd dat ue het predieken verboden u en hoewel met den hgaam van u ajwezende 
zyn WIJ in den geest des gemoeds gedurig bij u tegenwoordig en alhoewel mij het schrijven anders 
moeilijk IS deels uit koelhat als ook uit hooggevoelendheid zal ik uit mijn gemoed schrijven dan kan ik 
er dikwyls geen naam aan geven hoe het met mi] gesteld u dog nu gevoel ik aandrang omute schrijven 
deels omdat ik dog gedung betrekking op u gevoel deels zal het ook wel zyn uit nieuwschienghnd 
dog ik weed niet wad of het u maar dit weet ik en kan betuigen in opregtheid en voor den heer dat 
ik u bemin om knstus en om des evangeliums wil en dus wens ik van u te hooren hoe het met u en de 
uwe IS dewijl den eenen did lasterd en den ander uwer wat anders zegt en indien het nut kwaad is in 
uwe oogen verzoek ik u mij eens te schrijven om wad oorzaak de vijanden voorgeven u het preken te 
verbieden en ook ah het u vergund moge worden door de werken desgeestes hoegij daar onder verkeeren 
moogd wenschende dat de heere u doe ondervinden de kragd van de waarheid om welke gij versmaad 
word en de vertroosting des haligen geestes gedung in u hard moogd gevoelen en dat uwe oogen in den 
gebove op hem moogen zien du alle dingen werkt naar den raad zyns willens 
maar vrienden het u gemakkelijk zulks opentlijk aan een ander toe te wenschen maar de heere moet 
vnje genade aan mij verheerlijken zal ik het in opregtheid doen en als my dat eens vergund word het 
zoo in den geloove te moogen doen dan u het my aangenaam en strekt my tot blijdschap daar ik zoo 
veel in my bevinde dat ik my de zaak nut aantrek schoon wel overreed van de betamelykhad uit 
kragd van het bevel gods en door de liefde des naasten het vordert dewyl ik voor my zalven het ook 
wensch om in de nabyheid des heeren te mogen leven maar zal ik de waarheid zeggen dan moet ik u 
betuigen dat het er elendtg uit zut ten dezen opzigte ik verkeer veel ineen af en omswerven buiten den 
heere en dat dit een nare stood u zu ik wel maar gevoel daar geen smart over dog ook geen vredezoo 
IS mijne gemoed in een gedurige ontevredenheid met my zelf en dan soms in opstand tegen den heere 
zoo ten opzigt van den weg die de heere met my houd als ook met zyn kerk in t algemeen en met ue 
m t by zonder zodat ik somtijds in my gevoel een geheel verkeerden yverja zouw wel met petrus het 
sweert trekken tegen de vijanden van koningjezus dad ook u en myn vyanden zyn maar og het is my 
groot als t mij eens vergund word met al myne nooden en elenden voor den heer te moogen koomen en 
eens schultbelydenu te doen ja het treuren over zonden voor den heer u zalig voor de zul maar als ik 
op my zeben zu om uit de vrugten van myn gebof mijn genadestaat op te maken dan is het my de 
soms donker dewijl ik mijnent om zondig bevind maar vergund de heer my te moogen zien dat kennis 
van elende een vreugd gevolg u van de eewige verkuzing en dad al hoewel ik my dagelijks ontval daar 
ik by uder gelegenheid dat de heere zig aan my geluft te onddekken de keus mag vernuwen om voor 
den heer te leeven en alk wereldsche begeerlykheit te verzaken en verlang dan ook dad het de grote 
koning zyner kerk mag behagen om zyne vervallen kerk weer te herstellen en dad de heere zyn volk 
mag aangorden met kragd uidder hoogte 

dan u dit myn zalig voorregd dat de heer my nut aangezien heeft om uts dad in my was maar 
alleen om zyns zelfs wil dewijl de zonde weer in my meenig maal zo veel te kragtiger wereld og lieve 
vnnd mogt de koning zyner kerk regeren in onze harten en wy aan eigen zin en unl verloogent hem te 
eerbudigen hy u heer hij doe wad goed is in zyn oogen 
ik noem ue myn lujhebberute vnend zyd van my en de myne gegroed R.A Kema. 
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Geschorst, 19 dffccmbcr 1833 

ALs middel of tweede oorzaak bedank ik u voor dat ons gelegenheid en vrijheid vergund is om ons 
kind te laten doopen t was mij doen nog goed bij u te zijn en wy zijn in goeden welstand weer tehuis 
koomen en bevinden ons nog en zoo en hooppen van u het ook zoo 
en wensch dat de heer u nog verder mag gebruiken als een werktuig in zijn hand tot opbouw van zijn 
kerk en de veianden mag beschamen de heere schenke u wat gij nodig hebt en geef u blijdschap in uw 
verdrukking dit is mijn bede zijd nogmaals gegroed 

mijn adres is Aan R.A. Kema buiten kraanpoort onder groningen 
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Hendrik de Cock (1801 - 1842) 

6 I NAAR VERZWAARDE SCHORSING, 

december 1833-1 april 1834 
In dit hoofdstuk unllen we nagaan hoe Hendnk de Cock, zyn gemeente, zijn vrienden, de kerkenraad 
van Ulrum en ook zyn tegenstanders reageerden op het schorsingsvonnu van het Classicaal Bestuur 
(CB) van Middels turn van 19 december 1833 Welke waren de ontwikkelingen in het vervolgtra 

ject van de kerkrechtelijke procedure'' Daarbij richten we ons vooral op het Provinciaal Kerkbestuur 
(PKB) van Groningen inzake de behandeling van het beroep van De Cock op dit college Waarom 
bracht de uitspraak van het PKB van 1 apnl 1834 geen vrede, maar vormde deze de opmaat tot een 
vervolgprocedure^ 
Onze eerste aandacht gaat echter uit naar de man du gevonnist werd In een detailnjk geheel trachten 
we de reacties te palen van hen die zich sterk met De Cock verbonden imsten Daartegenover staat het 
oordeel van hen die dit vonnu verwelkomden ab een noodzakelijke maatregel 

De gevolgen van de schorsing, ook voor het gezin De Cock 
Het was ook voor de gezinsleden van Hendnk de Cotk nauwelijks te geloven wat 
het CB van Middelstum over hem had uitgesproken schorsing voor onbepaalde tijd, 
ZIJ het met behoud van het traktement (dat bestond uit de opbrengsten van de pas-
tonegoederen) Ook was het een onbegnjpelijke zaak dat men de geschorste geen 
gelegenheid had gegeven zich te verdedigen De Cock had nog verklaard dat hij zijn 
schrijven (tegen zijn twee collega's) zou herroepen als men hem op grond van Gods 
woord kon overtuigen dat het onjuist was 
Het bencht van de schorsing kwam aan het begin van de avond van vnjdag 20 
december 1833 binnen Het was zeker met verwacht ' Dus kwam het hard aan 
Waarom toch geschorst'' Men had het dus wel aangedurfd' 
Intussen waren vader en moeder De Cock niet alleen verontwaardigd, maar vooral 
ook verwonderd Moeder De Cock zag er een bevestiging m 'dat het Classicaal 
Bestuur vijandig gezind was tegen de leer, die haar boven alles dierbaar was' Zij putte 
troost uit de gedachte 'dat zij om des Heeren wil vervolgd werden' Er kwam geen 
enkele klacht over haar lippen Zij dankte God 'dat zij en haar man niet behoorden 
tot de vervolgers maar tot de vervolgden' Haar praktische instclhng wordt duidelijk 
uit haar woorden "Als de afzetting komt, dan moeten we maar in een klein dorp 
zuinig gaan leven, ziende wat de Heere met ons voor heeft "*' 
Het gezin De Cock telde in december 1833 vier kinderen Helemus (9 jaar), Tjaarda 
(5 jaar geworden, precies op de dag dat zijn vader bencht kreeg van zijn schorsing). 
Jantje (1 'A jaar) en Eelbnn (3 maanden) ^ Het oudste kind moet van deze tijd al vnj 
veel begrepen en onthouden hebben, zijn latere geschiedschnjving, de uitvoenge 
biografie van zijn vader en de beknopte levensbeschnjving van zijn moeder, vormen 
een sprekend bewijs van zijn grote en soms directe betrokkenheid bij deze gebeur
tenissen 
De financiële positie van het gezin ten gevolge van de kerkelijke maatregelen komt 
later aan de orde 

' Ut\ At Cock, Hmdnii de Cocit WJ 
^ Hel de Cock Bladojden mt de geschiedenu myner moeder, 15 
' J \Nesse\mg, Afsclteiding en Doleantie in de stad Crronmgen, 143v 
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Naar verzwaarde schorsing, december 1833  1 apriJ 1834 

Het protest van de kerkenraad van Ulrum 
Een van de eerste dingen die De Cock ondernam na het vernemen van zijn schor

sing was het bijeenroepen van de kerkenraad van Ulrum. Op zaterdag 21 december 
stelde De Cock, uit naam de raad, een protestbrief op aan het CB van Middelstum, 
die na de aanhef begint met de woorden: "Met groote verwondering en verbazing 
heb ik ontvangen UEds. missive, waarbij mij werd verwittigd, dat ik onverhoord, ja 
zelfs tegen mijne aanvrage om gehoord te worden, op de onregtmatigste wdjze, die 
misschien immer gehoord is, veroordeeld werd en geschorst in mijne dienst."* Onge

twijfeld is dit protest ook naar het PKB van Groningen gezonden, in ieder geval naar 
de voorzitter die straks als eerste provinciale kerkbestuurder reageert. 
In zijn protestbrief ondernam De Cock een directe poging om alsnog zijn argumen

ten onder de ogen van de kerkbestuurders te brengen. Hij verwierp de beschuldiging 
van wanorde; dat argument had men ook gehanteerd tegen Jezus, tegen de apostelen, 
tegen de hervormers Luther en Calvijn. De Cock wees ook op Elia die tegen koning 
Achab zei: "Ik beroer Israël niet, maar gij en uws vaders huis, omdat gij de geboden 
des Heeren verlaten hebt." Centraal stond De Cocks overtuiging dat hij in overeen

stemming met het woord van God had gehandeld: "Och, dat dat Woord onderling 
door ons gehoord mogte worden!" De Cock heeft de gemeente van Christus openlijk 
willen verdedigen tegen de publieke aanranding door twee predikanten. 
De protestbrief werd ondertekend door alle leden van Ulrums kerkenraad. 
Op 25 december 1833 antwoordde de secretaris van het CB, ds. W. Cost te Bedum, 
dat de schorsing niet kon worden ingetrokken 'totdat gij voldoet aan hetgeen in de 
uitspraak vermeld is'. Hij wees De Cock nog wel op de mogelijkheid tot appel bij 
het PKB van Groningen, iets wat De Cock intussen al had aangekondigd en uitge

voerd. 

Ook op de eerste Kerstdag reageerde de president van het PKB, ds. D. Hendriksz te 
Groningen,^ op het adres van De Cock en zijn kerkenraad. Hij gaf te kennen dat het 
Ulrumse adres 'niet kan worden aangenomen maar ter zijde moet gelegd worden'. 
De reden daarvoor was dat De Cock wegens zijn schorsing niet als preses van de 
kerkenraad had mogen fungeren. Zijn functie moest worden waargenomen door de 
consulent. Verder wees de president De Cock op de mogelijkheid om bij het PKB in 
hoger beroep te gaan, zoals het 'Reglement van Kerkelijk Opzigt en Tucht' daarin 
de weg wees. 
In korte briefjes had De Cock op 20 december aan ds. J.H. Warmolts te Wehe en 
Zuurdijk, pretor van de Ring Leens en aan consulent ds. N. Smith te Leens, geschre

ven dat men er goed aan zou doen het antwoord op het protest tegen de schorsing 
af te wachten, voor men zou overgaan tot maatregelen voor het pastoraat in Ulrum. 
Het zou anders wel eens heel wat onrust kunnen veroorzaken.'' 

^ De volledige tekst van deze brief vindt men in: Hel. de Cock, Hmdnk, 106108; ook in: J.A. Worm.ser, 
Schal, 3, 3840. 

■' Daniel Hendriksz. (17661841), na theologiestudie te Leiden (?) predikant te Zunderdorp (1789) en te 
Krimpen aan de Lek (1791) en sinds 1801 te Groningen (tot aan zijn overlijden); vanaf 1816 lid van 
de Algemene Synode en president van het PKB van Groningen; F.I,. Bos, Archiefstukken, I, 24; vgl. W. 
Duinkerken, A \J{eductu, 180. 

'■' De tekst van deze briefes vindt men bij M. Noordtzij, Brieven en stukken uit het archief van Hendrik 
de Cock, in: Tijdschnji voor Gereformeerde Theologie, 7 [1900], 155v. 
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Hendrik de Cock (1801 - 1842) 

Revolte in Ulrum? 
Onder de gemeenteleden van De Cock in Ulrum was de verontwaardiging over het 
kerkelijke vonnis groot. Immers, het betekende dat zij van hun predikant geen preek 
meer zouden horen; dat hij ook alle andere pastorale zorg aan zijn gemeente diende 
na te laten. In zijn plaats zouden de consulent en de andere predikanten van de Ring 
Leens in Ulrum hun diensten verrichten. 
Het moment waarop het vonnis in Ulrum bekend werd, vrijdagavond, was dusda
nig, dat men de van ver komende kerkgangers niet meer kon bereiken Het zou 
dus zondag wel eens tot heftige taferelen kunnen leiden. Een aantal van hen kwam 
zaterdagavond al in Ulrum aan en hoorde van de in de herberg van weduwe Koster 
verzamelde dorpsbewoners het vreemde nieuws. De sfeer was zonder meer gespan
nen. Niemand van de Ulrummers dacht eraan om de uitspraak van de classis te 
accepteren. Men wilde zondag gewoon dominee De Cock op de preekstoel hebben. 
Onder de aanwezigen zat de fors gebouwde Luitsen J. Dijkstra uit Smilde.' Hij was 
door de week als arbeider werkzaam in de turfwinning in Drenthe. Bovendien trad 
hij op als oefenaar in de convcntikels in zijn omgeving. Zijn vrouw en hij hadden 
hun op 14 juni 1832 geboren zoon Albert op 17 november 1833 laten dopen door 
ds. De Cock in Ulrum.' Dijkstra had er - naar hij beweerde - wel veertien uur reizen 
voor over om De Cock 's zondags te horen preken. Nu was hij zaterdag 21 december 
weer in Ulrum en had het bericht van de schorsing vernomen. In de herberg was hij 
getuige van een gesprek van Ulrummers dat op een samenzwering leek om - zonodig 
met geweld - ds. De Cock de preekstoel op te krijgen Hij stapte op de mannen af 
en wees hen in bondige bewoordingen op de ernst van hun plan: "Hoor broeders, ik 
verblijd mij dat u achüng en üefde hebt voor uw leraar: maar uw plan is niet goed. 
Gij moogt u tegen de overheid op zo'n wij/e niet verzetten., en dan: ds. De Cock, die 
moet zich eerst ook onderwerpen. Maak het hem maar bekend dat L. Dijkstra van 
Smilde hier is en dat hij zo heeft geraden."^ Men haalde De Cock op uit de pastorie 
en deze uitte zijn bezorgdheid over mogelijk geweld en zijn dankbaarheid voor het 
optreden van Dijkstra ten overstaan van de mannen in de herberg. De gnmmige 
sfeer leek te bedaren. 

Nu was de burgerlijke overheid ook alert op mogelijke ontsporingen. In het naburige 
Leens had de overheid nog maar twee jaar geleden al eens een belastingoproer van 
ontevreden boeren moeten dempen door met militaire inkwartiering te dreigen.'" 

' Luitsen Jochems Dijkstra (1798-1871), was ooit schaapherder en boerenknecht, later turfgraver in de 
veenkolome Smilde, na zijn bekenng begon hij uit protest tegen de supranaturalistisch getinte prediking 
van de plaatsehjke predikant (ds H Doorenbos) te 'oefenen' Dijkstra werd een krachtig medestander 
van De Cock Hij werd door deze opgeleid en kon in 1842 predikant worden van de afgescheiden kerk 
te Steenwijk, daar had hij soms Groen van Pnnsterer tijdens diens vakanties onder zijn gehoor, Joh 
de Haas, Gedenkt uw voorgangers, I, 103v, ook G Groen van Pnnsterer m een bnef aan AE Mackay, 10 
augustus 1845, in Groen van Pnnsterer, Bnefiasseling, V, 1827-1869, 147 (RGP 175) 

» J Wessehng, Afsch Gron , I, 39 
^ Aldus de weergave van deze gebeurtenissen door Dijkstra gegeven omstreeks 1860 op verzoek van Hel 

de Cock, H Flonjn, "Als onlangs is door Cotk gedaan" In Oude Paden, 5 [2000], 35v Het origineel 
van de bnef van Dijkstra aan De Cockjr bevindt zich in het Archief De Cock, GA Kampen, inv nr 40, 
bijlage I 

'° De regenng had vanwege geldnood in verband met de Belgische opstand (1830) de 'rijksgeldrege-
hng-1830' opgelegd die door veel boeren - die het na de slechte oogsten van 1828-1830 toch al niet 
breed hadden — niet werden opgebracht (hoewel zij binnen korte tijd met de geplande 'personele belas-
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Naar verzu^aarde schorsing, december 1833 - 1 april 1834 

Nu zou militair machtsvertoon in Ulrum wel eens nodig kunnen zijn. Burgemeester 
H. Bazuin en gemeentesecretaris J.K. Loots hadden van hun dienstdoende veld
wachter — die achter de deur van de herberg had staan luisteren - vernomen, dat 
er op zondag veel rumoer te verwachten was en zeker ook een actie - misschien wel 
gewelddadig - om ds. De Cock op de preekstoel te krijgen in plaats van de consulent. 
Of de veldwachter hun ook verteld heeft dat Dijkstra zich met De Cock tegen een 
dergelijk plan hadden verklaard vermelden de rapporten niet. Om de mogelijke drei
ging van oproerigheid het hoofd te bieden - en ook om angst te bezweren van ds. N. 
Smith die als consulent de eerste zondag na de schorsing zou voorgaan in Ulrum -
namen de plaatselijke bestuurders zo krachtig mogelijke maatregelen. Die bestonden 
hierin dat ze de in Ulrum met verlof aanwezige militairen, een grenadier en drie 
soldaten, opdracht gaven om, gewapend met de geweren van de schutterij, de goede 
orde bij de kerk te bewaren. Deze militairen waren daartoe wel genegen. 
De zondag verliep, ook naar het oordeel van het burgerlijk bestuur, tamelijk rustig. 
In hun rapport aan de Gouverneur van Groningen schreven burgemeester en secre
taris: "Op het oogenblik dat de godsdienstoefening eenen aanvang zoude nemen, 
hadden zich vele misnoegden verzameld op de straat nabij de kerk met het oogmerk 
den heer Smith aldaar den doorgang te beletten, doch de gewapende manschappen 
boezemden zooveel ontzag in, dat de menigte den Leeraar onder het toeroepen van 
valsche leeraar en paapsche priester liet passeeren en in de predikdienst niet hinderde; 
wordende de heer Smith, na geëindigde godsdienst, op deszelfs verzoek door ons en 
kerkvoogden vergezeld van den veldwachter en eenen grenadier, naar het gemeen
tehuis geleid."" 

Een oproer was achterwege gebleven, de dreiging van een revolte was voorbij. Daar
aan heeft ook bijgedragen dat er een bijeenkomst werd gehouden bij weduwe Koster, 
waar oefenaar Dijkstra, nu De Cock niet mocht voorgaan, de diensten leidde. 
De Kerstdagen verliepen ook zonder problemen, de invallende voorgangers uit Nie-
kerk en Vierhuizen kregen ook militaire bescherming en ondervonden geen moei
lijkheden.'^ De gereformeerden van Ulrum schikten zich, al ging het niet van harte. 
Hun geschorste predikant wilde de kerkelijke weg bewandelen om het recht zijn loop 
te laten geven. Hoe lang die weg ook was. De Cock wilde zelf niet bekend raken als 
iemand die vooruitgreep op de toekomst. 

Verzoekschriften aan kerkelijke en burgerlijke overheden 
Op allerlei manier en op diverse niveaus heeft De Cock zijn proteststem laten horen. 
Niet alleen schreef hij de kerkelijke autoriteiten aan, ook de wereldlijke. Welke zin 

ting' te maken zouden krijgen. In de gemeente Leens werd dit 'voorschot' op de nieuwe belasting lange 
tijd geweigerd; pas na dreiging met zware middelen werd het verzet gestaakt. Hierover meer bij; WJ. 
Formsma, Groningen en 1848. In: GVA, 1948, 33-82. Hierbij speelden naast sociaal-financiële ook 
politieke motieven een rol, waarbij de ontevredenheid zich richtte tegen de standenvertegenwoordiging 
in de Staten van de provincies waar men kritisch stond tegen de ridderschap. Deze bezwaren staken in 
1848 weer de kop op. 
Het rapport van de burgemeester en de secretaris van Ulrum is afgedrukt bij S. Sybenga, De Afscheiding 
en het Algemeen Reglement..., 69v. 
De predikanten van Niekerk en Vierhuizen hadden zelf de burgerlijke autoriteiten om bescherming 
verzocht; ze kregen die ook. Toen het rustig bleef, besloot de burgemeester deze maatregel niet lan
ger toe te passen. Zie: Uit de staat der godsdienstige gezindheden per 31 dec. 1833 van de gemeente 
Ulrum, aanwezig in: GA De Marne te Leens. 
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Hendnk de Cock (1801  1842) 

dat laatste had, willen we bezien nadat we van de inhoud van de protesten en verzoe

ken op de hoogte zijn gekomen. 
1. Nog voor de Kerstdagen was De Cock gaan schnjven aan de hogere besturen in 
kerk en staat. Het PKB van Groningen ontving in januari een adres van De Cock, 
waann hij bij dit kerkbestuur protesteerde tegen zijn schorsing.'^ Hij legde in kort 
bestek uit wat volgens hem de kern van de beoordelingsfout was geweest van het CB 
van Middelstum. Men had geen oog voor de dwalingen die de kerk bedreigden; de 
gemeente van Christus werd pubhekelijk aangerand. En nu ontnam men De Cock 
de vrijheid om daartegen in te gaan Hem werd verweten haat en vijandschap te 
propageren, maar de heren hadden geen oog voor zijn opkomen voor de waarheid 
van de Gereformeerde religie. Nu zou de gemeente van Ulrum worden aangetast: 
de kerkdiensten verliepen, de armen misten hun kerkelijke ondersteuning doordat 
de collecten weinig meer opbrachten. Het ongeloof en de losbandigheid zouden 
worden bevorderd en 'de handen der goddeloozen gesterkt'. 
Omdat hij door het CB ongehoord was veroordeeld, wilde De Cock dat het PKB 
ingreep en hem weer in zijn ambt herstelde, 'totdat ik mij op eene wettige wijze, voor 
eene onbevooroordeelde vergadering verantwoord zal hebben'. 
Het antwoord van het PKB heeft lang op zich laten wachten, zó lang dat De Cock op 
4 februari maar weer eens een brief stuurde, waarin hij schreef: "Tot mijne verwon

dering en verontwaardiging duurt reeds mijne schorsing weken en weken, zonder dat 
ik gehoord of overtuigd ben."''' 
Een week later maakte het PKB zich op om zich met de zaakDe Cock bezig te hou

den. Daarover later meer 
2. Intussen had De Cock ook een brief gezonden aan de Gouverneur van de pro

vincie Groningen, mr W.EL. baron Rengers'* en aan de Staten van de provincie. 
Zijn bedoeling was dat deze wereldlijke autoriteiten de bestuurders van de Clas

sis Middelstum zouden beïnvloeden om de schorsing van De Cock ongedaan te 
maken. Maar al vrij snel antwoordden de provinciale bestuurders dat zij daartoe 
geen bevoegdheid hadden.'^ 
3. Dan vragen nu de adressen van de geschorste De Cock en van gemeenteleden met 
de kerkenraad van Ulrum aan koning Willem I onze aandacht. Het eerste was van 
De Cock zelf, gedateerd 22 december 1833, het volgende was van 'ingezetenen van 
Ulrum' d.d. 23 januari 1834. Tenslotte volgde er op 1 maart nóg een schrijven van 
De Cock aan de koning. 

'■* De volledige tekst vindt men bij Hel de Cock,//é7ï(/nA, 111114 De datenng van dit adres is bij Hel de 
Cock 23 december, andere bronnen spreken van 1 j anuan Toch heeft De Cock met zijn kerkenraad 
inderdaad op 23 december geprotesteerd bij het PKB, getuige de afwijzende reactie van president D 
Hendnksz van 25 december Wellicht is er op 1 j anuan een nieuw (of aangepast), maar niet door de 
kerkenraad ondertekend adres aan het PKB gezonden De Cock mocht immers door zijn schorsing met 
optreden als preses van de kerkenraad. 

" Hel de Cock, Hendnk, 131v 
'̂  W F L baron Rengers (17891859), na zijn juridische opleiding ambtenaar bij de belastingdienst in 

Friesland, daarna kamerheer en secretaris van het Kabinet des Konings, vervolgens directeur van de 
belastingen in Friesland en van 18261830 lid van de Tweede Kamer, m 1830 benoemd tot Gouver

neur van de provincie Groningen, hij was een persoonlijke vTiend van koning Willem I 
"■ Bron Archief PKB Groningen , in /y /CG4, inv nr692, 527 De gedrukte tekst van het adres vindt men 

bij Hel de Cock, Hendnk, 116—118 
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De Cock bracht in zijn adres van 22 december" - dus heet van de naald - de koning 
onder ogen wat hem was overkomen. Vanaf de eerste zin in de brief schreef De 
Cock over 'verdrukking en vervolging'. Hij herinnerde de Oranjevorst aan diens 
voorvaders die opkwamen voor de rechten van de Gereformeerde Kerk, om hem 
daarmee op zijn historische roeping te wijzen De Cock beklaagde zich in deze brief 
ook over de handelwijze van een aantal, dat hem van een economisch delict beschul
digde." Zowel door de burgerlijke als door de kerkelijke autonteiten werd hij onheus 
behandeld. En zijn gemeente had er zwaar onder te lijden, zowel in geestelijk als 
in financieel opzicht: "De kudde des Heeren wordt thans hier verstrooid, tranen 
zijn de spijze veler geloovigen over de verbreking van Sion." Namens kerkenraad 
en gemeente vroeg De Cock aan zijn koning om op te komen voor 'de verdrukte 
Gemeente van Ulrum'. 
Een maand later dienden 'ingezetenen van Ulrum' bij hun koning een rekest in over 
de schorsing van hun 'zeer algemene en geachte en beminde Leeraar de Heer H. de 
Cock'.'*' Men kon niet begrijpen dat de schorsing gerechtvaardigd was vanwege het 
schrijven van een brochure tegen twee predikanten en wegens het dopen van kin
deren van buiten Ulrum. De rekestranten geven aan dat zij 'des Zondags driemaal 
dienst hadden en in de week vijfmaal cathegisatie'; zij geloven hun 'Leeraar zuiver 
en naar de meninge des Geestes ons dat Woord verkondigt en dat de Here ook niet 
ongezegent laat'. Daarbij wees men op de toestroom van velen uit het noorden van 
het land naar de zondagse erediensten in Ulrum. Men geloofde oprecht in de vader
lijke zorg van de koning 'over Kerk en burgerstaat' en hoopte op een goedgunstige 
beslissing voor de gemeente. 

Enkele opmerkelijke aspecten van dit rekest mogen niet onvermeid blijven 

1 De mdieners van dit rekest stellen zich voor als 'ingezetenen van Ulrum', daarmee hanteert 

men dus niet een kerkehjke, maar een burgerlijke aanduiding, toch komt men in acüe voor een 

kerkelijke kwestie Voor de beleving van veel mensen lagen deze zaken dus erg dicht bij elkaar 

2 Men heeft in Ulrum een soort huis-aan-huis handtekeningenactie opgezet, waarbij aan (bijna) 

alle leden van de Nederlandse Hervormde gemeente is gevraagd op een afzonderlijke lijst hun 

handtekening te plaatsen De meeste inwoners hebben dat gedaan, men heeft het over '100 

ondertekenaren' De ondertekenaars waren meest hoofden van gezinnen die samen het grootste 

deel van de dorpsgemeenschap uitmaakten 

3 O p een kopie die zich in het Gemeente Archief van Kampen bevindt, staan onder het rekest 

ook enkele namen genoteerd van mensen die NIET wilden tekenen, kennelijk werd er in Ulrum 

nauwkeung bijgehouden hoe op dit rekest werd ingetekend Zij die met tekenden hadden zich

zelf 'getekend' als met-behorend tot de groep die zijn predikant 'beminde' 

Het derde hier te noemen document is een brief van De Cock aan de koning 
(1 maart 1834).^" Het is feitelijk een begeleidend schrijven bij een pakket met de vol-

" De volledige tekst vindt men m het Archief De Cock, GAK, inv nr 27, en ook bij Hel de Cock, Hendnk, 
127-131 

" Over de/e afTaire meer in het vervolg van dit hoofdstuk 
'"' De tekst van het rekest is m afschrift aanwezig in het Archief De Cock, GA Kampen, inv nr 195, hij is 

afgedrukt bij F L Bos, Archiefstukken, I, 329-331, voorzien van alle namen van de ondertekenaars, maar 
niet van hen die hadden geweigerd 

'° Een afschrift ongineel bevindt zich in het Archief De Cock, GA Kampen, mv nr 27, de brief is afgedrukt 
by Hel de COLV, Hendnk, 148-152 
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gende door De Cock in januari en februari uitgegeven brochures: 
/. Hartelijke toespraak aan Nederlands volk, geschreven door J.B. Themmen en door 

H. de Cock uitgegeven; 
2. Openlijk protest tegen zeker blaauw Boe/ge, geschreven door D. van der Werp en 

L.J. Dijkstra, uitgegeven door H. de Cock'; 
3. De Evangelische Gezangen getoetst en gewogen en te ligt gevonden, door Jacobus Klok, met 

een voorrede van H. de Cock; 
4. Vriendelijk antwoord aan den kleinen vriendenkring, door H. de Cock.^' 
We volstaan eerst met de vermelding van deze werkjes, op de inhoud van deze 
geschriften komen we nog terug. De Cock heeft de koning in alle openheid geïnfor
meerd over zijn geloofsovertuiging en zijn kerkelijke problemen. De vraag naar de 
zin van een beroep op een regeringspersoon inzake kerkelijke kwesties kan men niet 
afdoen met de opmerking dat de rekestranten geen oog hadden voor het onderscheid 
tussen de domeinen van kerk en staat. In de ogen van deze mensen was er nog steeds 
een grote mate van verstrengeling op te merken tussen de zaken van beide domei
nen. Immers: de regering in Den Haag telde onder haar ministers één van eredienst 
en ook toonde de koning met grote regelmaat zijn sterke interesse en bemoeienis met 
kerkelijke aangelegenheden. Bedoelde verstrengeling kwam men tegen bij burger
lijke bestuurders die ook zeggenschap uitoefenden in kerkelijke besturen, persoonlijk 
of via hun (familie)relaties. De in de Franse tijd (1796) aanvaarde scheiding tussen 
kerk en staat was na de herwonnen vrijheid in 1814 deels ongedaan gemaakt. Het 
duidelijkste bewdjs is wel de koninklijke besluitvorming inzake de Hervormde Kerk 
in 1816. Pas na de grondwetsherziening van 1848 zou er formeel meer distantie ont
staan, maar zelfs daarna bleef de scheiding een langzaam en moeizaam proces.^^ 

Tegenstanders van De Cock spreken zich uit 
De stemmen van tegenstanders van De Cock tijdens de eerste drie maanden na 
het vonnis van het CB van Middelstum geven ons een representatieve indruk van 
hun opvattingen over de schorsing van De Cock en wat daarmee samenhing. In een 
aantal gevallen stelden ze zich ook expliciet op tegenover de geschorste persoon en 
zijn denkbeelden. We geven een zo volledig mogelijk overzicht van deze brochures 
en pamfletten, al willen we vooraf opmerken dat niet elk document als een opzet
telijke reactie kan worden aangemerkt op het kerkelijke vonnis, maar eerder een 
weergave van een standpunt over de ermee samenhangende geloofsinzichten. Van 
enkele documenten geldt dat ze niet aan De Cock gericht waren. We konden niet 
nagaan of hij elk ander schrijven persoonlijk heeft ontvangen; hij is waarschijnlijk 
niet direct belast met elk polemisch geschrift. We geven nu een overzicht in chrono
logische orde.^^ 

Deze vier geschnften zijn afgedrukt in H. de Cock, VG, I Bij Hel de Cock, Hendnk, 147, lezen we 
"Van al deze werkjes zond hij (= vader, HV) nu ook weer achtereenvolgens een exemplaar aan den 
koning" Uit de tekst van eerdere bladzijden bij Hel kan men afleiden dat aan de lijst van de ster 
genoemde boekjes zou moeten worden toegevoegd het werkje van W. Mugge, maar dat is pas in apnl 
1834 verschenen en kan dus niet op 1 maart al naar de koning gezonden zijn 
Over deze thematiek'J de Bruijn e a (red), Geen heersende kerk, geen heersende staat De verhouding tussen kerk 
en staat 1796-1996 <;oetermeer 1998 
Deze lijst is opgesteld door gebruik te maken van gegevens van de oud-boekhandelaar B. Doornbos m 
K ter Laan en H J Jansonius, Gedenkwaardigheden, 158-184, verder van inleidingen in H de Cock, VG, 
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Persoon D a t u m D o c u m e n t , uitgever en o m v a n g 

1 KJeme vnendenkrmg 13 december '33 Vnmdehjke vraag [ Jgedaan aan dm WelEerwaardm ^eer 

(anonymi) Geleerden Heer H de Cock [ ] 

Een bijdrage tot de m dezf dagen zooveel gerucht makende 

theologische verschillen '* 

H Eekhoff, Groningen, 15 pp 

2 J V d Linden van 

Sprankhulzen 

december Bijdragen voor de zuivere Bijbelleer of het oude kleed 

ponder nieuwe lappen (nr 1)̂ ^ 

W van Boekeren, Groningen 

3 Anonymus 

(= P H de Groot) 

december Twee bekeenngs geschiedenissen'^ 

M Smit, Groningen, 16 pp 

4 Anonymus december Korte beantwoording der vraag Wat moet men denken van du 

leden daNHK, welke in het begnp staan dat hunne leeraars van 

de zuwere leer van hel Eoangehe ziJ afgeweken, en uit dien hoofde 

Zich aan derzeberprediking onttrekken^ Een woord voor allen, du 

de waarheid in liefde wenschen te betrachten 

A. Kiools, 's-Gravenhage, 15 pp 

5 Anonymus december Hartelijke en broederlijke vermaning aan mijne medeleden der 

Herv Kerk m Nederland, door den schrijver der korte 

Beantwoording 

A. Kloots, 's-Gravenhage, 32 pp 

6 O J Qumtus 24 december Bnef aan Minister van Eredienst" 

I, van notities van F L Bos in zijn Archiefstukken, I, en van notities in de werken van J Wesseling 
'* Hoewel deze pubhcatie verscheen voor de schorsing van De Cock nemen we hem hier wel op, omdat 

hij een rot speelt m de polemieken daarna De identiteit van de vnendenknng is tot nog toe met duide-
hjk te maken, J C L Starreveld die ook de tekst van de 'Vnendehjke vraag' opneemt, plaatst de auteurs 
in de knng van de 'hberale predikanten', H de Cock, VG, I, 151, de tekst van de 'Vriendelijke vraag' 
152-155 De 'kleme vnendenknng' gaf in 1834 nog een pubhcatie uit, gencht aan mr C M van der 
Kemp (zie hierover het volgende hoofdstuk) 

' ' Johannes van der Linden van Sprankhuizen, over hem noot 12 in het hoofdstuk 'Predikant in volle 
rechten', het geheel werd een sene van zes brochures De Cock heeft er scherp op gereageerd in zijn 
sene Verdediging tegen de aanvallen op de ware Gereformeerde Kerk, waarin hij authentieke stukken (o m cor
respondentie) opnam H de Cock, FG, 1,435-484, met inleiding en annotaties van D Deddens, 432w 
en 484-492 

^̂  Dit was de tweede anoniem door Hofstede de Groot in 1833 bij M Smit te Groningen uitgegeven 
brochure De eerste anonieme brochure was getiteld Wien zult gij gehoven^, en was m de kring van De 
Cock spoedig herkend als een werk van Hofstede de Groot, scherpe reacties volgden van overtuigde 
medestanders van De Cock 

" O J Quintus, zie noot 84 in het hfst De weg naar de schorsing Deze bnef vindt men bij F L Bos, 
Archufstukken, I, 243 
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7 Anonymus 24 december Laat ons de waarheid in liefde betrachten met hel oog op God en 

den hemei Eemstichlehjke en vertroostende toespraak aan die 

Leden onzer Hervormde Kerk, welke, geheel te onregt, met den 

naam van Dweepers bestempeld worden 

M Smit, Gronmgen, 

8 P Hofstede de Groot 27 december Gedachten over de beschuldiging tegen de leeraars der 

J^ederlandsche Hervormde Kerk m deze dagen openlijk ingebragt, 

dat zy hunnen eed breken door af te wijken van de leer hunner 

kerk, die ziJ beloofd hebben te houden ^' 

M Smit, Groningen, 42 pp 

9 H H Donker Curtius 30 december 

10 J D Janssen 1 januari 1834 

11 P Hofstede de Groot 8 januari 

12 Anonymus lOjan / 16jan 

Brief aan secr J D Janssen'" 

Brief aan ds H H Donker Curtius" 

Bnef aan De Cock, antwoord op verzoek^' 

Gedicht Jaapks Raaize noa Domenei Kok Op ein einvou

dige vnze, deur hom zolf beschreven (op nem)'^ 

S v d Baan, Sappemeer, 14 pp 

13 J vd Linden V S j anuan Bedragen voor de zuivere bijbelleer (2) 

W van Boekeren, Groningen 

14 H C Wolff j anuan Iets over den geest des tijds, of waarom die verdeeldheden m 

de Gereformeerde Kerk'^', A Hazfllhoff, Gronmgen, 16 pp 

' Dit geschrift kwam, in tegenstelling tot het blaauwboekje van november 1833 wel uit onder de naam 
van de auteur Het werk nep zeer veel reacties op, waaronder zes brochures van de zijde van medestan

ders van De Cock De Groots werk kreeg in apnl een tweede, herziene en sterk uitgebreide druk, het 
telde toen IV + 126 pp De verschijningsdatum geeft De Groot zelf J Vree, H de Cock en de Groninger 
Vrienden (II), in Jaarboek G£V,jg 5, 26 

' Hendrik Herman Donker Curtius (17781839), na theologiestudie te Utiecht (oa b i j j Hennga) in 
twee jaar tijd twee gemeenten gediend te hebben werd hij in 1802 predikant te Arnhem, in 1812 bij 
Ypey te Harderwijk gepromoveerd honons causa, in 1816 vicepresident van de algemene synode, in 
1825 president, A Vroon, BLGNP, V, typeert hem als 'een van de belangnjkste vertegenwoordigers van 
het rationeel supranaturahsme Deze bnef bij FL ^os,Archwfstukken,\,2'i'iv 

' J D Janssen (17751848), zie het vorige hfst Geschorst Deze bnef bij F L Bos, Archiefstukken, I, 2'i4:v 
Janssen geeft zijn 'waarde vriend' Donker Durtius de raad, "Het ware met kwaad, zoo gij eene corres

pondentie met hem (= ds Damste, de preses van het CB van Middelstum, HV) hierover opendet " Dit 
advies is bedoeld om te voorkomen dat het PKB Groningen 'door de zachtheid van 'papa Hendnksz ' 
de zaak 'bederft', aldus Janssen, want Hendnksz en Damste zijn geen vrienden van elkaar 

' Archief De Cock, GA Kampen inv nr 41 
■ De schrijver is tot nu toe onbekend gebleven Het werkje was binnen twee weken uitverkocht en werd 

snel herdrukt Het werd beantwoord d o o r J B Veldman te 't Zandt (zie een volgend overzicht in deze 
studie) B Doornbos m K ter Laan en H J Jansonius Gedenkwaardigheden, 161,171 

' H C Wolff was een m Gronmgen wonende geboren Israehet die in 1806 lid van de Hervormde 
Gemeente was geworden Zijn geschnft (bij A Hazelholl te Groningen uitgegeven) telde 16 pagina's 
en droeg als ondertitel O p eenendertigiange ondervinding gegrond door jaarlijksche reizen Vgl het 
titelblad van deze uitgave 
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15 Minister v Eredienst 20 februan 

16 R Engels februari 

Rapport aan de koning'* 

Ontboezeming over de godsdienstige denkwijze, vroomhnd en 

regtzinnigheid in de Herv Kerk, bijzonder mei betrekking tot 

de keraars '^ 

R J Schierbeek, Groningen, 80 pp 

17 J V d 1 inden v S februan Bijdragen voor de zuwere bijbelleer (6) 

W van Boekeren, Groningen 

18 WJ Tenckinck februari Wenken aan mijne Gemeente, by het lezen van een onlangs door 

den Eerw Heer De Cock [ ] uitgegeven geschrift tegen de 

WelEerw Heeren Meyer Brouwer en Reddingius * 

G Ypma, Franeker, 26 pp 

19 Anonymus februari Ernstig antwoord aan de schrijven van de Vriendelijke vraag aan 

den predikant De Cock, gedaan door een onderzoekend 

Gereformeerd protestant 

M Smit, Gron , 29 pp 

20 Anonymus februari Een vertelling inhoudende De mislukte geestelijke Wolveryagt in 

welke de aanvoerder Kok gevangen gemaakt wordf 

S van der Baan, Sappemeer, 13 pp 

21 J P Rehwinkel februari Mijne gevoelens over de denk en handelwijze i an den ztch 

afscheidenden geloofsgenoot der Hervormde Kerk''" 

Gebr Mekeljz , Uithuizen, -' pp 

22 Anonymus maart 

[ ], 

Iets over de liefdebeurten van H de Cock [ ] te Lagemeeden 

te Oostwold en [ ] te MezyP^ 

N Polkers, Groningen, 60 pp 

De minister van Eredienst in 1833 was mr F W F T baron van Pallandt van Keppel (1772-1853), smds 
1818 directeur-generaal op het vermelde departement, sinds 1828 aangeduid als minister 
Remko Engels (1772-1855) werd na theologiestudie te Groningen predikant te Diepenveen (1796), 
Engelbert (1801) en Emmen (1807), vanaf december 1807 te Nieuwolda (Oost Groningen) F L van 't 
Hooft, BLGNP, II Zijn geschrift (80 pp) verscheen bij R J Schierbeek te Groningen 
WybrandusJacobus Tenckinck (1779-1845) was na zijn studie te Franeker m 1804 predikant geworden 
in het Fnese Tzum, zijn enige gemeente J Wesseling, Afsch Fnesl, III, 88v 
Deze op njm gebrachte vertelling is een reactie op De Cocks brochure tegen Meijer Brouwer en Ben-
them Reddinglus, de onbekende schnjver noemt zich 'een aanschouwer' 
Dit geschnft van een tot nu toe onbekende auteur 
Dit geschnft van een anonymus die zich als 'hervormd-gereformeerde' presenteert, gaat over de kerk
diensten die De Cock in Lagemeeden, Oostwold en Niezijl (dorpen in het Groningse Westerkwartier) 
heeft gehouden in augustus en september 1833 G Keizer {Afsch , 131) duidt de schrijver abusievehjk 
aan als Antomus' 
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23 H C Wolff Aan Klok en De Cock. Gegronde beweztn 

onkundigheden. Tegengesproken tegen 

Jacobus Klok en H de Cock [ ] *° 

C L Meijer, Groningen, 16 pp 

24 Anonymus ïn gesprek tusschen Pijteroom Oeteerkoren en Paul op ijne 

AvondveTZtele,over het Riek der Waarheid*' 

N C v d Veer, Groningen, 28 p p 

25 Anonymus Bloedverkoeling inhoudende Myne geloofsbelijdenis, toespraak 

aan De Cock en toegift *', G Fockens, Groningen, 15 pp 

26 Anonymus Schibboleth en Sibboleth' vraag, aan alle myne gereformeerde 

landgenooten, naar den heelmeester Israels (nalezing op 

De gemaskerde ontmaskerd)" 

L Schierbeek Leeuwarden, 37 pp 

27 Anonymus Een Grunneger Hoeker Ook al over de Kockenn 

op de Groote Hofstede van Peiter** 

J Proost, Leeuwarden, 8 pp 

28 Anonymus Een omstandig verhaal met a/doende beunjzen gestaafd, dat de 

WelEeena Heer H de Cock [ ] de kansel verboden is f ] '^ 

J Proost, Leeuwarden, 16 p p 

' Van dezelfde schrijver als in noot 33, nu gaat hij m op de 'waarde onzer Evangelische gezangen' en 
wil hij Jacobus Klok (de auteur van het boek legen de Evangehsche Gezangen) en H de Cock de bron 
aanwijzen 'waar het kwaad m opgesloten is, dat sommige menschcn lot het separatismus overgaan' 
Het is met duidelijk wie de schrijver is, wellicht is hij een criticus in de N H K die zich verzette tegen het 
'separatisme' We hebben een vermoeden dat ds M T Laurman de auteur is of in ieder geval goed heeft 
gekend, van de hand van Laurman verscheen in 1822 het boekje Proeve van kleine taalkundige Bijdragen tot 
beter kennis van de tongval in de Provincie Groningen (W van Boekeren, Groningen) waarin een 'Zaamenspraak 
tusschen Pijter en Jaap ' was opgenomen, het fnese begin van de titel ('Yn) kan heel goed te maken 
hebben met het feit dat Laurman van het Groningse Lellens via Westerbroek naar het friese Ooster-
littens IS verhuisd (1828) Laurman was een taal- en dialectdeskundige Overigens kan ds Geert Jans 
Cool (1802-1866) ook als auteur gelden, die m 1827 zijn Schuitpraatjes en in 1836 n^n Kuuwe schuitpraatjes 
uitgaf, waarbij hij bekend maakte dat hij de schnjver was van de ^iamenspraak tussihen Pijter en Jaapk 
(1822 eerste druk, 1829 tweede druk) Cool was Hervormd predikant, o m te Bierum van 1830-1858 
Maar het is ook goed mogelijk dat geen van beide de auteur is, immers "Pijter en Jaap ' staan bekend 
als twee volkstypen die meer dan eens werden aangegrepen om bepaalde gevoelens te venüleren 

' De schnjver is tot nu toe onbekend 
' De titel van dit geschnft verwijst naar een beshssend moment uit de geschiedenis van de OT-nchter 

Jefta, Richteren 12 6, waarbij men het leven kon veriiezen als het woord 'schibboleth' (St vert) niet 
juist werd uitgesproken De auteur duidt zich aan als 'Een die het in waarheid op waarheid gezet 
heeft' 

' Dit werkje is een satire op de namen van de twee belangnjkste tegenspelers van 1834 
' Dit werd eveneens anoniem bij J Proost te Leeuwarden uitgegeven, het telde slechts 16 bladzijden 

Alleen de titel is 'omstandig' De inhoud lijkt op een gedeeltehjke steunbetuiging aan De Cock, maar 
komt vermoedelijk uit een behoudend deel van de N H K dat zich tegen afscheiding keert De Fnese 
medestanders van De Cock, de broeders Faber en Meijenng reageren er later knüsch op met een 
vnjwel gehjk getitelde brochure 
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29 H Timmer maart Samenspraken van vader Reinhoofd met zijnen zoon, over de 

oorzaken der godsdienstige dweepenj in Nederlamf^ 

W Zuidema, Groningen FV + 44 pp 

Deze hjst bevat de belangnjkste kntische en meestal negatieve publicaties die in 
Noord-Nederland in nog geen vier maanden tijd verschenen zijn over de zaak-De 
Cock tijdens eerste maanden na diens schorsing We zetten het overzicht even stil bij 
begin apnl 1834, want voor De Cock kwam op 1 apnl een moment waarop er moge
lijk verandering kwam m zijn kerkelijke posiüe Het geheel geeft een goede indruk 
van de brede publiciteit over de zaken in relatie tot de kerkelijke en confessionele 
positie van De Cock Het vormt a h w de bovenlaag van de pubheke meningsvor
ming over De Cock De minstens even invloednjke onderstromen worden gevormd 
door de persorganen en de mondelinge benchtgeving Persorganen uit die tijd zijn 
nog wel controleerbaar, het mondehnge circuit uiteraard niet 
Enkele gegevens uit dit overzicht zijn een aparte vermelding waard We letten daar
bij op de identiteit en de hoedanigheid van de schrijvers 
a onder hen is een hoogleraar De Cocks vroegere studievnend P Hofstede de 

Groot, die reageerde met (zeker) twee pubhcaties en een bnef, 
b vervolgens tellen we (zeker) vijf predikanten dne uit de provincie Groningen, 

een (of twee) uit Friesland, een uit Gelderland de laatste was president van de 
algemene synode, 

c verder vermeldt de lijst één minister (die van Eredienst) evenals zijn invloednjke 
secretans, 

d en junst reageerde O J Qumtus, hij was afkomstig uit Groningen - we hebben 
hem reeds gesignaleerd met een scherpe negatieve karaktenstiek van De Cock, 

e dan waren er twee Groningse auteurs die geen kerkelijk ambt bekleedden, 
f tenslotte lellen we veertien publicaties die niet werden voorzien van de naam van 

de schnjver(s), het hoge aantal mag gebruikelijk heten voor een pamflettenstnjd, 
maar lijkt ons voor kerkelijke thema's toch opmerkeLjk 

Toelichting op enkele publicaties 
Ada Y Hofstede de Groot heeft om niet bekende redenen enkele keren een pamflet 
c q brochure anoniem uitgegeven waann hij zich positioneerde in de kerkelijke stnjd 
van 1833 Misschien had hij daarmee de bedoehng om de zaak op zich niet in 
relatie tot zijn persoon aan de orde te stellen 
In de minder bekende brochure Twee behenngs-geschudemssen spreekt de auteur over 
de aard van de ware bekenng'" Dat betekent volgens hem bij Jezus en de apostelen 
het begin van de ware godsdienstigheid Die verandenng vloeit echt niet voort uit 

Hmncus Timmer (1791-1870) na theologiestudie te Groningen predikanl te Blankenham (1820) en 
van 1821-zijn dood te Garnwerd Oostum Hij toonde zich een fel bestrijder van de Afscheiding W 
Duinkerken, Reductie 449 Deze predikant werd ook bekend als aanhanger van het filosofischh empi 
nsme, m n door de publicatie van Het Idealisme of de hchtphilosophie der XlXe eeuw, in betrekking tot het Ckns 
tendom beschouwd en i an het standpunt der Christelijke openbaring en de ervanngs wysbegeerte wederlegd Groningen 
1846 (ex aanwezig m de KB te Den Haag) Een biografische schets geeft FL van t Hooft BLGNP, I 
vgl MNBW, \ Meer over hem zie aan het eind van de volgende paragraaf 
Vgl J Vree, De Groninger Godgeleerden 96 
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'doodsvrees en helleangst', maar is gewoon te begrijpen als een 'omkeeren op den 
kwaden weg, om den goeden te bewandelen'. De Groot geeft zijn lezers in overwe
ging: "Doe gij er uw voordeel mede, en zoek zelf ook de bekeering, maar de regte!" 
Dat laatste wijst erop dat hij zich verzet tegen een opvatting over bekering die in 
de kring van De Cock voorkwam, zoals die door meerdere van zijn aanhangers is 
beschreven. We denken aan de publicaties van P. Luit uit Ulrum en W. Mugge uit 
Nieuwe Pekela, die we nog zullen tegenkomen in het vervolg van dit hoofdstuk. 
Hofstede de Groot gaf eind 1833 met zijn Gedachten een boek uit dat heel veel aan
dacht trok.** Al op 14 januari deelde de uitgever mee, dat het werk geheel uitverkocht 
was." Hoewel het voor De Cock - na hun eerder gevoerde gesprekken en corres
pondentie — geen grote verrassing moet hebben betekend, was het voor hem wel een 
duidelijk bewijs voor de toegenomen afstand tussen De Groot en hem. Immers, De 
Groot wenste van het verwijt van losmaking van de band aan de belijdenis en van de 
beschuldiging van afwijking van de belijdenis niets weten, daar het zonneklaar was 
dat het menselijk inzicht in de 'eeuwig onveranderlijke waarheid' groeide. Dus was 
nu dan ook het moment aangebroken om ronduit te verkondigen dat 'indien er ooit 
door Christenleeraars was beloofd, zich aan eene kerkleer te houden, het hoog tijd 
was, het vergen van die belofte af te schaffen'. Hofstede meende daarbij dat ook arti
kel 7 van de NGB in die trant opgevat moest worden, namelijk dat alleen de Heilige 
Schrift een regel des geloofs was. De Groot poneerde hiermee dan ook dat de kerk 
terug moest naar de tijd van voor de Dordtse Synode, toen er een vrije geestelijke 
ontwikkeling in de kerk mogelijk was in gebondenheid aan de Heilige Schrift. AJ. 
Rasker oordeelt hierover als volgt; "Hiermee koos De Groot uitdrukkelijk voor de 
quatenus-interpretatie van de proponentsbelofte."^" D. Nauta bevestigt dit oordeel 
en voegt daaraan toe: "Het was volgens hem (= De Groot, HV) onjuist de belijdenis 
in de drie formulieren van enigheid te verstaan als een verbintenis. Vermeden diende 
te worden dat zij van geloofsuitdrukking gemaakt zou worden tot een geloofsdwang." 
De formulieren waren niets anders dan puur menselijke geschriften.^'J. Lindeboom 
waardeert De Groots geschrift als 'een moedige daad'.-'^ 

Wanneer vrij deze positionering van De Groot hier beoordelen dan betekende deze 
dat hij een grote vrije ruimte in de kerk opeiste, zoals dat reeds praktijk was in die tijd, 
en ook niet werd verhinderd door de sinds 1816 van kracht zijnde proponentsfor
mule. Dus eigenlijk was er geen nieuws onder de zon, behalve dan dat nu bepaalde 
consequenties van de 'quatenus-interpretatie' openlijk werden uitgesproken. Verder 
willen we opmerken dat de bepleite vrije ruimte a-confessioneel lijkt, maar dat het 
opeisen ervan intussen wel een confessionele positiekeus is. Immers, het niet wil
len gebonden zijn aan de gereformeerde confessie kan men ook als een confessie 

P. Hofstede de Groot, Gedachten over de beschuldiging, tegen de Leeraars der JVederlandsche Hervormde Kerk in deze 
dagen openlijk ingebragt, dat zy hunnen eed breken, door af te wijken van de leer hunner kerk, die zy bebqfd hebben te 
zullen houden, M Smit, Groningen 1833; al in april 1834 kwam een 'met veel bewijzen vermeerderde 
druk' van de Gedachten uit 
B. Doornbos in' K. Ter Laan en H.J.Jansonius, Gedenkwaardigheden, 161. 
A.J, Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk, 45. Rasker (1906-1990) was kerkelijk hoogleraar te Leiden. 
D. Nauta, De verbindende kracht van de belijdenisschnjien, 11. Nauta was kerkhistoricus aan de VU. te Amster
dam. 
J. Lindeboom (1882-1958), kerkhistoricus te Groningen, geciteerd via G. Keizer, Documenten bezwa
rend voor het karaktervan Professor Hofstede de Groot, in: Gil 21 [1921], 307. 
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beschouwen. In de kring rond De Cock werd deze visie als leervrijhcid veroordeeld. 
Deze opstelling van De Groot riep in het jaar 1834 veel reacties op, ook buiten de 
kring van de directe medestanders van De Cock. In de kring van het Haagse Reveil 
werd o.m. gesteld dat 'de ontbinding der formulieren' het resultaat was van 'een 
meer dan twintigjarig tijdperk van verflaauwing, verstarring en onverschilligheid'.^^ 
Een groot aantal verzoekschriften om helderheid over de proponentsformule 
belandde op de tafel van de algemene synode.^^ Men kan daarmee stellen dat de 
Hervormde Kerk op een cruciaal punt kleur zou moeten bekennen. Velen hebben de 
synodevergadering van 1834 dan ook met grote spanning tegemoet gezien. 
Intussen is er nog de kwestie van de publiciteit van laatste briefwisseling tussen De 
Cock en Hofstede de Groot. Direct na de start van het nieuwe jaar vroeg De Cock 
per brieP^ of zijn vroegere vriend erin mee kon gaan om de in 1832 en 1833 tus
sen hen gevoerde correspondentie publiek te maken. Maar De Groot reageerde een 
dag later met een negatief antwoord, met een verwijzing naar zijn Gedachten, waarin 
hij zijn standpunten breder en uitvoeriger uiteengezet had. Had De Groot het ver
trouwen in zijn vroegere vriend echt verloren? Was hij misschien bang dat De Cock 
door open kaart te spelen een helder licht kon laten schijnen op een niet-voldragen 
mening, als het ging om de binding aan de belijdenis? 
De schorsing van De Cock komt op een speciale manier in beeld als De Groot zijn 
brief afsluit: "Voorts kan ik niet nalaten, u te betuigen, hoe diep het mij smart, dat 
uw onberaden en onchristelijke ijver u zoo verre heeft vervoerd van het Evangelie 
der liefde, en mijne arme, arme Gemeente met u in zoo veel ellende brengt. God, 
bid ik , moge ook hier uit het kwade het goede doen voortkomen, u leeren inzien en 
gevoelen, dat (naar Gal. 5: 20, 22) vijandschap, twist, toorn gekijf, werken zijn van 
het booze, verdorvene vleesch, en tot de vruchten van den herborenen geest ook 
behooren liefde, vrede, langmoedigheid, zachtmoedigheid;..."^^ Goed beschouwd 
maakt De Groot hiermee een definitief eind aan een jong begonnen vriendschap: 
meeleven met de persoon van de geschorste (en zijn gezin) komt niet in beeld, de 
tuchtmaatregel heeft De Cock over zichzelf uitgeroepen. 
De Cocks afwijzende reactie op De Groots verklaring heeft in 1834 en volgende 
jaren niet geleid tot een kerkelijke veroordeling van de leervrijhcid en een kerkelijke 
tuchtmaatregel tegen de verkondiger ervan. 

Ad b. Vier Hervormde predikanten uit de noordelijke provincies lieten kort na de 
schorsing van De Cock via een brochure of een pamflet horen welke koers zij voor de 
kerk belangrijk vonden. Daarnaast geeft een briefje van de preses van de algemene 
synode blijk van nieuwsgierigheid naar de ontwikkelingen rondom De Cock. Het 
volgende moge dienen tot inkleuring van de posities. 
De meest uitvoerige publicatie is een serie van zes Bijdragen voor de zuivere BijbeLleer of het 

" Aldus H.J. Koenen aan G. Groen van Prinsterer, 27 maart 1834; Groen van Prinsterer, Bnejwisseting, II, 
46. 

" Handelnigen van de Algemene Synode der Hervormde Kerti m liet Komnicnjk der Nederlanden, 1834, 142-165; vgl. 
Hel. de Cock, Hendnii, 270-275. 

*' De tekst van de brief d.d. 7 januari 1834 staat bij Hel. de Cock, Hendnk., 268, en G. Keizer, Afscheiding 
, 229, en idem: A.a., 317v 

* De Groots antwoordbrief d.d. 8 januari 1834 vindt men bij Hel. de Cock, Hendnii, 268w. en G. Keizer, 
Afsclmding, 229v. en idem, A.a., 318v. 
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oude kleed zonder nieuwe lappen van ds. J. van der Linden van Sprankhuizen te Kantens, 
waarvan de laatste verscheen in september 1834. Met het 'oude kleed' bedoelde 
deze predikant de Bijbel, terwijl de 'nieuwe lappen' betrekking hadden op de refor
matorische belijdenisgeschriften (de 'formulieren') die op de Bijbel genaaid waren. 
Mede daardoor werd in de kerk het gezag van 'de zuivere Bijbelleer' in andere dan 
confessionele bewoordingen aan de orde gesteld. Dat deed Van der Linden door 
te zeggen dat 'de Openbaring, zoo als Jezus die van den Hemel bragt', als 'bron 
van al het weten, gelooven, hopen en werken der Christenen' werd verbroken door 
'bijvoegselen van welke naam of gezag ook'. Daarmee was volgens de schrijver 'het 
heilig beginsel der kerkhervorming' vernietigd. 
Volgens Van der Linden waren de Dordtse Leerregels het sterkste bewijs voor deze 
stelling. En in combinatie daarmee was ook de 'geregelde onderteekening der zoog
enaamde Formulieren van eenigheid' een verwerpelijke zaak. Maar gelukkig was met 
de kerkelijke reorganisatie van 1816 de verbindende kracht van de Dordtse Leerre
gels verdwenen. Van der Linden kon nu blij uitroepen: "Waarderen wij dit voorregt, 
landgenooten!" Hij wenste geen terugkeer naar iets dat gelijkstond met 'Protestants 
Pausdom en Protestantse Jezuïeten'.^' 
Deze beschouwingen lopen parallel met die van Hofstede de Groot en zijn zelfs in de 
argumentatie gelijk, waar Van der Linden artikel 7 van de NGB inzet om het gezag 
van de belijdenis te ontkrachten met een beroep op de volkomenheid en genoeg
zaamheid van de Heilige Schrift als regel van het geloof 
Met deze kruistocht tegen de (binding aan de) Gereformeerde belijdenis ging Van 
der Linden het hele jaar 1834 door. De Cock heeft zijn denkbeelden bestreden en 
getracht een veroordeling van deze predikant te bereiken. Tevergeefs, zoals we nog 
zullen zien. 
Het briefje van ds. H.H. Donker Curtius, de in Arnhem wonende preses van de alge
mene synode, gericht aan secretaris J.D. Janssen, is er één uit een correspondentie 
waarin de lijnen uitgestippeld waren om De Cock gevonnist te krijgen. Het briefje 
glom dan ook van genoegen daar De Cock was veroordeeld op de manier zoals hij 
gewenst had. In Onderdendam had het CB van Middelstum zich keurig aan zijn 
geheime instructies (gericht aan CB-preses ds. Damsté) gehouden. 
De 80 bladzijden tellende brochure Ontboezeming van ds. R. Engels^*, predikant in het 
Groningse Nieuwolda, vertolkt de stem van iemand die zich keert tegen wat hij zag 
als de extremen ter linker- én ter rechterzijde van het midden van de Hervormde 
Kerk. Engels' bedenkingen betreffen enerzijds de uitgesproken wens tot leervrijheid 
van iemand als Hofstede de Groot, anderzijds wil hij ook niets weten van het zweren 
bij de Dordtse kerkorde (zoals De Cock doet) en protesteert hij tegen moralistische 
prediking.^^ Hij wil opkomen voor 'vroomheid en regtzinnigheid', in het bijzonder 
bij de predikanten. 
In de maand april gaat Engels in dit spoor verder met een reactie op De Groot die in 
zijn tweede druk van diens Gedachten zich had verweerd tegen Engels. 

" Vgl. de inleiding van D. Deddens in H. de Cock, VC, I, 43 Iv. 
™ De brochure van Engels (zie ook noot 34) kwam uit bij R.J. Schierbeek te Groningen. Engels ontpopte 

zich al spoedig als een criticus van de Afscheiding, daarbij ook als pleitbezorger voor de handhaving van 
de gereformeerde belijdenis en een criticus van de Groninger Richting. 

^ Zo EL. van 't Hooft in BLGNP, IL; vgl. G.A. Wumkes, R. Engels en het Réveil, in: GVA, 1914, 
94-120. 
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De Friese predikant WJ. Tenckinck diende de gemeente Tzum, waar hij in 1831 
een conflict kreeg met een ouderpaar dat hun kind niet door Tenckinck wilde laten 
dopen. Als reden daarvoor werd genoemd dat deze dominee de Godheid van Chris
tus had geloochend. In het voorjaar van 1834 kreeg hij opnieuw met een criticus te 
maken die hem zijn negatieve oordeel over De Cock verweet. En dat had betrekking 
op Tenckincks brochure Wenken aan mijne gemeente, waarin hij de aanval van De Cock 
op Meijer Brouwer en Benthem Reddingius veroordeelde.^" 
Van het pamflet Samenspraken van ds. H. Timmer - hij diende de 644 leden tellende 
Groningse gemeente-combinatie Garnwerd-Oostum - is bekend dat hij zich vanuit 
zijn 'verlichte' denken scherp tegen dwepers en separatisten keerde. De in de titel 
genoemde 'vader Reinhoofd' staat voor het 'weldenkend kerklid' dat de geloofsop
vattingen en de belevingswereld van de 'dwepers' ten stelligste afwijst. Zo keerde 
Timmer zich tegen hen die 'het oude licht' weer op de kansel brachten en met hun 
'dweeperij' een kerkscheuring veroorzaakten. 
Wesseling geeft aan dat Timmer 'de Groninger richting zeer was toegedaan', een 
gegeven waarvan in 1834 nog geen sprake kon zijn.**' 

Timmer laat in zijn Samenspraken de zoon aan vader reinhoofd vragen welk onderscheid er is 

tussen de dweper en de ware chnsten Vader antwoordt daarop als volgt "De dweper zegt 

"God IS geducht en zeer te vreezen " Maar de ware chnsten stelt daartegenover "God open

baart zijne grootheid in liefde en goedgunstigheid " Daarbij wordt verwezen naar de Bijbel

teksten Joh 3 16,1 Joh 4 16, Rom 5 6 en Rom 8 32 Opvallend is dat Timmer de dweper 

zich niet laat beroepen op een Bijbelwoord Ook niet als het gaat om de uitverkiezing De dwe

per gelooft volgens Timmer het volgende "God heeft besloten, dat eenigen uit het gevallene 

menschdom zullen zahg worden " Maar de 'ware gelovige' beroept zich op l Tess 5 9 en 1 

Tim 1 4 en stelt "God wil dat alle menschen zalig worden " Want Jezus stierf voor de gehele 

wereld ^^ Timmer laat zich hier kennen als een goede leerling van de Groninger hoogleraar 

H Muntinghe Als oorzaak van de dwepenj ziet Timmer de 'mystieke opvoeding, de onkunde, 

de zedeloosheid en de tegenheden op aarde' die een mens met een 'zwaarmoedig gestel en teu-

gellooze verbeelding' gemakkelijk tot een dweper maken " 

Ovengens heeft Timmer zich tijdens zijn predikantschap in Garnwerd ontpopt als auteur van 

geschnften op het gebeid van de kennis van de mensehjke geest Tussen 1832 en 1836 verscheen 

bij de Groningse drukker W Zuidema zijn Proeoe eener theoretische en prachsche menschkund^ en in 

1837 b i j j Oomkenste Groningen zijn Verhandeling over de zonderlinge Uitwerkselen der Menschehjke Ver

beeldingskracht, m acht Samenspraken van de familie GroenhoJP^ Hierin stelde Timmer dat de mensehjke 

verbeeldingskracht de grond is van alle godsdienst (p 77) In zijn Vijfde Zamenspraak tekent hij 

' J Wessehng, Afsch Fnesl., III, 88v , Tenckinck gaf ook uit Beschouimngen van Johannes den Dooper, 
Leeuwarden 1842 

' J Wessehng, Afsch Gron , III, 110 Overigens wordt daar het pamflet Sflrnenspraken uit 1834 niet aange
geven als een van Timmers uitgaven Het ledental van Garnwerd-Oostum vindt men bij Wessehng op 
p 12 Vgl J A de Kok, Breuklijn, 377, waaruit men kan afleiden dat bijna 100% van de bevolking tot de 
NHK behoorde 

' H Timmer, Samenspraken, 11-13 
' H Timmer, ^arnCTu/jrafei, 17,18, de samenvatting in de Vaderlanéche letteroefeningen van 1834 (p 690) 

geeft een goed beeld van de inhoud van deze brochure, het geschnft in in te zien in de KB te Den Haag 
en de Tresoar te Leeuwarden 

' Catalogus Komnkhjke Bibhotheek, Den Haag 
' Het werk dat 154 pagina's telde wordt besproken in De Gods, J g 1838, p 399 w en in te zien via 

wwwDBNLorg 
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de piëtisten zij hebben wel 'de grond der godsdienst', en ook wel het middel om die te beogenen, 

maar 'zij hebben de teugel niet, 7ij zijn als een vaartuig zonder roer, zij missen het verstand, dat 

voor afwegen en zotte ongerijmdheden behoedt' 

Geleidelijk aan ontwikkelde de/e predikant zich tot filosoof van het empirisme, daarin is hij in 

zekere zin een voorloper v an C W Opzoomer (1821-1892) De menselijke rede vindt bij Timmer 

haar grondslag in het gevoel dat uitgaat van 'de daadzaken der ondervinding' en zo het enige 

richtsnoer is tot de kennis van het ware, goede en schone F Sassen licht dat verder toe met de 

woorden "Het gevoel wordt onderscheiden in den uitwendigen zin, die door middel van de 

zintuigen ons voor de indrukken van de buitenwereld vatbaar maakt, den inwendigen zin, die 

het waarheidsgevoel, het zedelijk gevoel en het schoonheidsgevoel omvat, en den godsdienstigen 

zin of het godsdienstig gevoel, dat deels onmiddellijk door den indruk van de dingen op onzen 

uitwendigen zin, deels middellijk door onze eigen voorstelhngen in ons wordt opgewekt De 

wijsbegeerte der er\ anng, die op de werking van den drievoudigen zin wordt opgebouwd, komt 

naar de mening van Timmer niet alleen overeen met het 'algemeen gevoelen', maar zij is ook een 

trouwe bondgenoot van het Christendom en het meest geëigend om den eerbied voor de wijsbe

geerte te herstellen, die door het idealisme verloren is gegaan Daarenboven past zij volkomen biJ 

het karakter van den Nederlander ""' 

Ad c-J. De meeste andere - bij naam bekende - schrijvers in dit overzicht hebben 
on/e aandacht reeds gehad in het relaas over de aanloop tot de schorsing van De 
Cock en behoeven nu geen andere toehchting. De overige schrijvers zijn anoniem en 
niet meer te identificeren. De Cock stelde de anonimiteit niet op prijs. 

Proces-verbaal: een belastingdelict van De Cock? 
Een weinig bekende kwestie is die van een proces-verbaal tegen De Cock die een 
hoge boete kreeg opgelegd wegens een vermeende overtreding van de patentwet. 
Deze zaak kreeg van de kant van de kerkhistorici slechts weinig aandacht.^' Het viel 
vrijwel samen met de schorsing van De Cock die uiteraard volop aandacht kreeg. De 
zaak zelf verdient onze aandacht en omdat de vraag gesteld mag worden of er ook 
een verband bestaat - of werd gelegd - tussen de schorsing en het bewuste delict. 
In ieder geval vond De Cock het wel zo belangrijk dat hij zijn beklag deed over dit 
proces-verbaal in zijn rekest van 22 december 1833 aan koning Willem I.''̂  We willen 
trachten de feitelijke gang van zaJcen te reconstrueren en doen tevens een poging 
om de kwestie op zijn werkelijke waarde te beoordelen, een waarde zoals die voor de 
burgerlijke autoriteiten gold en ook voor De Cock; daarbij stellen we de vraag welke 
impact deze kwestie op zijn al lopende zaak heeft gehad. 
Op 28 november 1833 — dus nog in de periode toen er van schorsing geen sprake was 
- kreeg De Cock bezoek van een groep van vijf mannen. Het bleken vier belasting
commiezen te zijn; twee van hen kwamen uit het naburige dorp Hornhuizen en twee 
uit Zoutkamp; ze waren in gezelschap van de deurwaarder van Leens. Ze hadden 

F Sassen, Geschudenu van de xmjsbegeeTle m Nederland^ 315v Timmer schreef in 184b Hei Idealisme of de licht-
phihsophw der XlXe eeuw, in betrekhng tot het Chnslendom beschouwd en van het standpunt der Christelijke openbaring 
en de ervanngs-wysbegeerte wederkgd Groningen 1846 
Afgezien van Hel de Cock {Hendrik, 127wJ heeft J C Rullmann (Afscheiding, 129) er slechts enkele ali
nea's aan gewijd en deze economisch-fiscale kwestie niet uitgediept G Keizer [Afscheiding, 362) doet het 
nog korter af door er slechts in een alinea aandacht aan te besteden 
RekestvanH de Cock aan koning Willem I, d d 22 december 1833, in Hel de Cock,//rarfni, 127-131. 
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van de inspecteur der belastingen te Appingedam (waaronder Ulrum ressorteerde) 
opdracht gekregen om tegen de predikant van Ulrum proces-verbaal op te maken 'ter 
zake van het verkoopen van boeken, zonder vooraf daartoe patent te hebben gevraagd en bekomen'. 
De Cock heeft vrijwel onmiddellijk aangevoeld dat hier een mug tot een olifant werd 
verheven, waardoor er een pressiemiddel gecreëerd kon worden om zijn publicitaire 
activiteiten stevig aan banden te leggen 
Wat was er gebeurd? Over welke overtreding precies kreeg hij nu een 'calange', 
d.w.z. een bekeuring?"'' 
De Cock had in de loop van 1833 een aantal door hemzelf geschreven boekwerkjes 
voor eigenrekening laten drukken die hij, ook vanwege het ontbreken van een boek
handelaar in Ulrum, zelf te koop of te geef had aangeboden. Van het één en ander 
had hij mededeling gedaan vanaf de preekstoel. De Cock, die geen enkele kennis 
had van 'fiscale economie', deed hiermee zaken waarvoor men een patent nodig 
had. Dat had hij kunnen regelen met het plaatselijke 'College van zetters', dat onder 
voorzitterschap van de burgemeester, de heer Bazuin, hiervoor was aangesteld. Maar 
volgens Helenius de Cock had zijn vader - die in volledige openbaarheid handelde -
hierover geen enkel signaal gekregen van de kant van de plaatselijke autonteiten. 

De vraag waarom De Cock deze boekjes geheel voor eigen rekening - en dus eigen nsico het 

drukken, is niet goed te beantwoorden Was er geen drukker-uitgever die /elf het risico droeg'^ 

Of wüde De Cock bij de verspreiding zelf de touwtjes in handen houden'' Dit laatste is zeker 

niet onmogelijk De Cock voelde zich allereerst verantwoordelijk voor zijn eigen gemeente, ver

volgens voor allen die van heinde en verre op zijn prediking afkwamen Daardoor waren er 

voldoende mogelijkheden om de geschnften aan de man te brengen 

De bekeuring werd door De Cock dan ook niet geaccepteerd; het boetebedrag van 
honderd gulden stond in geen verhouding tot de derving aan inkomsten van de 
belastinginspecteur. Maar er was meer: het ergerde De Cock dat men hem van opzet 
betichtte Hij waarschuwde de heren dat hij zich hierover zeker zou beklagen bij de 
koning. Maar, aldus het verhaal, daar konden ze alleen maar om lachen: de koning 
zou zich er niet aan storen. Op 22 december 1833 stelde De Cock een rekest op dat 
hij aan koning Willem I toezond.'" Daarin deed hij zijn beklag over de schorsing 
én over de zaak van het economische delict. Over dat laatste deed hij dat met de 
woorden: "Van de zijde der wereld, ben ik op eene listige vrijze, alle redelijkheid 
verlatende, door de commiesen aangevallen, omdat ik van die boekjes, gelijk van de 
vongen, wel overdeed aan deze en gene, die mij zulks verzochten." Alle redelijkheid 
verlatende, hebben zij mij, schoon zij zelven niet anders konden betuigen, als in 
gemoede overtuigd te zijn, dat ik juist niet met opzet de wet overtreden had, mij ech
ter proces-verbaal gemaakt, om mij maar moeite en kosten te veroorzaken..." Drie 

' ' De enigszins verouderde term 'calange' komt men o a tegen in de bnelVvisseling van secretaris J D 
Janssen aan H H Donker Curtius, de preses van de algemene synode, het hanteren van deze term 
maakt duidelijk dat Franse taalinvloeden ook 20 jaar na de bevrijding van de Fransen - nog steeds 
merkbaar waren, zeker bij de ehte 

™ De tekst van de rekest vindt men in het Archief De Cock, GAK, inv nr 27, ook in Hel de Cock, Hendrik, 
127-131 

" De Cock doelt op zijn uitgave van de Dordtse Leerregels, het Kort Begnp en de brochure Verdedtcbgmg van de 
ware Gereformeerde Kerk, waarvan hij verschillende exemplaren aan belangstellenden had verstrekt, soms 
tegen betaling, soms gratis Hel de Cock, Hendnk, 128 (noot) 
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van de vijf mannen maakten zich, aldus De Cock, 'vooral schuldig in het vorderen, 
ook tegen hunne overtuiging, van mijne schuld'. De Cock wenste dat de koning zich 
zou inzetten voor de bescherming van 'de goede Gemeente en mij ook in dezen, 
tegen de onredelijke handelwijze van zulke verderfelijke menschen'." 
Maar dat laatste bleek anders uit te pakken' op 25 februan 1834 maakte de regering 
bekend dat De Cocks bekeuring werd toegewezen 'volgens de bestaande wetten aan 
de Administratie der belastingen of, des verkiezende aan de gewone Regtbanken' " 
Door de boete te weigeren werd de zaaJi van De Cock op administratief niveau 
behandeld. Justitie wachtte niet op Den Haag, maar begon al op 3 januari 1834 - dus 
aan het begin van De Cocks schorsingspenode - met de behandeling van het pro
ces-verbaal. De Cock diende in Appingedam te verschijnen waar de inspecteur der 
belastingen, de heer Hollaer van Gote, hem het proces-verbaal voorlas en hem vroeg 
of hij iets 'regtens tegen het geverbaliseerde' meende te kunnen inbrengen. Hierop 
repliceerde De Cock, "Dat hij het geverbaliseerde niet konde berispen, doch wat 
de redenen van verontschuldiging betroffen, hij het in zijn belang achtte, te moeten 
bijbrengen, dat meer anderen b.v. schoolmeesters ook boekjes aan hunne leerlingen 
verkochten, zonder echter gepatenteerd te zijn."^* Daarop reageerde de inspecteur 
met de opmerking dat een schoolmeester niet zelf de auteur was van de boekjes die 
hij aan zijn leerlingen verkocht, maar De Cock wel als schrijver voor eigen rekening 
zijn werken had laten drukken en ze 'in persoon uitvent en verkoopt'. Het was dan 
ook onjuist de bepalingen van de patentwet op een schoolmeester gelijk te stellen met 
die op predikanten. De inspecteur eiste als boete honderd gulden. Hier moest De 
Cock het mee doen. Maar hij greep de kans om nog iets naders met betrekking tot 
zijn bekeuring naar voren te brengen. Dat betrof het feit dat volgens De Cock de twee 
commiezen uit Hornhuizen tot de Rooms-katholieke Kerk behoorden.'^ Zij waren 
in zijn ogen niet alleen 'de voornaamste aandnjvers' van de bekeunng, maar deden 
graag mee aan de verdrukking van 'de goede Gemeente'.'^ De inspecteur wilde ech
ter geen lange woordenwisselingen meer aanhoren, zoiets achtte hij volgens eigen 
bewoordingen in een rapport d.d. 10 januan 1834 aan Gouverneur Rengers - 'bene
den de eer en het belang der Administratie, als beneden mijn caracter'." 

" Het rekest van De Cock d d 22 dec 1833 kwam ook onder ogen van ambtenaar J D Janssen, deze 
begreep niets van de zaak van de calange Hij zou de gouverneur van Groningen om nadere inlichtin
gen vragen Brief van J D Janssen aan H H Donker Curtius, 1 jan 1834, in F L hos, Archiefstukken, l, 
244 Ook de minister van Eredienst wilde graag meer duidelijkheid, in een bnef van 2 jan 1834 aan 
de gouverneur van Groningen verzocht hij daarom In, Archief Gouverneur van Groningen, RHC GA, 
toegang 800, inv nr 2263 

" Missive van de Minister van Staat belast met de Generale directie voor de zaken der Hervormde Kerk, 
enz aan PKB Groningen, d d 25 februan 1834 In Archief Classis Middelstum \834, RNCGA, toe
gang 182, inv nr. 27 Vgl F L hos, Archufstukken, 251w 

" Rapport van de Inspecteur der Belastingen te Appingedam aan de Gouverneur van Groningen d d 
lOjan 1834, in F L hos, Archtefstukken, l, 2i5vv 

" De Cock IS in zijn rekest aan de koning niet zo verstandig bezig geweest door de twee commiezen tut 
Hornhuizen onder de vermelding van hun achternaam aan te wijzen als leden van de RKK, daarnaast 
beschuldigde hij hen tegelijk v an onwettige praktijken omdat volgens hem de een zonder patent het v ak 
van boekbinder uitoefende en de andere een meid in dienst had, zonder over die chenstbetrekkmg de 
verschuldigde belasting te betalen 

^̂  De Cock had ongelijk met deze bewering a slechts een van de ambtenaren bleek rooms-kathohek te 
zijn, b de door hem geuite beschuldiging spreekt meer van antipapisme dan van nuchterheid. 

" F L Bos, Archufstukken, I, 245v 
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Daar De Cock persisteerde bij zijn weigering deze boete te accepteren, moest de 
inspecteur zich verstaan met de Gouverneur van Groningen voor verdere justitiële 
stappen. In zijn tweede rapport aan Gouverneur Rengers d.d. 15 januari 1834'^ 
bracht hij zijn hoogste provinciale superieur de volgende overwegingen onder ogen: 
l^ dat De Cock zich in zijn ogen heel zwak had verontschuldigd, 2'. dat De Cock 'de 
eendragt' in de maatschappij veranderde in 'tweedragt'; en 3"̂ . dat het 'zedelijke doel' 
van De Cock 'mogelijk niet in het ophoopen van aardsche Khatten bestaat, maar even
wel daarhenen strekt, om zich geheel kosteloos eenen aanhang te vormen, en wel 
eenen aanhang, die in oorsprong, middelen en de gevolgen aanleiding zoude kunnen 
geven tot scheuringen in het kerkelijke, tot allerlei beroeringen in het burgerlijke 
leven, en alzoo de aloude en rampzalige bloedtoneelen zoude kunnen doen herboren 
worden, welk(e) ieder regtgeaard Nederlander wel zoude wenschen, dat geen tijdvak 
in onze [...] zo roemvoUe vaderlandsche geschiedenis konde uitmaken, - waaruit dus 
zoude volgen, dat wel is waar Ds De Cock geen millioenair tracht te worden, maar 
wel eenen dweepzieken volksmenner." Vooral deze overweging woog de inspecteur 
zwaan En daarom was de boete zo hoog. 
De Gouverneur van Groningen heeft deze laatste overweging niet geaccepteerd. In 
zijn resolutie van 21 januari 1834" liet hij deze inspecteur weten dat diens oordeel 
'over de gevoelens van den Bekeurden ten aanzien van kerkelijke zaken in dezen 
geheel niet te pas komt, en hij alleen op den aard der overtreding van de patentwet 
en de bedoeling om dezelve te ontduiken, had behooren te letten'. Mee daarom 
draaide de Gouverneur het boetebedrag terug tot 25 gulden. Hiervan zal De Cock 
zeker bericht gekregen hebben; maar uiteraard kreeg hij geen letter te lezen van 
de gedachtegang van de Gouverneur die tot deze reductie had geleid. Gouverneur 
Rengers heeft zich hier laten kennen als een evenwichtige overheidspersoon die zijn 
bevoegdheid inzette om uitwassen zoals in deze zaak de kop in te drukken. In hoe
verre hij hierin was geadviseerd door 'Den Haag' - waar men van de kwestie wist 
door het rekest van De Cock~ is niet aan te wijzen. We mogen aan nemen dat de 
gouverneur in eigen verantwoordelijkheid zijn maatregel heeft genomen. 
De hier besproken zaak had voor De Cock financieel een minder bittere smaak 
gekregen, toch zal de nasmaak in de eerste tijd na de schorsing nog wel voor enige 
spanning hebben gezorgd: wat zouden zijn tegenstanders hem misschien nog meer 
in de schoenen willen schuiven? 

Op enkele aspecten willen we hier nog nader ingaan. Allereerst de vraag naar een 
mogelijk verband tussen het behandelen van een vermeend economisch delict en dat 
van de intussen ingegane schorsing van De Cock. M.a.w., is de ene zaak los van de 
andere behandeld, of is er verwevenheid tussen beide aan te wijzen? 
De Cock het zelf merken dat voor hem de justitiële vervolging vanwege de verkoop 
van boekjes sterk verbonden was met zijn grote kerkordelijke zaak, waarin hij ook 
als vervolgde stond genoteerd. Maar, zo willen we vragen, ging De Cock niet veel te 
ver door een financieel-economische kwestie te plaatsen in het kader van vervolging 
van 'de goede gemeente? Wat heeft hem bewogen het één en het ander zo aan elkaar 

Rapport van de Inspecteur der Belastingen aan de Gouverneur van Groningen d.d. 15 jan. 1834, in: 
F.L. Bos, Archufstukken, 247v. 
Resolutie van de Gouverneur van Groningen d.d 21 jan. 1834, m: F.L. hos, Archufstukken, 248v. 
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te koppelen' Dacht hij misschien dat dit zijn zaak ten goede zou komen' Wilde hij 
zich soms een slachtofferrol aanmeten om daarmee te bereiken door een jusOtiele 
autonteit met mededogen te worden behandeld' Vragen genoeg, maar van hem zelf 
knjgen we geen direct antwoord Wij zullen er goed aan doen te denken aan het fei
telijke gegeven dat De Cock terecht stond als iemand die er heilig van overtuigd was 
als predikant de zuivere leer van het Evangelie uit te dragen De vraag of hij hiervoor 
een middel hanteerde dat als 'onwettig' zou kunnen worden gebrandmerkt, is waar
schijnlijk nooit bij hem opgekomen - dat wordt ook door zijn Helenius gesteld Hij 
heeft zich echter wel afgevraagd waarom een schoolmeester in diens schooldomein 
wel boekjes aan de kinderen kon verkopen en waarom hij als predikant met iets 
dergelijks kon doen in zijn kerkelijk domein Feit is dat De Cock de zaak van deze 
verkoop niet in het stiekeme heeft afgehandeld, maar publiekelijk, vanaf de kansel 
deed hij er mededeling over En daarvan hadden de lokale betrokkenen die toezicht 
op dit soort zaken hadden te houden dus kunnen weten En zij hadden de predikant 
erop kunnen attenderen dat hij niet volgens de wettehjke regelingen bezig was Maar 
dit bleef achterwege Waarom, is met bekend Toch werden er commiezen naar de 
Ulrumse pastone gedingeerd Was er dus toch een persoon of instantie die hienn 
een kans zag om De Cock eens aan te pakken' Indien De Cock een en ander inder
daad heeft overwogen, zal de hem bereikte mededeling dat twee van de commiezen 
tot de Rooms-katholiekc kerk behoorden hem argwanend hebben gemaakt 
Daarmee komen bij een volgend aspect, namelijk dat van de gevolgen van de wet
telijke vrijheid van godsdienst voor alle bestaande godsdiensten Daardoor konden 
- zeker in de visie van De Cock - de rooms-katholieke Nederlanders gebruik maken 
om hun invloed en macht te versterken, wat merkbaar werd in alle sectoren van de 
maatschappij Ook in Noord-Nederland waar de rooms-katholieke religie ver m 
de minderheid was werd de invloed van 'Rome' steeds meer merkbaar De Cock 
zag daarvan een duidehjk bewijs in het optreden van twee van de hem bezoekende 
commiezen' De 'valse godsdienst' werkte in de justitiële aanpak mee aan het tegen
gaan van het werk van De Cock waann hij juist voluit de 'ware gereformeerde leer' 
wilde uitdragen De vnjheid van godsdienst was in geding, net als m de tijden van 
de kerkhervorming Maar de overheden in Nederland zagen dat niet zo De Cock 
was teleurgesteld, hij had gehoopt en ook verwacht (met het indienen van zijn rekest) 
ddt de koning en diens minister van Eredienst die juist voor de belangen van de 
Hervormde kerk aangesteld was hem zouden beschermen en helpen de Roomse 
invloeden tegen te gaan De vnjheid van godsdienst was immers bevochten in de 
stnjd tegen Rome en de daarmee verbonden machten'^" 

Maar en dat is een derde aspect de behandehng door de minister van zowel de 
zaak van het door De Cock begane economische delict als van zijn schorsing^' maakt 
duidelijk dat de minister deze twee van elkaar te onderscheiden zaken in een keer 
behandelt En dat hij het geheel beoordeelt vanuit een behchting De Cock is de 
man die het plan heeft 'te werken tot de vernieuwing der heülooze kerktwisten der 

Het mag duideli|k zijn dat De Cock daarbij uitging van de letterlijke interpretatie van artikel 36 van de 
Nederlandse Geloofsbelijdenis 
Zie het rapport van de minister van Eredienst van 20 februari 1834 en tevens zijn missive van 25 
februari aan het PK.B v in Groningen Het Rapport van de minister vindt men bij FL Bos, Archiefstuk 
te, 251V, de missive vindt men zoals hierboven al werd aangegeven in het archief van het CB van 
Middelstum 1834 
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17' eeuw, bijzonder door bij minkundigen de lust op te wekken tot schoolsche har-
rewarrerijen en door het ten toon stellen en verdacht maken ambtgenooten, die niet 
in zijn gevoelens deelen'. Vervolgens stelt de minister dat De Cock 'sedert zijn komst 
te Ulrum, door eene dweepzieke predikwdjze veel toeloop onder de dorpsbewoners 
verkregen hebbende, eene groote verbeelding van zichzelven had opgevat, zoodat hij 
zich geroepen waande, mede als hoofd der kerkelijke oppositie of bewegingspartij 
op te treden en zich eenen naam te verwerven'. Hierdoor wordt het economische 
delict van De Cock niet als zaak-op-zich gezien (en behandeld), maar als totaal inge
kaderd in de visie die de minister heeft op het kerkelijk optreden van de Ulrumse 
predikant: deze man is een opposant die met alle ter beschikking staande middelen 
moet worden bedwongen. Men zou hier kunnen twijfelen aan de zuiverheid van de 
handelwijze van de overheid. 
Intussen is de vraag naar het verband tussen justitiële vervolging en kerkelijke tucht
maatregelen helder te beantwoorden: niet alleen De Cock legde dit verband, maar 
hetzelfde werd ook gedaan door de hoge overheid. De Cock deed dat vanuit de 
overtuiging van de bescherming van de gereformeerde religie door de overheid, de 
minister deed het om de Hervormde kerk te bewaren voor 'heilloze twisten'. Zowel 
de Ulrumse predikant als de minister van eredienst gingen uit van de gedachte van 
een sterke verbondenheid van kerk en staat."^ 

De opinie in regeringskringen over De Cock 
In de hier beschreven zaken is de kennismaking van de koning met de ontwikkelingen 
rond De Cock in 1833 door de informatie die de vorst krijgt zonder meer eenzijdig 
en negatief te noemen. Tegelijk blijkt dat de koning kennelijk veel vertrouwen heeft 
in zijn minister(s), hij volgt hun adviezen ongewijzigd op. Men kan zich afvragen 
in hoeverre de koning andere informatiekanalen had kunnen aanboren zonder zijn 
ministers voor het hoofd te stoten. En ook of de koning werkelijk geïnteresseerd was 
in deze hem voorgelegde kwesties. Het departement van Eredienst was voor hem 
maar één naast de andere, en welk departement woog hem het zwaarst? Intussen 
mogen we wel stellen dat de koning veel er veel aan gelegen was om pais en vree in 
de kerk(en) te handhaven, en wel als voorwaarde voor het behoud van de vrede in 
de samenleving. 
Verder kan men vaststellen dat de sinds 1816 uitgezette koers van 'Den Haag' ten 
aanzien van de Hervormde kerk gehandhaafd werd: de overheid wenste pertinent 
niet terug te keren naar de tijden van 'Dordrecht 1618-19'. En dus hadden de auto
riteiten een afkeer van iedere voorganger die daartoe opriep. Men wenste dus uit 
de provincies ook geen verstorende invloeden die de eenmaal uitgezette kerkelijke 
koers zouden ombuigen in tegengestelde richting. Handhaving van de status quo was 
het adagium. Nieuw beleid van Den Haag kon men echter daar verwachten waar 
een crisis het culminatiepunt bereikte; in een dergelijke constellatie was men wel 
genoodzaakt met steeds sterker wordende irritaties de weg in te slaan naar hardere 
repressiemaatregelen. 

In de pro\nncie Groningen wab de gouverneur president was van het Kollege van Toezigt op de ker
kelijke administratie der Hervormden, een college van totaal zeven prominenten; daann /aten naast 
de president van het PKB en een aantal kerkelijke prominenten ook twee leden van de Gedeputeerde 
Staten. 
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Steunbetuigingen voor De Cock 
De Cock ontving vanaf het begin van de schorsingspenode een stroom van steunbe
tuigingen, niet alleen van mensen dichtbij hem, die hem het naast stonden (zoals zijn 
kerkenraad, of van een enkele speciale vriend), maar ook van personen uit alle delen 
van het land die op dat moment voor hem soms volkomen onbekend waren. Onder 
de stukken zijn veel bneven, ook zijn er manuscripten bij die later in brochurevorm 
werden uitgegeven. 
In een tijd waarin de berichtgeving bepaald werd door 'snail-mail', en de bereikbaar
heid van veel mensen nogal te wensen overliet, waren desondanks de benchten uit 
het Noord-Groningse Ulrum doorgedrongen tot veel woningen van zowel voorname 
als eenvoudige heden. 
We geven hieronder een schematisch overzicht van de ons bekende brieven en andere 
pennenvruchten van De Cocks vrienden en medestanders in de eerste maanden van 
zijn schorsing. Daarbij dienen twee dingen opgemerkt te worden: a. deze lijst kan 
men niet als volledig beschouwen, daar veel briefmateriaal niet bewaard bleeP''; 
b. de brieven die we hier opnemen mogen we representatief achten voor de in bijna 
alle provincies van ons land bestaande belangstelling voor (en soms instemming met) 
het gedachtegoed van De Cock en het meeleven in zijn moeite over het kerkelijke 
vonnis. In dit verband is het goed te bedenken dat De Cock deze brieven zó de moeite 
waard heeft gevonden dat hij meerdere ervan - allicht met toestemming van de 
schrijvers - in een afzonderlijke brochure heeft uitgegeven.^* Een deel van de andere 
pennenvruchten was in geschreven vorm bij De Cock op de schrijftafel terechtge
komen, waarna hij er soms een 'voorrede' aan toevoegde. Een aantal publicaties 
was in gedrukte vorm ter kennis gekomen van De Cock. Uit het totale overzicht 
kan men een geografisch 'netwerk' construeren waarvan blijkt hoezeer de kerkelijke 
c.q. confessionele strijd te Ulrum in alle delen van Nederland meebeleefd werd. De 
plaatselijk begonnen 'reconfessionalisering' in De Cocks gemeente oversteeg de regi
onale grenzen en kreeg nationale omvang, waarbij de beginnende belangstelling in 
Duitsland^' een teken was dat deze zaak ook bij de oosterburen leefde. 
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Hel de Cock,//rarfni, 124 
H, de Cock, Overeenstemming der Geloovigen van Nederland uitgedrukt in Bneven, uit onderscheidene 
Provinciën onzes Vaderlands en uit Oostonesland Veendam 1834, ook in. VG, I, 387-416, met 
inleiding en annotaties van D Deddens, 383-386 en 417-428 
Niet alleen was er belangstelling voor De Cock en de Afscheiding in de noordelijke grensstreek Neder
land-Duitsland, ook kreeg De Cock bneven uit de graafschap Bentheim (dat ook sterk op Nederland 
was georiënteerd) en later uit Braunschweig, 
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We geven van elke pennenvrucht en van elke schrijver (zo mogelijk) een korte schets, 
in relatie tot het optreden van De Cock in 1833-1835. De hieronder gehanteerde 
nummenng correspondeert met die van de bovenstaande lijst. Dat sommige schrij
versnamen niet zeker zijn, of zelfs onbekend, is o.m. het gevolg van de door De Cock 
toegepaste geheimhouding, waarschijnlijk ter bescherming van de privacy van de 
betreffende persoon. 

1. Roelf Abels Kema (1796-1841), koemelker, wonend buiten de Kranepoort van 
Groningen; hij had op 24 november 1833 zijn 2-jarige zoon Evert in Ulrum 
laten dopen door De Cock. Bij hem aan huis werd op 27 november 1834 de 
afgescheiden gemeente van Groningen geïnstitueerd; bij die gelegenheid werd 
Kema ouderling.''' 

2. Freerkjans Hekma (1805-1850), was eerst landbouwer onder Warffum op de boer
derij 'De Volle Handt', even ten zuiden van het dorp; in 1834 kocht hij in het 
dorpje Zuurdijk (onder Leens) een groot boerenbedrijf, genaamd Castor, met 
plm. 60 hectare land. In het karnhuis vond op 15 dec. 1835 de instituering van 
de afgescheiden kerk van Leens plaats. Hekma werd een steunpilaar voor de afge
scheidenen in zijn omgeving. In zijn brief bemoedigt hij De Cock op twee manie
ren: eerst met voorbeelden van bijbelse vergelijkingen inzake verdrukking, en ook 
met verwijzing naar de zaak-Kohlbrugge; daarna met een breed citaat van Jesaja 
41 en van Psalm 137, welke teksten hij helemaal overschrijft. Hekma bidt zijn 
vriend de kracht van God toe om 'met de uwen te roemen in de verdrukkingen'.^' 

' De brief van Kema is reeds als bijlage afgedrukt bij het vonge hoofdstuk Het ongineel bevindt zich in 
het Archief De Cock, GA Kampen, inv nr 40 

' J Wesseling,4/;(;A Gron , I, register De bnef vindt men in H de Cock, KG, I, 390-393, 418 (noot 30) 
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3. Mcolaas Borneman (1794-1865), was 'koopman in kruidenierswaren' aan het 
Kleinzand te Sneek; hij trad veel op als oefenaar en schreef in de jaren 1833-
1835 tien brochures; later nog minstens drie. Het hier bedoelde boekje is getiteld 
Nadere beantwoording der vraag: Wat moet men denken van du leden der Nederlandsdie Her
vormde Kerk, welke in het begnp staan, dat hunne leeraars van de zuivere leer van het Evangelie 
zijn afgeweken en, uit dien hoofde zich aan derzelver prediking onttrokken? Aan alle mijne 
land- en natuurgenooten. Uitg. F. Holtkamp, Sneek, 1833. Het was een reactie op 
een anoniem pamflet met vrijwel dezelfde titel dat verschenen was bij A. Kloots 
te Den Haag."" 

4. H.P Scholte, de jonge dominee van Doeveren, Genderen en Gansoyen, schreef 
hier zijn tweede brief aan De Cock. Het is een reactie op een brief van De Cock 
aan hem, waarvan we geen exemplaar hebben. Hij neemt 'met ontzetting' ken
nis van diens schorsing. Hij vraagt De Cock of de gemeente bereid is 'eenparig 
met kerkeraad en kerkvoogden protest in te leveren tegen uwe afzetting (natuur
lijk is bedoeld: schorsing HV) en zich onafhankelijk te verklaren van de Synodale 
Hervormde Kerk, en als eene afzonderlijke gemeente des noods hunnen eigen 
Herder en Leeraar zoo veel mogelijk te bezoldigen; en alzoo een vrij toevluchts
oord te worden voor alle verdrukte en gehaatte Sionskinderen in den omtrek'. 
De Cock hoeft, volgens Scholte, niets te verwachten van de provinciale of de 
algemene synode, evenmin van de Provinciale Staten en de minister. En wat 
de koning betreft, deze wordt alles 'in een verkeerd licht voorgesteld'. Scholte 
nodigt De Cock met zijn vrouw en kinderen uit eens hem en zijn vrouw een 
bezoek te komen brengen: 'ons huis en tafel is tot uwen dienst'.'^ 

5. Johannes Andnessen (1780-1844), de vermoedelijke schrijver van deze brief, was 
bakker in de Nauwe Brugstraat te Sneek. In zijn huis is op 27 november 1835 
door De Cock de afgescheiden gemeente van Sneek geïnstitueerd. Hij is De 
Cock erg dankbaar voor het heldere geluid dat deze laat horen; hij dankt God 
omdat hij nog geen werkje van een leraar heeft gelezen 'die de ronde waarheid 
zoo duidelijk en klaar heeft aangetoond'. Hij wil graag van De Cock precies 
weten waarom hij geschorst is.^" 

6. Het hier bedoelde rekest is in dit hoofdstuk al aan de orde geweest. Slechts nog 
dit: de tekst van het rekest tamelijk onbeholpen; het geeft aan dat het een actie 
is geweest buiten De Cock om en uitgevoerd door 'eenvoudige gemeenteleden' 
die hun 'zeer algemene en geachte en beminde Leeraar' steunen met een rekest 
aan de koning. Van hem verwachten ze dat zijn 'vaderlijke zorge over Kerk en 
burgerstaat' uitstrekt en daarom ook zich wil inzetten om de schorsing van De 
Cock ongedaan te maken. 

7. J.M. Reidsema was koopman te Visvliet; hij verhuisde al spoedig naar Ulrum, 
waar hij betrokken werd bij de aankoop van enkele percelen grond met bebou-

H Florijn, BiGjVy, IV, vgl G A Wumkes, Wf/Zwiü/?«)«/m/)orfrrffen (tweede druk), 32w; B Doornbos 
in K. ter Laan en H J Jansonius, Gedenkwaardig/leden, 161, J Wesseling, Afsch Fmsl, III, m n 137 en 
413, ook register, S de Haan, 'Dat heet verlicht Hervormd, die helsche kramerij ' Nicolaas Borneman 
en de Afscheiding, in Publicaties van de Friese Kerkhistorische Vereniging,, 2001, band 4 , , 153-170 
De brief van Scholte is aanwezig in het Archief De Cock, GA Kampen, inv nr 40, ook is hij afgedrukt bij 
Hel de Cock, HendnJc, 121-124 en bij G Keizer, AJsclieuling, 333-335 
G A Wumkes, Fmse Reveil, 3 3 w , J Wessehng, Afsch Fmsl, III, 412 en register De tekst van de brief 
staat m H de Cock, VG, I, 393-395, zie ook 419 (noot 40) 
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wing, dat de afgescheidenen hebben omgebouwd tot hun eerste kerkgebouw. 
Tot de 22 ondertekenaars van het rekest behoorden ook enkele inwoners van 
Grootegast en Stroobos." 

8. De schrijver van de brief uit Overijssel is niet bekend; men kan vermoeden dat 
de volgende personen in aanmerking komen: a. D. Hoksbergen te Wilsum bij 
Kampen; b. F. Gunnink te Kampen, c. Joh. Ridderinkhoff te Zwolle/Ankum; 
d. O. Voortman te Rijssen. Zij hebben zich steeds heel nauw belrokken gevoeld 
bij de ontwikkelingen rondom Hendrik de Cock.̂ -̂  

9. Jan Mensen Kloppenburg (1757-1843), afkomstig uit een landbouwersfamilie te 
Nieuwe Pekela, was in 1830 'arbeider' (volgens zijn tweede huwelijksakte). Hij 
werd in 1835 — op de leeftijd van 78 jaar - catechiseermeester en oefenaar; later 
na opgeleid te zijn door De Cock predikant in de afgescheiden gemeente van 
Stadskanaal. In de hier bedoelde brochure van 23 bladzijden, getiteld Verdediging 
van de ware Gereformeerde leer en van de ware godvreezenden, uitgegeven bij TE . Mulder 
te Veendam, bestrijdt hij de brochure van P. Hofstede de Groot Wien zult gij 
gelooven, den mensch of God? In het huis van Kloppenburg werd op 10 april 1835 de 
afgescheiden gemeente van Stadskanaal gemstitueerd." 

10. Zie over deze brochure en de schrijvers (Dijkstra en Van der Werp) een eerdere 
paragraaf in dit hoofdstuk. 

11. De schrijver van deze brief is niet bekend; men kan denken aan iemand uit de 
gemeente van Scholte, maar ook aan J. Kool, een 'niet ongeletterde; boerenar
beider uit Dongen.'" 

12. A. Webb, vermoedelijk Maria Thiele, weduwe van Andries Webb, zij overleed te 
Nijkerk op 3 maart 1847 op 87-jarige leeftijd; zie: Genlias, in de onder nr. 13 
te behandelen brief van ds. Callenbach wordt ze aangeduid als 'eene hartelijke 
vriendinne en voorstandersche der Gereformeerde waarheid, en waarachtig tot 
den Heere bekeerd'. Callenbach wordt door haar aangeduid als 'mijn waarde 
Vriend'; hij heeft haar brief mee verstuurd met zijn eigen van 19 februari. Zij 
bidt De Cock toe dat hij 'met een ruyme dubbele maate van 's Heeren geest mogt 
worden toegerust' om voor 'des Heeren zaak' standvastig te mogen blijven.'^ 

13. De Freule van Verschuer is al eerder door ons genoemd; ze was nauw betrokken bij 
het Réveil van de Rhedense kring (rondom ds. W. Laatsman) en toonde intense 
belangstelling voor het opwekkende optreden van De Cock. Zij wilde graag pre
cies weten hoe het zover gekomen was dat De Cock werd geschorst. In februari 
1834 stond ze een halfjaar voor het moment dal ze met dr. Kohlbrugge in het 
huwelijk zou treden. Haar troostvolle brief bevatte enkele zinsneden die aange
ven hoe radicaal deze edele dame dacht. Haar betoog liep uit op de verzuch
ting: "De Nederlandsche Gereformeerde Kerk, bestaat niet meer De Synode 
van Dordrecht is opgelost, de formulieren van Eenheid krachteloos gemaeikt, en 

De tekst van het rekest is afgedrukt bi) FL Bos, Anhiefstukken, I, 33Iv., over Reidsema dte het opstelde 
J Wessehng, Afsch Gron, I, register In het rapport van de minister van eredienst aan de koning, d d 20 
februari 1834, wordt het schrijven van Reidsema c s aangeduid als 'zonderhng', FL Bos, Archufstukken, 
1.253 
Over hen o a J Wesseling, Afsch Overijssel, I en II, registers. 
B Doornbos, A a . , 161,J Wesseling,4/si^'' Gron , II en III, registers. 
OverJ. Kool enkele gegevens bij G K-eaer, Afsch , 239, 344v 
Deze brief bevindt zich in hel Archief De Cock, GA Kampen, inv. nr 40 Hij is niet afgedrukt. 
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ieder Baaipriester geregtigd, om naar het goeddunken zijns harten, de leere des 
waarheid, die naar Gods onfeilbaar woord en naar de bevindingen der opregten 
is, te verknoeijen en te vernietigen, getuige hiervan het onlangs uitgekomene 
geschrift van Hofstede de Groot, Prof te Groningen. De afval is volkomen!" 
Daarna schrijft ze hoopvol: "Nog heeft de Heere een overblijfsel in den lande, 
eene duur gekochte Gemeente, wier leden aan alle plaatsen zuchten en kwijnen, 
veelal in twisten en verdeeldheden leven. Och dat de Heer de hemelen scheurde, 
dat Hij nederkwame, en Zijnen H. Geest over ons wilde uitstorten, op dat Zijne 
vrije genade alleen verheerlijkt worde, wij sterven, Hij wzissen mogt! Amen."'^ 

14. Cornelu Carel Callmbach (1803-1873), wiens brief niet door De Cock werd opge
nomen in de collectie van de Overeenstemming der gelovigen van Nederland,''^ was een 
zoon van een Amsterdamse kleermaker, studeerde te Amsterdam en te Leiden. 
Hij kwam onder invloed van W. Bilderdijk, met wie hij sterk bevriend werd. Als 
predikant te Kortenhoef (1825-1828) werd hij vanwege de aankomende minis
ter van eredienst, Van Pallandt van Keppel, gevolgd omdat hij er een 'tot het 
dweepende en onverdraagzame overhellende predikwijze en handelingen' op 
na hield. De Gouverneur van Noord-Holland adviseerde toen tot overplaatsing 
naar een gemeente die beter paste bij deze denkwijze. Zo werd Callenbach aan 
Nijkerk verbonden (1828-1861). De brief aan zijn geschorste collega schreef hij 
'met veel zamenstemming des harten', en die betrof De Cocks brochure tegen 
Meijer Brouwer en Benthem Reddingius. Hij was erg dankbaar voor 'de grote 
vnjmoedigheid, u van de Heere verleend en voor de solide wijze waarop de 
waarheid door UwEerw. wordt gehandhaafd'. Callenbach had zich verplaatst 
in de positie van zijn geschorste coUega en zich toen afgevraagd wat hij in zo'n 
situatie nodig had. "Ik oordeelde, mets minder noodig te hebben dan oogenblik-
kelijke, aanhoudende, krachtig opbeurende sterking mijns harten, niets minder 
dan het welgevallen van den Apostel [...]: "Ik heb een welbehagen in zwak
heden, in smaadheden, in nooden, in vervolging om Christi wille." (2 Kor 12: 
10). Callenbach stuurde De Cock een preek toe over dit thema 'als blijk mijner 
deelneming in uwe omstandigheden'. Hierbij is ontdekkend zijn zinsnede: "... 
het is mij tot nu toe een onbeschrijfelijk genoegen, als ik verwaardigd worde voor 
U te bidden, en de reformatie der Kerk mij weegt op 't gemoed." Deze hartelijke 
overeenstemming met doel en werkwijze van de Cock moet voor de geschorste 
een grote steun en een stevige bemoediging hebben betekend in zijn stnjd. De 
aan De Cock gevraagde informatie over de schorsing zal de intense belangstel
ling en het meeleven van Callenbach alleen maar kunnen versterken.'^ 

Over de Freule Van Verschuer schreven we reeds in de laatste paragraaf van ons hoofdstuk 'De weg 
naar de schorsing' De hier bedoelde bnef is afgedrukt m H de Cock, VG, I, 399v 
Het vermoeden bestaat dat De Cock van Callenbach geen toestemming heeft gekregen om /ijn bnef 
- een van de weinige sympathiebetuigingen van een Hervormd predikant voor de geschorste dominee 
van Ulrum — in zijn publicatie op te nemen Gelet op de reeds genoemde maatregel tegen Callenbach 
(1828) was het met raadzaam om hem, wellicht op grond van deze te publiceren correspondentie, in 
kerkelijke moeilijkheden te brengen 
De bnef van C C Callenbach bevindt zich in het Archief De Cock, GA Kampen, inv nr 40 Over Cal
lenbach W G J CzWenhALh, De keursteen Levensschets lan ds CC Callenbach Nijkerk 1989, A de Groot in 
BiCyVP, r V V g l H Harkemam K Exalto c s , ^ du bknen, 100-112 
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J5. Abraham Capadose (1795-1874), de meest waarschijnlijke schrijver van de hier ver
melde brief, was een zoon van een Joodse wijnhandelaar te Amsterdam. Met 
zijn doop in de Hervormde Kerk, samen met zijn neef Isaac da Costa en diens 
echtgenote, was hij een geziene figuur in het Réveil, eerst in Scherpenzeel (met 
de kring te Rhenen, waar Kohlbrugge ook enige tijd kwam), later in Den Haag, 
waar hij zich in 1833 vestigde. In zijn huis hield hij regelmatig bijbeloefeningen 
en ontving er zijn vrienden, o.w. ds. D. Molenaar, C.M. van der Kemp, de broers 
W. en D. van Hogendorp, ook G. Groen van Prinsterer. Hun oordeel over de ker
kelijke kwestie rondom De Cock kreeg geleidelijk gestalte, waarbij men naast de 
sympathie die men had ook kritiek oefende op de stijl van De Cocks teksten en 
op de heftige manier van zijn optreden. In de brief van 24 februari 1834 wordt 
De Cock door Capadose aangesproken als 'geliefde Broeder in den Heere'. Hij 
waardeert het in hem dat hij krachtig optreedt tegen 'onheilige Priesters of liever 
Baaldienaars' die er legio zijn. "Mijn hart juichtte over deze verblijdende bood
schap, daar ook mij de verbrekingjozefs doe treuren, ook mij de gescheurde en 
verwoeste muren van Jeruzalem het harte scheure." De titel van De Cocks werk 
tegen Meijer Brouwer en Benthem Reddingius vindt Capadose te hard en stijl 
van het werk 'wat slordig', maar hij vond er wel 'de dierbare waarheid' in zoals 
die ooit in de Gereformeerde Kerk was beleden. Hij bericht De Cock dat ds. 
Scholte 'en eenige andere jonge Leeraren die God aangordt tot den krijg' in 
moeiUjkheden zullen komen, maar 'zoo moet het gaan, zullen wij eens uit den 
Babel van verwarring bevrijd worden'. Capadose spreekt De Cock moed in zoals 
past bij 'het regt gereformeerd hart'.^" 

16. H.T. Mulder is waarschijnlijk Harm Th. Mulder, geb. 1 juni 1794 te Wildervank, 
van beroep zeeman, zie: Genlias; zijn brochure heeft tot titel: De leugengeest van 
vroegere en latere tijden; en tevens: De troost en bemoediging der ware godvreezenden. 

17. Jacobus Klok (1791-1859) was 'koopman en verwer' te Delfzijl. Hij had zich in 
de jaren na 1816 sterk verzet tegen de nieuwe koers van de Hervormde Kerk. 
Zijn denkwereld was gestempeld door de geschriften van 'oude schrijvers', zoals 
A. Hellenbroek (1668-1731), F.A. Lampe (1683-1729) en de mystiek getinte 
A. Francken (1676-1743). In 1834 had Klok zijn manuscript gereed van i)e &an-
gelische Gezangen getoetst en gewogen en te ligt gevonden, waa raan D e Cock een korte 
voorrede toevoegde.'"" 

18. Jan Berendsz. Themmen (1804-1861) was een ongehuwde landbouwer die in het 
Groningse dorpje Wierum (gelegen aan het Reitdiep, in de toenmalige gemeente 
Aduard) woonde. Aan de Hervormde gemeente ^ de combinatie Wierum-Dork-
werd - was sinds 1822 ds. S. A. de Jonge"" verbonden. Deze was vrijzinnig en Jan 
Themmen had de grootste moeite met zijn prediking. Verontrust schreef hij zijn 
Hartelijke toespraak aan Nederlandsch volk't welk in hun tijdelijk een eeuwig heil belangstelt, 
uitgegeven met steun van H. de Cock, bij T.E. Mulder te Veendam, 1834. Land
bouwer Sickens te Smilde vond het 28 bladzijden tellende werkje 'eenvoudig 
maar doeltreffend'. Themmen klaagt erover hoe weinig 'getrouwe en godvruch-

D. Kalmijn, Abraham Capadose, 's-Gravenhage 1955, 82-89; vgl. J.F.L. Bastiaanse in BLGNP, V. 
Over Klok: J.Wesseling,4/scA. Gron., II, 31-57. 
Sipko Adriaan de Jonge (1791-1875), na theologiestudie te Groningen predikant te Ter Apel (1816) en 
sinds 1822 te Wierum e.o. (tot zijn emeritaat in 1863). W. Duinkerken, Reductie, 223. 
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tige Leeraars' er nog zijn 'in deze boze dagen'. Hij ziet er een vervulling in van 
de woorden uit 2 Petrus 2: 1-3, dat er valse leraars zijn die 'verderfelijke ket
terijen bedektelijk invoeren zullen'. Het Nederlandse volk roepen de toorn van 
God over zich uit, want men is 'doorgebroken in aardsch- en wereldschgezind-
heid, hoogmoed, vijandschap tegen God, en onze naasten, overdaad en laster
lijke gedagten, woorden en daden, tegen de wil en wet van den hoogen God'. De 
brochure wordt afgesloten met twee brieven, één aan een schutter (die in 1831 
waarschijnlijk in de veldtocht tegen de opstandige Belgen was ingezet) waarin hij 
veel alledaagse zaken vermeldt, maar ook de oproep plaatst tot verootmoediging 
en gebed. Het andere briefje van nog geen 150 woorden kreegjan Themmen 
toegestuurd van een 'WelEerwaardig en Zeer Geleerd heer', misschien ds. De 
Jonge. Deze stelde de vraag of hij wel bekeerd was. De ongenoemde voorganger 
had gehoord dat Themmen een bezoek gebracht had aan De Cock te Ulrum. 
Maar daarover is de briefschrijver niet te spreken, dat is gebeurd 'omdat ik gis
teren gepreekt heb, zoo als de Kok niet preken kan'. Daarom spreekt hij Them
men aan: "Ik verzoek u dat gij niet veel vertelt van Ulrum aan mijne Gemeente, 
houd het voor u zelve. Gij hebt door uwe onkunde reeds kwaad gezaaid in de 
Gemeente, en ik vrees dat gij door den duivel weggesleept eer een vijand van 
Christus wordt dan een bekeerd mensch'. Zonder verdere toelichting is daarmee 
de brochure van Themmen afgesloten. De woorden zouden vanzelf wel hun 
uitwerking krijgen.'"^ 

19. Hendrik Sickem (1801-1852), landbouwer te Bovensmilde, is de meest waarschijn
lijke schrijver van deze brief De Cock heeft twee dochtertjes van de familie Sic
kens gedoopt in Ulrum op 27 oktober 1833. Aan de Hervormde kerk van Smilde 
was sinds 1820 ds. H. Doorenbos'"^ verbonden, die een aanhanger was van het 
supranaturalisme en erg afkerig van 'separatisten'. Hij was tevens schoolopzie
ner. Volgens Sickens werden de zondagavonddiensten van Doorenbos heel slecht 
bezocht. Op tal van plaatsen in deze Drentse veenkolonie kwamen verontruste 
gelovigen bij elkaar in conventikels. In zijn brief wil Sickens De Cock 'troost en 
bemoediging' bieden 'in den weg waarin gij thans zijt'. Hij staat in regelmatig 
contact met zijn dorpsgenoot Luitsen Dijkstra en ook met 'G. van het H.', met 
welke initialen G.J. Raidt van Hoogeveen bedoeld is die de kost verdient met het 
vak van schoenmaker. Onlangs had Sickens hem met genoegen op een door
deweekse avond in Smilde horen oefenen, waar tussen de 300 en 400 mensen 
aanwezig waren. Verder laat Sickens aan De Cock weten dat hij een flink aantal 
boekjes had ontvangen, waarvan De Cock of de auteur of de medeauteur was. 

20. Deze brief van H.E Scholte bevat een herhaling van het wijzen op de uitweg van 
afscheiding; het is hier als volgt omschreven: ".. . willen zij (de kerkbestuurders) 
dan tegen alle regt met geweld de waarheid verbannen, dan heeft de gemeente 
het regt om zich aftezonderen van de Synodale kerk en als Gereformeerde 
gemeente op zich zelf te blijven en u als hunnen Leeraar te houden..." Toch 

Over Jan B rhemmen is weimg bekend, zijn Hartelijke toespraak vindt men in H de Cock, VG, I, 231-
241, met inleiding en annotaties van H van Veen, 229v en 242 J S van Weerden, Spanningen, 325 en 
393 maakt kort melding van Themmianen, volgelingen van deze Themmen in het Westerkwartier 
Hendnk Doorenbos (1788-1872), na theologiestudie te Groningen in 1810 predikant te Peperga (bij 
WoKega, Fr), sinds 1820 te Hijkersmilde-Kloosterveen Emeritus in 1867 We komen hem verderop in 
deze studie tegen bij de geschiedenis van de Afscheiding te Smilde 
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moet De Cock deze weg niet direct inslaan, Scholte raadt hem het volgende 
aan: ". . . voor dit alles moet gij het uiterste beproeven en dus ook aan de Synode 
appelleren..." En wanneer hij daarvoor naar Den Haag moet, doet hij er goed 
aan 'om den Koning in persoon een bezoek te geven en hem met bescheiden
heid de zaak voorstellen'. Daarover zal Scholte dan nog wel nader schrijven. Zijn 
brief informeert verder over het beroep van ds. Joh. van Rhee uit Biggekerke 
naar Veen, waarover Scholte vreugdevol gestemd is. Ook geeft Scholte hoog 
op van de zondagavondlezingen van Da Costa in de kring van het Réveil te 
Amsterdam, waarvoor steeds meer belangstelling ontstaat. In die bijeenkomst 
heeft men berichten ontvangen uit Noordwijk aan Zee, waar de bevindelijk-
Gereformeerde ouderling Cors Noorduyn zich niet kan vinden in de prediking 
van ds. H. Bakker. De geschriften van De Cock waren verhelderend vanwege 
zijn kritiek op wat men in Noordwijk noemde het 'vrije liberalismus'. Noorduyn 
gaat regelmatig als oefenaar voor in een 'gezelschap' van mensen die wel werden 
uitgemaakt voor 'weetnieten, stijfkoppen, dwepers en wat niet al'. Het loopt in 
1835 uit op de vorming van de afgescheiden gemeente van Noordwijk aan Zee, 
waarmee Scholte een bijzondere band onderhoudt.'"^ 

21. J.J.E.F. Schroter (zie ook noot 18 in de Bijlage bij h. 3: 'Vier brieven uit 1828') was 
een schoolgenoot van Groen van Prinsterer geweest op de school van het Haagse 
Departement tot Nut van 't Algemeen; hij werd uitgever van het tijdschrift De 
Leer des Bijbels of Bijdragen van en voor Gereformeerde Christenen (1832-1834). Schroter 
was erg betrokken op de kerkelijke ontwikkelingen, zoals zijn uitvoerig adres 
van 16 oktober 1832 aan de koning laat zien.'"-' Hierin voert hij o.m. een warm 
pleidooi voor het recht om in 'oefeningen' samen te komen, vooral omdat daar 
de leer der vaderen wordt gehoord en bewaard. De koning moet als Gods 'Ste
dehouder in Nederland' een stevige dam opwerpen 'tegen dien immer verder 
voortgaanden en alverwoestenden nieuwigheidsstroom, waardoor al de grond
zuilen der Maatschappij dreigen in te storten!' 

In zijn brief aan De Cock""* staat hij sympathetisch-kritisch tegenover hem. 
Enerzijds spreekt hij hem moed en troost in met aanhalingen uit de Bijbel, en 
waardeert hij diens opkomen voor 'Dordrecht'; anderzijds tracht hij De Cock 
duidelijk te maken dat de gezangenkwestie (in de brochure van Klok en De 
Cock) een zaak is waaraan men niet al te zwaar moet tillen. In andere tijden 
komen andere inzichten, 'dan zullen zij van zelve vervallen of ten minste gewij
zigd worden'. Een bijzondere vraag krijgt De Cotk voorgelegd aan het slot van 
Schroters brief: "Is het waar, dat gij eens, in presentie van een zeventig men-

" F L hoh, Kruisdominees, l l w , C Snnts,4/fcA , VII, 4 2 6 w , Noorduyn (1770-1852) werd in 1836 predi
kant in Noordwijk aan Zee , wat met erkend werd door de synode, waarna Noordwijk aan Zee een van 
de eerste Gereformeerde Gemeenten onder het Kruis werd, Joh de Haas, Gedenkt, I, 199v 

'=FL. ^os. Archiefstukken, I, 175-180 
*De bnef van Schroter is door De Cock in een afzonderlijke brochure uitgegeven, met daarin tevens 

zijn op 20 maart 1834 gegeven antwoord Een paar bneven, uilgegesen ter opheldemig der waarhad en ter weder-
spreking van den laster dezer dagen Uitgegeven bij J H Bolt, Groningen 1834, ook in' H de Cock, VG, I, 
247-256 De reden voor het al/onderhjk uitgeven hangt waarschijnhjk samen met twee zaken a het 
feit dat Schroter /ich kritischer dan anderen uitlaat over het optreden van De Cock, b zijn vraag over 
de predestinatie (en De Cocks antwoord daarop) vond De Cock wel een aparte uitgave waard Over 
Schroter schreven we eerder in de bijlage 'Vier brieven uit 1828' bij hoofdstuk 3 
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schen, tot opheldering van de leer der predestinatie gezegd hebt: zoo iemand 
een nest met honden of katten heeft, is hij dan niet vrij om er eenigen van te 
verdrinken en eenigen in het leven te houden!" Het antwoord van De Cock laat 
zien dat hij niet in deze trant heeft gesproken maar zich in de lijn van Calvijn 
wenst te bewegen."" 

22. De anonieme brochure van maart 1834 is getiteld Aan mijn gelufde waarheids-
vnenden, die de ware Gereformeerde en te Dordrecht geslotene leer van den Heere Jezus nog 
onvervahcht belijden en naar dezelve vragen.'"" De uitgever was N.C. van der Veer te 
Groningen.'"'' 

23. Hendenk Geert Klijn (1793-1883) - een van de vermoedelijke schrijvers van 
deze brief - was van beroep kamerbehanger; hij ging vanaf 1832 voor in een 
Utrechts 'gezelschap' waarbij hij veel tegenstand ondervond vanuit de bevolking. 
Daarop waren de samenkomsten van overheidswege tijdelijk stopgezet. Hierover 
beklaagde hij zich o.m. in een rekest aan koning Willem I, 4 oktober 1832."° 
Hierin werden ze gesteund door Kohlbrugge en Schroten Maar men krijgt van
uit Den Haag geen toestemming om de conventikels te hervatten. Er wordt zelfs 
gedreigd met strenge toepassing van de strafwet indien men de bijeenkomsten 
zou hervatten. 
Johan Gerhard Hendnk Hoffman (1799-1868?) is een andere mogelijke schrijver van 
de hier bedoelde bnef Hij was banketbakker van beroep en woonde te Utrecht 
aan de Schoutensteeg.'" Tegen de weigering om Kohlbrugge toe te laten tot de 
N H K diende hij een scherp protest in bij de kerkenraad van de NHK te Utrecht. 
Hoffman was een vooraanstaand figuur in de kringen van het genoemde con-
ventikel van Utrecht. Zijn betrokkenheid op de zaak-De Cock is duidelijk vanuit 
de correspondentie van Kohlbrugge."^ Hoffman verhuist in 1835 naarLochem, 
waar hij zich aansluit bij de Afscheiding."* 

24 Johan Adam Wormser (1807-1862), de waarschijnlijke schrijver van de hier 
bedoelde brief, was toen klerk op het advocatenkantoor van mr. F.A. van Hall te 
Amsterdam; later werd hij deurwaarder bij de arrondissementsrechtbank in de 
hoofdstad. Hij was in 1833 uit de Evangeüsch-Lutherse kerk overgegaan naar 
de NHK, waar hij zich keerde tegen de liberale geest in de kerk. Hij had sterke 
sympathie voor de Afscheiding, waar hij zich ook enige jaren bij aansloot."* 
Hij stond in latere jaren regelmatig in contact met verschillende leden van het 

' » 'H de Cock, F G , I , 255v 
'™ Deze uitgave kwam van de persen van N C van der Veer te Groningen Hij wordt vermeld in de Cata

logus van de Imloonstelling mbt de Afscheiding san 1834, 16 (nr 105), levens komt hij voor bij B Doornbos, 
A a , in K ter Laan en H J Jansonius, Oedenkwaardtgheden, 167 

' ^ Drukker N C van der Veer gaf wel vaker een bevindelijk gekleurde publicatie uit, maar over deze 
drukker is bekend dat hij een boekhandel runde met tweedehands boeken en ranteiten, H van der 
Laan, Het Groninger Boekbednjf, 207, zie ook reg, zie verder G van Alphen, Catalogus der pamfletten van de 
Bibliotheek der Rtjksunwersitat te Groningen 1542 1853, Groningen 1944, 460v, nrs 2344 en 2347 Vgl B 
Doornbos, A a , 158w, nrs 43, 56, 64, 66, 116 

"»F.L Bos, Archufstukkm,l, 166v Over H G Klijn C Smits, Afsch IV, reg 
' " C Smits,4/!<rA,V, 191 
' " H F Kohlbrugge in zijn bnef aan H de Cock, 3 mei 1834 (zie hierna) 
'" Over Hotfmans activiteiten in Lochem en later in de USA C Smits, Afsch., IX, register (vooral 227w) 
' " H Pol,J A Wormser, in zijn stnjd voor kerkherstel, scnptie T U Kampen (Oudestraat), 1978, J P Ver-

have, A^escheiden en wedergekeerd Het leven van JA IVormser en zijn gezin. 

256 



Naar verzwaarde schorsing, december 1833 - 1 apnl 1834 

Réveil. In deze brief is de persoonlijke toon, waarin een stuk bezorgdheid door
klinkt over zijn eigen geloofsleven, erg opvallend. 

25. Reemt Weards Duin (1797-1843) was afkomstig uit Emden (Oost-Friesland); na de 
Latijnse School in Emden ontving hij van 1823-1827 zijn theologische opleiding 
in Groningen. Vanaf 1827 diende hij als predikant in Oost-Friesland (te Jars-
sum en Widdels, daarna te Veenhusen), maar werd in 1831 wegens 'gekrenkte 
geestesvermogens' door de Coetus van Emden tot emeritus verklaard. Na herstel 
van zijn gezondheid kreeg Duin in 1833 een beroep van de NHK in het Friese 
Drogeham, maar hij kreeg niet de vereiste koninklijke 'agreatie'. Ook trof hem 
van de zijde van het PKB-Groningen het verbod om in deze provincie te preken. 
Wellicht waren de kerkbestuurders niet erg ingenomen met Duins brochure Het 
eeuwig verbond der verlossende genade [...], Emden 1833. Dit verbod was in oktober 
1833 voor De Cock, die hem toen nog niet persoonlijk kende, reden om bij het 
CB van Middelstum te informeren naar de beweegredenen van deze uitsluiting. 
Die kon toch niet bestaan in het feit dat Duin volgens De Cock 'bijzonder vrij
moedig voor den naam en de zaak des Heeren mogt uitkomen'. De scriba van 
het CB, ds. W. Cost, kon De Cock niet anders antwoorden dan dat hij de man 
ook niet kende, maar dat de uitsluiting van Duin was gebaseerd op een aanschrij
ving van het PKB-Groningen, dat op zijn beurt bericht over zijn onbevoegdheid 
had gekregen uit Oost-Friesland. De Cock vroeg op 19 oktober 1833 nog bij de 
secretaris van het PKB, ds. M. Cremer Jzn., naar de redenen, maar die werden 
hem ook nu niet bekend gemaakt. De Cock moet beseft hebben dat Duin in zijn 
kerkelijk denken en streven veel overeenkomsten met hem had. In zijn brief aan 
De Cock blijkt dat Duin al zoveel over De Cock had gehoord en gelezen dat hij 
in hem een medestrijder zag voor de reformatie van de kerk. "Dit is zeker, aldus 
Duin, dat Neêrlands kerk, het Verbond hares Gods heeft vergeten, en dat het 
verderfelijke Pelagianismus onder eenen schoonen schijn opgesmukt, aan het 
volk door veele leeraars en leidslieden wordt opgedischt in plaats van de gezonde 
woorden Gods. Dat er eene dikke duisternis de kerk bedekt, dat de waarheid 
struikelt op de straten en hetgene regt is niet kan doorgaan.""^ Vanwege zijn 
niet volledig afwijzen van de Evangelische Gezangen werd Duin door De Cock 
aangevallen in diens 'De Dagon onzer jaren' (1836). Desondanks erkende De 
Cock hem als broeder en was er tussen hen voldoende overeenstemming; dat 
heeft er toe geleid dat De Cock in de jaren 1837/38 ook wel eens voorging in 
samenkomsten in Oost-Friesland."^ In het najaar van 1838 werd Duin door de 
classis Sneek - en daarna door alle kerken van Friesland - beroepen, welk beroep 
hij aannam. Zo werd hij in januari 1839 te Leeuwarden door Van S. van Velzen 
bevestigd als tweede predikant voor Friesland, terwijl hij in november van het
zelfde jaar aan Wanswerd-Birdaard werd verbonden na bevestiging door H. de 
Cock." ' Korte tijd later ontstond er verwijdering, met name toen Duin als afge
scheiden predikant eigenmachtig optrad in Friesland. De classis Sneek schorste 
hem in januari 1840. Duins beroep op de synode van Amsterdam (najaar 1840) 
werd afgewezen.'" 

" ' F.L. Bos, De vreemdeling Reemt Weards Duin, in: Kruisdragers, 48-72; vgl. EL. Bos, BLGNP, 2. 
" ' M . Smid, Ostjhesische Kirchengeschichk, Pewsum 1974, 405, 534-536. 
' "He l . deCock,//CTrfnyt, 618. 
""Joh. de Haas, Voorgangers, I, 97-99. 

257 



Hendrik de Cock (1801 - 1842) 

26. Johannes Andnessen en J.B. Wieknga (beiden te Sneek) gaven de brochure uit Tegen-
gedachten op de gedachten van E Hojstede de Groot, hoogleeraar te Groningen, als een noodza
kelijk gevolg van deszelfs werkje getiteld: Gedachten over de beschuldiging [. .] ^e nclitten 
zich tegen (Hofstedes idee om 'het Dordtsche formuher' af te schaffen, wat 7ij 
een eedbreuk vonden.'''' 

27. CarelMana van der Kemp 1799-1862) werd na zijn promotie te Leiden in 1822 (bij 
H.W. Tydeman) advocaat te 's-Gravenhage, in 1838 plaatsvervangend kanton
rechter in de residentie. Hij was geen bewonderaar van Bilderdijk, maar kwam 
door Da Costa in de kringen van het Réveil. Hij was een warm voorstander van 
de handhaving van de Gereformeerde belijdenis. 

HIJ maakte naam met 7ijn bestnjdmg van A Ypey en J J Dermout , inzake hun kerkhistorisch 

werk waarin zij de Dordtse Synode van 1618/19 in een z i onjuist daghcht hadden gesteld Met 

het oog daarop schreef hij De Eer der Hederlandsch Hervormde kerk in dne delen Daarmee werd Van 

der Kemp voor velen de 'advocaat der Vaderlandsche kerk' In het voorjaar van 1834 gaf hij het 

strijdschrift De beschuldiging tegen de leeraars da Nederlandsche Hervormde Kerk, dat zy hunnen eed breken, 

door af te uyken van de leer hunner kerk, die zy beloofd hebben k zullen houden, gestaafd, en de Gedachten van 

P Hofstede de Groot, hoogleeraar te Groningen, oier die beschuldiging wederlegd '™ De schrijver staat hienn 

naast De Cock, en voert /ijn polemiek met Hofstede de Groot met grote nauwkeurigheid waar 

het gaat om de uiUeg van de Canones van Dordrecht Hij zal in de zomer van 1834 zich inzet

ten voor De Cock en de gemeente van Ulrum Over het hier bedoelde geschnft waren sommige 

Reveilmensen op voorhand enigszins bezorgd H J Koenen, die zelf 'm de geest der liefde'aan 

Hofstede de Groot had geschreven over de eis van 'eenigheid des geloofs', vroeg op 22 januari 

1834 aan Groen van Pnnsterer 'kunt gij hem (= Van der Kemp, HV) met de moderatie van den 

stijl eenigs/ins aanbevelen' ' We vermoeden dat Groen zich niet tot Van der Kemp heeft gewend 

Groen schreef over de brochure van Van der Kemp op 19 maart aan Koenen "Dat is geen ligte 

artillerie "'^' Hij vond de toon soms hinderlijk, maar hij was het wel helemaal eens met de strek

king van het schnjven van Van der Kemp 

28. Wycher Harms Mugge (1805-18,,) was stuurman in N. Pekela en hield in zijn huis 
ook wel samenkomsten; daarvoor werd hij op 28 februari 1834 te Winschoten 
veroordeeld tot een boete van f 25,- en f 4,88'/2 kosten. In zijn kort daarna uit
gegeven brochure Tentoonstelling der Godtergende en God onterende Behandeling der Rigters 
met Gods volk te Nieuwe Pekel-A (uitgave TE. Mulder, Veendam) reageerde hij op 
het rechterlijke vonnis door te stellen: "Ik wil het wel met mijn bloed verzegelen, 
niet met mijn geld afkopen." Hoe de zaak is afgehandeld is niet bekend. Mugge 
schreef later nog een tweedelig werk. De leiding des Heeren,, waarbij De Cock hem 
hulp heeft geboden. Hij werkte ook veel samen met H.E, Gelms. Na 1840 is het 
gezin Mugge niet meer in Nieuwe Pekela woonachtig.'^^ 

29. Janna van der Werf was, naar eigen zeggen, 'dienstmeid' bij de Zwolse familie J. 
Ridderinkhoff, die het buitenverblijf Hofwijk bezat, gelegen in de buurtschap 

""De brochure werd uitgegeven bij F Holtkamp te Sneek, het telde 80 bladzijden O v e r J B Wielenga 
zijn weinig meer feiten bekend dan dat hij een actief lid was van de afgescheiden kerk te Sneek Vgl J 
Wesseling, 4/ïfA fnesl, III, 136, die de naam van Wielenga zelfs niet vermeldt als medeauteur van de 
brochure 

'™ Dit werk verscheen bij de Weduwe Van der Meer en Verbruggen te Rotterdam, het telde 89 bladzij
den 

'^' G Groen van Pnnsterer, Briefwisseling, Tweede Deel, 's-Gravenhage 1964, 22, 39 
'22J Wessehng,yl>/! Gron , II, reg, zie ook J C L Starreveld in H de Cock, VG I, 353v 
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Ankum bij Dalfsen. Deze vrouw liet in haar eenvoudige, maar wel uitvoerige 
brief merken hoe ze achter De Cock stond nadat ze diens brochure tegen Meijer 
Brouwer en Benthem Reddingius had gelezen. Ze wil De Cock troosten met 
o.m. een verv\djzing naar Daniel in de leeuwenkuil.'^' 

Voor De Cock waren deze brieven en brochures bewijzen van steun voor zijn strijd 
om het behoud van de zuivere leer in de kerk. Zonder nu te wdUen beweren dat hij 
'aanvoerder' was van een falanx van Gereformeerde strijders, doemt toch het beeld 
op dat de spits van de strijd wordt gevormd door de ontwikkelingen in zijn kerkelijke 
positie. 
Waar de Hervormde Kerk in de provincie Groningen intussen uit was op behoud van 
vrede en rust, stond ze voor een niet gemakkelijke keus. Men kon kiezen voor twee 
oplossingen. Men kon De Cock de ruimte weer geven om als pastor te functioneren, 
maar dan was daarmee impliciet toegegeven dat diens confessionele oppositie tegen 
de vrijzinnigheid legaal was. En dan zou de rust in de kerk nog lang niet terugkeren. 
Want dan was er veel te reformeren, op confessioneel en op kerkordelijk gebied. 
Maar liet ze de schorsing van De Cock overeind staan, dan zou het ontegenzeg

gelijk de krachten versterken van allen die daarin een bewijs zagen van een verdere 
afbuiging van de confessionele koers van de kerk. En ook dan zou de kerk met voort

gaande strijd te maken krijgen. De kerk stond op een belangrijk kruispunt: het zou 
blijken dat niet ieder kerklid meer op weg was naar dezelfde geloofsgemeenschap. 
De kerkleiding van de NHK diende intussen de beste route aan te wijzen. Maar als 
deze leiders straks inzoomen op de idealen van vrede en rust, waarbij ook nog een 
oecumenische component'^'* de toekomst mee bepaalde, dan gaf men feitelijk aan 
dat men alleen maar wat zou willen doen aan 'lastige' ordekwesties. Tegelijk zou dan 
duidelijk worden dat men geen oog had of wilde hebben  voor de confessioneel 
bepaalde achtergronden van waaruit die 'ordekwesties' opgekomen waren. 

De behandel ing van het appèl van De Cock 
Het PKB van Groningen met als leden de predikanten D. Hendriksz, M. Corstius, 
T.F. Uilkens en J J . Damsté, met als secretaris mr. H.J.H. Modderman, heeft van De 
Cock  zoals we al zagen  begin januari 1834 een appèlschrift tegen zijn schorsing 
ontvangen. Een maand later, op 4 februari, had De Cock er nog geen antwoord 
op ontvangen en daarom schreef hij het PKB: "Tot mijne verwondering en ver

ontwaardiging mijne Heeren, duurt reeds mijne schorsing weken en weken, zonder 
dat ik in eenigerlei opzigt gehoord of van eenig vergrijp overtuigd ben.. ." En dat 
terwijl 'de voormaals hier zoo bloeijende en aanwassende Gemeente des Heeren, 
thans bedrukt, verstrooid en door de druk verteerd wordt, de armen beroofd en de 
kerk in vergelijking schier ledig staande'.'^' De Cock gaf vervolgens aan dat het CB 
van Middelstum op 19 december niet met het vereiste aantal leden aanwezig was 
geweest en dus niet gerechtigd was om een besluit te nemen. Bovendien had hij geen 

' ' ' Over deze eenvoudige gelovige vrouw schreef J Korf een doctoraalscnptie 'Herinnenngen aan Janna 
van der Werf, de dienstmaagd van Hofwijk Een document betreffende de Afscheiding van 1834", 
Kampen (Oudestraat) 1978 

' '■* We denken hierbij aan de in de 19''̂  eeuw opkomende idealen van een vereniging van alle protestantse 
kerken in Nederland in een groot verband onder beschermende leiding van de koning O p termijn zou 
ook de R K K er deel van kunnen uitmaken 

' " De tekst van deze bnef vmdt men bij Hel de Coói, Hendnk, 131133. 
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op schnft gestelde aanklacht ontvangen over de tegen hem ingediende bezwaren 
en ook had hij m Onderdendam geen gelegenheid gekregen om zijn zaak te verde
digen De Cock interpreteerde dat nu als 'haat tegen dat geloof, dat ik door Gods 
vnje genade volgens mijnen eed overeenkomstig onze Formuheren van eenheid mogt 
verkondigen' 
Met het aandragen van een dergehjke interpretatie zette De Cock de zaak behoorhjk 
op scherp Men kan betwijfelen of dit op dat moment wel verstandig was Maar ook 
kan men stellen dat De Cock ook deze gelegenheid aangreep om de vinger te leggen 
bij de kern van de zaak die hem bezig hield de band aan de Gereformeerde belijde
nis Hl) wilde zijn tegenpartij als het ware dwingen om hier kleur te bekennen Deze 
methode bracht wel duidelijkheid, maar bevorderde niet de sfeer om een ordekwes
tie' rustig af te handelen 

Tegehjk zette De Cock de aanval in op zijn coUega Van der Linden van Sprankhuizen 
en op Hofstede de Groot Beiden hebben, zoals hij stelt, 'onze banden van eenheid 
geheel ontbonden' En Van der Linden was openhjk bezig De Cock te belasteren 
Daarom diende De Cock een aanklacht tegen hen in bij het PKB 
Na een week ontving De Cock antwoord op zijn schnjven Het PKB antwoordde dat 
het na verkregen inlichtingen van het CB had besloten dat er een nader onderzoek 
plaats moest vinden en dat daarvoor nu een commissie was benoemd Ovengens had 
het CB van Middelstum gesteld dat de vergadenng van 19 december wel wettig was, 
de assessor had schnftelijk zijn stem ingezonden Ook zou De Cock wel schriftelijk 
ingelicht zijn over de tegen hem ingebrachte bezwaren Dit kerkbestuur zond naar 
het PKB een opmerkehjke verklanng waann twee predikanten die op 19 december 
afwezig waren alsnog hun stem gaven aan het schorsingsvonnis Men kan zich afvra
gen of zoiets enige jundische betekenis had Het is in ieder geval een bewijs van ver
harding van het standpunt dat De Cock coüte-que-coüte gevonnist moest worden 
De geschorste zelf heeft het niet geweten 
Het PKB van Groningen was nu aan zet Het legde de door De Cock ingediende 
bezwaren tegen Van der Linden en Hofstede de Groot naast zich neer, omdat De 
Cock formeel met jundisch zuiver te werk was gegaan, ook omdat hij te laat was met 
de indiening ervan 
De provinciale kerkbestuurders benoemden toen een commissie bestaande mt dne 
mannen de 64-jange ds T F Uilkens'^'' te Loppersum, de 70-jange ds M Cremer 
Jzn, '^' de in de stad Groningen wonende secretans van het PKB en de 38jaarjonge mr 
H J H Modderman,'^^ advocaat te Veendam Volgens eigen beweren deed de com
missie het werk 'ten overvloede' en ook 'om geene middelen van liefde te sparen' '̂ ^ 

'Theodorus Frederik Uilkens (1769 1846) was een broer van de bekende Groningse natuur-theoloog 
J A Uilkens, hij was na zijn studie te Groningen eerst predikant te Meedhuizen en vanaf 1797 te Lop 
persum W Duinkerken Reductie 463 

' Melchior Cremer (1763 1837) was vanaf 1787 achtereenvolgens predikant te St Kruis Sas van Gent 
Hulst Nijkerk Kampen en sinds 1806 te Groningen Sinds 1816 lid van het PKB \ an Groningen W 
Duinkerken Reductie 99v 

' Hendrik Jacob Herman Modderman (1796 1859) was in 1819 gepromoveerd te Groningen (op een 
jundisch proefschrift) en sindsdien advocaat te Veendam FL Bos Archiefstukken I 271 Catalogus UB, 
RU Groningen 

' Citaat uit het vonius van het PKB Groningen d d I apnl 1834 bij Hel de Cock Hendnk 167 

260 



^Jaar \erz\\aardf schorsing december 18^3 1 apnl 1834 

De Cock reageerde'^" hoopvol op het voorgenomen onderzoek nu zou hij immers 
alsnog gelegenheid knjgen 'de redenen en gronden mijner handehngen, als gegrond 
op Gods Woord en de waarheid te verdedigen' Maar De Cock was ook teleurge

steld, hl) meende dat de commissie net zo goed zijn werk kon doen wanneer zijn 
schorsing werd opgeheven  het zou de gemeente van Ulrum alleen maar ten goede 
komen Maar op dat idee gingen de heren van het PKB niet in 
Modderman kreeg de taak toegewezen om de vragen op te stellen die men De Cock 
zou voorleggen Hij maakte het zich daarbij niet erg moeilijk de vragen die de classi

cale commissie aan De Cock in november had gesteld, waren voor hem een handige 
bron en een goede nchtlijn 
Maar junst Modderman kreeg nog wel een nieuw probleem op zijn tafel gelegd 
Omdat De Cock aan de brochure van Jacobus Klok tegen de Evangehsche Gezan

gen had meegewerkt, overwoog men of men uit dat gegeven ook een nieuwe, aan

vullende aanklacht kon opstellen Kennelijk leefde bij het PKB de gedachte dat de 
gronden voor de schorsing niet echt toereikend waren' 
Nu kon men een steviger grond aanvoeren, waardoor De Cock in ieder geval geen 
kans kreeg tot terugkeer in zijn ambt Mr Modderman schreef op 7 maart 1834 aan 
zijn medelid Cremer dat deze kwestie 'niet in het tegenwoordige proces noch in deze 
commissie mocht aangeroerd worden' Zij waren immers rechters in appel en bij 
hun benoeming speelde het boekje van Klok waaraan De Cock had meegewerkt niet 
 er was ook geen opdracht voor gegeven Maar kennelijk was Cremer van andere 
gedachten al gaf hij Moddermans opmerking nog wel door aan de president van het 
Groningse PKB '^' 
Een dag later al kregen de commissieleden het verzoek van ds Hendnksz het 
geschnft van Klok en De Cock 'tot een voorwerp van onderzoek te maken even of 
hetzelve bij de benoeming der Commissie ten laste van Ds de Cock mede ter tafel 
ware geweest' Het is opmerkelijk hoe gretig de president van het PKB de zaakDe 
Cock in deze fase meende te moeten belasten met een nieuw onderzoek Was men 
niet zeker genoeg van de zaak'' En had men geen weet vanjundische grondregels die 
een dergelijke handelwijze ontoelaatbaar maakten^ 

Intussen naderde 11 maart met rasse schreden, de dag van de hoorzitting van de 
commissie De Cock was uitgenodigd om zich tegen 11 uur 's morgens te vervoegen 
bij kastelein Van der Laan aan de Groote Markt, waar het PKB in de regel bijeen

kwam Van deze belangnjke hoorzitting had De Cock dag en uur doorgegeven aan 
een groot aantal vnenden Onder hen was een groep van acht ouders uit Smüde die 
een of meer van hun kinderen in Ulrum hadden laten dopen Zij konden zo nodig 
getuigen vanuit welke motieven ze tot iets dergelijks waren gekomen 
De Cock was op 11 maart tijdig aanwezig Toen hij werd binnengelaten bij de reeds 
vergaderende commissie werd hem voorgehouden dat 'de onderwerpelijke procedure 
geenzins eenige leer, maar alleen uitdrukkingen welke men als beledigend beschouwde en 
handelingen ten onderwerpe had' Daarom was het hem niet toegestaan bij de beant

woording van de vragen in te gaan op de leer Deze bewuste manoeuvre beperkte de 
aangeklaagde behoorlijk, maar hij kreeg m ieder geval gelegenheid om op de vragen 

" H de Cock, bnef aan PKBGroningen d d 14februan 1834 in Hel de Cock Hmdré, 133v 
' ' W Volger,/)<■&«• lOOv 
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in te gaan. Het waren voor hem bekende vragen, ze gingen over de uitdrukkingen 
van De Cock tegen zijn ambtsbroeders in zijn boekje tegen Meijer Brouwer en Ben-
them Reddingius, over het dopen van kinderen van buiten Ulrum en het catechise
ren van personen uit andere gemeenten. In zijn antwoord op de vragen naar doop 
en catechese kon De Cock stellen dat 'noch Gods Woord, noch eenige kerkelijke 
wet, mij dit verbiedt'. De kwestie van de 'beledigingen' was in die zin duidelijk dat 
er nu een lijst van termen en uitdrukkingen werd aangereikt waarmee men De Cock 
meende te kunnen overtuigen van het onjuiste van zijn terminologie. 
Het ging hier om de volgende bewoordingen tegen predikanten: 
• die zooveel in hen is zielen tot het eeuwig verderf vervoeren 
• lasteraars zijn van hetgeen zij niet verstaan 
• wolven 
• dieven 
• moordenaars 
• farizeers 
• huichelaars 
• meineedigen 
In zijn eerste reactie hierop verklaarde De Cotk dat zowel de grondwet als Gods 
Woord hem vrijheid gaf om dit te doen. Verder maakte hij wel duidelijk onder
scheid tussen 'burgerlijke' belediging en het toepassen van 'geestelijke namen'. De 
gehanteerde betitelingen dienden volgens hem niet anders dan 'ter waarschuwing 
van de ware kerk en van de Gereformeerde gemeente'. De Cock was niet genegen 
deze woorden in te trekken 'want mijn geweten laat mij zulks niet toe, het zou strij
dig zijn met mijn pligt en met Gods woord'.'^'^ Daarna kreeg De Cock vijf vragen 
te beantwoorden over zijn (mede)publicatie tegen de Gezangen. Hij beantwoordde 
die geheel in stijl met die uit het eerdere deel van de procedure: de waarheid moet 
gezegd kunnen worden, dit zal dan ook nooit enige grond zijn voor belediging of 
wanorde in de kerk. 
Het is niet bekend of De Cock bezwaar heeft aangetekend tegen het feit van de 
behandeling van deze vragen. Hij ondertekende de verbalen die over de twee reek
sen van vragen waren gesteld. Hij vroeg en kreeg een week tijd om de antwoorden 
nader toe te lichten. Maar daarbij was één aspect wel merkwaardig: op zijn vraag om 
een kopie van de hem gestelde vragen te mogen ontvangen werd hem de volgende 
dag schriftelijk bericht dat de commissie zich niet bevoegd achtte dit te doen. Een 
kleine moeite, zou men denken.' ' ' 

Schriftelijke toelichting van De Cock 
Voor we nu op de roerige gebeurtenissen van de 11* maart ingaan, wallen we de tekst 
inzien van De Cocks schriftelijke reactie op de vragen. Hij heeft op 18 maart zijn 
toelichting klaar gekregen en naar Groningen verzonden.'^* 

"2 W. Volger, Z)«feer, 102 
"'Volgens mededeling van Hel de Cock, Hendnk, 164, heeft 7ijn vader pas op de avond zi|n vraag naar 

een kopie aan de commissie gesteld, dat is waarschijnlijk Cremer geweest Misschien gaat de veront
schuldiging op dat Cremer bij afgilte van de tekst zelf geen exemplaar meer zou overhouden Maar het 
kan evengoed onwilligheid zijn geweest de kopie te weigeren aan De Cock 

" ' De tekst van De Cocks toelichting is (voor het eerst) gepubliceerd door H Bouma in D Deddens en J 
Kamphuis (red), Afscheiding - Wederkeer, 267-269 
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Eerst kwam De Cock terug op het feit dat hem, zowel door het CB als door de 
PKB-commissie, de vragen niet schriftelijk waren meegedeeld, hoewel het geldende 
reglement dit wel toekende. Het eerste bezwaar dat De Cock naar voren bracht, was 
de kwestie van het 'tegenwoordig zijn' van het vereiste aantal leden van het CB van 
Middelstum op 19 december. Hoe men het ook wendde of keerde: er waren slechts 
vijf personen aanwezig, terwijl 2 /3 van negen op zes uitkwam. En de achteraf ver
kregen instemming van de niet-aanwezige leden was gewoon in strijd met de eis van 
het 'tegenwoordig zijn'. Vervolgens legde De Cock nog eens omstandig uit wat hem 
ertoe had gebracht zo te schrijven tegen zijn twee collega's: het was de 'last van God' 
in Ezechiël 33 beschreven. Tegen het bederf van de kerk diende een herder zijn 
stem te verheffen 'op gevaar onzer eeuwige verdoemenis'. Op de vraag of De Cock 
dan niet beledigend te werk was gegaan, antwoordde hij ontkennend. Hij citeerde 
'woorden des Heeren' tegen de leiders van de Joden en woorden van Paulus tegen 
Elimas ('Gij kind des duivels'. Handelingen 13:10). En verder wees De Cock op de 
hervormers Luther, Calvijn, Bucerus, Knox en andere Godsmannen die de paus 
uitmaakten voor 'de Antichrist' en de Roomse kerk als 'de hoer van Rome' bestem
pelden. Het kwam volgens De Cock niet op de bewoordingen aan, maar alleen op de 
waarheid. Over de kwestie van de Doop vroeg De Cock naar 'eene verbodswet' om 
kinderen uit andere gemeenten te dopen. 

Ook ging De Cock nog kort in op de kwestie van de Gezangen. Hij gaf aan dat naar 
zijn inzicht Klok had aangetoond dat ze op grond van Gods Woord vele gebreken 
vertoonden. Hierbij gaf De Cock in deze toelichting nu duidelijk te kennen dat deze 
zaak 'geen punt van beschuldiging is in het primitieve vonnis' en dat het daarom ook 
niet in het appèl op dat eerdere vonnis mocht worden opgenomen en beoordeeld. 
De commissie was dan ook zo verstandig geweest deze zaak niet in het officiële verslag 
op te nemen. Wellicht moeten we hierin de hand zien van de jurist Modderman. 

Heeft De Cock ook een uitweg gewezen uit deze zaak? Heeft hij aangegeven hoc de 
kerk uit de impasse kon komen? Hij schreef in een slotalinea van zijn toelichting: 
"Het is daarom mijne hoop, dat gij mijne Heeren van mijne onschuld overtuigd, 
naar de dure verpligting die op ons rust, en waartoe wij eedsgcwijze ons verpligt en 
verbonden hebben, gelijk dit ook eenmaal in den grooten dag des oordeels van ons 
gevorderd zal worden, met mij moogt ijveren, door des Heeren Geest en genade, om 
met mond en pen de dwalingen tegen te staan en uit onze Kerk te verdrijven, met 
mij toch zeker overtuigd zijnde dat alleen eene zuivere leer, reine en zuivere zeden 
voortbrengt." Zo verlangde De Cock dan opheffing van de schorsing, die zeker ook 
in het belang was van zijn gemeente. Hij ondertekende dit schrijven met zijn naam 
en met de toevoeging 'Ger. Leeraar van de verdrukte Gemeente van Ulrum'. 

Het anti-Cocksiaans oproer van 11 maart 1834 
Terwijl De Cock zich op de morgen van 11 maart voor de commissie uitsprak over 
de aanhangig gemaakte kwesties, kwam bij het logement van Van der Laan een groot 
aantal mensen binnen. Onder hen bevonden zich, zoals gezegd, acht mensen uit 
Smüde''^ die De Cock wensten te verdedigen, tot voor de commissie. Zij waren pas 

'̂ ^ Hoe deze groep uit Sniilde precies was samengesteld is niet bekend; het kunnen acht manspersonen 
zijn geweest, maar ook vier echtparen; voor dat laatste pleit dat ze allen hun jongste kind(eren) hadden 
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na 11 uur aangekomen en hadden een vrije kamer gereserveerd. Een van hen, Luit-
sen Dijkstra, de turfgraver en oefenaar, liet dadelijk via Van der Laan de commissie 
weten dat zij waren gearriveerd en dat ze zo mogelijk de hoorzitting wensten bij te 
wonen. Zij waren bereid tol verantwoording. Maar dat werd niet op pnjs gesteld 
door de PKB-commissie. 
Intussen begon de 'vnje kamer' vol te lopen met jongelui, studenten, die vuile en 
lasterlijke taal uitsloegen. Maar, zo wist Dijkstra zich na een kwart eeuw nog goed te 
herinneren,'^" 'wij schroomden voor hen niet, maar spraken van de waarheid, zoEils 
die geloofd en betracht moest worden tot zaligheid'. 
Toen De Cock van de hoorzitting ook binnenkwam in de 'vrije kamer' werd hij net
jes begroet door zijn vrienden uit Smilde. "Wij groetten hem allen met verschuldigde 
eerbied, met ongedekte hoofden, en uw vader wederkeng ons." Dijkstra vervolgde 
toen met de bizarre mededeling: "Maar toen die studenten zagen dat wij uw vader 
zo vriendelijk en beleefd groetten en hem alle achting en liefde betoonden, toen voer 
de satan in hun harten. De nijd en boosheid waren op hun aangezichten te lezen. Zij 
liepen uit en in en beroerden de gehele stad." 
Wat waren de gevolgen? Toen de acht mensen uit Smilde met De Cock (en andere 
medestanders?) door de Herestraat wandelden, 'was het alsof wij in een heidense 
stad onder de heidenen waren: zo omringde ons het volk, dat door de studenten 
was opgeruid, onder dreigen, lasteren, schelden en tieren'. Bij koekenbakker Kamer
ling'^' ging het gezelschap naar binnen, maar 'het duurde niet lang of dat huis werd 
ook bezet door mensen en men hoorde alweer en geroep en geschreeuw: "Kom er 
uit, gij Cocksianen!" Ja, zij kwamen 'in het voorhuis met alle dreigementen en spot
tende en lasterende woorden'. 
Daar bleef het niet bij Dijkstra vertelde verder: 

"WIJ moesten weer naar Smilde, en wij moesten de Herestraat door Sommigen van de broeders 

waren geheel bevreesd en durfden de deur niet uit Uw vader wilde ons vergezellen tot buiten 

Groningen, die was heel vrijmoedig Hij sprak ons moed in, dat de Heere alle harten in Zijn 

hand had en ons kon bewaren Hij deed eerst een kort gebed, want het geraas en getier, dat was 

zo vreselijk van het gemene volk in het voorhuis en op straat, dat wij uw vader haast met konden 

horen Toen zouden wij uit het huis gaan, maar elk was schoorvoetende om tot die woeste schare 

in te keren Dit kan ik mij nog hennneren dat ik in mijn hart m stilte bad O Heere, behoed ons 

en bewaar ons Daarop zei ik tot uw vader 'Dominee, ik zal mijn leven meteen voor u wagen' 

Ik was de eerste en voorste, die uit het huis ging temidden in die woedende schare Uw vader 

volgde mij, en ik plaatste mij aan de rechterhand van uw vader om hem te beschermen zoveel 

als m mijn vermogen was Ik het uw vader aan de hnkerkant van mij gaan, omdat hij dan zoveel 

aandrang van het volk niet had Dat kwam meer op mij aan De ovenge broeders die bij ons 

waren gingen achter ons Zo gingen wij de Herestraat door, opgepropt van mensen Ik geloof 

laten dopen door De Cock Hiervan uitgaiande ging het om de echtparen Sickens, Hein(s), Dijkstra en 
Joffers, vgl J Wesseling, Afscfi Gron , I, 39 
' We citeren uit H Flonjn, A a , 38v, de spelling is door Flonjn aangepast Het gaat hier om de tekst van 
een uitvoerig schrijven van Dijkstra (toen predikant te Steenwijk), dat hij opstelde ten behoeve van Hel 
de Cock die omstreeks 1860 de biografie van zijn vader samenstelde Het ongineel van Dijkstra's bnef 
IS moeilijk leesbaar, het bevindt zich in het Archief De Cock, GA Kampen, mv nr 40 

' Misschien wordt hier Tameling bedoeld, De Cock heeft het tegenover zijn vrouw over Tamerling (zie 
hierna) Deze was nauw betrokken bij de start van de Afscheiding in Groningen en omgeving, H 
Veldman, Hendnk. ,255 
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dat er wel dneduizend mensen ons omnngden, want die studenten waren van de Grote markt 

gekomen en beroerden de gehele stad, in het bijzonder de Herestraat, waar wij door gingen 

Wat ons daar ontmoette, kan ik haast niet meer beschnjven Het was lasteren, schelden, dreigen 

Ze begonnen met zand en kleine steentjes te gooien, roepende en tierende als wilde en woeste 

mensen [ ] Ik hield het oog nu weer op de schare, dan weer op uw vader, want daar was het op 

gemunt, want dat nepen zij in hun woede nog uit' "Die De Cock heeft die mensen ook al verleid 

Weg met die oproermaker'"En hoewel ik wegens het volk dat voor ons was niet ver vooruit kon 

zien, zo zag ik gelukkig drie man te paard op ons aankomen, en die waren zo kort voor aan uw 

vader aan mijn hnkerhand dat er voor uw vader geen ontwijken aan was Als ik dat zag, en om 

uw vader te helpen, zo greep ik hem met mijn beide handen bij de kraag van zijn jas en slingerde 

hem van de grond voor mij langs, opdat hij niet onder de paarden zou komen, en zo schoten de 

paarden mij aan de hnkerkant voorbij Ook waren gelukkig onze broederen die achter ons aan 

waren wat geweken, en zo werden wij allen bevrijd, en sommigen van de vijanden werden nog 

door de paarden gekwetst Er kwam toen een geroep en geschreeuw [ ] , alsof er moord en 

doodslag geschiedde, en toen kwamen verscheidene poliüedienaars met blanke sabels in de han

den van achteren door het volk dnngen, totdat zij bij ons kwamen En deze dienaars gedroegen 

zich getrouw, zij beschermden ons met blanke sabels en in het midden van dit oproer maakten zij 

ruimte voor ons Enigen gingen voor ons, anderen gingen achter ons lot aan de Herepoort, daar 

bleven de dienaars staan en keerden ze het volk " 

Zo vertelde Luitsen Dijkstra zijn relaas. 
Wat Hendrik de Cock hierover aan zijn vrouw schreef, steekt er wel heel magertjes 
bij af. Hij schreef: 

"Studenten, vereenigd met het graauw, hoonden en bespotten ons, eerst zich verzamelende 

rondom het huis van Tamerhng en toen wij daaruit gingen, ons vergezellende met geschreeuw 

en gejoel tot voorbij hel Sterrebosch, en terugkeerden evenzoo " 

Over de paarden en de reddingsactie van Dijkstra schreef De Cock geen woord. 
Dat betekende zeker geen ondankbaarheid, maar het heeft meer te maken met de 
kwestie of een man een dergelijk ernstig incident wel in een bnef aan zijn vrouw zal 
meedelen. Dat zal later zeker mondeling gebeurd zijn. Helenius voegt aan de brief 
van zijn vader nog details toe die wel melding maken van de aanslag op het leven 
van zijn vader.'̂ "^ 
De Cock bleef de avond van 11 maart nog in de stad bij broeder Bolhuis"' en later 
op de avond was hij nog de gast van de familie Dijkema.'*" Een politiedienaar hield 
een oogje in het zeil; er was nog steeds vrij veel volk op straat. De volgende dag kon 
De Cock de terugreis naar Ulrum normaal maken. 

De uitspraak in het appèl 
Nadat Modderman, die als commissiesecretaris fungeerde, over eille benodigde stuk
ken beschikken kon, stuurde hij het geheel op 22 maart naar ds. Cremer, voorzien 
van een concept-sententie. Hierin stelde hij onomwonden dat hij, 'gedachtig aan het 
arendsoog van het op ons thans starend publiek', getracht had in het voorgestelde 

' H e l de Cock, Hendnk, 163 (noot) 
^ Het gaat hier om B van Bolhuis, die met zijn kindernjk gezin woonde aan de Kleine Pelsterstraat te 

Groningen, J Wessehng, 4AcA 6ron , III, 144-146 
°Zeer waarschijnlijk gaat het om Rudolf Dijkema, houthandelaar aan het Zuiderdiep In het huis van 
deze famihe hebben de afgescheidenen van de stad Groningen vaak vergaderd 
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oordeel 'regtvaardigheid, liefde, hoogen ernst en voorzigtigheid te doen doorstralen. 
 Over het doopen en aannemen zal UHEW in het concept niets vinden: regtvaar

digheid verbiedt om motieven te putten, tot straf uit iets, daar geene verbodswet over 
bestaat'."' 
Op 1 april hield het PKB van Groningen een buitengewone vergadering. Daar viel 
de beslissing over het appèl van De Cock. De uitspraak luidde dat de schorsing 'wel 
en te regte' was. De grond daarvan bestond nu nog alleen in de publicatie van de 
brochure tegen de twee collega's. De eerdere gronden met betrekking tot de doop en 
de catechese aan personen uit andere gemeenten werd niet meer vermeld. Vervol

gens was de schorsing nu voorzien van een termijn: twee jaar, ingaande 20 december 
1833. Aan de onbepaalde duur was een eind gekomen. Tenslotte werd bepaald dat 
de schorsing (verzwaarde) inhield dat het traktement niet zou worden doorbetaald, 
in tegenstelling tot de uitspraak van het CB van Middelstum toen men de financiën 
buiten het oordeel had gehouden. Het betekende dus een ernstige verzwaring verge

leken met 19 december. 
De uitvoering van dit financiële aspect was een zaak van de kerkvoogdij van Ulrum. Daarin 

hadden zitting de heren A.J. Sleuver, A.K. Groothuis en J. Klein. Zij stonden bekend als tegen

standers van De Cock."^ Controle over hun beheerstaak werd uitgevoerd door het Provinciale 

College van Toezicht.'*' 

Het geheel van de uitspraak van het PKB roept (en riep) vragen op. Hoe is het 
mogelijk dat een rechter in appèl over iemand die in appèl gaat een zwaardere straf 
uitspreekt dan de eerste instantie? Dat was alleen mogelijk als de eisende instantie 
een herziening had gewild. Maar had men in dat geval niet de hele zaak over moeten 
doen  en dus de eerdere sententie intrekken? Men had op zijn hoogst de strafmaat 
gelijk kunnen houden. Nu werd een straf, waarvan de strafwaardigheid van drie pun

ten tot één punt was teruggebracht niet verminderd, maar juist verzwaard! 
Een bijkomend negatief aspect in deze uitspraak was het ontbreken van een in één 
of andere vorm gestelde verontschuldiging aan het adres van de Cock voor het nu 
weglaten van twee van de drie gronden uit het vonnis. Daarmee waren de aanklach

ten van ds. Du Cloux, waarmee het raderwerk van de kerkelijke rechtsgang in bewe

ging was gebracht, nu als voorbarig en nietdoeltreffend gebleken. 
Verder moet men ook constateren dat in de tot nu toe gevolgde rechtsgang de aard 
van de aanklacht steeds is beperkt gebleven tot een zaak van vorm: het taalgebruik 
van De Cock heette beledigend. Dat accentueerde de PKBcommissie nog eens door 
te verklaren dat De Cock gewoon vrij was om leer en gevoelens te verdedigen of 
voor te staan, die hij voor waarheid meende te moeten houden. Maar het was een 
'wanbedrijf' dat een leraar van de NHK zijn collega's zo beledigend aansprak als De 
Cock had gedaan. 

Men kan met W. Volger de onontkoombare vraag stellen of de strafmaat, bij de over

weging van de hier genoemde aspecten, wel in overeenstemming was met de aard 
en de omvang van het 'wanbedrijf'. Hij stelt ronduit: de strafmaat is veel te hoog.'** 
Volger wijst als achtergrond het volgende aan: "In deze procedure ging het om iets 

' W. Volger, Oe ter, lOOv. 
■J.S. van Weerden, Spanningen, 191v.. 
' Het Groninger Reglement m.b.t. de kerkvoogdij vindt men bij: C. Hooijer, Kerkelijke wetten, 198237. 
' W. Volger, öf &er, 101. 
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anders, en dat kon alleen maar het materieele zijn, de leer door De Cock gebracht 
en verdedigd; de belijdenis der kerk." En daaraan voegt Volger toe: "Het was een 
onwaarheid van dit bestuur, als het opmerkte, dat ieder leeraar en elke burger van 
den staat volkomen vrijheid had om bij de hier te lande aanwezige vrije drukpers 
zoodanige leer of gevoelens te verdedigen of voor te staan, als welke hij voor waar
heid vermeende te moeten houden. Alles was vrij, behalve de verdediging van de 
ware Gereformeerde leer. Ketterij mocht niet aangewezen of berispt worden; dat 
bracht maar onrust en stichtte verwarring in de kerk. Rust moest er zijn. Dat was de 
beste bodem voor de ontwikkeling van de beginselen der neologie." 
Hoe De Cock zelf heeft geoordeeld over de uitspraak van het PKB van Groningen 
in zijn appèl is helder en kernachtig beschreven door zijn zoon Helenius: "Krachti
ger bewTJs van vijandige gezindheid kon door dit bestuur niet gemakkelijk gegeven 
worden. Ongehoord toch is het bij kerkelijke en burgerlijke rechtbanken, dat wan
neer alleen de veroordeelde zich in hooger beroep begeeft, zijn vonnis zou worden 
verzwaard. Dit nu vond hier plaats, zelfs bij vermindering van schuld. Alzoo was hij 
ten tweedenmale veroordeeld zonder dat hem eenige overtreding tegen het woord 
Gods was aangewezen." 
Maar De Cock was niet uit het veld geslagen. Hij keek vooruit en merkte dat door 
zijn vervolging de aandacht en de belangstelling voor de zaak van de handhaving van 
de belijdenis van de 'Gemeente des Heeren' steeds groter werd. Zijn strijd was nog 
lang niet gestreden. 
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7 I VERZWAARDE SCHORSING, april - oktober 1834 

In de biografie van Hendnk de Cock naderen we nu de penode waann de kerkelijke procedure tegen 
hem tot een climax komt. De verzwaarde schorsing van De Cock zette de deur open naar een vervolg-
procedure die - als er geen ommekeer zou komen - zou uitlopen op zijn afzetting 
We willen zien hoe de geschorste predikant in zyn procedure verder ging en hoe hij trachtte op de 
hoogste kerkelijke en wereldlijke adressen zyn schorsing ongedaan te laten maken. De vraag of hij dit 
karwa zelf goed genoeg aankon levert een blik op naar Den Haag waar hijjunduche ondersteuning 
kreeg van enkelejunsten uit de knng van het Réveil. Andersoortige, mentale steunbetuigingen vonden 
ook hun weg naar de geschorste predikant van Ulrum. Daardoor begon zich in de hop van 1834 
een proces af te tekenen dat de gereformeerden in de NHKzich mobiliseerden. We willen nagaan hoe 
zy dat deden, wat hun motieven waren' was het meer dan alleen verbondenheid met de persoon van 
De Cock of stemden ze ook in met de door hem nagestreefde reconfessionalisenng van de Hervormde 
Kerk. By dit alles komt de vraag: hoe stond het met de Nederlandse Hervormde Kerk du beweerde 
verdraagzaam te zyn en du nu getoetst werd op de grenzen van haar verdraagzaamheid? Voor wu 
gold du verdraagzaamheid? -̂ OM nu blijken dat de kerk in al haar geledingen trouw wilde zyn aan 
haar geboortepapieren'' We willen hier ook de vraag onder ogen zien welke de diepere dryfijeren zyn 
geweest van de kerkleiding om in de zaak-De Cock een zo streng beleid toe te passen dat deze pre
dikant fatelijk geen andere uitweg meer zag dan afscheiding - met alle gevolgen voor zyn gemeente 
en voor allen du zuh eensgeestes met hem hadden betoond. Hienn past ook de vraag of het voor De 
Cock nog wenselijk én mogelijk was om zyn kerkelijk proces een wending te geven du had kunnen 
uitmonden in een vorm van reconciliatie. 

De uitwerking van het PKB-vonnis 
Op vrijdag 4 apnl 1834 vernam De Cock hoe het PKB van Groningen hem op 
1 april gevonnist had. O p die dag was er trouwens geen bode naar Ulrum gereisd 
PKB-secretans Modderman nam ruim de tijd om de (uitvoerige) tekst van het vonnis 
op te stellen. En de handtekening van president Hendnksz. mocht ook niet ontbre
ken, hij moest eerst de besluittekst goedkeuren 
Hoe kwam het nieuwe vonnis aan in Ulrum? Werd het net als in december 1833 een 
zaterdagavond vol onrust en ongenoegen? Moest het plaatselijke bestuur van Ulrum 
zich opnieuw voorbereiden op een vorm van politioneel en/of militair ingrijpen? 
De situatie was nu anders. Men merkte niets van enige vorm van opstandigheid 
Het dorp bleef een toonbeeld van rust. Men had kennelijk genoeg geleerd. Men 
wachtte gelaten af wat de dominee en zijn ambtsdragers in deze situatie zouden 
beslissen. Onder het kerkvolk waren er die geen andere uitweg meer zagen dan om 
te breken met de Hervormde kerk Maar de grote vraag was: Stond De Cock met 
zijn kerkenraad nu ook klaar om zich af te scheiden van de NHK? Werd de oproep 
in die richting - al enkele malen door H.P. Scholte aan De Cock gedaan - nu niet 
veel klemmender? Was afscheiding eigenlijk niet de enige weg om uit de stnkken van 
dit kerkelijk net weg te komen? 
We ontmoeten bij De Cock in dit stadium echter geen andere houding dan die van 
onderwerping aan de genomen besluiten. Dat hield niet in dat hij met de overwegin
gen van het PKB instemde, beslist niet. Helenius formuleerde het later zo: "Aan het 
vonnis, hoe onrechtvaardig ook, zich te onderwerpen, dit achtte hij zijne roeping. 
Evenwel zond hij den 16den April den volgende brief aan het provinciaal kerkbe-
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Stuur." ' Daarin tekende De Cock bezwaren aan tegen het nieuwe vonnis. Hij kriti
seerde de door het PKB gehanteerde termen 'liefde en verdraagzaamheid' en stelde 
ze tegenover het beginsel van de rechtvaardigheid. In dit alles was het De Cock een 
dierbare zaak, een roeping van God, om de kerk der hervorming te blijven dienen. 
Daar had hij zijn wettige plaats, daar stond hij op confessioneel zuivere bodem. Hij 
zou niet weggaan uit eigener beweging. 

De financiële gevolgen van de schorsing 
Het werd er voor het gezin De Cock nu niet gemakkelijker op. Het moest de hand op 
de knip houden, de reserves moesten afzienbare tijd worden aangesproken. De Cock 
besefte dat terdege en daarom stuurde hij op 12 april een korte, krachtige brief aan 
'den Ring van Leens' met de volgende tekst: ^ 

"Vernomen hebbende op den 4den Apnl dat het onregtmatige vonnis van het CUusicaal bestuur tegen mij, bekragtigd 

was door het Promnaaal bestuur, en mijne schorsing bepaald op twee jaren, met verlus van traclement en verwijzing 

tn de kosten, alleen om het getuigenis gegeven tegen de valsche leer van Reddingius en Brouwer, noop ik Ued n om 

mij speafiek zoo spoedig mogelijk op te geven, alles tgeen ik Uedn verschuldigd ben, om zulks zoo spoedig mogelijk 

te kunnen voldoen opdat mijn tractement van 1833 geen roof worde en wij van het gebruik daar van verstoken; en 

daar ik het Provinciaal bestuur aangeboden heb om (wanneer ik mij niet verder ter handhamng mijner goede zaak 

kon beroepen) met afstand van het mij ontzegde tractement aan de armen, hier volledig in dien tusschentijd den dunst 

te verngten, tevens aan hen met mij te verzoeken, datgij niet tegen wil en dank der Gemeente her uwe diensten moogt 

voort zeilen, opdat gij den schijn moogt ontgaan, datgij uwe leer in en opdringt, het geld der Gemeente tegen den wil 

der Gemeente begeert, en zoekt te verstrooyen in plaats van te stichten. 

Met welk verzoek ik mij noem Ued. heilbiddende de schoon met u omiereenigde Dienaar 

H. de Cock 

U den 12 den Apnl 1834". 

We concluderen uit deie brief dat De Cock nu niet meer op de Ringvergadenngen aanwezig 

was. De geschorste predikant kwam dus nog verder in het isolement terecht. Verder is het wat 

opmerkenswaard dat De Cock een financiële regeling voorstelde (die ten goede zou komen aan 

de armenkas) om maar af te komen van de schorsing. Daaruit mag blijken dat hij er veel voor 

over had om zijn ambt weer te vervullen De voorgestelde regehng is echter niet aanvaard. 

Het was in Ulrum gebruikelijk dat de predikant zijn traktement als jaarbedrag in 
één keer ontving, namelijk op of omstreeks de Nieuwjaarsdag. Het traktement over 
1833, een bedrag van f 2000,-, was echter vanwege de tussenkomende schorsing 
nog niet door De Cock ontvangen. De Ring Leens had namelijk direct na 19 decem
ber bij de kerkvoogdij beslag laten leggen op deze som, om er de kosten van het 
consulentschap en de preekbeurten van anderen in Ulrum ermee te kunnen betalen. 
En daarnaast had De Cock ook nog alle kosten van zijn kerkelijk proces voor zijn 
rekening te nemen, zowel die van het CB als van het PKB. Het bedrag dat het CB 
van Middelstum in rekening bracht was f 42,44. Daar kwamen later nog de kosten 

' Hel de Cock, Hendnk, 168. 
' De onginele tekst in: Archief Ring Leens, iJ / /C Cü, inv. 173.1; ook afgedrukt bij Hel. de Cock, Hendnk, 

170v.; hier wordt als datum 16 apnl gegeven; zie ook G. Keizer, 4/scA. 1834, 382 
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bij die het PKB in rekening bracht bij De Cock; die beliepen over 1834 en 1835 een 
totaalbedrag van f. 309,55. ^ Een saillant gegeven is het feit dat de bode van het PKB 
Groningen, B J. Woldringh, de nota van zijn superieuren aan De Cock overbracht op 
18 februari 1835. toen deze in Groningen in de gevangenis vertoefde. 
Het antwoord van de Ring Leens * kwam kort na 21 apnl, het was deels formeel 
De Cock had zich voor de financiën - conform artikel 22 van het Reglement op 
Kerkehjk opzigt en tucht, te vervoegen bij de quaestor van het CB van Middelstum. 
Men ging niet in op zijn voorstellen om zonder vergoeding de diensten in Ulrum te 
verrichten en de vrijgekomen gelden te gebruiken voor de diaconie. We citeren. 

"De leden van den Ring achten iith tot de waarneming^ van de dienst van Ulrum gebonden overeenkomstig art 16 

van het reglement op de vacaturen [ ], terwijl zy zich al heel nut om Uwentwil zouden willen blootstellen aan de 

straf mart 19 van zoo even genoemd reglement vermeld, en veel minder nog zouden zy van zieh verkrijgen kunnen 

om met UE By het Prov Best te verzoeken dat Gy iets aan de armen zoudt afstaan, hetgeen UE Reeds ontzegd 

IS, temeer daar zulk een afstand lijnregt itnjdig zynde met art 23 van het regl op de vacaturen " 

Deze antwoordbrief kreeg echter een merkwaardig en zeker geen formeel slot De 
pretor van de Ring Leens, ds. J.H. Warmolts beëindigde zijn brief 'in naam van den 
geheelen Ring' met de woorden: 

"Het is beneden ons, om op uwe honende, schimpende, in hunnen aard echt onchristelijke uitvallen te antwoorden 

Het u ons genoeg, te bedenken uit wiens harten pen zy zyn gevkeid terwijl het ons allen leed doet, dat gy in uwe 

hgtzmmge oordeelvellingen over uwe broeders voortgaat, hetgeen gy zfker met geleerd kunt hebben in de school van 

onzen zachtmoedigen Heer en Meester, maar in die van den Vorst der duisternis God erbarme zich over«'" 

Brief van de kerkenraad van Ulrum aan de Ring Leens 
Enkele dagen na ontvangst van dit schrijven richtte de kerkenraad van Ulrum zich 
per briei tot de predikanten van de Ring Leens. Deze brief is niet eerder gepubli
ceerd, Helenius had er geen afschrift van kunnen knjgen.^ 
De brief van de Ulrumse kerkenraad - niet door De Cock opgesteld - laten we hier 
in extenso volgen. 

De 'Nota van kosten, in pnma instantia, bij het Classicaal Bestuur gevallen [ ] - volgens het Tanef 
der Synode, van den 20 July 1820' voor H de Cock vindt men in het Archief PKB Groningen, RHC 
GA, toegang 692, inv nr 571, ook by M Noordtzij in Tydschn/t voor Gereformeerde Theologie, Kampen 
1900, 58v De details van de in rekening gebrachte kosten (waaronder ook die van logies') /len er als 
volgt uit 

Cl. Bestuur Midde l s tum PKB Groningen 
llfebr 1834 f53,00 
U maart 
1 apnl 
24 mei 
29 mei {2x) 
20 jan 1835 
Totaal 

- 36,50 
- 75,10 
- 36,50 
- 91,25 
- 17,20 
f. 309,55 

18nov 1833 
19 dec 
21 dec. 
tot 1 apnl 1834 
Totaal 

f 9,00 
- 19,00 
- 4,20 
- 10,24 
f. 42,44 

Het origineel van de volledige teLst in Archief Ring Leens, RHC GA, toegang 173, inv 1, ook afgedrukt 
bij Hel de Cock, Hendnk, 171\ , de bnef is verzonden na een vergadering van de Ring Leens, 21 apnl 
1834 
Dit verzoekschrift van de kerkenraad van Ulrum is op 27 april 1834 geschreven en ondertekend door de 
twee ouderlingen en de dne diakenen, Archief Ring Leens, RHC GA, inv 173 1 Heiemus geeft met aan 
waarom hij dit verzoekschnft met heeft kunnen knjgen, Hendnk, 171 (noot 1) Heeft hij er tegenwerking 
in geproefd' 
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Aan den Ring van Leens. 
Mijne Heeren. 

UE. Brief van den 21 April 1834 is ons wel geworden doch niet franco gelijk wij UED. 
gezonden hebben te meer strijdig omdat UED het Tractement van onzen Weleerwaardigen 
Beminden Leeraar H. de Cock zoekt na U te trekken dewijl UED ons wijst op het 16 en 
19 art. van het Reglement datgebezigt word wanneer een Plaats vakant is maar dat is hier 
het geval niet. Wij hebben hier eene Wettige Leeraar die ons de Vrije Genade Leer volgens en 
overeenkomstig het Onfeilbaar Woord Gods zuiver en na de meninge des Geestes verkondigde. 
Was dat UED komst ook UED zoude met medelijden bij ons komen en zeggen er niets van 
te begeren omdat het om der Waarheid wille is en dit is zeker dat die zegt dat hij God lief 
heeft en zijn Broeders haat dat is een Leugenaar en de Waarheid is in hem niet. Was hij 
slordig in Leer en Wandel en verscheiden keer door UED Broederlijk vermaand zoo als dat 
Behoord maar van dat een of ander is niets. Men wil nu eene Algemene genade Leer waar

voor de waarheid moet bukken en dat kunnen en mogen wij als opzieners niet toestaan, h er 
een of ander onder UED die met onze onderdrukkinge om der Waarheid wille leed draagt 
die kome bij ons en spreke er met ons over maar komt toch niet met consjentiedwang om ons 
een Algemene Genade Leer op te dringen daar wij voor eeuwig mede moeten omkomen. Wat 
klaare blijken hebben wij onder ons en Elders die openlijk betuigen die de waare leer en ons 
anders vijandig waren die nu Gulhartig bekennen en omstandig verhaalen hoe de Heere haar 
heeft getrokken uit de duisternisse tot zijn wonderbaar Ligt en van de magt des Satans tot 
God en dat zij bevoorens beminden nu haten en dat zij bevoorens haten nu beminnen zoo 
klaar en duidelijk overeenkomstig Gods onfeilbaar Woord en de leer van onzen Beminden 
Leeraar ook is en op Gods Woord gegrond en dat Oud en Jonk en hoe veel Leeraars die haar 
als gezanten van Jezus Christus wegen zich hebben laten Plaatsen die Historiewij ze'' niet 
geloven dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom kinderen 
des torens zijn zoo dat wij in het rijke Gods niet mogen koomen tenzij dat wij van nieuws 
wedergebooren worden en van hoeveel onverderfelijke zielen haar bloed laden dezulke niet op 
haar volgens des Heeren Woord Ezegiel Capittel 33 en 34 uitgesprooken en als [als, 2x 
HVj zij niet klaar schetzen hoe Ellendig elk mensch door de zonde van Natuur geworden is 
dood in zonden en Misdaden Arm Jammerlijk blind en Naakt zonder God en zonder Jezus 
Christus in de Weereld vreemdelingen van de verbonden der belofte geen hoope hebbende en 
zonder hoope. Paulus noemt het uit zoo een Groote nood en dood verlost te zijn en is dat niet 
der Leeraren Pligt dezulke te waarschuwen en hun de weg van ontkoming aan te wijzen en 
die Aanvankelijk verlost zijn na het harte te spreken volgens des Heeren bevel en komt dat uit 
de algemene genadeLeer Verre van dat maar dezulke verdienen [dezulke verdienen, 2x HV] 
de namen die Jezus en de Apostelen haar gegeven heeft. Daarom verzoeken wij dus nogmaals, 
om ons geen Consjenziedwang te vragen, en meent gijL ^ulks niet te moogen nalaten, daartoe 
de vrijheid met ons van het Provinciaal en Classicaal bestuur te verzoeken. 
Ulrum den UED Dienaars 

27 April 1834 
"^■S JJ Beukema, Ouderling. KA. van der Laan Diacon 

K.J. Barkema, Ouderling D.P Ritsema Diacon 
G.K. Bos Diacon. 

'' De term 'historiewijze' heeft betrekking op de traditionele {= historische) betiteling van het 'in zonden 
ontvangen en geboren' uit het klassieke gereformeerde doopformulier , waarmee geduid wordt op (de 
omstreden leer van) de erfzonde. 
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Met deze bnef geeft de kerkenraad van Ulrum ook duidelijk te kennen dat ze zich 
volledig eens weten met de leer die zijn predikant verkondigt' Deze bnef geeft een 
duidelijke scheiding der geesten aan 
Het argument dat de kerkenraad in deze zaak hanteert is niet het zakehjke van de 
normale plicht tot betaling van het traktement, maar de ambtsdragers letten op de 
leerverschiUen tussen hun predikant en de andere voorgangers in de Ring Leens 
Een trouwe verkondiger van het Woord van God die zijn ambt vervult als een trouwe 
wachter die zijn kudde beschermt (vgl Ezechiel 33) kan men toch niet zonder trak
tement laten leven^ 

Steun van de familie? 
Hoe de financiële gevolgen van de inhouding van het traktement opgelost zijn, is ons 
niet bekend De famdie De Cock was niet onbemiddeld, men beschikte over percelen 
land in de provincies Groningen en Drenthe, maar van de huuropbrengst kon men 
als gezin zeker niet rondkomen ^ Een beroep op de famihes Venema en De Cock 
was een andere mogelijkheid, wellicht niet direct bi] de vader en de broers van De 
Cock - ZIJ hadden waarschijnlijk met zoveel op met de kerkelijke actie van Hendnk 
-, maar wel van de familie Venema die sympathiek stond tegenover het optreden van 
hun schoonzoon Maar er is niets waar te nemen wat betreft financiële transacties uit 
die knng naar hun familie in Ulrum Een derde mogebjkheid om van enige inkom
sten - of in geld of in natura - verzekerd te zijn zou een gebaar kunnen zijn vanuit 
de directe groep van gemeenteleden die geregeld samenkwam in de vergadenngen 
bij Geertje Koster-Hulshoff Maar ook hiervan moet gezegd worden dat we hierover 
geen documentatie ter beschikking hebben Zulke feiten zullen ook met gauw vast
gelegd zijn Het zou ons ovengens niets verwonderen dat men in Ulrum een begin 
gemaakt heeft met het naleven van de regel, die later in de Gereformeerde Kerken 
na de Afscheiding algemeen werd aangehouden, dat men als gemeente verantwoor-
dehjk was voor het levensonderhoud van de eigen predikant H P Scholte zinspeelde 
daar al op in een van zijn bneven aan De Cock 

Dat er in het voor De Cock 'verre' Den Haag m dit opzicht ook meegedacht werd, 
blijkt uit de zorg die bij mr Dirk graaf van Hogendorp bestond over de financiële 
gevolgen van de mogelijke afzetting van De Cock Hij schreef daarover aan H P 
Scholte, maar men kon hierover 'geen licht' ontvangen ^ 
Voorlopig moest het gezin De Cock het doen met veel minder dan gewoon En -
wat erger was er bestond geen enkele zekerheid over de financiële toekomst van 
de pastonebewoners Ondanks alles was en bleef moeder De Cock gastvnj "Hart 
en huis stonden voor de vromen open", aldus Helenius in de levensbeschrijving van 
zijn moeder'" "Dikwijls heeft zij ons in haar eenvoud meegedeeld Toen in dien tijd 
velen te Ulrum kwamen om met uw Vader te spreken, en hem te hooren preeken, 
dan zeide hij dikwijls, vrouw, hoe staat ge met het eten'' Die menschen hebben al 

De bnef geeft een treffend voorbeeld van wat men als a;emeentetheologie' zou kunnen betitelen de 
spits van de kritiek is gericht tegen de leer van de algeinene genade die een streep haalt door de leer 
van de vrije genade Het geeft ook iets aan van de opvattingen over de weg van de bekenng 

' J Wesseling Afsch en Dol in dt stad Groningen 144 
' D van Hogendorp aan H P Scholte d d 14 juli 1834 in C Smits 4/ji:A deel 6 116 
'° Hel de Cock Bladzijden, 1 Iv 
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ZOO een verre reis gemaakt; dan zeide ik: laten we maar beginnen en als er niet 
genoeg is eindigen wij met een boterham, maar al waren er ook vele bijgekomen, wij 
waren altijd allen verzadigd en hadden overgehouden, 't was als in de woestijn met 
het Manna, God zegende de spijzen." Nu hadden deze woorden betrekking op de 
tijd dat De Cock nog een prima traktement ontving, maar ook na het vonnis van 1 
april 1834, toen er geen reguliere inkomsten meer te verwachten waren, achtte men 
in huize De Cock het financiële bezwaar minder groot, ja, er werd niet echt aan 
gedacht. Men stelde zijn vertrouwen op God die zorgt. Wel zag De Cock - en velen 
met hem - in het niet uitbetalen van het traktement een poging om hem in geldelijke 
verlegenheid te brengen. Men mag het in dat geval ook rekenen tot de middelen om 
de geschorste een extra hoeveelheid stress te bezorgen. De familie De Cock werd 
daarmee zelf het eerste slachtoffer van de repressie die de kerkelijke autoriteiten uit
oefenden tegen 'separatisten'. Het was voor hen een offer dat ze brachten in de over
tuiging dat hogere belangen dan geld voorop stonden. Men leerde noodgedwongen 
te minderen. In 1835 - toen de familie in Smilde woonde - bedroeg het traktement 
van De Cock slechts f 700,-." 

Nieuw rekest en hernieuwd protest 
Terwijl het PKB van Groningen op 1 april 1834 het vernieuwde vonnis tegen De 
Cock opstelde, was de kerkenraad van Ulrum bezig met de vaststelling van de tekst 
een nieuw rekest aan koning Willem I. '̂  Het kwam op 3 april klaar en bevatte dus 
nog geen reactie op de PKB-uitspraak tegen zijn predikant, daar deze een dag later 
bekend werd. We nemen aan dat De Cock de opsteller is van dit nieuwe rekest, 
immers we herkennen dadelijk zijn stijl en argumentatie waarmee hij trachtte de 
koning te overtuigen van zijn onschuld. Voor hem en zijn kerkenraad ging het in het 
rekest hoofdzakelijk over de handhaving van de zuivere kerkleer. En dat werd aan 
de orde gesteld in confrontatie met de bekende opvattingen van Meijer Brouwer en 
Benthem Reddingius, Hofstede de Groot en Laurman over de eenmaal afgelegde 
eed van trouw aan de leer van de kerk. Voor deze zaak moest de koning toch wel 
gevoelig zijn. De Ulrumse kerkenraadsleden zouden er wel een reis naar Den Haag 
voor over hebben om met de koning te spreken 'niettegenstaande de kostbaarheid en 
moejelijkheid der reis'. 
Intussen noemde de minister van eredienst - hij werd voortdurend geïnformeerd 
over de stand van zaken - in een rapport aan de koning over dit rekest als voornaam
ste punt van bezwaar dat de kerkenraad had ingediend de zaak van het niet voltallig 
zijn van het PKB (sic!) bij de schorsing van De Cock. Dit onjuiste punt is gebaseerd 
op de berichtgeving van het PKB Groningen; het is van het PKB een slordige zaak 
om het bezwaar van Ulrum op die manier voor te stellen. Den Haag kreeg te horen 
dat de onvoltalligheid bij de schorsing tijdens deze vergadering geen kwestie was. 
Een dergelijk antwoord was te verwachten - het PKB had immers geschorst in een 
zitting waar slechts één lid ontbrak. Het PKB zou dus geen blaam treffen. Maar 
het ging voorbij aan de eigenlijke kwestie, namelijk dat het classicaal bestuur van 

" Hel de Cock, Bkdzijdm, 24 Het bedrag van f. 700,- was in de 19* eeuw met abnormaal laag voor 
predikanten 

" De tekst vindt men bij F L Bos, Anhufstukken, I, 267-269. 
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Middelstum op 19 december 1833 onvoltallig was geweest. ' ' Het PKB typeerde de 
moeite van Ulrum zelfs als een 'mengelmoes van onzin'.'* 
In het rapport aan de koning maakte de minister intussen een verwijt aan Ulrum dat 
zij de koning inzake de voltalligheid op een verkeerde manier hadden voorgelicht. 
Verder schilderde de minister het geheel van de zaak die Ulrum aan de orde stelde 
af als zonderling en dweepachtig. Hij sprak zelfs van een verbitterde toon die hij in 
het rekest meende aan te treffen.'^ Aan de inhoudelijke en confessioneel bepaalde 
aspecten van het rekest kwam de minister niet. Hij hield het alleen op een zaak van 
orde en tucht. Op 17 mei 1834 gaf Den Haag een negatieve reactie aan Ulrum: het 
kerkbestuur had wettig gehandeld.'^ 
Intussen kon de minister gerust zijn: de Groningse kerkbestuurders zouden er alles 
aan doen om te zorgen dat in de gemeente van Ulrum, vanwaar het PKB een grote 
stroom van schrifturen had ontvangen, 'verstandige kennis, werkdadige godsvrucht 
en edelen menschüevendheid' niet zullen ontbreken, of, in hun eigen bewoordingen: 
'in zulk eene gemeente ballingen moeten worden'. " 
O p 16 april 1834 had De Cock zijn protestschrijven aan het PKB van Groningen 
gereed. Hij had zijn nieuwe vonnis 'met diepe bedroeving over de verregaande ver
bastering van onzen Kerkstaat' gelezen. Hij voelde zich gegriefd doordat deze kerk
bestuurders zijn intenties om 'des Heeren naam en zaak' te verdedigen niet opmerk
ten en dus niet honoreerden, maar hem juist zwaar bestraften. De Cock kon niet 
geloven dat men dit deed uit naam van liefde en verdraagzaamheid. Hij kon niet 
nalaten de Spreuken van Salomo, hoofdstuk 12: 10 te citeren: "De regtvaardige kent 
het leven zijner beesten, maar de barmhartigheden der goddeloozen zijn wreed." 
De Cock schreef verder dat hij zich eerst moest onderwerpen aan dit vonnis, maar 
dat dit hem en zijn gemeente er niet van zou weerhouden zich te beroepen op de 
Heer van de Kerk. Verder stelde hij nogmaals voor weer te mogen voorgaan in de 
erediensten om de gemeente 'te voeden met de gezonde woorden Gods, en het meer 
en meer invretende zuurdesem der Parizeen, en Sadduceen en Schriftgeleerden 
tegen te gaan'. Dat hoefde immers geen problemen te geven, 'daar toch ook nog 
naar UEds. stilzwijgen mijne leer zonder verdenking en opspraak is'. 
De Cock ondertekende zijn brief met nauwelijks ingehouden boosheid: "UEds. heil-
biddende, schoon over UEds. verontwaardigden Dienaar'. '° 

Vervolgprocedure ingezet 
Het PKB had zich intussen al beraden over een vervolgprocedure tegen De Cock in 
verband met diens kritische publicatie - in coproductie met Jac. Klok van Delfzijl -

" In het rekest van 3 apnl 1834 van Ulrum aan de koning wordt de kwestie van de onvoltalligheid niet 
helder gepresenteerd; men noemt geen datum en evenmin het kerkbestuur dat hienn handelde Maar 
het PKB van Groningen wist wél waarover het ging, De Cock had daartegen in een bnef in februan 
1834 bij het PKB geprotesteerd Daarom doet het vreemd aan dat van deze kant de zaak niet in alle 
openheid werd behandeld 

'* Bnef PKB Groningen aan de minister van eredienst, 24 april 1834, afschrift in Archiei Classicaal 
Bestuur Middelstum,/f//C G.4, inv nr 27 

'̂  Zo schrijft hij in een rapport aan de koning op 17 mei 1834, FL Bos, A rckiefstukken, I, 272 
'* De minister van eredienst aan PKB Groningen (afschrift), 17 mei 1834, Archief Classicaal Bestuur 

Middelstum, RHCGA, inv nr 27 
" FL. Bos, Archufitukken, I, 270 en 271 
" De tekst van dit schnjven bij Hel de Cock, Hendnk, 169\ , ook in H de Cock, VG, I, 520v 

274 



Verzwaarde schorsing, apnl - oktober 1834 

tegen de Evangelische Gezangen.'^ Men had direct al op 1 april dezelfde commissie 
die het appèl had behandeld benoemd om nu deze zaak te onderzoeken. Op 21 april 
liet PKB-secretaris M. Cremer per brief aan De Cock weten 'zich in de onaange
name noodzakelijkheid' te bevinden hem te berichten dat er nieuwe bezwaren tegen 
hem waren ingebracht. Hij nodigde De Cock uit om 'voor de commissie te sisteren' 
op maandag 5 mei 1834, 'des morgens te 11 uren, ten huize van H. van der Laan, 
aan de groote markt te Groningen'. "̂ 
Het onderzoek richtte zich dus nu ook op de gezangen. De Cock was opnieuw ver
ontwaardigd: terwijl er al een procedure liep, werden er nieuwe beschuldigingen 
ingebracht en ook behandeld. Hij zelf had zijn klachten tegen Hofstede de Groot en 
Van der Linden van Sprankhuizen ingebracht, maar die werden onontvankelijk ver
klaard. Meten met twee maten, oordeelde De Cock. Hij werd toornig, en voorzegde 
het oordeel van God over de handelwijze van het PKB. 
In dit alles bleef De Cock hameren op het onder ogen willen zien van de waarheid: 
wie waren er nu van de Gereformeerde leer afgeweken? En was het dan zo dat hij 
moest bestraft worden, hij die opkwam voor de handhaving van die leer? Het herstel 
van de kerkelijke orde - waar de kerkbestuurders op uit zijn - kon niet anders tot 
stand komen dan door terugkeer tot de waarheid. Dan zou alle verwarring ophou
den. In zijn betoog - in zijn brief aan het PKB van 26 apriP' - verwees De Cock 
naar de recente publicatie van mr. C.M. van der Kemp die een vernietigend oordeel 
uitsprak over de weigering de Gereformeerde leer te handhaven.^' 
Aan het slot van de brief deelde De Cock mee dat hij 'wegens tusschenkomende 
omstandigheden' uitstel nodig had om in Groningen voor de commissie te verschij
nen. Die omstandigheden betroffen de voorgenomen reis van De Cock naar Den 
Haag om bij de koning op audiëntie te gaan, maar dat vertelde hij er niet bij. Secre
taris Cremer reageerde nog snel ~ op 28 april - door De Cock in een briefje mee te 
delen dat hij zich onbevoegd achtte om het gevraagde uitstel te verlenen en dat De 
Cock zich ook vergiste in de mogelijkheid van uitstel; de uitnodiging bleef gelden 
voor 5 mei. Het bericht bereikte De Cock niet meer: hij had Ulrum al verlaten. 
Mevrouw De Cock heeft Cremer, die ze aanspreekt met 'Waarde Vriend', nog wel 
haar uitleg over de gang van zaken doorgegeven: 'mijn man H. de Cock heeft dezen 
morgen een rijs aangenomen naar Holland'.^' Ze bood excuses aan voor de misvat
ting van haar man over het door hem mogelijk geachte uitstel. 
Toen De Cock zich al lang en breed in Holland bevond, werd door een bode uit 
Groningen aan de pastorie te Ulrum een nieuwe oproep bezorgd om voor de PKB-
commissie te verschijnen. De nieuwe datum was 21 mei. Mevrouw De Cock heeft die 
datum aan haar man tijdig door weten te geven. 

Het gaat hier om De Evangelische Gezangen getoetst en gewogen en te ligt bevonden, door Jacobus Klok, Verwer en 
Koopman te delfzijl, met eene korte vonrrrede, en uitgegeven door H de Cock, GereJ Leeraar te Ulrum Groningen 1834 
Zie ook H de Cock, VG , 1,83-220 (met inleiding en annotaties van H. van Veen) 
De tekst van deze brief bi) Hel de Cock, HendnL, 173 
De tekst van deze bnef bij Hel de Cock, Hendnk, 173-175 
Hel betreft hier C M van der Kemp, De beschuldiging tegen de leeraars der J^ederlandsche Hervormde Kerk, dat 
zy hunnen eed breken, door af te uyken van de leer hunner kerk, die zy beloofd hebben te zullen houden, gestaafd, en de 
Gedachten van P Hofstede de Groot, hoogleeraar te Groningen, over du beschuldiging wederlegd, Rotterdam 1834 
De brief van mevr De Cock is in kopie afgedrukt bij G Kei/er, Afscheiding, t o pag 400 
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Brief van H.P. Scholte aan de Gemeente van U l r u m 
Na de uitspraak van de verzwaarde schorsing (1 april) ontving De Cock persoonlijk 
een reeks van steunbetuigingen uit de provincies Groningen en Drenthe. Ook kreeg 
de gemeente van Ulrum een warme brief 'met innige deelneming' uit het verre zui
den, van ds. H.P. Scholte.^^ Deze haalde hiermee de banden met Ulrum als gemeente 
en met De Cock persoonlijk steeds meer aan. Hoewel Scholte het woord afscheiding 
(of een variant ervan) nu niet noemde, wees hij wel in die richting door op te merken 
dat de gemeente, 'zonder vermetelheid en vleeschelijke middelen', volgens artikel 28 
van de NGB - 'onze met bloed verzegelde geloofsbelijdenis' - het ambt aller gelovi
gen in de kracht des Heren had uit te oefenen. Maar De Cock en Ulrum hepen eerst 
de weg van de kerkorde verder af 

Brief van Dirk graaf van Hogendorp 
In de maand april kreeg De Cock veel bneven binnen. Hij was er dankbaar voor, 
al kreeg hij wel een probleem: alle brieven beantwoorden zou misschien nog net 
lukken, maar van elk antwoord een kopie laten schrijven en zo bewaren lukte hem 
niet.^^ Daardoor is een compleet beeld van de aanhang van De Cock in den lande 
helaas niet duidelijk te geven. O p andere manieren moeten we daar gegevens over 
zien te verkrijgen. 
Wat wel bewaard is, mag men daarom als des te waardevoller beschouwen. Daartoe 
behoren in ieder geval de brieven van twee edele mensen, namelijk van de al eerder 
genoemde barones Van Verschuer en van Dirk graaf van Hogendorp in Den Haag 
die een vaste plaats innam in de Haagse Réveilknng.^^ We schenken nu aandacht aan 
de laatstgenoemde. 
Dirk van Hogendorp was overtuigd Gereformeerd en was zo een steunpilaar voor 
veel geloofsgenoten in hun kerkelijke strijd. Hij schreef De Cock in antwoord op 
diens brieven van 20 maart en 5 april.^' Wellicht had De Cock zijn zaak al eerder dat 
jaar aan Van Hogendorp voorgelegd, daar Capadose in zijn brief van 24 februan 
al vertelt dat 'mijn vriend v. H.' hem had verteld hoe de zaak van De Cock er voor 
stond. Hoe dit ook zij, de brief van 11 april is het eerste schriftelijke bewijs van de 

Hoewel deze bnef ongedateerd is, moet men als tijdsaanduiding rekenen met april 1834 Dit op grond 
van overwegingen vanuit de inhoud van deze bnef a Scholte heeft het over een pas ontvangen tijding 
over de schorsing van De Cock en weet daarvan de termijn van twee jaa r te noemen, b hij heeft ook 
kennis van een rekest van de kerkenraad aan de koning, dit zal betrekking hebben op het rekest van 3 
apnl, c Scholte typeert de handelwijze van het kerkbestuur als 'nieuw bewijs van pnesterheerschap-
pij en conscientiedwang', termen die hij sinds de zomer hanteert en passen bij procedure waann van 
verharding van beleid sprake is Vgl G Keizer, Afscheiding, 392v De onginele tekst bevindt zich in het 
Archief De Cock, GA Kampen, inv nr 40 
Hel de Cack, Hendnk, 124 
Dirk graaf van Hogendorp (1797-1845) was een zoon van de (m n uit 1813 bekende) staatsman Gijs-
bert Karel van Hogendorp Dirk had rechten gestudeerd te Leiden en was daar gepromoveerd in 1822, 
daar had hij met zijn broer Willem aan de voeten gezeten van Willem Bilderdijk Na enkele jaren 
tamehjk teruggetrokken te hebben geleefd aanvaardde hij in 1830 de benoeming tot substituut-officier 
van justitie te Amsterdam en in 1833 een vergelijkbaar ambt te 's-Gravenhage, B de Gaay Fortman, 
Figuren uit het Resell, 4 1 7 w , C Smits, Afsch , VI, 115-157, met 22 bneven van Van Hogendorp aan H P 
Scholte 
De bneven van 20 maart en 5 apnl 1834 van De Cock aan Van Hogendorp zijn tot nu toe niet 
gevonden 
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directe betrokkenheid van deze vooraanstaande jurist uit de kring van het Réveil bij 
de kerkelijke strijd die uitliep op de Afscheiding van 1834.^^ 
Van Hogendorp spreekt zijn verbazing uit over het verzwaarde vonnis van het PKB 
van Groningen: "Ik betuig u dat in Burgerlijke zaken, en bij Crimineele en Correc-
tioneele Vierscharen, van zulk eene verzwaring geen voorbeeld van bekend is. Een 
vonnis ter eerste Instantie gewezen, is altijd verbindend beschouwd voor den genen, 
die er niet van appelleerde, waarom ook wanneer de Beklaagde appellant is van eene 
mindere naar eene hogere Vierschaar, zijn vonnis nooit verzwaard kan worden, dan 
wanneer de aanklager ook geappelleerd heeft, 't geen mij niet gebleken is in uwe zaak 
te zijn geschied." 
In dezelfde brief probeerde Van Hogendorp De Cock te bepraten om hem wat meer 
afstand te laten nemen van het schrijfwerk van mensen als Luitsen Dijkstra en Jaco
bus Klok - hun stijl is dusdanig dat het niet 'den naam van een Predikant op de titel 
dragen moest'. En daarbij achtte Van Hogendorp het niet verstandig dat 'al wat van 
dien aard in Groningen uit moet komen, door Uw Uew. moet worden gepatroci-
neerd'. ^' Deze publieke begunstiging kon De Cock beter achterwege laten, er kon 
soms ook 'vreemd vuur' branden in het optreden van zijn medestanders; ze grepen 
vaak boven zichzelf uit en werden waanwijs. 
De Cock had ook aan Van Hogendorp de vraag voorgelegd van de wens om als 
gemeente (tijdens de periode van de schorsing) te vergaderen in het kerkgebouw. De 
poging van de Ulrumse kerkenraad om weer zeggenschap te krijgen over het kerk
gebouw werd echter door Van Hogendorp als niet haalbaar beschouwd wegens de 
kerkelijke wetten. De toonzetting van Van Hogendorps brief was uiterst vriendelijk. 
Daarom kon zijn lichte kritiek ook een plaats krijgen, zoals hierboven vermeld. De 
edele jurist had weinig op met menselijke berekening en activisme - dat werd gauw 
vreemd vuur. 
Naar onze mening is de dragende gedachte in Van Hogendorps denken de overgave 
aan de wil van God; Hij zal de weg wel wijzen hoe De Cock handelen moet. 

De Cock schrijft de barones Van Verschuer 
De relatie van De Cock met het Réveil concentreerde zich vooral op hen die zich 
lieten kennen als warme verdedigers van de Gereformeerde belijdenis. Zo had hij 
de freule Van Verschuer leren kennen die hem in februari 1834 bemoedigde in zijn 
strijd voor de Gereformeerde waarheid. De Cocks antwoordbrief geeft de stand van 
zijn strijd weer tot aan dat moment. Een vervolgbrief van de barones - door ziekte 
verlaat - is helaas niet bewaard gebleven, wel het antwoord van de Cock daarop. 
Daaruit valt echter goed af te leiden over welke onderwerpen zij heeft geschreven. 
Dat ging over: a. de religieuze situatie in haar Gelderse omgeving, inclusief de twis
ten die zich voordeden binnen het Réveil; b. Kohlbrugge met wie zij in 1834 in het 
huwelijk zou treden; c. de onverbloemde mening van Kohlbrugge over de positie 
van De Cock na de verzwaarde schorsing; we citeren hem nu: "Naar mijn gevoelen, 
moet hij zich door niets laten ophouden, maar zijn dienst blijven waarnemen, als was 
er niets gebeurd, wat hindert het een steenen gebouw tot uitoefening van den dienst 
des Heeren te verliezen; evenwel hij moet aan Gods hand loopen en niet aan die van 

Het ongineel in Archief De Cock, GA Kampen, inv nr 40 De bnef is verzonden op 12 april. 
Hier verschnjft \ 'an Hogendorp zich, hij zal bedoelen gepatroniseerd, d i beschermd, begunstigd. 
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een mensch." Aldus Kohlbrugge aan zijn aanstaande vrouw, die dit gevoelen dadelijk 
na ontvangst heeft doorgegeven aan De Cock. 
De Cock schrijft de barones - temidden van alle bedrijvigheid - op 14 april, dus 
nadat het verzwaarde vonnis was gevallen en De Cock zich opmaakte voor een 
nieuw protest tegen zijn kerkelijke rechters in Groningen.'" Opnieuw betoonde hij 
zich erg dankbaar voor dit schrijven; hij kon alleen niet instemmen met de gedachte 
dat hij zijn dienst maar gewoon moest voortzetten. Dat zou volgens De Cock een 
botsing met de 'geweldenaars' hebben betekend en dus met de gewapende macht 
van de overheid. 
Het is wel de vraag of De Cock hier de intentie van Kohlbrugge - via de brief van 
de freule - wel goed heeft begrepen. Kohlbrugge was immers nooit uit op geweld of 
ander machtsvertoon. Hij zou dat zelf ook nog in een latere brief aangeven. 
De Cock weet te melden dat de geestelijke situatie in de provincie Groningen toe is 
aan het 'herstel van de vervallene murenJeruzalems'. In Bedum en Uithuizermeeden 
staan wel predikanten die 'onder een schijn van Gereformeerd te zijn' verkeerd pre
diken, wat steeds meer openbaar wordt. ' ' Volgens zijn informatie zijn er in Bedum 
tientallen gelovigen - waaronder zelfs roomsen - die de ogen open zijn gegaan voor 
de rampen die de kerk treffen. En in Uithuizermeeden was 'reeds meer dan de halve 
Gemeente tegen Damsté verdeeld', en dat in de gemeente van de man 'die voor een 
jaar of twee nog als een paus leerde en heerschte zonder tegenspraak'. Maar De 
Cock wist ook dit te melden: 'in deze Gemeente werkt de Heer nog al gedurig', zodat 
'velen onder de vijanden tot omzien en nadenken komen, maar ook anderen, onder 
welke ook de Baaipriesters, zich meer en meer verharden'. 
Hij wees in 't kort ook nog op de vier pas door hem uitgegeven geschriften: zijn Ernstige 
en hartelijke toespraak, een vervolg op een Vriendelijk antwoord, zijn Noodige Waarschuvüing 
, gericht tegen ds. Laurman, en 'het stukje van Mugge' dat diens bekeringsverhaal 
vertelt. De Cock vermoedde dat 'de Phariseën en Schriftgeleerden wel zullen razen, 
'maar zij zijn in de hand des Heeren, en deze zal voor ons ten strijde trekken'. 
Van belang voor ons beeld van de relatie De Cock-Kohlbrugge is ook de medede
ling van de Ulrumse pastor dat hij met grote instemming de preek van Kohlbrugge 
over Romeinen 7: 14 gelezen had.'^ De thematiek van die preek, namelijk die van de 
verhouding tussen 'wet, rechtvaardiging en heiliging' werd door Kohlbrugge gezien 
in het licht van de geschonken heiligmaking, dus door genade alleen, waarbij dat 
gebeuren zich specifiek richtte op de persoon van de bekeerde mens.^' 
Of De Cock zich door de gedachtegang van deze preek verder heeft laten leiden, zal 
nog nader worden bezien. Hij had voorlopig geen weet van de twist die in Holland 

H. de Cock aan de Freule van Verschuer, 14 april 1834, in: EN. Holtrop, Drie onbekende brieven van 
Hendrik de Cock uit het jaar 1834, in: GTT, 76 (1976), 223-228. 
De bedoelde predikanten waren ds. W. Cost te Bedum en ds. J.J. Damsté te Uithuizermeeden, resp. 
secretaris en preses van het CB van Middelstum dat De Cock schorste. 
Deze zeer bekend geworden preek had Kohlbrugge gehouden in Elberi'eld toen hij daar uitgenodigd 
was om voor te gaan in de diensten van de Duitse Gereformeerde Kerk. De tekst is dadelijk gepubli
ceerd in 1833: ^wei Gasipredigten über Röm. 7: 14 und Ps. 65: 5, Elberfeld 1833; Nederlandse vertaling: 
Elknde en verlossing, of den Christus geregtvaardigden en geheiligden Christen - beschouwd, ook in 
zichzelve in cene Leerrede over Rom, VIII: 14. Amsterdam 1834. 
Vgl. G.W. Locher, Paulus en Kohlbrugge: op de komma, in: Rondom het Woord, (Theologische Eiherleer-
gang NCRV), Hilversum 1971, 153. 
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was ontbrand over de plaats van de wet in het leven van gerechtvaardigde en gehei
ligde mensen.^* Toen hij er later wel van hoorde schreef hij het volgende: "Hetgeen 
ik daarvan naderhand vernomen heb, smartte mij. Intusschen hoop en geloof ik 
dat de partijen daaromtrent elkander wel nader zullen leeren verstaan. Het gebeurt 
meer, het schijnt in de dagen der Reformatie ook plaats gegrepen te hebben, dat 
sommigen de Christelijke vrijheid van de wet in het eerst niet verstaan kunnen, ja 
gevaarlijk rekenen: dit geeft aanleiding tot een naauwer onderzoek van Gods woord, 
en des Heeren dienstknegten worden opnieuw en naauwer verecnigd." 
Daarop liet De Cock zijn lezeres weten dat in de Groningse plaatsen Sauwerd en 
Adorp een verwant leergeschil voorkwam: "Zij die in die vrijheid gevaar zien, hou
den het meest ook van zachte woorden en keuren zelfs die namen die anders op Gods 
woord gegrond zijn af, alleen omdat zij te hard klinken in hunnen zachte ooren. 
Toen ik den 1 Iden Maart naar de stad geweest ben, heb ik van beide partijen ook 
gesproken, maar ik heb er verder niet van gehoord en hoop dat des Heeren Geest 
hen verecnigd moge hebben." 

Over deze in de genoemde Groningse gemeenten voorkomende leerstellige kwestie staan ons 

geen nadere gegevens ter beschikking De Cock blijkt op zijn reis naar de PKB-commissie te 

Groningen de zziak - wellicht bij K W Brands, een voorman van de gereformeerden m Sauwerd 

- te hebben doorgesproken met verschillende leden uit Adorp en Sauwerd In beide gemeen

ten bestonden al enkele jaren diepgaande verschillen tussen Gereformeerde kerkleden en hun 

liberaal-theologisch geonenteerde predikanten '^ Maar of die problematiek iels te maken heeft 

met datgene waar De Cock op doelt, lijkt ons met zo waarschijnlijk Het lijkt meer te maken te 

hebben met een verschil van inzicht onder de Gereformeerden zelf, wellicht toegespitst op de 

vraag of en wanneer mensen zelf in actie moeten komen voor het herstel van 'de muren van 

Jeruzalem' Voor de oplossing van deze kwestie wilde De Cock hopen op 'des Heeren Geest'. 

Tot een verdere ontwikkeling in de relatie tussen De Cock en Kohlbrugge (en zijn 
echtgenote) is het niet gekomen. De Freule kon misschien nog verwachten dat De 
Cocks broer Harmannus Gerhardus, die toen luitenant kwartiermeester was te 
Nijmegen, met haar contact zou opnemen over het lopende kerkelijk proces. Maar 
daarvan is nooit iets gekomen. Hendrik heeft zijn broer nog wel in augustus 1834 
over zijn zaak geschreven, maar we hebben niet het vermoeden dat deze zich verder 
verdiept heeft in de zaak van zijn broer. Hier ligt dus mede een praktische verklaring 
voor de stilte uit Nijmegen. Daarbij kwam ook dat de freule op 31 oktober 1834 
trouwde met Kohlbrugge en vanaf dat moment dus in Utrecht woonde en voortaan 
het leven deelde met een man die niet afscheidingsgezind was. We nemen aan dat de 
Kohlbrugges samen het standpunt innamen geen verdere contacten met De Cock 
te onderhouden. Waarschijnlijk heeft de ontmoeting in Utrecht tussen De Cock en 
Kohlbrugge tijdens het voorjaar van 1834 ook bijgedragen aan dat standpunt. Voor
uitlopend op de latere ontwikkelingen mag men hier vermoeden dat de daad van 
de Afscheiding niet (goed) paste in het concept van de geschonken heiligheid bij 

De preek van Kohlbrugge was oorzaak van een diepgaand conflict tussen Kohlbrugge en I da Costa 
die hem van antinomianisme beschuldigde Hierover werd na de dood van beide betrokkenen uitge
geven Hoogst belangrijke bnejumsehng tusschen Dr H F Kohlbrugge en Mr I ia Costa over de leer der heiligmaking, 
Utrecht 1880 
Over de kerkelijke ontwikkelingen in Adorp en Sauwerd o m J Wesseling, 4/scA Gron , III, 31-54 
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Kohlbrugge waar het accent tamelijk eenzijdig ligt op het werk van God in Christus 
en met op de mens en diens verantwoordelijkheid. Maar vóór we die overweging 
hard kunnen maken, gaan we eerst na hoe hun onderlinge betrokkenheid gestalte 
kreeg in de maand mei van 1834. Hun historische ontmoeting mag men als beslis
send beschouwen voor de toekomst van deze twee door eigen kerkelijke instanties 
veroordeelde Gereformeerde voorgangers. En tevens voor de vraag naar de breedte 
van het draagvlak van de Afscheiding in Nederland. 

Groeiende steun: rekesten aan de koning 
In het onderstaande overzicht vermelden we in chronologische orde de namen, de 
woonplaatsen en de aantallen van hen die zich in het voorjaar en de zomer van 1834 
met een rekest tot koning Willem I richtten in het belang van de zaak van De Cock. 
Het rekest van Ulrum van eind januari 1834 blijft hier buiten beschouwing; daaraan 
besteedde we reeds aandacht. Het rekest van J.M. Reidsema, namens een aantal ker
kleden te Visvliet en Grootegast d.d. 30 januari 1834 nemen we wel op - hoewel het 
geen reactie bevat op het handelen van het Groningse PKB (van apnl). De hier gesig
naleerde rekestranten - hun namen zijn alle bekend - vormen de voorhoede van hen 
die zich later voegen bij de afgescheiden gemeente in hun woonplaats of regio. 
In de daarbij behorende noten worden enkele bijzonderheden over de personen en 
over plaatselijke omstandigheden meegedeeld. 

Opsteller/schrijver rekest Woonplaats Aantal onder tekenaars D a t u m 

30jan 1834 

16 april 

21 apnl 

23 apnl 

29 april 

^ Jan Martens Reidsema woonde later als koopman in Ulrum, hij was in 1843 een van de kopers van een 
terrein waarop het eerste afgescheiden kerkgebouw van Ulrum werd gebouwd J Wessehng, Afsch (iron , 
I, 98 (noot 33, ook p 86) 

^' Albert Jans Noordewier verbleef tijdelijk te Uithuizen en diende daar als schoenmakersknecht A Bolt, 
J50 Jaar Gereformeerde Kerk Uithuizen, Uithuizen 1985, 90 In regenngsknngen zag men De Cock aan 
voor de opsteller van het rekest. Bolt suggereert dat N Sietsema de opsteller geweest kan zijn, 'want hij 
was de meest ontwikkelde man onder hen' Sietsema was in later )aren assessor (= wethouder) van de 
burgerlijke gemeente Uithuizen De tekst van het rekest vindt men bij F L Bos, Archiefstukken, I, 333v 
Uithuizen was de woonplaats van ds L Meijer Brouwer, tegen wie De Cock ernstige bezwaren koes
terde 

'° Harm Everts Steenhuis (1803-1847) was landbouwer te Zandeweer, hij onderhield nauwe contacten 
met De Cock (die op 27 oktober 1836 de afgescheiden gemeente van Zandeweer m de keuken van diens 
boerdenj institueerde) De tekst van het rekest van Kantens is volgens F L Bos, Archiefstukken, I, 334, 
vnjwel gelijk aan die van Uithuizen 

' ' Willem Jans Schunnga (1796-1864) was bakker te Middelstum en hield in zijn huis va<ik godsdienstige 
bijeenkomsten, m 1835 werd Schunnga oefenaar en m 1842 predikant in de afgescheiden kerk van 
Minnertsga,Joh de Haas, Gedenkt, I, 240 

^ BIJ FL Bos {Archiefstukken. I, 337) staat als naam van de opsteller/schnjver aangegevenj Sickens, maar 
in Smilde is alleen maar een H Sickens bekend, we kwamen deze man eerder tegen als vader van een 
dopeling te Ulrum en als getuige van het oproer in Groningen op 11 apnl 1834 De 72 ondertekenaars 
oefenden de volgende beroepen uit arbeider 49, schipper 2, landbouwer 2, smid 2, verwer en glazen-

J M Reidsema 
AJ Noordewier 
H E Steenhuis 
WJ Schunnga 
H Sickens 

Visvhet / Grootegast" 
Uithuizen " 
Kantens e o " 
Middelstum =' 
Smüde *' 

22 
40 
36 
58 
72 
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R J Veemnga 

H Oldecamp (') 

E J Hardenberg 

J Rengers Brouwer 

T E Mulder 

PJ Baron v Zuylen v Nyevelt 

Assen " 

Meppe l« 

Stadskanaal *' 

Wildervank « 

Veendam/Zuidbroek " 

Barneveld « 

14 

70 

50 

122 

23 (V), 

1 

5{Z) 

1 mei 

16 mei 

18 mei 

21 mei 

ca 14juni 

12 juli 

Deze rekestbeweging - van in totaal 514 medestanders *' van De Cock - is een 
onmiskenbaar bewijs van toenemende betrokkenheid van de gereformeerden in de 
NHK bij de stnjd van Hendrik de Cock Ze waren bereid voor hem op te komen tot 
bij de hoogste gezagsdrager van Nederland, koning Willem I 
Men kan in deze lokale groepsacties veelal een cijfermatig bewijs zien van de aan
wezigheid van conventikels Korte tijd later werden deze informele groepen omge
vormd tot gemeenten van afgescheidenen 
De reeks van woonplaatsen waar een rekestbeweging op touw gezet werd was hier 
echter nog tamehjk beperkt er was kennehjk nog geen uitgebreide 'propaganda' 

maker 1 t immerman 1, horlogemaker 1, kleermaker 2, veenbaas 1 arts 1 bakker 1, schoenmaker 2 
koperslager 1, administrateur der venen 1 grutter 1 Aldus J Tuinenga, 'De Afscheiding in Smilde, 
1834-1840 (scnptie in eigen beheer gehouden), Assen 7 j [ca 1975] Het rekest \ an Smilde heeft, 
volgens F L Bos, model gestaan voor dat uit andere plaatsen, o a Wildervank, Veendam-Zuidbroek, 
Meppel 

*' Roelof Jans Veemnga (1806-1838), klerk te Assen, was een man met singuhere gaven, hij schreef nog 
voor de Afscheiding met zijn plaatsgenoot J A Smeedes twee brochures tegen Hofstede de Groot 

" Over de schnjver van het rekest uit Meppel vermoedt F L Bos dat het H Oldecamp was, een 20-jdngre 
kleermaker, de Fnese oefenaar Jetse Bottinga die in Meppel actief was behoort ook tot de onderteke
naars Aan de N H K van Meppel was in die jaren verbonden ds G H H e i n P - l 840), S J Th Homan, 
De Afscheiding van 1834 m Meppel, in Oud Meppel, 5 (1983) 29-42 Van de 70 ondertekenaars waren 
er 49 mannen en 21 vrouwen Vgl B Coster, Conventikels en Afscheiding in Meppel, 1792-1835 In 
Ons IVaardeel, 1984, 18-33 

*' Egbert Jan Hardenberg (1799-1858) was schoolmeester Nieuwe Stadskanaal (gem Wildervank), hij 
werd in deze lunctie scherp in de gaten gehouden door schoolopziener ds M J Adnani, predikant te 
Oude Pekela In 1840 nam Hardenberg 'vnjwiUig' ontslag uit deze dienst, J Wessehng, Afsch Gron , II, 
236-242 

** Jan Rengers Brouwer was coopmam en landbouwer te Boven-Wildervank bij hem aan huis werd op 
9 apnl 1835 door ds H de Cock de afgescheiden gemeente van Wildervank geïnstitueerd Hel moet 
voor De Cock reden tot diepe vreugde hebben gegeven dat onder het grote aantal ondertekenaars zijn 
vroegere, intussen bejaarde catechiseermeester Hendrik Nieman de eerste was, Nieman overleed in de 
loop van 1834 J Wessehng, ^ ŝcA Cron , II, register 

" Ties Egberts Mulder (1802- ' ) was drukker en boekhandelaar te Veendam, hij gaf veel geschnften uit 
van De Cock en zijn medestanders Later heeft hij gebroken met de afgescheiden gemeente 

" Paulusjakob baron van Zuylen van Nyevelt (1775-1855) was een broer van de eerder in deze studie 
genoemde Cornehs baron van Zuylen van Nyevelt Hij diende ooit als manneofficier en woonde in 
Rotterdam, waar hy godsdienstige samenkomsten in zyn huis hield (1820-1825) Zyn eerste vrouw 
overieed in 1827 na een krachtig geloofsgetuigenis te hebben afgelegd PJ htrtrouwde met een veel 
jongere vrouw Hy bewoonde in 1834 Huize Schaffclaar by Barneveld, van daaruit bood hy De Cock 
steun in zyn stn|d om recht te knjgen van de algemene synode van 1834 G Keizer, Afsch , 421 en 
register 

" Verschillende van de hierby behorende namen van de rekestranten komt men weer tegen in het door 
ons verrichte onderzoek naar de door H de Cock geïnstitueerde afgescheiden gemeenten, het blyken 
veelal de ambtsdragers te zyn, het resultaat van dit onderzoek wordt tegehjk met deze studie gepubh-
ceerd (op cd-rom) 
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voor deze actievorm gevoerd. Gelet op de latere aanhang van de afgescheidenen in 
de noordelijke provincies had in veel meer dorpen een rekest kunnen worden onder
tekend. Maar de 'mobilisatie' van de rekestranten vergde tijd. Bovendien: de bereid
heid om iets te doen voor een geschorste voorganger moest groeien. 
Ten aanzien van het auteurschap van de rekesten kan men in meerdere gevallen aan
nemen dat De Cock zelf de tekst (in concept) van de rekesten heeft opgesteld; en ook 
dat deze actie vanuit Ulrum is georganiseerd. Hoe dat precies in zijn werk is gegaan 
kunnen we niet meer achterhalen. Het is in sommige plaatsen ook mogelijk dat men 
zelf in staat was een rekest op te stellen, eventueel naar een voorbeeld uit andere 
plaatsen. Zeker is wel, dat de lokale ondertekenaars elkaar kenden en geregeld in de 
convenükels ontmoetten. Ook staat vast dat de schrijver ervan (of de eindredacteur) 
nauwe banden onderhield met De Cock. We geven daarvan de nodige aanwijzingen 
per persoon. 
Het resultaat van al deze rekesten is niet geweest wat De Cock en de zijnen er in 
eerste instantie van hebben verwacht. Geen enkele kerkelijke tuchtmaatregel werd 
door koning Willem I of zijn minister teruggedraaid. Maar het geheel moet op 'Den 
Haag' wel de niet meer uit te wissen indruk hebben gemaakt dat De Cock niet maar 
'een losstaand geval' was, maar dat zijn activiteiten nogal wat weerklank vonden in 
de noordelijke provincies. 
Waarschijnlijk is een aantal van deze rekesten door De Cock meegenomen op zijn 
reis naar Den Haag. 

De kerkvisitatie van 29 april 1834 
Terwijl de kerkenraad van Ulrum zich voorbereidde om op 29 april de gebruikelijke 
kerkvisitatie *^ onder leiding van consulent ds. Smith te Leens te ontvangen, pakte 
Cock zijn kofrer(s) in en nam hij op de ochtend van de volgende dag afscheid van zijn 
vrouw en kinderen voor zijn grote reis naar Holland. De Cock had een en ander qua 
tijd waarschijnlijk zo gepland, dat het hem niet mogelijk zou geweest zijn ook maar 
iets van de kerkvisitatie mee te maken. Hij zou trouwens op problemen zijn gestuit 
omdat hij vanwege zijn schorsing niet meer gerechtigd zijn ambt uit te oefenen. 
Niettemin zal hij vooroverleg gevoerd hebben met zijn ouderlingen en diakenen. Zij 
moesten in deze situatie - bij afwezigheid van de eigen predikant - zoveel mogelijk 
proberen één lijn te trekken. 
Uit het daags na de kerkvisitatie door visitator Smith opgestelde rapport *' blijkt, 
dat er in een vijandige sfeer harde noten zijn gekraakt. In de vergadering met de 
kerkenraad bracht ds. Smith eerst het voor hem zwaarwegende punt in, dat er op het 

Een kerkvisitatie was (en is in verschillende kerkgenootschappen) ene jaarlijks terugkerend gebeuren, 
waarbij iedere gemeente een (of meer) vertegenwoordiger(s) van een gemeente uit dezelfde classis vol
gens de bestaande reglementering olhcieel bezocht wordt, waarbij de visitator zich op de hoogte stelt 
van het wel en wee van de te bezoeken gemeente. Daarbij moet de kerkenraad van die gemeente inzicht 
geven in lal van zaken, o.m. de gang van zaken met betrekking tot de opkomst van de gemeenteleden 
bij kerkdiensten, over catechese en de bediening van de sacramenten, evenals over het functioneren van 
de kerkenraad en de predikant. Hierover uitgebreid: J.D. Th . Wassenaar, 'Om k zi^ hoe het hun gaat'. Een 
historisch onderzoek naar bedoeling en werkwijze van de kerkvisitatie. Zoetermeer 2005, m.n. 69-81. 
Rapportage van ds. N. Smith aan het Classicaal Bestuur van Middelstum d.d. 30 april 1834, in: Archief 
Cla.ssicaal Bestuur Middelstum (1834, no. 23), RHCGA. 
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'zedelijk gedrag' van de ambtsdragers 'vrij wat aan te merken' was. ^̂  Met name op 
dat van 'Jan Bakker, oudste ouderlmg'.^' Het was volgens ds. Smith zelfs zo geen van 
de kerkenraadsleden zijn ambt mocht blijven uitoefenen, omdat ze elke zondag weer 
De Cock volgden 'in een herberg, waar men [...] samenkomt om te bidden, waann 
de Cock meestal voorgaat, maar ook door anderen gebeden worden aangeheven, die 
volgens het getuigenis van geloofwaardige mannen, de Godheid onteren'. 

Het IS een aspect van de geschiedenis van 1834 dat men al te gauw over het hoofd ziet nu de 

predikant van Ulrum was geschorst, zou dat volgens ds Smith ook met de kerkenraad van 

Ulrum moeten gebeuren Tot de afzetting is besloten kort na 24 oktober 18 M door het PKB van 

Groningen '■^ 

Verder had Smith geconstateerd dat er geen Evangelische Gezangen werden gezon

gen, 'want hiervan zijn alle leden des kerkeraads openbare vijanden'. In de kerken

raadsvergadering werden ook de brieven gelezen die De Cocks medestanders in den 
lande in de voorbije week naar Ulrum hadden gezonden; apart vermeldde Smith 
erbij dat die aanhangers afkomstig waren uit de provincie Groningen als ook uit 
andere provincies. 
De kerkvisitatie werd gehouden in het koor van de kerk. Maar behalve alle ouder

lingen en diakenen bevond zich daar ook een grote groep gemeenteleden. Volgens 
Smith was iedereen van plan daar te blijven staan, hoewel hij hen verzocht 'af te 
treden', d.w.z. in de kerkbanken plaats te nemen en dus het koor te verlaten. Maar 
ook de kerkenraadsleden bleven staan en drongen aan op snelle afhandeling van 
de vastgestelde vragen. Smith ving op dat iemand toen zei 'het is toch maar duivels 
werk'. HIJ schreef onomwonden in zijn rapport: "Daar men mij als woedende leeu

wen omsingeld had, en reeds beledigende woorden begon te gebruiken, was hier niet 
anders dan verwarring en zeer licht personele belediging te verwachten, weshalve het 
mij voorkwam, best te zijn, om maar de vragen te laten beantwoorden, en wegens 
art. 15 de belanghebbende lidmaten afzonderlijk ten huizen van de kerkvoogd Sleu

ver nader te horen." 
En het relaas van ds. Smith ging verder: "De leden des kerkenraads waren alle tegen

woordig, en hebben de voorgestelde vragen met ja beantwoord. Maar bij het voor

stel van art. 15 (of men ook bezwaren tegen de kerkeraad had) drong de heer A.K. 
Groothuis, administrerend kerkvoogd en lidmaat der Gemeente, met moeite door de 
samengeschoolde menigte en verklaarde, dat de ouderlingen, die voorgangers in de 
Godsdienst moesten zijn, sedert de schorsing van H. de Cock niet meer in de kerk 
kwamen." ^̂  

'" Indien visitator ds Smith zich heeft gehouden aan de voorschriften uit het reglement op de visitatie, 
dan diende hij zelf 'behoorlijk gekleed met mantel en bef' zijn visitatie te vernchten, terwijl hij bij do 
behandeling van de vragen aan de ambtsdragers de ouderhngen en diakenen beurtehngs naar buiten 
moest laten gaan om zonder hen de vragen over hun ambtelijk werk te laten beantwoorden We ver

moeden dat daarvan in 1834 te Ulrum niet veel terecht is gekomen 
'̂ Hier wordt gedoeld op bakker J J Beukema, de oudste ouderling van Ulrums gemeente, op wolk zede

lijk gedrag ds Smith doelt krijgt de le/cr met onder ogen Een dergelijke beschuldiging in een oflicieel 
rapport IS met in overeenstemming met de stijl \ a n de kerk, vgl Matt 18 

^̂  Dat gebeurde nadat de Synodale Commissie in Den Haag op 24 oktober 1834 aan het PKB van Gro

ningen opdracht had gegeven om 'onverwijld den kerkeraad van Ulrum aftezetlen' Zie Handelingen 
CB Middelstum, 26 nov 1834, art 11 Archief CB Middelstum, in RHC GA, toegang 182, nr 17 

'̂  Deze citaten {in aangepaste spelling) vindt men bij J Wesseling, Afsch Gron , I, 44v 
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En Groothuis vervolgde zijn betoog door in te gaan op het feit dat van de drie diake
nen er iedere zondag slechts één aanwezig was, 'wiens beurt het was met het armen
zakje rond te gaan, en die dan, zoals men duidelijk merken kon, met een wrevelig 
gemoed de penningen voor de armen inzamelde'. De spreker werd hierop, aldus ds. 
Smith, 'op een zeer onbescheiden wijze in de reden gevallen door sommigen, die 
zeiden, dat men niet in de kerk kwam, omdat er de zuivere Leer niet meer gepredikt 
werd'. 
Groothuis bestempelde, aldus het verslag van ds. Smith, de aanwezige kerkleden 
als 'doldriftige mensen', en klaagde dat andere lidmaten verhinderd werden enige 
bezwaren tegen de kerkeraad in te brengen, zoals de kerkvoogd A.J. Slmver, die ver
klaard heeft met de Heer Groothuis in te stemmen, en zulks door het tekenen van 
zijn naam wel te willen bevestigen'. 
Zo liet de kerkvisitatie van 1834 in Ulrum een verdere scheiding der geesten zien. 
De Cock zal het vooraf beseft hebben - hij kende zijn gemeente en wist waar de 
scheidslijnen lagen. Hij ging op reis naar de koning. 

Van Ulrum naar Den Haag 
In de tijd dat het snelste vervoersmiddel een paard was, maar deze viervoeter niet in 
de stal van de pastorie van Ulrum stond, ondernam Hendrik de Cock zonder eigen 
vervoermiddel de lange reis naar Den Haag. ^̂  De dag van de audiëntie bij de koning 
stond vast: woensdag 14 mei.^^ 
De ruime planning van De Cock was intussen niet zo perfect dat hij iedere persoon 
die hij onderweg een bezoek wilde brengen had aangeschreven. Het zou een tocht 
kunnen worden met verrassingen. 
De Cock maakte de route deels te voet, deels met een snik of een andere boot, deels 
per koets (met vrienden) om zijn doel te bereiken. Hij reisde niet alleen: het eerste 
deel had De Cock gezelschap van zijn gemeentelid Sieuwert Tonnis Luininga, een 
landbouwer die hem een plaats in zijn koets gaf In de koffer van De Cock zat in 
ieder geval het rekest van de kerkenraad van Ulrum aan koning Willem I, waarin 
opnieuw gevraagd werd om De Cock in het ambt te herstellen. De daarvoor aan
gedragen argumenten waren wel niet nieuw - men zal dat beseft hebben - maar ze 
zouden als een gestadige druppel de steen des konings kunnen uithollen, tot hij zijn 
macht ten goede zou gebruiken. In de twee weken die voorafgingen aan de audiëntie 
was De Cock van plan zo veel mogelijk vrienden en broeders te bezoeken en hen te 
informeren over zijn zaak, maar ook om adviezen te ontvangen over de beste manier 
om de kerk te dienen. 
De eerste stop van de twee Ulrummers was in de stad Groningen. Daar 'verrigte' 
De Cock nog enkele 'boodschappen', en in Helpman bezocht hij zijn neef en nicht 
Huisman 'die allesints vriendehjk waren en zich geen vijanden betoonden'. 
Daarna reisden de mannen door naar Assen; ze arriveerden daar 's middags tussen 4 
en 5 uur. Ze ontmoetten daar Poppe Rijkens de Wit, de catechiseermeester van Wil-

" We dateren de start van deze reis op woensdag 30 april 1834. Omdat geen enkele bron hierover zeker
heid verschaft kan men - met G. Keizer, Afsch,, 394 - veilig kiezen voor de datering 'tegen 't laatst van 
April'. Door terug te rekenen vanuit wel bekende data kan men uitgaan van de vertrekdag 30 april. 

^̂  Aldus een mededeling in een brief d.d. 8 mei aan mevrouw De Cock; Hel. de Cock, Hendrik, 184. Er 
is in de archieven geen correspondentie te vinden over de door De Cock aangevraagde audiénüe. 
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dervank die op dat moment in grote moeilijkheden leefde met zijn kerkelijke superi
euren.^'' De Wit was lopend naar de broeders in Assen toe gekomen, waar zich al vrij 
snel meerdere broeders en zusters verzamelden in het huis van een van De Cocks 
medestanders, de oud-legerkapitein A.G. Websten Daar spraken ze samen over 'de 
belangen van Gods koninkrijk'. In de loop van de avond kwamen de drie reizigers 
aan in Smilde, 'waar wij hartelijk en broederlijk ontvangen werden'.' ' Luininga kon 
de volgende dag terugkeren naar Ulrum, waar hij mevrouw De Cock en de kinderen 
verslag kon doen van het eerste deel van de reis. 
De Cock en De Wit - ze kenden elkaar al vanaf hun jonge jaren uit Veendam/ 
Wildervank - trokken van Smilde verder via Meppel naar Zwolle, waar ze gastvrij 
onthaald werden door de vooraanstaande heer en mevrouw Ridderinkhoff aan de 
Dijk (nu Thorbeckegracht).' ' Ook met hen werden gesprekken gevoerd over de ont
wikkelingen in de kerk en in het leven van De Cock en De Wit. De volgende ochtend 
reden de twee Groningers met Ridderinkhoff in galop de Veluwe over en stonden al 
om 10 uur stU voor de pastorie van Nijkerk. Daar deed ietwat verwonderd ds. C.C. 
Callenbach de deur open, niet wetend wie hij voor zich had. Toen eenmaal duidelijk 
was dat het niemand minder was dan De Cock met zijn reisgenoot De Wit, werden 
de twee ook daar hartelijk onthaald. Ze bleven daar enkele dagen, tot dinsdagoch
tend, en maakten daar dus de zondag mee, zowel de erediensten als het bezoek 
dat vele belangstellenden vooral op zondagavond aan de pastorie brachten. "Er was 
haast geen plaats meer te vinden om de komenden te kunnen nederzetten." Groot 
was de verbazing en de verontwaardiging toen de Nijkerkers vernamen hoe De Cock 
kerkelijk behandeld was en welke ongereformeerde opvattingen in de Ring Leens 
naar voren waren gebracht. De indrukken hiervan in Nijkerk waren overweldigend, 
en wel zo dat ds. Callenbach aan mevrouw De Cock schreef "In één woord, van dat 
dominé de voeten in mijn huis gezet, tot op het oogenblik dat Zijn Eerw. hetzelve 
verlaten heeft, is over niets anders gesproken geworden dan over de dingen, die het 
koningrijk Gods aangaan, de Heere was kennelijk in het midden, wij werden zeer 
verkwikt." ^̂  

In deze tijd, op 5 mei schreef PJ. baron van Zuylen van Nijevelt een hartelijke brief 
aan De Cock, waarin hij hem dringend aanraadde 'de advocaat Van der Kemp eens 
te spreeken' en als hij op de terugweg langs Barneveld kwam was hij en zijn vriend 
De Wit welkom op de Schaffelaar.''" Was het een extra aanmoediging voor De Cock? 

Poppe Rijkens de Wit (Veendam 1802 - Apeldoorn 1840), was opgeleid tot catechiseermeester door H 
Nieman, in 1827 geëxamineerd en in januan 1832 provisioneel te Wildervank aangesteld om de oud 
geworden Nieman op te volgen De Wit kwam m conflict met ds J G Oosterbeek, nam niet meer deel 
aan de vienng van het Heilig Avondmaal en verklaarde zich fel tegen de Evangelische Gezangen Er 
dreigde een schorsing of zelfs ontzetting uit zijn functie In juh 1834 werd dit realiteit. 
Aldus De Cock aan zijn vrouw, d d. 8 mei 1834 uit Nijkerk, Hel de Cock, Hendnk, 181 v 
Johannes Riddennkhoff, was aannemer te Zwolle en bezat het buitenverblijf Hofwijck te Ankum bij 
Dalfsen; mevrouw Riddennkhoff, geboren Catanna Wijsman, steunde met haar man de zaak van de 
afgescheidenen 
De bnef van 8 mei (zie noot 56) was voor wat betreft de eerste alinea's van De Cock, maar deze kwam 
er door grote drukte met aan toe hem af te ronden; dat deed ds Callenbach 
EJ baron van Zuylen van Nijevelt aan H de Cock, 5 mei 1834, in Archief De Cock, GA Kampen, inv 
nr 40 Vgl A Ros, Kkine kerkgeschiedems van de West- Veluwe, 30 Deze edelman moet vooraf zijn ingelicht 
over de planning van de reis van De Cock en De Wit naar Den Haag, of hij moet hem deze bnef 
gestuurd hebben op hel moment dat De Cock in Nijkerk vertoefde Naderhand schreef Van Zuylen 
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De Van Zuylens hadden, volgens een latere brief (eind mei), in de pastorie van Nij-
kerk immers kennis met De Cock en De Wit gemaakt - en dat was de vrouw van de 
baron bijzonder goed bevallen. '̂ 

Ontmoet ing met Kohlbrugge 
Dinsdag 6 mei bracht ds. Callenbach de twee Groningers naar Utrecht; dat gebeurde 
per rijtuig dat bemand werd door de heer Middelhoven. Ze kwamen daar om 1 uur 
aan en bezochten eerst broeder Klijn (die al eens met De Cock gecorrespondeerd 
had, waarover meer in het vorige hoofdstuk) en vervolgens naar dr. Kohlbrugge 'die, 
hetgeen vanzelf spreekt, met veel blijdschap ons ontving'. 
Kohlbrugge moet ook zeer verwonderd zijn geweest dat hij De Cock en zijn gezel
schap in zijn woning mocht ontmoeten. Niet alleen was hij niet op de hoogte gesteld 
van de komst van de Groningers, hij had op 3 mei - dus slechts drie dagen eer
der - een uitvoerige brief aan De Cock geschreven. ''̂  We geven daarvan een korte 
impressie. 
Kohlbrugge vertelt dat hij in het voorjaar van 1834 uit Elberfeld 'in mijn ledig huis' 
was thuisgekomen. Toen kreeg hij het boekje van De Cock in handen 'hetwelk de 
Heere U te schrijven heeft gegeven tegen twee mannen, wier namen ik verloren heb, 
wier schriften verloren werk is, en wier personen verloren zijn, tenzij de Heere, die 
rijk is in barmhartigheid, zich over hunne zielen nog ontferme'. Kohlbrugge heeft 
De Cocks Verdediging verslonden, 'voornamelijk omdat gij als een getrouw dienaar 
in Gods huis niet geraadpleegd hebt met vleesch en bloed, maar gehoorzaam der 
waarheid Gods, zoo lief gewaarschuwd hebt tegen de paden des inbrekers en als 
een Pinehas ^^ gedreven door den ijvergeest des Heeren, te zwaard hebt aangetast de 
hoereerders in Israël'. 
Deze voor De Cock bijzondere steunbetuiging kreeg een vervolg met een reeks van 
10 argumenten waarmee Kohlbrugge hem duidelijk wilde maken dat hij zich om 
zijn schorsing niet behoefde te bekommeren. De kern daarvan was dat het Woord 
van God als beslissende norm moest worden ingebracht tegen de te schorsen per
soon, en dat was bij De Cock niet gebeurd. Daarom alleen al was de schorsing 
onwettig. "Ware ik Predikant geweest, dat is, hadde ik handoplegging ontvangen, 
gelijk gij, ik ware mijne bediening blijven waarnemen. Vervolging en ook dienaan
gaande berooving van geld en goed heb ik mij mogen getroosten, en ik had ze mij 
verder laten getroosten, al ware geldboete, gevangenisstraf en dergelijke de gevolgen 
geweest." Kohlbrugge - zelf niet toegelaten tot het ambt - zou zijn ambtswerk voort
zetten, maar zonder zelf geweld of macht te gebruiken. Hij schreef verder: "Uw 
plicht is het te waken voor de kudde." Wel, daarvan kon Kohlbrugge verzekerd zijn: 
in Ulrum werden wekelijks meerdere samenkomsten gehouden waar het Woord van 

nog twee brieven aan De Cock, d.d. 27 mei 1834 en 29 juli 1834. 
PJ. baron van Zuylen van Nijevelt aan H. de Cock, 27 mei 1834, in Archief De Cock, GA Kampen, inv. 
nr. 40. Deze brief kwam in Ulrum aan op de dag dat een nieuw vonnis van het PKB-Groningen werd 
uitgesproken. 
H.F. Kohlbrugge aan Hendrik de Cock, d.d. 3 mei 1834 in: Archief De Cock, GA Kampen, inv. nn 105; 
ook in: J. van Lonkhuizen, Hermann Friedrich Kohlbrugge en zijn prediking, in de lijst van zijn tijd, Wageningen 
1905, Bijlage B. 
Met Pinehas wordt gedoeld op de kleinzoon van Aaron (Exodus 6: 24), die volgens Numeri 25 optrad 
als een ijveraar voor God toen het volk Israel gezondigd bij Baal-Peor. 
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God werd uitgelegd en waar De Cock met zijn mensen bad Door dit te doen ging 
men de weg van God Kohlbrugge nep De Cock dan ook toe Blijf verder passief, 
vergeet met 'dat wij tot lijden gezet zijn' En hij besloot zijn troostvol en waarschu
wend schnjven met de oproep "Ook gij zult Hem nog loven voor dezen weg, waann 
gij thans zijt Perfer et obdura Per contrana ducimur*^* En vele zijn de tegenspoeden 
des rechtvaardigen , maar uit alle die redt hem de Heere " (Psalm 34 20, St Vert) 
Het spanningsveld waarvan Kohlbrugges bnef getuigt, kan men aanduiden ah die 
van 'beperkt actief optreden als menselijke activiteit' enerzijds en 'menselijke lijde
lijkheid m het afwachten van wat God doet' anderzijds Waar de activiteit van de 
gelovige ophoudt of vastloopt, houdt God voor de mens een weg open om tot Zijn 
doel te komen Maar, zo kon men vragen, wat als God daarmee wacht' Uiteindelijk 
zal het Lam overwinnen, aldus Kohlbrugge Zo werd de mens ten diepste aangespro
ken op het eschatologische perspectief, hij zou wellicht langere tijd moeten lijden aan 
het onrecht dat hem was aangedaan Door deze opstelling lijkt elk streven om - al 
of niet programmatisch de kerkelijke koe bij de horens te vatten als onnodig te 
worden afgewezen Zoiets rekent Kohlbrugge kennelijk tot de menselijke gerechtig
heid en dus moet men zoiets buiten de deur houden mensen moeten alleen steunen 
op Chnstus'gerechtigheid Aldus een beknopte weergave van Kohlbrugges positie 
tegenover het actuele kerkelijke vraagstuk 

We zullen wel nooit meer te weten komen waarover de gesprekken tussen De Cock, 
De Wit en Kohlbrugge zijn gegaan toen ze elkaar in Utrecht ontmoetten Maar iets 
van bovengenoemde zaken zal er zeker niet in ontbroken hebben Divergerende lijnen 
waren er in pnncipe dus al Die werden in een latere correspondentie van Kohlbrugge 
met de afgescheiden voorganger A Brummelkamp (1839) heel scherp getekend ̂ ^ 
Behalve deze broederlijke ontmoeting in Utrecht zelf was er voor deze mannen ook 
nog langere tijd gelegenheid om met elkaar te spreken Kohlbrugge begeleidde zijn 
beide bezoekers de volgende dag helemaal tot aan de pastone van ds H P Scholte in 
Doeveren De reis van de dne mannen ging de volgende dag naar Gorkum (Gonn-
chem), waar h t t gezelschap een bezoek bracht aan broeder Aarnaut Hasselman, 
zeepzieder en winkeher van beroep'''' Hij was een centrale figuur in de knng van hen 
die later tot Afscheiding overgingen 
Vanuit Gorkum stak men over naar het Land van Heusden en Altena om halt te 
houden bij de pastone van Doeveren, waar ds H P Scholte het gezelschap welkom 
heette Hij had de zondag daarvoor met zijn gemeente gebeden voor De Cock en 
diens gemeente te Ulrum, nadat hij eerst de belangnjkste wederwaardigheden over 
de zaak De Cock had verteld 
De ontmoeting met Scholte heeft voor wat betreft De Cock en de Wit geduurd 
van donderdag 8 mei (Hemelvaartsdag) tot maandag 12 mei Zij hebben de twee 

Perfer et obdura IS een spreuk \din de Romeinse dichter Ovidius (43 v C 18 n C ) uit diens werken/4morej 
en Tnstia met de betekenis Verdraag en volhard De tweede zinspreuk Per contrana dueimur is van een 
ons onbekende auteur ze betekent Wij worden geleid langs wegen van tegenspoed Vgl D J A Wester 
huis IMUJUS atatenboek Utrecht/Antwerpen 1974 130 
Over Kohlbrugges visie op de Afscheiding J van Lonkhuyzen Hermann Fnfdnch Kohlbrugge en zijn pre 
diking h 8 190 209 en D van Heyst Dr H F Kohlbrugge en de Alscheidmg van 1834 in hber 
Amicorum voor A J de Jong, Utt het geloof Ijeiden 1983 120 132 
Over hem C Smits De Afscheiding I 22-25 64 (zie ook register) De mening van G Keizer Afsclmding 
406 dat het o m j Hasselman gaat is niet juist gebleken 
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Groningers ds Scholte horen preken - maar van een reactie daarop vernemen we 
niets. De vele gesprekken die men heeft gevoerd, zullen zeker de kerk tot onderwerp 
hebben gehad, maar blijven tot het geheim der geschiedenis behoren. 
Het werd op maandag 12 mei tijd om de reis naar Den Haag te vervolgen. Men 
reisde in gezelschap van Scholte (?) naar Gorkum, vanwaar men per stoomboot naar 
Rotterdam voer. Daarvandaan reisden ze met de trekschuit naar de residentie, waar 
ze arriveerden op dinsdagavond. De Groningers stuitten op een probleem: waar 
vond men onderdak? Op een aantal (opgegeven) adressen bleek niemand aanwezig 
te zijn. Andere kon men niet vinden. Totdat men aanklopte bij dr. A. Capadose. 
En daar troffen ze ook mr. Van der Kemp. Helaas kon Capadose de reizigers geen 
logies aanbieden, daar hij al gasten had. UiteindeLjk wist men het zo te regelen dat 
de familie H.J. Nieuwenhuyzen aan de Raamstraat, hen onderdak verleende. Van 
dit echtpaar wordt door G. Keizer verteld, dat zij 'wat nederiger en eenvoudiger en 
meer 'afgescheiden' van den Baalsdienst waren dan de meesten'. De Cock en De Wit 
vonden bij hen 'een kostelijk onthaal en broederlijke liefde'.^' 

Speelden in de ontmoeting met de Haagse reveilmensen cultuurverschillen een wellicht grote 

roP Kan men zelfs spreken van zoiets als een cultuurbotsing als gevolg van standsverschil'' Was 

dat alleen een cultuurkwestie - plompe Groningers in deftige Haagse knngen - en speelde de 

christelijke geloofsverbondenheid dan helemaal geen rol ' 

Volgens een bepaalde bewering waren 'de vrienden in Den Haag' wel wal verlegen met de vTaag 

bij wie deze twee Groningers, 'dien boerschen dominee met zijn niet minder boerschen gezel', 

zouden kunnen logeren '" Sommige deftige Haagse heren achtten het kennelijk beneden hun 

stand met deze plattelanders uit Groningen ook al waren ze geletterde mensen in al te nauw 

contact te komen Ook iemand als Groen van Pnnsterer het merken hoe zeer hij afstand wenste 

te bewaren tot de persoon van De Cock Hij schreef op 20 september 1837 aan C J van Assen 

"Ik heb niets te maken met de onbeschoftheden van Cock en anderen " ""• Toch was het Groen 

van Pnnsterer die in het jaar 1837 met zijn scherpe pen het opnam ten gunste van de afgeschei

denen die hij rekent tot de gereformeerde gezindte En Groen zal een aantal jaren later in Steen

wijk ter kerke gaan bij de afgescheiden dominee Luitsen Dijkstra die qua afkomst nog meer met 

hem verschilde dan De Cock en De Wit Ook C M van der Kemp nam direct al in 1834 afstand 

van De Cock, zij het in gematigde bewoordingen, hij schreef dat de 'grootsche handelwijze van 

De Cock' hem niet beviel ™ Desalniettemin heeft Van der Kemp, met instemming van PJ van 

Zuylen van Nijevelt, jundische bijstand verleend aan De Cock en zijn gemeente Ook D van 

Hogendorp heeft in de zaak-De Cock zijn inzet getoond met het opstellen van een memorie van 

appel aan de Algemene Synode 

Ondanks onmiskenbare standsverschillen was er vanuit de Haagse Reveilknng dus wel dege-

hjk sprake van chnstelijke betrokkenheid bij de kerkehjke kwestie die in Ulrum was ontstaan 

Toch bleef er ook afstand, zowel in de beoordeling van de kerkelijke situatie als ook in cultureel 

opzicht " 

G Keizer, Afsch, 399 Vgl C Smits, 4/(cA., V, 272v, VI, register 
Hierover meer bij D H Th Vollenhoven in het Officuel Jaarboekje, ten dienste der Gereformeerde kaken van 
's-Gravenhage, 19, (1926), 147, vgl D H T h Vollenhoven, De Afscheiding in de residentie in het midden 
der 19' eeuw, in Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, VI, (1927/1928), 95-112 en 265-
296, VII (1927/1928), 113-123 
G Groen van Pnnsterer aan C J van Assen, 20 september 1837, in Bnejunsseling, II, 215 
C M van der Kemp aan H J Koenen d d 7 juni 1834, in M E Kluit (ed), Uit de bnefwissehng van 
C M van der Kemp en H J Koenen, 53 
Over de ontmoetingen van De Cock in Den Haag ook J P Moet, C M van der Kemp, 47. 
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De tijd na aankomst van De Cock en De Wit in Den Haag was intussen te kort om, 
met het oog op de audiëntie van de volgende dag, direct al uitvoerig met enkele 
adviseurs van gedachten te wisselen. Daarvoor trok men tijd uit na afloop van de 
ontvangst bij de koning. Toen hoorden Capadose, Van der Kemp en Van Hogen-
dorp (en anderen?) het relaas van De Cock en De Wit en hebben ze de nodige vragen 
en opmerkingen geplaatst, maar over de precieze inhoud daarvan hebben we geen 
nadere gegevens. Met Van der Kemp werd nog wel speciaal doorgesproken over zijn 
verdere juridische bijstand voor de kerkenraad van Ulrum bij het opstellen van een 
rekest aan de Algemene Synode. 

De audiëntie bij de koning 
Woensdag 14 mei 1834 was de dag dat Hendrik de Cock op audiëntie ging bij koning 
Willem I. De Wit was niet aanwezig bij het tweegesprek tussen de koning en De Cock, 
hij ging daarna naar de koning. Waarschijnlijk heeft De Cock aan de koning één of 
meer rekesten kunnen overhandigen. Het gesprek met de vorst is door De Cock in 
een brief aan zijn vrouw omschreven ah één waarin de koning trachtte zijn bezoeker 
'te verbijsteren en van het stuk te brengen'. Datzelfde overkwam De Wit ook. Het 
haalde echter niet datgene uit wat de vorst er van verwacht had. Want, zo schreef De 
Cock aan zijn vrouw: 'de Heere gaf mij én de Wit ook daarna vrijmoedigheid om 
de waarheid voor te stellen en vast te houden, en hem onder het oog te brengen, dat 
niet de wijze van doen maar de waarheid zelve het doel der vervolgers was, gelijk ik 
hem aantoonde [...], uit de ontbinding onzer formulieren door de Groot en van der 
Linde, en vooral door de gruwelijke en goddelooze voorslagen van Laurman' ." 
De koning heeft het relaas van De Cock aangehoord en wel gemerkt dat deze niet 
geïntimideerd was, waarna hij hem doorverwees naar de minister van eredienst, Van 
Pallandt van Keppel. Of De Cock en De Wit ook inderdaad met de minister heb
ben gesproken - het is wel door hen overwogen -̂  valt te betwijfelen, men heeft er 
waarschijnlijk van afgezien. De Cock schreef over de minister 'dat deze met anderen 
hoogstwaarschijnlijk evenzeer van de waarheid verwijderd was'. 'Hoogstwaarschijn
lijk', dat woord zou De Cock niet hebben gehanteerd als hij de minister had gespro
ken. Desondanks was het hem nu wel duidelijk dat een gesprek met deze minister 
geen nieuwe openingen teweeg zou brengen. De koers van de Haagse kerkpolitiek 
in de zaak De Cock lag in hoofdlijn vast.'^ Dat zal De Cock zeker beseft hebben na 
zijn gesprek met de koning. 

De Haagse vrienden zullen - waarschijnlijk bij de familie Nieuwenhuizen aan huis 
- het verslag van De Cock wel te horen hebben gekregen. De Cock informeerde 
ook de edele PJ. van Zuylen van Nijevelt, die hem daarvoor later hartelijk bedankte. 
Over de audiëntie schreef deze baron: "Zo een ontmoeting is niet aangenaam, en 
wat is het te bejammeren dat Z. Majesteit zo slecht ingeligt is geworden; en Z.M. 
zulke slegte Raadslieden meer geloof geeft dan een godvreezend mensch." 

Via A m s t e r d a m naar de PKB-commiss ie in Groningen 
De Cock en De Wit hebben zich nog tot 16 mei in de residentie opgehouden. Ze 
zullen nog veel gesprekken gevoerd hebben over de toestand van de kerk. Pas op de 

H. de Cock aan zijn vrouw, 16 mei 1834, m Hel de Cock, Hendnk, 135-137 
Zie het rapport van de minister van Eredienst aan koning Willem I, d d 17 mei 1834, betreffende het 
rekest van de kerkenraad van Ulrum van 3 apnl, F.L hos, Archiefitukken, I, 272v 
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avond van vrijdag 16 mei zijn ze met de nachtschuit uit Den Haag vertrokken naar 
Amsterdam. Na een stop tot maandagochtend walden ze de Zuiderzee overvaren 
naar Friesland om tijdig aan te komen in de stad Groningen. Daar stond immers op 
woensdag 21 mei de vergadering van de PKBcommissie geagendeerd 
In Amsterdam hebben de twee Groningers met een vrij groot aantal mensen kennis 
gemaakt, althans dat lag in de bedoeling van De Cock. Wie 'de broeders' daar pre

cies waren is niet helemaal bekend, maar we mogen in ieder geval denken aan mr 
Isaac da Costa, die op 18 mei 1834 in een brief aan zijn zwager, de Amsterdamse 
Réveüman M.J. Chevallier'* melding maakte van een bezoek van De Cock op 17 
mei, waar hij hem met genoegen leerde kennen en dus ook de hoop uitsprak dat 
deze op zijn gezelschap (van zondagavond) zou komen.'^ Wellicht hebben De Cock 
en De Wit ook ontmoetingen gehad met uitgever/boekhandelaar J.H. den Ouden'^ , 
of met mr. A.M.C, van Hall,J.D Brandt (zwager van H.P. Scholte),J.A. Wormser en 
andere latere voormannen van de Amsterdamse afgescheidenen zoals H.H. Middel 
en C. Deteleff. 
Of De Cock en De Wit in de hoofdstad de zondagse kerkdiensten hebben bezocht 
is niet bekend, maar wel aannemelijk Direct na de zondag vertrokken ze naar het 
noorden. De Cock had zijn vrouw al geschreven dat hij niet eerst naar huis zou 
komen, maar pas na de zitting van het PKBcommissie  hij dacht dat het wel eens 
vrijdag kon worden eer hij zich weer bij zijn gezin zou voegen. 
De reis naar het noorden verliep voorspoedig en De Cock kon zich tijdig in Gronin

gen melden bij kastelein Van der Laan aan de Groote Markt. 

Verhoor over Gezangen 
De hoorzitting van de PKBcommissie van 21 mei 1834 bepaalde zich tot het 
geschrift van Jacobus Klok tegen de Gezangen, dat De Cock met een 'korte voor

rede' had uitgegeven. 
Over het boekje van Klok en De Cock het volgende.'' 

Jdc Klok zette zijn werkje op als een gefingeerde briefwisseling tussen een voor en tegenstander 

van de Evangelische Gezangen ^̂  Zijn beoordeling van de liederen was deels gebaseerd op bij

belse argumenten, deels op dogmatische inzichten die pasten in de sfeer van de Nadere Reforma

tie, althans in die kringen waar men grote moeite had met het m de eredienst zingen van 'vnje lie

deren' Vooral over de naam van God en de betekenis van Christus schnjft Klok in antithetische 

zin tegen de gezangen die z i ruimte geven aan ketterse, vaak Pelagiaanse, Anaanse, Sociniaanse 

en Remonstrantse opvattingen 

'* Mathile Jarques Chevallier was een zoon van de in 1760 te Groningen geboren predikant Petrus Che

vallier, die o a van 1795 tot zijn dood in 1825 de kerk van Amsterdam diende, de zoon was in 1830 
getrouwd met Hennette Belmonte, een zus van Hanna Belmonte, de vrouw van Isaac da Costa D 
Nauta, BLGNP, II, s v Petrus Chevallier, C Smits, 4/sA, VI, reg 

" I da Costa aan M J Chevallier, in Portefeuille Chevallier, UniversiteitsbibUotheek Utrecht, XII Bneven 
'*■ J H den Ouden (17861864), was de eerste uitgever van het Reveil, over hem J Vree in A J van den 

Berg, c s (red), Het Reveil in druk, 1928 Den Ouden was in Amsterdam een voorman van de orthodoxe 
nchting in de NHK, hij ging niet mee met de Afscheiding 

" De laatste druk van dit geschnft vindt men in H de Cock, VG, I, 183220, het werd voorzien van 
inleiding en annotaties door H v a n \ e e n , r e s p 179181 en 221225 Vgl H van Veen, De Afscheiding 
en de gezangenstnjd, in D DeddensenJ Kdimphuis, Afscheuiing Wederkeer, 117149 

^̂  De manier van een gehngeerde bnefwissehng werd in die tijd vaker toegepast, wellicht had het geschnft 
van Klok aan waarde gewonnen als hij een reële correspondentie had gevoerd met bijv De Cock 
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Daarmee paste dit protestsrhnjven van PClok uitstekend in het smds 1807 bestaande verzet tegen 

de gezangen en tevens in de aanlooppenode naar de Afscheiding die ook met waardenng voor 

de gezangen geen positieve relatie wil hebben 

De opstelling van Klok en De Cotk is ook te karaktenseren als een anti-oecumenisch protest de 

schnjvers willen met dat Gereformeerden zith door het zingen van de gezangen verenigen met 

andere geloofsnchtingen en samen een nieuwe kerk vormen 

Klok en De Cock zi]n intussen warme voorstanders van de Psalmen die zijn immers regelrecht 

uit de Bijbel afgeleid De nuancering dat de psalmberijming van 1773 ook meerdere kenmerken 

vertoont van een deistisch getinte theologie wordt bij hen gemist 

Kerkordelijk bezien wil De Cotk mets anders dan zich houden aan de regel van artikel 69 van de 

Dordtse Kerkorde (1618/1619)/" waann werd bepaald dat in de samenkomsten van de gemeen

ten 'alleen de 150 Psalmen Davids, de tien geboden, het Vader onze, de 12 Artikelen des geloofs, 

de Lofzangen Mane, Zacharie, Simeons ge/ongen worden, 't Gezang O God, die onzen Vader 

bist, word in de vrijheid der Kerken gestelt, om 't zelve te gebruiken of naar te laten Alle andere 

Gezangen zal men uit de Kerken weeren, en daar der eenige alreeds ingevoert zijn, zal men 

dezelve met de gevoeglijkste middelen afstellen' ^'^ 

De in de bundel Evangelische Gezangen voorkomende gezangen 3 [Te Deum) en 38 (Alle roem is 

uUgesbten) treft men overigens al aan achter de beri|ming van 1776 

In het begin van de 19*''' eeuw hadden veel provinciale synoden de bepaling uitgevaardigd dat in 

elke kerkdienst minimaal een keer een gezang moest worden opgegeven In Groningen gold die 

regel ook vanal 1 januari 1807 "' 

De conclusie van de twee auteurs ten aanzien van de gezangen was ongenuanceerd hard en 

scherp, we citeren "Het gezangboek in zijn geheel beschouwd, deze 192 ge/angen zijn kortom 

mijn inzien Sirenische minneUederen, om de Gereformeerden al zingende van hun zaligma

kende leer aftehelpen, en eene valsche en leugenleer intevoeren, en alle partijen, buiten de kerk 

overtehalen om tot eene kerk of gemeente zich te vereenigen " "̂  

Door dit alles werd dit boekje feitehjk boven zich zelf uit verheven tot een sjibbolet van hen die 

op het punt stonden als separatisten de N H K te ve r la ten . 

In zijn in 1835 uitgegeven geschnft De zoogenaamde Evangelische Gezangen, de oogappel der vervoerde en 

verleide memgle in de Sijnodaal Hervormde Kerk , " geeft De Cock een samenvatting van zijn kntiek op 

de gezangen in de volgende vijf punten 

" 1 , De invoenng^tcgtn het regl en de bepahng onzer Kerk, ziet de Sijn van Dord 1574, art 23, 

ook die van Dordrecht 1578, van Middelburg 1581, art 51 , van den Haag 1586, art 62, en de 

doorluchtige en wereldberoemde Synode van Dordrecht a 1618 en 1619, art 69 

^̂  H de Cock, Voorrede in De Evangelische Gezangen , in VG , 1 , 185 Vgl de brief van De Cock aan het 
PKB van Groningen, d d 28 mei 1834 m Hel de Cock, Hendnk, I93v 

™ C Hooker, Oude Kerkordemngen derAederlandsche Hervormde Gemeenten (156^ 1638) ,457 
"' De tekst van het in Groningen genomen Synodaal Besluit omtrent het zingen van de Evangelische 

Gezangen vindt men o m m de Handelingen van de kerkenraad van Groningen d d lOjuh 1806, art 
6, waarvan afschnft in, Archief PKB Groningen, RHC GA, toegang 692, mv nr 571 

'* Middels de voorrede Aan de Nederduitsche Hervormde Gemeenten in ons vaderland' hadden de 
kerkelijke overheden plechtig en met gerustheid verklaard 'dat wij geene andere gezangen hebben 
geplaatst, dan die met de belijdenis der Nederlandsche Hervormde Kerk, uitgedrukt in hare formulie
ren, overeenkomen' O p een zelfde manier hadden de gedeputeerden voor de invoering van de gezan
gen zich uitgesproken 

«' H de Cock, VG,ll, 166 
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2 De wijze van mvoenng, tegen datzelfde regt, art 69 en 55 " tegen de klagte van velen en daaren

boven met geweld 

3 De &«■ verdorven, verbasterd, verminkt, veranderd tegen de belofte 

4 De opstellers^ eene mcnigle onbekend als waarlijk vroom, trouweloos en meer bekend met de 

wijsheid dezer wereld, dan met de verborgenheden van het Komngnjk der Hemelen 

5. De zangunjzen. meer het toneel dan de kerk voegende " 

Uit het verhoor de PKBcommissie bleek dat De Cock niet op de hoogte was van 
de bepaling, in artikel 227 van de Grondwet, dat hij niet alleen voor wat hij zelf 
geschreven had maar ook als uitgever ook verantwoordelijk was voor de uitgave van 
het boekje van Klok. Op de vraag welk doel De Cock voor ogen had gestaan, ant

woordde hij: "Het nut der kerk en de bevordering van Gods waarachtigen dienst, 
benevens de ontdekkingen van ingeslopene dwalingen en ketterijen." Daarna richtte 
de PKBcommissie zich op de belofte van het bevorderen van 'orde en eendracht', 
zoals dat in artikel 28 van het Reglement op het examen werd vereist van alle kan

didaten. Het schriftelijk vastgelegde antwoord van De Cock luidde' "Waarheid kan 
alleen orde en eendragt bevorderen, geen leugen en dwaling. Tegen dat art. heb ik 
dus niet gezondigd maar juist conform gehandeld." 
De kernvragen richtten zich op het gezag van de synodes en van mensen die de 
Gezangen hadden geschreven; maar bij alle punten die men naar voren schoof was 
het antwoord van De Cock steeds dat het gezag van Gods Woord dat van de kerk en 
van de mensen verre te boven ging. En omdat hij vanuit dat Woord argumenteerde 
tegen de Gezangen was hij ook niet van plan zijn als liefdeloos, beledigend, onbe

schaamd en alleronchristelijkst aangeduide bewoordingen te herzien. Alleen als men 
hem zijn fouten kon aantonen uit Gods Woord en de formuHeren van eenheid.**^ 
De Cock werd door de PKBcommissie aangeraden het nieuwste geschrift over de 
gezangen, dat van de toen 69jarige Leidse godsdienstlerares Maria Hoogendorp, 
te lezen °̂  Haar geschnft was er helemaal op gencht de Evangelische Gezangen te 
verdedigen, hoewel het niet inging op de door Klok ingebrachte bezwaren.*' Wel was 
duidelijk dat mevrouw Hoogendorp er grote moeite mee dat er in haar omgeving 
(Leiden) 'uit den beschaafden als onbeschaafden stand' zoveel mensen waren die 

De Cock doelt hier op de artikelen uit de Dordtse Kerkorde Art 69 Kercken sullen alleen de 150 Psal

men Davids, de thien Geboden, het Vader onse, de 12 Articulen des Geloofs, de Lofsanghen Mariae, 
Sachanae, Simeonis ghesonghen worden t'Ghesangh, O God die onsen Vader bist, wordt inde vry

heydt der Kercken ghestelt, om t'selve te gebruycken ofte naer te laten Alle anderen gesanghen saknen 
uyt de Kercken weren, ende daerder eenighe albereets inghevoert zijn, salmen de selve, met de ghe

voegelijckste middelen afstellen Art 55 Niemandt vande Ghereformeerde Religie sal hem onderstaen 
eenich boeck ofte schnft van hem, ofte van eenen anderen gemaeckt ofte overgheset, handelende van 
de Religie, te laten drucken ofte andersins uyt te gheven, dan t'selfde voor henen doorsien ende goet 
gekent zijnde vande Dienaren des Woordts zijns Classis, ofte particulieren Synodi ofte Professoren der 
Theologie van dese Provinciën, doch met voorweten zijnes Classis 
Verbaal der vragen , d d 21 mei 1834 te Groningen, in W Volger, De leer , 244v 
M Hoogendorp, De Evangelische Gezangen getoetst aan den Bijbel en de Formulieren van Eemgheid der Hervormde 
Kerk, la lden 1834 De schnjfster was godsdiensderares geweest en had enkele godsdienstige werken 
gepubliceerd, ze leefde van 17651836, MNBW{met ht) 

Mevrouw Hoogendorp heeft de uitgave van De Cock en Klok over de gezangen waarschijnlijk niet 
eerder onder ogen gehad dan toen zij haar manuscnpt klaar had Zij reageerde meer in het algemeen 
op protesten tegen de gezangen. 
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tegen de gezangen waren. Er waren er zelfs die hun gezangboeken verbrandden. 
De zittingsdag van het PKB in Groningen kreeg die 21"" mei een rustig verloop. Deze 
keer was er geen kabaal van studenten of van 'het grauw'. 
De Cock zal zeker met onbestemde gevoelens thuis gekomen zijn. Wat zou er nog 
aan zijn schorsing veranderen - en wat zou het dan worden? En was een strengere 
straf, een afzetting, nu al een reële optie? De 29'"^ mei zou het PKB over de zaak 
uitspraak doen. 
Het boekje van Maria Hoogendorp werd dadelijk door De Cock aangeschaft. Nog 
op 28 mei schreef hij aan het PKB dat 'het stukje van Mejufvrouw Hoogendorp' 
hem geenszins overtuigd had van de ongegrondheid van hetgeen door Klok beweerd 
was, maar wel 'van hare, door vooroordeel, vooringenomenheid, met dezelve, van de 
oppervlakkigheid harer behandeling, en de sobere mate van doorzigt in het kennen 
van vrije genade'.°* 
De Cock heeft in zijn latere geschrift De Dagon onzer dagen nauwelijks meer in directe 
zin op het werk van Hoogendorp gereageerd. De zaak van de Evangelische Gezan
gen werkte op dat moment (1836) nog door in zijn discussie met de Oost-Friese ds. 
R.W. Duin, die een genuanceerd oordeel had over de gezangen."' 

'Van zijne dienst geheel afgezet' 
De uitspraak van het PKB van Groningen op 29 mei 1834 was in meerdere opzichten 
een bijzonder onaangename verrassing. De Cock werd 'van zijne dienst als Predikant 
geheel afgezet'. En dus werd hem zijn traktement definitief ontzegd. De verzwaarde 
schorsing leek hiermee een nog zwaarder, ja definitief vervolg te krijgen. 
De grond voor dit vonnis was intussen enkel en alleen dat De Cock het werkje van 
Jac. Klok had uitgegeven en dat hij zijn aandeel daarin niet wilde herroepen. Deze 
voortgezette tuchtoefening kreeg daarmee een nieuwe basis - alle eerder aange
voerde gronden bij de schorsing en de verzwaarde schorsing werden merkwaardi
gerwijs nu buiten beschouwing gelaten. De grond voor het hele vonnis was samen 
te vatten onder de noemer van verstoring van de goede orde in de kerk. Met geen 
woord werd ingegaan op de confessionele context waarmee De Cock zijn optre
den had ingekaderd. Daarmee kon men het vonnis meteen als eenzijdig en ook als 
onwaarachtig karakteriseren. 
De tekst van het uitvoerige vonnis * werd bij De Cock op 30 mei thuisbezorgd door 
de bode B.J. Woldringh. " "Vader was er echter niet door ontmoedigd", aldus Hele-
nius over de reactie van zijn vader. De Cock bleef strijdbaar en wilde niets anders 
dan de kerk te blijven dienen. "Werd het hem verhinderd dit te doen als leeraar in 
de Herv. Kerk, dan zou de Heere zelf, dit was zijn vertrouwen, hem den weg wijzen. 
Met het oog op den Heere wenschte hij, de wenken door de voorzienigheid Gods 
hem gegeven, te volgen." Ook was het verlies van zijn traktement - nu dus defini
tief - geen reden om 'de vrede Gods' los te laten. De Cock had vertrouwen in de 

H de Cock aan PKB-Gronmgen, 28 mei 1834, in Hel de Cock, Hendnk, 189-200, ook in H . de Cock, 
VG, I, 524-530 Deze bnef kan men beschouwen als een goede samenvatting van De Cocks standpunt 
over de Evangelische Gezangen 
H. de Cock, De Dagon onzer dagen , Amsterdam/Zwolle, 1836, ook m VG, II, 407-425 (met mleiding 
en annotatues van H van Veen) 
De tekst van het PKB-vonnis vindt men o m bij Hel de Cock, Hendnk, 200-204. 
H de Cock, F G , 1,535 
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toekomst, zowel voor zichzelf als voor zijn gezinsleden Hij ervoer wekelijks de steun 
van zijn kerkenraad, zijn gemeenteleden en zijn medestanders van buiten Ulrum, 
steeds wanneer men samenkomsten hield bij de weduwe Koster 

De voortgang van de samenkomsten in Ulrum 
In de herberg van weduwe Koster bleef de aanhang van De Cotk ook na diens 
schorsing geregeld vergaderen Niet alleen op zondag, ook vaak op doordeweekse 
avonden Dan werd er een stichtelijk woord gesproken, of een preek van een tijdge
noot of van een 'oude schnjver' voorgelezen, men bad en collecteerde en men werd 
gewaar hoe De Cock in 7ijn doen en laten tegengewerkt en ook bemoedigd werd 
In de samenkomsten las De Cock uit de bij hem binnengekomen brieven voor en 
maakte zo zijn aanhangers deelgenoot van zijn stnjd De Cock gaf daarmee onmis
kenbaar aan dat zijn ervaringen van hoger belang waren dan alleen voor zijn persoon 
en gezin De in het vonge hoofdstuk vermelde brieven - uit alle delen van Nederland 
- zullen zeker zijn voorgelezen, daardoor werd het gevoel van betrokkenheid bij de 
zaak van De Cock versterkt 
Over deze samenkomsten zijn we ook van buiten de kerkelijke knng geïnformeerd, 
daarbij nemen de rapporten van de burgemeester van Ulrum aan de Officier van 
Justitie te Appingedam een voorname plaats in Ze hebben betrekking op de maan
den juni en juli 1834 Het geeft aan dat de controles '^ van de regionale overheid al 
regelmatig in het voortraject van de Afscheiding werden uitgevoerd Daaruit zijn dan 
ook de eerste geldboetes voortgevloeid 
Op woensdag 4 juni 1834 informeerde burgemeester Bazum van Ulrum de officier 
van justitie te Appingedam over een bij de weduwe Koster gehouden samenkomst 
onder leiding van ds De Cock 'afgezet predikant ', op zondag 1 juni, waarbij 'naar 
eene oppervlakkige begrooting, door omstreeks tweehonderd menschen' aanwezig 
waren Ook meldde de burgemeester dat er op dinsdagavond tussen 9 en 10 uur bi] 
de weduwe Koster een vergadenng was gehouden waar ongeveer '50 heden' aanwe
zig waren die het voornemen hadden dergelijke bijeenkomsten 'te continueren, zich 
verbeeldende dat zulks hen niet kon worden belet' 
Op zaterdag 7 juni 1834 berichtte burgemeester Bazuin van Ulrum de officier van 
justitie over een 's avonds tevoren bij weduwe Koster gehouden samenkomst Daar 
hadden 'omstreeks vijftig personen' geluisterd naar de voorlezing (uit de Bijbel) van 
'de ex-predikant H de Cock' en met hem mcegebeden, een half uur lang Na het 
zingen van 'het Gebed des Heeren vs 3 en de Avondzang vs 7"^ stelde De Cock 
voor, aldus het rapport, 'om te hooren voorlezen eene predikatie van Koolbrug of 
Kolbrug'"*, hetwelk toen door D van der Werp, thans zonder beroep of vaste woon-

De controle werd in persoon uitgevoerd door de gemeentelijke veldwachter van Ulrum, Jan T Kos 
ter Over hem bestond bij Gouverneur Rengers het vermoeden dat hij een aanhanger was van De 
Cock zie hierover de vertrouwelijke brief d d 24 nov 1834 aan de burgemeester van Ulrum GA De 
Marne (Leens) Koster was echter m het latere proces tegen ds Scholte getuige a charge (J S van Weer 
den, Spanningen, 62) de naam van de veldwachter komt ook met voor in de lijst van afgescheidenen te 
Ulrum 
Deze gezangen (') behoorden tot de categorie liederen die aanvaardbaar werden geacht ze hadden al 
een plaats in het bundel van 1776 en ook bij Datheen 
Hier wordt gedoeld op dr H F Kohlbrugge te Utrecht het is heel wel mogelijk dat Van der Werp de 
(later zo bekend geworden) preek over Romeinen 7 14 heeft voorgelezen Deze was in de herfst van 
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plaats, doch zich veelal by de Cock ophoudende, is uitgevoerd'. Daarna had De 
Cock aan de dagloner Klaas P. Ritsema gevraagd om 'eene dankzegging' te doen, 
'dewelke een derde uurs geduurd heeft'. Om 11 uur was de samenkomst beëindigd. 
De burgemeester deelt nog mee zich verplicht te voelen om de Officier op de hoogte 
te stellen van zijn verwachting 'dat aldaar nog werkelyk met de bewuste vergaderin
gen wordt voortgegaan'.^^ 
Ook over de zondagse bijeenkomsten kreeg de burgemeester voldoende informatie 
die weer doorgezonden werd naar de Officier van Justitie. Daaruit geven we de vol
gende drie zaken door: 

1 "dal de Heer de Cock gewoonlijk des Zondagsmorgens als de openbare godsdienstoefening te 

Ulrum een aanvang neemt, zich naar de behuizinge \ an de wedw Koster begeeft, alwaar dan 

ook vele personen, aanklevers van de Cock byeen komen, zonder dat zulks vooraf wordt bekend 

gemaakt, maar door de gewoonte m deze omtrek en elders genoegzaam bekend is, gelyk de Cock 

ook openlyk betuigt in ene werkje getiteld Een paar bneven enz bl 12, waann het oogmerk 

dezer byeenkomsten wordt opgegeven, hetwelk ik daarom hierby voege 

2 dat er in den voornuddag van den 1 dezer in de kerk te LJlrum is gepreekt door Ds Warmolts, 

Predikant te Wehe. 

3 dat, zoo als uit het vorengemelde werkje blykt, de Heer de Cock zich op gezette tyden, en wel 

des Zondags voormiddags en Dmgsdags en Vrijdags avonds ten huize van de wedw Koster laat 

vinden, alwaar vooral des Zondags, zyne vnenden, zoo uit deze gemeente als uit andere gemeen

ten en distneten dezer provincie en somtyds wel eenigen uit Vriesland en Drenthe, zich dan 

ook verzamelen, om het Psalmgezang, de gebeden, de voorlezing der bnevenen de onderlinge 

gesprekken by te wonen, zonder dat dezelve door eenen anderen band dan overeenkomst van 

godsdiensQge denkwyze vereenigd zyn, zoodat derzelver getal onmogelijk kan worden bepaald, 

terwyl er ook geene door hen benoemde directeurs of administrateurs bestaan * 

Voorts bekomt UwEd Gestr hiernevens de verklannge van de wedw Koster, wegens het op den 

eersten dezer ten haren huize voorgevallene, met informatie dat tot het houden der bewuste 

vergadering nimmer permissie d o o r m y is v e r l e e n d . " ' ' ' 

Toen de rechter in Appingedam de weduwe Koster veroordeelde tot een boete van f 
50,- was dit voor de aanhangers van De Cock geen reden om hun bijeenkomsten op 
haar adres te beëindigen. Het vrij uitvoerige relaas van Ulrums burgervader aan de 
officier van justitie over de gebeurtenissen op zondag 20 juh maakt dat wel duidelijk. 
Op die rustdag kreeg de plaatselijke veldwachter van zijn supeneur, burgemeester 
Bazuin, opdracht om 'naauwkeurig te letten of er [...] ten huize van de wedw Koster 
wederom vergadering werd gehouden'. Op het gemeentehuis, kwam de veldwachter 
'my berigten, dat ten gemelden huize een groot aantal lieden te zamen was, en zich 

1833 verschenen nadat Kohlbrugge hem in de zomer van 1833 16 maal had gehouden in hlberfeld en 
omgeving De uitgave kreeg als titel mee ^ei Gastpredigten uber Romer 7,14 imd Psalm 65,6 (vele malen 
herdrukt) 

^̂  Missive van de burgemeester van Ulrum aan de Officier vanjustitie te Appingedam d d 7 juni 1834, 
in Archief Burgemeester Ulrum, bnef nr 98, GA De Marne (Leens) 

^ De formulering van de tekst van de officier van justitie en de rapportage van de burgemeester zijn 
dusdanig, dat er uit opgemaakt zou kunnen worden dat ten huize van de weduwe Koster met zozeer 
een kerkelijke samenkomst werd gehouden, maar een vergadering van een soort 'associatie', daartegen 
had de overheid het recht om de leiders ervan te verdenken dat ze onwettig handelden Er bestond nog 
geen grondwettig recht op vnje vereniging 

" Idem als voorgaande noot, schri|ven d d 14 juni 1834, het gaat om brief nr 102. 
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op de gewone wyze met zingen en bidden bezig hield' De burgervader voelde zich 
geroepen om tot actie over te gaan "Ik begaf my, vergezeld van den veldwachter des 
voormiddags tegen tien uren derwaarts en bevond dat aldaar ten minste honderd 
en dertig a veertig personen vergaderd waren en de predikant de Cock voor den 
schoorsteenborsum^^ der kamer staande, voorlezing deed van een stuk, waarvan ik 
den inhoud niet kon gewaar worden, doordien de kamer en de winkel vol volks was, 
waarop ik my naar de kerk begaf, alwaar ds Smith van Leens predikte Een half 
uur daar vertoefd hebbende, ben ik wederom het huis van de wedw Koster binnen 
getreden, en bevond de Cock nog al lezende, hetwelk my voorkwam te zyn door 
denzelven aan de Synode der Hervormde kerk te zyn ingezonden "̂ ^ 
In zijn rapport gaf de burgemeester ook aan, dat de aanhangers van De Cock 'de tyd 
hunner eigenlyke godsdienstoefeningen somtyds veranderen om de nasponngen op 
mynen last gedaan wordende te verydelen' 
Over de opgelegde boete van f 50,- schreef de Ulrumse burgemeester dat dit niet 
voldoende was om 'deze vergadenngen te stuiten' Wat hadden de aanhangers van 
De Cock erop bedacht'' De burgemeester weet te benchten dat men het bedrag van 
de boete samen opbracht en dat ze zo de weduwe Koster ervan konden vnjwaren 
Dat er een eind diende te komen aan het optreden van De Cock was een diep 
gevoelde wens van de burgervader van Ulrum Hij onderbouwde die wens met een 
maatschappelijk gegeven "Ik beschouw de leerstelhngen van de Cock, Cum Suis, 
als zeer nadelig voor de rust, vrede en het huiselyk genoegen der ingezetenen in het 
algemeen en voor die van Ulrum in het byzonder, althans is het my bekend dat hier
door ongenoegen en zelfs bittere vyandschap ontstaat tusschen de buren, leden van 
dezelfde huisgezinnen, man en vrouw, ouders en kinderen """' 
En dan kwam daar nog het volgende bij "Daarenboven kenmerken de aanhangers 
van de Cock zich door haat en partyschap, omtrent anders denkenden onder de 
Hervormden En geen wonder, daar de Cock m deze vergadenngen, zoo men my 
verzekert, bidt, dat de valsche leeraars mogen worden uitgeroeid, dat de aarde moge 
openscheuren "" om dezelve in te zwelgen en dergelijke yselykheden, hetwelk myns 
inziens niet anders dan wrevel en kwaadaardigheid by zyne toehoorders moet tewege 
brengen, tengevolge waarvan de sterkste dryvers onder hen dan ook het algemeen 
vaderlandsch gebruik van elkander te groeten nalaten omtrent de zoodanigen welke 
met tot hunne party behooren " 

En dan is er ook nog een politiek getinte kwestie, aldus de burgemeester "Wyders 
komt het my voor dat hunne begnppen ook, by verder uitbreiding, nadelig kunnen 
worden voor den staat, om dat zy het zich tot eenen grondregel schynen voortestel-
len dat men God meer moet gehoorzamen dan den menschen, en zy dus niet mogen 
doen wat de burgerlyke overheid beveelt, zoo het niet met Gods woord, naar hunne 
eigene uitlegging overeenkomt " 
Burgmeester Bazuin achtte zich dan ook verplicht om de samenkomsten met De 
Cock te verbieden en te doen ophouden Er moesten maar hardere middelen dan 

Het woord schoorsteenborsum' is hier (wellicht) een vertahng (of verschnjving) van het Groningse 
'schosstainbozzem , het betekent schoorsteenmantel Vgl K ter Laan, Meuw Groninger Woordenboek, 
tweede druk, Groningen 1989, onder 'schosstain en onder 'bozzem' 
Idem als de voorvonge noot, schnjven d d 21 juh 1834, het betreft hier bnef nr 130 
Burgemeester van Ulrum aan offiuer van justitie te Appingedam, 21 juh 1834, GA De Marne (Leens) 
Hier werd gedacht aan de in Numen 16 beschreven opstand van Kora th c s 
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de geldboetes worden ingezet om een eind te maken aan deze 'schadelijke vergade-
nngen' 
Uit deze bronnen wordt duidelijk dat de start van de vervolging van de (latere) afge
scheidenen gezocht moet worden in de overwegingen van lokale en regionale auton-
teiten Zij zijn het ook die de noodzaak bepleitten tot verzwaring van de maatregelen 
tegen De Cock en zijn volgelingen In de loop van 1834 zou blijken dat de landelijke 
overheid deze gedragslijn goedkeurde en ook overnam, zoals blijkt uit het rapport 
van de procureur cnmineel van Groningen en Drenthe aan de (landelijke) procureur 
generaal, d d 8 augustus 1834 '"̂  

Nu afscheiding? 
Was na de uitspraak op 1 apnl 1834 van het PKB van Groningen het moment aan
gebroken dat Hendnk de Cock afscheid moest nemen van de Nederlandse Her
vormde Kerk'' En moest de kerkenraad van Ulrum nu overgaan tot 'eene geheele 
afscheiding' van het 'hervormd kerkgenootschap''* Of was het nu zo dat men consta
teerde dat De Cock geen lid meer was van de Hervormde Kerk'""' Dat laatste was 
niet het geval 
Maar nog steeds was de kerkelijke kwestie van 1834 er een van een persoon, en pas 
in indirecte zin van een kerkenraad en de gemeente Was het lot van een predikant 
zo nauw verbonden met dat van de plaatsehjke kerk dat een persoonlijke afschei
ding verbreed moest worden tot een lokaal-gemeentelijke separatie'' Of was de zaak 
waarvoor de predikant opkwam zo breed als de kerk zelf, en wel zodanig dat ook een 
eventuele afscheiding een kerkbrede daad moest worden^ 
In Ulrum was er in 1834 geen sprake van dat de kerkenraad ook maar overwoog om 
zijn predikant los te laten en zich als raad zelf te schikken naar de orde van de kerk 
zoals die concreet gemaakt werd in de tucht tegen zijn predikant Alle leden van de 
kerkenraad waren solidair met hun predikant, ze trokken een lijn en dat was voor 
de kerkelijke besluitvorming alleen maar gunstig en gemakkelijk Maar hoe zwaar 
alles woog in de besprekingen die in Ulrum gevoerd werden, worden we niet echt 
gewaar We kunnen slechts gissen naar de mate van bereidheid om nog met de laatste 
mogelijkheid die De Cock wees in zee te gaan Hij stelde namelijk dat 'nog een mid
del was onbeproefd gebleven' en daarmee was er nog een mogelijkheid om te komen 
tot herstel in het ambt De Cock wenste alle mogelijkheden te benutten om recht te 
knjgen Want - en dat zal bij hem de doorslag hebben gegeven 'het was nog met 
gebleken, dat geheel de kerk zoodanig was vervallen, dat de openbare handhaving en 
verdediging van de leer en de rechten der kerk met afzetting werd gestraft, en alzoo 
eene scheiding van de kerk geoorloofd of verphchtend zou geworden zijn' '"'' 
Daarmee keek men in Ulrum dus in de nchting van de Algemene Synode die in de 
zomer van 1834 in Den Haag bijeen zou komen 

In FL Bos Archiefstukken I 279 281 
Artikel 2 van het Algemeen Reglement loor het Bestuur der Hervormde Kerk hanteert de uitdrukking zich 
daarvan af te scheiden ter aanduiding van de losmaking van de persoonlijke relatie met de kerk Een 
dergelijke afscheiding kan vrijwillig zijn maar kan ook om wettige redenen plaats vinden Daarmee 
bedoelt het A R dat er op grond van kerkehjke wetten gehandeld is tegen een persoon die deze wetten 
overtrad De schorsing en afzetting van De Cock betekende daarmee dan ook nog niet dat De Cock 
had opgehouden lid te zijn van de N H K 
Aldus de zegswijzen die we aantreffen bij Hel de Cock Hendnk 207 
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Op 17 juni schreef H.P. Scholte weer een brief aan De Cock, nadat deze hem had 
geïnformeerd over zijn afzetting.'"^ Scholte had de afzetting wel verwacht. Zijn oor
deel was niet mals, hij vond de afzetting door het PKB 'even woest en vijandig' als 
de schorsing door de classis.'"^ Hij raadde De Cock aan bij de Algemene Synode 
in appel te gaan. "daartoe moet gij een kort verhaal indienen van het gebeurde, en 
ik zou u raden dat gij in dat verhaal gedurig opmerkte hoe de kerkelijke besturen 
in Groningerland tegen de Synodale besluiten gehandeld hebben, en er vooral op 
aandringen om plaatse te hebben voor verantwoording van hetgeen gij gedaan en 
geschreven hebt." 
Maar was het reëel te denken of te hopen dat de synode corrigerend zou optre
den ten opzichte van een provinciaal kerkbestuur? Reglementair gezien kon dat wel: 
namelijk op grond van artikel 7 van het Algemeen Reglement, waarin geregeld was 
dat tegen 'alle zaken, bij uitspraak van een kerkelijk coUegie beslist appel aan het in 
hoger rang volgend hooger coUegie' wordt toegestaan. 
Maar was er ook een reëel uitzicht op een herziening in de op De Cock toegepaste 
tuchtoefening? Zou een synode nog overtuigd kunnen worden van enige of meer
dere onjuistheden in de tot nu toe gevolgde procedure tegen De Cock? De tijd zou 
het leren. 
In Ulrum besloot men tot het laatste toe door te gaan. En men zou graag een zeer 
deskundige junst in de arm wiUen nemen om met een gedegen appelschnft de synode 
onder ogen te brengen dat er nogal wat zaken door de lagere instanties op een ontoe
laatbaar foute manier waren afgehandeld. 
Maar niet alleen werd gedacht aan de kerkelijke route voor bezwaar, ook ging men 
in Ulrum opnieuw te werk om de burgerlijke overheden te verzoeken zich met de 
zaak-De Cock bezig te houden. De kerkenraad van Ulrum wendde zich tot de Staten 
van de provincie Groningen."" 

Vermeldenswaard hierbij is het feit dat ds Scholte, zich richtend tot De Cock in zijn hierboven 

aangehaalde bnef, 'niet kan instemmen om requesten te zenden aan Provincidlc Staten ol aan de 

Staten-Generaal' Hij denkt dat alleen de koning de macht heeft om, 'in het burgerlijke', te gebie

den, en dat zoiets niet toekomt aan 'eene ondergeschikte magt aan die des Konings tegengestelt' 

Van democratisch tegenwicht tegen de autoriteit van de koning wil Scholte dus niet weten Vol

gens de Brabantse predikant is 'in het kerkelijke alleen Christus koning, geene aardsche magt 

heeft iets te gebieden' 

Het appèl op de Algemene Synode 
De Cock richtte zich op 23 juni naar aanleiding van de publicatie van zijn ver-
volg-geschrift tegen de vrijzinnige ds. Van der Linden van Sprankhuizen (Kantens) 
opnieuw met een uitvoerig schnjven tot koning Willem I '"̂  
En op datzelfde moment stelde de kerkenraad van Ulrum de tekst vast van de memo
rie aan de Algemene Synode waarmee de raad zich aan de landelijke kerkvergade
ring presenteerde ter verdediging van zijn afgezette predikant. 

H P Scholte aan H de Cock, 17 juni 1834, in C Simts, Afsch , deel 3, 109-112 
H F Scholte aan W Messchert d d 17 juni 1834, in C Smits, Afsch , deel 6, 242 
Kerkenraad Ulrum aan Provinciale Staten van Groningen, 26 juni 1834, in Archief De Cock, GAK, 
inv nr 195, vgl G Keizer, 4/('̂ A , 431 v 
H de Cock aan koning Willem I, 23 juni 1834, m Hel de Cock, Hendnk, 237-242 
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Ten behoeve van deze acties van De Cock en de kerkenraad had men juridische 
bijstand verkregen van twee Haagse broeders, mr. D. graaf van Hogendorp en mr. 
C.M. van der Kemp. Zij hadden zich al eerder het lot aangetrokken van De Cock en 
de gemeente van Ulrum. We zullen aan hun bijdragen hier nu aandacht schenken. 
Op 19 juni 1834 kreeg De Cock van D. van Hogendorp de modeltekst toegezonden 
van een door hem opgestelde Acte van Appel met Memone van Defensie, te richten aan de 
Algemene Synode.'"^ Uit dit document is zonder meer af te leiden dat men zich in de 
kring rond Van Hogendorp en Van der Kemp nauwkeurig op de hoogte heeft gesteld 
van de zaak-De Cock. De geschorste had hun tijdens zijn verblijf in de residentie de 
op hem toegepaste kerkelijke tucht tot in details toe uit de doeken gedaan. Het kan 
niet anders of deze 'Haagbe conferentie' heeft heel wat uren in beslag genomen. We 
nemen aan dat deze gedachtewisseling heeft plaats gevonden na De Cocks audiëntie 
bij de koning. Toen was het immers wel duidelijk, dat een ommekeer in de kerkelijke 
tuchtprocedure niet te verwachten zou zijn. 
Van Hogendorp heeft de door hem opgestelde conceptteksten met betrekking tot de 
zaak-De Cock naderhand voorgelezen aan zijn vrienden Van der Kemp en Capa-
dose; hij heeft enkele van hun opmerkingen verwerkt in de tekst. Hij geeft - via zijn 
begeleidende brief - De Cock echter ook nog de vrije hand om de tekst naar zijn 
eigen hand bij te stellen, al heeft de opsteller naar eigen zeggen zich 'zoo veel moge
lijk in Uwe plaats trachten te stellen'. Maar tevens deelt Van Hogendorp mee dat hij 
'eenige harde uitdrukkingen' van De Cock heeft trachten 'te verschoonen'. 
Tegelijk wees de Haagse jurist De Cock op zijn eis dat De Cock de tekst van de stuk
ken in eigen handschrift moest schrijven. En op 28 juni diende de documentatie bij 
de secretaris van de synode binnengekomen te zijn. 
Verder deelde Van Hogendorp nog mee dat Van der Kemp hem de Memorie voor de 
kerkenraad van Ulrum binnen enkele dagen zou toezenden. Dat document hoefde, 
na goedkeuring door de kerkenraad, pas kort voor de opening van de synode toege
zonden te zijn. 
Mede uit naam van Van der Kemp vroeg Van Hogendorp aan De Cock om geheim
houding van het feit dat zij deze stukken hebben opgesteld; in ieder geval tot na de 
uitspraak van de synode. Men kan zich afvragen: waarom? Wilde men dat de synode 
zich puur op de zaak-zelf concentreerde? En had men er moeite mee als pressie
groep te fungeren ten opzichte van het hoogste kerkbestuur? Of was het usance dat 
adviseurs niet in beeld kwamen? Maar ook kan men vragen of we hier iets proeven 
van 'afstand' tussen Den Haag en Ulrum? De hulp van deze heren is intussen wel 
een bewijs van betrokkenheid. 
Wat betreft de inhoud van deze memorie bieden we de volgende weergave. 

Van Hogendorp (straks dus De Cock zelf die 'enige weinige veranderingen' in het toegezonden 

concept aanbracht "") - zich richtend tot de Algemene Synode begint met te stellen dat het in 

D van Hogendorp aan H de Cock, 19juni 1834, in Archief De Cock, GAK, mv nr 40 Ook bij G. 
Keizer, Alsch , 416 De (originele) teksten van de Acte en de Memorie bevinden zich in het archief van 
de Hervormde Synode en zijn afgedrukt in H de Cock, VG, II, 1 I w Van de door Van Hogendorp 
opgestelde tekst is ons (helaas) geen origineel bekend 
Het feit dat De Cock 'enige weinige verandenngen' m Van Hogendorps concept heeft aangebracht , 
IS door hem zelf bekend gemaakt in een (overigens niet bewaard gebleven) schnjven aan C M van der 
Kemp, deze maakt er melding van in een bnef aan H J Koenen, 5 juh 1834 In M E Kluit, Uit de 
Bnelwibseling van C M van der Kemp , 55 
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de zaak-De Cock met ging om het gedrag van de predikant, maar om het Evangehe dat hij ver

kondigde Na zijn bekenng was het hem onmogehjk zo te preken als hij en zijn collega's meestal 

gewend waren Nu was voor hem Christus zijn gerechtigheid geworden Gods Zoon was het 

centrum van zijn verkondiging Chnstus was gekruisigd voor de zonden van zijn volk, hij was de 

kracht en de vnjsheid Gods, waardoor men behouden kon worden 

Hiermee bevond de prediker zich in het goede gezelschap van de apostel Paulus die ook niets 

anders wilde verkondigen 'zonder vervloekt te zijn' En zo had De Cock dat vervolgens ook 

laten merken, op twee manieren a in zijn prediking, b in zijn publicaties ter 'weerlegging der 

tegensprekers' En daarmee was hel dan ook te verklaren waarom en hoe het boekje tegen de 

predikanten Meijer Brouwer en Benthem Reddingius werd geschreven deze predikanten waren 

'tegensprekers en tegenstanders der gezonde leere' Dat De Cock harde uitdrukkingen tegen hen 

hanteerde zou hij niet willen ontkennen, maar die waren volkomen gegrond op Gods Woord 

Hierna werd m de memorie aan de synode de rechtsgang van de kerkelijke procedure sterk bekri

tiseerd De fouten werden helder op een rij gezet en vervolgens deed de schnjver een klemmend 

appel om recht te mogen ontvangen 

De hoofdzaak voor De Cock was echter niet dat hij als mens, als burger werd veroordeeld, maar 

dat de leer die hij uitdroeg niet werd geduld De leer in de dne formuheren van eenheid 'is de 

leer mijner vervolgers niet, en is zij de uwe' ' , zo vraagt De Cock aan de synode 

De uitdrukkingen m het boekje van Klok had De Cock voor zijn rekening genomen, bedoeld 

als verdediging van de kntiek die men mag en moet hebben op de gezangen Maar is het niet 

vreemd, aldus De Cock, dat men in de kerk wel een voorbehoud mag hebben tegen de formuhe

ren maar met tegen de gezangen' Kan iemand om het laatste wel geschorst en afgezet worden, 

maar om het eerstgenoemde vnj uit gaan ' Daarbij vermeldde De Cock de namen van Hofstede 

de Groot en Laurman 

Met de smeekbede aan de synode 'dat Gij toch als de Hoogste Overheid in de Nederlandsche 

Hervormde kerk wilt toezien wat U te doen staat, op dat het oordeel over U en de Vaderlandsche 

Kerke niet komen of volvoerd worde', werd deze memone afgesloten 

In een 'N S ' (= naschnft, HV) het De Cock weten dat hij de bovengenoemde tekst wel 'eigen

handig afgeschreven' had, maar 'met eigenhandig geschreven' Hij vermeldde echter niet wie de 

ontwerper was 

Merkwaardigerwijs heeft De Cock zelf ook een nog uitgebreidere memone opge
steld die hij naast de andere documenten aan de synode zond ' ' ' Welke motieven hij 
daarvoor heeft gehad is niet duidelijk Men kan het - gezien de duidehjkheid en de 
compactheid van de memone van Van Hogendorp - al gauw als overbodig beschou
wen, maar De Cock zelf zal de waarde ervan dusdanig hebben ingeschat dat hij ook 
zijn eigen schnjven naar de Haagse kerkvergadenng zond Hij wilde wellicht zo sterk 
mogelijk overkomen Toch had hij er welhcht verstandig aan gedaan om 'het werk' 
nu even over te laten aan anderen, deskundigen, die zich goed hadden ingedacht hoe 
ze hun getuchtigde broeder het beste konden dienen "^ Nu kreeg de synode twee 
met betrekking tot dezelfde zaak in handen en hing het af van de welwillendheid 

' " De tekst van de door De Cock zelf opgestelde memone staat afgedrukt in H de Cock, VG, II 25-52 
'" Van der Kemp betitelde De Cocks handelwijze met zijn eigen memone als 'bespottelijk en onhandig', 

zie de bnef van Van der Kemp aan Koenen genoemd in de voorvonge noot Kennelijk was Van der 
Kemp wat geirnteerd over het stilzwijgen van De Cock over de door Van der Kemp opgestelde memo
ne voor de kerkenraad van Ulrum Het volgende zinnetje in de bnef aan Koenen geeft dat aan "Doch 
veel begnp van orde schijnt de man met te bezitten " 
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van de voorbereidende commissie of men met beide documenten rekening wenste 
te houden. 
Voor onze kennis van de argumenten van De Cock tegen de vonnissen die hem 
hadden getroffen bevatten deze memories geen nieuwe feiten. Met een voortdurend 
beroep op de Bijbel en op de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken vraagt hij 
aandacht voor de geloofskeuzes die hij maakte tegenover verschillende van zijn col
lega's in de NHK. Hij wilde dat heel de kerk zich voornam de band aan de belijdenis 
te handhaven. De Cock besloot met de bede dat 'de Heere de Almachtige hen stel
len moge, om Zijn Naam te handhaven en de eenige redding onzes diepgezonken 
Vaderlands te mogen bevorderen'. 
In zijn eigen memorie ging hij vooral in op de tegen hem gevoerde tuchtoefening en 
vroeg hij om een op Gods Woord en de Gereformeerde belijdenis gegronde beoorde
ling. Daarvoor droeg hij dan ook zelf veel bouwstenen aan." ' 

De Memorie van mr. Van der Kemp n a m e n s Ulrum 
We zullen nu aandacht schenken aan de memorie van de kerkenraad van Ulrum, 
opgesteld door mn Van der Kemp."* Twee dingen zijn in dit verband verwonderlijk: 
allereerst het feit dat De Cock in zijn memories aan de synode geen enkele keer naar 
dit belangwekkende document verwijst. Nu kan men hiertegen inbrengen dat het 
document op het moment dat De Cock zijn memories verzond nog niet gereed was; 
maar De Cock wist als geen ander dat het onderweg was. Pas in de eerste druk van de 
biografie van Helenius is de tekst in gedrukte vorm wereldkundig gemaakt, evenwel 
zonder de naam van de opsteller te vermelden. Had de ontwerper hierop misschien 
een verbod ingesteld? Vervolgens ligt er het merkwaardige feit dat dit document ook 
geen bijzondere rol heeft gespeeld in de overwegingen en de besluitvorming van de 
synode in de zaak-De Cock. Er werd ter vergadering alleen melding gemaakt van 
een ingekomen adres 'gemaakt doorJJ. Beukema c.s., in dato 28 Junij 1.1., moetende 
dienen ter bestrijding van hetgeen in deze zaak door het voornoemd Provinciaal 
Kerkbestuur gedaan, en ter eerster instantie gewezen is'. 
Men mag hoogstens aannemen - op grond van deze summiere tekst in de synodale 
Handelingen - dat dit document (of een samenvatting ervan) ter synode is voorgele
zen."^ Maar Ulrum heeft er nimmer antwoord op gekregen. 
Waarom de aandacht voor deze memorie zo gering is geweest, wordt nergens duide
lijk gemaakt. Men kan slechts vermoeden dat de synode alleen met een persoonlijk 
appel van De Cock te maken had en dat de inbreng van de kerkenraad van Ulrum 
er niet direct toe deed. Of mag men vermoeden dat de inhoud van deze memorie zo 
helder was in zijn kritiek op de Groninger kerkbesturen dat men zich in Den Haag 
liever niet met dit 'meesterlijk pleidooi'"'' confronteerde? Dan is het dus feitelijk weg
gemoffeld. Liet de synode hiermee - wellicht bewust - een kans vervliegen om de 
zaak-De Cock weer in het rechte gareel te krijgen? 

" 'Vg l W Volger, Z)« fecr, 109v 
' " D e tekst van deze memone, zoals De Cock die met enkele kleine wijzigingen aan de synode heeft 

gezonden, \indt men in gedrukte vorm bij Hel de Cock,//rai/ni, 208-236, G Keizer, 4/JcA , 455-473 
Voor de correcties en aanvullingen van De Cock geeft Keizer zijn informatie in noot 2 bij deze tekst, 
474 

"'Handelingen van de Algememe Chnskhjke Symde /55^, 's-Gravenhage 1835, 135, 140 
'"' De kwalificatie is van G Keizer, Afsch , 455. 
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Kennisname van dit uitvoenge, weloverwogen document maakt duidelijk dat de 
opsteller, mr C M van der Kemp, er een scherpe analyse in heeft gegeven van de 
kerkelijk-jundische behandehng van De Cock. En tevens dat Van der Kemp een 
weg heeft gewezen naar herstel van de reeds geslagen breuk Over de inhoud het 
volgende 

Nadat de opsteller op ordelijke wijze de ontwikkelingen m Ulrum heeft geschetst, vanal 1829 

toen De Cock daar zijn intrede had gedaan, gaat hij over tot het uiteenzetten van de kernpunten 

van de gere/en geschilpunten m b t de loslating van de band aan de Gereformeerde belijdenis, 

zoals die o m bleken lijden de vergaderingen van de Classis Middelslum, waartegen De Cock zijn 

geschrift Verdediging van de ware Gereformeerde leer schreef, m oppositie tegen zijn collega's in Uithui

zen en Assen Daarna gaat de schnjver over lol een analyse van de tegen De Cock genomen 

tuchtmaatregelen en wijst hij op meerdere fouten m de kerkelijke behandeling van de zaak-De 

Cock Het oordeel hierover wordt gebaseerd op de aan de synode bekende reglementen 

Onderdeel 1 van de memorie wordt dan ook afgesloten met de conclusie "Bij de beschouwing 

van dit alles kunnen wij dus met zien, dat de Cock zich in iets strafbaars vergrepen heeft En 

mitsdien vervallen ook de gevolgtrekkingen, die hij, als schuldig aan de verstonng der goede orde 

m de kerk, aan hardnekkigheid in het ontkennen van schuld, aan het aanngten van tweedracht, 

secten en muiterijen in kerken en wereldhjke regeringen' 

Uit de afzetting van De Cock blijkt in de ogen van de opsteller 'duidelijk genoeg, dat het Gron 

Kerkbestuur slechts naar een voorwendsel gezocht heeft om met eenigen schijn van recht zich 

van dezen God-getrouwen en ijvengen de Cock te ontslaan' 

De raad van Ulrum vraagt daarom de synode om 'die gantsche handelwijze van het Gron Kerk

bestuur jegens de Cock [ ] af te keuren en geheel te vernietigen, en, zoo het termen rekent om 

het gedrag van de Cock op nieuw te onderzoeken, zulks dan niet te doen als in tegenwoordigheid 

en gezamentlijk met den Kerkeraad van Ulrum, de gantsche Gemeente vertegenwoordigende' 

De raad stelde daarbij dal zij zich solidair verklaarde met zijn dominee De Cock en diens geloofs

opvattingen 

De Algemene Synode van 1834 
De Algemene Synode van de NHK startte op 2 juli 1834 haar vergaderingen in Den 
Haag, Voor de zaak-De Cock stelde zij op 8 juli een onderzoekscommissie in onder 
voorzitterschap van de Leidse hoogleraar dr J Clansse"' en twee andere leden, 
J. Sluiter en G H M. Delprat '"* Deze heren kregen de bovengenoemde memones 
van De Cock te beoordelen en daarover een advies op te stellen. 

' " J Clansse (1770-1846) diende als predikant in Doorn (1792-1797) en in Enkhuizen (1797-1804) In 
1804 werd hij verbonden aan de hogeschool van Harderwijk, hij werd weer predikant, nu te Rotter
dam (1812-1815), waarna hi| in 1815 hoogleraar werd te Leiden Hij gold als een universeel geleerde 
Belangrijk lijkt ons de mededeling van D van Hogendorp over Clansse in een brief aan H P Scholte 
d d 14 juli 1834 dat deze in zijn preek van 13 juh getreurd had 'omdat men Arms, Pelagius en de 
Remonstranten de Kerk had uitgezet, door welke daden men Christus het Hoofd met had behouden', 
C Smits, Afsch , VI, 117 Vgl H Kaajan in C L (1' druk) die Clansse tekent als een hberaal theoloog, 
die 'meer voelde voor een toegepast, dan voor een leerstellig Chnstendom' Zijn veelszins gematigde 
houding werd erg gewaardeerd, ook bijvoorbeeld m de behandeling van de toelating van kandidaat 
A C van Raalte door de synode van 1835, hierover m n J Vree, The Dominating Theology in the 
Nederlandse Hervormde Kerk after 1815 in its Relation to the Secession of 1834, in G Hannck, H 
Krabbendam (eds), Breaches and Budges , 33-47 

"^J Sluiter (1779 1836) was predikant-afgevaardigde van Zuid-Holland hij was smds 1809 \erbonden 
aan de kerk van Den Haag G H M Delprat (1791-1871) was afgevaardigd door de Waalse gemeenten 

hij IS de auteur van o m de Verhandeling over de Broederschap van Geert Groote 2 druk, Arnhem 1856 

302 

file:///erbonden


Vffrzwaarde schorsing, apnl - oktober ! 834 

Daarbij ontving deze commissie nog een schrijven van het PKB van Groningen, 
waarin uiteengezet werd waarom het tot afzetting van De Cock had moeten komen. 
De Groningse kerkbestuurders schreven dat het bij De Cock ontbroken had aan de 
christelijke liefde. En verder werd de noodzaak van de afzetting benadrukt met de 
mededeling dat 'de staat van de godsdienstige kennis in Ulrum' allerellendigst was. 
De oorzaak ervan lag in de prediking en in de geschriften van De Cock. De 'bekla
genswaardige wartaal' van De Cock was het bewijs van de noodzaak tot afzetting. 
Ulrum moest zo spoedig mogelijk een nieuwe predikant hebben. Daarom zou de 
synode er goed aan doen het door het PKB uitgesproken vonnis te bekrachtigen. 
Want er dreigde in de kerk nog meer gevaar; daar bevond zich 'eene factie, die tot 
hare jezuïtische bedoelingen van de regtzinnigheid zich listiglijk,als van een mom, 
weet te bedienen, om zich zelve en hare handlangers als van God geroepenen en 
uitverkorenen te doen voorkomen, en zoo hare blinde werktuigen te brengen tot 
alles, wat zij misschien gaarne zoude zien onderste boven keeren'."'' Werd De Cocks 
afzetting nu door de algemene synode bekrachtigd, dan zou dat anderen tot inkeer 
kunnen brengen. 
In zekere zin is het opvallend dat er door het PKB van Groningen nu geen enkel 
woord werd besteed aan de gezangenkwestie, die toch de feitelijke grond voor de 
afzetting was geworden. W. Volger concludeert daaruit- wellicht iets te voorbarig 
- dat hieruit blijkt dat voor het PKB van Groningen het kernpunt lag in de 'angst 
voor de leer, door De Cock gebracht en gepropageerd'.'^" Daarmee was de tuchtzaak 
tegen De Cock in wezen toch een leertuchtprocedure. "De gezangen waren slechts 
aanloop geweest; een dankbare aanleiding om tegen De Cock te kunnen beginnen." 
Hoewel we deze gedachtegang op zichzelf ztVtr kunnen toestemmen, vragen we ons 
toch af of men deze lijn per se uit dit schrijven moet afleiden. Daarvoor lijkt ons dit 
stuk van te weinig waarde. Het blijkt immers uit de tot nu toe gevolgde procedure 
dat de Groningse kerkbestuurders tot dan toe steeds geweigerd hadden op leerstellige 
zaken in te gaan. Deze brief aan de synode lag geheel in de lijn van de eerder door 
'Groningen' ingeslagen koers. 
Het synodale commissierapport kwam gereed op 11 juli.'^' Het uitvoerige stuk gaf 
een ordelijk overzicht van de behandeling van de zaak-De Cock tot aan dat moment. 
De commissie hield het aantal omstreden gronden voor de schorsing en afzetting van 
De Cock op vier; het gaf daarbij zelf summier aan - en dat mag een kleine door
braak heten in de werkwijze van een kerkbestuur ~ met welke argumenten De Cock 
daartegen in ging; daarvan staat het volgende beschreven: 
"TOT eersten, dat al wat door Jac Klok, ter toetsing en veroordeeling der Evangelische 
Gezangen, in het midden gebragt is, overeenkomt met de waarheid en de leer der 
Heilige Schrift, en dat, gevolgelijk, vermits de waarheid niet beleedigend zijn kan, 
daarin niets is, dat schandelijk, laaghartig of onbescheiden moet genoemd worden. 
Ten tweeden, dat de Evangelische Gezangen op eene onwettige wijze der kerke zijn 
ingedrongen, vermits het invoeren en gebruiken van Gezangen, behalve eenige, met 
name uitgezonderden, verboden is door de Nationale Synoden van Dordrecht, ten 
jare 1578, van Middelburg, tenjare 1581, te 's-Gravenhage, tenjare 1586, en inzon-

""W. Volger,Defer, 110. 
™W. Volger, öe&er, 110. 
™ Het rapport vindt men in de Handelingen, 1834, 129-139. 
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derheid van Dordrecht, ten jaren 1618 en 1619 in de 162" zitting, zijnde deze beslui
ten nimmer door eemge andere Algemeene Synoden ontbonden, of door andere, 
even geldige vervangen 
Ten derden, dat, wat en hoedanig zij ook zijn mogen, derzelver waarde en gezag niet 
die van den Heidelbergschen Catechismus te boven gaan, noch der ovenge Formu-
heren van Eenigheid, welke echter door niet weinigen, ook zelfs in openbare geschnf-
ten, straffeloos zijn en worden aangerand 
Eindelijk, ten vierden, dat, hetgeen omtrent eenigen der Gezangen, door beroemde 
mannen, zonder iemands kennelijk wederzeggen, of hunne bestraffing, heeft mogen 
geschieden (en daarvan brengt hij eenige voorbeelden bij), door hem, met toepas
sing op alle de 192 Gezangen, wel gedaan mogt worden Te meer, daar er onder 
gevonden worden, vervaardigd door Lutherschen, Remonstranten en dergelijken, en 
die, welke van Lodenstein en soortgelijke Hervormden zijn opgesteld, deerhjk tot hun 
nadeel veranderd zijn " 
Over deze punten sprak de commissie echter geen oordeel uit, daartoe hadden de 
heren naar eigen zeggen 'noch roeping, noch bevoegdheid' De commissie concen
treerde zich volledig op de vier punten betreffende de ordeverstoring 

Synodale bespreking en besluitvorming 
De volgende dag, 12 juh, ging de synode over tot bespreking van het rapport Vooraf 
verzochten twee leden in verband met dit agendapunt de vergadering te mogen ver
laten, namelijk ds M Corstius '̂ ^ en dr G Benthem Reddingius, zij waren resp 
als afgevaardigde van Groningen en als rechtstreeks door De Cock aangevallen te 
nauw betrokken geweest bij de voorgeschiedems om zich nu over deze matene uit 
te spreken 
De bespreking concentreerde zich op het geschrift van Jac Klok en de voorrede van 
De Cock daann Op de vraag of De Cock daarmee heeft gehandeld 'stnjdig met de 
algemeene verphgtmg tot bewanng van orde en eendragt', zoals aan de predikanten 
opgelegd was m het Algemeen Reglement (art 9) en in het Reglement op het Exa
men (art 28), gaf de synode een bevestigend antwoord 
Bij de volgende stemming ging het om de omstreden juistheid van de beslissing van 
het PKB van Groningen met betrekking tot de afzetting van De Cock, daarop bleek 
bij hoofdelijke stemming 'dat de Synode van oordeel was, dat het strafmiddel der 
afzetting van de dienst [ ] niet onverwijld en ten allereerste op den Predikant H de 
Cock had behooren toegepast te worden'en alzoo de uitspraak van het Provinciaal 
Kerkbestuur van Groningen tegen hem moest worden gereformeerd' '̂ ^ 
De hoofdelijke stemming maakte duidelijk dat er geen eensgezindheid was om deze 
correctie door te voeren De president en de vice-president van de synode, de pre
dikanten H H Donker Curtius en B Nieuwold'^*, heten aantekenen dat zij het met 
dit besluit met eens waren, in dezelfde zin het het pre-adviserend hd prof dr L G 

" 'Melchior Corstius (1774-1844), was eerst predikant te Sellin^en, Sirkwehrum (O Fr) en Stedum, vanaf 
1815 te Beerta, vnend en geestverwant van ds R Engels te Nieuwolda W Duinkerken, Reductie, 95v, 
hij was een zwager van ds J G Oosterbeek te Wildervank 

"'Handelingen, 1834, 140w 
"'' Benjamin Nieuwold (1782-1851), was na predikant in Lutjegast en Zuidbroek te zijn geweest in 1819 

verbonden aan de kerk van Leeuwarden W Duinkerken, Reductie, 314 
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Pareau'^^ aantekenen 'dat dit besluit verschilde van het advies door hem gegeven'. 
De meerderheid van de aanwezige synodeleden volgde intussen de lijn van het rap
port van Clarisse c.s.; de stemverhouding was dus 9-2 (bij afwezigheid van de leden 
uit Groningen en Drenthe. 
In aansluiting daarop werd een commissie ingesteld om te adviseren in de 'reforme 
der uitspraak van het PKB van Groningen tegen H. de Cock'. Deze commissie 
bestond uit de hoogleraren J. Clarisse, H.J. Royaards, secretaris I.J. Dermout en de 
heer C L . van den Broek. Deze heren kregen als bijzondere taak mee vooral aan te 
geven dat de synode 'in het onderhavige geval van hare zucht tot onverbrekelijke 
handhaving van wet en orde in de Nederlandsche Hervormde Kerk, en tevens van 
Hare Christelijke zachtmoedigheid en lankmoedigheid het ondubbelzinnigst blijk 
moest geven'. 
Op 14 juli kwam hun rapport in bespreking op de synode. Het bevatte twee adviezen 
waaruit er één gekozen diende te worden. Het eerste was volgens de commissie het 
'meest gepast', namelijk dat De Cocks afzetting werd teruggedraaid en hij kreeg nog 
een halfjaar de tijd aan het PKB van Groningen 'zijn berouw en leedwezen te doen 
blijken' over de verstoring van de orde en de eendracht in de kerk. Dit wegens de 
uitgave van het boekje tegen de gezangen. 
Het andere advies bestond uit het dadelijk opleggen van de maatregel om De Cock 
'van zijne dienst als Predikant geheel af te zetten'. 
In beide gevallen werd De Cock veroordeeld tot het betalen van de kosten van de 
tuchtprocedure. Met deze voorstellen hoopte de commissie 'het middel te hebben 
aangewezen, om, te eener zijde, de Nederlandsche Hervormde Kerk te bewaren 
bij eendragt, orde en rust, en van de andere zijde, eenen verdoolden en schuldigen 
medebroeder de gelegenheid te openen, om, hetgeen God geve! nog tot betere zin
nen terug te keeren'. 
De synode besloot het eerste advies over te nemen: De Cock, die daarmee schuldig 
bleef aan een kerkelijk misdrijf kreeg een halfjaar de tijd om tot inkeer te komen, 
om, in de termen van de synode, 'berouw en leedwezen te doen blijken'.'^^ Deed hij 
dat niet, dan was de afzetting een feit. 
De definitieve tekst van dit besluit werd op 16 juli vastgesteld.'^' 

De reactie van De Cock 
Ruim een week later kreeg De Cock dit synodale oordeel thuis bezorgd. Hoe hij dit 
beoordeelde is uit het volgende duidelijk op te maken. Eerst noemen we de beoor
deling die we aantreffen bij zijn zoon Helenius'^': "Ook bij de Syn. was weer geene 
sprake van overtreding en zonde tegen het Woord Gods. Dat Woord scheen in de 
behandeling zijner zaak niet in aanmerking genomen te mogen worden, ofschoon hij 
voor elke vergadering en ook van de Synode verlangd had door dat woord, hetwelk 

" ' Lodewijk Gerlach Pareau (1800-1866), was na theologiestudie te Utrecht, waar hij sterk onder invloed 
stond van Ph.W. van Heusde, predikant te Nederlangbrock en Voorburg, waarna hij in 1831 hoogleraar 
werd te Groningen; samen met zijn directe collega's Hofstede de Groot en J.F. van Oordt ontwikkelde 
hij de theologie van de Groninger Richting;MifBW,\, 448-451;J. Vree, Groninger Godgeleerden, 78w., 165w., 
266w. 

""•Handelingen, 1834, 147-149. 
' " Handelingen, 1834, 189w.; ook bij Hel. de Cock, Hendrik, 248w. 
™He\. de Cock, Hendnk,245v. 
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bij hem gold boven concilien en decreten, boven oudheid of menigte van voorstan

ders of successie van tijden een aanzien van personen, geoordeeld te worden." En 
verder: "Geen enkele poging werd door de Synode beraamd om den in hare oogen 
onschuldigen leeraar van zijne schuld te overtuigen of de gronden, door hem ter 
rechtvaardiging zijner handelingen in de uitgave van het boekje van Klok aange

voerd, te wederleggen; ofschoon die gronden door hem waren opgegeven en ook 
door de commissie aan de vergadering vrij getrouw [...] waren voorgedragen. " 
Deze woorden kan men zien als de samenvatting van wat er in het gezin De Cock aan 
oordelen waren uitgesproken, maar hoeven niet letterlijk de bedoeling van Hendrik 
de Cock zelf weer te geven. Hij zag in het vonnis wel enige verhchting, al betekende 
het nauwelijks meer dan uitstel van executie. Later  in 1835  schreef De Cock dat 
de synode niet anders gehandeld had 'als vele tijrannen van vorige dagen, die dat van 
hun vader de Duivel geleerd hebben'.'^'' 
De Cock schreef op 31 juli 1834 een brief aan het PKB van Groningen waarin hij 
de uitgestoken hand om de eendracht te herstellen aangreep en vroeg om zo spoedig 
mogelijk, namelijk in de eerstvolgende vergadering in Groningen, d.d. 6 augustus, 
met de kerkenraad van Ulrum te worden toegelaten 'om te vernemen op welke wijze 
UEds. mijne herstelling zoudt wenschen toe te staan'. 
De kerkenraad van Ulrum zond een vergelijkbaar schrijven naar het PKB. 
Hieruit mag men zonder meer concluderen dat De Cock en zijn medeambtsdragers 
ernaar streefden een binnenkerkelijke oplossing te bereiken. Een breuk met het kerk

genootschap stond niet op hun agenda. Ulrum zocht de vrede van Jeruzalem onder 
de zegen van de Allerhoogste."" 
De secretaris van het PKB van Groningen reageerde op 2 augustus met de medede

ling dat het verzoek van De Cock in de vergadering van 6 augustus geagendeerd 
werd en dat er 'na afloop der deliberatien' zo spoedig mogelijk antwoord zou worden 
gegeven. Deze vertraging was een tegenvaller en was ook zeker niet in overeenstem

ming met de wens van de Algemene Synode. 
Het antwoord van het PKB d.d. 6 augustus was een nietszeggend briefje waarin De 
Cock werd verwezen naar de uitspraak van de Algemene Synode d.d. 16 juli. Ken

nelijk was er grote onwil om met de zaak De Cock zo om te gaan als de synode had 
gewenst. Groningen ging zijn eigen weg met de geschorste De Cock. Deze reageerde 
in felle verontwaardiging en oordeelde dat het PKB 'door helsche haat' zijn onder

gang zocht. 
"Ik word door UEd kortweg verwezen naar de Synodale uitspraak, maar by du uitspraak wordt mij tevens opge

legd, om plegtiglyk af te leggen en de onderleekenen eene acte door UEds my voor te leggen om te houden en my 

stiptehjk te gedragen naar alk kerkelijke verordeningen Ik wensch zulks zooveel het mogelyk is te doen, maar tevens 

met opregtheid en in goede consaentw voor den Heere, en wanneer die acte zoodanig door UEds gesteld wordt, dal 

daardoor myn geweten nut wordt bezwaard, enmyn eed eenmaal heihglyk voor God en de Gemeente gezworen, om 

den Gereformeerde Godsdienst te handhaven, nut gekrenkt en geschonden, zal ik nut aarzelen om my gewilliglijk te 

onderwerpen aan allen en aan alles wal daarmede nut strijdig ü " '■" 

'̂  Dit oordeel vindt men in de uitgave van H de Cock, Verder bengt nopens myne verantwoording voor de Synode 
myner conditioneele leroordeeling en myne verdere pogingen tot herstel van Gods waarachtigen dienst. Veendam 1835, 
82, ook in F G , I I , 52. 

'°De teksten van deze brieven vindt men bij Hel de Cock, Hendnk, 249251 
' H de Cock aan de secretans van het PKBGroningen, 12 aug 1834, in. Hel de Cock, Hendnk, 253w 
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Nogmaals drong De Cock erop aan om samen met de kerkenraad van Ulrum in 
Groningen te worden toegelaten tot de vergadering. Maar in het antwoord van het 
PKB van 29 augustus werd gesteld dat De Cock in Groningen verwacht werd op 
de vergadering van 2 oktober - om 11 uur bij kastelein Van der Laan aan de Grote 
Markt ^ maar dat de kerkenraad niet verwacht werd 'aangezien dezelve niet is begre
pen in de Synodale uitspraak van löjulij j.l.'. '^^ 
Hier wreekt zich de omstandigheid dat de Algemene Synode niet afzonderlijk de 
memorie van de Ulrumse kerkenraad heeft meegenomen in haar deliberaties en 
besluitvorming. Nu kon het PKB van Groningen met een schijn van recht de ker
kenraad van Ulrum buiten de deur houden, terwijl deze zich duidelijk als partij had 
uitgesproken en daarmee ook partij had gekozen! In het kerkrechtelijke systeem van 
na 1816 had de plaatselijke kerkenraad slechts de meest ondergeschikte positie bin
nen het hiërarchisch geordende kerkverband.'^' 
Enkele dagen later reageerde De Cock 'met droefheid en smarte' dat hij nog steeds 
geen 'opene en ronde voorstelling van hetgeen gij wenschtet, dat ik onderteekenen 
en belooven zou" had ontvangen. Met zware woorden over Gods oordeel over een 
dergelijke handelwijze, riep De Cock het PKB op om alsnog te doen wat Ulrum van 
dit college verlangt. Ook de kerkenraad stuurde een uitvoerige brief, voorzien van 
duidelijke argumenten, met hetzelfde verzoek aan de kerkbestuurders van Groningen 
om deel te nemen aan de beraadslagingen rondom de acte die De Cock zou onder
tekenen. Maar er werd niet op gereageerd. Ook niet op een klemmende oproep van 
De Cock d.d. 20 september 1834 om hem en zijn kerkenraad op de vergadering van 
2 oktober recht te doen en de vrede van Jeruzalem samen te dienen."* 
Intussen had men in Groningen de rekening klaar gemaakt van de kosten van De 
Cocks procedure. Het beliep een bedrag van f. 242,-, 'eene som die destijds alge-
meene verbazing wekte', schreef Helenius jaren later nog. Hij zag er een kwelling 
in voor zijn vader; immers, geen van de vergaderingen was op diens verzoek bijeen 
geroepen en slechts drie keer was De Cock voor verhoor verschenen, een keer voor 
de classicale commissie, twee maal voor de PKB-commissie. Het bedrag zal wel in 
mindering gebracht zijn op de nog te betalen som van De Cocks traktement over 
1833. 

De adressen uit Groningen, Drenthe en Overijssel ter synode 
De eerder in dit hoofdstuk genoemde rekesten uit de noordelijke provincies ter onder
steuning van de zaak-De Cock waren gericht aan koning Willem I. Uit veelal dezelfde 
plaatsen zijn ook adressen naar de Algemene Synode gezonden met de uitdrukkelijke 
wens de officiële binding aan de Gereformeerde belijdenis te doen herstellen. 
Deze adressen hebben de nodige aandacht gekregen van een commissie onder lei
ding van prof. L.G. Pareau, die in zijn rapport spreekt over stukken van kerkleden 

'^ De secretaris van het PKB-Groningcn aan H. de Cock, 29 aug. 1834, in: Hel. de Cock, Hendnk, 255; 
vgl. art. 18 van de Handelingen van het PKB-Groningen d.d. 6 augustus 1834, RHCGA, waar staat: "... 
werd besloten, om de missive van de Leden des Kerkeraads te Ulrum [...] te seponeren, als hebbende 
die zaak op hen geene betrekking." 

^* Vgl. Algemeen Reglement J^'HK, met name de artt. 3, 16, 85. 
^ Brief van de kerkenraad van Ulrum aan het PKB-Groningen, september 1834; en brief H. de Cock 

aan het PKB-Groningen d.d. 20 september 1834, beide in: Hel. de Cock, Hendrik, 257-259 en 259-260. 
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te Assen, Smilde, Meppel, Hoogeveen, Steenwijk, Grootegast en Uithuizen.'^^ "Al 
de stukken, uitgenomen alleen het laatstgenoemde, zijn bijna geheel woordelijk van 
denzelfden inhoud", aldus de openingszin van de tweede alinea van het rapport.'^'' 
De kern van de adressen betrof de klacht over de loslating van de band aan de Gere
formeerde belijdenis. Men wil graag dat de synode de predikanten opnieuw verplicht 
'zich getrouw aan de formulieren te houden 'op zulk een wijze als zij vroeger hebben 
vermeld'. Indien dat niet zal gebeuren, wilden de adressanten onderzocht en aange
toond hebben 'in welke punten de formulieren niet met Gods Woord geacht worden 
overeen te komen, opdat alzoo allen, die de oude Gereformeerde leer willen blijven 
aankleven, zich afscheiden kunnen en de kerken en goederen verdeeld'. 
Op allerlei formele gronden stelde de commissie de synode voor om geen gehoor aan 
deze adressen te geven. De stukken werden alle 'geseponeerd'. De synode stelde dat 
'de adressanten niet kunnen geoordeeld worden de bevoegde personen te zijn, om 
zulk een authentieke verklaring [nl. het ondertekeningsformulier, HV] met regt te 
vragen'. Ook werd naar voren gebracht dat de synode niet bevoegd was om beschul
digingen van afwijking van de confessie te behandelen, dat diende plaats te vinden 
door het classicaal bestuur. Tegelijk was men ter synode slecht te spreken over de 
'hoogmoedige veroordeeling van Hervormde predikanten in het algemeen', die 'niet 
anders dan de afkeuring der Synode en des konings beide kan wegdragen, de bedoe
ling namelijk van in een bepaald geval nieuwe scheuring en afscheiding in de kerk te 
veroorzaken'welke niet anders dan voor Kerk en Staat tevens nadeelig zijn kan'. 
De synode heeft dan ook gemeend al deze adressen 'wegens derzelver ongepasten 
inhoud, als rustende allen gezamenlijk op onbewezene beschuldigingen' te moeten 
seponeren.'^' Dit oordeel werd echter door drie synodeleden en twee adviserende 
leden niet gedeeld. 

De kerk bleef dus verstoken van een uitdrukkelijke verklaring over de status van de 
binding aan haar belijdenis. Volger besluit zijn relaas over deze zaak met de somber 
klinkende constatering: "Zoo liep deze adresbeweging, die uit het eenvoudige volk 
was opgekomen, dood." Maar hij gaf daarop aansluitend wel aan 'de stem der een-
voudigen niet in het luchtledige was verklonken'. De zaak 'had allerwege de aandacht 
getrokken'. De geschiedenis van de adresbeweging kreeg nog een breed vervolg. 

De reactie uit de Haagse Reveilkring 
Van de Haagse Reveilmensen hebben na de synode-uitspraak twee zich in een schrij
ven tot De Cock gericht: het waren PJ. baron van Zuylen van Nijevelt (vanaf De 
Schaffelaar bij Barneveld) en D. graaf van Hogendorp. Eerstgenoemde vertrouwde 
op 29 juli'^'^ een groot aantal troostrijke gedachten aan De Cock toe en ook trok hij 

De notitie van W Volger dat er ook adressen ter synode waren ingediend uit Adorp, Stadskanaal, 
Burum, Middelstum, Veendam en Wildervank - in zi)n Leer lan de j\HK, 156 noot 21 is een gegeven 
dat vnjwel parallel loopt aan dat van de adressen uit die plaatsen aan de koning Volger publiceert 
hierbij ook de tekst van de adressen uit Uithuizen, Burum en Middelstum, De leer , 347w Het is een 
welkome aanvulling op de documenten die FL Bos heeft uitgegeven 
De tekst van dit synoderapport staat afgedrukt in. Hel de Cock, Hendnk, 270-274 Vgl de Handelingen 
vandeAlg Synode, 1834, 142-165 
Handelingen, 1834, 151 
PJ. baron van Zuylen van Nijevelt aan H de Cock d d 29juli 1834,in Archief De Cock, GA Kampen, 
inv. nr 40. 
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Zich het lot aan van de eerder op last van schoolopziener P Hofstede de Groot afge

zette schoolmeester Douwe van der Werp, een van De Cocks trouwe medewerkers 
te Houwerzijl '"*'' 
Van Hogendorp reageerde op 4 augustus eerder schrijven was hem niet mogelijk 
geweest vanwege twee bijzondere omstandigheden zijn vrouw was op 1 augustus 
bevallen van een dochter, terwijl vader Gijsbert Karel van Hogendorp stervende 
was ' ^ In een duidelijk dubbelgevoel van vreugde over het nieuwe leven en verdnet 
over zijn vader die in de bewoordingen van Dirk 'zonder God in de wereld leefde, 
vervreemd van het Burgerschap Israels', nam Dirk van Hogendorp de pen op '*' om 
zijn broeder in Ulrum op de hoogte te brengen van zijn plannen om hem te advise

ren in het eventuele vervolg van de kerkelijke procedure Daartoe walde hij overleg 
plegen met Van der Kemp en Capadose Nu al raadde hij De Cock aan om in alle 
rust na te denken over de toekomst hij heeft een half jaar de tijd gekregen, tijd 'van 
den Heere' om een weloverwogen besluit te nemen 
Over de uitspraak zelf schnjft Van Hogendorp "Uw vonnis is mij tegengevallen 
Groot IS het zeker dat de Heere de bevestiging van hetzelve niet heeft toegelaten, 
maar men had alhier verbreid dat het gunstiger was Sommige leden van het Synode, 
en onder anderen naar mij verhaald is. Prof Pareau, hadden zich sterk uitgelaten 
over de liefdeloosheid van het Provinciaal Kerkbestuur van Groningen, aan de hui

zen van particuliere personen bezoeken afleggende " 
Over de bij de synode ingediende rekesten wist Van Hogendorp het volgende te 
melden "Alle adviesen en requesten uit Groningen en Vnesland etc zijn ter zijde 
gelegd Het Synode moet het zeer oneens geweest zijn, en tegen het Besluit van ter 
zijde stelling moet zelfs door leden van het Synode geprotesteerd zijn Men noemt 
Clansse en Rooyaards als voor de Regtzinnigheid geijverd hebbende Wat zal ik zeg

gen'' Van Clansse was het zeker geene Bijbelsche oud Nederlandsche Regtzinnig

heid, want hij heeft in die dagen alhier gepreekt, en van den preekstoel getreurd dat 
Anus, Pelagius en de Remonstranten, Die Chnstus gekocht had door zijn bloed, de 
Kerk waren uitgezet'"'*^ 
Op De Cocks vraag 'of de StatenGeneraal het over de Gereformeerde Godsdienst 
oneens zijn', antwoordde Van Hogendorp in alle nuchterheid "Waarde Vriend, in 
ons land dat helaas de Godsdienst zijner vaderen Staatsgewijze heeft afgezworen, 
kunnen de StatenGeneraal het over de Gereformeerde Godsdienst noch ééns noch 
oneens zijn Ons land is thans geen Chnsten land meer, maar een Goddeloos en dus 
heidensch land Doch geloof mij, zou de StatenGeneraal over de Gereformeerde 
Godsdienst oordeelen moeten, zij zouden vragen, wat is Gereformeerde Godsdienst, 
even als Pilatus vroeg, wat is waarheid Men maakt zich moeilijk een denkbeeld van 
het volkomen gebrek aan belangstelling in de eer van God en de eigene zaligheid 
welke onder de aanzienlijken, en ik moet zeggen zelfs onder den Burgerstand in 
deze Provincie, heerscht en de daaruit voortvloeijeden onkunde in alle Godsdienst 
of openbanng" 

" ' Over D J van der Werp uitvoenger in hoofdstuk 4 
'*" Gijsbert Karel van Hogendorp overleed op 5 augustus 1834 op 62jange leeftijd 
' " D van Hogendorp aan H de Cock d d 4 augustus 1834 in Archief De Cock, GA Kampen, inv nr 40 
'■" Vergelijk de bijna identieke bewoordingen over Clansse in de in noot 116 aangehaalde bnef van D van 

Hogendorp aan H P Scholte 
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Hoe De Cock op deze brief gereageerd heeft is niet precies bekend. Het zal voor 
hem en de zijnen een bijna shockerende boodschap zijn geweest: dat een zo vooraan
staand man als Van Hogendorp over Nederland stelde dat het land zo diep was weg
gezakt in het heidendom. Het heeft De Cock en zijn medestanders er intussen niet 
van weerhouden om toch nog met een adres zich tot de Staten-Generaal te richten. 
Op de inhoud daarvan gaan we nog in. 
Het slot van de brief van Van Hogendorp maakt duidelijk dat De Cock zich ook 
buiten de grenzen van Nederland oriënteert inzake de kerkelijke ontwikkelingen. We 
weten niet precies hoe de vraag van De Cock heeft geluid, maar de reactie van Van 
Hogendorp geeft voldoende informatie: "Wat gij mij van Engeland vraagt is waar
heid. Te midden van het algemeen verval, richt de Heere de Banier op, verzamelt 
zijne schapen in Engeland, Frankrijk, Zwitserland en Duitschland." 
Van Hogendorp zou hierbij kunnen doelen op de zaak-Kohlbrugge, maar zeker ook 
op algemene ontwikkelingen vanuit het internationaal georiënteerde Réveil dat zich 
in heel West-Europa manifesteerde en zich keerde tegen het verval van het chris
tendom.'*' Daarbij noemt hij Schotland niet afzonderlijk, maar misschien had hij 
in gedachten het strijdbare optreden aldaar van Thomas Chalmers voor de 'vrij
making' van de kerk.'" De Cock, die voor diverse buitenlandse ontwikkelingen zijn 
belangstelling toonde, gaf daarmee aan geen enge particularist of klein-Nederlandse 
kerkist te zijn; hij wist zich betrokken op de kerk in alle delen van Europa. Zijn strijd 
voor de Gereformeerde confessie was daarmee een van de middelen die tot ver
sterking dienden van het bijbelse geloofsbewustzijn in een breder kader dan alleen 
dat van Nederland (of Groningen). Hij wist zich bovendien sterk verbonden met de 
Synode van Dordrecht 1618/1619 die grote betrokkenheid bij Europese gerefor
meerde kerken had getoond. 

Verscherping van de controle op godsdienstige b i jeenkomsten 
Het is een bekend feit dat kort na de uitspraak van de Algemene Synode tegen De 
Cock in juli 1834 de algemene justitiële controle op godsdienstige samenkomsten 
werd verscherpt. Zo werd in opdracht van burgemeester Bazuin van Ulrum de eerste 
reeks processen-verbaal tegen De Cock opgemaakt wegens zijn vermeend optreden 
in de samenkomsten bij weduwe Koster-Hulshoff Op vijf achtereenvolgende zon
dagen in augustus 1834 werden zowel de weduwe als de geschorste predikant gever
baliseerd. De eerste voor het beschikbaar stellen van haar behuizing voor 'onwettige' 
(d.w.z. met meer dan 20 personen gehouden) samenkomsten, de andere voor het 
voorgaan in deze samenkomsten. 
Over deze verscherping ontstond in het noorden van het land een korte, min of meer 
principieel geladen gedachtewisseling tussen enkele verantwoordelijke overheidsdie
naren. Tekenend daarvoor is het rapport van de procureur-crimineel van Groningen 
en Drenthe, mn T. Sijpkens'*^, aan de landelijke procureur-generaal, G.A.G. van 

M. E. Kluit, Het Protestantie Rheil in jVedertand en daarbuiten, 1815-1865, Amsterdam 1970; D. Deddens 
schonk speciale aandacht aan de ontwikkelingen in Zwitserland met zijn bijdrage 'Afscheiding in 
Geneve' in de door hem e n j . Kamphuis geredigeerde hnndeX Afscheiding- Wederkeer, 37-64. 
Over Chalmers: J. de Bruijn, Thomas Chalmers en zijn kerkelijk streven, Nijkerk 1954; vgl. W.M. Mackay, 
Thomas Chalmers, Edinburgh 1980. 
Mr. T Sijpkens (1780-1842) was sinds 1813 Procureur Crimineel van Groningen en Drenthe; van 
1821-1834 was hij lid van de Tweede Kamer, daarna van de Eerste Kamer; EL. Bos, Archufstukken, I, 
281 (noot 4). 
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Maanen.'"** Hieruit blijkt'**' dat de officier van justitie te Appingedam - zijn naam 
blijft ongenoemd''"' - meende dat de in Ulrum gehouden samenkomsten bij weduwe 
Koster niet vielen onder de artikelen 291 en 292 van het Wetboek van Strafrecht, 
omdat hem niets bleek van een in die artikelen bedoelde georganiseerde associatie, 
waarvan De Cock hoofd of directeur zou zijn. 
Mr. Sijpkens beoordeelde deze samenkomsten geheel tegengesteld hieraan, hij stelde: 
dit zijn geen wettig geautoriseerde samenkomsten, ze worden regelmatig gehouden, 
men behandelt godsdienstige onderwerpen, er treedt steeds een voorganger of pre
diker op, waardoor alles wijst op termen die zijns inziens vallen onder de genoemde 
wetsartikelen. Ook al zou men moeten constateren dat er geen organisatie of verbin
tenis voor bestaat. Zowel weduwe Koster als de geschorste De Cock zijn dan schuldig 
aan wetsovertreding. Hiervoor kan men boeten opleggen, maar art. 292 spreekt ook 
over ontbinding van deze vergaderingen. Dat zou dan moeten gebeuren in opdracht 
van de burgemeester als hoofd van de plaatselijke politie. 
Het lijkt er veel op dat de ontbinding van dergelijke bijeenkomsten de grote voorkeur 
had van de procureur-crimineel. Daarbij besefte hij echter wel dat de overheid in dit 
soort zaken heel voorzichtig te werk diende te gaan. 
Het antwoord van de procureur-generaal kwam binnen een week. Het geeft blijk 
van grote instemming met de opvattingen van de procureur-crimineel. Daarom zal 
de hoogste wetshandhaver aan de officier van justitie te Appingedam het verzoek 
laten overbrengen om vanuit de opvattingen van mr. Sijpkens op te treden; tevens 
wordt aangeraden om de eventuele strafzaken met spoed te behandelen, zeker als 
het appelzaken betreft. Het doel zal zijn 'het verder bijeenkomen dier vergaderingen 
voor het vervolg te beletten' (art. 291 WvS). Nog voor het eind van augustus ontving 
deze officier van justitie - nog wel van mr Sijpkens zelf - een missive waarin hij 
de bedoeling van de hoogste wetshandhaver aan hem voorlegde en hem opdroeg 
'overeenkomstig het gemanifesteerd verlangen van den Procureur Generaal te willen 
handelen'.'^" 

Verscherpt vervolgingsbeleid 
De eerste rechtzitting in het kader van de strengere overheidscontrole werd op 
8 september 1834 te Groningen gehouden tegen een van De Cocks medestanders, 
de bekende veenarbeider/oefenaar L.J. Dijkstra uit Smilde. Dat gebeurde wegens 
zijn voorgaan in juli tijdens een godsdienstoefening voor meer dan twintig personen 
te Grootegast. 
Toen hem tijdens de rechtszitting werd voorgehouden dat zijn optreden in strijd was 
met de wetten van de koning antwoordde Dijkstra: "Het kan wel zijn, dat ik tegen de 
wet des Konings heb gezondigd, maar de wet van den Koning der Koningen spreekt 

Mr G A G . van Maanen (1801-1871) was een zoon van de minister van justitie C F van Maanen (van 
1813-1842 minister), Van Maanenjr werd in 1826 substituut-officier bij de rechtbank te Groningen en 
in 1833 advocaat-generaal bi| het Hooggerechtshof, F L Ros, Archiefslukken, I, 282 (noot 2) 
Het rapport van mr .Sijpkens is afgedrukt by F L Bos, Archiefstukken , I, 279-281, het antwoord daarop 
volgt aansluitend 
We zullen hier aan de heer PG Sevenstern hebben te denken, De Cock heeft een slechte dunk van 
hem, vooral omdat deze officier van justitie lid is van Rooms-katholieke Kerk die door De Cock steeds 
als verantwoordelijke insteUing wordt gezien m b t de geloofsvervolgingen in de Nederlanden 
EL Bos, Archiefstukkm, I, 282 (noot 1). 
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mij vrij, ja, die gebiedt het mij." De rechter stond hem — op zijn verzoek - toe zijn 
betoog te vervolgen en Dijkstra sprak verder: "Mijne heeren! Ik heb de grondwet van 
den grooten Koning in mijn zak; kom, laat ik u een artikel uit die wet voorlezen." 
Dat deed hij door de tekst van 1 Petrus 4: 10 te citeren: "Een iegelijk, gelijk hij gave 
ontvangen heeft, alzoo bediene hij dezelve aan den anderen als goede uitdeelers der 
menigerlei genade Gods." Waarop hij verder sprak: "Mijne Heeren! Ik heb in mijne 
jeugd den Heere menigmaal gebeden, dat hij mij genade, gaven en bekwaamheid 
mocht schenken om anderen te leeren en te stichten, en nu God mijne bede vervuld 
heeft, wensch ik ook gaarne mijn klein talentje op winst te doen, en God beveelt mij 
dit! Mijn geweten zegt mij hetzelfde en van vele zijden word ik er toe geroepen en 
aangespoord, maar gij verbiedt het mij. Wat is nu het beste, ulieden te gehoorzamen 
of Gode?" 
Dijkstra werd veroordeeld tot een boete van f 75,-.' '" 
Het moet voor De Cock in deze omstandigheden steeds weer bemoedigend zijn 
geweest brieven met meeleven te ontvangen. Zo'n brief kwam eind september bin
nen uit Nieuwe Pekela, waar Fennegien Albers ' ' ' die De Cock verzocht in haar 
woonplaats te komen om te spreken over de weg die men zou moeten gaan, Zij 
schreef ook over 'ons afgescheiden', waarmee ze doelde op het daar bestaande con-
ventikel. 
Verdere aandrang om de vervolging tegen De Cock en weduwe Koster door te zet
ten werd door de procureur-crimineel van Groningen en Drenthe uitgeoefend op 
de officier van justitie te Appingedam via een korte missive op 26 sept. 1834. Niet 
onvermeld mag blijven dat de procureur-crimineel graag op de hoogte wenste te 
komen van de wijze van informatievoorziening die in Ulrum gebruikelijk was met 
het oog op de tijden waarop men bij weduwe Koster vergaderde. Dat kon de eerste 
stap worden naar het beletten van deze samenkomsten.'^^ Het is echter bij die eerste 
stap gebleven. 
Aan weduwe Koster en ds. Hendrik de Cock werd op 17 oktober door de rechter te 
Appingedam een boete opgelegd van elk £ 50,- voor de samenkomsten van augus
tus.'^^ Hiertegen ging De Cock in appel bij de rechtbank in Groningen; hij legde de 
vinger er bij dat hij niet als enige voorganger was opgetreden - anderen hadden in 
die samenkomsten ook liturgische handelingen verricht. Zelf had hij daar wel gebe
den. De Groningse rechter zou uitspraïik doen op 27 november 1834, een moment 
in De Cocks leven waarop de situatie een totaal ander beeld vertoonde dan in de 
zomer van dat jaar. 
Hoe de landelijke overheid ook 'meedacht' in deze vervolgingsafiaire kan men afle
zen uit de missive van minister Van Pallandt van Keppel (eredienst) op 25 oktober 
1834 aan minister Van Maanen (justitie).'** Daarin werd er bij hem op aangedrongen 

' " H e l . de Cock, Hendrik, 156v.; het boetebedrag was zelfs bekend aan de Asser predikant G. Benthem 
Reddingius die het vermeldt in een brief aan ambtenaar J.D.Janssen d.d. 24 november 1834, in: EL. 
Bos, Archiefstukken, II, 141v. 

' " Haar naam komt voor de in de eerste lijst van de 55 leden tellende afgescheiden gemeente te N. Pekela; 
J. Wesseling, 4/;<:A. Gron., II, 197. 

'^ 'T. Sijpkens aan officier van justitie te Appingedam d.d. 26 september 1834, in: EL. Bos, Archiefstukken, 
1, 287v. 

' " K . ter Laan en HJ.Jansonius, Gedenkwaardigheden, 151. 
'" EL. Bos, Archiefstukken, I, 290v. 
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de wet in het algemeen met 'te spoedig' tegen ongeoorloofde samenkomsten toe te 
passen, 'echter daar, waar de gevolgen zoo ontrustend zijn als in de provintien Gro
ningen en Drenthe, die wet in volle kracht daartegen dient te worden aangewend' 
Op de datum van deze missive was de Afscheiding in Ulrum reeds een feit - hoewel 
de tekst van de missive nergens melding maakte van deze daad 'Den Haag' kon dus 
nog veel meer 'ongeoorloofde samenkomsten' verwachten 

Een Gronings adres aan de Staten-Generaal 
Samen met de kerken raad van Ulrum en een groot aantal gelovigen uit de provincie 
Groningen zond De Cock, waarschijnlijk m augustus 1834, in ieder geval nog tijdig 
voor de verdere behandebng van zijn zaak in Groningen op 2 oktober een adres aan 
de 'Hoogmogende Heeren der Staten-Generaal van de Vereenigde Nederlanden' '̂ ^ 
Dat wil dus zeggen aan de vergadenng van zowel de Eerste Kamer (die voor het 
leven door de koning was benoemd) als de Tweede Kamer (die gekozen was door 
de Provinciale Staten) Maar als we ermee rekenen dat hier het 'petitierecht' werd 
toegepast, dan moet het document alleen aan de Tweede Kamer zijn toegezonden 
Het petitierecht kon men zien als een legale, constitutionele correctie op het politieke 
systeem In de zuidehjke (Belgische) gewesten was er onder de regenng van Willem I 
vnj veel gebruik gemaakt van dit recht, soms tot ongenoegen van de autonteiten '^'' 
Aangezien de godsdienst in het koninkrijk ook onder toezicht stond van de regenng, 
was een petitie op zichzelf geen vreemd verschijnsel Hoewel de kamer(s) van het 
Nederlandse parlement in die tijd nog weinig macht bezat(en), hoopte De Cock dat 
er van haar (hun) invloed een heilzame werking zou uitgaan in een zaak die de vnj-
heid en de gehjkheid van godsdienst betrof 

Het adres bevatte een ingetogen tekst die sterk de relatie tussen het niet-welzijn van 
ons land en de oordelen van God aan de orde stelde De Cock begon niet over zich
zelf, over zijn moeiten, hij wilde het vooral hebben over land en volk Hij wees op de 
'bronnen' van 'al de rampen, onheilen en oordeelen die ons vaderland overkomen 
sedert eene halve eeuw schier, maar vooral ook sedert 1816, toen men de banden 
van den waarachtigen dienst van God ontknoopt en losgemaakt heeft' Maar De 
Cock stak geen beschuldigende vinger uit naar anderen "Wij behooren niet onder 
hen Hoogmogende Heeren' die dit wijten aan Vorst of ovengheden [ ] , maar 
WIJ werpen daarvan de schuld op ons zelven, op onze zonden en die van land en 
volk "Herstel mocht men alleen verwachten 'in de herstelling en de wederkeenng 
tot Gods waarachtigen dienst' Maar over de zondige levensstijl van ons volk zou de 
Allerhoogste onmogelijk zijn zegen schenken, sterker nog, Hij zou zijn oordelen uit
gieten Alleen verootmoediging zou ons kunnen bevnjden van de krachtige, slaande 
hand van God De Cock vroeg om de volgende vier maatregelen 
a de heiliging van de dag des Heren, zoals in vroegere dagen bepaald werd onder 

Pnns Willem I en Pnns Willem III, 
b het krachtig tegengaan van 'het hgtvaardig zweeren en vloeken, zoals dat ook 

gebeurd was onder Pnns Fredenk Hendnk en Pnns Willem III, 

De tekst van dn adres vmdl men in afschnft in het Archief De Cock, Gi Kampen inv nr 31 (echter 
zonder de namen van de ondertekenaars), en staat afgedrukt bij Hel de Cock, Hendnk, 277-281 
L Francois, De peütiebeweging in het Verenigd Koninknjk der Nederlanden in C A Tamse en E 
Witte (red) Stmts en Natievorming in mUm I s koninkrijk 1815 1830 Brussel 1992 122-170 
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c. de beteugeling van 'hoererij en overspel' en het gemakkelijk maken van de vol
trekking van het huwelijk, waarbij verwezen werd naar plakkaten uit de 1G**' en 
11^ eeuw; 

d. het herinvoeren van het oude ondertekeningsformulier voor predikanten en het 
samenroepen van een Algemene Synode, zoals in de 17* eeuw 'opdat de waar
heid onderzocht, en naar Gods Woord, tegen deszelfs vijanden bepaald en ver
dedigd wordt, of eene afscheiding en eene regtmatige verdeeling der goederen, 
opdat schoon Israel afhoerere, Juda immers niet schuldig worde, en land en volk 
verloren gaan'. 

Men kan met ontkennen dat De Cock met het laatste een weg heeft gewezen die een 
finale 'modus vivendi' van de confessionele scheiding der geesten mogelijk had kun
nen maken. Afscheiding en herverdeling van de kerkelijke goederen. Ds. D. Mole
naar in Den Haag had enkele jaren eerder ook al m die richting gewezen, maar dat 
werd hem niet in dank afgenomen. De ideeën van De Cock zouden dus geen kans 
maken. 
We zien de predikant van Ulrum hier ook als iemand die - in de lijn van de voor
gangers van de 'Nadere Reformatie' een vernieuwing van de samenleving voorstond, 
waarbij hij vasthield aan de taak van de overheid ten opzichte van de ware religie, 
zoals dat volgens hem in artikel 36 van de NGB werd beleden. 
De in Nederland geaccepteerde inhoudelijke verandering van betekenis van het 
woordje 'ware' in relatie tot de religie, de onmiskenbare ontkoppeling van de Gere
formeerde confessie en de NHK, weerhielden De Cock er niet van de overheden op 
te roepen de aloude Gereformeerde religie te beschermen. 

De Cock schrijft aan 12 Friese collega's 
Op 12 augustus 1834 schreef De Cock een brief aan tien collega's in Fnesland die 
bekend stonden als rechtzinnig.'^' Men kan uit het archief van De Cock iets gewaar 
worden over de identiteit van deze (10) Friese predikanten. Een door De Cock opge
steld lijstje met namen van Friese collega's vermeldt de volgende 12 personen (we 
geven eerst de aanduiding van de naam en de woonplaats zoals De Cock die gaf, 
vervolgens zo volledig mogelijk de feitelijke naam, met de jaartallen): 

1 Van Velde, Hallum Arii van Velden (1759-1836) van 1808-1836 te Hallum'^» 

2 Mansjel, Hantum en Hantumhuizen Jan Mangel ('-1842), van 1810-1842 te Hantum c a ' " 

3 Fokkenb, Sneek Lucas Fockens (1763-1850), van 1807-1850 te Sneek'" 

' De tekst van de bnef staat o m bij Hel de Cock, Hendnk, 281-283 en bij G Keizer, Afsch , 497v 
' Aris van Velden, sinds 1808 te Hallum, door G Keizer i^fsch, 33) abusievelijk als 'zeker' aangeduid 
als E van der Velde (zonder nadere bronvermelding, maar waarschijnlijk via Wumkes die deze naam 
vermeldde) Over Van Velden schreef de kerkenraad van Hallum na zijn overlijden "Met voorbeeldige 
trouw heeft hij zijn werk verncht en zijn nagedathtems zal bij allen, die zijn ijver voor godsdienst en 
chnstendom, zijn zachtmoedig en vredeUevend karakter hebben gekend, m zegening blijven " J Wes-
sehng, Afsch Fnesl, I, 50 Van Velden komt niet voor in de rij van Wumkes' portretten van het Fncse 
Reveil 

'Jan Mangel was 1810-1842 predikant te Hantum c a , dicht bij Dokkum J Wessehng, A/tch. Frusi, 1,20 
'Lucas Fockens (1763-1850) werd na zijn theologische studie te Groningen predikant in een viertal 
gemeenten en sinds 1807 te Sneek, zijn standpunt in de kerkehjke kwesties was confessioneel-gerefor
meerd gestempeld Hij was een neef van De Cock en - wat nog meer zegt - een van hen die de recht
zinnigheid in het 19''^-eeuwse Friesland bewaarden Met de eerste pubhcaties van De Cock was Fockens 
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4 Bekking,Heeg Jan Willem Beclung(178318'57) van 18251845 te Heeg'«' 

5 Van Loon, Welsnjp Laurens van Loon (17911861), in 1815 te Vrouwenparo

chie en sinds 1819 te WelsnjpBayum"^ 

6 Koopmans, Rinsumageest Pieter Dirks Koopmans van 18331856 te Rinsumageest'" 

7 Van Berkum, Garijp Theunis van Berkum (17821858), van 18281835 te 

Ganjp c a ' " 

8 Bumng, Oobtmeer ArnoldusWerumeus Buning (17941856), van 

18301841 te Oostermeer '" 

9 De Brune, Balk Jan Rudolph de Bruine (18101850) van 18341843 te 

Balk c a ' » 

10 Hogerzeil, Lutjcwoude Simon Hogerzeil Mzn (18021870), van 18331837 te 

AugsbuurtKollumerzwaag"*' 

11 De Haan, Exmorra Tamme Foppens de Haan (17911868), van 18291835 

te Exmorra, hij zou zich later aansluiten bij de 

Afscheiding"* 

12 Jan Lammers, Surhuisterveen Jan Lamberts (17671840), van 18271840 te 

Surhuisterveen "■•' 

De brief van De Cock aan hen was een poging om bij geestverwante voorgangers 
bteun te knjgen voor zijn kerkelijke stnjd Hij wees, onder vermelding van een van de 
geschnften van C baron Van Zuylen van Nijevelt, op 'onze dure verpligting om als 
herders der schapen en als trouwe wachters' te werken en te bidden voor de redding 
van de kerk Dat werken zou dan moeten uitkomen in het ondertekenen van een 
verzoekschrift — waarschijnlijk aan de Koning, welhcht ook aan de StatenGeneraal 
 om de zaak van de kerk en 'daann de eenige redding van ons vaderland' onder hun 
aandacht te brengen 
De uitwerking van deze actie was weinig hoopgevend Toen kort na de verzending 
van deze bnef in Leeuwarden een vergadenng werd belegd voor rechtzinnige pre

dikanten kwamen er maar een paar mensen opdagen Men nam met eens de moeite 
om De Cock te schnjven waarom ze niet met zijn actie in zee gingen "" 

eig ingenomen Maar de Afscheiding kon zijn instemming niet krijgen Over de markante kwestie De 
JongeFockens G Ahmn, Geloof en poliluk. Confessionele partijvorming in Inesland, Leeuwarden 1980,1619 
Verder G A Wumkes, Het Fruse Reval in portretten. Kampen 1994, 2128, vgl G Abma. m BLGM^ W 

'" Over Becking, JWBIV, 2 en W Duinkerken, Reductie, ook G A Wumkes, Fnese Reveil, 5159 
'*' Met Van Ix)on had De Cock al eens gecorrespondeerd, zie hfst 5 
"■' Pietcr Dirks Koopmans, 'de voortreffelijke leraar van GrootSijbrandahuis', aldus G A Wumkes, Frus 

Reveil, 114 De latere afgescheiden ds T H Uitterdijk ging als jonge man vaak ter kerke bij Koopmans 
(toen te Drogeham) 

' " G A Wumkes, Fnese Reieil, 61 80 
' « 'GA Wumkes, Fnese Reveil, 81 96 
' * Over De Bruine jViVBM, 4 
"'̂  Over Hogerzeil NNBW, 8, hi] was opgeleid te Groningen en stond als orthodox bekend, maar was 

weinig doortastend in de kerkelijke stnjd, vgl J A Wormser, Een schat m aarden vaten Karakter en genade 
Het leven van Simon van Velzen 12w 

"*De Haan gmg in 1839 over tot de Afscheiding, hij was toen predikant te Ee Joh de Haas, Gedenkt uw 
voorgangers, I, 131134 Hij werd in 1842 docent aan de afgescheiden opleiding tot predikant in bries

land, na de dood van De Cock ook in Groningen, daarna te Kampen H Mulder BLGNl^ IV 
" 'Lamberts was afkomstig uit Veldhausen (Graafschap Bentheim), W Duinkerken, Reductie, 254 
'™ Hel de Cock, Hendnk, 283 (noot 1) 
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Van een vergelijkbare actie van De Cock naar zijn Groningse of Drentse collega's 
is niets bekend; er was in zijn ogen welhcht niemand die daarvoor m aanmerking 
kwam. De enige die in confessioneel opzicht nog dicht bij hem stond was ds. R. 
Engels te Nieuwolda, maar deze liet zich duidelijk kennen als een tegenstander van 
separatisme. De Cock typeerde deze predikant als volgt: ' " 
"Ds. Engels is het oude te oud en het nieuwe te nieuw en hij heeft een middelweg 
uitgevonden die mij niet past." 
De resultaten van de wervingsactie in Fnesland moeten De Cock het gevoel heb
ben gegeven van eenzaamheid: in zijn naaste omgeving ontbrak het hem aan een 
vnend-op-niveau om met hem de ontwikkelingen in kerk en staat grondig door te 
spreken. Het maakte De Cocks streven bijna tot een solo-actie, ware het niet dat hij 
zijn verdediging van de Gereformeerde leer altijd verrichtte met grote instemming 
van de kerkenraad van Ulrum. 
Aan koning Willem I schreef De Cock nog op 20 september 1834 een lange brief 
met zijn beoordehng van het besluit van de synode in zijn zaak. '" De Cock moet 
gedacht hebben: de vorst zal op de hoogte moeten blijven van de ontwikkelingen 
in zijn zaak. Of Willem I deze tekst ooit onder ogen heeft gekregen valt te betwijfe
len. De koninkhjke beleidslijn lag vast. Indien een stug volhoudende De Cock zijn 
koning ook nu nog - met de bekende keur van bijbelse en historische argumenten 
- tot andere gedachten wilde brengen, was dat alleen mogelijk als een van beide een 
andere koers zou varen. En dat gebeurde niet. 

Voortgaande polemiek over de kerkstrijd voorafgaand aan de Afschei
ding (Penode: voorjaar 1834 tot oktober 1834) 

We geven hieronder een overzicht'" van 42 publicaties, waaruit men kan conclude
ren dat er een ware pamflettenoorlog is uitgebroken in 1834. Een groot deel van de 
uitgaven is heeft het karakter van een 'over-en-weer-reageren' op de kerkelijke strijd 
van en rond Hendrik de Cock. Daarbij dient men te bedenken dat dit gaat over de 
periode dat De Cock nog niet tot afscheiding was gekomen. Medestanders van De 
Cock steunen hem met eigen argumenten die veel overeenkomst vertonen met de 
inhoudelijke aspecten van de confessionele stnjd, terwijl tegenstanders met De Cock 
polemiseren, of soms met elkaar, over kerkordelijke en confessionele aspecten van de 
kerkelijke procedures in de maanden tussen De Cocks schorsing en de afscheiding 
De polemiek zou misschien nog een wending kunnen geven aan de ontwikkelingen 
rond De Cock; zij zorgt er in ieder geval voor dat er een mobilisatie plaats vindt van 

' " Notitie van De Cock op blad 1 van de Synodale Uitspraak in de zaak van Hendnk de Cock', lb juh 
1834, in Archief De Cock, GA Kampen, inv nr 25 

' " H . de Cock aan koning Willem I d d 20 september 1834, in Archief De Cock, GA Kampen, inv nr 
27, het telt 4 foliovellen' De Cock achtte het kennelijk nog steeds de moeite waard om de koning in te 
hchten en hem om recht te vragen, vgl de gelijkenis van Jezus over de weduwe die onophoudelijk de 
onrechtvaardige rechter bestookt met haar vraag om recht, Lucas 18 1-8 

''^ Het overzicht is opgebouwd uit gegevens die voor een deel vermeld staan in de door B Doornbos 
verzorgde bijlage III in K terLaanenH] ]m\somus,GedmJavaardigheden, 158-184, verder is in verschil
lende catalogi nagegaan welke pamfletten ook m deze hjst zouden moeten worden vermeld Een klein 
aantal gegevens werd gecompleteerd via de catalogi van de verschillende unnersiteitsbibliotheken en 
de Koninklijke Bibliotheek 

316 



Vf rzwaarde schorsine; apnl oktober 1834 

voor De Cock positieve en negatieve krachten De aard van de breuklijnen tussen 
de deelnemers komt steeds duidelijker in het licht Het aantal anonymi is beduidend 
lager dan in de hieraan voorafgaande publiciteitspenode Soms hjkt een publicatie 
niet polemisch van aard, maar vervult het wel een dergelijke rol in de context van de 
omstandigheden waann het verschijnt en door de persoon van de auteur 

Schrijver D a t u m Publicatie, uitgever en o m v a n g 

N Borneman voorjaar 1834 Algemeene roepstem aan de gereformeerden in Nederland "' 

N Joling, Sneek, 16 pp 

Gezelschap Gereformeerde 

WaarheidsVrienden 

voorjaar 1834 De gemaskerde ontmaskerd, of, de zoogenoemde vnendehjke 

vraag beantwoord (Z* d r u k ) ' " 

S Y van der WerfF, Leeuwarden, 20 pp 

Iemand die het in 

waarheid op waarheid 

gezet heeft 

' 1834 Een omstandig en met afdoende 

weleerw heer H de Cock, gereformeerd predikant te Ulrum, 

u egens zyn schrijven tegen de aldus genoemde wolven m 

chapenvachten, de kansel, zonder zich wettiglijk te mogen 

verdedigen,verboden is, en dat wel door middel van openbaar 

geweld' of uitnoodiging,in eenen bnef gedaan, aan een gezwel 

schap gereformeerde waarheidsvnenden '"■ 

Joh Proost, Leeuwarden 16 pp 

J S Fabcr voorjaar Opmerkelijk gezicht van een herders vorst, by het aanvallen 

van twee wolven, in schapenvachten vermomd ' " 

Eigen uitgave, Blessum, 15 pp 

Anonymus Aan myne geliefde waarheidsvnenden, die de ware Geref en te 

Dordrecht geslotene leer van den Heere Jezus nog onvervalscht 

belijden en naar dezetoe vragen ' " 

N C van der Veer, Groningen, •' pp 

' " N Borneman, over hem in hfst 6, in dit werkje stelt de auteur dat de tijd gekomen is om 'door gepaste 
middelen uit hel Babel van afgoderij en verwarring te geraken (p 1) 

' ' De identiteit van deze groep is niet helemaal duidelijk men reageert op de publicatie 'Een vnendehjke 
vraag door een kleine vriendenkring' {zie hfst 6), maar dat had De Cock ook al gedaan Waren ze het 
niet helemaal eens met h e m ' Deze groep  waarschijnlijk Fnese gereformeerden heeft zich later nog 
dne keer in de polemiek begeven (zie hierna) 

' " Hier schnjft een anonieme (Friese') medestander van De Cock, die m n de behandehng door het CB 
van Middelstum bektritiseert mee daarom hebben we gekozen voor een vroege vermelding in het jaar 
1834 tegenover een gezelschap van gereformeerde waarheidsvnenden (een 

' "Johannes Sipkes Faber (18051876) woonde te Blessum (gem Menaldumadeel), ten zuidwesten van 
Leeuwarden Hij behoorde met J Meijenng te Leeuwarden tot de kern van de medestanders van De 
Cock in en rond de Fnese hoofdstad Het is zeker niet ondenkbaar dat zi) behoorden tot de groep van 
'gereformeerde waarheidsvnenden' die de hiervoor genoemde pubhcatie verzorgde ovengens hoeft 
de aanduiding 'gereformeerde waarheidsvnenden' die in beide gevallen gehanteerd werd, geen betrek

king te hebben op dezelfden 
'™ Tot nu toe niet getraceerd in relevante bibliotheken, het is waarschijnhjk een pamflet geweest, kostpnjs 

lOct, K ter Laan en H J Jansonius, Gedenkwaardigheden, \67 
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Hendnk de Cock (1801  1842) 

W Mugge apr /sept De leiding des Henen, ^ekouden Mei W Mugge (2dln) 

T L Mulder, Veendam, 48 en 92 pp 

H de Cock april Vriendelijk Antivoord, aan den kleinen vriendenkring (nr 2) ' 

T E Mulder, Veendam, 32 pp 

Anonymus april Bneven aan mijn vnend **** over het al of niet wenscheltjke en 

waarschijnlijke van eene scheuring in de J^ederl Hero Kerk '°' 

J W Brouwer, Leeuwarden, IV + 141pp 

D M Buursma Twee geestelijke luderen. Over de ven>alkn Kerkstaat m ons 

Nederland " ' S Y van der Werff, Leeuwarden, 10 pp 

Een onderzoekend apnl 

Gereformeerd Protestant 

Gedachten over de bachuldiging tegen de leeraars in de Hervormde 

kerk door P Hojstede de Groot (2de druk) en Bedenkingen over de 

Ontboezeming van [ J R Engels, predikant te Meuwwolda '"' 

M Smit, Groningen, ■" pp 

H de Cock ^ r i l Ernstige en hartelijke toespraak aan mijne Landgenooten, in deze 

zorgvolk en droemge dagen met betrekking tol hunner eeuwige 

g«n."' T E Mulder, Veendam, 57 pp 

G Benthem Reddingius apnl Onderzoek naar het karakter en gedrag van Jezus Christus, 

en deszflfs navolgenswaardigkeid en navolgbaarheid, een stichtelijk 

leesboek voor het algemeen '̂ ^ 

W Zuidema, Groningen, ^ pp 

N Borneman april Mijne gedachten over een ten titel voerend werkje verhaal van eenen, 

misschien niet onbelangnjken droom in deze dagen, waarvan de 

vooraf spraak is getekend met de letter K, vervaardigd Ie Sneek in 

de maand Februari 1834 ""' P Joling Oz , Sneek, 24 pp 

' " Over W Mugge te Nieuw Pekela zie hfst b 
™ H de Cock, VG, I, 299319, inleiding en annotaties v a n j C L Starreveld In dit werkje geeft de Cock 

antwoorden op de volgende vragen Zijn Remonstranten en Socinianen verloren' En Zijn wij als gere

formeerdenonvoorwaardelijk verplicht om de Dordtsc Vaders in hun bepalingen te volgen, of hebben 
we vnjheid om van hen te verschillen'' 

"" De titel suggereert dat er een kerkscheunng zal plaats vinden 
'"'' Douwe Men/es Buursma (1799 1880) woonde als gardenier (ook koopman) in het Fnese Ferwerd en 

werd de eerste scnba van de afgescheiden gemeente daar, over hem J Wesseling, Afsch Fnesl, I, reg 
' ° ' De identiteit van de auteur ligt in hel duister, het geschnft hier bedoeld heeft twee delen, een latere 

uitgave van hem heeft alleen betrekking op ds R Engels (zie verder in het overzicht) 
" ' 'De tekst van deze publicane lag al sinds 1832 klaar voor uitgave, m apnl 1834 achtte De Cock het 

moment geschikt om het uit te geven (zie hoofdstuk 4) 
'°^ De bekende Asser predikant gaf hiermee volgens het adres van de Afgescheiden Synode van 1836 een 

boek uit met 'de grofste dwalingen en kettenjen', die kennelijk in de N H K 'openthjk en vnjelijk kunnen 
geleerd en verspreid worden' Het kernpunt van het bezwaar was dat het 'opentlijk de volmaakt heilige 
en regtvaardige menschheid on/es Heeren aantast' Het bevat zelfs 'vele gruwelen die wij ons schamen 
op te tellen' B Doornbos in K ter Laan en H J Jansonius, Ge^foiteaarffijAcrffn, 168 

'̂ ^ Borneman presenteert hier opnieuw een geschnft i v m de kerkelijke stnjd, het vormt een reactie op het 

318 



Ver7waarde schorsing apnl oktober 1834 

C C Betge apnl Sta stil wandelaar' Lees de gruwelen dezer dagen en ndder, wantde 

toorn Gods IS naby '" N C vd Veer, Groningen, 8 pp 

H E Gelms apnl Afgeperste zelfverdediging, en tevens een woord van raad en moed 

geving, m deze kommenolle dagen '° ' 

T E Mulder, Veendam, VIII + 44 pp 

Een onderzoekend apnl 

Gereformeerd Protestant 

Bedenkingen over de ontboezeming van den Wel Eerw Heer 

R Engels, PrediJcant te Meuwolda. " ' 

M Smit, Groningen, 76 pp 

H de Cock Overeenstemming der gebomgen in Nederland (bneven) 

T E Mulder, Veendam, IV+56 pp 

N Borneman Over de formulieren van eeniglieid m de Hervormde Kerk tan 

Nederland, geschreven uit Damear (Vervolg van het Antwoord op 

Vriendelijke Vraag van eenen Vriendenkring) ™ 

J Oomkens, Groningen, 92 pp 

Anonymus De vriendelijke vraag van eenen Vriendenkring beantwoord 

uit Damear ̂ '^^ 

J Oomkens, Groningen, 52 pp 

PK Luit Bekeenngsgeschiedenis en verdere leiding Gods 

Uitg H de Cock "=J H Bolt, Groningen, 16 p p 

anonieme pamflet 'Verhaal \ an eenen misschien niet onbelangnjken droom in deze dagen' (Holtkamp, 
Sneek,febr 1834) 

^' Chnstiaan C Betge woonde in Bedum en behoorde tot de 61 lokale ondertekenaars van een rekest aan 
de koning (februari 1835) dat tot doel had een bededag uu te schnjven om de oude Gereformeerde 
leer te handhaven Zijn naam komt echter met voor bij de eerste groep afgescheidenen te Bedum (mei 
1836) Zijn latere lidmaatschap ging gepaard met diverse moeilijkheden hij verzette zich tegen ds D 
Postma (1843) die z i een onjuiste leer verkondigde inzake doop, avondmaal en kerkelijke tucht, de ker-
kenraad verdedigde zich tegen de aantijging van Betge met een beroep op Fr Rrdderus (1620-1683) en 
zijn geschnft Sevenvoudige oeffemngen over de catechismus J van der Laan, 150 Jaar Gereformeerde Kerk Bedum, 
14 en 24, J Wessehng, 4/s'^^ ' ^ ° " i 'i 202w Betge keerde m 1846 met 12 medestanders terug naar de 
Hervormde Kerk 

™ Harm Elzes Gelms (1799-1863)) was landgebruiker te Oude Pekela, hij stond iii zijn regio bekend als 
oefenaar, hij werd door 'de Heeren predikanten van het Oldambt en Westerwolde' beschuldigd van het 
invoeren van een leer die 'strijdig was met de leer der waarheid', hij verdedigde zich met deze brochure 
en het er in 1835 nog een vervolg op verschijnen, waarin hij de onverdraagzaamheid van de predikan
ten aan de kaak stelde J Wessehng, Afsch Gron, II, reg 

" De titel vermeldden we al in noot 155 
'^ Opnieuw Borneman met een reactie op Hofstede de Groot 
" De naam Damear, ook voorkomend in de vorige titel, is onduideh|k, het kan slaan op een geograhsche 

locatie, het kan ook een groep zijn die onder deze naam zich bezig hield met godsdienstige vraagstuk
ken 

"Pieter Kornehs Luit (± 1801-1847) was dagloner te Ulrum en kon met schn)veii Dit geschnft kan 
men typeren als 'opwekkingslectuur' en is of door De Cock of door meester S P Brill (Adorp) aan het 
papier toevertrouwd, H van Veen in H de Cock, VG, I, 495v De Cock heeft in ieder geval de uitgave 
gestimuleerd 
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H de Cock Verdediging tegen de aanvallen op de ware Gereformeerde Kerk 

en mvj gedaan, door ondersLheidene dwaalleeraren dezer 

Provmae (1) ' " J H Bolt, Groningen 17 pp 

JJ Ie Roy Wat zal en moet er noodzakelijk gebeuren, wanneer de Formulieren 

van Eenigheid van onze Hervormde Kerk in JVederland worden 

afgeschaft, of niet meer getrouw worden gehandhaafd^ '*** 

Wed vd Meer en Verbruggen, Rotterdam, 10 pp 

J J Ie Roy 

C C Betge 

■1834 De ware geest en strekking van de leer der Hervormde Kerk in 

Nederland, volgens hare formulieren van eenigheid en liturgische 

schriften, byzonder ook de Dordtsche Leerredenen, nader in 

het hcht gesteld en tan misgrepen gezunerd ter tereeniging lan 

allen die de waarheid liefhebben, in het middelpunt Jezus Christus 

A B Saakes, Amsterdam, ' pp 

mei Een hartelijke en getrouwe aansporing aan onbekeerde zondaren 

om den Heere Jezus zonder mtstel te zoeken en om nog heden te 

bedenken, wat tot onzen vrede dient 

N C v d Veer, Gromngen, ' pp 

J van der Linden van S mei ^ Bijdragen voor de zuivere bijbelleer 

(é"*' stukje) W van Boekeren, Groningen, ' pp 

Een kleine 

vnendenknng 
JUIU Vriendelijk adres aan den WelEdel Gestrengen Heer 

Mr CM van der Kemp , waann eenige punten mt desselfs 

wederlegging der gedachten van den heer P Hofstede de Groot 

ter nadere overweging worden opgegeven 

H Eekhoff Hz , Groningen, 19 pp 

" Hienn o m een schriftelijke discussie tussen De Cock en ds J van der Linden van Sprankhuizen te 
Kantens, met als centracil thema de predestinatie 

'*Jacobus Johannes Ie Roy (17711850), na studie te Leiden predikant te St Anthomepolder (1794), 
Sprang (1804) en Oude Tonge (18131850) Hij was in zijn jonge jaren voorstander van de filosofie 
van Kant Later werd hij confessioneelher\ormd De grootste bekendheid kreeg hij door zi|n adres

sen aan de Hervormde synodes van 1835 en latere jaren met de vraag naar een ondubbelzinnige 
verklanng van de nieuwe proponentslormule (1816/17) Le Roy wilde in 1835 dat daardoor duidelijk 
werd aangegeven 'eene wezentlijke betuiging van overeenstemming met de leer daann begrepen', en 
tevens 'de getrouwe nakoming van die aangegane verbindtenis door eene krachtdadige wenng van 
alle daarmede stnjdige leenngen met alle opregtheid en ernst gehandhaafd' Lc Roy onderhield een 
tamelijk intensieve correspondentie met C M van der Kemp, aldus D Nauta, CE (2 druk), vgl W 
van Gorsel in K Exalto e s ^ die bleven 4155 Over hem geen lemma in BLGNP (15) De Cock 
zag in hem geen directe geestverwant, getuige diens kritische reactie in 1836 (waarover later) Het hier 
genoemde volgende werk. De ware geest , kan men beschouwen als een antwoord op zijn eigen eerder 
gestelde vraag Le Roy beklemtoont nu dat 'een onpartijdig onderzoek naar de ware leer en bedoeling 
onzer vaderen met ernst wordt aangevangen, het dezelfde uitkomst als bij mij zal teweegbrengen, en 
de nu nog verschillend denkenden en elkander schuwenden in het eene Middelpunt Chnstus Jezus zal 
verenigen' (Voorbengt, V) 
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Verzwaarde schorsing apnl  oktober 1834 

Anonymus juni De Godsdienstige Denkwijze en het Gedrag van de zoogenaamde 

Separatisten, verdedigd en volkomen gehandhaafd, of Mensch en 

^Zielkundige beschouwing der Christelijke gemoedsverandenng 

of zedelijke vernieuwing des harten 

N C V d Veer, Groningen, 30 pp 

J Koelman jum Gedachten over de toestand van vele Hervormde leeraren ' " 

T E Mulder, Veendam, 32 pp 

H de Cock juni Verdediging tegen de aanvallen op de ware Gereformeerde Kerk en 

op my gedaan (nr 2) J H Bolt, Groningen , 19 pp 

J B Veldman juH Reisgeld of belooning voor Jaapk,wegens zijn reis naar Domme 

Cock, met een toegift ' * N C vd Veer, Groningen, ' pp 

Anonieme medestanders juli 

van De Cock 

Het eenige middel, tot herstel van de rust dn kerk in Nederland, 

voorgedragen in een verzoekschrift aan de Nederl Hervormde 

Synode in dit jaar 1834, met een korte voorafspraak aan alle 

Hervormden ' " T E Mulder, Veendam, 8 pp 

Melampus juli Bnef van goedkeuring, na 2den dr zyner gedachten, aan den 

hoogleeraar P Hofstede de Groot gengt, [ ] "° 

A Kamerlingh Wz ,Groningen, 20 pp 

P Hofstede de Groot, juli 

C H van Herwerden C Hz 

M A Amshoff 

Christelijke betrachtingen Eene bijdrage tot de Stichtelijke 

lectuur, naar de behoefte dezer tijden ' " 

R J Schierbeek, Groningen, XII+282 pp 

'"■̂  Hel betreft hier een herdruk van een werkje van Jacobus Koelman, het is echter niet onder deze titel 
bekend bij A F Krull, JA", Sneek 1901 D Nauta, BLGNP, III, geeft de titel evenmin Het zou kunnen 
gaan om een werk van Robert Macwair dat Koelman vertaalde De wekker der leeraren in tyden van verval, 
met aanwijzing van den pltgt der vromen, ten goede van hun leeraars Met een breede bnej vertoonende de ongestalte der 
leeraren in Nederlandt Amsterdam 1674] 

' * Wellicht wordt hier gedoeld op Jans Pieters Veldman, boerenknecht te 't Zandt J Wesseling, Afsch. 
Gron, II, 140v Het werkje is een reactie op het in januari verschenen gedicht Jao/)fa Raize noa domenei Kok. 

' " De opstellers zijn anoniem 
"* Het pseudoniem Melampus voorkomend m de mythologie  biedt geen aanknopingspunt voor de 

vaststelling van de identiteit van de auteur 
' " Het betreft hier een eerst anoniem uitgegeven werk dat door de auteurs bedoeld was als bekendmaking 

van 'de eerste beginselen' van de Groninger Richting Het bevat opstellen waann veel 'kanselarbeid' 
van de auteurs is verwerkt, J Vree weet te melden dat de meeste hoofdstukken van Hofstede de Groot 
zijn. De Groninger Godgeleerden, 106 (noot 7) Het werk van de dne Groningers werd kntisch ontvangen, 
ook door de Godgeleerde Bijdragen het bevatte 'onbestaanbare Schnftuitlegging', met name over de verlos

sing door Christus, Vree, Gron godgeleerden, 110 Claudius Henncus van Herwerden (18021881) was na 
studie en promotie te Groningen predikant te Hontemsse (1826), Deventer (1829) en Groningen (1829), 
H Muntinghe was zijn oom, Hofstede de Groot zijn zwager, over hem F L van 't Hooft, BLGNP, II 
Maunts Albrecht Amshoff (18011874) werd na studie te Groningen predikant te Hall (1825), Huissen 
(1827), Franeker (1830), Groningen (1832), door zijn tweede huwehjk een zwager van Groen van Pnn

sterer Over Amshoff (die later openlijk voor het modernisme koos) F L van 't Hooft, BLGMP, II "Hij 
kon slechts medeUjdend de schouders over hen (= de mensen die vasthielden aan de confessie) ophalen " 
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H de Cock juli Voorlopig bengt aan mijne Gereformeerde geloofsgenooten, nopens 

mijne verantwoording en de onredelijke handelimjze lan hel Provm 

ciaal Kerkbestuur ten mijnen opzigte,'"' 

J H Bolt, Groningen, 36 pp 

J S Faber, J Meijenng juh Omstandig verhaal gestaafd met afdoende bewijzen, dat mm H de 

Cock [ J, den kansel verboden heeft zonder zich wettelijk te hebben 

mogen verdedigen, en dat door middel van openbaar geweld •"" 

J H Bolt, Groningen, X + 46 pp 

N Borneman augustus HIJ maakt te niet de gedachten der arglishgen, ter bestrijding van het 

beruchte werkje van P Hofstede de Groot over de beschuldiging tegen 

de leeraars der Hervormde Kerk, in deze dagen openlijk ingehragt, 

dat zy hunnen eed breken, door af te wijken van de leer hunner 

kerk, du zy beloofd hebben te zullen houden 

P Joling Oz , Sneek, ' pp 

H de Cock september Verdediging tegen de aanvallen (nr 3) 

J H Bolt, Groningen, 16 pp 

Groepen kerkleden september Adres aan de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden, wegens 

Prov Groningen herstel der oude GereJ godsdienst '" 

T E Mulder, Veendam, ■" pp 

B.A Massier 26 september Waakt opgydie slaapt! Een woord aan allen die Sion bermnnen ^ 

T E Mulder, Veendam, ■' pp 

J van der Linden van 

Sprankhulzen 

september Bijdrage tot de zuivere bybelleer (nrs 5,6) 

W van Boekeren, Groningen, ' pp 

R Engels oktober Waarheid en geloof Of myne ontboezeming, in eenige i oorname 

byzonderheden nader opgehelderd en ontvouwd "̂"̂  

R J Schierbeek, Groningen, 99 pp 

™ H de Cock, V G I, 505539, met inleiding en annotaties van D Deddens, het bevat enkele brieven uit 
de correspondentie tussen De Cock en het PKB Groningen (16 apnl, 26 apnl, 28 mei, 30 mci 1834) 

™' Gedocumenteerd verhaal van twee Fnese medestanders van De Cock inzake de kerkelijke procedure 
tegen De Cock, Faber had al eerder een werkje laten verschijnen, Jannes Meijenng (18011885) was 
koopman in textiel te Leeuwarden en trad op als oefenaar, hij werd een zeer actief pleitbezorger van 
de Afscheiding J Wesselmg, Afsch Fneü, II, reg, en 111, 41b 

^̂ ^ Van deze reeks is nr 4 verschenen in maart 1835, toen werd ook alles in een band bijeengebonden 
™' De gedrukte versie maakte ondertekening tot een breed verschijnsel Vgl Hel de Cock, Hendnk, 

277w 
™' Berend Aaldnks Massier (17921870 was boerenknecht te HeUum (bij Schildwolde) Over hem J Wes

sehng, Afsch Gron ,11,81 
2»= Remko Engels (17721855), zie noot 35 van hfst 6 
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Vf r/w darde schorsmEf apnl - oktober 1834 

H \an Heumen oktober Samenspraak tusschen twee vrienden over het ^aalig Sterven, 

gevolgd van eene toelage (contra P Hofstede de Groot, 

C.H. van Herwerden C H z en M A AmshofT, Chr 

Betrachtingen) 'dat deze Heeren, in hun werk, hetgeheele en snoode 

Soamanismus en Pelagiamsmus dnjven "* 

J van Golverdinge, 's-Gravenhage; XVI + 91 pp 

Het aantal uitgaven dat expliciet opkomt voor de zaak van De Cock, inclusief die 
hij /.elf uitgaf, ligt hier op 23. De andere uitgaven komen intussen niet alle voor 
rekening van zijn tegenstanders; er zijn er bij waarin wel begrip getoond wordt voor 
de confessionele strijd van De Cock. Het aantal publicaties dat zich voluit tegen De 
Cock en zijn volgelingen richt bedraagt 10. Daarbij vormen de publicaties van de 
Groninger theologen de grootste groep. En de meeste polemiek concentreert op de 
opvattingen over de (binding aan de) belijdenis van P. Hofstede de Groot. Hiermee 
zijn de scheidingslijnen tussen De Cock c.s. en de voornaamste woordvoerders uit de 
NHK helder aangegeven. 

Uit dit overzicht - en de daaraan voorafgaande lijsten - blijkt dat de sociale scheids
lijnen van de penvoerders groot is: waar de pas aangetreden geleerde Petrus Hof
stede de Groot eens twee bekeringsgeschiedenissen van anderen publiceerde, schrijft 
een bijna-analfabeet uit Ulrum als EK. Luit zijn eigen bekeringsgeschiedenis. En 
dezelfde hoogleraar krijgt felle tegenstand te verduren om zijn confessionele posi
tiekeus van 'gewone kerkleden' die geen specifieke opleiding in de theologie hadden 
genoten. De polemiek van 1834 beheerst niet alleen het denken en schrijven van 
enkele theologen, maar dat van een bijzonder breed publiek. Voor hen die in elitaire 
kaders de samenleving in de kerk bezien is dit nauwelijks te verdragen; voor hen die 
in termen van 'het ambt van alle gelovigen' denken is dit een volslagen legitieme 
handelwijze die rekening houdt met alle geledingen in de kerk. 
De voorgeschiedenis van de Afscheiding laat reeds een duidelijke breuk zien met de 
algemeen geachte, maar wel onofficiële, gedragscodes die de samenleving van de IQ''' 
eeuw kenmerkte. 

2 oktober 1834: de teerling geworpen 
De Cock reisde op 2 oktober met een delegatie van zijn kerkenraad ™' naar de stad 
Groningen om op de vergadering van het PKB te verschijnen. Het was zijn bedoe
ling, zo antwoordde hij op de vraag van president ds. Hendriksz., een document te 
ondertekenen - zoals de synode had bepaald - waardoor hij weer tot zijn dienst kon 

Harmannus van Heumen (1799-1882) was 'onderwijzer in het fundatie van de Vrouwe van Rens-
woude' te Delft, een instelling die bekostigd werd uit de nalatenschap van de in 1754 overleden Mana 
Duyst van Voorhout, ambachtbvrouwe van Renswoude (bestemd voor de weeshuizen van Utrecht, 
Delft en Den Haag) Hi | werkte mei J J E F Schroter mee aan De leer des Bijbels (1832 134) Stond eerst 
sympathiek tegenover de afgescheidenen, bij wie hij in Delft (samen met Kohlbruggianen) voorging 
in oefeningen en daarvoor ook werd geverbaliseerd, hij werd echter vrijgesproken Van Heumen was 
bevnend met H F Kohlbrugge en heeft zich mee door diens invloed niet aangesloten bij de Alscheidmg 
FL Bos,/trcAif/stetóen, III, 199v,C Smits./l/srA VII, 340w 
De twee meegereisde leden van de kerkenraad, ouderling J J Beukema en diaken K A van der Laan, 
werden met toegelaten tot de vergadering, Hel de Cock, Hendnk, 288. 
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worden toegelaten. Hij had daarvoor echter geen tekst ontvangen. Die werd hem nu 
voorgelezen. We laten de tekst "̂̂  hier nu volgen: 

"De ondergeteekende H. de Cock, thans gesuspendeerd predikant te Ulrum, doe bij dezen 
door mijn agenhandig schnft en onderteekening en in opregten gemoede aan het provinaaal 
kerkbestuur van Groningen blijken mijn berouw en leedwezen wegens het bednjf waaraan, 
als moetende leiden tot verstoring van de orde en eendragt in de Mederlandsche Hervormde 
Kerk, ik mij schuldig heb gemaakt, ter zake van de uitgave van het werkje getiteld- "de Evan
gelische gezangen enz. doorj. Klok," enz- en het plaatsen eener aanprijzende voorrede voor 
hetzelve, en ik leg tevens voor hetzelve kerkbestuur de opregte belofte af, du bevestigende door 
mijne onderteekening, dat ik mij van nu voortaan, zoo in het openbaar als in het bijzonder 
stichtelijk zal gedragen naar al de bestaande kerkelijke Reglementen en verordeningen." 

Wat De Cock hiervan vond, schreef hij later neer in een 'naberigt' bij de documen
tatie over de hier beschreven gang van zaken.^"^ We geven hem zelf het woord en 
vernemen van hem ook hoe de president van het PKB met deze materie omging: 
"Ik merkte daarop aan, dat ik met onderwerping en onderteekening alles doen wilde, 
wat mij naar Gods woord geoorloofd en met eene goede conscientie mogelijk was, 
maar de President voerde mij toe dat hij geen pour parlées^'" daaromtrent met mij 
kon houden. Ik hernam dat zij toch van mij het ongeoorloofde of het onmogelijke 
niet konden vergen, maar het was al wederom hetzelfde, geen pour parlées. Ik zeide 
dat ik berouw en leedwezen wenschte te toonen, omtrent alles waarin ik mij vergist mogt 
hebben, indien men mij zulks aantoonde uit Gods woord, en zulks niet alleen in een 
bijzonder en bedekt geschrift, maar dat ik het dan wel openlijk in de courant wilde 
plaatsen. - Doch het was al wederom geen pour parlées. Ik betuigde voorts de orde 
en eendragt te willen houden met alle goede en ware herders van Christus kudde, en 
dat het mij toch met geen mogelijkheid te vergen was tevens met de kwaden en de 
verdervers. Maar het was al wederom geen pour parlées. Ik betuigde eindelijk mij 
aan alle kerkelijke reglementen en verordeningen te onderwerpen, voor zoo verre die 
niet regtstreeks tegen Gods woord inliepen of tegen elkander strijdig waren, en dat 
het verder mij toch onmogelijk gevergd kon worden; maar het was al weer geen pour 
parlées." Toch wel verbitterd becommentarieerde De Cock deze door hem beschre
ven vergadertechniek met de woorden: 

"Op deze wijze behandelt men tegenwoordig Goddelijke zaken en de belangen onzer 
eeuwige en onsterfelijke zielen. De overige Provinciale Heeren zaten er bij zonder 
een woord te spreken." 
Over de afronding van dit merkwaardige onderhoud schreef De Cock: 
"Ik vroeg nu ten slotte of mij het van mij geeischte, gegeven mogt worden, hetwelk 
men mij toestond. Ik zelf in hunne tegenwoordigheid het schrijvende, waarbij de 
President nog de wijze vraagt "deed, of ik nog zoo spoedig kon schrijven als weleer, 
en daarna hen gegroet hebbende, hetwelk ik wegens verontwaardigd medelijden en 
verachting naauwelijks vermogt, ging ik henen, en met de broeders die daar waren 
gedankt hebbende, naar huis." 

™ De tekst vindt men in Hel de Cock,//mrfni, 287, ookin G Kpi?er, 4/s(;A , 503 
™ H de Cock, KG,II , 54v 
^'° Pourparlers wil zeggen onderhandelingen of besprekingen, ook wel praatjes 
"' Hier spreekt de bittere ironie, grenzend aan sarcasme De Cock kon dit zo schrijven na de be\Tijdende 

breuk met het Hervormde kerkgenootschap 
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Deze pertinent onbehoorlijke behandeling door de voorzitter van het PKB van Gro
ningen had weinig te maken met de zo hoog geroemde pastorale wijsheid en verdraag
zaamheid. Deze kan niet anders dan als hautain en arrogant worden bestempeld. 

Reacties van het thuisfront 
In Ulrum aangekomen veroorzaakte het verhaal van deze ontmoeting 'algemeene 
verontwaardiging en bij velen, die nog op de verzoening gehoopt hadden, zelfs ver
slagenheid'.^'^ 
De teerling leek geworpen. De finale beslissing hoefde niet lang meer op zich te 
laten wachten. De Cock zou de door hem overgeschreven verklaring van het PKB 
van Groningen niet tekenen. Daarmee was zijn afzetting een kwestie van aftellen 
geworden. 
Dacht De Cock nu dan aan afscheiding? Nee, het was zijn voornemen 'nog eens de 
zaken zoo als zij nu stonden, na alle aangewende pogingen bloot te leggen aan Z.M. 
den koning en tevens aan de Synodale Commissie', aldus De Cock in zijn eerder hier 
aangehaald 'naberigt'. Het wilde er bij hem niet in dat andere bestuurders in Neder
land een dergelijke behandeling als in Groningen konden goedkeuren. Hiertegen 
wilde hij scherp protest aantekenen. Maar van deze voornemens is niet veel terecht
gekomen. De verontwaardiging werd overgenomen door zijn collega H.P. Scholte, 
die op een ongedacht ogenblik de reis naar Ulrum had gemaakt. Diens adviezen 
konden De Cock wellicht verder helpen. Over diens aandeel in de ontwikkelingen in 
Ulrum schrijven we in het volgende hoofdstuk. 

Ziekte en s terven van Jantje de Cock 
En temidden van deze bijzondere moeiten werd de situatie van het gezin De Cock 
erg kwetsbaar door het sterven van hun dochtertje en zusje Jantje. Het volgende 
trouwbericht verscheen op de dag van de begrafenis, 10 oktober 1834, in de regio
nale pers: '̂̂  

"Het behaagde hedenavond den vrijmagtigen eenigen en drieenigen God, 
na eene ziekte van 3 weken ons oudste Dochtertje JANTJE, oud ruim S'A 
jaar, door den dood van ons af te eischen. 
Berustende in, en vertrouwende op de verbondsbeloften Gen. 17: 7, Hand. 
2: 39 en op Gods woord Mare. 10: 14 en 1 Cor. 7: 14, hopen wij eenmaal 
haar daar weder te vinden, waar geen rouw of gekrijt meer zijn zal. 

H. DE C O C K 
Geref Leeraar te Ulrum 
E VENEMA 

ULRUM den 5den October 1834. 
Familie en Vrienden gelieven deze algemeene als bijzondere kennisgeving 
aan te nemen. 

2 Hel. de Cock, Hendrik, 2S9. 
' Aldus bewoordingen van het rouwbeiicht in de Promnaale Groninger Courant van 10 oktober 1834. 
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Het is een schrijnende zaak geweest dat zelfs een dergelijk rouwbericht werd aange
grepen om De Cock te treffen in zijn diepste geloofsovertuiging. Er kwam een tekst 
in omloop die een verminking inhield van de originele advertentietekst; daarin heette 
het dat De Cock zou hebben geschreven dat zijn dochtertje 'na mijne wedergeboorte 
geboren en derhalve niet verdoemd, zie Joh. 111:3'. Ds. Scholte had deze tekst in 
een afschrift ontvangen; hij heeft er later nog in het tijdschrift De Reformatie voor 
gewaarschuwd.^'* 

De zeer recente suggestie dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen het 
sterven van dit meisje en het kort daarna door De Cock genomen besluit tot 
afscheiding, laten we, als niet gefundeerd op de bronnen, ver buiten onze 
beschouvring.^'-" 

Beoordeling van de zaak-De Cock 
Wie stap voor stap de ontwikkelingen in de zaak-De Cock overziet en weegt, kan 
over de in die tijd hoog geroemde verdraagzaamheid weinig goeds vertellen. Op 
de hogere kerkelijke bestuursniveaus in Groningen werd aan De Cock geen ruimte 
gegeven om zijn zaak te verdedigen. De Algemene Synode heeft nog getracht een 
kleine wending in het proces aan te brengen, maar van de uitwerking ervan door het 
PKB in Groningen kan men niets goeds melden. Men krijgt sterk de indruk dat de 
kerkbestuurders de tucht tegen De Cock hanteerden met de bedoeling hem uit het 
lichaam van de kerk weg te snijden; daarbij gingen ze bewust voorbij aan het confes
sionele aspect in zijn optreden. Voor De Cock was het een positief gegeven dat de 
kerkenraad van Ulrum als één man achter hem stond. 
Het is zonder meer opvallend dat in de loop van de kerkelijke procedure tegen De 
Cock de gronden voor de tegen hem toegepaste kerkelijke tucht zomaar veranderd 
zijn. Het getuigt van boze opzet als men een dergelijke juridische route bewandelt 
zonder de reden aan te geven waarom de gronden voor een tuchtmaatregel zomaar 
veranderen. Immers, zo blijkt er maar één doel nagestreefd te worden: de beschul
digde moet boeten; hij zal zijn lot op geen enkele manier kunnen ontlopen. 
Dat De Cock dit ook zo heeft ervaren, laat zich wel denken: hij kon aan het eind van 
de procedure geen andere kant meer op dan te buigen voor de wil van de hogere 
kerkvergaderingen. En zelfs die route was onbegaanbaar. 
Ook op het persoonlijke vlak bleek de bereidheid om met De Cock mee te strijden 
minimaal: slechts een paar predikanten stonden achter hem; van enkele leden van 
het Réveil en van andere kerkleden kreeg hij soms ongedachte steun- en sympathie
betuigingen. De strijd van De Cock was in allerlei opzichten een eenzaam gebeuren. 
De draagwijdte van zijn streven maakte het evenwel zo dat het persoonlijke aspect 
op de achtergrond kwam te staan ten gunste van het geloofsaspect, de strijd voor de 
erkenning van en binding aan de Gereformeerde belijdenis. 
Op het niveau van het burgerlijk bestuur kon De Cock evenmin op steun rekenen 
- het was ook enigszins naïef om hier wat goeds te verwachten. De veelsoortige acti
viteiten van De Cock zelf om recht te ontvangen bewogen zich alle binnen de kaders 

'"Hel. de Cock, Hendnk, 29(h,. 
'̂̂  Hanneke Hoekstra, Het gestorven kind. Het verdriet van Hendrik de Cock en de Afscheiding van 1834; 

in: De negentiende eeuw 32 (2008), 179-201. 
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van de kerkelijke of burgerlijke wetgeving. Hij heeft ook uitwegen aangewezen die als 
reëel mogen worden bestempeld. 
Wie de diepere drijfveren van de kerkelijke bestuurders wdl peilen zal waarschijnlijk 
niet heen kunnen om het ideaalbeeld van de kerkelijke vrede. De handhaving daar
van was afhankelijk van de mate van eensgezindheid om de grenzen van wat in de 
kerk aanvaardbaar was vast te stellen. Wie daarin nauwere grenzen trok dan de ker
kelijke bestuurders, kon rekenen op stevig verzet dat gericht was op het vasthouden 
van de ruimere grenzen in de kerk. De discongruentie tussen het ene en het andere 
model van de kerkelijke vrede had alles te maken met de hoge of lage waardering 
van de Gereformeerde confessie zoals die in de drie Formulieren van Enigheid waren 
aanvaard. 
De kerkelijke ontwikkelingen in Ulrum raakten in een stroomversnelling en kwamen 
in de maand oktober tot een nieuwe climax. Kerkenraad en gemeente van Ulrum 
gingen over tot Afscheiding. De feiten en de gevolgen daarvan voor Ulrum, voor 
De Cock en zijn gezin, voor Scholte en vele anderen beschrijven we in het volgende 
hoofdstuk. 

We besluiten dit hoofdstuk met de vermelding van het bericht dat de afzetting van 
De Cock op 20 januari 1835 een feit was. De toen reeds afgescheiden predikant 
kreeg dat definitieve vonnis - intussen niet veel meer dan een formaliteit - toen hij al 
bijna twee maanden opgesloten zat in de gevangenis te Groningen.^"' 
Het publicatie van dit besluit in de pers verliep - zoals gebruikelijk - op een trage 
manier In de Boekzaal werd er in de uitgave van februari 1835 melding van gemaakt, 
welk bericht door een algemeen persorgaan als de Leeuwarder Courant pas werd over
genomen op 13 maart 1835. We nemen dit bericht hier over: 

"Het provinciaal kerkbestuur van Groningen heeft, in deszelfs vergadering 
op den 20 Januarij jl, den heer Hendrik de Cock, dus verre gesuspendeerd 
predikant te Ulrum, van zijne dienst als predikant in de Nederlandsche Her
vormde Kerk, namens de algemeene synode, afgezet. 
Het provinciaal kerkbestuur voornoemd vindt zich verpUgt, allen, die in de 
waarheid belang stellen, plegtig te verzekeren, dat de door onberadenen 
ijververvoerde man, omtrent wien de handhaving van wet en orde gemelden 
maatregel heeft noodzakelijk gemaakt, door geen kerkelijk bestuur, om zijne 
gevoelens, maar alleen om zijn verkeerd gedrag is veroordeeld geworden." 

Het mag een merkwaardig feit heten dat nu, in tegenstelling tot de eerdere bespre
king en besluitvorming door het PKB Groningen, geen enkel leerstellig aspect wordt 
aangevoerd, terwijl dat in de PKB-vergadering eerder wel tot op zekere hoogte in de 
overwegingen werd betrokken. Immers, in de zomer van 1834 werd de noodzaak van 
de afzetting van De Cock benadrukt met de mededeling dat 'de staat van de gods
dienstige kennis in Ulrum' allerellendigst was. De oorzaak ervan lag in de prediking 
en in de geschriften van De Cock. De 'beklagenswaardige wartaal' van De Cock was 

^"'PKB-Groningen aan H. de Cock d.d. 20 januari 1835, Archief PKB Groningen, RHC GA, toegang 
692, inv. nr. 571. 
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hét bewijs van de noodzaak tot afzetting. Deze bewoordingen kan men moeilijk in 
relatie zien tot problemen met de 'handhaving van wet en orde'. De Cock en zijn 
medestanders zullen er een nieuw bewijs in hebben gezien dat de door hen bena
drukte kern van het kerkelijk conflict - namelijk de afwijking van de gereformeerde 
confessie - werd weggepoetst. 

328 



De \fscheiding 13 en 14 oktober 1834 

8 I D E AFSCHEIDING, 13 en 14 oktober 1834 

A. D E DIRECTE VOORGESCHIEDENIS 

In dit hoofdstuk geven we een. min of meer nieuwe beschrijving van de Afscheiding zoals die onder 
leiding van ds Hendrik de Cock in Ulrum begon op 13 en 14 oktober 1834 en nndsdien doorwerkte 
in heel Nederland en ook daarbuiten We doen dat zo beknopt mogelijk, omdat het onderwerp al vele 
malen meer of minder uitvoerig werd behandeld' Toch zyn er detaibragen, zowel over de persoonlijke 
inzet van Hendrik de Cock en over de rol van mede en tegenstanders, alsook over de achtergronden van 
de kerkelijke ontwikkelingen m Ulrum 1834, vragen die niet van een definitief antwoord waren voor 
Zien We hebben getracht du nu in dit hoofdstuk op een meer bevredigende manier te beantwoorden 

Afscheiding: begin van een repeterende breuk? 
De daad van afscheiding door de kerkenraad en de gemeente van Hendnk de Cock 
kreeg vanaf het begin een zeer uiteenlopende beoordehng Dat is op zich zeer begnj-
pehjk, niet alleen vanuit een eventuele kerkgebonden voonngenomenheid van de 
persoon die er over wil oordelen, maar ook in meer objectieve zin Kerkhistonsch 
immers is de Afscheiding in Nederland - na de Kerkhervorming in de 16* eeuw -
een van de meest bijzondere gebeurtenissen geweest een grote protestantse kerk, 
de Nederlandse Hervormde Kerk, maakte - juist in een tijd van oecumenische 
toenadenng en nationaal eenheidsstreven - een scheunng mee Verontruste leden 
namen in alle ernst afscheid van deze kerk en stichtten naast (of tegenover) haar een 
kerkengroep van Gereformeerde signatuur Was de N H K op dat moment inder
daad ontrouw aan haar belijdenis' Was ze een 'valse kerk', of in vele opzichten op 
weg dat te worden' Werd door de daad van afscheiding van een predikant met zijn 
gemeente de hele vaderlandse kerk onder dit confessionele oordeel geplaatst' Werd 
die kerk afgeschreven' Maar hoe zat het met de saamhongheid onder de afgeschei
den gemeenten zelf' Wisten zij hun eenheid te bewaren' Haar pretentie viel toch 
ook stuk op de harde werkelijkheid' 

De Afscheiding van 1834 is in de loop van 175 jaar uitgegroeid tot een breed uitge
waaierd fenomeen, waarbij Nederland nu minstens tien kerkgenootschappen telt die 
elk voor zich de naam 'Gereformeerd' dragen Men kan de vraag stellen of en hoe 
de aanzetten tot die verscheidenheid al in de beginfase van de Afscheiding merkbaar 
waren En daarbij nagaan welke plaats De Cock hienn heeft ingenomen 

Modellen van afscheiding 
Voor we ingaan op de ontwikkehngen die hebben geleid tot de Afscheiding van 1834 
willen we nagaan wat de Bijbel hierover zegt Daarna wiUen we enkele kerkehjke 
afscheidingsbewegingen onder ogen zien, uit binnen- en buitenland Daarbij willen 
we voornamelijk letten op twee aspecten a de factoren die als kerkscheidend werden 
beschouwd en b het kerkmodel dat men voor ogen had 
1 Als eerste noemen we enkele bijbelse gegevens de woorden uit Openbanng 18 

4 (Statenvertaling) 'Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij aan hare zonden 
geen gemeenschap hebt, en opdat gij van hare plagen niet ontvangt' Daarnaast 

Men zie hierover het uitvoenge literatuuroverzicht in hel begin van ons hoofdstuk 2 
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noemen we 2 Cor. 6: 15 waar de retorische vraag gesteld wordt 'wat deel heeft 
de geloovige met den ongeloovige?' Ook de bijbelse gegevens die gaan over de 
waarheid laten zien dat het in de kerk moet gaan om de handhaving van de 
waarheid van het evangelie, met als gevolg dat er verdeeldheid en ook scheu

ringen in de kerk zullen voorkomen. Daarbij is het verbreken van de kerkelijke 
gemeenschap in verband met de waarheidsvraag geen vrijblijvende zaak, maar 
een verplichtende. De Cock heeft meermalen verwezen naar deze (en andere) 
bijbelwoorden. 

2. De Reformatie als kerkelijke breuklijn van de 16'*'' eeuw vertoont vele voorbeelden 
hoe gelovigen een nieuwe kerkformatie vormden. Hoewel deze processen een 
zeer gedifferentieerd beeld vertonen, kunnen we als algemeen kenmerk voor de 
kerken van de Reformatie aanhouden dat zij zich zagen als de (wettige) voortzet

ting van de katholieke kerk. De Reformatie streefde geen breuk na in het corpus 
christianum; maar feitelijk leverde ze  noodgedwongen  wel een nieuwe kerk

formatie op, omdat de 'oude kerk' niet in haar geheel meeging in de hervor

mingsbeweging. Het religieuze criterium voor de vernieuwing van de kerk was 
gelegen in de uitgangspunten die met de trefwoorden sola scriptura, sola fide en 
sola gratia worden gekarakteriseerd. 
In de reformatietijd deden zich ook afsplitsingen voor die wel een breuk met het 
corpus christianum beoogden: de anabaptisten en de aan hen verwante stromin

gen vormden gemeenten die zich van de wereld afzonderden. Hun beeld van 
de kerk was dat van de gezuiverde gemeente, die zich via de volwassendoop (of 
geloofsdoop) afzonderde van zowel Rome als de Reformatie. 

3. De doleantie van de Contraremonstranten in Nederland aan het begin van de 
17* eeuw liet een tijdelijke kerkformatie zien die een dogmatische en kerkrech

telijke achtergrond had. Het waren de gereformeerden die 'zich bezwaard von

den, enige gemeenschap in de kerkedienst met de Remonstranten te hebben'.^ 
Zij hielden daarom afzonderlijke godsdienstoefeningen, waarbij hun gemeente 
financieel los stond van de provinciale overheid. Het was een tijdelijk verschijn

sel: door de veroordeling van de Remonstranten door de Synode van Dordrecht 
161819 bleef alleen de dolerende kerk deel uitmaken van het Gereformeerde 
kerkverband. 

4. In de 17* eeuw deed zich  met name in Nederland  het Labadum^ voor: een 
piëtistisch getinte afscheidingsbeweging rond Jean de Labadie die tot doel had 
de vorming van gemeenten die bestonden uit zuivere gelovigen, d.w.z. louter 
wedergeborenen. Deze afscheiding werd door De Labadie als 'oerchristelijk' 
betiteld. Het resulteerde in de vorming van huisgemeenten of conventikels die 
uiteraard geen kerkordelijk verband met de Gereformeerde Kerk onderhield. 

5. In 1791 kwam het tot een scheuring binnen de Lutherse kerkgemeenschap in 
Nederland, die uitliep op de formatie van de afgescheiden Hersteld Evangelisch

Lutherse Kerk.* Twistpunt was de invloed van het rationalisme binnen de Evan

 Aldus de CE (2' druk), b.v. Dolerend. 
^ Het Labadisme is de mystiek getinte vroomheidbeweging \^an de (exroomskatholieke) pixjtestantse 

predikerjean de Labadie (Bourg 1610  Altona 1674) die o.m. optrad in Middelburg en Amsterdam 
(waar burgmeester Coenraad van Beuningen hem zeer gunstig gezind was). Over hem; D. Nauta en 
F.H. Danner in BLGJVP, II. 

■* Enkele basisdocumenten over de afscheiding van de Hersteld Lutherse gemeente te Amsterdam (1791) 
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gelisch-Lutherse kerk, waardoor de orthodox-confessionele identiteit verloren 
dreigde te gaan. De ouders van ds. H.P. Scholte behoorden tot de Hersteld 
Evangelsich-Lutherse gemeente van Amsterdam. De latere kwestie rond de hun 
bekende proponent H.F. Kohlbrugge (1827) heeft echter laten zien dat deze kerk 
haar rechtzinnigheid reeds na drie decennia begon te verliezen, waardoor deze 
theoloog afscheid nam van deze kerk. De toenmalige student H.P. Scholte, vriend 
van Kohlbrugge, kwam in dezelfde tijd tot de overtuiging dat de Gereformeerde 
belijdenis zuiverder was dan de lutherse, waarom hij zich ook afscheidde van de 
Hersteld Evangelisch-Lutherse Kerk. In Duitsland kreeg men na de scheiding 
van kerk en staat in de jaren omstreeks 1848 min of meer vrije lutherse ker
ken.^ 

6. Geneve maakte in 1817 en volgende jaren enkele kerkelijke afscheidingen mee, die 
samenhingen met de opkomst van het Reveil daar.^ Daarover berichtte m.n. de 
Reveilman Schroter.' De oorzaak van de scheidingen lag in de doorwerking van 
het rationahsme en de daarbij vereiste tolerantie. Aan het begin van de Geneefse 
opwekkingsbeweging stond de Schotse theoloog Robert Haldane die in Geneve 
colleges gaf over de Bnef aan de Romeinen. 
Eerst kwam onder leiding van een drietal predikanten" een 'vrije gemeente' tot 
stand, onafhankelijk van de nationale kerk en haar bestuurlijke organen. Daarna 
scheidde een andere leider van het Reveil, ds. César Malan'', zich van de natio
nale kerk af Malan liet in de door hem gevormde gemeente alleen mensen toe 
op grond van hun geloofsbelijdenis. Tevens hield hij de hand aan de bediening 
van de kinderdoop. In het begin van de jaren '30 kwam er nog een derde afschei
ding in Geneve voor die zich concentreerde om de nieuw opgenchte Theologi
sche School. De vrije kerken in Geneve hadden de (financiële) banden met de 
nationale kerk en met de overheid verbroken. Het independentisme dat zich in 
Geneve vrij sterk voordeed, waarbij elke gemeente grotendeels autonoom was, 
werd in 1849 omgebogen tot de formatie van een kerkverband van 'vrije kerken'. 
H.P. Scholte - en met hem verschillende mensen uit het Reveil - kende én 
waardeerde het fenomeen van de afscheidingen, zoals zich die in Geneve had-

vindt men in J N Bakhuizen van den Bnnk c s (red ), Documenta Reformalona, II, 7 3 w , o m Het Plan 
van Inteekemng ter Afzondering van de Gemeente en opnchting eener Nieuwe (1791) Zie ook P 
Estie, Van afgescheiden gemeente tot kerkgenootschap Hilversum 2007, ook PV.UK, De stichting van een kerkgenoot 
schap Ontstaan en aanvaarding van hel Algemeen Reglement van ISIS voor het bestuur der Evangelisch-Lutherse Kerk in 
het Koninkrijk der Nederlanden, Amsterdam 1982 

^ M H Jung, Der Protestantismus in Deutschland ion 1815 bu 1870, Leipzig 2000, 99-101 
' D Deddens, Afscheiding in Geneve, m D DeddensenJ }^a.mp\[mv>. Afscheiding-Wederkeer,'il-di 
^ In de kring van het Nederlandse Reveil schonk met name J J E F Schroter ruime aandacht aan de 

kerkelijke ontwikkelingen in Geneve in zijn tijdschrift De leer des Bijbels van en voor Gereformeerde Christenen 
(1832-1834) Ook N Schotsman had in 1819 zijn betrokkenheid getoond door zijn voorrede m het 
boekje van A Bost, Het Godsdienstig Geneve in Maart 1819 (Leiden 1821) Ook schreef Schotsman een 
voorrede in de Stukken betrekkelijk de afzetting van den Leeraar Malan (Leiden 1822) 

" Deze predikanten waren Mejanel, Pyt en Gonthier, over hen D Deddens, A a , 44 en 61 
' Henn Abraham Gesar Malan (1787-1864), van Waldensische afkomst, werd na zijn bekering in 1816 

de leider van het Reveil in Geneve, na een confiicl met de (rationalistisch geonenteerde) predikanten 
van Geneve begon hij in een eigen kapel te preken, maar werd in 1828 gedwongen daarmee te stoppen, 
daarna volgde afscheiding In 1831 verenigden zich de 'vnje gemeenten' van Geneve tot de Société 
Evangelique met een eigen theologische school In 1849 volgde de formele stichting van de Vnje Kerk 
G P van Itterzon, CE 
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den voorgedaan. In enkele brieven van Scholte aan De Cock was deze zaak ook 
al ter sprake gekomen. Scholte heeft zich - ook later — niet duidelijk uitgesproken 
voor welke van de drie afscheidingen hij de meeste sympathie had. Men kan in 
dit verband met L.H. Wagenaar denken aan de gemeente van gelovigen van 
Malan.'" 

7. In Schotland leefde in de 18* eeuw bij diverse kerkelijke leiders ook de gedachte 
aan afscheiding van de staatskerk. Het 'protest tegen de geest der eeuw' (waarin 
deisme en rationalisme en tolerantie domineerden) van de orthodox-bevindelijke 
voorgangers Ebenezer en Ralph Erskine leidde in 1733 tot de 'Secession' van de 
staatskerk." Later gevolgd door groepen rondom andere personen. 
De terugkeer van Robert Haldane uit Geneve naar Schotland (1820) betekende 
een verdere versterking van het streven naar 'vrije kerken'. De grote afscheiding 
onder Thomas Chalmers in Schotland anno 1843 past - hoewel andersoortig 
van karakter dan de beweging van Haldane - ook uitstekend in het geesteskli-
maat van verzet tegen de staatskerk en is tevens een krachtige uiting van het 
streven naar een vrije kerk: niet minder dan 600 gemeenten - en de meeste van 
hun predikanten - volgden Chalmers.'^ 

8. Aan het eind van dit beknopte overzicht kijken we nog even naar het sinds 1816 
geldende Algemeen Reglement voor het Bestuur der Hervormde Kerk. Daar vindt 
men één bepaling met betrekking tot afscheiding. Artikel 2 stelt over de kerkle
den: "Deze allen blijven tot het hervormd kerkgenootschap behooren, zoo lang 
zij niet vrijwillig en duidelijk verklaard hebben, zich daar van af te scheiden of 
om wettige redenen daar van gescheiden zijn." De mogelijkheid tot afscheiding 
wordt erkend, ook de vrijwilligheid wordt vereist, maar nergens blijkt waarin het 
wettige van een afscheiding bestaat. 

De in dit overzicht vermelde afscheidingen hebben bijna alle gemeen dat het doel 
van de afscheiding is verder te willen leven in een kerk die het evangelie zuiver 
verkondigt. Afscheiding betekent dus allerminst een afscheid van de Gereformeerde 
confessie. 

De mogelijke initiatiefnemers van de Afscheiding 
Het is tot nu toe niet echt duidelijk geweest wie de eigenlijke initiatiefnemer(s) is (zijn) 
geweest van de Afscheiding te Ulrum. We gaan daarom bij een viertal mogelijkhe
den langs om na te gaan welke persoon (personen) hiervoor in aanmerking komt 
(komen). 
1. Ds. H. de Cock heeft in slechts in één document aangegeven dat hij zelf de daad 

van de Afscheiding heeft geïnitieerd. Behalve dan dat zijn zoon Helenius het 

'° L H V/agenasii, Het Reval en de Afscheiding, 189 
11 Ralph en Ebenezer Erskine, Levemgeschudenu en werken. Met een inleidend en aanbevelend woord van H. 

Bavinck Doesburg, 1904 L J van Valen, Herauten van het kruis leven en werk van Ralph en Ebenezer Erskine, 
Houten 1995 

" J. de Bruijn, Thomas Chalmers en zijn kerkelijk streven, Nijkerk 1954 Tussen Chalmers en het internationale 
Reveil IS geen directe relatie aan te wijzen Het reformatorisch karakter van Chalmers activiteiten komt 
ook tot uiting m het door hem bepleite herstel van het diakenambt, hierover' G Hannck, Het Konink-
njk in een sloppenwijk Chalmers' herstel van het diakenambt, in A Kooij en C. Trimp (red.), gaaien 
op dankdag Opstellen over het diaconaat lan de christelijke gemeente Barneveld 1988, 33-48. 
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moment aangeeft waarop hij tot daden overging. Nu kan De Cock uit beschei
denheid mededelingen hierover bewust hebben nagelaten; daarmee heeft hij 
dan de daad van afscheiding willen losmaken van zijn persoonlijke omstandig
heden. Het was immers ook niet bedoeld als een persoonlijke afscheiding. Maar 
men kan ook aannemen dat de daad van afscheiding zo vanzelfsprekend thuis 
hoorde in De Cocks visie op de toekomst van de kerk, dat hierover geen expli
ciete vermelding nodig werd gevonden. 

2. Ds. H.B Scholte uit Doeveren, bij De Cock op bezoek in Ulrum in de dagen voor
afgaand aan de Afscheiding, zou er met zeer goede redenen ook voor in aanmer
king kunnen komen. Hij kende en waardeerde het verschijnsel afscheiding. Wat 
Scholte gedaan en/of geschreven heeft, zal uit ons onderzoek duidelijk worden. 
In ieder geval heeft Scholte het bijzondere moment van de Afscheiding in Ulrum 
zelf niet afgewacht en zijn mogelijk geesteskind niet geboren zien worden. 

3. Men kan ook aannemen dat de kerkenraad van Ulrum begin oktober 1834 al wel zo 
ver was in zijn zoeken naar een oplossing van de gerezen kerkelijke problemen 
dat hij zijn gewaardeerde predikant de uitweg van afscheiding heeft gewezen. 
Daarbij heeft men dan zeker overwogen dat men zonder hem niet een dergelijke 
stap zou zetten. De herhaalde aandrang van de raad van Ulrum op De Cock 
vormde wel een belangrijk gegeven in de momenten van overwegingen om de 
afscheiding door te zetten. 

4. Men kan ook denken aan 'gewone' kerkleden, in en buiten Ulrum, die De Cock de 
richting van afscheiding hebben aangewezen - met argumenten die wij echter 
niet kennen, maar wel kunnen bevroeden. Maar deze mensen stonden te veel 
aan de zijlijn dan dat zij een beslissende invloed konden uitoefenen op de besluit
vorming in dezen. 

We zullen van één en ander nu hun waarde trachten te bepalen. 

Ad. 1. De eerste kernvraag voor de geschiedschrijving over oktober 1834 in Ulrum is 
deze: Hoe ver was Hendrik de Cock het moment genaderd dat hij zich daadwerkelijk 
wilde losmaken van de Hervormde Kerk en samen met zijn gemeente als 'vrije kerk' 
verder wenste te gaan? 
Ten aanzien van de kerkelijke procedure moet men constateren dat De Cock begin 
oktober 1834 - volgens eigen getuigenis - nog steeds het voornemen had om nog één 
keer alle zaken zowel aan de koning als aan de Synodale Commissie voor te leggen, 
maar de komst van Scholte betekende voor De Cock een 'geheel andere wending'. 
Hij schreef daarover enkele maanden later: "Alles vereenigde zich toen om mij te zijn 
eene aanvrijzing des Heeren, wat ik doen en welken weg ik gaan moest, waarnaar ik 
altoos van den beginnen biddend had uitgezien."'^ Dit belangrijke getuigenis mag 
men beschouwen als een markering van een onmiskenbaar 'turning point' in de 
aanloop naar de Afscheiding. De Cock ziet de komst van Scholte als een teken uit 
de hemel, als de hand van God waardoor het hem nu duidelijk wordt welke weg hij 
naar de toekomst in zal slaan. 
De tweede kernvraag in de zaak-De Cock is deze: In welke gemoedsgesteldheid moet 

H. de Cock in het Naberigt van het Verder berigl nopens mijne verantwoording voor de Symode..., 88; in: VG., II, 
55, met annotaties van D. Deddens (in de inhoudsopgave is de datering van deze brochure een jaar te 
vroeg gesteld). 
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iemand verkeren om hem tot een daad te zien overgaan die als hoogst ongebruikelijk 
moet worden bestempeld? Dat moet toch wel een dominant besef zijn van 'geen 
uitweg meer zien', en ook van het verlaten zijn door de kerk als instituut. En wellicht 
moet er ook sprake zijn van een psychische of mentale noodsituatie en daarnaast iets 
van materiele en/of financiële noodzaak. 
Was dit alles bij De Cock het geval? Was hij gelet op al deze punten 'rijp' voor afschei
ding? De vraag willen we met j a ' beantwoorden, al zal niet elk punt bij hem een even 
groot soortelijk gewicht hebben. De Cock, die in de kerkordelijke route veelal met 
het nodige overleg te werk is gegaan, moet na de laatste moeitevolle vergadering met 
het Groningse Provinciaal Kerkbestuur hebben ingezien dat er voor hem geen plaats 
meer was in de NHK. Dit kerkbestuur voerde de wens van de Algemene Synode op 
een zodanige wijze uit dat er geen werkbare situatie uit kon voortvloeien. Er was naar 
de mens gesproken geen uitweg meer - afgezien van een volledige onderwerping aan 
de tucht van de kerkvergaderingen. Ieder beroep van De Cock op de Bijbel en op de 
Gereformeerde confessie werd genegeerd. Dat moet hem zeker een gevoel van totale 
verlatenheid van de kant van de kerkelijke autoriteiten hebben gegeven. 
Was er dan ook psychische, mentale nood? Dit punt ligt nog het meest verborgen in 
de schoot van de historie - De Cock en zijn zoon Helenius (als biograaf) geven daar
van weinig of niets door naar derden. Via mevrouw De Cock krijgt men wel eens 
een enkel signaal dat zij het er moeilijk mee heeft gehad, zij moet als echtgenote van 
de geschorste veel verwerken. Helenius schrijft, nadat hij vertelt hoe anderen haar 
soms lasterden: "Zij getroostte het zich om des Heeren wil, en al den druk en de ver
volging verdroeg zij gewillig zonder murmureren. Toch kende zij ook oogenbhkken 
van moedeloosheid, ofschoon die meestal van korten duur waren. Zij sterkte zich in 
den Heere haren God.'"'' 

Haar stijl van leven - zoals gastvrij te zijn - zal zij niet zomaar wijzigen. Ook is 
bekend dat de getroffenen in deze moeilijke periode steeds in gebed gingen en hun 
Hemelse Vader aanriepen om hulp en wijsheid. De mentale kracht van de ouders 
moet wel sterk zijn geweest, zeker gelet op het feit dat zij precies in de week dat H.P. 
Scholte bij hen kwam hun dochtertje Jantje verloren. Een begrafenis van een kind 
grijpt diep in. Maar ook hier stond de troost van Gods verbondsbeloften centraal bij 
de familie De Cock. 
De materiële nood van het gezin zal ook toegenomen zijn, als we ervan uitgaan dat 
het jaarlijkse traktement voortaan uitblijft en de afwikkeling van de uitbetaling van 
het voorbije jaar nog met veel problemen gepaard gaat. Daar staat tegenover dat de 
sympathie van de Ulrummers voor De Cock en zijn gezin zeker niet alleen in woor
den zal zijn uitgedrukt. 

Ad 2. Het kerkelijke verleden van ds. H.P. Scholte vertoonde een breuk, doordat 
hij in 1827/28 van de Hersteld Evangelisch-Lutherse Kerk overgegaan was naar 
de Hervormde Kerk. Daardoor was zijn band met de N H K minder sterk. Door 
zijn vriendschap met H.E Kohlbrugge zal de kritische relatie met de NHK eerder 
versterkt dan verzwakt zijn.'^ Bovendien waren er in 1834 omstandigheden - en die 

'* Helenius de Cock, Bladzijden ... moeder, 18v. 
" L. Oostendorp, de Amerikaanse biograaf van Scholte, betitelt diens relatie met de N H K in verband 

met de mogelijke afscheiding van Kohlbrugge veelzeggend als 'A Lesson in Secession'; H B Scholte, Leader 
of the Secession of 1834..., 23. 
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maken de door ons geuite veronderstelling zeer aannemelijk — dat Scholte in zijn 
eigen kerkelijke regio feitelijk ook al geplaatst was voor een spanningsvolle situatie 
waarin afscheiding de weg zou worden. In hoeverre Scholte daar al op vooruitliep in 
zijn gesprekken met De Cock is niet bekend, maar hij zal stellig op De Cock zoda

nig hebben ingepraat dat bij deze het mentale (en/of principiële) verzet tegen deze 
betekenisvolle daad werd weggewerkt en zelfs omgezet in een positieve waardering. 
En daarbij moet Scholte geweten hebben (zeker uit zijn gesprekken onderweg met de 
twee Ulrumse ambtsdragers die hem uit de stad Groningen afhaalden) dat geen van 
de leden van de kerkenraad van Ulrum bezwaar had tegen afscheiding. Men kan het 
betreuren dat er geen verslag is opgesteld van de door beide predikanten gevoerde 
besprekingen in deze oktoberdagen. Toch zijn er twee getuigenissen die Scholte aan

wijzen als de man die de stoot tot afscheiding hebben gegeven. We zullen hieraan bij 
de beschrijving van het verloop van de gebeurtenissen ruime aandacht besteden. 
Tijdens Scholtes verblijf in Ulrum is, ondanks alle gesprekken over de kerkelijke situ

atie, niet formeel besloten tot afscheiding. Dat wil niet zeggen dat een dergelijk besluit 
nog lang zou kunnen uitblijven. Anders gezegd: Scholte vertrok uit Ulrum toen de 
laatste hand gelegd werd aan het besluit tot afscheiding. Maar Scholte wilde daarin 
geen verantwoordelijkheid dragende partij zijn. Hij vertrok daarom uit Ulrum in de 
wetenschap dat de kerkenraad op korte termijn een belangrijk besluit zou nemen."' 

Ad. 3 De kerkenraadsleden van Ulrum hebben meer dan eens  in sterke verbon

denheid met het lot van hun predikant  op de onontkoombaarheid van afschei

dmg gewezen. De Cock maakt er ook melding van in zijn 'Naberigt' over zijn ver

antwoordingen voor de synode, waar hij schrijft over 'de vernieuwde aanvrage des 
Kerkenraads om door de noodzakelijkheid gedrongen ons af te scheiden'." En na 
dit perspectief te hebben aangereikt, citeert De Cock de woorden uit Openbaring 
18: 4, "Gaat uit van haar mijn volk, opdat gij aan hare zonden geen gemeenschap en 
aan hare plagen geen deel hebt." En nóg hoopte De Cock toen dat 'het Nederlands 
Hervormde Kerkgenootschap' zou wederkeren tot de eens aanvaarde grondslag van 
de Bijbel en de Gereformeerde belijdenis. 

Ad.4. Men heeft op het punt van de invloed van 'gewone' kerkleden wel eens gedacht 
 zoals ook de regionale historicus Van Weerden suggereert'^  aan doopsgezinde 
invloeden in de Hervormde kerk van Ulrum. Zij zouden met strenge tuchtopvattin

gen gauwer dan anderen een 'ontrouwe kerk' willen verlaten. Maar recent onderzoek 
toont aan dat we van deze exdoopsgezinden geen bijzonder effect mogen verwach

ten. Van hen die in 1792 overgingen naar de Hervormde kerk van Ulrum was er 
slechts één die de Acte van Afscheiding ondertekende  zij was de bekende weduwe 
Koster (geboren Hulshof). En van de kinderen van de overgekomen doopsgezinden 
tekenden er vier de Acte.' ' 

"■ Dit in tegenstelling tot de mededeling bij Hel de Cock, Hendrik, 298, dat Scholte /elf heeft ontkend 
meegewerkt te hebben aan een plan met De Cock omtrent afscheiding Wat hij bedoelde met 'een plan' 
IS ons met geheel duidelijk We zullen de uitdrukking moeten zien als een poging om de verantwoorde

lijkheid voor de afscheiding volledig te leggen bij de kerkenraad van Ulrum. 
" H. de Cock, Verder bengt, 39, in VG, II, 55 De gedrukte tekst heeft hier abusievelijk 'af te eisthen' 
" J S van Weerden, Spanningen en KonfliAten, 50 
'̂  Hierover. P. van den Burg, 'Van Groninger Oude Vlamingen en de Afscheiding in Ulrum en Houwer

zijl', doctoraalscnptie RUG, 1983, 47 
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De praktische wijsheid van het kerklid (in of buiten het bijzondere ambt) zal door 
een predikant-in-nood niet gemakkelijk aan de kant geschoven worden. Gecombi
neerd met de feitelijke mogelijkheid dat een afgescheiden gemeente ook in een her
berg of een boerenschuur kan vergaderen, is de uitweg van afscheiding in Ulrum 
bepaald geen utopische inval te noemen. De gemeente van Ulrum hoefde zich niet 
als een conventikel terug te trekken uit het centrum van de samenleving als ze als 
kerk gewoon verder wilde gaan. Al was de toekomst wel ongewis, ook als men aan 
acties van de overheid zou denken die aan dit soort ontwikkelingen een einde zouden 
willen maken. 
Om bepaalde veronderstellingen en vermoedens te bezien op hun werkelijkheids
gehalte zullen we de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan van donderdag 9 
tot zondag 12 oktober 1834 - ju is t met het oog op een eventuele afscheiding - zo 
nauwkeurig mogelijk in kaart brengen. Wellicht komen we de initiatiefnemer(s) tot 
afscheiding dan wel tegen. 

Ds. Scholte in Ulrum 
Terwijl de familie De Cock in grote droefheid verkeerde vanwege het sterven van 
hun oudste dochtertje en zich voorbereidde op haar begrafenis, vrijdag de 10"*', arri
veerde ds. H.P. Scholte. De datum van zijn aankomst in Ulrum was vanuit de bron
nen dicht bij De Cock niet helemaal zeker^" - maar Scholte zelf heeft ons uit de 
droom geholpen; de aankomst is vast te stellen op donderdag 9 oktober, 's middags 
om 12 uur.^' 
Volgens biograaf Helenius was het bezoek 'geheel onverwacht', zowel voor zijn vader 
als ook voor Scholte zelf ^̂  Deze had namelijk kort tevoren in Doeveren bericht ont
vangen dat zijn zwager in Amsterdam plotseling ziek was geworden en nu ondernam 
Scholte met zijn gezin de reis naar de hoofdstad. Van deze gelegenheid maakte hij 
toen gebruik om door te reizen naar Ulrum. Hij wilde graag 'met eigene oogen en 
ooren zien en hooren, hoe het aldaar met de kerk van Christus gesteld was' Ook de 
gemeente van Doeveren was belangstellend naar de 'godsdienstige denkbeelden' in 
Ulrum en omgeving. De aankondiging van zijn reis naar Ulrum moet De Cock al 
ontvangen hebben op zaterdag 4 oktober. De Cock heeft dadelijk op zondagmorgen 
op de bijeenkomst bij Geertje Koster aan zijn volgelingen meegedeeld dat Scholte 
'binnen enkele dagen in Ulrum hoopte te komen'. Ook sprak De Cock toen al de 

'" Kerkvoogd A J Sleuver noemt de avond van 7 oktober als de datum van de verwachte (') aankomst, zie 
de missive van de Ulrummer kerkvoogden aan het College van Toezicht d d 7 oktober 1834, in H de 
Cock, VG, II, 75, vgl het schnjven van het PKB van Gronmgen aan ds N Smith, d d 9 oktober 1834 
In het procesverbaal d d 17 oktober 1834, getekend door de Ulrummer assessor J K Loots, wordt 
woensdag 8 oktober vermeld, FL. Bos, Archiefstukken, I, 3 1 4 w , vgl de hiermee sterk overeenkomstige 
tekst van de Ulrummer M D Teenstra, Ulrum, zoo als het ts, 5v Gezien de verschillende gebeurtenissen 
van donderdag 9 oktober moeten we de datum van de 8'" oktober voor de meest waarschijnlijke hou
den 

'̂ H P Scholte schnjft op 8 of 9 oktober 1834 uit Ulrum aan zijn vrouw " ik ben hier hedenmorgen ten 
12 ure aangekomen " C Smits, Afscheiding, V, 34 geeft 9 oktober, maar op p 36 (en in de inhoudsopgav e) 
geeft hij 8 oktober We houden het maar op donderdag 9 oktober, gezien de tekst van de brief 

" Hel de Cock,//OT(/ni, 291 Hier wordt geciteerd uit het verslag dat Scholte zelf opstelde \ an zijn reis 
naar Ulrum, H F Scholte e a , Compleele uitgaiie van de Officwele Stukken , 9 w , vgl J A Wormser, Het lesen 
van Hendrik Peter Scholte, 2 0 w 

336 



De Afscheiding 13 en 14 oktober 1834 

hoop uit dat Scholte zondagmiddag 12 oktober in de kerk van Ulrum zou preken.'^ 
Intussen was ds. Scholte al op 6 oktober 1834 in Groningen gearriveerd. Bij wie hij 
logeerde is niet bekend. Scholte vermeldt geen namen. Maar zijn komst was in de 
stad niet onopgemerkt gebleven: Scholte had het druk gekregen met een groot aantal 
belangstellenden. Hij had ook met enkele collega's gesproken, onder wie één- die 
Scholte zondag wilde laten voorgaan in zijn gemeente - drie uur gaans van Ulrum. 
Maar Scholte nam die uitnodiging niet aan; hij vertrouwde de zaak niet. Aan z'n 
vrouw schreef hij dat dit was opgezet 'met het blijkbaar doel om mij van Ulrum af 
te trekken'.^* 
Scholte wilde zich uit Groningen met de wagen laten ophalen; dat zou dan ook 
gebeuren door een delegatie van drie (of vier) mannen^^ uit Ulrum en omgeving, 
geestverwanten van De Cock. Aan hun actie moet dus berichtgeving naar Ulrum 
voorafgegaan zijn, zodat de aankomst van Scholte nu voor De Cock geen verrassing 
meer was. Het bezoek van Scholte aan 'Ulrum' werd een dermate 'publiek geheim' 
dat het al op 7 oktober bij de Ulrumse kerkvoogd A.J. Sleuver bekend was dat Scholte 
naar zijn dorp onderweg was. We veronderstellen dat De Cock de eerste was die de 
aankondiging van Scholte ontving En dat hij direct het plan opvatte om voor zijn 
collega te regelen dat deze in de middagdienst van zondag 12 oktober zou voor
gaan. Aan dat plan zou kerkvoogd Sleuver dan zijn medewerking moeten verlenen. 
De kerkvoogd gaf dit verrassende bencht onmiddellijk door aan mr. O.J. Quintus, 
secretaris van het CoUege van Toezicht te Groningen.^^ Deze zal het nieuws zeker 
niet voor zich hebben gehouden. Het College van Toezicht beloofde intussen in een 
brief aan het PKB alle medewerking om de mogelijke schade aan het kerkgebouw 
te helpen voorkomen.^' En het PKB kon - afgaande op geruchten dat Scholte op 
zondagmiddag wenste voor te gaan - tijdig de nodige instructies opstellen ten dienste 
van consulent Smith. 

De meeste Ulrummers waren ook spoedig op de hoogte van het bijzondere nieuws 
omtrent ds. Scholte. Ook de burgerlijke autoriteiten in het dorp en de provincie wer
den ingelicht.^^ De Brabantse predikant kon op Groningse alertheid rekenen. 

J Wesselmg, Ajsch Gron , II, 1 Iv 
Bnef H P Scholte aan zi)n vrouw d d 7 oktober 1834, C Smits, Afscheiding, V, 34. 
De mannen die ds Scholte afhaalden uit Groningen waren de bekende ouderlingJJ Beukema (bakker 
te Ulrum), H Pott (bakker te Houwerzijl) en K M Reukema (schoenmaker te Houwerzijl) In het door 
assessor J K Loots opgestelde proces-verbaeil worden deze namen genoemd, waarbij de laatste ten 
onrechte als Beukema wordt aangeduid, FL ^o% Archiefstukken, I, 314, zo ook M D Teenstra Ulrum, 6, 
die wellicht de opsteller van het proces-verbaal is geweest Scholte zelf rekende op vier mannen, getuige 
zijn bnef aan zijn vrouw d.d 7 oktober 1834, C Smits, Afsch , V, 34 
J h r Qiiintus was op dat moment ook hd van de Algemene Synodale Commissie, in de loop van 1835 
werd hij vervangen, zie de door J D Janssen opgestelde Naamlijst van de Leden der Kollegien van bestuur der 
Hervormde Kerk, Den Haag, januarij 1834 De bnef van Sleuver d d 7 oktober 1834 is gepubliceerd 
door D Deddens m Hendrik de Cock, VG, II, 75v, Sleuver verwacht zelfs dat Scholte al op de avond 
van 7 oktober in Ulrum zal arnveren, zie ook het rapport van de Ring Leens aan het PKB van Gronin
gen d d 14 oktober 1834 in FL Bos, Archiefstukken, I, 309-311 
Bnef van het College van Toezicht aan het PKB van Groningen d d 9 oktober 1834 en de bnef van 
het PKB Groningen aan ds N Smith te Leens d d 9 oktober 1834, beide staan afgedrukt in H de 
Cock, VG, II, 76v 
De kerkelijke en burgerlijke autonteiten hebben over de ontwikkehngen in Ulrum rondom ds Scholte 
uitvoerig gerapporteerd en gecorrespondeerd, F L BQ&, Archiefstukken, l, 306-321 
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De eerste weigering van consulent ds. Snnith 
Twee Itden van de kerkenraad, J J Beukema en K A van der Laan, maakten er op 
donderdag werk van om de consulent, ds N Smith te Leens, medewerking te vragen 
om aan ds Scholte zijn beurt te doen afstaan voor de kerkdienst op zondagochtend 
12 oktober in Ulrum De ambtsdragers van Ulrum kregen de gevraagde medewer
king met Ook met voor de dienst op zondagmiddag Ds Smith heeft zijn herhaalde 
weigenng in zijn bcnchtgeving aan het Classicaal van Middelstum in niet mis te 
verstane termen onder woorden gebracht "hierop weder een negatief antwoord 
gevende, werden deze beide afgevaardigden van eene kerkeraad, die tot schande van 
ons kerkgenootschap en tot ergernis van alle weidenkenden in deze environs nog 
bestaat, zeer te onvreden, en verklaarden bevende van boosheid, niet alleen, dat ik de 
gemeente van Ulrum hierdoor onderdrukte, maar, en bij herhahng, dat genoemde 
Scholte niettegenstaande mijne weigenng evenwel te Ulrum zou prediken, en toen ik 
hun de gevolgen hiervan voorstelde, zeide K van der Laan wij staan voor alles in, 
het zal maar gebeuren Scholte zal prediken " '̂' 
Men kan dit weigeren van de consulent op formele gronden als een terechte handel
wijze beschouwen Maar het laat onverlet de gedachte dat hier een diep wantrou
wen aan het hcht kwam de autonteiten wilden het doen en laten van Scholte en 
de Ulrumse kerkenraad niet aan de loop der gebeurtenissen overlaten - hier moest 
ordelijk worden ingegrepen 
De burgerhjke overheid stond ook negatief tegenover het optreden van ds Scholte, 
in de diverse correspondenties worden termen gebruikt als 'oproenge uitdrukkm-
gen'(die Scholte gebezigd zou hebben in de dienst van vnjdag), en 'onwettige vcrga-
denngen'(de verwachte kerkdiensten op vnjdag en op zondagmiddag) De assessor 
van Ulrum zag de zondag 'met angst tegemoet' en nep daarom de gewapende macht 
van de Gouverneur van Groningen te hulp '"' 
Ds Smith had nog diezelfde donderdag bencht ontvangen van het PKB van Gro
ningen^' hoe hij diende te handelen in deze zaak De richtlijn van dit kerkbestuur 
wees hem aan als de man die ervoor moest zorgen dat er geen andere dan een Ring-
predikant zou voorgaan in Ulrum. Mocht de kerkenraad van Ulrum hieraan niet 
vvallen voldoen dan zou de consulent de raad van Ulrum bij het Classicaal Bestuur 
van Middelstum moeten aanklagen 
Met deze weigenng op zak kwamen de broeders terug bij De Cock en de mede
ambtsdragers die - in aanwezigheid van 'eene groote menigte'^^ — bijeen waren ten 

^ Missive ds N Smith aan het Classicaal Bestuur van Middelstum d d 17 oktober 1834, m FL Bos 
Arckufstukken, I, 3 1 8 w , het bezoek aan ds Smith heeft op donderdagavond (na de reguliere dagarbeid 
van beide mannen) plaats gevonden Men kan uit het optreden van deze mannen afleiden dat het 
optreden van ds Scholte met maar een particiUiere onderneming was, maar een bewuste daad van de 
kerkenraad van Ulrum 

^ Assessor J K Loots van Ulrum aan de Gouverneur van Groningen d d 11 oktober 1834, GA De Mame 
(Leens), FL Bos, Archufitukkm, I 307v 

'̂ Hoe het PKB van de plannen van Scholte en de kerkenraad van Ulrum op de hoogte is gekomen, en 
ook zo snel (nl op donderdag) heeft gereageerd, is te verklaren uit de al genoemde snelle benchtgeving 
van kerkvoogd Sleu\er Deze zal in een heel vroeg stadium de vraag hebben gekregen of het kerk
gebouw beschikbaar was voor een dienst (op vnjdag) Er moeten voor de acties in de bcnchtgeving 
rondom de komst van Scholte naar Ulrum wel een of meer ijlboden zijn ingezet 

' ' Aldus het procesverbaal van 17 oktober 1834 door de assessor van Ulrum, GA De Marne (Leens), ook 
FL Bos Archufstukkm, I, 314 
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huize van weduwe Koster. Volgens de gemeentebestuurders van Ulrum hield Scholte 
daar 'een soort godsdienstoefening', waarbij deze Brabantse dominee 'oproerige uit
drukkingen heeft gebezigd'. Daar besloot de kerkenraad om op vrijdagavond om 7 
uur een kerkdienst te beleggen in de kerk zelf waarin ds. Scholte zou voorgaan. Er 
werd ook bekend gemaakt dat ds. Scholte bereid was de doop te bedienen: zij die één 
of meer kinderen wilden laten dopen, moesten zich vrijdag tegen 5 uur 's middags 
bij de pastorie melden.^' 
Scholte wilde deze kerkdienst graag leiden en meende ook stellig dat hier niets onre
glementairs zou plaats vinden. Maar uit de brief van het PKB d.d. 9 oktober'* die 
de kerkenraad op zaterdag ontving, werd duidelijk dat de kerkelijke reglementen 
(art. 11) een dergelijke samenkomst niet toestonden.'^ Maar toen had de bewuste 
kerkdienst al plaats gevonden. 

Na begrafenis leidt Scholte een vrijdagavonddienst 
Deze dag stond in het teken van de begrafenis van Jantje de Cock en van de avond
kerkdienst te Ulrum waarin ds. Scholte zou voorgaan. De begrafenis was een plech
tigheid die vrijdagmiddag voltrokken werd op het hof bij de zuidelijke muur van het 
kerkgebouw, ongeveer ter hoogte van de preekstoel. 
In de loop van de ochtend was ds. Scholte met ouderling Beukema naar Leens 
gereden om bij consulent Smith gedaan te krijgen dat deze zijn dienst op zondag 
zou afstaan aan de predikant van Doeveren. Maar, zoals te verwachten was, ook 
nu leverde dit verzoek niets op. Toen de dienst van vrijdagavond ter sprake kwam 
botste het ook daarover tussen beide ambtgenoten. Scholte: "De consulent wilde mij 
ook zelfs met bedreiging van de burgerlijke magt van het prediken op vrijdag avond 
afhouden; ik zeide hem echter dat waanneer een geordende Kerkeraad mij als een 
geordend Predikant eene predikbeurt aanbood, wanneer er geen andere predikant 
dienst deed, ik dit aanbod niet kon en mogt afslaan, maar volgens Gods Woord aan
houden tijdig en ontijdig.""' 
Ds. Smith gaf later zijn oordeel over zijn collega Scholte te kennen zoals hij dat 
onomwonden tegen zijn collega had gezegd: "Mijnheer, ik ken u niet, maar geloof, 
dat gij in onze oorden gekomen zijt, om het reeds aangestoken vuur van wanorde en 
oproer nog meer brandstof aan te brengen."^' 
's Middags om vier uur - welhcht in aansluiting op de begrafenis - had ds. De Cock 
de kerkbediende Klaas E. Sluiter bij zich laten komen en hem gevraagd om zes uur 
de kerkklok te luiden. Toen deze hem vroeg van wie deze order afkomstig was, kreeg 
hij te horen: 'Van de kerkenraad'. Dit overtuigde Sluiter kennelijk niet, hij luidde 
de klok niet. Kort na zes uur stond ds. De Cock bij hem op de stoep met de vraag 

" Het betrof hier kinderen uit Ulrum die tijdens de schorsing van De Cock ongedoopt gebleven waren, 
Hel de Cock,//mrfn/t, 296 

" De brief van hel PKB staat afgedrukt bij Hel de Cock, Hendnk, 293v, ook bij Wormser, Scholte, 22v 
' ' Artikel 11 van het Reglement op de Vacaturen en Beroepingen luidde "De Consulent vervult bij den kerkeraad 

in allen opzichte de plaats van den pastor loci\ geene Kerkeraadsvergadering mag gehouden worden, 
dan in zijne tegenwoordigheid, en zal, zonder zijne toestemming, in eene vacante gemeente niemand 
iets mogen verngten, dat tot het Herder- of Leeraar-ambt behoort " Zie o m Hel de Cock, Hendnk, 
296 

» H P Scholte in: Officieek stukken, 9 w 
" N Smith aan Classicaal Bestuur van Middelstuni d d 17 oktober 1834, F L '&oa,Archufslii]iken,\,'il&\ 
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waarom hij de torenklok niet had geluid. Het antwoord kwam erop neer dat de man 
het niet had aangedurfd. De Cock vertrok onverrichter zake. Nadat twee Ulrumse 
dagloners ook tevergeefs geprobeerd hadden de sleutels van de kerk in handen te 
krijgen, was het Simon Sluiter, de zoon van de kerkbediende, die de sleutels meenam 
en in eigen verantwoordelijkheid de deur van de kerk en van de toren opende. Hij 
ontstak de kaarsen en luidde de klok. 
O m 7 uur 's avonds zou de dienst beginnen. Honderden mensen uit Ulrum zelf, 
maar ook tientallen uit de nabije of verder verwijderde omgeving - zelfs van Schier
monnikoog - hadden zich naar het kerkgebouw begeven om ds. Scholte te horen. 
Het procesverbaal van de assessor maakt melding van het feit dat 'de straat van 
Ulrum door rijtuigen en vreemdelingen als versperd was'. 
In de volgestroomde kerk kwamen kort na zeven uur de leden van de kerkenraad 
binnen met de predikanten Scholte en De Cock, van wie eerstgenoemde de preek
stoel beklom, waarna een lange, maar ordelijke dienst plaatsvond. Er werd meege
deeld dat de kerkenraad het voornemen had zondag het Heilig Avondmaal te vieren. 
Na de preek overjesaja 8: 11-15 werden die avond zeven kinderen gedoopt. De klok 
sloeg half elk toen de laatste bezoekers het kerkgebouw hadden verlaten. 
Het is hier dienstig om de tekstwoorden van Jesaja 8 over te nemen - zeker ook om 
te begrijpen hoe de schrijver van het procesverbaal met deze bijbelwoorden is omge
gaan. De woorden van de gekozen tekst waren: 

"Want alzoo heeft de HEERE tot mij gezegd, met eene sterke hand, en hij onderwees my, 
niet te wandelen op den weg dezes volks, zeggende: Gijluden zult niet zeggen: Eene verbind-
tenis, van alles waar dit volk van zegt: Het is eene verbindtenu, en vreest gijluden hunnen 
vrees niet. Den HEERE der harscharen, dien zult gijlwden heiligen, en hij zy uwe vreeze, 
en hy zy uwe verschrikking. Dan zil hy ulieden tot een heiligdom zyn, maar tot een steen des 
aanstoots en tot een rotssteen der struikeling den twee huizen Israels, tot een stnk en tol een 
net den inwoners te Jeruzalem; en velen onder hen zullen struikelen en vallen en verbroken 
worden, en zullen verstrikt en gevangen worden." 

Het effect van Scholtes prediking 
Volgens het procesverbaal van de assessor had ds. Scholte de hoorders 'in verschil
lende bewoordingen en inkleedingen, op eene het Gouvernement en de Christenheid 
honende wijze voortgeredeneerd'. Hij had gewaarschuwd 'voor de verderfelijke leer 
der baaispriesters, die de wereld, maar niet God vreesden, die een nieuw altaar naast 
het oude stichteden door de Evangelische gezangen naast het boek der psalmen te 
plaatsen'. Het procesverbaal noteerde ook hoe ds. Scholte over de naleving van de 
burgerlijke wetten dacht: "Onder luide en herhaalde aanhaling van de textwoorden: 
vreest niet! Wat zijn hare verbintenissen?, aanmoedigende en hun tot verzet tegen 
de wet en orde onder de verschrikkelijkste bedreigingen ophitsende, daar het hoogst 
zondig (en) tegen Gods uitdrukkelijke wil was, deze nietswaardige verbindtenissen 
op te volgen."^^ 

Ds Scholte werd naar de mening van de procureur generaal bij het Hooggerechtshof schuldig geacht 
aan overtreding van art 201 van het Wetboek van Strafrecht waarbij het aan 'bedienaren van den 
godsdienst' verboden was de regenng te kntiscren of te hekelen, daarop stond een gevangenisstraf van 
dne maanden tot vijfjaren, FL Bos, Arcliufstukken, II, 52-54 
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Wanneer we hiernaast leggen de samenvatting van De Cock, dan blijkt zonder meer 
zijn instemming, hij had het welhcht even krachtig als Scholte gezegd Deze had 
volgens De Cock - gesproken 'over het verderf van onzen kerkstaat' Hij wekte de 
gemeente op 'om zich te wachten voor het hedendaagsche zuurdesem der Phanzeen, 
Sadduceen en Schnftgeleerden, om den Heer der heirscharen te vrezen en niet de 
vreze der menschen, die zich stoten aan den steen des aanstoots' 
De analogie met de Nederlandse samenleving kan niemand van de luisteraars ont
gaan zijn De antithetische stellingname geeft aan deze preek een kerkpolitieke spits 
die door vnend en vijand zeker begrepen is De scheiding tussen 'godvrezenden' en 
hen die mensen vrezen is hier in alle duidelijkheid al voltrokken 
En De Cock sluit zich hierbij aan door zonder omwegen melding te maken van 
het lasterlijke m het optreden van zijn tegenstanders "Wat ook de vijanden lasteren 
van ophitsing, beleediging des konings, oproer en dergelijke, dit alles is zijn oor
sprong verschuldigd aan de blindheid en boosheid der gruwelijke menschen, die 
lasteren hetgeen zij met verstaan, en het gruwelijke lasterschnft dezer dagen uitge
komen Ulrum zoo ais het is enz hetwelk vol is van leugen en lastertaal, heeft echter 
zich geschaamd nog om het verder te brengen, als te zeggen dat ds Scholte van ter 
zijde onzen koning vergeleken had bij den koning Achaz Alles echter is in dezen 
leugenachtig, hij heeft kerkstaat met kerkstaat vergeleken en niets meer "̂ ^ De Cock 
publiceerde deze woorden later, toen ds Scholte in voorlopige hechtenis gevangen 
zat wegens zijn optreden in Ulrum 

Ds Scholte zelf vertelt over deze dienst alleen maar dat die 'zeer stil en bedaard' 
verlopen was *" Maar we mogen daarbij wel bedenken dat hij dat zeker zo gesteld zal 
hebben met het oog op het juridische proces dat volgde op dit optreden 
Die vnjdagavond werd - volgens het schnftelijk getuigenis van een van de vrouwelijke 
aanwezigen tussen De Cock en Scholte 'in het open veld een verbond gesloten om 
in de kracht des Heeren staande te blijven tegen alle verdrukking en vervolging'"" 
De indruk van die vrijdagavonddienst op de aanhangers van De Cock en Scholte 
moet overweldigend zijn geweest, men maakte niet vaak mee dat een kerkdienst 
dne en een half uur duurde - zeker niet een doordeweekse dienst Helaas weten we 
betrekkelijk weinig over de reacties van de kerkgangers op de preek zelf Men zal de 
dienst beleefd hebben als een herleving van de vaak druk bezochte diensten in de 
maanden voor de schorsing van De Cock En sommigen zullen ook blij geweest zijn 
met het feit dat de kerkenraad nu zelf handelend was opgetreden en zo heeft laten 
merken dat men in de stijl van de kerkorde van voor 1816 wilde handelen En hoe de 
preek van Scholte als katalysator heeft gewerkt voor een verdere botsing der geesten 
binnen de Ulrummer dorpsgemeenschap zou spoedig blijken 

Bekeerd onder Scholtes preek 
Van een van de vrouwelijke aanwezigen is een persoonlijk gekleurd 'verslag' bewaard 
gebleven dat aangeeft hoe de preek van ds Scholte haar heeft geraakt en dat ze daar-

H de Cock, Verder bengt, 90, in VG II, 56 De Cock zal wel niet geweten hebben dat hij hier zijn dorps
genoot M D Teenstra bestreed, diens geschrift was immers anoniem uitgegeven 
H P Scholte in Offiaeek stukken 10 Helenius de Cock gebruikt dezelfde woorden in zijn//««(/ni, 293 
G Keizer, De Afscheiding, 550 Dit verbond was analoog aan dat tussen David en Jonathan, 1 Sam 18 3 
Dat werd bevestigd door H P Scholte t gv de synode van Amsterdam 1836, H Veldman Hendnk, 151 
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door werd bekeerd. Het is afliomstig van Trientje Eppes Doornbos, een dienstmeid 
van 23 jaar die in Leens diende bij haar rentenierende oom en tante. Ze trouwde in 
1839 met Harm E. Steenhuis, landbouwer te Zandeweer en steunpilaar van de afge
scheidenen daar. In de keuken van zijn boerderij preekte De Cock meer dan eens. 
Uit de gepubliceerde bekeringsgeschiedenis van Trijntje Doornbos nemen we enkele 
saillante gedeelten over.*^ 

"Heden den 10 October, behaagde het den Heere mij nader aan mij zelve te ontdekken, onder 

het gehoor van Domine Scholte, Gereformeerd leeraar te Doveren en Genderen, toen ter tijd 

predikende te Ulrum zijnde des Vnjdagsavonds, hij had zijn tekst uit Jesaja 8 vers 11-15, en ik 

mogte gelooven met Lidea", dat mijn hart geopend werd, ik agt nam op hetgeen gesproken werd, 

hij ging daar uit verklaren welke de regte en welke de valse leer was, hetgeen mij bijzonder ter 

harte ging en dat het niet genoeg was voor de waarheid te stnjden, maar dat ieder het voor zijn 

eigen persoon aan zijn hart ondervinden moeste, zou hij eenmaal in het gencht bestaan, want 

WIJ zouden daar naakt voor dien regterstoel van Chnstus moeten geopenbaard worden en dan 

zou het niet baten alleen voor de waarheid gestaan te hebben, indien wij geen deel aan Jezus 

hadden, hetwelk mij zoo trof in mijn hart, dat ik overtuigd werd, dat ik voor (eeuwig) verloren 

moest gaan indien ik geen deel aan den Heere Jezus kreeg en (dat ik) tot dusver hinkte, dat ik God 

en de wereld te gelijk wilde dienen (en dat) de Heere in zijn woord zeide, dat wij Gode en den 

mammon met tegelijk kunnen dienen, maar dat wij éen van beide moesten kiezen, hetwelk mij m 

verlegenheid deed uitroepen dat het toch een van beide wezen moest en ik dus den Heere kiezen 

moeste en de wereld vaarwel zeggen, zou ik eenmaal gelukkig worden " 

Zaterdag 11 oktober 1834 
Voor de zaterdag voorafgaand aan de Afscheiding merkt men in de literatuur betrekke
lijk weinig belangstelling. De Cock heeft er zelf nauwelijks een woord over vastgelegd. 
Toch kan die dag als een moment van bezinning op de toekomst een heel belangrijke 
zijn geweest. De vrij langdunge incubatietijd van De Cocks keus voor afscheiding 
bereikt dan een moment waarop diens gedachten in een beshssend stadium komen. 
Het hangt zonder twijfel van zijn wil af of het tot een dergelijke keus komt 
Daarnaast is er bij de burgerlijke autonteiten toenemende bezorgdheid te constate
ren met het oog op de komende zondag. Het Ulrumse gemeentebestuur wil graag 
- aldus een schrijven aan de Gouverneur van Groningen - de 'onwettige vergade
ringen' van zondag tegen houden, bijvoorbeeld 'door schutters te wapenen en bij de 
kerk te posteren', maar 'het ontbreekt hier aan kruid en lood'. En als de 'oproerigen' 
dan 'berigt geven aan de Vnezen uit de wouden en van elders', dan zal men 'de 
magt van het Plaatselijk Bestuur durven trotseren'. En dan zal het oproer compleet 
zijn. Het gemeentebestuur zit daardoor 'm de grootste verlegenheid' en ziet 'den 
dag van morgen met angst tegemoet'. Men verzoekt de Gouverneur dan ook om 
op zondagmorgen om 9 uur met 'een genoegzaam getal gewapende manschappen 
uit Groningen present te zijn' om de oproerigen in toom te houden Het Ulrumse 

*^ Een bladzijde ml het leven van Tnjntje Eppes Doornbos, toen ztj vertoefde m het huu haars Grootvaders Eppe Doornbos, 
rentenier te Leens, omtrent den jaren 1834, ten tijde der AfscheiAing, Sappemeer [T Berg] z j , 3 

" Hier doelt de sthnjfster op de purperverkoopster Lydia Ie Filippi die in Handelingen 16 14 en 15 
genoemd wordt als een bekeerlinge als gevolg van de predikmg van de apostel Paulus, doordat God 
haar hart opende 
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gemeentebestuur beloofde de Gouverneur Voor behoorlijke voeding en huisvesting 
van dezelve' te zorgen.*" 
In het door ons reeds genoemde schrijven van het PKB aan de predikant van Leens 
 dat door ds. Smith herschreven was met weglatmg van enkele saillante details (het 
heette evenwel 'in afschrift') voor de kerkenraad van Ulrum  werd aangegeven dat 
het voorgaan van ds. Scholte in de eredienst van zondagmiddag niet in overeenstem

ming was met de reglementen.'*^ 
Het verhaal dat Scholte die zaterdag nog getracht heeft in een persoonlijk gesprek 
met Smith in Leens om de vrijheid te krijgen voor het voorgaan in de dienst van 
aanstaande zondag, lijkt ons niet juist gedateerd. De hier bedoelde ontmoeting had 
vrijdag plaats gevonden.'"' 
Deze zaterdag werd ook duidelijk dat de kerkvoogden van Ulrum niets te maken 
wilden hebben met het optreden van ds. Scholte. Toen De Cock aan kerkvoogd A.J. 
Sleuver de opbrengst van de collecte van vrijdag wUde overhandigen  een groot 
bedrag volgens De Cock'*'  en deze tegelijk de kosten te laten betalen die gemaakt 
waren, bleek dat de kerkvoogd hier niet aan meewerkte Hij achtte de kerkdienst 
onwettig. Het financiële voordeel voor de kerk liet hij dus lopen; de gemaakte kosten 
(voor de kaarsen) wilde hij ook niet voor rekening van de kerk nemen. Hij kon de col

lectegelden niet in ontvangst nemen. De Cock besloot toen maar de kosten voor zijn 
rekening te nemen.''^ Bij deze ontmoeting moet De Cock nog gevraagd hebben om 
te zorgen dat er de volgende dag wijn en brood klaar stond, omdat de kerkenraad die 
zondag met de gemeente het Avondmaal wilde vieren Maar na een luid twistgesprek 
was duidelijk dat de kerkvoogdij hier met aan zou meewerken. Men vond deze daad 
ook onwettig. 
Ds. Smith heeft  met het oog op zijn voorgaan in de ochtenddienst van 12 oktober 
 aan de burgemeester van Ulrum verzocht 'om voor orde en veiligheid van mijn 
persoon te willen zorgen'.''^ Daarop hebben twee Ulrummers, de assessor Loots en 
de kosterschoolmeester Buiringe, op zaterdag nog de Gouverneur van Groningen 
mondehng ingehcht (of laten inhchten) over de gebeurtenissen tot aan die zaterdag.^" 
Het heeft echter geen bijzondere reactie van de hoogste gezagsdrager in Groningen 
opgeleverd. Ulrum had eerder al getoond voldoende macht in huis te hebben in 
geval van onrust. 

" Missive van Gemeentebestuur van Ulrum aan de Gouverneur van Groningen d d 11 oktober 1834, 
in FL Bos, Archiefstukken^ I, 307, deze missive is nog de/elfde dag {volgens Bos op zaterdagavond') naar 
Groningen gebracht en persoonlijk aan de Gouverneur overhandigd De/e ging echter niet in op het 
verzoek in omdat er geen feitelijk verzet gepleegd was 

*'' Over dit 'afschrift' heeft D Deddens nader onderzoek gedaan en daarover mededehng gedaan in zijn 
annotatie bij De Cocks Verder bengt, in VG, II, 74v (noot 134) Ds Smith heeft nl niet een exact afschrift 
van de PKBbnef met instructie naar Ulrum gezonden, maar Smith heeft details over o m dhr Sleuver 
als mlormalicbron naar het College van Toezicht van Gromngen {en indirect naar het PKB van Gro

ningen) weggelaten Toch heeft hij tot twee keer toe de term 'afschnft' in zijn bnef aan de kerkenraad 
van Ulrum gehanteerd 

" Zo bijv n o g j Wesseling, AJich Gron , I, 50 
*̂  De Cock vertelde dat er na zijn schorsing 'in geene drie maanden zoo veel gecollecteerd [was] als m 

eens bij Ds Scholte', Nabengt, 47, in VG, II, 56 
'" J K Loots m procesverbaal d d 17 oktober 1834, F L Bos, Archufslukken, I, 316 
■" N. Smith aan het Classicaal Bestuur van Middelstum d d 17 oktober 1834, FL Bos,/I w, I, 319 
"^ Aldus het bencht van de Ring Leens aan de Gouverneur der provincie d d 14 oktober 1834 
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De bijzondere kerkdiensten van zondag 12 oktober 1834 
Over wat er op deze zondag in Ulrum is gebeurd staan ons verschillende getuigenis
sen ter beschikking die elk voor zich en ook samen een beeld geven van deze zondag. 
Maar ze vullen elkaar niet slechts aan, het ene relaas zwijgt over zaken waar het 
andere juist breder over informeert. Het ene beschuldigt waar het andere nauwelijks 
weet van heeft, terwijl op grond van sommige getuigenissen over bepaalde ongere
geldheden de wereldlijke rechter het vonnis zal gaan vellen. De standplaatsgebon-
denheid van de schrijvers is een factor waarmee we hier sterk rekening hebben te 
houden. We beschikken over brongegevens van direct betrokkenen: 
a. Ds. H.P. Scholte stelde in zijn reactie op zijn schorsing (29 oktober 1834) een kort 

memorandum op dat hij nodig had voor de kerkelijke en burgerlijke juridische 
procedures die tegen hem waren ingezet; hij had volgens de autoriteiten in kerk 
en staat een kwalijke hoofdrol vervuld in de gebeurtenissen van deze zondag.^' 

b. Ds. Hendrik de Cock heeft over deze zondag pas geschreven in maart 1835 in 
het Maberigt van de brochure Verder berigt waarin hij zich verantwoordde over zijn 
aandeel in het kerkelijke proces; hij was een van de direct betrokkenen; tegen
over ds. Smith had De Cock negatieve gevoelens.^^ 

c. De predikanten van de Ring Leens, in vergadering bijeen op 14 oktober 1834 te 
Hornhuizen stelden een rapport op van de gebeurtenissen van zondag 12 okto
ber. Dat is gebaseerd op het getuigenis zoals consulent Smith dat zijn collega's 
heeft laten horen. Diezelfde vergadering heeft ook een bericht opgesteld aan de 
Gouverneur van Groningen.^^ 

d. Ds. N. Smith te Leens stelde enkele dagen later, op 17 oktober, een persoon
lijke missive op voor het Classicaal Bestuur van Middelstum; ook een zoon van 
hem was getuige.^'' De objectiviteit van ds. Smith staat echter onder druk: in de 
aanhef van de hier bedoelde missive noemt hij de Ulrumse ambtsdragers 'die 
ergerlijke lieden des kerkeraads te Ulrum'. Het lijkt ons dat hij zijn missive in een 
mineurstemming heeft geschreven. 

e. De pretor van de Ring Leens, ds. J.H. Warmolts stelde een missive op aan het 
PKB van Groningen terwijl een vrijwel gelijkluidende tekst werd toegezonden 
aan de Gouverneur van Groningen. Hij was niet direct betrokken geweest bij de 
ontwikkelingen van die zondag in Ulrum.^^ 

f De waarnemend burgemeester van Ulrum, assessor J.K. Loots, heeft een pro
cesverbaal opgesteld over deze zondag; hij zal de gegevens ontleend hebben aan 
wat de plaatselijke veldwachter hem daarover kon meedelen.^^ 

g. Het proces tegen K. de Wit, blauwverver uit de gemeente Grootegast, en tegen 
Freerk H. Stoit, dagloner te Ulrum; dezen werden berecht wegens wanorde
lijkheden in het kerkgebouw; over de wederwaardigheden van De Wit is later 
geschreven door ds. J. Kok.^' 

In; H.P. Scholte, Officieek stukken, 7w.; vgl. Hel. de Cock, Hendrik, 295v. 
In: H. de Cock, VG., II, 54-58. 
Beide documenten bevinden zich in afschrift in het Archief van de Ring Leens, RHC GA. 
In: EL. Bos, Archiefstukken, I, 318-321. 
In; F.L. Bos, Archiefslukken, I, 309-311; de tekst daar wijkt iels van het origineel, o.m. waar in de gedrukte 
editie de datum van 7 oktober niet wordt genoemd in verband met de komst van ds. Scholte naar Ulrum. 
In: F.L. Bos, Archiefslukken, I, 314-317. 
J. Kok, De blauwverver. Feuilleton over het leven van Klaas de Wit. Z.p., z.j. [getypte editie, ± 1998]; 
(eerder verschenen in De Wachter, 4 maart 1910 - 13 januari 1911). De nakomelingen van Klaas 
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h M D Teenstra heeft als dorpsbewoner de dag van nabij meegemaakt en er het 
een en ander m negatieve zin over opgemerkt in zijn boekje Ulrum, zoo als het 
is'' 

Elk hier te gebruiken brongegeven laat zich vnj gemakkelijk kennen als van iemand 
die zijn standpunt in de kerkelijke moeilijkheden al heeft bepaald In zoverre is de 
standplaatsgebondenheid van deze personen een kenmerk dat men ook venvachten 
mag Het kleurt de gegeven voorstelling van zaken zodanig dat men daarvan wellicht 
hoopt dat het door hen bedoelde effect ermee bereikt wordt 

Conflictueuze toestanden op zondagmorgen 
We stellen ons nu voor een reconstructie te geven en een interpretatie aan te reiken 
van de feitelijke toedracht van deze bewogen zondag Daann worden op diverse 
momenten de gekleurde opvattingen van de betrokkenen getoond, waardoor een 
genuanceerd beeld ontstaat van de zondag die ^ zonder dat iemand dat toen kon 
weten de laatste dag was voor de Afscheiding 
De locatie die we m ogenschouw nemen is het kerkgebouw van Ulrum Daar zou 
om half tien de ochtenddienst plaats vinden waann de consulent, ds N Smith uit 
Leens, zou voorgaan De opkomst voor deze dienst was bijzonder groot - onder hen 
bevonden zich nogal wat mensen uit de Groningse regio het Westerkwartier Velen 
verwachtten dat ds Scholte weer zou preken De spanning was groot, daar de pre
dikanten Scholte en De Cock zich ook naar de kerk begaven met de bedoehng ds 
Smith in een hernieuwde poging te bewegen zijn dienst af te staan aan ds Scholte 

De Ulrummer auteur M D Teenstra schrijft spottend over deze zondagmorgen en het mag als 

tekenend voor de man zelf worden gezien "Zondag morgen kwamen scheepsladingen hongenge 

zielen op de Zoltkamp, om haar vuil linnen te Ulrum m de wasch te geven, meer dan honderd 

rijtuigen en een legio voetgangers verzamelden zich op de straten van Ulrum, waarvan velen zelfs 

bij wed Koster, die er een borrel bij schenkt, de herberg zonder betalen verheten, - nu, dat var 

ken zullen de Cock en de botteher wel wasschen, betalen is wereldsch maar bidden en zuchten 

is hemelsch Het waren meerendeels vreemde gezigten, die elkander van aangezigt tot aangezigt 

kwamen aanschouwen "O, mogt dit de laatste van zulke dagen des gewelds zijn'"zuchtten weder 

anderen 

Te 10 uren begaf de heer Smith zich naar de kerk, welke reeds geheel vol menschen was, zoo wel 

van natuurlijke Adamskinderen, als van dezulke, welke (naar hun gevoelen) wedergeboren en het 

hcht gezien hadden, en tot de uitverkorene kudde behoorden " 

De consulent arriveerde bij de kerk kort na Scholte en De Cock Hij zag 'de straten 
met njtuigen en menschen gevuld' Bij zijn komst m het logement (van kerkvoogd 
Sleuver) vernam hij dat Scholte en De Cock onder zijn gehoor zouden zitten met 
de honderden andere kerkgangers die het daar op andere zondagen lieten afwe
ten Smith "Ik trad, ja niet zonder vrees, om half 10 uur de kerk binnen, maar bij 
den preekstoel komende, stond Scholte op, en sprak mij met een hoorbare stem dus 
aan Mijnheer' deze mensen zijn hier niet gekomen om u, maar om mij te hooren, 
en daarom verzoek ik u, mij te laten opklimmen " De Cock kwam er bij staan en 
zei "Smith, gij kunt dit wel toelaten " Maar de consulent antwoordde "Mijnheer 

de Wit waren zeer nauw betrokken bij de instituenng van de Gereformeerde kerk te Kornhorn (1880) 
H Veldman, De Gereformeerde Kerk van Kornhorn, 4 4 w 
M D Teenstra, Ulrum , 12w 
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Scholte' hetgeen ik reeds meermalen gezegd heb, dat zeg ik nog." En daarna beklom 
ds Smith de preekstoel. 

Ds Scholte heeft het gebeuren als volgt beschreven "Aan de kerk gekomen, zeide inen ons dat 

de Consulent reeds binnen was, daarop gingen wij binnen, de Consulent was er nog met, doch 

kwam terstond na ons Ik vroeg hem nogmaals zeer bedaard, of ik in zijne plaats mogt prediken, 

toen hl) dit weigerde, ging ik in de bank zitten, en hoorde met de geheele vergadenng bedaard 

zijn voorstel aan " 

De dienst verliep betrekkelijk rustig Voorafgaand aan de preek gaf ds. Smith enkele 
verzen uit Gezang 77^^ op en - aldus het relaas van de consulent: 'toen zag ik, dat 
de predikstoel door een bende oproermakers was omsingeld, daar men de hoeden 
op het hoofd zette, en ik nu en dan de geliefde scheldwoorden van baaipriester en 
remonstrant hoorde'. 

Teenstra schreef smalend dat 'eene groote menigte toehoorders bij het zingen van het Evang 

Ge7ang de hoeden opzette, en elkander over dit dappere en vindingrijke stuk met eene groote 

zelfvoldoening aanlachtte, alsof het nu basta ware' 

De 'leerrede' ging over Matteus 5: 1-10, een gedeelte van Jezus' Bergrede waarin de 
'zaligsprekingen' centraal staan. Over het kunnen uitspreken van de preek schreef 
Smith: "De goede God echter ondersteunde mij." De Cock meende te moeten stellen 
dat Smith het woord van God 'grootelijks geweld' aandeed door het te veranderen, 
te verdraaien en in wezen verkeerd voorstelde, 'gelijk ik - aldus De Cock - bereid ben 
hem te bewijzen voor iedere vergadering die Gods woord wil laten gelden'. 

In het bericht van de Ringpredikanten aan de Gouverneur vindt men een welsprekende aanvul-

hng, namelijk dat de menigte onder preek bij enkele 'haar met behagende passages openbaar 

teekenen van afkeunng' het horen 

De tweede weigering van ds. Smith 
Na de dienst, onderaan de preekstoel, stond Scholte weer op om nu aan ds. Smith te 
vragen 'hem toch vrijheid te verkenen, om des nademiddags in de kerk te Ulrum te 
mogen prediken'. De reactie was weer een weigenng. Bij het verlaten van het 'werd 
mij de deur van het doophek zoodanig op het lijf gedrukt, dat ik bijna geen adem 
meer halen konde. Door de hulpe van mijn zoon, kwam ik buiten het hek, maar hier 
kreeg ik een stoot met de elleboog van een onbekend man, waardoor ik mijne nog 
overige krachten geheel verloor." 

Twee aanhoudingen 

Een van de mannen die de consulent een elleboogstoot zou hebben gegeven was de 70-jange 

Klaas de Wit uit Grootegast Deze is zich nooit bewust geweest van deze daad, maar hij werd -

even,ils de Ulrummer boerenknecht Freerk Hendriks Stoit - aangewezen als een van de manen 

die de dominee van Leens had mishandeld Stoit zou de deur van het doophek bevrast tegen ds 

Smith gedrukt hebben en daarbij de woorden gesproken 'Gij hebt den tijd nog wel'" De Wit 

werd ervan beschuldigd 'ds Smith te hebben gedrukt bij het doophek tijdens dat het volk de kerk 

uitging' HIJ werd onderweg door de poLtie bij Zoutkamp aangehouden, maar heeft steeds zijn 

Het betrof hier het tweede en derde vers van gezang 77 dat als titel draagt 'Chnstenphgt', centrale 
woorden daann zijn geloof, deugd, moed, kloek verstand, matig leven, geduld, godzaligheid, voorbeel
dig leven, broederlijke liefde en 'menschenmin' Het gezang werd gezongen op de wajs van psalm 84 
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onschuld volgehouden Ook voor de rechtbank te Appingedam waar het verhoor twee volle 

dagen in beslag nam (de eerste van 10 uur in de morgen tot 11 uur 's avonds, de tweede van 10 

uiu' tot half twaalf) Zelfs een poUtiegetuigenis ten gunste van De Wit mocht met baten De Wit 

werd door de rechtbank van Appingedam veroordeeld tot achttien maanden tuchthuisstraf De 

straf werd bevestigd door de rechtbank van Groningen De langste tijd van die straf heeft De 

Wit in de gevangenis van Hoorn (NoordHolland) uitgezeten de tocht daarheen vond plaats via 

de Veluwe waar De Wit bijstind ontving van ds Callenbach te Nijkerk '^ G Keizer deelt nog 

mee dat de joodse advocaat die De V\ it verdedigde had verklaard dat De Wits veroordeehng 

reeds vaststond voor de behandeling van zijn zaak' " De Wit en Stoit werden op 2 maart 1835 te 

Assen elk tot een gevangenisstraf van 18 maanden veroordeeld (incl tien gulden kosten) wegens 

mishandeling van ds Smith (echter niet in zijn ambtsbediening) '^ 

Temidden van het aanhoudende gedrang begon De Cock de consulent aan te spre

ken over zijn preek en stelde ds Smith voor de aanwezigen, 'vele armen van Geest, 
de hongengen en dorstigen' die graag het woord des levens uit de mond van ds 
Scholte wilden horen, nu toe te staan dat deze de middagdienst zou leiden Dat was 
nu precies de toepassing van de preek van Smith deze moest dat nu toch wel toe

staan, anders kwam hij in stnjd met zijn eigen woorden Bovendien kon hij in Ulrum 
blijven als hij het met vertrouwde en zelf horen hoe Scholte de Bijbel uitlegde In 
de drukte van de kerkgangers op weg naar de uitgang moet ds Smith, volgens De 
Cock, 'ten halve beloofd' hebben dat hij het zou toestaan En zonder dat De Cock 
verder iets gemerkt heeft van een aanval op ds Smith kwam de consulent buiten en 
ging naar het logement van Slcuver, waar evenwel de kamerdeur toegesloten werd 
waardoor er geen overleg over de middagdienst meer kon plaatsvinden 
De lezing die Smith van hel voorgevallene gaf laten we nu volgen 

"De uitgang werd mij dus geheel belet, en in dezen voor mij gevaarlijken toe

stand, dwong Scholte mij, om hem den predikstoel af te staan, en de vrouw 
van De Cock zeide met luider stem en bi) htrhahng hier moet het gebeuren 
Dan werd ik in den onderbuik, dan in de deijen zoodanig gekneepen, dat ik 
niet anders kende denken, of men wilde mij het leven benemen Ik verza

melde mijne krachten, en zeide tot de mij omnngende beulen ik ben een 
man van bijna 66 jaren, en heb ligchaamsgebreken, mijn ligchaam kunt gij 
dooden, maar mijne ziele niet, en ik zal, wat gij ook doet, de koninklijke en 
kerkelijke wetten heden niet overtreden Onder alle deze foltenngen moest 
ik ook nog van De Cock hooren, dat mijne gedane leerrede met met de leer 
van onze kerk overeenkwam, terwijl mijn zoon schreiende tot den dwinge

land Scholte zeide mijn vader kan met meer spreken, spreekt met hem in de 
herberg " 

Ds Scholte had intussen de menigte om ruimte gevraagd, zodat ds Smith rustig kon 
vertrekken Deze ging naar Sleuver, terwijl Scholte  in gezelschap van enkele mede

standers  hem daar ook wilde spreken Smith schreef later 

Bnef ds L J Seeger te Marum in aan Helenius de Cock 23 maart 1859 Archief De C ock GA Kampen 
m\ nr 11 
G Y^tiztr^ Afscheiding 542 De naam van deze advocaat was mr Schaap de ■langehaalde mededehng 
deed hij aan dne zonen van Klaas de Wit E J Seeger idem vorige noot 
F L Bos, Archiefstukken I 321 
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"Scholte nu denkende dat hij door mij de uitgang te bezorgen, vnjheid zou 
verknjgen om te prediken, en ziende, dat ik geheel bezweek, nep met eene 
sterke stem ruimte, ruimte, ruimte, en zoo werd ik uit de kerk gesleept 
Naauwlijks buiten de kerk komende, werd ik door mijne vrienden onder
steund, en in het logement gebragt, achtervolgd door Scholte en een groot 
aantal zijner aanhangeren, maar nu tot mij zelven gekomen zijnde, wilde ik 
S c h o l t e m e t w e e r zien of spreken en op het gezigt van een gengtsdienaar uit Appingedam 

vertrok hij met zijne bende 

Inderdaad ging Scholte naar het huis van Sleuver, waar hij hem via een pohtieman 
verzocht nogmaals te spreken, maar tevergeefs "Was de Consulent, aldus Scholte, 
zoo als behoorde, een hulp en niet een beheerscher des kerkeraads geweest, dan had 
ik als gewoonlijk gepredikt, en niemand zou op den Consulent onvergenoegd zijn 
geworden " Was de weigenng van Smith, zo vroeg Scholte later, 'niet eene verbre
king der orde en eendragt'''^^ 
De Cock had intussen in en bij de kerk de kerkgangers toegeroepen dat men in de 
kerk kon blijven omdat Scholte die middag toch zou voorgaan Maar de kerkvoogdij 
nam het besluit in overleg met het burgerlijk bestuur en de politie - na de eerste 
dienst geen tweede te laten houden, de kerk diende ontruimd te worden De menigte 
- die het bevel van de veldwachter met wenste op te volgen, maar pas naar buiten 
ging toen de gerechtsdienaar uit Appingedam zijn dreigende taal liet horen moest 
tot na de middagpauze wachten tot er duidelijkheid kwam over de tweede dienst De 
kerkdeuren waren op slot gedraaid 

De middagsamenkomst 
's Middags om 1 uur hield ds Scholte op het pastoneland van De Cock - vanaf een 
boerenwagen, waar ook De Cock en zijn vrouw op zaten, voor enkele honderden 
mensen een preek over Hebreeen 10 19-22 Daar gaat het over de vnjmoedigheid 
voor de gelovigen om Gods heiligdom binnen te gaan door het bloed van Jezus die 
onze Hogepnester is en die de harten reinigt van de kwade conscientie Scholte vatte 
het zo samen het gmg 'over den vasten grond van toenadering tot den troon der 
genade' Men had gezongen uit psalm 68 en 72 en om 3 uur was deze samenkomst 
afgelopen 
Na afloop van deze 'hagepreek' kon ieder zijns weegs gaan De ambtsdragers van 
Ulrum kwamen hierna in de pastone bijeen om te beraadslagen over de toekomst 
van de gemeente Volgens een tweetal bronnen heeft Scholte (opnieuw) aangedron
gen om tot afscheiding over te gaan, waarbij hij een tekst heeft geconcipieerd die de 
basis heeft gevormd voor de Ulrumse Acte van Afscheiding Hierover geven we later 
in dit hoofdstuk een nadere uiteenzetting 
Ds Scholte reisde die zondag nog naar Groningen, in gezelschap van 'die van Gro
ningen', zoals De Cock het later weergaf Scholte moest volgens afspraak woensdag 
in Nijkerk op de Veluwe zijn 'om aldaar te prediken, gelijk hij ook gedaan heeft' '''* 
Op dinsdag 21 oktober was Scholte aanwezig in de Reveilknng van Isaac da Costa 

H P Scholte in een Narede m Offiaek stukken 53 
In Nijkerk was ds C C Callenbach aan de N H K verbonden hij leefde erg mee met de ontwikkelingen 
in de zaak De Cock Via Scholte kwam hij nu op de hoogte van de laatste stand van zaken in Ulrum, 
maar zal nog niets te horen hebben gekregen over de Afscheiding zelf 
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te Amsterdam. Hij mocht daar verslag uitbrengen van zijn reis naar Ulrum. Zouden 
de wegen van Réveil en Afscheiding zich verenigen? In het volgende hoofdstuk meer 
daarover. 

Nog eens willen we M D Teenstra aanhalen die beweerde dat Scholte eerder was vertrokken 

dan dat was gepland Het haastige vertrek zou te maken hebben gehad met een woordenwis

seling met De Cock 'die hem ten last legde, dat hij in sommige opzigten nog met op het regte 

spoor was, terwijl De Cock, volgens Scholte, een navolger was van eenige Roomsch-Kathohjke 

leerstellingen, zeggende van zijne kerk Extra eccksiam nulla est salus' " Men vraagt zich hierbij af 

uit welke bronnen Teenstra hier heeft geput Zijn verhaal is helaas oncontroleerbaar. We kunnen 

daartegen met bronnen uit Ulrum zelf correcties aanbrengen op deze partijdige beeldvorming 

Rust teruggekeerd 
Het is zondag 12 oktober 1834 in Ulrum niet gekomen tot ongeregeldheden. De 
begrijpelijke spanning in dorp en kerk was enkele uren goed merkbaar geweest, 
maar al na afloop van de morgendienst was er nauwelijks reden meer om te denken 
dat er nog een (verlate) ontlading zou plaats vinden. Ook de aanwezigheid van een 
gerechtsdienaar - niet van de veldwachter - had voldoende effect gesorteerd. En na 
de middagsamenkomst waren de gemoederen helemaal tot rust gekomen. De bur
gerlijke autoriteiten hoefden zich geen zorgen te maken over het verdere verloop van 
die zondag. Volgens het procesverbaal van de Ulrumse assessor werd er die avond 
weer bij de weduwe Koster vergaderd 'om aan te hooren de verkondiging van den 
Heer De Cock'. Dit verbaal werd opgesteld op vrijdag 17 oktober, toen de daad van 
de Afscheiding zich in Ulrum die week al op maandag en dinsdag had voltrokken. Er 
werd nog geen melding van gemaakt. 

Het effect op de consulent en zijn collega's 
Ds Smith heeft in zijn verslag een gevoelige toon aangeslagen, hij gaf eerst op de 
Ringvergadering van dinsdag 14 oktober een voorstelling van zaken die gekleurd 
werd doordat hij sommige ervaringen in krachtige bewoordingen weergaf Later 
deed hij dat ook in zijn persoonlijke rapportage. Zijn collega's zullen het met afkeer, 
misschien soms met afgrijzen hebben aangehoord. De schriftelijke weergave in de 
brieven van de Ring Leens aan het PKB en aan de Gouverneur van Groningen lijkt 
ons ook zeer geschikt om de kerkelijke en wereldlijke autoriteiten aan te sporen om 
met krachtige middelen op te treden. 
De dag van deze Ringvergadenng viel na het besluit van de Ulrumse kerkenraad 
om tot Afscheiding over te gaan; niemand van de Ringpredikanten zal daar m de 
pastorie van Hornhuizen al weet van hebben gehad Het nieuws daarover heeft hen 
niet eerder dan woensdag bereikt, toen de Ulrumse gemeenteleden hun keuze had
den gemaakt. In het op 17 oktober gedateerde schrijven van ds. Smith werd van deze 
gebeurtenis echter nog geen melding gemaakt. Hij en zijn collega's keken vooruit 
naar de komende zondag, waarop ds. Van der Helm uit Niekerk de dienst in Ulrum 
zou verrichten. 

Deze Latijnse spreuk betekent 'Buiten de kerk is geen zaligheid', de zinsnede komt al voor in de kerk 
van de tweede en derde eeuw, o m bij Ongenes en Cypnanus Vgl H Bavinck, Gereformeerde Dogmahek, 
4, 295, en O C Berkouwer, De Kerk, 1, 160-194 Over de rol van deze spreuk in de loop der kerkgeschie
denis vindt men de basisgegevens in G J Mmk, Builm de kerk geen enkel behoud^' Apeldoorn 2000 
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Intussen komt het geheel van deze officiële rapporten en berichten op de lezer over 
als teksten die lijden aan een vrij ernstige vorm van overdrijving. Ds. Smith - die hier 
als slachtoffer zijn ervaringen bekend maakte - heeft het die zondagmorgen in het 
gedrang nogal benauwd gehad - maar wie niet? Hij zal van een of meer kerkgangers 
een arm, een hand of een knie aan zijn lichaam hebben gevoeld, maar wie zou dat 
niet net zo hebben ervaren? Het zal Smith allemaal veel te lang geduurd hebben, 
maar voor wie gold dat niet? Maar was het hele gebeuren werkelijk levensbedrei
gend? 
Smith heeft daarbij belangrijke nuances niet 'meegenomen' in zijn relaas. Feitelijk 
heeft hij het steeds over de hem betoonde tegenwerking en de bedreiging die hem ten 
deel viel, terwijl de dienst op zich zonder problemen was verlopen. Bovendien had hij 
ook best zijn waardering kunnen uitspreken voor de herhaalde oproep van Scholte 
om voor de vertrekkende voorganger ruimte te maken. Maar hij interpreteerde diens 
handelwijze als een poging om nog iets gedaan te krijgen. 
Ds. Smith wekt al met al sterk de indruk zijn slachtofferrol net iets te nadrukkelijk 
te spelen. Maar zijn collega's hebben er geen moeite mee. Ook zij zullen .slachtoffer 
kunnen worden als zij hun dienst in Ulrum moeten verrichten. Dat er een breuk zou 
plaats vinden werd ook verwacht door de Hervormde predikanten in de Ring Leens. 
De collega's van De Cock hielden zonder meer rekening met de gedachte dat het zo 
ver kon komen dat de kerk van Ulrum werd gesloten 'totdat de zaak van H. de Cock 
haar volle beslag zal verkregen hebben'.^^ 

In de rechtszitting te Appingedam zijn de diensten van 12 oktober ook voor ds. Scholte 
een vervelende zaak geworden. Hem werd verweten dat hij de oorzaak was van alle 
wanordelijkheden. Hij moest zich in november voor de rechter verantwoorden. Hij 
werd na verhoor in Appingedam bijna een week lang in hechtenis gehouden. De 
rechtbank leek eerst genoegen te willen nemen met een eenzijdig getuigenis dat in de 
lijn lag van het gevoelvol relaas van ds. Smith. Pas na het inschakelen van getuigen uit 
Ulrum ten gunste van Scholte werd hij in vrijheid gesteld. Hij werd later in Appinge
dam vrijgesproken." 

De ervaringen van deze dagen in oktober 1834 hebben aangetoond dat er absoluut 
geen sprake meer was van enige vorm van samenwerking tussen De Cock (en zijn 
kerkenraad) en de 'hogere' autoriteiten van de kerk. De blokkades leken definitief, 
de verharding ten opzichte van elkaar gold over de hele linie. Intussen bevonden 
De Cock, Scholte en al hun medestanders zich in hun denken al op weg naar 'de 
vrije kerk'. En op de eenmaal ingeslagen weg was men nu bij het punt aangekomen 
waarop men ging inzien dat een afsplitsing van 'de grote kerk' niet meer als een 
mogelijke optie gold maar een noodzakelijke stap was geworden. Veel geloofsgeno
ten in en buiten Ulrum deelden dat inzicht. Het wachten was op Hendrik de Cock 
en zijn nog altijd niet geschorste mede-ambtsdragers. 

Het opstel len van de Acte van Afscheiding 
Overzien we de hier beschreven gebeurtenissen nog eens vanuit de vraag vrie initia
tief heeft genomen tot de Afscheiding, en wie de opsteller(s) is (zijn) van de Acte van 

Rapport Ring Ineens aan het PKB van Groningen d.d. 14 oktobor 1834. 
Over de ontwildtelingen in het proces tegen Scholte kan men gedetailleerde informatie vinden bij F.L. 
Bos, Archiefitukken, II, 59-67. 
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Afscheiding, dan werd het lange tijd als een feitelijk gegeven gehanteerd dat niemand 
Zichzelf expliciet daarvoor bekend gemaakt heeft. Dat zou op bescheidenheid kunnen 
wijzen , maar het duidt wellicht eerder op een erg gevoelig punt dat alles te maken 
heeft met de later zo verslechterde verhoudingen tussen Scholte en De Cock. Hoewel 
Helenius de Cock voor de biografie over zijn vader heeft beschikt over de brieven 
die hierin cruciaal zijn, heeft hij doe niet verwerkt. Daardoor laat hij de rol van H.P. 
Scholte op dit punt onbelicht. Vóór we hier nader op ingaan geven we eerst een kort 
overzicht van de auteurskwestie. Daarin speelt het feit dat De Cock als auteur de 
Acte van Afscheiding zelf niet ondertekende een eerste rol. Dat gegeven kan men als 
volgt interpreteren: hij vond ondertekening niet gepast omdat er in de derde persoon 
enkelvoud over hem geschreven werd, en dan ook nog in zeer waarderende bewoor
dingen. Als zijn naam niet onder de acte stond, kon men het document beschouwen 
als een zuivere solidariteitsverklaring van kerkenraad en gemeente met hun predi
kant - immers: alle ouderlingen en diakenen van Ulrums kerkenraad hebben hun 
handtekening gezet en zij spreken over De Cock als 'onzen onregtmatig geschorste 
Predikant' is en die wij 'als onzen wettig geroepen en geordenden Herder en Leeraar 
blijven erkennen'.''' Een verdere aanwijzing ten gunste van De Cocks auteurschap 
is een schrijven van hem in 1836 waarin hij het heeft over 'mijne Acte van Afschei
ding' - en dat duidt op een sterke persoonlijke betrokkenheid bij de formulering van 
de tekst.*̂ '" 

De vraag naar het auteurschap is een halve eeuw na dato door S. van Velzen echter 
resoluut beantwoord met de woorden: "Niet ds. de Cock, die er slechts enige aante
keningen met zijn hand op geplaatst heeft; ook ds. Scholte niet..." Van Velzen, die 
hier zeer stellig spreekt, zal toch wel kennis hebben genomen van De Cocks hierbo
ven vermelde mededeling uit 1836? Hij oppert vervolgens wel de mogelijkheid dat 
'de een of ander, een kerkeraadslid of een lid der gemeente' de opsteller van de Acte 
is geweest.™ 
In 1984 heeft D. Deddens - in navolging van J. Wesseling" - de vraag naar het 
auteurschap van de Acte van Afscheiding gepoogd te beantwoorden met een nog 
ietwat onzekere verwijzing naar Douwe van der Werp, de afgezette ondermeester 
van Houwerzijl. Deze had zich eerder al - samen met L.J. Dijkstra uit Smilde in 
de strijd geworpen met een brochure tegen F. Hofstede de Groot. En Van der Werp 
bereidde op dat moment nog meer brochures voor, waarin hij zijn sterke betrokken
heid op de persoon en het werk van De Cock duidelijk het uitkomen.'^ De Cock-

" Dit in tegenstelling tot de op 1 november 1834 uitgegeven loespraak en Uitnoéging (dat een toelichting 
IS op de Acte), waarvan vast staat dat De Cock de auteur is, hij heeft er ook /ijn handtekening onder 
gezet, en hier schrijft hij in de eerste persoon enkelvoud als het over hem zelf gaat H de Cock, VG, I, 
599w. 

" H de Cock, De sluwe en listige raadslagen van de dne Aihitofels , Groningen 1836, 47, in VG, II, 389 
'" S van Velzen, Gedenkschrift der Christelijke Gereformeerde Kerk, (1884), 140 
" J Wesseling, Afsch Gron , I, 57 
^̂  Van der Werp gaf twee brochures uit a De Gesteldheid van de Aederland^che Kerk, en de Avondwolf onder de 

Lammeren van Chrutus, voorgesteld in twee bneven (geschreven met K P Ritsema en misschien al in 1834 
uitgekomen) en b Lofdicht van een door God geduldig en lijdzaam gemaakten hjder mt (yeendum 1835) De heer 
Ben Doornbos dateerde beide werkjes op maart 1835, maar door meerdere geschiedschrijvers is het 
tweede werkje in 1834 gedateeid, K ter Laan en H J Jansonius, Gedenkwaardtgheden, 175 (nrs 95 en 96) 
In 1835 gaf Van der Werp ook nog uit Geestelijke wapenheeten en Belijdenis myns geloofs by het verdrukken en 
vervolgen van H de Cock (Veendam 1835) 
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duidde hem in 1834 aan als 'een eerzame jongeling'." Maar over het auteurschap 
van de Acte van Afscheiding heeft Van der Werp zelf geen nader licht gegeven. In 
zijn levensverhaal kan men echter wel een periode aanwijzen waann hij zich met 
de gang van zaken rondom de Afscheiding in Ulrum heeft kunnen bemoeien. Hij 
woonde nog altijd in Houwerzijl, in de nabijheid van Ulrum; en hij was in oktober 
1834 nog werkloos. Gezien zijn opleiding was Van der Werp - waarschijnlijk als 
enige in Ulrum en omgeving''' - ook in staat een document als de Acte te concipië
ren, zeker als hij daarbij op aanwijzingen van De Cock mocht rekenen Maar dan 
is het wel bevreemdend dat hij als schoolmeester niet zelf de pen gehanteerd heeft, 
maar dit heeft overgelaten aan de Houwerzijlster dagloner Alle Berends Groen'^, 
die, zoals J. Wesseling door bestudering van het handschrift onomstotelijk wist aan 
te tonen.'^ Maar dat betreft dus niet het auteurschap van de Acte. Als Van der Werp 
dat op zich had genomen, zou hij daarvan, aldus zijn Amerikaanse biografe Janet 
Sheeres-Sjaarda, geen geheim van gemaakt hebben." 

Aan de onzekerheid omtrent het auteurschap van de Acte van Afscheiding kunnen 
we echter nu een eind maken! Immers, enkele direct betrokkenen te Ulrum hebben 
ieder voor zich een belangwekkend relaas nagelaten over de dagen van de Afschei
ding, verslagen die tot nu toe door historici niet gebruikt zijn (of over het hoofd 
gezien of niet op hun waarde geschat). Het gaat hier namelijk om twee tamelijk 
uitvoerige brieven in het archief van De Cock die betrekking hebben op de ontwik
kelingen van 12 en 13 oktober 1834. Het eerste schrijven is van een anoniem en tot 
nu toe onbekend gebleven persoon die de feiten kende vanaf het begin van De Cocks 
verbintenis aan Ulrum en ook over veel gedetailleerde kennis van diens levensgang 
beschikte. Het moet iemand zijn geweest uit de kring van de kerkenraad of die daar 
dichtbij stond; we hebben het sterke vermoeden dat het Alle B. Groen betreft, een 
medewerker van De Cock die goed bekend was met diens levensgang.'* Het staat 
immers vast dat hij (letterlijk) de pen gehanteerd heeft om de Acte van Afscheiding 
te kopieren. 

" We kiezen voor 'eerzame' en met voor 'eenzame', vgl D Deddens m Hendnk de Cock, FG, I, 616 
'* We kunnen gevoeglijk uitsluiten dat de zittende leden van Ulrums kerkenraad de Acte hebben opge

steld, een eerder document (FL Bos, Archiefstukken, I, 266w) dat wel uit hun midden is voortgekomen 
vertoont een stijl die tamelijk gebrekkig was en die we met terug vinden in de Acte zelf 

" Alle Berends Groen (1796-1854), dagloner afkomstig uit Houwerzijl, hij werd in 1835 ouderling te 
Ulrum en oefende geregeld m de regio, hij werd na opleiding door Hendnk de Cock in 1842 predikant 
in de afgescheiden gemeente van Scharnegoutum, m 1846 te Onstwedde en in 1848 te Garrelsweer, 
waar hij overleed 

" J Wesseling, Afich Gron , I, 5 5 w 
" Janet Sheeres-Sjaarda te Grand Rapids (USA) durft het als biografe van Douwe van der Werp niet aan 

hem als de auteur van de Acte van Afscheiding aan te wijzen Zij wijst op de correspondentie in 1859 
tussen Van der Werp en Helemus de Cock, daann is wel de verhouding tot Hofstede de Groot aan de 
orde gekomen, maar met die van het mogelijk auteurschap van de Acte Verder schreef mevr Sheeres 
mij op 9 september 2005 "Douwe zelf was niet iemand che zoiets voor zichzelf zou houden, tenminste 
met voor zijn eigen familie, en in een stukje dat zijn kleinzoon ooit schreef over 'My Grandfather' in 
de Wachter (de CRC kerk krant die Douwe hier begon en redacteur van was) kwam dat niet ter sprake, 
terwijl dat toch wel belangnjk genoeg was om daarover te schnjven " Mail in het archief i an de auteur 

'^ Het bewaard gebleven document is onvolledig, de naam van de afzender is daardoor onbekend. 
Archief De Cock, GA Kampen, inv nr 77 Het handschnft en de stijl van deze tekst geven ons voldoende 
aanleiding te vermoeden dat A B Groen de auteur is 
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Het tweede schrijven is van de hand van G.K. Bos, in 1834 diaken van de gemeente. 
Hij schreef 25 jaar na dato 'Een Verzameling van de Geschiedenis van de Her
vormde Kerk ten tijde van Do. De Cock', waarin hij zijn lezers een kijkje gunde 
achter de schermen van de kerkenraad die het besluit nam over de Afscheiding.''' In 
dit document wordt zonneklaar aangegeven dat het vast stond dat het nog het tijdens 
de aanwezigheid van Scholte of in ieder geval kort na diens vertrek tot afscheiding 
zou komen. 
De beide verhalen maken ook duidelijk wie de drijvende kracht is in dezen geweest: 
ds. H.P. Scholte!. Hij concipieerde zelfs de Acte van Afscheiding! 
De onbekende schrijver, waarschijnlijk dus A.B. Groen, stelt dat ds. Scholte na de 
middagpreek op 12 oktober in de open lucht te Ulrum 'een grond geschreven [heeft] 
van afscheiding' en 'hierna volgde de afscheiding'. Daaruit mag men opmaken dat 
Scholte de argumenten heeft aangedragen voor het besluit tot afscheiding. Dit wordt 
bevestigd door wat diaken G.K. Bos neerschreef, namelijk dat Scholte op de vergade
ring van de kerkenraad^" ten huize van De Cock aanwezig was 'om nu te overleggen 
hoe nu te handelen daar de vijandschap zo hoog liep'. Waarop de belangwekkende 
woorden volgen: "Wierde door Scholte een voorstel gedaan om af te scheiden van 
het thans bestaande hervormde kerkgenoodschap'. Daarop bleef De Cock volgens 
Bos enige tijd stil; "doch later verzogt Dom. De Cock aan Scholte of hij dan eens 
een akte wilde schrijven dat heeft Scholte dadelijk welwillend beantwoord toen de 
akte was geschreven heeft Scholte hem de kerkeraad voorgelezen. Daar het tot aller 
genoegen was is het dadelijk door al de leden des kerkenraads ondertekend dit is 
aan de gemeente bekend gemaakt. Eenige dagen daarna is de gemeente vergadert 
geweest bij de Wed. Fr. Koster waar de afscheiding toen plaats had door de gan-
sche gemeente na dat men vooraf knielende 't gebed tot God heeft opgezonden en 
daarna is de akte algemeen ondertekend." 

Op grond van deze twee getuigenissen kunnen we dus stellen dat ds. H.P. Scholte 
de ontwerper is geweest van de Acte van Afscheiding te Ulrum. Of dat betekent 
dat iedere zinsnede door hem is geconcipieerd, kunnen we niet meer vaststellen. 
De Cock zal de eindredactie voor zijn rekening hebben genomen. Het document is 
daarmee een co-productie geweest. 
In de beeldvorming over deze ontwikkeling blijft het een vast gegeven dat Scholte 
zich er niet op heeft willen voorstaan dat hij de Acte van Afscheiding heeft geconcipi
eerd. Er was, naar Scholte getuigde, 'in geenen deele een plan beraamd tusschen mij 
en Ds. H. de Cock' en hij noemde het opmerkelijk dat de Afscheiding te Ulrum en 
die in Noord-Brabant onafhankelijk van elkaar hadden plaats gevonden." De Cock 
bevestigde dit in 1836 met de nadrukkelijke mededeling: "<fe scheiding nl., deze geschiede 
niet door middel van De. Scholte maar van Mij, een gering, nietig en onwaardig werktuig 

Het verhaal van G K Bos diende in 1859 als hét antwoord namens Ulrum op de toen door Helenius 
de Cock verzonden vragenlijst, ds J A Donkers was toen predikant te Ulrum en heeft Bos zover weten 
te knjgen dat deze direct betrokkene (') zijn verhaal aan het papier toevertrouwde Archief De Cock, 
GA Kampen, inv nr 75 
G K. Bos schnjft dat deze vergadering gehouden werd op maandag, maar toen was Scholte al vertrok
ken De stelligheid van Bos over de aanwezigheid van Scholte (die nog op de dag van zijn middagpreek 
naar Groningen vertrok) moet ons ertoe brengen de datum van deze kerkenraadsvergadenng te stellen 
op zondag (direct na de middagdienst) 
Hel de Cock,//CTtó/nA, 298. 
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in de hand des Heeren, niets dergelijke bedoelende of vooruitziende (God is mijn getuige') 
maar die van God gesteld werd, tot eene van alom onderkenbare banier ""̂  
De Acte van Afscheiding of Wederkeenng is dus het geesteskind van Hendnk de Cock en 
H P Scholte samen Terwijl de uiteindehjk vastgestelde tekst en de verantwoordehjk-
heid daarvoor berusten bij de kerkenraad van Ulrum 
Na vaststelling van de tekst ging men over tot het vermenigvuldigen van de Acte, dat 
IS het werk is geweest van een werkgroep bestaande uit De Cock, Van der Werp en 
Groen die zich op de 12* en 13'"'̂  oktober 1834 in de studeerkamer van de pastone 
in Ulrum beijverden met het kopieren van de tekst De eindverantwoordelijkheid 
voor de Acte kwam te hggen bij de kerkenraad van Ulrum onder voorzitterschap 
van Hendnk de Cock 

Van 12 naar 13 oktober: De Cocks besl iss ing 
In Ulrum kwamen dt ambtsdragers daags na deze bijzondere zondag weer bij elkaar 
horen Onder hen nam De Cock de eerste plaats in, hij trad weer op als voorzitter 
van de kerkenraad Hij was nu duidehjk tot het besef gekomen dat er geen weg terug 
meer mogelijk was Hij heeft daarom op zondag 12 oktober zijn besluit genomen om 
met zijn kerkenraad de definitieve beslissing te nemen 
Helenius de Cock schreef later dat zijn vader 'tot de overtuiging was gekomen, dat 
de synodale commissie, zelfs indien zij het ook wilde, hem niet kon bijstaan', even
eens dat hij mets meer van de koning verwachten mocht "Daarom zag hij van zijn 
vroeger voornemen af, en vond weldra in alles wat er in de laatste dagen gebeurd 
was, de aanwijzing, dat de tijd tot verwerping van het kerkbestuur was gekomen 
Hij wist nu met zekerheid, dat zijne afzetting injanuan 1835 zou volgen - De bnef 
van het provinciaal kerkbestuur was een nieuw bewijs, dat dit bestuur het tegen zijne 
leer gemunt had en hare prediking zocht te verhinderen "Daarna maakt Helenius 
melding van de dagvaarding om voor de rechter te Appingedam te verschijnen En 
hier volgt dadelijk de belangnjke mededeling op over 'de bepaalde aandrang van 
de kerkeraad van Ulrum en vele anderen, om tot de afscheiding over te gaan' Met 
andere woorden Hendnk de Cock heeft in dezen in relatie tot zijn medegelovi
gen de beslissing genomen "Dit alles, in verband met wat er sedert 1833 gebeurd 
was, bracht hem tot de overtuiging, dat hij zich den aandrang van den kerkeraad 
niet langer mocht ontrekken, dat onderwerping aan het kerkbestuur voortaan zonde 
zou zijn, dat de tijd tot handelen tegenover dat bestuur was gekomen, en dat hij de 
gemeente niet langer ten prooi mocht laten aan de willekeur van een kerkbestuur 
en de verderfelijke leenngen der nngpredikanten Waarvan hij den 12''"" October 
getuige was geweest, toen ds Smith over de zaligsprekingen bij Matth 5 predikte 
Aan die overtuiging getrouw, aarzelde hij nu ook met, maar nep reeds den volgenden 
dag, Maandag den 13*° October den kerkeraad bijeen en deelde hen zijn besluit 
mede " De reacties van de twee ouderlingen en dne chakenen waren bijzonder posi
tief het verheugde hen dat hun predikant tot dit ingnjpende besluit was gekomen 

' ' H de Cock De sluwe en listige raadslagen van de dne Achitofek onzer dagen Groningen 1836 4b i n F 6 , n , 
388 
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B. D E DAAD VAN DE AFSCHEIDING 

Twee fasen 
De Afscheiding heeft zich in Ulrum voltrokken in twee fasen die niet los van elkaar 
te denken zijn: 
1. op de avond van maandag 13 oktober 1834 nam de voltallige kerkenraad het 

besluit om zich af te scheiden 'degene die niet van de Kerk zijn 'en daarmee van 
het bestuur van de Nederlandse Hervormde Kerk en dat te doen door middel 
van de ondertekening van de Acte van Afscheiding of Wederkeenng; 

2. op dinsdagavond 14 oktober 1834 kwam een groot deel van de gemeente bij
een om, indien gewenst, zich ook los te maken van de Hervormde Kerk door 
dezelfde Acte te ondertekenen. 

We willen op dit punt aangekomen eerst een definitief antwoord geven op de vraag 
wie de opsteller(s), de schnjver en de ondertekenaars van de Acte waren. Vervolgens 
gaan we de tekst van de Acte inhoudelijk analyseren, daarbij lettend op het beroep 
op de Bijbel en op de Gereformeerde confessie. Ook willen we de Acte vergelijken 
met soortgelijke documenten. Als volgende aspect willen we in dit hoofdstuk nagaan 
hoe de (eerste) receptie is geweest van de Ulrumse besluiten - zowel bij voor- en 
tegenstanders van afscheiding, als bij hen die daarin niet konden of wilden kiezen. 
Daarbij letten we ook op de mensen uit de knng van het Réveil, maar hun reacties 
bewaren we voor een apart hoofdstuk. Als laatste aspect dient ook de kerkrechtelijke 
status van de oude en van de nieuwe gemeente van Ulrum bekeken te worden. 

BIJ de bronnen voor de geschiedschnjving van deze kerkhistorische mi|lpaal komt als eerste de 

in het Gemeentearchief in Kampen bewaarde documentatie in het Archief De Cock in aan

merking Daarin bevinden zich meer dan alleen de famihe-archivaha van De Cock, namelijk 

ook documenten van de Hervormde en Gereformeerde Kerk van Ulrum ^̂  In een aansluitend 

hoofdstuk zullen we de reacties van kerkelijke en burgerlijke autoriteiten leren kennen, tevens is 

een blik in de pers onontbeerlijk Daaronder is met name de reactie uil de kring van het Reveil 

van groot gewicht, in de Nederlandsche Stemmen wordt een maand na de Afscheiding het (eerste) 

standpunt van deze opwekkingsbeweging bekend gemaakt Daarnaast is er de particuliere cor

respondentie tussen de kopstukken van het Reveil 

Ook schenken we enige aandacht aan de berichtgeving en verantwoording over afscheidingen 

in andere gemeenten, waardoor we een summiere vergehjking kunnen maken met Ulrum Hier

voor zijn de biografieën van de predikanten H P Scholte, A Brummelkamp, S van Velzen en 

G F Gezelle Meerburg van belang 

De Afscheiding van de kerkenraad van Ulrum 
Op de avond van maandag 13 oktober vergaderde de kerkenraad van Ulrum op 
verzoek van ds. De Cock. Hij had te kennen gegeven nu in te stemmen met de reeds 
langer in de raad levende wens tot afscheiding In deze vergadering werd toen de 
tekst van de Acte van Afscheiding of Wederkeenng door De Cock voorgelezen. We laten de 
onginele tekst hier nu volgen.̂ "^ 

J C 0)iktm2i, ArchuJDe Cock Kampen z j , 4 5 w 
Van de Acte van Afscheiding zijn naderhand meerdere afschriften geschreven (de meeste door A B 
Groen), waarvan de tekst wel eens een klein verschil toont met de oorspronkelijke acte 
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"Wy ondergetekenden Opzienderen en Limaten der Gereformeerde Gemeente van Jezus 
Christus te Ulrum; sedert geruimen tijd opgemerkt hebbende, het bederf in de Nederlandsche 
Hervormde Kerk, zoo wel in de verminking of verloochening van de Leer onzer vaderen 
gegrond op Gods woord, als in de verbastering van de bediening der Halige Sacramenten 
naar de verordineenng van Christus in ^n woord; en in het bijna volstrekte verzuim der ker
kelijke tucht, welke stukken allen naar onze Gereformeerde belijdenis Art. 29 kenmerken zyn 
der ware kerk, door Gods genade eenen Herder en Leeraar ontvangen hebbende die ons naar 
den woorde Gods de zuivere leer onzer vaderen voorstelde dezelve zoo wel in het bijzonder 
als ook in het algemeen toepaste, werd de gemeente daardoor meer en meer opgewekt om zich 
in belijdenu en wandel te ngten naar den regelmaat des Gehofs en van Gods Halig woord 
Galaten 6:16, Philipp. 3.16 en ook afstand te doen van het dienen van God naar mensche-
lijke geboden omdat Gods woord ons zegt dat dit te vergeefs is, Matth. 15:9. En tevens te 
doen waken voor de ontheiliging van de tekenen en zegelen van Gods eeuwig genadeverbond: 
hierdoor leefde de gemeente in rust en vrede, doch die rust en vrede werd gestoord, door de 
hoogst onregtmatig(e) en ongoddelijke schorsing van onzen algemeen gehefden en geachten 
Herder en Leeraar; tengevolge van zyn openbaar getuigenis tegen de valsche leer en verontrei
nigde openbare Godsdienstoefeningen. Stil en kalm heeft de gemeente zich met hunnen Herder 
en Leeraar tot hiertoe gedragen, onderscheidene allerbillijkste voorstellen werden gedaan door 
onzen Herder en Leeraar en door de overige Opzienderen der gemeente, meermalen werd 
onderzoek en oordeel opgrond en naar Gods woord gevraagd doch alles te vergeefs, classicale, 
Provintieale en Sinodale Kerkbesturen hebben dit allerbillijkste verzoek geweigerd, en in tegen
deel gevorderd, berouw en leetwezen zonder aanwijzing van mudnjf uit Gods Heilig woord, 
en onbepaalde onderwerping aan sinodale regelmenten en voorschriften, zonder aanwijzing 
dat du op Gods woord in alles gegrond zyn, daardoor heeft nu dit JVederlansche kerkbestuur 
Zich gelijkgesteld aan de door onze vaderen verworpene Paapsche kerk, dewijl niet alleen het 
vroeger opgenoemde verderf word opgemerkt, maar daannboven Gods woord wordt verwor
pen of kraehtebosgemaakt door kerkelijke wetten en besluiten, Matth. 15:4, 23:4, Markus 
7:7 en 8 en zy vervolgd du godzaliglijk willen leven in Chnstus Jezus naar ^ne eigene 
voorschnften in ^n woord opgetekend (Matth. 2:13, 5.11, 12 10. 23 23:34. Lukas 
11:49. 12-12Joh. 5:16. 15:20. Hand 7:52, 9:4. 22:4.7. 26:11,14,15 Rom. 12.14. 
1'" Connten 15-9. Gal. 1.13,23. 4.29. Philp 3:61'" Tess. 2:15 Openb 12:13. Matth. 
5:10 13:21. Markus 10.30. Hand. 8:1, 13.50. Rom. 8.35. V Connten 5-12. 2'''Cot 
4.9. 12.10. Gal. 5.11. 6:12. 2''' Tess. 1-4. 2 * Timotheus 3:11,12 ende consaentu der 
menschen gebonden; eindelijk u op gezag van het Provintuaal Kerkbestuur de Prediking van 
het woord Gods door een openbaar erkend Kerkleeraar in ons midden de WelEW. Z^er Gel 
Heer HP. Scholte Gereformeerd Leeraar te Dovren en Gindren in het Land van Heusden en 
Altena Provintu Noordbraband verboden geworden, en de onderlinge bijeenkomsten der gelo
vigen welke met open deuren werden gehouden, werden met geldboeten gestraft Uit dit alles 
tezamen genomen is het nu meer ah duidelijk geworden dat de Nederlandsche Hervormde 
Kerk niet de ware, maar de valsche kerk is volgens Gods woord en Art. 29 van onze belijde
nu, weshalve de ondergetekenden met dezen verklaren dat zy overeenkomstig het ampl aller 
gelovigen Art 28 zich afscheiden van degene du nut van de Kerk zyn, en dus geen gemeen
schap meer te willen hebben, met de Nederlandsche Hervormde Kerk, tot dat deze terug keert 
tot de waarachtige dienst des Heeren en verklaren tevens gemeenschap te imllen uitoefenen met 
alk ware Gereformeerde ledematen, en zich te unllen vereenigen met elke op Gods onfeilbaar 
woord gegronde vergadering aan wat plaatze God dezelve ook vereenigd heeft, betuigende 
met dezen, dat wy ons in alles houden aan onze aloude Formulieren van eenigheid, ML de 
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belijdenis des geloofs, de Heidelbergsche Catechismus en Canones der Simde van Dortrecht 
gehouden in den jaren 1618, 1619 onze openbare Godsdienstoefeningen te richten naar de 
aloude kerkelijke liturgie en ten opzichte der Kerkdienst en bestuur ons voor het tegenwoordige 
te houden aan de kerkenordening opgesteld door de voornoemde Dortrechtsche Sinode, einde
lijk verklaren wij bij dezen dat imj onzen onrechtmatig geschorsten Predikant als onzen wettig 
geroepen en geordenden Herder en Leeraar blijven erkennen. 

De eerste ondertekenaars waren de twee ouderlingen van de gemeente, J J . Beukema 
en KJ. Barkema; daarna tekenden de drie diakenen, K.A. van der Laan, D.P Rit-
sema en G.K. Bos. 
Dat de mannenbroeders nog vragen en opmerkingen hadden is niet aannemelijk, 
men had er in een eerdere vergadering van de raad al over kunnen spreken. De 
notulen zwijgen dan ook. 
Met deze Acte van Afscheiding had de kerkenraad van Ulrum de band met het kerk
bestuur van de N H K verbroken. Ze was de eerste 'vrije kerkenraad' in Nederland. 
Nu moesten de kerkleden nog hun keuze maken. De raad besloot om het onderte
kenen van de Acte door gemeenteleden de volgende avond te laten plaats vinden. 
Het adres voor de beoogde vergadering was, zoals gebruikelijk, de herberg van de 
weduwe Koster. 
Op de vraag hoe alle gemeenteleden op zo korte termijn daarvoor konden wor
den uitgenodigd geven de bronnen geen antwoord. Maar de korte contactlijnen in 
een dorpsgemeenschap als Ulrum - gerekend vanaf de zes personen die het besluit 
namen - maakten dat bijna ieder gemeentelid aan deze uitnodiging gehoor kon 
geven. Wie echter verhinderd was kreeg de zondag erna ook nog gelegenheid zijn of 
haar handtekening te plaatsen. 

De Afscheid ing van de g e m e e n t e van Ulrum 
Op dinsdag 14 oktober kwam een groot deel van de nog Hervormde gemeente van 
Ulrum bij elkaar om van de kerkenraad te vernemen welke weg men kon kiezen voor 
de toekomst van de kerk. In grote betrokkenheid luisterde men naar de uiteenzetting 
van De Cock die uitmondde in de voorlezing van de Acte van Afscheiding of Wederkee-
nng. Het is niet bekend of er nog uitvoerige discussies hebben plaats gevonden. Het 
plechtige moment waarop tot afscheiding werd overgegaan werd ingeleid met het 
geknield bidden tot de Heer van de kerk. Helenius de Cock geeft 50 jaar na dato 
de volgende indruk weer van de gemeente die in de vergaderruimte bij de weduwe 
Koster met grote spanning wacht: "Nu komt de leeraar, haar leeraar, die zij liefheeft 
en hoogacht, met de kerkeraad in haar midden. Geheel zijn voorkomen toont dat hij 
doordrongen is van 't gewicht van deze ure, en beseft, dat wat thans geschieden zal 
hoogst belangrijke gevolgen moet hebben. Hij knielt neer in 't midden der gemeente 
en geheel de gemeente valt met hem neer voor 't aangezichte Gods. Er wordt gebe
den. Daarna wordt aan de gemeente de geschiedenis der laatste maanden herinnerd; 
de toestand der Kerk wordt blootgelegd en haar wordt meegedeeld, welk besluit de 
leeraar en de kerkeraad hebben genomen."^^ 

Daarna konden de lidmaten en zij die als lidmaat wensten te worden beschouwd naar 
voren komen om hun handtekening te schrijven onder de Acte. Dat werd gedaan 

"' H de Cock, Ma vijftigjarm Feestrede bij de herdenking der Afscheiding te Ulrum, Groningen 1884, 12. 
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door 137 mensen, ook namens hen die daartoe een machtiging hadden en/of voor 
hen waarvoor men als ouders verantwoordelijkheid droeg. Zij die niet schnjfvaardig 
waren, zetten een kruisje, waarna een lid van de raad de naam erbij schreef. Als we 
de ondertekenaars rubriceren dan krijgen we het volgende overzicht: 
a. 5 leden van de kerkenraad en 52 belijdende leden: samen als 'opzienderen en 

lidmaten' aangeduid op de Acte; 
b. 18 leden die tijdens de schorsing van De Cock lidmaat wdlden worden en nu 

door de kerkenraad waren 'aangenomen'; 
c. 62 hoofden van gezinnen die - hoewel nog geen belijdend lid - gerekend wilden 

worden tot de afgescheiden gemeente van Ulrum."'' 
Namens hoeveel personen deze 137 mensen handelden is niet met zekerheid te zeg
gen. Volgens de meeste schattingen bedroeg het totaal aantal kerkleden in het begin 
tussen de 300 en 400. 
Ook werd op de achterzijde van de Acte een 8-tal namen genoteerd van hen die, zoals 
de kerkenraad het het omschrijven 'uit ons zijn uitgegaan, omdat zij van ons niet en 
waren'. Onder hen bevonden zich de onderwijzer-organist-koster A J Buiringe en 
twee leden van de kerkvoogdij AJ. Sleuver en A.K. Groothuis^', wiens vrouw echter 
wel met de Afscheiding mee ging. De heren Sleuver en Groothuis werden vervolgens 
ambtsdrager in de NHK van Ulrum."" 
Het hjkt een opmerkelijk gegeven dat de kerkenraad die zich op 13 oktober had 
afgescheiden van het Hervormd kerkgenootschap het bijzondere feit betreffende de 
met-afgescheidenen niet in het (oude) notulenboek heeft vastgelegd. Maar dat was 
intussen niet meer mogelijk, de foliant was niet meer voorhanden sinds de dominee 
geschorst was. In het bewuste boek zou na de reorganisatie van het kerkelijk leven 
van het niet-afgescheiden deel van de NHK te Ulrum consulent N. Smith zijn weer
gave neerschrijven. 
Dat deed hij als volgt: 

"Den 9 October kwamen JJ Beukema Ouderling en K. van der Laan bij de consulent te 
Leens en verzochten of met de Heer Scholte Predikant in Moordbraband, de predikbeurt, die 
voor de consulent den 12 oct te Ulrum invul mogt waarnemen, maar op grond van Art 11 
van het Reglement op de vacatures een negatief antwoord ontvangende, werden zy boos en 
zeiden, dat niettegenstaande deze wagenng, Scholte evenwel prediken zoude, hetwelk hoewel 
hiervoor gewaarschuwd, evenwel vrijdagavond den 10 oct. te Ulrum gebeurde, nadat hier 
van door de kerkeraad aan de aanhangers van de Cock zoo in als buiten Ulrum vooraf ken
nis gegeven was. Op zondag den 12 Oct. Bij de predikstoel komende, werd de consulent door 
Ds Scholte uit naam des kerkeraads die toen aanwezig was verzocht om de morgendienst te 

Van bijna iedere ondertekenaar heeft J S van Weerden de nadere identiteit en veelal ook de gezinssitu
atie en de sociale positie weten te achterhalen, Spanningen en Konflikten, 334-356 
Albert Kaspers Groothuis was administrateur van de kerkvoogdij van de N H K te Ulrum, in het dage
lijks leven oefende hij het beroep uit van heel- en vroedmeester, zijn vrouw Harmanna Neeltje van 
der Borg - was de SD'"" ondertekenaar van de Acte van Afscheiding Zij trouwde na het overlijden van 
haar man (1839) met Derk D Drukker uit Stroobos, die later predikant werd m de afgescheiden kerken 
J S van Weerden, 5/)anrattgCT!, 344, J Wesseling, 4AcA Gron , 1, 222 
In november 1834 werden in de N H K van Ulrum vier nieuwe ambtsdragers aangesteld (door het PKB 
van Groningen), twee ouderlingen A K Groothuis en A J Sleuver, en twee diakenen S H Oosterhuis 
en A H Kampenga Bnef van PKB Groningen aan Algemene Synodale Commissie te Den Haag, 21 
november 1834, Archief CB Middelbtum, RHC GA, in\ nr 27 
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mogen vervullen, maar dit wederom afgeslagen zijnde, werd de consulent van de predikstoel 
komende, op een zeer ernstige toon ander maal gevraagd, of hij namelijk Scholte, dan nut 
des achternamiddags mogte opklimmen, en ook dit van de hand wijzende, wilde de consulent 
de kerk verlaten, maar werd hienn niet alleen verhinderd, maar ook gestoten, geknepen en 
geschopt, zoodat hij bijna bezwijkende, door twee mannen opgenomen, de kerk uitgesleept en 
naar het huu van de kerkvoogd A Sleuver gebragt is. Des achternamiddags deed Ds Scholte 
eene veldpredikatie over Hebr 10 vs 19-22 in hel grasland van de pastory, ten zuiden het 
dorp Ulrum." 

Verder vermeldt ds. Smith in dit overzicht dat ten gevolge van het bovengenoemde 
ds. H.P Scholte werd geschorst door het Classicaal Bestuur van Heusden. 
Nu er een nieuwe start gemaakt was, zorgde de afgescheiden kerkenraad ervoor dat 
er ook een nieuw notulenboek op tafel kwam. Daarin werd echter niet het besluit 
van de raadsvergadering van maandag de 13* vastgelegd. Het nieuwe boek opende 
met een bondige notiüe over de vergadering van de kerkenraad met de gemeente 
op 14 oktober. De zinsneden zijn kort en bondig door Hendrik de Cock als notulist 
geformuleerd: 

Handelingen des kerkenraads van Ulrum! 

Dingsdagavond den 14''"' October hebben wij na biddend en knielend opzien tot den Heer ons 
afgescheiden van de valsche kerk en in de mogendheden des Heeren het ampt aller geloovigen 
aangenomen, hetwelk hy de Heere de Almagtige de Eenige en Dneeemge God bevestige' Met 
Psalmgezang en dankzegging is die plegtigheid besloten 

De Acte van Afscheiding naar kerkelijke en wereldlijke autoriteiten 
Nadat een groot deel van de gemeente van Ulrum zich had afgescheiden van de 
NHK werden er meerdere kopieën gemaakt"' van de Acte van Afscheiding met 
als doel alle autoriteiten, zowel burgerlijke als kerkelijke, te informeren over deze 
kerkhistorische daad. Een correcte manier van doen die ook duidelijke maakte dat 
Ulrum de publiciteit niet schuwde, maar eerder zelfs zocht Hoewel de Acte geen 
echte confessie genoemd kan worden, paste de manier van bekendmaking uitstekend 
bij documenten met een confessionele inhoud.'"' 
De volgorde van de verzending van de (kopieën van de) Acte van Afscheiding is ons 
bekend uit de aantekeningen op enkele afschriften van de Acte, o.m. aan het 'Provin
ciaal bestuur van Groningen' (waarmee overigens het kerkbestuur zal bedoeld zijn). 
1. Aan koning Willem I 
2. Aan de minister van Eredienst 

Het zijn waarschijnlijk acht afschriften geworden, waarvan 'schnjver' A B Groen het merendeel voor 
zijn rekening heeft genomen, enkele kopieën werden door De Cock geschreven, terwijl de Acte voor de 
minister van Eredienst door een met nader bekend iemand is overgeschreven, J Wessehng denkt aan 
onderwijzer S P Bnll te Adorp, Afsch Gron. , 1 ,55 
"Wij komen ei allemaal openlijk voor uit ", is de kern van de openingszin van de d o o r j Wiegel en L 
Wierenga in gewoon Nederlands vertaalde Nederlandse Geloofsbelijdenis (Groningen 1982) Plechtstatiger 
klinken de oude woorden van artikel 1 "Wij geloven allen met het hart en behjden met de mond " 
Het doel is bij beide formuleringen de openlijke bekendmaking van het geloof, eerst aan de verantwoorde
lijke instanties en daarna aan een breed publiek 
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3. Aan de 'Synodale Commissie' van de Algemene Synode 
4. Aan het Provinciaal Kerkbestuur van Groningen 
5. Aan het Provinciaal College van Toezicht van Groningen 
6. Aan de Classis Middelstum 
7. Aan de Ring Leens 
8. Het gemeentebestuur van Ulrum. 
Dit laatste is uitgevoerd door De Cock en Beukema die naar het gemeentehuis van 
Ulrum stapten om burgemeester Bazuin - of bij diens absentie assessor Loots - h et 
bewuste document persoonlijk te overhandigen. Van deze ontmoeting staat ons geen 
nader bericht ter beschikking, maar we weten wel dat de burgerlijke autoriteiten van 
Ulrum zich zeer ongelukkig hebben gevoeld onder de lokale ontwikkelingen rondom 
de Afscheiding. Men vroeg zich op 20 oktober zelfs af of 'De Cock niet van hier 
verwijderd kon worden'." 
Bij de verzonden Acteteksten werd steeds een begeleidend schrijven gevoegd, waar
van De Cock de ontwerper was. Een van die teksten bevatte een opvallend verzoek; 
we geven de volledige tekst: 

Ondergeteekenden opzieners der Gemeente van Ulrum zenden UEd. In naam dur gemeente 
toe de acte vervattende de gronden waarom en waarop zy Zich scheiden van de Synodale kerk 
en van UEd., zich houdende alleen aan Gods Heilig Woord en onze formulieren van een
heid in alles op dat woord gegrond; hopende dat God UEd. de genade geve om ook daartoe 
weder te keeren, ons verder latende in het bezit dier kerk en dier goederen ons wettig toekomen 
die door onze vaderen voor de Gereformeerde Godsdienst zyn afgezonderd En datgij behoed 
en bewaard moogt worden om onze conscientwn onbezwaard en ons vredig latende by dat 
geloof en de uitoefening derzelve dat eenmaal den Haligen u overgeleverd en 't welk onze 
vaderen door hun goed en bloed gekocht hebben. In welke hoop en met welk billijk verzoek 
zy biddende dat de Heer ook over de Synodale kerk nog ^nen H. Geest moge uitstorten tot 
verootmoediging en wederkeenng 
^ich noemen UEeds. Heilbiddende Dienaars in Jezus Christus onzen Heer.^'^ 

Dit brieve werd ondertekend door 'de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente 
van Ulrum'. De Cock zelf plaatste - als preses - de eerste handtekening. Uit dit schrij
ven - wellicht gericht aan het College van Toezicht (de gouverneur van Groningen 
was er 'president' van) - is de conclusie te trekken dat de afgescheiden gemeente van 
Ulrum de kerkelijke goederen claimde Het beroep op de geloofseenheid met 'onze 
vaderen' gold als basis voor het verzoek dat men zelf als 'biUijk' typeerde. 
Onder de kopieën van de Acte stonden ook de namen van alle ondertekenaars, maar 
ook deze waren geschreven door de kopiisten Groen en De Cock. Op vijf afschriften, 
naar de Minister van Eredienst, de Synodale Commissie, het PKB, de Ring Leens 
en het College van Toezicht, stonden ook de namen van hen die zich niet hadden 
afgescheiden. In het afschnft van de Acte dat naar het PKB van Groningen werd 
gestuurd, ontbraken de meeste verwijzingen naar een bijbeltekst.'" 

Bnef Vein burgemeester Bazuin aan de Gouverneur Rengers van Groningen, d d 20 oktober 1834, in 
EL Bos, Archiefstukken, II, 8 
Archief De Cock, GA Kampen, inv nr 195 
Voor een overzicht van de verschillen tussen de teksten D Deddens m H de Cock, VG ,1,613 

360 



De .Afscheiding, 13 en 14 oktober 1834 

Nog in de herfst van 1834 kwam een gedrukte editie van de Acte van Afscheiding 
beschikbaar, samen met de daarbij behorende Toespraak en Uitnoodiging.^'^ De versprei
ding hiervan richtte zich niet in de eerste plaats op de bestuurders in kerk en staat, 
maar in het algemeen op de Hervormde kerkleden in heel Nederland. 

Kenmerken van de Acte van Afscheiding 
De twee woorden 'afscheiding' en 'wederkeering' vragen eerst onze aandacht. Wat 
bedoelde men er in Ulrum mee? Het eerste gaf aan dat men zich losmaakte van het 
Hervormde kerkgenootschap waar 'het bederf was binnengeslopen' en dat men nu 
als 'valse kerk' ~ een kwalificatie uit de NGB - beschouwde. Men nam afscheid van 
dit genootschap, waar de kerkleer was verminkt, de sacramentsbediening verbasterd 
en de uitoefening van de tucht niet meer in overeenstemming, ja volledig in strijd was 
met de Bijbel (art. 29 NGB). 
Maar men nam geen afscheid van de Gereformeerde belijdenis, integendeel: men 
keerde terug tot 'de dienst des Heeren', anders gezegd: de leer en de dienst der 
vaderen. Daartoe werd dan ook de Hervormde kerk opgeroepen. Een en ander bete
kende dan tegelijk dat de hand werd uitgestoken naar allen die ook de waarachtige 
dienst van de Here in stand wilden houden. De Acte deed de deur dicht voor dwaling 
en verbastering, maar hield hem open voor alle gereformeerden die zich wensten te 
houden aan Gods woord en de drie formulieren van eenheid en de Dordtse kerken-
ordening. 
Binnen die ruimte was iedere gereformeerde welkom. Binnen die ruimte was er ook 
plaats voor ds. H. de Cock, wiens schorsing men als onrechtmatig verwierp en die 
men weer als 'wettige Herder en Leeraar' erkende. 
De redeneergang van de Acte van Afscheiding is helder. Na de inleidende constate
ring - die voor de Gereformeerde kerkleden in 1834 een hoge mate van actualiteit 
bezaten - dat de Hervormde Kerk de kenmerken van de kerk van Christus niet meer 
vertoonde, volgt logischerwijs de vermelding van het feit dat ds. De Cock wel optrad 
zoals de kerk dat - gezien haar confessie - mocht verwachten en dat hij op een goede 
manier aan de opbouw van Gods gemeente werkte. En hij deed dat in nauwe samen
werking met (alle leden van) de kerkenraad. Maar juist deze prediker werd onder de 
kerkelijke tucht geplaatst; hij had na korte tijd al geen enkel uitzicht meer op uitoe
fening van zijn ambt binnen de kerk. De kerkelijke besturen achtten de reglementen 
en bepalingen van hoger belang dan (het beroep op) de Schrift en de Gereformeerde 
confessie. Het bewijs daarvoor was geleverd door het verbod aan ds. H.E Scholte 
om te preken in Ulrums kerk. De consciëntiedwang en de vervolging tegen getrouwe 
kerkleden en voorgangers maakten het beeld nog donkerder Daarom kon men niet 
meer in dit genootschap blijven. Men wilde zich door afscheiding weer verbinden 
aan de aloude Gereformeerde leer en de kerkorde van 1618/19 en met alle gerefor
meerden samenleven in een hersteld kerkverband. 

In dat verband plaatste J. Kamphuis een aantal verhelderende notities over de relatie 
tussen de daad van afscheiding en het proces van wederkeer "Als de 'scheiding' moet 
komen, is ze niet meer dan een onderdeel van het proces van de wederkeer, van de 
bekering. De stroom van de wederkeer moet zich een weg banen door machtige rots
blokken die het water vriUen keren. Dan kan de stroombedding zich wel versmallen. 

Bij J.H. Bolt, Groningen, z.j. 
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Maar tegelijk treedt stroomvermelling op De bekering wordt tot de noodzaak van een 
directe daad." De afscheiding wil 'niet meer doen dan de weg open houden voor de 
voortgang van de wederkeer'. Kamphuis besluit zijn betoog met de kernzin; "Weder
keer verenigt - al moet het ook door afscheiding heen. "'^ 
De taal van de Acte wordt in alle onderdelen gekenmerkt door de onvoorwaardelijke 
onderwerping aan de Heilige Schrift en de Gereformeerde confessies en kerkorde. 
Daann ligt ook het samenbindende of verenigende kenmerk van de Acte: men wüde 
geen afscheiding om los te komen van kerk en belijdenis, geen separatie om geschei
den te leven - dat zou men 'separatisme' moeten noemen en terugkeer naar het con-
ventikel - , maar men wilde separatie om zich weer te verplichten om samen te leven 
en te werken vanuit de aloude basis van de kerk der hervorming. Ulrums afscheiding 
was geen particularistisch gebeuren van enkele diep gekwetste pnvé-personen, maar 
een daad met een kerkbrede intentie. Het had zowel een bevrijdende als een ver
plichtende betekenis'^ die voortvloeide uit 'het ambt van alle gelovigen', zoals daar
van gesproken werd in de belijdenis van de Gereformeerde kerken in ons land. Of 
deze inzet zou worden overgenomen door velen of weinigen, zou nu moeten blijken. 
En tevens hoe men weer een nieuw Gereformeerd kerkelijk leven zou opbouwen. 
Helenius sluit zijn 'Eerste Afdeeling' in de biografie over zijn vader af met de kenmer
kende woorden over Ulrums kerkhistorische daad van 1834: "Men zocht in de beginselen, 
met in het zielental, het hal. Men wist dat de gemeente, hoe onaanzienlijk zy dan ook mocht zyn voor 
het oog der wereld, door den Heere gezegend, ten zegen zou kunnen worden voor velen. '* ' 

Vergelijking met de Acte van Afscheiding te Doeveren c a . 
Nu gebleken is dat ds. H.P. Scholte de opsteller was van de Ulrumse Acte van Afschei
ding is het goed om een korte vergelijking te maken met de door Scholte namens de 
kerkenraad van Doeveren c a . opgestelde Acte van Afscheiding, 1 november 1834. 
De tekst luidt als volgt: 

Wy ondergetekende lidmaten en inwoners der Gereformeerde Gemeenten van Doeveren, Gen
deren en Gansoyen vernomen hebbende dat hel classikaal bestuur van Hemden onzen herder 
en leeraar geschorst heeft, omdat hy m de gemeente van Ulrum heeft gepredikt gedoopt en 
eene Godsdienstige aanspraak tot de menigte in de open lucht gehouden, daar dit alk op 
Gods woord gegronde en door Gods woord aan de herder en leeraars bevolen werkzaamheden 
zyn, zoo kan de gemeente in die daad van het Classikaal bestuur niets anders zien als het 
stellen van menschelyke bepalingen boven Gods Woord even als dat geschiede in de tyd van 
de reformatie door de paapsche kerkelijke overheden en in (de) dagen van Jezus en de Apos
telen door de Phanezeeuwen en Schriftgeleerden, en in de dagen des ouden testament door de 
tegenstanders van de waarachtige Godsdienst, en derhalve verklaren wy by deze dat wy niet 
langer onder zulk een bestuur willen leven en met hen die er zich aan onderwerpen in kerke-

J Kamphuis, De kerk in de Acte van Afscheiding, in D Deddens en J Kamphuis, Afscheiding Wederkeer, 
108 en 111 
We willen niet alleen het aspect van de vnjheid ak kenmerk van het streven van De Cock c s vermelden, 
maar ook het aspect van de verplichting De Hervormde theoloog K H Miskotte heeft bij de Afschei-
dingsherdenking in 1934 veel nadruk op het eerste gelegd en vooral willen spreken van bevnjdmg uit 
'de kluisters van de tijdgeest', maar heeft minder oog voor het aspect van de verplichting, de binding 
aan de confessie (m n aan de Dordtse Leerregels) K H Miskotte, Korlenabetracktingoier de Afschadmgian 
1834, Amsterdam 1934, 5 5 w 
Hel de Cock, Hendnk, 303 
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lijke gemeenschap verkeeren maar ons houdende aan Gods Woord en de daarop mede in alles 
overeenkomende formulieren van eenigheid als gereformeerde gemeente van hen af schaden 
zullende ons in de openbare godsdienstoefeningen ngten naar de aloude Kerkelijke liturgie en 
onze van Gods wege beroepene opzienders en ouderlingen zullen zich in het openbaar Kerk
bestuur voor het tegenwoordiege houden aan (de) kerkeordening van de Synode van Dordrecht 
gehouden m 1618 en 1619. 

Hierna volgt de ondertekening door 288 personen.^^ 

Opvallend is dat deze Acte heel beknopt weergeeft wat men in Doeveren, Genderen 
en Gansoijen gedaan heeft. Scholte - die we als de opsteller ervan beschouwen - liet 
een uitvoerige argumentatie achterwege, hij poneerde veel meer. Vergeleken met 
de Ulrumse Acte ontbreekt hier een uitvoerige verwijzing naar de Bijbel. In latere 
geschriften liet Scholte wel goed uitkomen wat hem en zijn gemeente heeft bewogen 
om zich af te scheiden. In een begeleidend schrijven verheft de kerkenraad zijn stem 
tegen 'de misdaad' van haar predikant: zijn dienst in Ulrum was volledig in overeen
stemming met de eisen van het Woord van God aan voorgangers. De afscheiding 
wordt ook in dit schrijven gezien als het opzeggen van de gemeenschap 'met het 
tegenwoordig Hervormd kerkbestuur'. Het Ulrumse aspect van de wederkeer proeft 
men hier enigszins in de bewoordingen dat de gemeente blijft 'op de oude grond
slagen, Gods Woord en de daarmede in alles overeenstemmende formulieren van 
eenigheid naar de oude regelmaat'. 

Geschriften m e t betrekking tot de start, de doorwerking en de tegenwer
king van de Afscheiding (Periode oktober 1834 -jum 1835) 
De bestrijding én de verdediging van de Afscheiding vond op intensieve wijze plaats 
via een reeks van 21 polemische pamfletten, getuige onderstaand overzicht van 
publicaties van tegen- en medestanders van De Cock. Als voorlopig eindpunt van 
dit overzicht nemen we het moment dat de Algemene Synode van het jaar 1835 
bijeenkomt. 
We laten in ons overzicht de diverse briefwisselingen die op de eerste maanden na 
de Afscheiding betrekking hebben buiten beschouwing; deze worden verwerkt in de 
historiebeschrijving van de ontwikkelingen na oktober 1834. 

Auteur D a t u m Titel , uitgever en o m v a n g 

Anonymus 28 okt 1834 Ulrum zoo ah het is " 

(= M D Teenstrd) H Eekhoff, Groningen, 35 pp 

Anonymus november Een woord ter aankweeking van rust en vrede 

J Oomkens, Gron ,11+62 pp 

De tekst van deze Acte van Afscheidms; vmdt men o m bij C Smits, Afsch , VIII, 278 Bij L Oosten
dorp, H P Scholte, 62v, treft men een Engelse vertaling van deze Acte aan, deze auteur vermeldt oven-
gens een aantal van 287 ondertekenaars (kinderen soms ook meegerekend) 
Aan auteur en brochure hebben we in het voorgaande reeds ruime aandacht geschonken Zijn geschnft 
was 'binnen weinige dagen uitverkocht', aldus de Provinciale Groninger Courant van 31 oktober 1834 
Een onbekende auteur die afkeng is van onrust in de chnstehjke kerk De titel geeft nog aan 'naar de 
behoefte van onzen tijd' 
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H de Cock november Acte van Afscheiding of Wederkeenng en Toespraak" 

J H Bolt, Groningen, 14 pp 

Anonymus december Eene voor onze tydgewighge vraag van den apostel Paulus"" 

(= P Boeles') J Mekel, App dam, IV+76 pp 

Anonymus jan 1835 

(= G Benthem Reddmgius) 

Beschouwing van de belijdenis des Geloofs der Gereformeerde 

Kakenin Nederland nav het antwoord van J A Smeedes en 

R.J Veenmga aan den Hoogleraar Hofstede de Groot'"^ 

W Zmdema, Gromngen, 34 pp 

H de Cock Verdediging tegen de aanvallen op de ware Gereformeerde Kerk 

door onderscheidene dwaalleeraren dezer provincie, deel 4 '°* 

J H Bolt, Gronmgen, 19 pp 

H de Cock Verder Bengt nopens mijne verantwoording voor de Synode, 

mijne conditwneele Veroordeling, en mijne verdere Pogingen tot 

herstel van Gods waarachtigen dienst '"^ 

T E Mulder, Veendam, 106 pp 

H de Cock maart P) Wederlegging van hetgoddebze stuk, getiteld. Beschouwing van 

de belijdenis des geloofs "^ 

T E Mulder, Veendam, IV+144 pp 

' BIJ de Acte geeft De Cock een aanvullende tekst met nadruk op de continuïteit met de Gereformeerde 
traditie 

' Pieter Boeles (1795-1875) is vermoedelijk de auteur van deye 80 bladzijden tellende brochure, ziej C L 
Starreveld in H de Cock, VG, II, 675 (noot 25) Dr Boeles was Hervormd predikant o m te Noord-
laren (1825-1827, als opvolger van De Cock), later te Noorddijk (1827-1870), hij heeft zich als oud-
liberaal theoloog gekeerd tegen de Afscheiding en ook tegen de verdediging van de afgescheidenen door 
Groen van Prinsterer (1837) FL van ' t Hooft, fiiGAT", II Hieraan kan worden toegevoegd dat Boeles 
ook als taalkundige optrad, hij is de auteur van het Idioticon Gromnganum Vergelijkend Woordenboek van den 
Gromngschen Tongval (met uitgegeven bij zijn leven), Groningen-Bedum, 1997 (red Siemon Reker c s) 

' Dat Benthem Reddingius de auteur is van dit 34 bladzijden tellende geschnft blijkt uit diens auto
biografie Hennnenng der opleiding tot de Evangeludienst en der ondervinding in de (bijna) vijftigjarige waarneming 
daarvan. Assen 1844, 53 Zie hierover ook W van 't Spijker in H de Cock, FG, II, 179 en 181 (noot 8) 
die stelt "Ogenschijnhjk stelde hij zich achter de belijdenis, ofschoon hij haar een gebrek aan gezond 
inzicht toeschreef Maar zijn visie miste elke histonsche werkelijkheidszin, zodat het begrijpelijk is dat 
de geleerde schrijver hever zijn titel en naam verzweeg Het bedenkelijk niveau van zijn uiteenzettingen 
het ook met toe deze te noemen " De Cock las dit werkje m de gevangenis, 27 jan 1835 en was op de 
hoogte gebracht wie de vermoedelijke schrijver was, H de Cock, VG II, 185 Zijn reactie kwam al m 
maart van de persen Wederlegging 

* Het betreft hier het 4̂** deeltje uit een reeks die uiteindehjk 6 deeltjes zou omvatten In het hier bedoelde 
werkje gaat De Cock verder met zijn uiteenzetting over de behandeling van H F Kohlbrugge en van 
D J van der Werp en gaat hij verder met zijn bestrijding van ds J van der Linden van Sprankhuizen te 
Kantens Hier staat de roomse kerkleer centraal H de Cock, VG I, 469-484 

' I n H de Cock, VG, II, 7-79 met inleiding en annotaties van D Deddens De Cock gaf het geschnft 
direct na zijn vnjlating uit de gevangenis te Groningen uit 

' Het betreft De Cocks reactie op de eerst anoniem uitgeven brochure van Benthem Reddinglus, hierbo
ven vermeld De datum van verschijning in 1835 is met zeker of maart of juh In H de Cock, FG,I I , 
175-266 met inleiding en annotaties van W van 't Spijker 
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Anonymus Recensie van de Leerrede van Ds LM Brouwer f ] zijnde 

de tweede van het tweetal leerredenen m 1833 uitgegeven '° ' 

T E Mulder, Veendam, 2+41 pp 

D van der Werp en maart 

K P Ritsema 

De Gesteldheid van de Nederlandsche Kerk, en de Avond 

wolf onder de lammeren Van Christus m twee bneven^'-

T E Mulder, Veendam, 32 pp 

D van der Werp (red ) maart Lofdicht van een door God geduldig en lijdzaam gemaakten 

lijder '"" T E Mulder, Veendam, 16 pp 

LJ Dijkstra De Onschuld der ware Gereformeerden gehandhaafd, ztjnde eene 

Memorie van Verdediging voor De Regtbank te Assen, den 18den 

December 1834"" T E Mulder, Veendam, 8 pp 

H E Gelms De Schijn Liefde en valsche verdraagzaamheid onzer dagen 

ontdekt ' " T E Mulder, Veendam, 16 pp 

H A F Plekenpol mei Vriendelijke aanmerkingen [ J op een werkje getiteld Eene voor 

onzen tijdgewuhtige vraag van den Apostel Paulus ' '^ 

Gebr Langenhuyzen,'s-Hertogenbosch, ' pp 

A Capadose Ernstig en biddend woord aan de getrouwe leeraren der 

Hervormde Kerk in Nederland, betreffende de den tegemvoordigen 

toestand van de kerk en derzeber synodaal bestuur 

W Messchert, Amsterdam, VIII+130 pp 

D Jans (Voort) Boetbazuin geblazen door Derkjans, Lid van Sions duur gekochte 

Gemeente te Schildwolda ' " T E Mulder, Veendam, 26 pp 

"" Een (nog) anonieme medestander van De Cock gaat m tegen de (tweede) leerrede uit 1833 van ds L 
Meyer Brouwer te Uithuizen, die eerder al door De Cock was bestreden Het werkje telt 41 bladzijden 

'"* Ongetwijfeld is Van der Werp de schnjver, Ritsema had moeite om een pen te hanteren, hij leverde 
zeker wel gedachtegoed voor deze brochure (32 bladzijden) 

"" Dit werkje van 16 bladzijden is op verzoek van de (onbekende) schnjver verzorgd door D van der Werp, 
die in een toegift zich scherp uitlaat over Meijer Brouwer, Laurman, Hofstede de Groot e a 

""LuitsenJ Dijkstra te Smilde heeft hier de tekst van zijn verweer voor de rechtbank te Assen gepubli
ceerd tegen de beschuldiging dat hij onwettige samenkomsten had geleid of toegesproken Het vonnis 
vindt men bij F L Bos,̂ ri:Aif/j/uAACT!, II, 260, overigens daar gedateerd 17december 1834 Eerder al had 
Dijkstra te Assen gevangen gezeten van 2-12 december 1834, wegens zijn optreden in Grootegast,juh 
1834, maar doordat een gemeentelid de boete betaalde werd hij eerder vnjgelaten Het hier bedoelde 
geschnftje, met diverse autobiografische elementen, heeft Dijkstra in de gevangenis voorbereid 

' ' ' Gelms schreef eerder een brochure ten gunste van De Cock Afgeperste zelfierdediging. Veendam 1834 
" Deze auteur was rk pastoor teAduard (1832-1837), van dit werkje is tot nu toe geen exemplaar gevon

den Het komt voor in de hjst van B Doornbos in K ter Laan en H J Jansonius, Gedenkwaardighe-
den, 175 Plekenpol nam het in twee andere geschnften tot op zekere hoogte op voor De Cock, zie H 
de Cock, VG, II, 674v Over hem en de reactie van De Cock meer m ons hfst 19 

' " Derkjans (Voort) (1808-1857) was een hchamelijk gehandicapt dagloner te Schildwolde, waar hij tot de 
eerste afgescheidenen behoorde, zijn geschrift werd door De Cock voor de druk klaar gemaakt, over 
hem J Wessehng, Afsch Gron , II, 8 9 w , merkwaardig dat ds J H Broek Roelofs in zijn Overzicht van de 
geschwdenis van de Gereformeerde Kerk te Schildwolde (Schildwolde 1911) hem niet heeft ontdekt 
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K Schuur mei Eene Samenspraak tusschen een Vader en Zoon, over deze 

tegenwoordige tijden, tot onderngting en besturing' '* 

T E Mulder Veendam 3 i pp 

D van der Werp mei Geestelijke Wapenkreeten en Belijdenis mijns geloofs bij het 

verdrukken en i ervotgen van H de Cock Aan het echte volk van 

Nederland en mijne broeder H de Cock' '̂  

T E Mulder Veendam, 45 pp 

H de Cock juni De zoogenaamde Evangelische Gezangen de Oogappel der 

vervoerde en verleide Menigte''" 

J H Bolt, Groningen, 64 pp 

Anonymus juni Wat mogen en wat moeten wij verwachten van de op handen 

Zijnde algemeene Synode der Mederlandsche Hervormde Kerk'" 

W van Boekeren Gron , 22 pp 

R Engels juni Geloofsroem, der leer der regtvaardighetd door geloof in Jezus 

beschouwd in het licht van Gods Woord, als de hoojd waarheid 

des Evangeliums, ( eerste stuk) ' " 

R J Schierbeek, Gron , FV, 104 (+ 2) pp 

Van de 21 geschnften die we hier vermelden, zijn er 7 die een afwijzend oordeel 
over de Afscheiding en de afgescheidenen uitspreken Opvallend is het hoge aantal 
van hen die in deze zaak de anonimiteit verkozen Toch is van een aantal van hun 
publicaties het auteurschap vast komen te staan Van de 14 andere pubhcaties zijn 
er 5 van de hand van De Cock zelf, die daarmee een stevig aandeel van de verde
diging van de Afscheiding voor zijn rekening heeft genomen De medestanders van 
De Cock - allen met name bekend - hebben hun voorganger alleen laten strijden 
Onder hen bevonden zich vooral mensen uit de eenvoudige stand Naast de Veen
dammer drukker T E Mulder, die als sympathisant van De Cock de meeste van deze 
publicaties het verschijnen, laat de Stad-Groningse ondernemer J H Bolt een dnetal 
keren zijn persen draaien ten dienste van de afgescheidenen 

^ De auteur heet voluit Koene Sijbolts van der Schuur (1803-1876), hij was bakker(sknecht) te Delfzijl 
en ging wel voor in conventikels werd na opleiding door De Cock predikant eerst te Hoogeveen, na 
onverkwikkelijke ontwikkelingen m USA predikant Over hem Joh de Haas Voorgangers I, vgl H Jans-
sens, Koene Sibolts van der Schuur een hoofdstuk uit de geschiedenis der Chr Afg Gem te Hooge
veen m De Baander, j3in en apnl 1979 Aan de uitgave van dit werkje had De Cock zijn medewerking 
verleend 

' De auteur was de bekende Douwe van der Werp,(ex-)schoolmeester te Houwerzijl, hij stond pal achter 
De Cock en wilde ook nu dat zijn medestanders en tegenstanders dit wisten 

^ Dit geschrift is een vervolg op de door Klok en De Cock gepubliceerde kntiek op de Gezangen in 1834, 
het boekje was intussen uitverkocht De tekst heeft De Cock geschreven tijdens zijn gevangenispenode 
aldus Hel de Cock Hendnk, 478v 

' De Algemene Synode van de N H K kwam bijeen in juli 183^ 
' Ds Engels voegde nog twee stukken toe aan deze uitgave Hij maakte in het eerste stuk het bekende 

onderscheid tussen hoofd- en bijzaken van het Evangelie, zoals dat in de protestantse theologie wel 
meer werd gedaan Over De Cocks reactie op Engels en andere gematigd-rechtzinmge predikanten 
meer in ons hfst 19 

366 



De .Mschcidinu, 13 en 14 oktober 1834 

Als men nagaat welke invloed deze geschriften hebben gehad, kan men ongetwijfeld 
aannemen dat ze in de samenkomsten van de nieuwe gemeenten te koop werden 
aangeboden of dat ze ook wel werden voorgelezen - mede vanwege het feit dat 
zich onder de kerkleden ook analfabeten bevonden. De collectieve opinievorming 
versterkte het saamhorigheidsgevoel dat zich dan ook uitstrekte tot ver buiten de 
grenzen van de eigen woonplaats 
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9 I D E EERSTE REACTIES OP DE AFSCHEIDING, 

oktober - november 1834 
In de publieke reacties op de Afscheiding ~ hetzy negatief of positief of afivachtend - gaan we letten 
op de volgende aspecten: a. de kerkelijk-confessionek; b. de kerkordelijke c.q. kerkrechtelijke; 
c. de burgerlijk-justitiele. Opvallend u dat in een aantal reacties het confessionele aspect betrekkelijk 
weinig aandacht heeft gekregen, hoewel de Afscheiding voor de volgelingen van De Cock juist een 
voluit confessionele aangelegenheid was. De stem van zyn aanhangers klonk hierover zeef positief 
men wilde komen tot afzonderlijke vorming van gereformeerde gemeenten. Maar buiten deze groep 
was er weinig of geen instemming te beluisteren, men wachtte af en hoopte op herstel van de kerk van 
binnenuit De kerkordelijke kwesties kregen in de beginfase na 14 oktober 1834vnj veel aandacht, de 
burgerlijk-justitwle reacties vormden zelfs lange tijd de hoofdmoot in het publieke doman. Men kan 
daaruit concluderen dat de kernkwestie, de kerkelijk-confessionele inzet van De Cock ook nu omzeild 
werd - wat merkbaar bleef tot op de algemene synode toe- en dat de andere, wat meer spectaculair 
aandoende aspecten het publieke doman vulden 

We laten nu het eerstgenoemde aspect in dit hoofdstuk grotendeels rusten en zullen ons vooral nchten 
op de twee andere aspecten. Daarbij starten we by de gebeurtenissen op lokaal niveau, waarna de 
verbindingslijnen naar personen en instanties in de nabije regio worden onderzocht, vervolgens de 
lijnen naar het provinaale en het nationale niveau. In een redelijke afimsseling zullen kerkordelijke 
en burgerhjk-justitiele zaken onze aandacht knjgen. Daarbij zouden we graag willen komen tot de 
vaststelling wie de agenlijke generatoren en wat hun motieven waren van datgene wat betrekking heeft 
op de negatieve beeldvorming en de strenge maatregelen tegen De Cock en de afgescheidenen. 

De Afscheiding: ook een 'lekenbeweging' 
De kerk van Ulrum is drie weken lang de enige afgescheiden gemeente van Neder
land geweest. Op 1 november 1834 volgde de gemeente van Genderen, Doeveren 
en Gansoyen met ds. H.P. Scholte. Daarna heeft het vrij lang geduurd voor een 
predikant met (een deel van) zijn gemeente tot dezelfde daad overging. Wel von
den er in allerlei steden en dorpen individuele en groepsafscheidingen plaats - die 
resulteerden in de instituering van een vrije gemeente - , maar het aantal predikan
ten bleef een jaar lang staan op twee. Dat veranderde pas in november 1835 toen 
het achtereenvolgens in Hattem (met ds. A. Brummelkamp), Almkerk (met ds. G.F. 
Gezelle Meerburg) en Veen (met ds. J. van Rhee) tot afscheiding kwam. In december 

1835 werd in Mastenbroek/Genemuiden (waar kandidaat. A.C. van Raalte werd 
beroepen) en in Drogeham (met ds. S. van Velzen) tot afscheiding besloten. In april 
1836 volgde de Zeeuwse gemeente Biggekerke (met ds. H.J. Budding).' Na 1 'A jaar 
leek het er niet op dat het voorbeeld van De Cock veel navolging had gekregen onder 
zijn collega's. 
Intussen ontving de afgescheiden kerkenraad van Ulrum van verschillende mensen 
buiten Ulrum verklaringen dat zij zich verenigden met de daar begonnen afschei
ding van het Hervormde Kerkbestuur. Deze solidariteitsbetuiging leidde ertoe dat 

We volgen hier de data zoak die voorkomen in de door archivans C J de Kruijter c s verzorgde uu-
gave, Gemeenten en Predikanten Voor de geschiedenis van de kerkelijke stnjd in elk van deze plaatsen 
rondom deze voorgangers verwijzen we hier naar de biografieën of biografische schetsen (m n van j A 
Wormser ,JC Rul lmann . JH Gunning, L Oostendorp, M te Velde en J de Haas) 
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zij in het lidmatenboek van de Gemeente Ulrum werden 'aangetekend', aldus Hele-
nius. Dat hield waarschijnlijk in dat ze als gasüeden van de kerk te Ulrum werden 
beschouwd. Het had een tijdelijk karakter. Later bleek dit het begin te zijn geweest 
van de vorming van tientallen gemeenten in Noord-Nederland. Over het hele land 
verspreid trokken kleine groepen van Gereformeerde mannen en vrouwen de stoute 
schoenen aan om een vrije gemeente te stichten. Daardoor had de starttijd van de 
afgescheiden kerken veel weg van een 'lekenbeweging', waarin 'gewone kerkleden' 
in hun 'ambt aller gelovigen' soms veel ruimte kregen of namen. Hoewel hun con
fessionele verbondenheid sterk heette, was de theologische consistentie van veel van 
hun geloofsinzichten meer een vraag- dan een uitroepteken. Dat bleek binnen enkele 
jaren tot veel onderlinge strijd te leiden, die in de geschiedschrijving is aangeduid als 
'de crisis der jeugd'.^ Voeg daarbij de al spoedig aan het licht komende verschillen 
van inzicht tussen De Cock en Scholte, en het aantrekkelijke van de Afscheiding was 
nauwelijks meer aanwijsbaar. Het is een van de verklaringen voor de trage groei van 
de afgescheiden gemeenten in de beginjaren. Tegelijk had men te maken met sar
casme en andere vormen van kritiek waarmee de kerkelijke elite van de N H K haar 
kerkleden op veilige afstand van de 'separatisten' trachtte te houden. 

Afscheiding en kerkorde 
Een belangrijke kerkordelijke kwestie speelde in de dagen na de Afscheiding in 
Ulrum een rol. Had een plaatselijke gemeente het recht om zich los te maken van 
het kerkverband? En als ze dat deed, wat waren dan de gevolgen ervan voor haar 
positie in de samenleving? En wat was de positie van haar voorganger? En wat zou 
er gebeuren met haar goederen en wat waren de consequenties van een losmaking 
door slechts een gedeelte van de gemeente? En wat had het te betekenen als wel de 
kerkenraad - zoals in Ulrum - besloot tot afscheiding, maar daarmee niet de gehele 
gemeente met zich mee kreeg? Werden de kerkelijke goederen ook mee onttrokken 
aan het oude kerkverband? 
Het yMgemeen Reglement van 1816^ spreekt in artikel 2 over hen die 'vrijwillig en 
duidelijk verklaard hebben, zich daar van af te scheiden of om wettige redenen 
daar van afgescheiden zijn'. Nu had die bepaling betrekking op kerkleden, dus niet 
op de plaatselijke kerk zelf* Vanwege haar synodaal-hiërarchische ordening, zoals 
art. 3 van het A.R. die aangeeft, was elke gemeente, i.e. de raad van die gemeente, 
verplicht zich te onderwerpen aan de uitspraken van de hogere kerkvergaderingen, 
met dien verstande dat men in appèl kon gaan, 'doch ter tweeder instantie beslist 
zijnde, wordt geen nieuw appèl toegestaan' (art. 7). Daarmee bestond er dus geen 

* Hierover H Bouwman, De cnns der jeugd Eemge bladzijden uit de geschiedenis van de kerken der Afscheiding, een 
herdruk met inleiding van C Smits verscheen in 1976 Ook I de Wolff schreef over de onderhnge ver
schilpunten in een sene artikelen '1837-1840 - Spiegel voor onze tijd' etc in De Reformalu, 20 (1960), 
157w , verder ook M te \e\Ae, Anthony BrummeUcamp, 120-142 en 193-225 

' J C . A vzn Loon, Het Algemeen Reglement van /S/ff geeft een breed overzicht over de totstandkoming van 
het A R en in hfst 6 een uitgebreide beoordeling en kritiek vanuit een Gereformeerde traditie (187-
222), de junst S Sybenga, De Afscheiding en het Algemeen Reglement, geeft inzicht in een aantal kerkjundi-
sche kwesties die door de Afscheiding ontstonden 

* In het Groningse Helium (gem Slochteren) maakten op 12 mei 1836 dertien leden van de N H K 
bekend dat ze zich vrijwillig afscheidden 'naar Art 2 van het algemeen reglement', J. Wesseling, Afsch. 
Gron, II, 82 
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weg voor een legale uittreding uit het kerkverband. Elke uittreding betekende dat een 
plaatselijke gemeente geheel op zichzelf kwam te staan. Met als consequentie dat de 
goederen toekwamen en toebehoorden aan dat deel van de gemeente dat wel binnen 
dat kerkverband wenste te blijven. 
Indien men ervan zou mogen uitgaan dat - in een presbyteriaal geordend kerkver
band, zoals in opzet de uit 1618/19 daterende Dordtse Kerkenordening - de plaat
selijke kerkenraad het hoogste gezag bezit in de gemeente, dan zou die gemeente, i c. 
haar kerkenraad, in ieder geval de wettige eigenaar blijven van de kerkelijke goede
ren. Maar deze ordening van het kerkelijk leven gold na 1816 niet meer^ 
Nog op 14 oktober 1834 richtte de kerkenraad van Ulrum zich met een verklanng 
tot de minister van eredienst, waarin men de daad van de afscheiding bekend maakte 
en in een begeleidende brief de hoop uitsprak 'ons vredig latende in het bezit dier 
kerk en dier goederen, die ons wettig toekomen en die door onze vaderen voor de 
Gereformeerde godsdienst zijn afgezonderd' * Kennelijk ging de raad van Ulrum, nu 
ze was wedergekeerd tot de 'waarachtige dienst des Heeren', uit van de oude Dordtse 
kerkorde. 
De minister van eredienst heeft - althans naar de beschikbare bronnen gerekend - de 
afgescheiden kerkenraad nooit direct geantwoord. Hij beschouwde het verzoek als 
een 'zonderlinge pretentie ' ' Hij richtte zich tot de Gouverneur van Groningen met 
het 'vriendelijk verzoek' te waken voor de 'handhaving van de regten der Nederland-
sche Hervormde Kerk'.^ Het orgaan dat daarmee belast was, was het Provinciaal 
College van Toezicht van Groningen; dat kreeg van de Gouverneur het verzoek zorg 
te dragen dat de kerk- en pastonegoederen van Ulrum met in handen zouden val
len van de 'scheurmakers'. Wel, daarover hoefde het genoemd college zich niet veel 
zorgen te maken, de ofSciele beheerders van de kerkelijke goederen, de kerkvoogden 
van Ulrum, behoorden geen van alle tot de afgescheidenen. Evenmin de burgerlijke 
bestuurders van de gemeente van Ulrum. 
De eerste zondag na de Afscheiding moest dan ook blijken of de kerkbestuurders 
hun claim op de lokale kerkelijke goederen te Ulrum konden handhaven. 

Oplopende spanning in Ulrum 
In de aanloop naar deze zondag wordt het vonnis van de rechtbank te Appingedam 
van 17 oktober 1834 bekend, dat de weduwe Koster en ds. De Cock ieder veroor
deeld werden tot een boete van f 50,- en de betaling van de kosten f 6,74'/2' Ze 
waren schuldig aan overtreding van de artikelen 291, 292 en 294 van het Wetboek 
van Strafrecht en art. 194 van het Wetboek van Strafvordering.. In concreto ging 
het over de godsdienstoefeningen waar De Cock bij betrokken was ten huize van 

^ De geschiedenis van de kerk en de kerkordelijke regelingen laten sinds de 19''' eeuw tot en met de 
vorming - m het begin van de 21'"' eeuw -van de Hersteld Hervormde Kerk een veelheid zien van 
langdunge kwesties over het recht op de kerkelijke goederen, zie A H Santing-Wubs, Kaken in geding 

" FL Bos, Archwfstukken,U, 2. 
' Missive Minister van Eredienst aan de Gouverneur van Groningen d d 25 oktober 1834, en ook zijn 

missive aan het Prov College \dn Toezicht d d 27 okt 1834, FL Bos, Archufstukken, II, resp 20 en 23 
° Missive Minister van Eredienst aan de Gouverneur van Groningen d d 25 okt 1834, FL Bos,/IrcAïf/' 

stukken, II, 20 
' Archief Rechtbank van Eersten Aanleg te Appingedam 20 febr 18)1 - 30 sept 1838, nr 1291, toegang 

143, inv nr 44, ft//f GA 
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weduwe Koster in de maand augustus.'". De Cock liet wel dadelijk beroep aanteke
nen tegen het vonnis van Appingcdam. De kerkenraad van Ulrum stelde een adres 
op aan de Gouverneur van Groningen, waarin hij zich beriep op art. 36 van de 
NGB. Kort daarna richtte de raad zich in een adres tot de koning met het verzoek 
om bescherming." 
Met het oog op mogelijke ongeregeldheden was het nu ds. J. van der Helm, pre
dikant van het naburige Niekerk, die zich grote zorgen maakte over zijn dienst in 
Ulrum de aanstaande zondag. Hij zou de eerste voorganger zijn die rekening moest 
houden met de grondig gewijzigde omstandigheden. Hij verwachtte - samen met 
zijn Ringcollega's'^ - dat de provinciale overheid voldoende militaire macht zou sta
tioneren om de persoonlijke veiligheid te garanderen. In zijn brief van donderdag 
16 oktober aan de Gouverneur maakte hij deze hoogwaardigheidsbekleder wel even 
attent op het feit dat 'op de meeste schutters in de gemeente niet veel in dezen te 
vertrouwen is'. De achtergrond van deze aanwijzing vormde de tip die de zoon van 
Van der Helm had gekregen van de plaatselijke veldwachter van Ulrum 'dat aan
staande Zondag de in de dienst geschorste predikant H. de Cock, het koste wat het 
wdlde, ja al zoude zulks hem ook het leven kosten, op den preekstoel wilde, dat er 
alsdan van elders nog veel meer zouden opkomen, dan er 1.1. Zondag geweest waren, 
en hij mij dus aanraadde om toch niet te Ulrum te komen, dewijl zulks niet zonder 
groot gevaar voor mijn persoon zou kunnen geschieden'. De Niekerker predikant 
zou graag 'Zaturdag met de schuit enig berigt [ontvangen] omtrent de door Uwe 
Excellentie genomene maatregelen, ter zijner geruststelling. Behalve de steun van de 
Ring Leens (die nu melding maakte van het feit van de 'afscheiding der Gemeente') 
kreeg Van der Helm ook ondersteuning van de heren van het PKB. 
Het antwoord van de Gouverneur moet voor Van der Helm teleurstellend zijn 
geweest. De provinciale regeerder kon niet veel meer doen dan de veldwachters 
uit zes omliggende gemeenten naar Ulrum te dirigeren, maar verder moest ook hij 
'afwachten, of de Heer De Cock zich inderdaad zal onderstaan om geweld te gebrui
ken'. 

Had de Gouverneur in de brief van Van der Helm misschien een stukje overdrijving 
geproefd? Of kwam het verhaal van de zoon van de predikant hem te onwaarschijn
lijk voor? De Gouverneur was er kennelijk niet op uit om - met name in zaken van 
godsdienstige aard - met een overreactie te komen; hij wilde eerst afwachten of de 
plaatselijke politie niet in staat was de orde te handhaven. De veldwachters kregen 
tot taak om op zondagmorgen tijdig aanwezig te zijn om de dienstdoende predikant 
'voor belediging en aanranding te beveiligen'. Ook zouden er een of meer gerechts
dienaren uit Appingedam naar Ulrum komen." 

'" Missive Ofiicier van Justitie te Appingedam aan Procureur Generaal, 1 nov. 1834, EL. Bos, Archiefstuk
ken, II, 47-49. 

" J.A. Wormser, Sckat, 72. 
'̂  Brief J. van der Helm aan Gouverneur van Groningen 16 okt. 1834, in: EL. Bos, Archiefstukken, 

II, 3. De pretor van de Ring Leens wendde zich op 17 oktober ook tot de Gouverneur, EL. Bos, 
Archiefs tukken,^v. 

" Dit deelde de Gouverneur mee in een missive aan de Minister van Binnenlandse Zaken 24 oktober 
1834, EL. Bos, Archiefstukken, II, 13w. 
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De gebeurtenissen van zondag 19 oktober 1834 
Op de zondag zelf bleek dat de lokale overheid van Ulrum naast zijn eigen veldwach
ter de politie van de gemeenten Leens, ICloosterburen, WarfTum, Usquert, Kantens 
en Baflo inzette, met steun van de gerechtsdienaar GJ. van Polen uit Appingedam. 
Er was geen beroep gedaan op de (mogelijk niet betrouwbare) soldaten uit de eigen 
gemeente. 
Twee politiedienaren kregen de taak om ds. Van der Helm op te halen van het huis 
van kerkvoogd Sleuver en hem tot aan de preekstoel in de kerk te begeleiden. Twee 
anderen zouden zich posteren bij de torendeur, twee bij de oosterdeur, en de gerechts
dienaar zou zich met de plaatselijke veldwachter bij de preekstoel opstellen. 
Toen ds. Van der Helm bij de kerk arriveerde, bleek het gebouw al helemaal vol te 
zijn. Velen stonden in de gangpaden. Het was duidelijk dat de massa ds. De Cock 
wdlde horen. Dat werd duidelijk toen Klaas P. Ritsema tegen de binnenkomende 
veldwachter van Leens uitriep: "Ds. Van der Helm komt niet op de stoel, maar De 
Cock zal er op!" Wat Ritsema zei bleek inderdaad de mening te zijn van de aanwe
zige kerkgangers. 
Ds. Van der Helm, wiens verslag we hier volgen, kreeg het niet voor elkaar - zelfs niet 
met de steun van de dienders — om tot de preekstoel door te dringen. Maar De Cock 
stond al wel binnen het doophek; hij droeg zijn ambtsgewaad om aan te geven dat 
hij van plan was te preken. Toen hij zijn collega uit Niekerk zag ging hij op de bank 
staan en vroeg Van der Helm wat hij hier kwam doen; de gemeente had zich immers 
afgescheiden van de 'Synodaal Hervormde Kerk'. Dat kon hij toch weten. Het ant
woord van Van der Helm was kort: Hij kwam 'volgens order'. Daarop reageerde De 
Cock dat hij 'op dit punt' geen wetten en reglementen van mensen erkende en dat 
hij hier stond uit naam van God, de Koning der koningen en de Vorst der vorsten. 
Hij zou voortaan geen 'valse leraars en Baaipriesters' meer op de preekstoel dulden. 
Toch lukte het De Cock ook niet om de preekstoel op te komen; de gerechtsdienaar 
Van Polen stond hem in de weg en een felle woordenwisseling tussen beide veran
derde niets aan de toestand. Toen haalde De Cock de Acte van Afscheiding tevoor
schijn, door Van der Helm aangeduid als 'acte van afzondering', en begon die onder 
aan de preekstoel voor te lezen. Interrupties van Van Polen die duidelijk moesten 
maken dat men de Officier van Justitie niet ongehoorzaam mocht zijn, nam men niet 
aan. Op de vraag van de Cock of men instemde met de voorgelezen Acte werd mas
saal 'ja, ja ' geroepen.'* Waarna men overging tot het uitroepen van kreten als 'Weg 
met de Baaipriester!, weg met de paap!' en ook met de niet mis te verstane woorden 
'De kerk is onze, wij zijn gescheiden!" 

Toen de stem van de menigte afzwakte, riep De Cock zijn collega toe: "Nu hoort gij, 
dat zij allen de oude ware leer zijn toegedaan en niet langer met de leer der Baai
priesters willen te doen hebben." Het was voor Van der Helm duidelijk genoeg dat 
hij maar beter kon vertrekken, wat hij dan ook deed onder begeleiding van vier veld
wachters. Hem werden onderweg nog allerlei schampere opmerkingen toegeroepen. 

" Over het moment m de dienst waarop De Cock de Acte van Afscheidmg voorias is verschil van bencht-
geving Van der Helm plaatst het voorafgaand aan zijn vertrek en ook voorafgaand aan de preek, 
Helenius plaatst het aan het eind van de dienst Ook werden de namen van hen die zich niet hadden 
afgescheiden voorgelezen, 'acht in getal', aldus Helenius. Dit aantal is niet juist, omdat er nog veel meer 
leden achtergebleven waren in de NHK, de acht zullen hier als bewuste weigeraars vermeld staan 
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Daarna brak het moment aan dat De Cock - nu de enige predikant in het kerkge
bouw - de preekstoel op wilde. Het werd hem onmogelijk gemaakt. Hij besloot toen 
maar staande op een bank zijn preek te houden over Efeziers 2 : 8-10, nadat men 
eerst enkele verzen uit Psalm 118 had gezongen en samen had gebeden. Tot onge
veer 12 uur duurde de dienst. Van de gehouden preek heeft Helenius de Cock het 
laatste gedeelte van het ontwerp, de korte schets, gepubliceerd. We nemen die hier 
over, ook om een indruk te krijgen hoe De Cock preekte over 'de betrachting van de 
heiligmaking der Gemeente'. 

"Maar echter, zyt gij zalig, omdat de grond nut in u maar in God ts, die niet wankelt, en 
du u geroepen heeft engeKhapen in Christus Jezus tot goede werken. 
3. Ook duzelve. Geliefden! heeft God te voren bereid opdat gij daann wandelen zoudt, en 
aan dezelve zult gij dan uwe roeping kennen, nut aan du werken, du de fanzeen doen om 
van de menschen gezien en geprezen te worden, of du door de wereld voor zoodanig gehouden 
worden, schoon het maar blinkende zonden zyn, maar du uit het geloof en de werking van 
Gods Geest voortkomen, en du de Heere Jezus, Matth. 5 : 3-10, ons heeft voorgesteld; met 
gelijk gij du den vongen Zondag hur op eene Remonstrantsche wijze verminkt en verbasterd 
Zijn voorgesteld, maar gelijk de Heere Jezus - " 

Hoewel De Cock nog aankondigde dat er 's middags weer een dienst zou worden 
gehouden, werd de kerk geheel ontruimd en de deuren vergrendeld om ze die dag 
niet weer te openen. De sleutels werden in het gemeentehuis bewaard en de veld
wachters bleven tot 4 uur de toegang tot kerk bewaken. De middagdienst werd 
daarop belegd in de grote schuur bij de pastorie. De Cock hield een leerrede over 
Zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus - daarmee de nieuwe start markerend. 
Hij riep zijn hoorders op om getroost door het leven te gaan en geen vrees te tonen 
voor machten en overheden die tegen Gods wil ingingen. 

Beeldvorming over 19 oktober 
Hoe is de zondag bekend geworden? Met name bij de autoriteiten van kerk, staat en 
justitie? Immers, twee belangrijke gevolgen zullen straks de revue passeren: het eerste 
is de militaire inkwartiering en vervolgens het justitiële optreden tegen K.P. Ritsema 
en Hendrik de Cock. De beeldvorming van deze zondag moet in de richting van 
de overheid wel in heel donkere kleuren zijn getekend, waardoor de bestraffing van 
Ulrum grote vormen aannam. 
Over de bronnen van de beeldvorming is het volgende te zeggen: van deze enerve
rende zondag heeft het burgerlijk bestuur van Ulrum een procesverbaal opgesteld 
en vervolgens een missive gezonden aan de Gouverneur van de provincie.'^ En deze 
rapporteerde uitvoerig aan zijn superieuren in Den Haag.'* De beoogde voorganger, 
ds. J. van der Helm, deed aan zijn collega's in de Ring Leens verslag van zijn weder
waardigheden. ' ' De Cock zelf beschreef de gang van zaken in zijn eerder genoemde 
'Naberigt' nogal zakelijk en beknopt; allerlei details liet hij achterwege.'^ 

'̂  FL. Bos, Archiefstukken, II, 5-8 
"̂  Missive Gouverneur van Groningen aan de minister van binneniandse zaken, '24 oktober 1834, F.L. 

Bos, Archiefstukken, 11, 13-18 
" J van der Helm aan Ring Leens, 20 oktober 1834, Archief Ring Leens, RHC GA 
" H de Cock, VG, II, 5 4 w en de annotaues 74w 
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De Cock heeft zich in zijn verslag geconcentreerd op zijn eigen optreden en daarin 
zijn terughoudende rol naar voren gebracht. Ook valt op dat hij denkt dat heel het 
optreden van politie en justitie 'zeker zonder medeweten van Z.M. den koning' 
plaats vond; maar als de koning 'beter zal zijn ingelicht' zal hij het grondwettige 
recht handhaven. Dat de preek van zondagmiddag in de schuur van de pastorie over 
Zondag 1 van de HC voor de burgerlijke autoriteit aanleiding werd voor de latere 
militaire inkwartiering vloeide volgens De Cock voort 'uit miskenning van den aart 
van het Koningrijk der Hemelen'. 
De brief van ds. Van der Helm is tamelijk zakelijk, al wordt er meer dan één keer 
gezinspeeld op het mogelijk gebruik van geweld, zowel van de kant van de 'opge
wonden mensen' in de kerk, als van de kant van de overheidsdienaren. Volgens hem 
durfde de politie het niet aan, 'al waren er ook 25' (nl. politieagenten), men wilde niet 
reageren op provocaties. Want zelfs 'het minste geweld door eenen veldwachter' zou 
met woede zijn beantwoord. Van der Helm had daar thuis nog 'onderrigt' over ont
vangen, toen de veldwachter van Ulrum hem via zijn zoon liet waarschuwen voor de 
te verwachten gebeurtenissen en hem de raad gaf maar niet naar Ulrum te komen. 
En hoewel de Gouverneur daartoe eerst nog niet had willen besluiten was het nu 
duidelijk geworden dat de aanwezigheid van een sterke militaire macht onontbeerlijk 
was om de ontwikkelingen in Ulrum beheersbaar te houden. 
Het procesverbaal van de assessor van Ulrum was zoals gebruikelijk nogal feitelijk 
van aard en bevatte (uiteraard) ook geen verzoek om voor de volgende zondag mili
taire macht in te schakelen. Opvallend is wel het gegeven dat M.D. Teenstra voor 
zijn geschrift over Ulrum in 1834 veel zaken letterlijk weergeeft met de bewoordin
gen van de assessor. Dat wdjst op vriendschappelijk contact tussen beide mannen. 
Wellicht mogen we zelfs aannemen dat de taalvaardige Teenstra - als een secretaris 
- de tekst van het procesverbaal heeft opgesteld ten dienste van de assessor die als 
plaatsvervangend burgemeester deze hulp zeer op prijs gesteld zal hebben. 
Het verzoek om militaire macht deed de assessor wel in een afzonderlijke missive 
aan de Gouverneur. In dat schrijven heeft hij het over 'de woedende volksmenigte' 
en over 'één wenk van De Cock aan zijn volk [dat] genoegzaam is om hetzelve op 
de dienaren te doen aanvallen en hen te mishandelen'. In dat verband verwijst de 
assessor naar de woorden van De Cock die gezegd zou hebben 'geene overheden en 
magten te eerbiedigen'. Deze incorrecte aanhaling van de woorden van De Cock 
(zie hierboven) is een gechargeerde weergave die tot doel heeft een sfeer te creëren 
waarin met harde maatregelen moet worden opgetreden tegen hen die de overhe
den niet eerbiedigen. En volgens de Ulrumse assessor was het te verwachten dat de 
komende zondag (26 oktober) een 'opgeruide menigte' het straatbeeld van Ulrum 
zou bepalen, 'eene hoop die reeds zoo groot is, dat dezelve niet meer door eenige 
getrouwe schutters [...], noch door drie of vier plaatselijke politiebedienden in toom 
zoude kunnen worden gehouden, vooral wanneer het weder gunstig is, dat er sche
pen met volks uit Zoutkamp kunnen aankomen'. De assessor zou De Cock graag 
uit Ulrum verwijderen, maar als dat niet kan, zal er niets anders opzitten dan het 
inzetten van gewapende macht. Laat men De Cock en zijn aanhangers hun gang 
gaan, aldus de vreesachtige assessor, dan zal 'de opstand zich spoedig over andere 
gemeenten uitbreiden en de schromelijke wanorde te wege brengen, daar de sterkste 
aanhangers van De Cock bovendien zeer gevaarlijk zijn, dewijl sommigen zich uit-
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laten, dat er nog bloed gestort moet worden, zoodat ik mij, zonder goede bedekking, 
onder hen niet veihg acht'. 

Men kan uit bovenstaande woorden nauwelijks iets anders concluderen dan dat de overheid van 

Ulrum ervan uitging dat hoe zwarter het beeld van De Cock en zijn aanhangers was, hoe eerder 

de provinciale overheid zou toegeven aan de wens om met groot machtsvertoon op te treden We 

vermoeden dat de bestuurhjke elite van Ulrum er alles voor inzette om de beweging van De Cock 

negatief af te schilderen en van onwettige trekken te voorzien Men hoopte op deze manier dat 

de volksbeweging die door het optreden van De Cock was ontstaan binnen de kortst mogelijke 

tijd zou doodbloeden 

Welke houding nam de Gouverneur van Gronmgen aan m deze affaire? We letten 
daarvoor op zijn uitvoerige missive van 24 oktober 1834 aan de minister van Binnen
landse Zaken.'^ We memoreerden al zijn gematigde houding door niet dadelijk toe te 
geven aan de wens van meerdere betrokkenen om met mihtair machtsvertoon Ulrum 
onder controle te houden. Maar nu was de zondag voorbij en mag de vraag gesteld 
worden of de feiten van 19 oktober hem tot andere gedachten hebben gebracht? 
Voor de beeldvorming van deze dag kon de Gouverneur beschikken over informatie 
van meerdere personen die de Afscheiding veroordeelden, maar ook over informatie 
van de afgescheiden kerk van Ulrum zelf 
De kerkenraad van Ulrum stuurde al op de dag na de bewuste zondag een verzoek
schrift naar de Gouverneur. Daarin deed de raad zijn beklag over 'de verstoring' 
van de kerkdienst op de 19* door 'hen die buiten zijn, of vreemd geheel en al van 
onze belijdenis'. Vooral klaagde men erover dat de autoriteiten in dezen handelend 
optraden op bevel van een Roomse officier van justitie, namelijk de heer Sevenstern 
te Appingedam. Het feit dat deze man Rooms was kon in de ogen van de Ulrumse 
afgescheidenen niet anders betekenen dan dat er 'conscientiedwang' werd toegepast, 
net zoals Rome dat in de IG"*" eeuw had nagestreefd. Nu had de gemeente van Ulrum 
de wacht betrokken bij de preekstoel en men had ds. Van der Helm tegengehouden 
'zonder echter hem eenig leed of letsel te doen'. De kerkleden wilden niets anders 
dan de Gereformeerde leer horen zoals die door hun wettige herder en leraar werd 
verkondigd. Dat kon deze echter niet doen vanaf de preekstoel, die bleef voor hem 
gesloten. Ook de middagdienst werd verhinderd doordat het kerkgebouw op last van 
de overheid gesloten bleef Dit alles was niet in overeenstemming met de leer van de 
kerk zelf, zoals die was omschreven in artikel 36 van de NGB, waar de overheid o.m. 
de taak heeft 'de hand te houden aan den Heiligen kerkedienst'. Het verzoekschrift 
eindigde met de volgende wens: 

"In de hoop dat Uwe Excellentie daartoe door den Heere verwekt moogt worden ah een voed

sterheer der Kerk en in Gods hand een vader en man der weezen en weduwen te zijn, ons 

beschermende tegen geweld van drijvende kerkvoogden en vijandige Assessoren, die mede reeds 

bij aanvang onze godsdienstoeleningen gestoord hebben, daar de Gemeente voortaan geen 

vreemden herder of leeraar kan of mag toelaten volgens hunne constientien en Gods Woord, 

't welk ons dringende vermaant staat en stnjdt voor het geloof eenmaal den Heiligen overgele

verd, noemen wij ons onder toebiddiiig van Gods Geest en zegen over Uwe Excellentie en uw 

huis "(volgen vijf namen van de leden van Uirums kerkenraad^°). 

FL Bos, Archiefstukken, II, 13-18 
Helenms de Cock, Hendnk, 310-313, de naam van ouderling J J Beukema ontbreekt hier De reden 
daarvan is met bekend 
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Wat ons in dit verzoekschrift opvalt is het volgende: de ambtsdragers van Ulrum 
geven in betrekkelijk weinig woorden de feiten van die zondag weer; ze komen daar
naast wel met een historisch gefundeerde en tevens principiële benadering van de 
taak van de overheid volgens de NGB. Of het verstandig was om in dit kader het 
Rooms-zijn van de officier van justitie zo sterk naar voren te halen, is zeer de vraag. 
We denken dat de Gouverneur deze vermelding als niet-relevant heeft beschouwd. 
Het beroep op art. 36 van de NGB had op zijn minst ook aangevuld kunnen worden 
met een verwijzing naar de grondwet van het koninkrijk der Nederlanden en de 
daarin geformuleerde vrijheid van godsdienst. Dat deed men ook in een brief bij de 
Acte en een later rekest aan de koning.^' 

Rust als ideologie 
In zijn uitvoerige missive aan de minister van binnenlandse zaken^^ hield Gouver
neur Rengers geen rekening met dit verzoekschrift. Hij stelde geen 'onafhankelijk' 
onderzoek in naar de gebeurtenissen van de 19de. Hij gaf wel nauwkeurig aan dat hij 
zijns inziens vooraf voldoende had gedaan om ongeregeldheden te voorkomen. Dat 
de Gouverneur nu moest erkennen dat de assessor van Ulrum gelijk had gehad met 
zijn uitdrukkelijk verzoek om militaire macht in te zetten, had namelijk te maken met 
berichten over 'soortgelijke woelingen' in de gemeente Grootegast, waar 'een bende 
van omstreeks vijfhonderd man, mede uit de provinciën Vriesland en Drenthe' een 
kerkgebouw had gevorderd voor het houden van oefeningen.^^ Die berichten dateer
den echter uit de maand juli; maar tot 19 oktober waren die voor hem geen reden 
geweest om met harde hand op te treden. Nu werden ze alsnog gebruikt om moge
lijke oproerigheid de kop in te drukken. In een vervolgbriefje aan dezelfde minister 
werd de noodzaak tot ingrijpen als volgt onder woorden gebracht, 'dat het hoog tijd 
was om door krachtige middelen paal en perk te stellen aan de onbeschaamde en 
openlijke aanmatigingen eener partij, die van dag tot dag stouter wordt en verdeeld
heden en twisten in vele gemeenten al meer en meer zoekt te verbreiden'.^* 
Gezien de vermoede dreiging gaf de Gouverneur aan de ministers nu te kennen dat 
het moment voor hem was aangebroken om handelend op te treden 'ter voorkoming 
van grooter en algemeener onheüen'. Tegelijk stelde hij dat 'de aan te wenden mid
delen evenredig behooren te zijn aan het gevaar en dreigend kwaad'. Dit is dan de 
opstap naar zijn besluit om 'eene compagnie infanterie van het garnizoen te Gro
ningen naar Ulrum' te dirigeren 'om aldaar tot nader order verblijf te houden'. De 
instructies moest de commandant afwachten van de assessor van Ulrum, de heerJ.K. 
Loots. Deze kreeg van de Gouverneur de aanbeveling 'de meest mogelijke bedacht-

Hei. de Cock, Hendrik, resp. 305, 317. 
Missive van de Gouverneur van Groningen aan de Minister van Binnenlandse Zaken d.d. 24 oktober 
1834, EL. Bos, Archiefstukken, II, 13-18. 
Volgens F.L. Bos, Archiefstukken, II, 16 (noot 26) zou dit gegeven belrekking kunnen hebben op het 
optreden van Luitsen Dijkstra uit Sinilde die in Grootegast een aantal zondagen had geoefend in juli 
1834. De daarover bekende feiten spreken echter nergens van 'een bende van vijfhonderd man' en 
evenmin van het willen gebruiken van een kerkgebouw; men kwam samen in de boerderij van L.L. 
Hoeksema. Deze werd met Dijkstra zwaar beboet wegens deze oefeningen. J. Wesseling, Afsch. Gron., 
III, 175v. Gouverneur Rengers heeft hier ook te maken met een kennelijk tendentieuze overdrijving in 
de weergave van de feiten. 
Brief van de Gouverneur van Groningen aan de Minister van Binnenlandse Zaken d.d. 25 oktober 
1834, S. Sybenga, De Afscheiding, 83. 
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zaamheid en matiging' te betrachten. De militairen mochten alleen van de wapens 
gebruik maken in de hoogste nood en als andere pogingen tot herstel van de orde 
hadden gefaald.^' 
Wie bij deze bepalingen denkt dat de Gouverneur van Groningen een gematigd 
man is, zal tot een andere opvattmg moeten komen na lezing van diens oordeel over 
Hendrik de Cock. We nemen dat hier over en constateren dat hier al ver vooruit 
gedacht werd om met juridische middelen - waartoe de Officier van Justitie wordt 
uitgenodigd - de persoon van De Cock uit te schakelen door hem tijdelijk uit de 
samenleving te verwijderen. 
Het slot van de missive van de Gouverneur aan de minister luidde als volgt: 

"Tenslotte mag ik niet voorbij, Uwer Excellentie's bijzondere aandacht te vestigen op het verhitte 

brem en den geweldigen geest van den gesuspendeerden predikant De Cock, die, zoo als uit de 

verschillende stukken* blijkt, thans geene burgerlijke wetten, overheden of justitie meer ontziet, 

en als openhjke scheurmaker en prediker van tegenstand aan de wet en burgerbjke zoowel als 

kerkelijke verordeningen, een hoogst gevaarlijk mensch in de maatschappij is geworden, waarom 

het wenschelijk zoude zijn, dat hij door de justitie kon worden geapprehendeerd en m verzekerde 

bewaring gesteld Daar dit het eenige middel schijnt om de orde in de gemeente Ulrum te herstel

len en den bevolenen maatregel van korten duur te doen zijn, ben ik zoo vnj, Uwe Excellentie in 

consideratie te geven, om dit punt aan de overweging van Zijne Excellentie den Heer Minister 

van Justitie^' te onderwerpen " 

De handhaving van orde en rust is daarmee tot het hoogste doel van het overheids
optreden verheven. Dat lijkt erg vanzelfsprekend, maar het is tegelijk ook erg opper
vlakkig. Want de verabsolutering van het gestelde doel maakt de vnjheid van gods
dienst tot een problematische zaak. Daarmee wordt de ideologie van rust en orde 
tot een knellende band in de samenleving. En daardoor kan elke maatregel van een 
overheid zelf weer zorgen voor 'onrust en wanorde'. 

Van de zijde van de landelijke overheid liet de minister van eredienst, Van Pallandt 
van Keppel, zich onmiddellijk na ontvangst van de missive van de Groningse Gou
verneur weten hoe hij oordeelde over de ontwikkelingen in Ulrum en de maatregelen 
die de lagere overheden hadden genomen. Wat betreft de documentatie is hij breed 
voorgelicht over de zaken: zowel uit de kringen van de afgescheidenen als uit die 
van de kerkelijke en burgerlijke autoriteiten heeft hij stukken ontvangen Ook de 
Acte van Afscheiding heeft hij onder ogen gezien. De daad zelf erkent hij echter 
niet - in dat geval had hij zich moeten afvragen wat hem nog te doen stond nu een 
kerkelijke gemeente zich uit het verband van de N H K had losgemaakt. De vraag 
kan opkomen of hij daar nog wel enige zeggenschap over had Die vraag is niet 
maar gemakkelijk met 'nee' te beantwoorden. Het ministene droeg immers de naam 

^̂  De maatregelen van de Gouverneur om met militaire macht de orde te handhaven waren gebaseerd op 
het Koninklijk Besluit van 15 dec 1820, Staatsblad no 27, F L Bos, ylrcAif/s/utt»!, II, 17 (noot 30) geeft 
de tekst 

^ Hier doelt de Gouverneur op de door hem ontvangen missiven en processenverbaal van lagere bestuur
ders over de gebeurtenissen in Ulrum in 1834 

' Minister van Justitie was m de jaren 1813-1842 mr Cornells Felix van Maanen (1769-1849), algemeen 
gezien als een sterke steunpilaar voor koning Willem I Hij was dat ook al geweest in 1807-1809 onder 
de regenng van koning Lodewijk Napoleon De Belgische bevolking had een grote afkeer van hem 
doordat hij met straffe middelen ernaar streefde het Nederlands als voertaal ook in België in te voeren 
Historische WP s v 
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'Departement van Hervormde en andere erediensten', waaruit men kan opmaken is 
dat de overheid zich met elke (bestaande) kerkehjke formatie zou kunnen bemoeien 
Daarbij was erkenning van een nieuwe gemeente een van de eerste zaken De ken
nisgeving van Ulrum met betrekking tot de Afscheiding was formeel natuurlijk geen 
verzoek om erkenning geweest En de minister ging er voorlopig dan ook alleen van 
uit dat de afgescheiden kerk van Ulrum een bijzonder geval is dat hij met de op de 
NHK van toepassing zijnde middelen had te behandelen Hij hield in zijn schnjven 
aan de Gouverneur van Groningen hem in ieder geval voor 'de handhaving der 
rechten en belangen van de Hervormde kerk ten ernstigste aan te bevelen' ^̂  Een 
soortgelijke oproep doet de minister ook aan het PKB van Groningen en het CB van 
Middelstum 
In een dergehjke situatie zal het ook duidelijk zijn dat een afscheiding van de NHK 
betekent dat het niet-afgescheiden deel van zo'n gemeente op steun kon rekenen van 
de kerkehjke bestuurders En dat hield dan in de normale voortgang van de kerk
diensten en de ambtelijke dienst en ook de zorg voor de kerkelijke goederen van de 
Hervormd gebleven gemeente 
Over dit soort zaken had de minister bij de afgescheidenen geen enkele formele 
zeggenschap Hij kon zich ongerust tonen, zich boos maken, tot vervolging van de 
afgescheiden kerkleden wallen aanzetten, maar het eigen leven van een afgescheiden 
gemeente kon hij niet bepalen en reguleren Dat was een kerk die de vrijheid had 
genomen om, zonder overheidsbemoeienis, verder te gaan '̂' Maar die status moes
ten de afgescheidenen nog wel zien te verwerven Hier speelde de interpretatie van 
de grondwettelijke vnjheid van godsdienst een voorname rol Voortdurend zouden 
de afgescheidenen zich op de grondwet beroepen Dat werd als eerste al duidelijk 
uit het rekest van de kerkenraad van Ulrum aan koning Willem I, geschreven op 
24 oktober 1834^° Daann wees de raad de beschuldiging van oproengheid met 
kracht van de hand en vroeg men eerbiedig om erkenning van zijn rechten, maar 
daar kwam dus mets van terecht doordat de wetgeving alleen rekening hield met 
bestaande kerkgenootschappen 
Formeel kon de minister van Eredienst op dat moment weinig anders doen dan toe
zien en afwachten De behandeling alsof de afgescheidenen nog behoorden tot het 
Hervormde kerkgenootschap zou een daad zijn die haaks stond op de veranderde 
realiteit Voordat de vnjheid ook werkelijk erkend en beleefd werd, zou er nog veel 
geleden worden 

Dispositie van de Minister van Eredienst d d 25 oktober 1834 F L ho^, Archiefstukken II 19 
Dat iemand als C M van der Kemp (in een bnef aan H J Koenen d d 6 november 1834 M E Kluit 
Bnefwisseling, 67v) de wijze waarop De Cock de afscheiding tot stand had gebracht als zeer laakwaar 
dig' veroordeelde, en daarbij stelde dat De Cock 'de straf der wet' niet zal kunnen ontgaan, bjkt ons 
een heel merkwaardig gegeven zeker gelet op het argument dat Van der Kemp vervolgens noemt dan 
had De Cock toch nog vooraf alle andere middelen van hereeniging en herstelling moeten beproe\en 
en behoudens zijne eer wel eenige onderwerping kunnen betoonen Van der Kemp was toch juisl nauw 
betrokken geweest bij het beproeven van de middelen om de zaak De Cock tot een goed einde te bren 
gen ' De door Van der Kemp genoemde ordeverstoring in de kerk \ an Ulrum op 20 oktober 1834 is 
uiteraard als onwettig te kwalificeren evenals de (omstreden) gedachte dat de afgescheiden kerkenraad 
zich in het bezit \ a n het kerkgebouw meende te kunnen stellen 
Rekest van H de Cock en de kerkenraad van Ulrum aan de koning d d 24 okt 1834 FL ho%,ArclaeJ 
stukken II, 10-12 In dit rekest vormt de histone van de mzet voor de kerk van het Huis van Oranje een 
belangnjk onderdeel van de argumenten waarmee men koning Willem I confronteert 
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Invasie en inkwartiering in Ulri im 
Op zaterdag 25 oktober om 2 uur arriveerde een troepenmacht in Ulrum. Ongeveer 
100 infanteristen marcheerden, waarschijnUjk met stevig tromgeroffel, het dorp bin
nen. Ze vormden de 1"" compagnie van het P"" bataljon van de 10* afdeling van het 
garnizoen van de stad Groningen. De invasie stond onder commando van kapitein 
Vrij, die gesecondeerd werd door drie luitenants. '̂ Ze waren 's ochtends vroeg per 
schuit vertrokken en via Bedum en Onderdendam tot aan het dorpje Mensingeweer 
gevaren; vandaar hadden ze hun vaarroute naar het einddoel Ulrum gekozen. Het 
waren ervaren militairen, ze hadden als onderdeel van het regiment van Chassé in 
1831 te Antwerpen het beleg en het bombardement van de citadel doorslaan.^' 
De militairen werden alle ondergebracht bij inwoners van Ulrum. Ze moesten elke 
dag behoorlijk worden verzorgd: 1 'A pond brood per dag en één keer per etmaal een 
voedzame maaltijd, bestaande uit groenten, droge peulvruchten met aardappelen, 
met daarbij een stuk vlees, spek of vis. De kapitein kreeg zijn verblijf bij M.D. Teen
stra; de twee kenden elkaar van de tijd dat ze in Indie hadden vertoefd. Voor de visie 
op de afgescheidenen was het een vervelende bijkomstigheid dat de commandant 
van de troep juist bij een zo feUe tegenstander van De Cock werd ingekwartierd. Nog 
vervelender was het feit dat De Cock zelf twaalf soldaten kreeg toegewezen voor 
inkwartiering met daarbij ook de wacht. 

Hoewel de mogelijkheid tot inkwartiering gegrond was op een Koninklijk Besluit, 
was de toepassing ervan in Ulrum een zaak die veel ergernis opriep. De komst van de 
soldaten was op zich al geen reden tot vreugde, nog minder was dat het geval met de 
verdeling over de inwoners van het dorp, die was niet evenwichtig. De oorzaak daar
van lag bij de beslissende instantie: het gemeentebestuur. Hoe lang deze toestand zou 
duren was niet bekend. Dat de militairen op zaterdag arriveerden had alles te maken 
met de verwachte problemen op de zondag. 
De minister van Binnenlandse Zaken, J.H. baron van Doorn van Westcapelle^^ rap
porteerde de koning over de genomen maatregelen.^* 
Van de inkwartiering in zijn huis heeft De Cock aantekeningen bijgehouden die we 
deels in zijn biografie terugvinden. Het geeft aan hoe ingrijpend de toestand veran
derde in huize De Cock.'^ We citeren: 

"Zaterdag, den 25sten October, kwam kier de luitenant..."', een zeer los mensch, eerder 
gelijkende in zyn aankomst naar een Heiden ab naar een Christen, ons aankondigende, 
dat WIJ de wacht hier moesten hebben en 12 man inkwartieren, jongens van Jan de Wit, 

jhsch en gezond, du wel wal op konden, waarvoor wij maar goed moesten zorgen, en du 
wel bij der hand waren. 

" J.S. van Weerden, Spanningen, 63 De luitenants waren de heren Peperkamp, Bachman en Boers 
'2 M D Teenstra, Ulrum, 32. 
" Mr H J baron van Doorn van Westcapelle (1786-1853), was van 1830-1836 minister van binnenlandse 

zaken, daarvoor was hij gouverneur van Zeeland en van Ooslvlaanderen 
" Rapport d d 26 oktober 1834, bij FL Boa, Archiefstukken, II, 21 
''' Onder het opschrift Aanteekening ter gedagtenis aan het voorledene en voorgevallene' heeft H de 

Cock een overzicht bijgehouden van de gebeurtenissen te Ulrum eind oktober 1934 In Archief De 
Cock, GA Kamp4en, inv nr 2 Als bijlage bij dit hoofdstuk voUechg opgenomen 

* De Cock heeft de naam van deze officier niet ingevuld, hij was ook niet bekend aan Helenius (Hendrik, 
326) Wanneer het inderdaad een luitenant was dan komt een van de dne genoemden in noot 31 in 
aanmerking 
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De aankomst van die jongelui dicteerde ook niets anders, totdat zij laat in den avond in 
rust kwamen. 
Des avonds wierden nog al onze deuren verzfkerd en vernageld ..." 

De Cock heeft in deze aantekeningen vooral gelet op de daden van de (verantwoor
delijke) officieren en niet op het (wan)gedrag van hun soldaten, hoewel veel klachten 
over dezen genoteerd hadden kunnen worden. Hij sluit zijn aantekeningen over de 
eerste dag van de inkwartiering af met de vermelding van de maatregel dat 'al de 
deuren van de pastorie verzekerd en vernageld' werden. De familie De Cock was 
nu gevangen in eigen huis. Men was zelfs daar de vrijheid kwijt. Het was uit alles 
wel duidelijk dat de autoriteiten De Cock als voornaamste 'crimineel' zagen die met 
intimiderende middelen moest worden tegemoet getreden en vernederd. 

Zondag 26 oktober 1834 
Die dag moest blijken wat er waar was van de geruchten dat er uit Friesland en uit 
het Groningse Westerkwartier enkele honderden, misschien wel 1500 aanhangers 
van De Cock naar Ulrum zouden komen om hun hoog geachte predikant weer op 
de preekstoel te krijgen. We geven nu eerst het woord aan Helenius de Cock die de 
aantekeningen van zijn vader raadpleegde. 
Hij schrijft dat het De Cock die morgen niet mogelijk was om naar buiten te gaan. 
De soldaten hadden alle strategische plaatsen ingenomen en verboden de burgers 
om op straat bij elkaar te staan en elkaar te spreken. "Ook zij, die van elders geko
men waren, moesten zich hieraan onderwerpen." 
Pas na de kerkdienst mocht De Cock naar buiten. "Toen hij echter op de straat 
dezen en genen aansprak, werd hem dit verboden, eerst door een soldaat en weldra 
door den luitenant. Hij keerde daarom naar huis terug, en werd weldra gevolgd 
door eenige vrienden, die hiertoe permissie hadden verkregen. Toen de meeste deze 
vrienden vertrokken waren, kwamen er weer anderen, en ook de luitenant kwam in 
de kamer." Hem werd gevraagd of De Cock vergunning zou krijgen om 's middags 
een preek te houden. Het antwoord was 'ontwijkend'. Het kwam er die dag niet 
van. "Daarom moest dit nagelaten worden, en men zich vergenoegen, onderling te 
spreken over den Heere en Zijne wegen." De huisgodsdienstoefening was die dag 
de enige mogelijkheid om 'gesticht' te worden. Of De Cock dit ook heeft trachten 
te doen, is niet geheel duidelijk. In de berichten die enkele dagen bij de Gouver
neur van Groningen binnenkwamen, werd gesteld dat De Cock toen in de pastorie 
een oefening hield, maar dat die door commandant Vrij werd verboden en waarbij 
hij 'de vergaderde menigte heeft doen uiteengaan'.^' Hoe groot die 'menigte' was? 
Er waren schattingen over 1500 mensen, maar dat is zonder meer overdreven. Die 
konden niet terecht in de pastorie, evenmin in de schuur van de pastorie of op het 
kerkhof tussen pastorie en kerkgebouw. Later werd een veel lager getal genoemd, de 
officier van justitie van Appingedam had het over 'wel vijfhonderd personen, meestal 
Vriezen'.^' 

" Rapport Gouverneur van Groningen aan Minister van Binnenlandse Zaken d.d. 29 okt. 1834; EL. Bos, 
Archufstukkm, II, 30. 

* Missive Ofiicier van Justitie aan Procureur Generaal d.d. 1 nov. 1834; F.L. Bos, ArchiejshiUen, II, 49. 
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Het verhaal van de grote aantallen - soms als rebellen aangemerkt! - is natuurlijk 
heel geschikt om de autoriteiten de stuipen op het lijf te jagen en er tevens voor te 
zorgen dat de maatregelen tegen de afgescheidenen werden gehandhaafd of zelfs 
versterkt. De hiermee uitgezette denklijn beheerste het optreden van de burgerlijke 
overheden te Ulrum, Appingedam, Groningen en Den Haag. 
Er was op de morgen van 26 oktober wel een kerkdienst gehouden in het gewone 
kerkgebouw. Voorganger was ds. A.P.A. du Cloux uit Vierhuizen. Uit een brief van 
de pretor van de Ring Leens, ds. Warmolts, aan het PKB van Groningen^* wordt 
duidelijk dat de dienst 'zonder eenige stoornis in volkomende rust en orde is afge-
loopen'. Het was zelfs zo, aldus de pretor, dat ds. Du Cloux 'alleen den predikstoel 
heeft kunnen beklimmen door de actieve zorg en gepaste maatregelen van den Heer 
Kommandant der militairen'. 
Maar de rust van deze zondag en de veiligheid van de voorgangers moest wel gega
randeerd blijven, dus had de pretor tegelijk een dringend verzoek gericht tot de Gou
verneur 'dat de thans te Ulrum liggende magt daar blijve tot zoo lang dat de zaak van 
de Cock of vanwege de Regtbank of vanwege eenige kerkbestuur haar volle beslag 
zal hebben verkregen'. De reden voor dat verzoek was de ongerustheid vanwege het 
gerucht dat de pretor (en zijn collega's) had bereikt, dat zo gauw de militairen Ulrum 
zouden verlaten 'het aldaar dan voor ons en voor alle welgezinde inwoners nog veel 
gevaarlijker worden zal dan ooit te voren'. 
In huize De Cock ontstond aan het begin van de middag een heftig tafereel toen men 
de maaltijd wilde gebruiken. De Cock was voorgegaan in gebed en direct daarna 
stond de luitenant (die kennelijk mee zou eten) op, gaf bevel dat niemand de kamer 
mocht verlaten en kwam even later terug met kapitein Vrij, een bode van de Gou
verneur en de veldwachter. Wat was er aan de hand? Had De Cock op de luitenant 
misschien de indruk gemaakt dat hij de gezamenlijke maaltijd aangreep om er een 
soort 'oefening' van te maken? Deze was daar in ieder geval niet van gediend. Hele-
nius beschrijft wat er toen volgde: 
"De kapitein begon dadelijk vader op eene zeer ruwe wijze aan te spreken, heette 
hem in naam des Konings zijn arrestant, legde hem kamer-arrest op, nam al de 
papieren in beslag, benevens de boeken, die in de woonkamer waren, uitgezonderd 
een testamentje. - Aan de meid werd verboden, verder dan tot de kamerdeur te 
komen; in de kamer werd een soldaat geplaatst, en zoo ook in den gang voor de 
kamerdeur, en in den tuin voor de ramen. Daarna werden de namen der aanwezigen 
opgeteekend, en allen die niet tot het huisgezin behoorden - deze waren 15 in getal 
- weggezonden." 

Dit harde en onverwachte optreden bleek later op bevel van de plaatselijke overheid, 
in casu de tweede assessor en de leden van de gemeenteraad, te zijn uitgevoerd.''* 
Hoe de familie De Cock erop reageerde vertelt Helenius ook: "Vader was onder dit 
alles bemoedigd in den Heere Zijnen God. Moeder scheen echter, voor een oogen-

Brief van de Praetor van de Ring Leens aan het PKB van Groningen d.d. 30 oktober 1834; in Archief 
PKZ,RHCGA. 
Aldus mededeling van de Gouverneur van Groningen aan de minister van binnenlandse zaken d.d. 29 
okt. 1834, KL. Bos, Archiefstukken, II, 30. Evenwel werd een en ander door de burgerlijke overheid van 
Ulrum ontkend tegenover de vrederechter van Winsum; EL. Bos, Archiefstukken, II, 35. 
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blik ontmoedigd te worden; doth ook zij ondervond ook weldra, dat de Heere Zijne 
belofte bevestigt, en niet verzocht laat worden boven vermogen. Door vader opge

wekt om den 37sten Psalm te lezen, werd zij hierdoor zoo gesterkt, dat zij met hem 
dien Psalm begon te zingen." 

Deze psalm van David begint mei de scherpe woorden "Ontsteek u mei over de boosdoe

ners, benijd ze met die onregt doen, want als gras zullen zij haast worden afgesneden, en als de 

groene grasscheutjes zullen zij afvallen Vertrouw op den HEER en doe het goede, bewoon de 

aarde en voed u met getrouwheid, en verlustig u in den HEER zoo zal hij u geven de begeerten 

uws harten Wentel uwen weg op den HEER en vertrouw op hem hij za! het maken, en zal uwe 

geregtigheid doen voortkomen als het licht, en uw regt als den middag" (verzen 16, St vert) 

De toepasselijkheid van deze woorden gold naar twee kanten — iets waarvoor De Cock de moed 

toonde om die woorden in de/e situatie voor te lezen. 

De hele zondag en maandag duurde het huisarrest (kamerarrest) van De Cock. De 
in beslag genomen papieren had de kapitein naar de Gouverneur in Groningen laten 
brengen, maar deze onderkende het onwettige van deze handehngen: alleen justitie 
had daartoe de bevoegdheid. De papieren kwamen per omgaande terug en de ofli

cier kreeg een standje: hij was 'verder gegaan dan zijne macht zich uitstrekte'. Daar 
kapitein Vrij geen zin had om de teruggekomen paperassen zelf naar De Cock te 
brengen en hem te ontslaan van zijn arrest, stuurde hij de veldwachter om De Cock 
dit mee te delen. Maar, zo vertelt Helenius, 'die echter weigerde dit ontslag aan te 
nemen, tenzij het hem door den kapitein, die het hem had opgelegd, gebracht werd. 
Deze liet ook niet lang op zich wachten en alzoo werd het arrest opgeheven en vader 
in het bezit zijner papieren hersteld'. Maar hoewel de kapitein zijn grenzen had over

schreden, trad hij later nog wel weer zo op. Zelfs een godsdienstoefening met minder 
dan 20 personen werd door hem verboden. 

Het relaas van de vrederechter 
Op 26 oktober 1834 had ook de vrederechter van Winsum, mr. Anthonie Beckering*' 
, zich naar Ulrum willen begeven, in het kader van het onderzoek van de officier van 
justitie te Appingedam. Maar 'door erge wonden aan den voet' was hij er niet toe in 
staat. Zijn rapport over die dag dateert van 10 november en was tot stand gekomen 
door zijn persoonlijk bezoek op zondag 9 november. In kritische gesprekken met de 
burgerlijke en militaire autoriteiten kreeg deze hoge ambtenaar een beeld van wat 
zich in Ulrum had voorgedaan. Dit rapport kwam via de officier van justitie van 
Appingedam binnen bij de minister van justitie en deze zond het door aan koning 
Willem I. Deze werd in overweging gegeven het document door te geven aan de 
minister van binnenlandse zaken en aan de directeurgeneraal van het ministerie van 
oorlog.''^ Intussen had de Gouverneur van Groningen ook kennis genomen van deze 
rapportage. Daarmee waren dus alle geledingen van het binnenlands bestuur van 
ons land geïnformeerd over de eerste weken na de Afscheiding in Ulrum. 
Over wat er zich op 26 oktober had afgespeeld stelde de vrederechter kritische vra

*' Mr A Beckermg (1790 of 17911878) was in 1826 \Tederechter te Winsum, later diende hij als kan

tonrechter te Onderdendam De naam \Tederechter kent men in België, in Nederland heet dezelfde 
functionans (sinds de Belgische Opstand') kantonrechter 

■•■̂  Missive mimster van justitie aan de koning, 19 nov 1834, F L Bos, Arckiefstukken, II, 39. 
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gen, onder meer aan kapitein Vrij over de arrestatie van De Cock. Volgens de officier 
was de situatie behoorlijk bedreigend omdat er wel 1500 mensen in de buurt van de 
Ulrumse pastorie rondliepen die De Cock wilden horen. De kapitein wilde voorko
men dat De Cock zich aan het hoofd van deze groep zou stellen waardoor de kans 
op oproer heel groot zou zijn geworden. Dat de kapitein daarnaast allerlei papieren 
van De Cock in beslag had genomen, had hij gedaan 'met de beste intentie', maar 
als hij daarvoor straf moest hebben dan wilde hij zich daaraan gaarne onderwerpen. 
Kennelijk was de rechter tevreden met deze verklaring; we lezen niets over een aan 
Vrij opgelegde straf 
De rechter had op 9 november ook persoonlijk contact met De Cock, o.m. over diens 
klachten over het overheidsoptreden. In zijn rapportage kwalificeerde de vrederech
ter de predikant als een man 'met een Iscariotisch*^ grijnzend gezicht en een zachte 
flemende stem'. En ook kwam de term 'duivelenlach' uit zijn pen en later nog de 
kwalificatie 'den nederigen man met een fariseeusche lach'. 
Volgens de vrederechter waren er onder de ingekwartierde militairen ook twee aan
hangers van De Cock, maar hij maakte zich daarover niet veel zorgen, omdat deze 
mannen 'zorgvuldig in het oog gehouden werden en nimmer met hun beiden in 
hetzelfde quartier gelegd'. Zelfs had de rechter het vermoeden dat de plaatselijke 
veldwachter ook tot de aanhangers van De Cock behoorde. 
Uit zijn rapportage vernemen we ook wat de kapitein zich tot taak rekende met 
betrekking tot de uitgaande correspondentie van De Cock. "Er gaat geen expresse 
of brief in of uit Ulrum of hij weet het." Maar hij zou van justitie graag wat ruimere 
bevoegdheden krijgen om belangrijke brieven te kopiëren; daaronder brieven die 
De Cock van plan was in december uit te gaan geven. De briefcensuur paste hij zo 
streng mogelijk toe, zelfs van het eenvoudige briefje van K.A. van der Laan aan ds. 
H.P. Scholte heeft de kapitein een afschrift gemaakt. 
Maar het belangrijkste punt was de snelle uitlevering aan justitie van 'De Cock met 
twee of drie van zijne voornaamste aanhangers, waaronder ook den befaamden Jan 
Bakker'.« 
Intussen meende de vrederechter te kunnen constateren dat zich van de kant van de 
militairen geen onregelmatigheden hadden voorgedaan tegenover De Cock en zijn 
aanhangers, behalve dan het in beslag nemen van de papieren. 
Hier staat tegenover het beklag dat De Cock op zondag 9 november deed aan het 
adres van de kapitein over het niet toelaten van diensten in de schuur van de pastorie. 
Dat de vrederechter niet meer klachten onder ogen kreeg, hoeft niet te betekenen dat 
die er niet waren. Het zou getuigen van christelijke lijdzaamheid dat men er niet mee 
voor de dag kwam. De Cock zelf vreesde volgens de vrederechter 'enigszins voor de 
bajonetten', maar hij wdlde verder 'manmoedig afwachten en verduren'. 
De vrederechter heeft zich in zijn ontmoeting met De Cock ook nog op het terrein 
van de theologische discussie begeven. Een actie waarover de Gouverneur van Gro
ningen later opmerkte dat die 'minder gepast was voor een regterlijken ambtenaar'.*^ 

Iscariotisch heeft betrekking opjudas Iskariot, de discipel die Jezus heeft verraden. Deze kwalificaties 
vindt men in het Rapport van den Vrederechter van Winsum aan den Officier van Justitie te Appinge-
dam d.d. 10 nov 1834; F.L. io% Archiefstukken, II, 33-39. 
Hier doelt de vrederechter op de oudste ouderlingJJ. Beukema, biikker in het dagelijks leven. 
Rapport van de Gouverneur van Groningen aan de Minister van Binnenlandse Zaken, 24 nov. 1834; 
F.L. üos. Archiefstukken, II, 41. 
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Om zowel de merkwaardige theologische aspecten als de weergave ervan citeren we 
een enkel gedeelte uit het rapport van deze vrederechter. Mr. Beckeringh vroeg - vol
gens zijn eigen verslag - De Cock aan het eind van zijn langdurig gesprek 

"hoe het mogelijk was, dat iemand als hij, welke men moest veronderstellen, dat hij zyn 
kennu en zyn zinnen magtig was, en welke zich boven anderen een waar Gereformeerd 
chnstenleeraar waande, er genoegen m kon vinden om twist en tweedragt te zaaijen en oproer 
en rebellie te stichten^ Waarop door den nedengen man met eenfanzeeuse lach geantwoord 
werd: "Ja, wat u door en om Christus nut een oproer gemaakt, en heeft Chnstus niet gezegd. 
ik ben met gekomen om den vrede te brengen, maar het zwaard/" Waarop ik hem zeide te 
meenen, dat Chnstus leerde zyne naaste hef te hebben als zichzeben en in nederigheid en in 
ootmoed des harten te moeten wandelen, doch dat hy en zynen aanhang God in den mond 
en den duwel in het hart had, de Bijbel uit haar verband rukte, uit dezebe greep, wat hem 
in zyn kraam te pas kwam, en met opzet het schoone, goed en liefderijke daann voorbij
zag, geenszints Jezus volgende in zachtmoedigheid, verdraagzaamheid, mededeelzaamheid, 
barmhartigheid, toegevenheid omtrent andersdenkenden, steeds vergetende de door den Z<^lig-
maker herhaaldelijk gegevene les, met te oordeelen om met geoordeeld te worden; dat hetgebof 
zonder liefde nuts was, en die liefde met was in hem." 

We zouden hier willen volstaan met het citaat zelf, maar stellen wel dat een lid van de 
rechterlijke macht hier bepaald niet objectief is in de weergave van zijn visie op de 
persoon van De Cock Hij verwacht dat anderen liefdevol en verdraagzaam denken 
en handelen, maar zelf laat hij daarvan maar weinig zien. Hij heeft zijn oordeel al 
klaar. 

De reactie van de Gouverneur op het rapport van de vrederechter maakt duidelijk 
dat hij het een 'sterk gekleurd' betoog vindt. En ook dat het voor hem 'geen aan
leiding [vormt] tot het nemen van andere of meerdere maatregelen'. Hier laat de 
Gouverneur weer eens merken dat hij gepaste afstand houdt van kwalificaties zoals 
de vrederechter die neerschrijft. En tevens dat hij die niet wil aangrijpen om de 
bevoegdheden van de militaire commandant in Ulrum uit te breiden. 

Plaatselijke bestuurders ziek 
In het rapport van de vrederechter van Winsum vinden we het ook elders wel voor
komende bencht dat Ulrums burgemeester, de heer H. Bazuin, in deze spannende 
dagen niet functioneerde 'wegens indispositie'. Zijn eerste plaatsvervanger, de heer 
J.K. Loots, had hem intussen een tijdlang vervangen, maar laat het nu ook wegens 
ziekte afweten. De tweede assessor, de heer E J. Rijtma (ook wel Rietema geheten), 
neemt nu de ongewone honneurs waar. Maar, aldus de vrederechter in zijn rapport, 
'ook genoemde Rietema begint reeds over ongesteldheid te klagen'.** Nu was het 
vertrouwen van de regionale overheden in deze man niet groot, hij was namelijk een 
schoonzoon van de oudste ouderlingJJ. Beukema en - volgens de vrederechter - ook 
nog financieel van hem afhankelijk. De onderlinge relaüe was echter zeer gespan
nen." 
Waren deze bestuurders mentaal met (meer) opgewassen tegen de gebeurtenissen 
in hun gemeente? De vrederechter zou met graag zien dat in het geval geen van de 
drie zijn ambt kon uitoefenen, het 'eerste lid van het plaatselijk bestuur', de heer 

** A Beckenngh aan de Officier van Justitie te Appingedam d d lOnov 1834,FL Bos,/lrcA«/stófen, II, 34 
*̂  J S van Weerden, Spanningen en Konjïikten^ 176, 335 
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H J. Zijlma, hun taken moest overnemen.*' Want deze was 'een voornaam Clubbist', 
wat inhield dat hij behoorde tot de leiders van een kritische politieke dub in Noord-
west-Groningen van 'woelzieke' personen die ontevreden waren over het ontbreken 
van democratie.'*' Hij was in de ogen van vrederechter Beckering 'niet voor zijn taak 
berekend'. Liever had hij nog een figuur van buiten Ulrum of dat de kapitein van de 
compagnie meer bevoegdheden kreeg. Wat we met een groot woord wellicht kunnen 
aanduiden als een 'machtsvacuüm', hoefde voor De Cock en zijn kerkenraad nog 
helemaal geen vrij spel te betekenen. 
Welke heren ook regeerden, ze hadden alle één ding gemeen: ze zagen de Afschei
ding als een ernstig kwaad en een groot maatschappelijk probleem. De mogelijke 
verstoring van orde en rust liet dus niet toe dat de overheid op een constructieve 
wijze meewerkte aan een klimaat waarin naar praktische oplossingen werd gezocht. 
Nu nam men maatregelen om de Afscheiding zo veel mogelijk te isoleren, waardoor 
het verschijnsel wellicht spoedig zou verdwijnen uit de samenleving. 

Naar gouverneur en rechtbank 
Op donderdag 30 oktober reisde De Cock met een commissie uit de kerkenraad 
naar Groningen om ~ volgens besluit van de Ulrumse kerkenraad — gezamenlijk bij 
Gouverneur Rengers de (handhaving van) de vrijheid van godsdienst te verzoeken.^" 
Maar dit liep uit op een afwijzing. En de tegelijk gedeponeerde klacht over willekeur 
door de militairen werd ook niet direct afgehandeld. 
Tijdens het bezoek aan de Gouverneur had zich een schreeuwende menigte verza
meld die zich vijandig opstelde tegenover De Cock, wat hij later typeerde met de 
uitspraak dat Groningen 'gelijk was aan Sodom'.^' Enkele dagen later ondervond De 
Cock hetzelfde; hij schreef in zijn verslag van die gebeurtenis dat hij en zijn mensen 
' in de stad gesteenigd waren'.^-^ Onder politiebegeleiding was De Cock naar zijn 
logeeradres gebracht, waar de politie tot middernacht de wacht betrok. We zien hier 
een van de schaarse momenten waarop de stedelijke overheid van Groningen de 
tegenstanders van De Cock als onruststokers beschouwde. 

De volgende morgen reisde De Cock per trekschuit naar Appingedam om zich voor 
de rechtbank te verantwoorden voor wat er op zondag 19 oktober in Ulrums kerk 
had plaatsgevonden. De Cock en ook K.P. Ritsema werden daar 'door vele vrienden 
ontvangen en verwelkomd'. Men wilde, aldus De Cock, de vervolgingen zien en 
horen. Maar ook wilde de vrienden graag merken 'of des Heeren ondersteuningen 
aan ons ook blijkbaar waren'. De Cock kon later rustig getuigen dat God 'Zijne 
genade en Zijne beloften aan ons verheerlijkt'.^' 

'" HendnkJ Zijlma was een aanhanger van 'Natuur en Rede', J S van Weerden, Spanningen , 44 
*** Een ontevreden club in de provincie Groningen was gesitueerd in Leens en omgeving, uit hun knng 

kwam het oppositieblad 'De Ommelander ' voort, dat verhchte en progressicf-democratische geluiden 
het horen, F L lio% Archwfstukken, II, 49 (noot 7) Vgl WJ Formsma, Groningen en 1848, inGVA 
1948 

'° Besluit van de kerkenraad van Ulrum d d 28 okt 1834, J Wesseling, 4/f(̂ A Gron,1,75 
" H de Cock, Aanteekenmg ter gedagtenis , in Archief De Cock, GA Kampen, inv nr 2 
=̂  H de Cock, Idem 
^' Bnef van H de Cock aan N Borneman d d 8 dec 1834 en 26 febr 1835, door H Bouma gepubli

ceerd m D Deddens e n j Kamphuis, Afscheiding Wederkeer, 269-276 
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Tijdens de rechtzitting werd dor de officier de eis uitgesproken van 150 gulden boete 
en drie maanden gevangenisstraf voor De Cock. Aan K.P. Ritsema werd een boete 
van f. 8,- en een gevangenisstraf van één maand. Samen moesten zij ook de kosten 
betalen. Aan dit vonnis lag ten grondslag het oordeel van 'het verwekken van wan
orde in de kerk'. Deze kwalificatie was voor De Cock voldoende reden om in zijn 
spreektijd met vrijmoedigheid^* aan te geven 'dat hij geen den minsten tegenstand 
had geboden, toen men hem van den preekstoel weerde, dat hij gezwegen had zool
ang de ringpredikant aanwezig was, en dat het hem, die als Leeraar door de in de 
Kerk vergaderde Gemeente werd erkend, niet als verstoring van de orde mocht wor
den toegerekend, dat hij op haar verlangen had gepredikt'. De Cock beweerde zelfs 
dat 'indien de orde was verstoord, dit dan moest worden ten laste gelegd aan den 
leeraar, die tegen den wil der Gemeente zijnen dienst aan haar [had] zoeken op te 
dringen'. Ook wilde hij graag een beslissing over de zaak van de kerkelijke goederen 
die volgens hem aan de wettige kerkenraad toekwamen, omdat deze stond op de 
grondslag van de Gereformeerde belijdenis. 
In het laatste gedeelte van zijn betoog raakte De Cock het punt aan van 'de vijand
schap van den officier', namelijk dat deze rooms-katholiek was. Hij zou zich 'als een 
trouw zoon van Rome, met denzelfden geest was bezield als weleer Filips van Spanje 
en den Hertog van Alva, en gelijk zij, dorstte naar het bloed der heiligen'. "Niet de 
handhaving van het recht, maar vijandschap tegen het beginsel der Hervorming, de 
leer der vrije genade, spoort hem aan tot de vervolging."^' 
Ook K.P. Ritsema hield een verdedigingstoespraak. Volgens de officier van justi
tie was dat meer 'een naar zijn godsdienstleer geschoeide leerrede'.^^ De aanwezige 
vrienden maakten zoveel indruk op de officier dat hij ze als 'gevaarlijk voor de open
bare rust en orde' beschouwde. 

Van oen opvallende uitwerking van de toespraken van zijn vader — en waarschijnlijk ook die van 

Ritsema op de aanwezigen in Appingedam maakt Helenius de Cock melding "Deze rede had 

grooten invloed op de menigte, die van onderscheidene plaatsen was samengevloeid om deze 

terechtstelhng bij te wonen Er waren er, die door haar tot de erkentenis van de waarheid der 

Geretormeerde leer werden gebracht, anderen werden er door opgewekt haar nader te onder

zoeken, terwijl nog anderen sedert dien tijd er vnjmoediger voor uit kwamen en de noodzakelijk

heid erkenden, om met verwerping van het Bestuur der Nederiandsche Hervormde Kerk, zich 

aan te sluiten aan - en te verenigen met allen, die in de leer der Gereformeerde Kerk, de leer, die 

God in Zijn Woord geopenbaard, erkenden "^' 

Een week later, 7 november, werd de eis gevolgd door in een gelijkluidend vonnis'*, 
waartegen de beide mannen - nu afwezig - hoger beroep aantekenden. Binnen 
enkele weken zou het gerechtshof in Groningen uitspraak doen in deze appèlzaak. 
De hierdoor optredende vertraging was voor die autoriteiten die wilden bereiken 
dat De Cock enige maanden uit de samenleving werd verbannen een tegenvaller. Ze 
hadden er juist vaart achter gezet om de man zo snel mogelijk achter de tralies te 

De Cock sprak in zijn 'Aanteekening ter gcdagtenii' dat de Here hem 'veel vnjmoedigheid' had 
geschonken 
Hel de Cock, Hendnk, 330v 
Missive Officier van Justitie Appingedam aan Procureur Generaal l nov 1834, F L ^o% Archufstuhken^ 
11,49 
Helenius de Cock, Hendrik, 331. 
De tekst van het vonnis geeft F.L Bos, Archufstukken, II, 50-52 
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krijgen. De lopende rechtzaken tegen andere verdachten die op een eerder moment 
bepaalde 'wandaden' hadden gepleegd, waren zelfs even uitgesteld. Mensen als ds. 
H.E Scholte en de heren Stoit en De Wit die terecht moesten staan voor hun optre
den op 12 oktober werden pas na De Cock en Ritsema - die op 19 oktober onge
wenste daden hadden gepleegd - veroordeeld. 

Collegiale ontmoet ing in Leermens 
Na de rechtzitting in Appingedam ging De Cock niet direct terug naar Ulrum, hij 
werd - of was — door vrienden uit Uithuizermeeden uitgenodigd om daar te komen 
preken. Op de route daarheen stopte het gezelschap in het terpdorp Leermens, waar 
De Cock een bijzonder merkwaardige ontmoeting had met zijn collega daar, ds. S. 
Talma.^' Deze vergaderde met zijn kerkvoogden en notabelen in de herberg waar 
De Cock en zijn gezelschap stopte. De Cock vertelde later: "Naauwelijks stonden 
wij stil, of Dom. Talma, zeker mijn daarzijn vernomen hebbende, kwam bij ons, 
verzocht mij aftekomen, en vroeg waarmede hij mij kon dienen, met een flesch wijn 
of iets anders? Hel eerste sloeg ik af, maar verzocht van hem een kop koffij, hetwelk 
hij voor mij oogcnblikkelijk deed gereedmaken, en daarna ook voor degenen die bij 
mij waren, om ons nog een weinig te houden. Wij spraken toen over den toestand 
onzer kerk, en over de op handen zijnde, en nu reeds begonnen vervolging om des 
geloofs wille, en hij stemde in het bijzijn zijner gemeenteleden met alles in hetgeen 
ik sprak. Waarop vnj eindelijk elkander zegenwenschend verlaten hebben." Volgens 
informatie die De Cock daarna ontving heeft ds. Talma 'zondags openlijk op en 
kansel verklaard, dat die leer, welke ik leerde, en die de vroomen met mij voorston
den, de eenig waarachtige en volkomen leer der zaligheid was."''" Het mag enigszins 
opvallend heten dat ds. Talma over zijn uitspraken ten gunste van De Cock en diens 
leer geen bijzondere moeilijkheden heeft ondervonden. Hij is evenwel niet met de 
Afscheiding meegegaan. 

Preken en dopen in Uithuizermeeden 
De eerste reisbestemming van De Cock na Leermens was Uithuizermeeden. In dit 
landbouwdorp was een vrij groot aantal kerkleden dat zich al lange tijd niet meer met 
de leer van de plaatselijke predikant, ds. J J . Damsté, kon verenigen. Daar kwam bij 
dat deze predikant als preses van het Classicaal Bestuur van Middelstum de leiding 
had gehad in de schorsing van De Cock, december 1833. Hoewel uit de gemeente 
Uithuizermeeden geen kinderen door De Cock in Ulrum waren gedoopt, had een 
ouderpaar de bediening van de doop nog steeds niet aangevraagd. Na 14 oktober 
hadden dezen zich wel laten inschrijven in het register van de afgescheiden kerk van 
Ulrum. 
Op sterk aandringen van zijn gastheer en veel van diens medestanders besloot De 
Cock de zondag over in Uithuizermeeden te blijven, hoewel hij dat eerst niet van 
plan was. Maar de aanwezigheid in Ulrum van soldaten maakte dat besluit veel 
gemakkelijker. De Cock vertelde later: "Zaturdags middags werden wdj daar ver-

Sape Talma (1792-18.50) was van 1817 tot zijn emeritaat in 1838 predikant te Leermens. Zijn zuster 
Aleida Warmoldina Lambertha (f 1830) was getrouwd met j h r mr. Edzard Tjarda van Starkenborgh 
Stachouwer, burgemeester van Leens, 1829-1839; W. Duinkerken, Sinds de Reductie, 437v. 
Citaten uit de in een eerdere noot vermelde brief van H. de Cock aan N. Borneman 8 dec. 1834 / 26 
febr 1835. 
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zocht ^', bij een voornaam koopman in koeijen op Holland''^ , daar de kamer tegen 
den avond geheel volstroomde waarop ik voorsloeg te zingen en te bidden 't welk 
geschiedde, en onder het bidden en zingen werd ik er bij bepaald om de woorden 
des levens tot den volke te spreken, 't welk ik daarna dien koopman voorstelde, en hij 
zulks toegestemd hebbende, begon ik te handelen over 1 Cor. 7:21, voor het eerst, 
zonder eenige voorbereiding in vertrouwen op den Heere, die het ook, zoo voor mij 
als voor de schare niet ongezegend liet." 
Na de dienst werd besproken wat men de volgende dag, zondag 2 november, zou 
doen met betrekking tot de godsdienstoefeningen. Het liep erop uit dat men die dag 
bij landbouwer Pieter Jans Rijpma^' in de grote boerenschuur bij elkaar zou komen. 
Daarbij kreeg De Cock het verzoek van broeder Albert Jans van der Lande''* uit 
Middelstum om zijn dochter te dopen; de man had zijn stervende vrouw, Anna Jans 
Schuringa, moeten beloven hun kind 'niet te laten dopen van een Baalknegt'. Na 
onderzoek en gesprek met de vader besloot De Cock de doop te zullen bedienen. 
Ook werd besloten het zoontje te dopen van het ouderpaar Scholtens-Maring, zij 
hadden zich als lid in Ulrum laten inschrijven.^^ De bediening van de doop vond 
plaats in de middagdienst, waarbij De Cock een preek hield naar aanleiding van 
Efeziers 2: 8-10, een tekstgedeelte dat hem erg dierbaar was. De samenkomsten bij 
Rijpma werden druk bezocht, onder de 'belangstellenden' was ook de gemeentelijke 
veldwachter. Zijn proces-verbaal kwam Rijpma te staan op een boete van maar liefst 
f. 100,- plus de proceskosten van f. 14,19'/2. We lezen met dat De Cock ook een boete 
kreeg, maar het bedrag voor Rijpma was wel dermate hoog dat men bijna zou den
ken dat Rijpma een dubbele boete had moeten betalen. Het heeft hem er echter niet 
van weerhouden om zes weken later opnieuw zijn schuur ter beschikking te stellen 

- nu voor een oefening door kleermaker Nicolaas H. Pott uit Wetsinge - waarvoor 
Rijpma ook nu een boete van f 100,- moest betalen.'''' 
Op zondagavond was men nog weer in grote getale naar Rijpma gegaan, nu om van 
De Cock het verhaal te horen over het optreden van ds. Scholte in Ulrum in de dienst 
van vrijdag 10 oktober. Deze gelegenheid werd intussen met aangegrepen om over te 
gaan tot de instituering van een afgescheiden gemeente in Uithuizermeeden. Men 
wilde zich daar kennelijk rustig op bezinnen en geen overhaaste stappen doen. Wie 
zich afscheidde kon immers in Ulrum worden ingeschreven. Van overhaasting is hier 
bij De Cock geen sprake. 
In Ulrum was het die zondag rustig gebleven. Ongeveer twintig mensen - onwetend 

'Verzocht' wil hier zeggen 'uitgenodigd' 
Het ging hier om de 62-jdnge veehandelaar Harm Wolters van Dam, ook wel als Harm Wolters aange
duid en m de documenten als landbouwer wordt aangeduid Zijn zoon, Jan Harms van Dam, was ook 
koopman en landbouwer 
PJ Rijpma, ook wel Riepma, woonde 'buitendijks', waarschijnlijk bedoelde men daarmee dat hij tus
sen de oude slaperdijk en de grote zeedijk woonde, vgl T B Bierema e a (red), Boerdmjen op het Hoge 
land, Oudeschip 2002, reg op Rijpma 
In waarschijnhjk verbasterde vorm (AJ van der Ljnden) staat zijn naam onder een rekest aan koning 
Willem I van WJ Schunnga e a te Middelstum d d 23 april 1834, FL Bos, Archufitukken, I, 335. 
Van der Lande was getrouwd met een zuster van WJ Schunnga, de indiener van dit rekest, J F van 
Hulsteijn, De Gereformeerde Kerk k Middeülum 18i5 1935, 23 

J Wessehng, Afsch. Gron , II, 66 en 143 L T Scholtens was landbouwer 
De kosten waren nu iets hoger dan de eerste keer f 14,70'/2,J Wessehng, Afsch Gron , II, 143 
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dat De Cock niet aanwezig was - waren in de pastone bij elkaar gekomen en hadden 
met mevrouw De Cock gesproken wat men zou doen Het wekte enige argwaan van 
de kant der militairen en daarom kreeg zij de aanzegging dat er niet meer dan 19 
mensen in de kamer mochten zijn "Zelfs kwam de veldwachter nog dnemaal om te 
zien of er zich ook boven dat getal bevonden" ^' 

Moeder De Cock overleden; dienst in boerderij te Wildervank 
De volgende dag brachten de vrienden De Cock 'met de dekwagen' naar Ulrum 
Onderweg (') kreeg hij het bencht dat zijn moeder was gestorven Nu werd besloten 
dat deze vrienden ervoor zouden zorgen dat de famihe De Cock de volgende dag 
per wagen naar de stad Groningen zouden worden gebracht, waarna men ieder zijn 
eigen verdere reis vervolgde Na de begrafenis in Wildervank op donderdag 6 novem
ber, kreeg De Cock het door velen ondersteunde verzoek om in de woonplaats van 
zijn jeugd een samenkomst te houden Zoals bekend was er in Wildervank een grote 
groep kerkleden die erg verontrust was over de ontwikkehngen in de Hervormde 
kerk, 122 mensen hadden in mei 1834 een rekest aan de koning ondertekend 
Daarin stemde hi] toe en de godsdienstoefening werd gepland voor de volgende 
avond, vnjdag 7 november 1834 bij landbouwer Jan J Boer aan het Oosterdiep 
Die avond kwamen er enkele honderden mensen naar het Oosterdiep, met alleen uit 
Wildervank en Veendam, maar ook uit Sappemeer, Zuidbroek, de Pekela's, Onst-
wedde en Scheemda Men nam plaats in de schuur, op planken die aan weerskanten 
op turfstapels rustten Onder de aanwezigen was ook de doopsgezinde koopman 
Melchior S Meihuizen, die bij geruchte van de samenkomst had vernomen en zijn 
nieuwsgiengheid met had weten te bedwingen ^' Hij moest later voor de rechtbank 
van Winschoten getuigen m de zaak tegenJJ Boer'''' 

De Cock preekte die avond over Efeziers 2 7-10 en doopte 16 kinderen en 2 volwas
senen, volgens de procureur-cnmineel van Groningen en Drenthe waren de laatsten 
zelfs bejaarden '" Deze opmerking maakte procureur-cnmineel Sijpkens in een bnef 
aan Gouverneur Rengers De bron van al deze berichten ligt ongetwijfeld in de rap
portage van de kerkenraad van de NHK te Wildervank aan het classicaal bestuur 
van Winschoten Daann is sprake van de 'honderden van menschen' en ook van de 
'menigte van kinderen, daartoe van alle plaatsen zamen gebragt' en van 'bejaarden' 
die gedoopt werden " 
De Afscheiding drong nu ook door in de Groningse Veenkoloniën, maar de officiële 
insütuenng van een gemeente in Wildervank vond pas plaats op 9 apnl 1835 Het is 
het tweede voorbeeld waaruit bhjkt dat de stichting van een kerk van de Afscheiding 

" Hel de Cock, Hendnk, 334 
** J WesseUng, Afsch Gron , II, 256 
' Het optreden van De Cock in Wildervank heeft voorJJ Boer een boete opgeleverd door de rechtbank 

van Winschoten opgelegd - van f 25 en de kosten f 6,30'/2 In december 1834 kreeg Boer een even 
grote boete, maar over het hele jaar 1835 werd hij in totaal beboet voor een bedrag van f 426 88 

yOAIdus procureur-cnnimeel T Sypkens in een missive aan Gouverneur Rengers, 13 november 1834, ook 
volgens het gemeentebestuur van Wildervank S Sybenga, De Afscheiding 78v en 82 

' Bnef van de kerkenraad van Wildervank aan het CB van Wmschoten nov 1834 in Archief CB Mid 
delstum R H C GA, mv nr 27 Opmerkelijk is dat deze bnef is ondertekend door zowel de predikant 
(ds J G Oosterbeek) als door dne ouderlmgen en vier diakenen (waarschijnhjk de voltaUige kerken
raad) 
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niet op overhaaste wijze tot stand kwam. Men heeft in Wildervank een wachttijd 
aangehouden, waarna men in een tweede fase tot daadwerkelijke stichting van een 
afgescheiden gemeente overging. "Wel waren er velen, die verklaarden zich af te 
scheiden; ook werden zij als leden der Gereformeerde Gemeente van Ulrum opge
nomen." 
Wel was men in Wildervank vanaf die 1' november een kasboek gaan bijhouden, 'tot 
instandhouding en opbouwinge dezer Gemeente Gods, zoowel als tot ondersteuning 
van de behoeftigen en nooddruftigen onder ons hier behoorende geloofsgenooten te 
ondersteunen'." 

Een complicerende factor in Wildervanli was het feit dat vader Tjaarda de Cocli - nog maar pas 

weduwnaar - handelend moest optreden tegen zijn eigen zoon. Als burgemeester kreeg hij spe

ciale instructies van Gouverneur Rengers om tegen de activiteiten van ds. De Cock op te treden. 

Zo heeft De Cock sn er in meegewerkt en ook persoonlijk voor gezorgd dat de plaatselijke politie 

processen-verbaal opmaakte tegen hen die verantwoordelijk waren voor de afgescheiden samen

komsten in Wildervank. Later heeft De Cock sr. er wel aan meegewerkt dat de afgescheidenen 

toestemming kregen voor hun bijeenkomsten; dat moment markeerde de nieuwe tijd waarin 

conflicten tussen afgescheidenen en de plaatselijke overheid achterwege bleven. De Cock sr is 

vermoedelijk na 1838 lid geworden van de afgescheiden gemeente; hij deed de diaconie een 

schenking en gaf ook f 50,- voor de bouw van de kerk.^^ 

Gouverneur activeert lokale overheden 
De gouverneur van Groningen heeft na het hier beschreven optreden van De Cock 
in Wildervank aan alle plaatselijke besturen in zijn provincie een circulaire doen toe
komen waarin hij van de lokale overheden steun verwachtte, dat zij geen verstoring 
van orde en rust zouden dulden van 'lieden die door een opgewonden verbeelding 
en verhit brein vervoerd, de stoutheid zooverre drijven van openlijk ongehoorzaam
heid aan wetten en gezag te prediken'.''' Dit schreef hij nadat hij een week eerder van 
de procureur-crimineel van Groningen en Drenthe een schrijven had ontvangen dat 
een tamelijk gedetailleerde weergave bood van de 'woelingen laatstleden Vrijdag in 
ene boereschuur van Jan Jacobs Boer in de Wildervanck'. Deze boer overtrad artikel 
294 van het Wetboek van Strafrecht, waarin het verboden was huis of vertrek zonder 
vergunning open te stellen voor een gezelschap of voor een godsdienstoefening. 
Daarnaast had de kerkenraad van de NHK te Wildervank zich met klachten over 
het optreden van De Cock aldaar tot het Classicaal Bestuur van Winschoten gericht, 
dat op zijn beurt zich vervoegde bij het PKB van Groningen. Dit kerkbestuur richtte 
zich dadelijk tot de minister van eredienst met een pleidooi om De Cock tot de orde 
te roepen. Deze had op 7 november niet in Wildervank behoren te zijn, maar in 
Appingedam om zijn gerechtelijke vonnis daar te vernemen. De Cock was er ver
oordeeld tot drie maanden detentie. Daaraan denkend deden de heren van het PKB 
de minister het verzoek 'het daarhenen te wenden, dat, wanneer De Cock wordt 
gedetineerd, hem niet vergund word, zijne aanhangers bij zich te ontvangen of met 

" Aldus enkele inleidende woorden van het eerste kasboek van de afgescheiden gemeente van Wilder
vank; S. Greving, Geref. Kerk Wildervank (J835-1960), Wildervank 1960; het kasboek werd aangeduid als 
'/ Boek van ontfangst en uitgaven voor hei fonts van weldadigheid en liefde. 

" D. Mulder, Woeling in Wildervank. Vader en zoon De Cock en de Afscheiding. Z.p., z j . 
" De volledige tekst van de op 20 november 1834 gedateerde circulaire geeft S. Sybenga, De Afscheiding, 

81v. en ook EL. Boa, Archiefstukken, II, 137v. 
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dezelven eenige correspondentie te houden, daar zijne alles trotserende stoutheid tot 
waarborg verstrekt voor eene billijke vrees, dat zijne detensie, wanneer het een en 
ander hem vergund werd, meer kwaad en onrust zou veroorzaken, dan wanneer hij 
vrijuit overal zijne buitensporigheden mogt ten voorschijn brengen'.'^ 
Een wel zeer vérgaand oordeel over De Cock gaf ds. T.F. Uilkens te Loppersum, 
lid van het PKB van Groningen, in een openhartige brief aan de hoge ambtenaar 
J.D. Janssen."" Hij schold De Cock voor 'sukkel' en had gewenst dat het PKB op zijn 
advies De Cock voor 'krankzinnig' had gehouden. 
Het hoogste burgerlijke gezag van Groningen was er dus - samen met de leiding van 
de Hervormde Kerk van Groningen " - op uit de Afscheiding te isoleren tot slechts 
één enkele gemeente. En ook om de 'hoofdschuldige' persoonlijk te isoleren. De 
werking van een olievlek moest worden voorkomen. 
Staat en kerk waren hier in een nauw bondgenootschap actief in pogingen om een 
haar niet welgezinde godsdienstige ontwikkeling in de kiem te smoren. Het fenomeen 
'afgescheidenen' en dus ook hun godsdienst waren - hoewel van Gereformeerde 
signatuur - niet gewenst binnen het domein van de staat. Een feitelijk gegeven dal 
een bewijs vormt dat het overheidsbeleid in dezen caesaropapistische trekken ver
toonde. 

De Toespraak en Uitnoodiging als aanvulling op de Acte van ^scheiding of 
Wederkeering 
In deze enerverende dagen heeft de kerkenraad van de afgescheiden gemeente in 
Ulrum besloten — op voorstel van De Cock - dat de Acte van Afscheiding of Wederkee
ring een nadere toelichting kreeg en dat men de teksten daarvan in gedrukte vorm 
beschikbaar zou stellen aan alle belangstellenden. Gedagtekend 1 november 1834 
kwam de bedoelde aanvulling als Toespraak en Uitnodiging aan de Geloovigen en ware Gere
formeerden in Nederland in de publiciteit.^* De tekst van dit gedeelte van de uitgave was 
ondertekend door alle leden van de kerkenraad, inclusief ds. H. de Cock - en hij 
deed dat met extra grote letters. 
Inhoudelijk geeft de Toespraak met name duidelijkheid over de plaats van de afge
scheiden gemeente ten opzichte van de kerk die men verliet. Men had zich namelijk 
niet afgescheiden van de ware Gereformeerde kerk en ook niet van de ware gere-

Missive PKB van Groningen aan de ministervan eredienst, 17 november 1834, F L ^os, Archujstukkm, 
II, 136v 
Bnef T F Uilkens aan J D.Janssen d d . 22 dec 1834,in FL Bos,/lre&e/>totte«, II, 212v 
De samenwerking tussen staat en (Hervormde) kerk m b t de bestrijding van de Afscheiding was ove-
ni;ens voor geen van de betrokkenen een vreemd verschijnsel, ook De Cock deed meer dan eens een 
beroep op de burgerhjke overheid om recht te knjgen m zijn kerkelijke stnjd De hoogste burgerhjke 
overheidspersonen hadden ook een voorname kerkehjke functie, zoals Gouverneur Rcngers die deel 
uitmaakte van het College van Toezicht op de kerkelijke administratie en over alle kerkelijke ontwik-
kehngen ook in zijn functie als Gouverneur - volop werd geïnformeerd en dan ook een tamelijk 
zelfstandige rol speelde in de te nemen maatregelen tegen de afgescheidenen De pijn voor De Cock 
en zijn medestanders zat vooral m het feit dat de overheden de religie van de afgescheidenen niet als 
Gereformeerd erkenden, zoals dat eens wel gebeurde in de dagen van prins Willem van Oranje en pnns 
Maurits 
De gedrukte editie van 1 november 1834 kreeg als titel mee Ack van Afscheiding of Wederlaenng en Toe 
spraak en Uitnoodigmg aan de Geloovigen en ware Gereformeerden in Nederland, uitgave van J H Bolt te Gronin
gen Men vindt de tekst van de Toespraak ook bij Hel de Cock, Hendnk, 320-325. 
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formeerden, maar alleen van het kerkgenootschap dat Hervormd en liberaal heette. 
Centrale stelling was dat in de NHK wel vrijheid was voor de leugen, maar geen 
vrijheid voor de waarheid. Zeven voorbeelden staafden dat, waarna de oproep om 
zich af te scheiden (weer) gedaan werd en ook nu weer gegrond op de artikelen 28 
en 29 van de NGB. 
In deze verklaring werd door De Cock ook verwezen naar ernstige gebeurtenissen in 
het onderwijs: er waren harde maatregelen genomen tegen sommige schoolmeesters 
'die de waarheid beminden'. De Cock noemde hierbij de namen van de meesters D. 
van der Werp (Houwerzijl), S.P. Brill (Adorp) en EJ. Hardenberg (Stadskanaal). De 
eersten waren 'geweerd en verworpen', de derde werd met dat doort maatregelen 
bedreigd.™ 
De Ulrumse kerkenraad reikte met zijn verklaring de hand aan alle gereformeerden 
buiten Ulrum die zich ook afscheidden, een belangrijk gebaar met een Gerefor
meerd-oecumenische betekenis. 
Als derde onderdeel van de gedrukte uitgave van de Acte met Toespraak krijgt men 
een lijst onder ogen van mensen buiten Ulrum die zich bij de gemeente daar heb
ben aangesloten. De eersten waren broeder AJ. van der Lande te Middelstum en 
de familie L.T. Scholtens te Uithuizermeeden, die we kennen als ouders die elk hun 
kind op 2 november in Uithuizermeeden door De Cock hebben laten dopen. De 
bedoeling van deze lijst was om als model te dienen voor hen die als lid van Ulrums 
afgescheiden kerk wensten te worden ingeschreven. 
Deze gedrukte uitgave werd kort na 1 november vanuit Ulrum 'weldra rondgezon
den'.'" Aan wie is niet meer na te gaan. De documenten hadden tot doel om de 
noodzaak van de Afscheiding te beklemtonen en de weg te wijzen naar het vormen 
van nieuwe afgescheiden gemeenten. De organisatie en uitbouw van de Afscheiding 
in ons land - althans in het noordelijk gedeelte - was een nog niet door De Cock 
betreden terrein. 

Brieven van medestanders 
Na de Afscheiding van Ulrum kreeg De Cock veel reacties uit den lande. Hij heeft uit 
de ontvangen brieven een selectie gemaakt die hij representatief achtte en geschikt 
voor publicatie.^' Hoewel de teksten pas in oktober 1835 gepubliceerd werden, wil
len we ze hier vermelden als de eerst bekende reacties van medestanders. Omdat De 
Cock ook hier geen namen van afzenders noemt, is het niet in alle gevallen duidelijk 
wie de schrijver was. Het gaat om zes brieven naar De Cock en één van hemzelf: 
1. Uit Zeeland, d.d. 4 november 1834; naar men - volgens D. Deddens - veilig 

mag aannemen was de auteur de landbouwer Dirk van Farowé te Nieuwerkerk 
die een der voormannen van de afgescheidenen werd op het Zeeuwse eiland 

Als inspecteurs van het onderwijs traden toen veelal predikanten op die bij de bevoegde instanties via 
hun rapporten de werkzaamheden van het onderwijzend personeel aan een oordeel onderwierpen en 
ook konden aandringen op het beëindigen van het dienstverband Over de hier genoemde onderwijzers 
vindt men biografische bijzonderheden in de annotaties van D Deddens H de Cock, VG, I, 616w 
Vgl J. Wessehng, A/sch Gron , 3 delen, registers 
Hel. de Cock, Hendnk, 320. 
Het gaat om Tweede Verzameling van eenige bneien der Geloomgen ten bhjke hunner Overeenstemming en ter openbaring 
van de Dwalingen en het verderf onzer dagen,XtendamX^Zb In H de Cock, KG, II, 269-309, met inleiding 
en annotaties van D Deddens 
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Duiveland."^ Reeds lang kwamen de gereformeerden daar op diverse locaties 
samen in conventikels; deze vormden in 1836 de basis voor de stichting van 
een afgescheiden gemeente die ds. HJ . Budding uit Biggekerke als predikant 
erkende. Van Farowé schreef aan De Cock o.m. 'dat het in Zeeland alles met 
duisternisse is beneveld en met een donkere wolke overdekt, ... en dat diege
nen, die ik onder Gods uitverkoorenen telle bijna allen uit de kerken hebben 
moeten vlugten, omdat ze de stemmen van deze huurlingen niet erkennen niet 
alleen, maar ze beschouwen als wolven die in den stal der schapen met geweld 
indringen, ... en helaas ! nu hebben ze niet meer over als een klein kuddeken 
met ruime lokalen, vervuld met ledige stoelen en banken, waarvoor zij staan te 
schreeuwen'. De gereformeerden hoopten dat God hun spoedig een Elia zou 
sturen, waarmee ze aangaven dat ze De Cock zagen als een man die door God 
was 'verwaardigd' om de kerk te herbouwen. 

2. Uit Drenthe, d.d. 27 oktober 1834, van de hand van 'een koopman', van wie op 
goede gronden mag worden aangenomen dat hier Frederik A. Kok uit Dwinge-
loo bedoeld wordt.^' Deze stelde De Cock enkele vragen over kerkgang bij de 
Hervormden en het ontvangen van de sacramenten daar, waarin de gevolgen 
van een mogelijke afscheiding in beeld kwamen. 

3. Van De Cock zelf - als antwoord op 2. In zijn antwoord aan Kok schreef De 
Cock - vanuit de gevangenis in Groningen op 4 december - geheel in overeen
stemming met artikel 28 en 29 van de NGB dat het scheiden van de valse kerk 
een plicht was voor de ware gereformeerden. Daarbij werd het vierde kenmerk 
van de valse kerk, nl. de vervolging van de ware gelovigen, sterk benadrukt. 
Opvallend is verder de openheid van de Cock met betrekking tot de huishou
delijke en financiële toestand van zijn gezin; hij roept op 'om in onze nooden te 
deelen, en in onze behoeften ons te hulp te komen'.^' 

4. Van een eenvoudige arbeider - ongetwijfeld Berend Aaldriks Massier uit Helium 
(gem. Slochteren) die leiding gaf aan het conventikel dat vaak bij hem aan huis 
vergaderde; hij was enkele keren met dorpsgenoten naar Ulrum gereden om De 
Cock te horen preken. Massier werd de voorman van de afgescheidenen in zijn 
omgeving. Hij schreef de brochure Waakt op, gij die slaapt! Een woord aan allen die 
Sion beminnen}^ De brief was voor De Cock erg sympathiek. 

5. Van een handwerksman; de identiteit van deze man is niet achterhazild wegens 
het ontbreken van aanwijzingen en aanknopingspunten. De brief is in zoverre 
merkwaardig omdat hij in feite gericht was aan de predikant van de Hervormde 
gemeente waartoe de auteur behoorde; het bevat een aanklacht tegen deze voor
ganger omdat hij het Gereformeerde geloof had losgelaten en nu openlijk 'las
terde'. Daarom had de auteur zijn kind niet door hem laten dopen. 

D Deddens in H de Cock, VG, II, 302 (noot 11), vgl J. Wesseling, Afich Zeeland, II, reg 
D Deddens i n H de Cock, F G , I I , 303 Vgl ook de opmerking b i j j Kok, Meuter Albert, 41 "Frederik 
schreef hem een brief en dat was het begin van een innige vnendschap en van groote dingen, die God 
gedaan heeft in die eenvoudige Drenthsche dorpen en gehuchten " 
H de Cock, Tweede Verzameling, 21, in VG, II, 284 Tijdens zijn gevangenschap antwoordde De Cock 
zijn Drentse vnend op 4 december 1834, H Veldman, Hendnk, 219 en 248 
De Cock ontdekte op 4 dec m de gevangenis dat hij nog een bnef van Massier had te beantwoorden 
die hij al voor 13 november 1834 had ontvangen; H Veldman, Hendnk, 219. 
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6 Uit Zeeland, d d 30 oktober 1834, de meest waarschijnlijke auteur van deze 
uitvoenge bnef was Boudewijn Bakker uit Sir-Jansland op Duiveland "'' Hij had 
zich al in apnl 1834 losgemaakt van de Hervormde Kerk en trad als oefenaar 
op in gezelschappen Hij had contact gehad met een medestander van De Cock 
uit Meppel waar De Cock de nacht had doorgebracht op zijn reis naar Den 
Haag - het betreft waarschijnlijk koopman Luie ter Loc die De Cock ook had 
opgezocht m de gevangenis - en verwelkomde de Afscheiding in Ulrum als een 
Godsgeschenk De auteur roemde de Goddelijke uitverbezing als 'onuitdruk-
baar groot', waarmee deze Zeeuw het verband tussen de Afscheiding en de leer 
van de Dordtse Leerregels duidelijk aangaf 

7 Van een geleerde uit Oost-Fnesland, d d 2 februari 1835 Deze lange brief is 
van iemand die goed thuis was in de Gereformeerde theologie van de 17* en 
18''"' eeuw Het gaal om de Oost-Fnese ds Reemt Weards Duin, die al eerder aan 
De Cock had geschreven ^' FL Bos schrijft over dit epistel "Inderdaad is deze 
bnef meer een verhandehng, dan een persoonlijk schnjven De Cocks afschei
ding komt er niet eens in ter sprake Wel attendeert de schrijver op diens verlies 
van zijn gemeente en van de aan zijn bediening verbonden inkomsten " Maar 
de hoofdzaak van de bnef wordt bepaald door Duins uitvoenge signalering 'van 
algemene tendensen van geestelijke vervlakking en verwording, veroorzaakt door 
wereldsgezmdheid' *' Duin sluit zijn bnef af met de troost van de beloften dat 
God 'de getrouwe vervuiler van alle zijne toezeggingen' is "Hij meet het kruis 
naar de breedte der schouderen, en geeft met de bezoeking uitkomst " '̂' 

De Afscheiding van H.P. Scholte en zijn gemeente'" 
Wanneer en hoe De Cock is ingelicht over de ontwikkelingen rond zijn vriend ds 
H P Scholte in de Brabantse gemeente Genderen, Doeveren en Gansoyen is niet 
bekend De correspondentie tussen beide mannen is onvolledig bewaard gebleven 
Wel was Scholte door diaken K A van der Laan per bnef ingelicht over de recente 
ontwikkelingen in Ulrum, zowel met betrekking tot de Afscheiding zelf als de daarop 
volgende zondag 
De feitelijke gang van zaken in de gemeente van ds Scholte was de volgende 
Op zaterdag 1 november 1834 maakte deze gemeente zich onder leiding van de ker-
kenraad los van het Hervormd kerkgenootschap De onmiddellijke aanleiding daar
toe was de schorsing van Scholte door het Classicaal Bestuur van Heusden op 29 
oktober 1834 Die tuchtmaatregel had het CB van Heusden genomen vanwege de 
diensten die Scholte op 10 en 12 oktober in Ulrum had verncht De schorsing - nog 
wel met behoud van traktement kwam in zekere zin onverwacht, zeker gerekend 

D DeddenS) in H de Cock, VG, II 306v vgl J Wessehng, Afsch ^eeland, II reg 
Zie ons hoofdstuk 6 
F L Bos Kruisdragers^ 50 
H de Cock Tweede Verzameling 53 in VG II 300 
Over ds H P Scholte en de Afscheiding van Doeveren c a H P Scholte c s Compleele Uitgaie van de 
Officiële stukken betreffende den uitgang mt het Nederl Hen kerkgenootschap Kampen 1884 J A Wormser Door 
kwaad en goed gerucht' het kien i an Hendnk Peter Scholte Nijverdal 1915 F L Bos Archiefstukken I 292w en 
idem II, 68w, 172w en 184w L Oostendorp, HP Scholte Leader of the Secession of 1834 and Founder of 
Pella, Franeker 1964, C Smits, Afscheiding, VIII, 267w , C de Gast, Afscheiding en Doleantie in het land lan 
Heusden en Altena, 133-148 
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naar de gebruikelijke gang van zaken dat een aangeklaagde ook gehoord moest zijn. 
Dat liet men in Heusden achterwege. Overigens waren al kleine kwesties in de relatie 
tussen Scholte het CB van Heusden, o.m. over het niet laten zingen van de Evange
lische Gezangen. Maar nu werd dadelijk 'met scherp geschoten'. Van nog twee pre
dikanten was bekend dat ze weigerden de gezangen te laten zingen: ds. J. van Rhee, 
beroepen te Veen en ds. G.E Gezelle Meerburg te Almkerk. Voor het kerkbestuur 
van de Classis Heusden een aanwijzing 'hoe groot de orthodoxe infiltratie werd'.'" 
Had het CB van Heusden een eigen onderzoek ingesteld naar de gebeurtenissen 
op de bewuste data in Ulrum? Nee, men ging af op de informatie die van hoger
hand naar Heusden werd doorgesluisd. Dat kwam binnen bij de door 'Den Haag' 
als vertrouweling beschouwde ds. C.W. Pape te Heusden**^, die als scriba van het 
CB optrad en in nauw contact stond met de hoge ambtenaar J.D.Janssen. Uit de 
documenten blijkt de openlijke vermelding van de link met Den Haag in het schor
singsbesluit: men had 'een aanschrijving' ontvangen van de minister van eredienst 
(met twee bijlagen), daarna een zelfde soort schrijven met één bijlage, waaruit het CB 
van Heusden maar één conclusie kon trekken: ds. Scholte heeft zich niet ontzien om 
in Ulrum 'zonder toestemming van de consulent aldaar te prediken en te doopen' 
en op zondagmiddag een leerrede in de open lucht te houden. Daarmee had ds. 
Scholte artikel 11 van het Reglement op de vacaturen en beroepingen overtreden. 
Dat werd in het Heusdense schorsingsbesluit zelfs aangeduid als een 'misdaad van 
eenen ergerlijken aard'. 

Het antwoord van ds. Scholte en van zijn kerkenraad en gemeente kwam snel. Nog 
op de dag van zijn schorsing maakte Scholte bekend dat hij zich ging afscheiden. 
En op 1 november maakte het overgrote deel van de gemeente door middel van een 
eigen Acte van Afscheiding bekend dat zij 'niet langer onder zulk een bestuur willen 
leven, en met hen, die er zich aan onderwerpen, in kerkelijke gemeenschap verkee-
ren, maar ons houdende aan Gods Woord en de daarmede in alles overeenkomende 
formulieren van eenigheid, als gereformeerde gemeente van hen afscheiden'. 
Het antwoord van het CB van Heusden kwam een kleine week later al. In het von
nis over Scholte werd toen gesteld dat hij 'in geenen deele de bevoegdheid bezit, om 
zich van het Hervormd Kerkgenootschap willekeurig af te scheiden'. De schorsing 
van Scholte werd nu verzwaard met 'het geheele verlies van zijn traktement'. Korte 
tijd later al moest het gezin Scholte de pastorie ontruimen en verhuisde Scholte naar 
Gorinchem, vanwaaruit hij ijverig bleef werken aan de afscheiding in het midden- en 
zuidelijk gedeelte van ons land. 
De afscheiding van Scholte en zijn gemeente moet voor De Cock een signaal zijn 
geweest dat hem bijzonder bemoedigde in zijn situatie. Hij was niet de enige pre
dikant en zijn gemeente niet de enige kerk die tot deze daad was overgegaan. We 
beschikken helaas niet over een directe reactie van De Cock op deze ontwikkeling. 
De ontmoeting tussen beide voorgangers, eind november in Groningen, moet heel 
veel gespreksstof hebben gegeven. 

C. de Gast, Heusden, 144. 
A. Vroon, Carel Wtllem Pape (J 788-1872) Een Brabants predikant en kerkbestuurder. 

395 



Hendnk de Cock (1801 - 1842) 

Terug in bezet Ulrum 
O p zaterdag 8 november keerde de familie De Cock uit Wildervank terug naar huis 
In Ulrum heerste nog steeds de bezettende macht Bij de terugkeer en wellicht ook in 
reactie op de terugkeer van De Cock liet het gemeentebestuur die zaterdag een pro
clamatie^' afkondigen - door de veldwachter - waann de bevolking werd geïnstru
eerd wat men te doen had bij alarm overdag en bij nacht Men mocht bijvoorbeeld 
niet met een brandende pijp op straat komen, 'zonder dat deze wel gedenkt is' Het 
slot van de proclamatie bevatte de clou van de zaak 'alle verenigingen of zamen-
scholingen' zouden 'als rebeUie' worden beschouwd en ook als zodanig vervolgd Dat 
legde een zware claim op de plannen om die zondag als afgescheiden gemeente te 
vergaderen De Cock had eerst het plan gehad om bij landbouwer J L Dijkhuis te 
Hornhuizen een samenkomst te houden, maar deze boer had het niet aangedurfd 
om hier aan mee te werken Zondagochtend heeft De Cock wel getracht een stich
telijk woord te spreken in de open lucht, vanuit de schuur van zi)n pastone Maar 
daar is weinig van terecht gekomen door de uitrukkende militaire wacht (die zich bij 
hem aan huis bevond) De Cock, die bukte onder deze overmacht, heeft er diezelfde 
dag nog zijn beklag over gedaan bij de kapitein met een beroep op de vnjheid van 
godsdienst '* De officier heeft dit schrijven niet beantwoord, maar de bezorger van 
de bnef wel 'onheusch bejegend' '^ 

Intussen waren de kapitein en zijn compagnie om half negen 's ochtends in volle 
wapenrusting present bij het gemeentehuis om mogelijke onrust direct de kop m te 
drukken Al dne dagen waren er geruchten verspreid dat er die dag 300 Fnezen zou
den komen om ds De Cock op de preekstoel te knjgen, zo nodig met geweld Maar 
de vrederechter die deze dag zijn bezoek aan Ulrum bracht, kon 's middags om 3 
uur met een gerust hart terugkeren naar zijn huis in Baflo, 'alles is, gedurende mijn 
verblijf aldaar, rustig afgelopen' Ook had ds Wormnest van Warfhuizen 'zonder 
enige verhindenng' voor 80 mensen zijn preekbeurt vervuld 

Vergaderen in Hornhuizen 
Voor de op de volgende zondag - 16 november - te houden samenkomsten van 
de afgescheidenen in Ulrum had men nu wel de medewerking van boer Dijkhuis 
gekregen In zijn schuur - in het tamelijk afgelegen Hornhuizen - werd 's ochtends 
een dienst gehouden waann De Cock voorging Onder zijn gehoor bevonden zich 
een dnetal oefenaars, namelijk L J Dijkstra uit Smilde, G J Raidt en H Wedeven uit 
Hoogeveen Eerstgenoemde had een speciaal verzoek Hij sprak namens een groot 
aantal medestanders uit Smilde de wens uit dat De Cock naar het Drentse veendorp 
zou komen om er 'eene afzonderlijke gemeente te vestigen' Dit bijzondere verzoek 
zou op de vergadering van de kerkenraad de volgende avond worden besproken Van 
de oefenaars uit Hoogeveen is ons geen bijzonder verzoek bekend 
Tijdens de 'schuurdienst' bij boer Dijkhuis kwam de tweede assessor van Ulrum, de 
heer E J Rijtma, persoonlijk poolshoogte nemen, bij het zien van de menigte gaf hij 
opdracht om de dienst te staken Maar daaraan werd geen gehoor gegeven met het 
argument dat men Gode meer gehoorzamen moest dan mensen De Cock nodigde 

De tekst van deze proclamatie vindt men bij F L Bos Archufstukken II, 32 
Bnef van H de Cock aan de kapitein der troepen te Ulrum, 9 nov 1834, F L ^os Archufstukken II 32v 
Hel de Cock Hmdnk 334 
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de assessor uit om er bij te blijven, zodat hij kon constateren of er ongeoorloofde 
zaken plaats vonden. 
In de middagsamenkomst ging oefenaar Dijkstra voor. Het werd een dienst zonder 
storingen. Aan Dijkhuis en Dijkstra werd op 9 januari 1835 een zware boete opge
legd: f 100,- voor elk van hen een, met de kosten van f 20,84.*' 

Luitsen Dijkstra wordt na incidenten officieel oefenaar 
Bij terugkomst in Ulrum vond er een ernstig incident plaats. Dijkstra was met De 
Cock uit Hornhuizen naar zijn logiesadres, bij de weduwe Koster, gegaan. Daar 
wachtte de kapitein met twaalf soldaten de mannen op. Er ontstond een heftige 
woordenwisseling. De officier, die verklaarde dat hij Dijkstra wel had willen dood
schieten, zette op een gegeven ogenblik zelfs de punt van zijn bajonet op de borst van 
Dijkstra. Maar deze wist zijn bekende kalmte te bewaren en vroeg de kapitein of hij 
wel als rechter mocht optreden. De reactie van kapitein Vrij werd alleen maar hefti
ger Maar hij vertrok onder de dreigende woorden: "Ik zal u morgen voor het burger
lijk bestuur laten roepen." Bij die gebeurtenis bleek het getuigenis van de veldwach
ter van doorslaggevend belang toen die in herinnering bracht hoe Dijkstra een klein 
jaar eerder het dreigende geweld in Ulrum had weten te bezweren toen de schorsing 
van De Cock bekend was geworden. Dijkstra - onschuldig bevonden - kreeg nu het 
verzoek het dorp te verlaten, maar hij antwoordde dat men hem daartoe niet kon 
verplichten. Hij wilde de uitkomst afwachten van de voor hem - en voor Smilde - zo 
belangrijke kerkenraadsvergadering. 
Deze raadsvergadering werd - zoals gebruikelijk - gehouden in de pastorie, het was 
maandag 17 november. Dadelijk na de opening met gezang en gebed kwam kapitein 
Vrij in actie en liep rond het huis en luisterde aan de ramen wat zich daar binnen 
afspeelde. De Cock die hier iets van had gemerkt, opende de voordeur en nodigde 
de officier uit om binnen te komen. Eenmaal binnen liet De Cock hem merken dat 
hij het gedrag van de kapitein niet kon waarderen; deze stelde zich nog lager aan als 
de geringste inwoner van het dorp en die zou zich schamen voor zulk gedrag. Boven
dien vermaande De Cock hem over zijn vloeken. De kapitein kon dit nauwelijks 
verkroppen, hij werd boos, maar verliet toch spoedig de pastorie. 
Ten aanzien van Dijkstra's verzoek nam de kerkenraad van Ulrum als eerste het 
besluit om — na 'voorafgaande beUjdenis' - Dijkstra als lid van de kerk van Ulrum in 
te schrijven, daarna om hem officieel als oefenaar van Smilde aan te stellen (waar hij 
al meerdere malen met instemming van de eerste groep afgescheidenen was opgetre
den). Zijn verzoek aan De Cock om mee te gaan naar Smilde werd de volgende dag 
in alle vroegte in daden omgezet: ' 's morgens ten 3 ure' reisden zij per schuit naar 
Groningen, 'in de hope van diezelfden dag afgehaald te worden van Groningen, 
hetwelk niet geschiedde, doordien de brief niet was overgekomen'. Daarna wilden de 
mannen te voet naar Assen en Smilde. Hoe belangrijk zou deze reis worden? 

Nieuwe verzoekschriften aan de koning 
Door de kerkenraad van Ulrum werd op de vergadering van 17 november 1834 
ook besloten zich opnieuw tot de koning te wenden, nu met een verzoekschrift dat 
door twee afgevaardigden persoonlijk aan koning Willem I zou worden overhandigd. 

Vonnissen van de rechtbank te Appingedam 9 jan. 1835, nr. 1301. 
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Welke tekst het hier betreft, is uit de archivalia niet met zekerheid op te maken. Wel
licht heeft mr. C.M. van der Kemp er aan meegewerkt; deze kreeg op 26 november 
bezoek van twee afgevaardigden van de kerkenraad van Ulrum. K. A. van der Laan 
en S. Sluiter, maar zij hebben niet over een rekest of adres (dat door Van der Kemp 
zou zijn opgesteld) gesproken.^' Een door De Cock in deze tijd zelf geschreven adres 
is helaas ongedateerd, het heeft wel - als enige document kort na het rekest van 24 
oktober aan de koning - betrekking op de ontwikkelingen in de eerste maand na de 
Afscheiding.'* Het informeert de 'onwetende' koning nauwkeurig over de problemen 
na de Afscheiding en bevat daarbij een dringend verzoek om de Gereformeerde 
gemeente van Ulrum de grondwettige vrijheid van godsdienst te garanderen en aan 
deze gemeente het kerkgebouw en de pastone te laten bezitten. We nemen aan dat 
de inhoud van het rekest van de kerkenraad weinig anders heeft bevat dan wat De 
Cock op persoonlijke titel had geschreven. 
De mannen die het Ulrumse adres aan de koning zouden overhandigen waren dia
ken K.A. van der Laan en gemeentelid Simon K. Sluiter, zoon van de hervormde 
koster-sleutelbewaarder Hun aankomst in Den Haag was gepland op 26 november 
1834 en de audiëntie een dag later. 
Volgens een secretaris van staat raadde de koning bij de overhandiging van het adres 
de Ulrummers aan zich bij de minister van justitie te vervoegen.'^ Ze kwamen uit
eindelijk in contact met secretaris Janssen (van eredienst) die probeerde 'hen het 
verkeerde van hunne opvatting te doen opmerken en hen van hunnen dwaalbegrip-
pen terug te brengen'. Het gesprek was intussen 'zeer bedaard gevoerd en vriendelijk 
afgeloopcn'.'"" 
Ruim een maand later - toen De Cock gevangen zat - richtte de kerkenraad van 
Ulrum zich opnieuw tot de koning en weer is het Sluiter die het rekest aan de koning 
zou overhandigen; dan schrijven we begin januari 1835."" Hierin zette de raad uit
een dat ze zich hield een de Gereformeerde belijdenisgeschriften en aan alle litur
gische en kerkordelijke regels die golden vanaf Dordrecht 1618/19. De raad zou 
ook graag willen dat de kerk van Ulrum de naam 'Gereformeerd' bleef dragen en 
de beschikking (terug)kreeg over de kerkelijke goederen. S.K. Sluiter verkreeg geen 
toestemming om bij de koning op audiëntie te gaan, hij werd weer verwezen naar 
ambtenaar Janssen, waarop Sluiter - bij boekhandel J. van Golverdinge in Den Haag 
gelogeerd - de stukken per post de koning toezond.""^ 
De verzoekschriften werden niet gehonoreerd met een positieve reactie voor de afge
scheidenen. 

C.M. van der Kemp aan H J Koenen d.d. 29 november 1834, m M.E. Kluit, Uit de bnefwibsehng van 
C.M van der Kemp (1799-1861) en H J Koenen (1809-1874) (1833-1845, 7 3 w 
Adres kerkenraad Ulrum aan koning Willem I, plm 1 nov 1834, Archief De Cock, GA Kampen, inv 
nr 27 
Van de overhandiging van het adres is melding gemaakt door de secretaris van staat in een missive aan 
de ministervan eredienst op 27 november 1834, TL ^oi. Archiefstukken, II, 43 
Missive minister van eredienst aan de koning, 27 nov 1834, FL Bos, Archiefstukken, II, 43v 
Rekest kerkenraad Ulrum aan koning Willem I, 2jan 1835, Archief De Cock, GA Kampen, Inv nr 200; 
vgl Hel de Cock,//cHiinA, 366-369 (met het ontwerp), ook F L Bos,/lrcAi«/!tett«n, II, 215-218 (met de 
ingediende versie van het rekest) 
S K Sluiter aan koning Willem 1,7 jan 1835, F L ^o'i. Archiefstukken, 11, 221 
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Reacties uit de kring van het Reveil 
Hoe waren de eerste reacties vanuit het Reveil op de Afscheiding? De relatie tussen 
deze twee mag van bijzonder belang geacht worden voor de toekomst van de Gere
formeerde en hervormde kerk. Hun mogelijke samengaan zou in Nederland grote 
gevolgen kunnen krijgen. Tijdens het leven van C. Baron van Zuylen van Nijevelt 
was er sprake van veel instemming en overeenstemming met De Cock. Maar de 
plaats van deze edelman was ietwat geïsoleerd ten opzichte van de andere Reveil-
mensen. Zijn overlijden m 1833 betekende een direct einde aan de bemvloeding 
van de aanstaande afgescheidenen door iemand die sterk confessioneel dacht. De 
Groningse kerkhistoricus Knetsch heeft gewezen op de verschillen in waardering 
van de leer der predestinatie tussen Van Zuylen en De Cock enerzijds en Groen van 
Prinsterer anderzijds.'"^ Ook was er bij verschillende Reveilmensen kritiek op het 
standpunt van De Cock en J. Klok omtrent de Evangelische Gezangen. De Cock 
werd door Koenen vergeleken met Datheen te Gent en zelfs met de Wederdoperij.'"* 
Zo bezien hoefde de Afscheiding in de kring van het Reveil niet op veel waardering 
te rekenen. 
De eerste die een min of meer officieel standpunt vanuit het Reveil over de Afschei
ding bekend maakte was mr. Isaac da Costa. '"̂  Men mag zijn reactie wellicht niet 
representatief achten voor alle Reveilmensen, daarvoor zijn (en worden) hun onder
linge verschillen net iets te groot. Voor bijna ieder van hen was de kritiek op het 
Hervormde kerkbestuur een aanvaardbaar en ook voor velen een zeer noodzakelijk 
iets. Evenwel, de band met de Hervormde Kerk verbreken was voor de meeste van 
hen wel het laatste waar ze aan dachten. Daarbij vond het publicitaire optreden van 
De Cock in het algemeen niet veel waardering, al had men op zichzelf wel begrip 
voor zijn strijd om het Gereformeerd karakter van de kerk. De steun die De Cock 
had ondervonden van de juristen Van der Kemp en Van Hogendorp - mannen van 
het Haagse Réveil - was op zich een onmiskenbaar signaal van verbondenheid met 
De Cock. Maar verbondenheid leidt niet altijd tot het doen van dezelfde keuzes. Het 
lijkt er zelfs op dat de eerder aanwezige band na verloop van tijd maar een dun lijntje 
meer was dat spoedig zijn einde zou vinden.""" 
De Amsterdamse Reveilmensen hadden in de voorzomer van De Cock persoonlijk 
de nodige informatie gehad over de stand van zaken in zijn procedure. Maar we ver
namen niets van een verdere toenadering. Was men in de hoofdstad - evenals in Den 
Haag - wat afstandelijk vanwege het 'boerse' kenmerk van De Cock en zijn noorde
lijke vrienden? Had men wat meer cultureel niveau verwacht? Of moet men soms 
veronderstellen dat de uitwerking van de negatieve publieke opinie op deze mensen 
haar doel hier niet heeft gemist? Het kan allemaal een rol gespeeld hebben. Het zag 
er - alleen al vanuit deze overwegingen - niet hoopvol uit, wat betreft een nauwere 

F R J Knebch, Hel Reveil en de Afscheiding, in A de Groot en PL Schram [red]. Aspecten van de 
Afscheiding, 70 
H J Koenen aan G Groen \ a n Prinsterer, 12 april 1834, in G Groen van Prinsterer, Bnefimsseling, II, 
57 De verwijzing naar 'Datheen te Gent' doelt op het ngonstisch optreden van de Gereformeerde ds 
Petrus Datheen anno 1577 die veel weg had \ an dictatuur, nl uitiluiting uit de burgerhjke samenleving 
van andersgelovenden 
Hierover uitgebreid J Kamphuis, Isaac da Co^ta en de Afscheiding van 1834 

' D. van Hogendorp toont in brieven aan H P Scholte van 11 fcbr en 28 maart 1835 nog enkele keren 
zijn belangstelhng voor het lot van de familie De Cock; C Smits, De Afscheiding, VI, 124w 
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band, toen in oktober 1834 de Afscheiding in het verre Ulrum zich baan brak Er 
bestond nog wel een relaüe met ds Scholte in het Brabantse Doeveren En via hem 
zou er wellicht toch nog met open deuren naar elkaar toe gewerkt kunnen worden 
Als Reveil en Afscheiding eens samen zouden werken, ja, samen zouden gaan' 
Om goed geïnformeerd te worden nodigde Da Costa op 20 oktober 1834 o m zijn 
vnend Willem de Clercq uit om de volgende dag bij hem aan huis te komen, dan 
zou ds Scholte er namehjk ook zijn Deze had zijn reis naar Ulrum net achter de 
rug en vertoefde nog bij zijn Amsterdamse familie Hij wenste zijn vnenden bij te 
praten en - zo mogelijk - een keus te laten maken Scholte moet vnj nauwkeung op 
de hoogte zijn geweest van de meest recente ontwikkelingen in Ulrum Het is goed 
mogelijk dat hij van De Cock een bnef heeft ontvangen'" , hij kan ook op andere 
wijze van de Afscheiding vernomen hebben Pas op 27 oktober schreef diaken Van 
der Laan uit Ulrum een bnef aan Scholte waarin hij de Afscheiding meldde, tevens 
maakte hij melding van de preek van De Cock op zondag 19 oktober 'staande op de 
bank' '"̂  Als dit het eerste bencht is geweest dat Scholte over de Afscheiding ontving, 
kan hij in Amsterdam geen feitelijk verslag hebben gegeven, maar wel een door hem 
gewenste ontwikkeling hebben geschetst 

Uit het verslag van De Clercq"" van de avond bij Da Costa (21 okt) kan men geen 
zekerheid knjgen over de vraag of Scholte van de Afscheiding op de hoogte was De 
Clercq schnjft "Scholte komt bij Da Costa, verhaalt van zijne reize naar Ulrum 
HIJ beraadslaagt met zijne Vnend over een afscheiding na aanleiding van Art 27-29 
der geloofsbelijdenis De gemeente van Ulrum zal de Gereformeerde gemeente 
zijn " Hieruit kan men met meer afleiden dan dat Scholte nog niet alles wist omtrent 
Ulrum, hij spreekt in de 'futur', de toekomende tijd Daarbij wordt er m het verslag 
van De Clercq met geen woord gerept over wat zich na het vertrek van Scholte in 
Ulrum heeft voorgedaan En een dag later werd de Afscheiding juist een feit 
Maar als Scholte inderdaad nog niet geweten heeft dat de Afscheiding zich in Ulrum 
reeds voltrokken had, hebben we hier een helder en gewichtig punt wat betreft de 
inhoud van de gesprekken tussen hem en De Cock Dan blijkt daann centraal te 
staan de hen beide verbindende gedachte dat afscheiding in overeenstemming moet 
zijn met de Gereformeerde confessie "" 
Uit de correspondentie van H J Koenen met Groen van Pnnsterer valt meer met 
zekerheid af te leiden Daaruit blijkt dat Scholte uitgebreid verslag heeft gedaan 
van de ontwikkelingen m Ulrum waarbij hij zelf betrokken was Maar tegelijk blijkt 
dat Scholte in de Reveilknng heeft gemeld dat de Afscheiding in Ulrum had plaats 
gevonden Koenen verwoordde dat als volgt " de gemeente van Ulrum met 
haren kerkenraad of kerkopzieners aan het hoofd verklaard heeft haren van God 
hun geschonken Leeraar als onafgezet en onwettig geschorscht te beschouwen, zich 

Een dergehjke bnef is echter met aanwezig in de archieven van de beide betrokkenen 
K A van der Laan aan H P Schohe, 27 okt 1834, FL Bos, Archiefstukken, II 29 
W de Clercq, Dagboek 1834 201 UB UvA, sign F 21 Men kan het betreuren dat in de studie van 
O W Dubois Em vnendschap in Reieilknng - De omgang tussen haac da Costa en Willem de Clercq (1820 1844) 
feitelijk geen aandacht is geschonken aan de Afscheiding en aan de reacties vanuit het Reveil daarop 
de naam \ a n H P Scholte komt slechts een keer voor, terwijl die van H de Cock geheel ontbreekt 
Dit wordt bevestigd door het verslag dat H J Koenen \dn die a\ond deed in zijn bnef van 22 oktober 
1834 aan Groen van Pnnsterer Koenen duidt die avond aan als hooggewichtig', G Groen van Pnn 
sterer, Bnejwisseling II, 89v 
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onafhankelijk van het Nederlandsch Hervormd Kerkgenootschap aan te merken, als 
waarin de antichrist heerscht, zich te constitueeren naar de kerkenorde van 1618 en 
1619...'. 
Groen van Prinsterer was na dit bericht over Ulrums afscheiding 'zeer geschokt'. Hij 
schreef Koenen terug: "Ik vrees dat deze afscheiding een hoogstonberaden stap is, 
die vele, nadeelige gevolgen kan hebben." Groen wilde wel graag meer weten over 
Da Costa's standpunt. Hij wilde graag dat het blad Nederlandsche Stemmen inging op 
zaken 'die a l'ordre du jour zijn'.''' Daarmee gaf Groen aan dat hij niet tevreden was 
over de tot nu toe door de redactie getoonde betrokkenheid bij de kerkelijke ontwik
kelingen. Bepaalde zaken liet men naar zijn zeggen 'onaangeroerd'. Hoe ernstig dit 
voor Groen was blijkt uit de woorden: "Grievend, zeer grievend is het." 
Scholte hield de daad van afscheiding van het Hervormde kerkgenootschap de aan
wezige vrienden voor als de enige confessioneel verantwoorde oplossing van de grote 
kerkelijke moeiten, waarbij nu in Ulrum de zuivere Gereformeerde Kerk weer aan 
het licht gekomen was."^ Koenen nuanceert dit in zijn brief aan Groen wel door op 
twee aspecten van de Afscheiding te wijzen: dat deze separatie een zuivering bete
kende, waardoor alle kerkbesturen en kerkenraden van de NHK werden uitgesloten 
van 'de gemeenschap aan de ware Gereformeerde godsdienst', maar ook dat 'onver
minderd [is] hunne blijvende gemeenschap met de geloovigen der thans bestaande 
kerk'. Dit alles op grond van de artikelen 28 en 29 van de NGB. 
Da Costa was het met de oproep van Scholte volslagen oneens. Hij leverde er dade
lijk kritiek op: in een betoog van vijf kwartier ontwikkelde hij 'zijne gronden tegen 
zulk eene afscheiding'. Da Costa kon zich niet met het plan van Scholte verenigen. 
En de andere Réveilmensen vonden dat bij Scholte 'vreemd vuur' meespeelde. 
Na goedkeuring van de volledige redactie'" van de Nederlandsche Stemmen kwam in 
het nummer van 15 november 1834 onder de titel 'Ons beginsel omtrent scheiding 
uit de bestaande Kerk' het standpunt naar buiten over de afscheiding van - intus
sen - 'twee Leeraren, die zich door krachtigen ijver om de belijdenis en leere onzer 
Oud-Vaderlandsche Kerk zedert geruime tijd bijzonder onderscheiden'. 

De beoordeling van de kerkelijke situatie liep via de volgende beschouwing: "het 
plaats maken van de leer der vrije en Souvereine genade Gods in het zaligen van 
zondaars, voor die van de algemeene genade en vrijen wil, (ziedaar de ontrouw aan 
het Gereformeerde beginsel) het plaats maken van de leer van wedergeboorte en 
geregtigheid in Christus, voor die eener godsdienstige of bloot zedelijke zelfverbe
tering (en ziedaar de ontrouw aan het Protestantsch beginsel;) het plaats maken van 
de volle en bestemde belijdenis van een heilig Drieëenig God voor de begrippen 
van een algemeen Vaderschap (hetwelk is de ontrouw aan het algemeen Christelijk 
beginsel") 
De redactie van de Nederlandsche Stemmen achtte zich echter nog niet geroepen om de 
gronden voor de schorsing van De Cock en van Scholte te beoordelen. Nu wilde de 

' " G. Groen van Prinsterer aan HJ. Koenen, 26 okt. 1834, Briefwisseling, 90. 
"Hdemals noot 87. 
'"De redactie van de Nederlandsche Stemmen over Godsdienst, Staat-, Geschied- en Letterkunde werd bij de start in 

mei 1834 gevormd door I. da Costa, H.J. Koenen en A.M.C, van Hall, korte tijd later uitgebreid met 
W. de Clercq. 
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redactie slechts haar 'beginsel' bekendmaken. Dat luidde als volgt: 
"Ofschoon ook het lichaam onzer Nederlandsche Gereformeerde Kerk in openbare leer, bestuur, 
en tucht van hare oorspronkelijke belijdenis en bestemming ongetwijfeld is afgeweken, zoo stelt 
deze qfivijking op zich zeh>e beschouwd, nog geenszins hel kenmerk daar dier valsche kerke, 
waarvan men volgens art. 28 onzer Nederlandsche Geloofsbelijdenis moet uitgaan, noch 
geeft zy naar Gods Woord den waren geloovigen, zonder nader bijkomenden wenk en lading 
van Boven, vnjheid om zich van de gemeenschap der Kerk af te scheiden, en eene nieuwe te 
vestigen. "^^'^ 

Men erkende het diepe verval van de kerk en het hartgrievende van de verbastering 
van de kerkleer. 

"Maar zoo king binnen den omvang der Kerk nog gevonden worden, zoowel voorgangers ah 
Uden, die aan de waarheid, zoo als die in Christus is, aan de ware en levendige belijdenis der 
rechtzinnige leer in hart en leven verbonden zyn, behoort noch behoeft men du gemeenschap 
des geloofs te zoeken, of op nieuw te vormen buiten de bestaande kerk." 

Daarbij werd gewezen op de 7000 gelovigen die onder de Oudtestamentische koning 
Achab hun knieën niet hadden gebogen voor de Baal. Daarom wilde de redactie van 
de Nederlandsche Stemmen dat men bleef in de Hervormde Kerk. Dit standpunt 
heeft Da Costa lang gehandhaafd, maar zijn mederedacteur mn A.M.C, van Hall 
liet het in de loop van 1835 en '36 steeds verder los."^ Van Hall schreef op 20 mei 
1836 aan Willem de Clercq: "De woorden van De Cocq maakten op mij eenen 
anderen indruk dan op U en Da Costa. Van deze verwijdering, die de Heere toelaat, 
moge ons oog zich vestigen op de eenheid, die echter blijft.'""' 
Er is dan ook meer diversiteit te constateren vanuit de kring van het Reveil waar het 
gaat om de waardering van de Afscheiding. In de zomer van 1836 ging Van Hall met 
zijn vrouw over naar de gemeente van de afgescheidenen te Amsterdam.'" 
Een dergelijke stap had de redactie van de Nederlandsche Stemmen in 1835 niet voor 
onmogelijk willen verklaren: "Sluiten wij dan hier alle mogelijkheid van geoorloofd
heid en plichtmatigheid eener scheiding van de bestaande kerk uit? Verre zij het van 
ons iemands conscientie door zoodanig eene algemeene uitspraak te willen gebon
den hebben, veel min eenige bepaling te maken omtrent hetgeen het den Heere der 
Gemeente zoude kunnen behagen, hetzij in de weg van rechtvaardig oordeel of in 
die van genadig herstel te beschikken, te werken of toe te laten. Dit alleen wilden wij 
te kennen geven, dit moeten wij hier op het ernstigst uit den grond onzer zielsover
tuiging herhalen: het sein tot den uitgang eener eenmaal van Christus gestichte, van 
Hem eenmaal geregeerde van Zijn Geest eenmaal bewoonde Kerk ligt niet reeds 
in het feil alleen der verbastering, der levenloosheid, des afvals daar moet nog iels 
bijkomen, nog één kennelijk bewdjs, nog eene (wel niet hoorbare of uitwendige, maar 
toch) onderscheidbare stem van Boven: Gaal uit, mijn volk.""" Deze stem zou juist in 
het leven van Maarten Luther hebben geklonken, aldus Da Costa c.s. 

^^^Nederlandsche Stemmen, W, 13 
' '*J Kamphuis,, Isaac da Costa en de Afscheiding lan 1834 
'"^ Verzamelini^ De Clercq bneven Van Hall aan E de Clercq, in W de Clercq, Partikuliere Aanteeke-

ningen, 1834 e vj in Reveilarchuf (\J& hmsxadAm) 
" ' J . Bosch, Een korte, maar moeilijke levensdag^ 36w 
^"Nederlandsche Stemmen, II, 13. 
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Enkele vragen over dit Rcvcilstandpunt willen we hier naar voren brengen 

a Waarom 70u men De Cocks voortdurend beroep op de Schnft met mogen beschouwen als 

'luisteren naar de stem van Boven'^ Waarom zou men Luthers beroep op de Schrift wel 

als beslissend hebben te zien in zijn reformatorische stnjd' 

b Is het willen wachten op 'de stem van Boven' met een vlucht uit de werkelijkheid van de 

kerkelijke stnjd^ En is daarmee hel horen van die stem met een puur subjectieve aange

legenheid geworden' En tevens bij het uitblijven ervan een reden tot lijdelijkheid' 

Op één uitzondering na hebben de mannen van het Reveil na 1834 geen persoonlijk 
contact meer gehad met De Cock."' Die uitzondering was D. van Hogendorp die 
zich in het begin van 1835 nog één keer tot De Cock wendde.'^" Deze had hem uit 
de Groninger gevangenis geschreven en Van Hogendorp reageerde met te erkennen 
'dat er herstel in de Kerk wezen moet', terwijl hij tegelijk een oproep deed tot voor

zichtigheid en afwachten hoe Christus zijn kerk zou leiden. Deze lijdelijkheid was 
pijnlijk voor De Cock, maar hij werd er niet door ontmoedigd: hij hoopte dat alle 
gereformeerden de handen ineen zouden slaan 'om op dezelfde wijze de herstelling 
der waarheid in ons land te bevorderen'.'"^' 
De afstand tot het Reveil bleef; het directe contact met De Cock werd meer en meer 
gemeden. Ook door de eerder behulpzame Van der Kemp die in een brief aan 
Scholte'^^ in het voorjaar van 1835 meedeelde dat hij verder afstand van De Cock 
had genomen waar het ging om diens optreden in de kerk van Ulrum op 19 oktober 
1834, voor welke zaak hij wegens verstoring van de openbare orde gestraft is. De 
Cock ging in de ogen van Van der Kemp te veel zijn eigen koers. Van een door hem 
opgesteld gratieverzoek betwijfelde de Haagse jurist of De Cock er wel gebruik van 
zou maken '̂ ^ En in februan 1835 laat Van der Kemp zijn vriend Koenen duidelijk 
weten dat hij 'alles behalven' bij de afgescheidenen wilde gerekend worden.'*^* 
Toch schreef dezelfde Van der Kemp in 1836 aan Scholte: "Van de Cock mag men 
zeggen, dat hij om de waarheid Gods (hoe kwalijk ook door hem voorgestaan) gele

den heeft, en daarom heb ik mij ook niet geschaamd hem in mijn stukje tegen Hof

stede de Groot opendijk voor te spreken.""^^ De sympathie voor de afgescheidenen 
was er bij de Reveilmannen wel toen duidelijk werd hoe hard zij werden vervolgd. 
Hoewel niet tot de directe Hnng van het Reveil behorend is de Nijkerkse ds. C.C. 
Callenbach ook te noemen als iemand die zich begin 1835 publiek keerde tegen 
de Afscheiding. Hij deed dit in zijn brochure De roeping en uitzigtm van den getrouwen 

"■"In de diverse archieven en uitgegeven briefwisselingen van de betrokkenen ontbreken de aanwijzingen 
voor ledere vorm van direct contact Men heeft het in de brieven soms wel over De Cock {en de Afschei

ding), maar daar blijft het dan ook bij 
'^^'D van Hogendorp aan H de Cock, ongedateerd (maar te dateren in de eerste maanden van 1835), 

in Archief De Cock, GA Kampen, inv nr 40 Ook afgedrukt in Hel de Cock, Hendnk, 393396 In zijn 
Dagboek maakt De Cock geen melding van een brief aan Van Hogendorp 

™ Hel de Cock, Hendnk, 396 
'='C M van der Kemp aan H P Scholte, 4 maart 1835, C Smits, 4/fcA , VI, 178 
'» C M van der Kemp aan H J Koenen d d 29 nov 1834, m M E Kluit, A a , 74 
'^*Als vorige, 88 
' ■ 'CM van der Kemp aan H P Scholte, 11 febr 1836, C Smits, De AJscheuhng, VI, 185, het 'stukje' tegen 

Hofstede de Groot bctrelt de in 1834 uitgegeven brochure van Van der Kemp De beschuldiging kgen de 
leeraars derMHK en de gedachten van P Hofstede de Groot, Rotterdam 1834 De in deze bnef uitgesproken 
waardering is daarmee gedateerd, maar in 1836 kennelijk nog wel aanwezig 
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evangehe-dwnaar}'^^ Het hield echter niet in dat Callenbach zich niet beijverde voor het 
herstel van het Gereformeerd karakter van de Hervormde Kerk. In 1841 gaf hij in 
de Nijkerkse kerkenraad de stoot tot het zenden van een Adres aan de Hervormde 
Synode, waarin gevraagd werd om afschaffing van het in 1816 ingestelde onderteke
ningsformulier en de herinvoering van het oude formulier.''^' 

De reactie van De Cock op het standpunt van het Reveil 
De eerste reacties op de Afscheiding uit de kring van het Reveil waren voor De 
Cock en zijn beweging dus negatief Hij heeft zich er in de eerste maanden na het 
bekend worden hiervan niet in het bijzonder over uitgelaten. Zijn aandacht richtte 
zich steeds meer op twee andere belangwekkende zaken: a. de doorwerking van de 
Afscheiding en b. de komende vonnissen door de Groningse rechtbank. 
Pas in januari 1836 kwam er uit de pen van De Cock'^' een beoordeling van het 
standpunt van de Mederlandsche Stemmen}^'^ Hij schreef dat hij van de redactieleden 
van dit tijdschrift 'tot hiertoe betere gedachten'^" [had], schoon zij van den beginne 
mij mishaagden wegens hunne koelheid en laauwheid in velen omtrent de waarheid, 
die zij echter hier en daar nog al verdedigen, maar ook gelijk ik zag in het nummer 
van December 1835, soms deerlijk verknooijen, en duister en verward voorstellen, ja 
schier openlijk aan de zijde der vijanden zich scharen'. De Cock betreurde de redac
tionele verklaring inzake de afwijzing van de Afscheiding. Volgens zijn zoon smartte 
het hem 'dat niet allen, die de Gereformeerde leer als de leer der waarheid erkenden, 
de handen ineen sloegen, om op dezelfde wijze de herstelling der waarheid in ons 
land te bevorderen'. 

De Cock wees in zijn schriftelijke reactie nadrukkelijk de mening af dat zijn optre
den een van te voren uitgestippelde route, 'eene van te voren bepaalde handeling', 
zou geweest zijn. Volgens hem was er een duidelijk onderscheidbare stem van God 
geweest, namelijk: "Wat mij aangaat echter, is Gods hand en weg, met mij juist zoo 
geweest, als gij het vereischt; en regtvaardigt gij alzoo de scheiding volkomen: God 
geve dat het dan ook UEds. eene van alom onderkenbare baniere zij!" Want voor De Cock 
was 'de vreeze Gods, en de liefde voor Gods eer, voor de waarheid, en voor Gods 
kerk en Gemeente, een voor het Geestelijk verstand klare roepstem Gods'. De Cock gaat nog 
verder: "^ulk eene roepstem wierd dan nu ook mijne prediking van de geregtigheid door 
het geloof, de regtvaardigheid door de werken, [...], terwijl die stem gehoord werd 
door geheel ons vaderland, zoo als mijne uitgegevene brieven, van jJle zijden ontvan
gen nog getuigen kunnen.""' 

'̂ * Uitgegeven te Amsterdam 1835. 
' ' ' De synode legde het adres uit Nijkerk (en alle daaraan verwante adressen uit andere gemeenten) in 

1841 terzijde 
'^°Dat De Cock de verhouding tot het Reveil belangrijk achtte blijkt o m uit de tamelijk uitvoenge infor

matie daarover in de biografie \ a n zijn zoon Helenius (p. 384-396) 
' " D e z e reactie van De Cock vindt men in het 'Naschnft' van zijn brochure De sluwe en listige raadslagen 

van de dne Achitofels onzer dagen , Groningen 1836, in VG, II, 383w In dit schrijven geeft De Cock ook 
aan dat de Afscheiding in Ulrum niet het werk van Scholte was, maar 'van Mij, een genng, nietig en 
onwaardig werktuig in de hand des Heeren'; VG, II, 388. 

""Betere dan die van de tijdschnften als Boekzaal e d. die De Cock grote ergernis hadden gegeven. 
' ^ 'H de Cock, KG, II, 388 
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De Cock riep de mannen van de Stemmen met kracht op om met bijbels gefundeerde 
argumenten aan te geven waarom ze de Afscheiding afkeurden. "Waarom schuilt 
gij ook hier weer mijne Heeren in het duistere? Waarom voert gij geene bewijzen 
aan?" De Cock vraagt hen met klem of zij het beginsel van afscheiding niet meer als 
plicht herkennen: "Hebt gij het 28 en 29"' onzer geloofsartikelen ook wederlegd en 
krachteloos gemaakt? Zoo niet, dan handelt gij niet anders dan alle Nieuwlichters, 
hun licht in plaats van Gods woord stellen, en met machtspreuken de oogen der 
eenvoudigen verblinden." 
De Cock stelde zich strikt confessioneel op ~ hij achtte de confessie zijn ontwijfel
baar en onvervreemdbaar geloof - , het Reveil was daarin niet zo strikt. Daar wilde 
men liever niet spreken van onderwerping aan de belijdenis van de kerk, maar meer 
van 'samenstemming' ermee. En met de toepassing van de confessie op het thema 
van de kerk was en bleef er een typerend verschil tussen Reveil en Afscheiding. 
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Bijlage | H. de Cock, Aanteekening ter gedagtenis aan het 

voorledene en voorgevallene in 1834 

In handschrift; auteur: H. de Cock. [Het jaartal 1834 werd door een andere dan HdC toegevoegd] 
In: Archief De Cock, GA Kampen, inv. nr. 2. 

TEKST 

Zaterdag den 25sten October kwam hier de Luitenant'^^ een zeer los mensch 
eerder gelijkende in zijn aankomst naar een H. als naar een C.'^^ ons aankondigende 
dat wij de wagt hier moesten hebben en 12 man in quartier jongens van Jan de Wit 
Frisch en gezond , die wel wat op konden waarvoor wij maar goed moesten zorgen 
en die wel bij den hand waren. 
De aankomst van die jongelui dicteerde ook niets anders tot dat zij laat in de avond 
in rust kwamen. 
Des avonds wierden nog al onze deuren verzekerd en vernageld en des zondagmor
gens vroeg verzamelden zij zich reeds vroeg en de schare kwam ook van lieverlede, . 
Wij dachten dat zij het mij asllesints beletten zouden om buiten te gaan hetgeen zij 
naderhand ontkenden, maar tegen 10 uren naar buiten willende gaan wierd ik echter 
door een schildwagt terug gehouden, 's Namiddags na afloop van den Afgodspreek 
die zij hier bevonden hadden, wierd mij toegelaten om naar buiten te gaan naar de 
reeds zeer aanmerkelijke verminderde schare . Nauwelijks echter had ik dezen en 
genen gegroet en aangesproken en wederzijdsch eenige woorden gewisseld of men 
verbood zulks eerst een lagen persoon en daarna geapprobeerd door den luitenant. 
Ik ging dan in huis en wierd gevolgd zoo van lieverlede door deze en gene die per
missie bekwamen om door de bende soldaten heen te gaan. De eerste verzameling 
vertrok althans velen daarvan en de tweede kwam terwijl ook de luitenant hier kwam 
en was. Velen vroegen hem nog of het nu ook henlieden niet geoorloofd was om zoo 
ik vrijmoedigheid had, de gereformeerde leer te horen. Waarop hij ontwijkend ant-
woorde en bleef antwoorden, zoodat een iegelijk wel zag dat zij het niet toestonden 
en zoo wij het deden door hen gegrepen zouden worden, schoon hij het nog zoo 
zorgvuldig bemantelde en verbierg. Allen lieten daarom af, en mijne vrouw verzocht 
mij te bidden, hetwelk ik deed gelijk gewoonlijk voor het eten. Onder dat gebed ging 
de luitenant weg en beval niemand uit de kamer te laten voordat hij terug kwam, de 
wolf nu gelegenh. hebbende naar hij dacht om de schapen te grijpen. 
Teruggekomen met de Capitein aan het hoofd die eerder een grimmige leeuw als 
een redelijk mensch geleek, vergezeld tevens door een bode van de Gouverneur en 
de veldwagter begon hij mij voorts aan te spreken alsof hij mij wilde verscheuren 
of opeten en heette mij in naam des Konings zijn arrestant legde mij kamerarrest 
op, bragt mij onder het oog dat hij nog goedertieren en weldadig was, mij in mijn 
huis nog latende blijven schoon hij mij ook in een herberg kon laten zetten, nam al 

De naam van deze luitenant was De Cock niet (meer) bekend; er waren naast kapitein Vrij drie luite
nants, t.w. de heren Peperkamp, Bachman en Boers. 
De H. zal duiden op Heiden, de C. op Christen. 
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mijn papieren bij voorraad in beslag benevens de boeken die hier in de kamer waren 
behalve een testamentje dat zij mij bij gratie nog overlieten en beval scherpelijk dat 
ik niet anders als bij nood uit de kamer moest om mijn behoefte te doen. De meid 
moest er uit en niet verder komen als tot de kamerdeur er kwamen voorts twee 
wagters in de kamer. Mijn vrouw noch kindren mogten uit de kamer dan vergezeld. 
Des anderendags avonds wierd ik met eene ontslagen mijn loon 7 maal veranderd 
zijnde. -
Des Donderdags daaraan volgenden zijn wij naar de Gouverneur geweest volgens 
besluit des kerkenraads van Dingsdag doch zonder uitsluitsel. Groningen was gelijk 
aan Sodom en de andere dag gingen wij naar Appingedam waar de Heer veel 
vrijmoedigh. schonk. Vandaar terug gekeerd naar Uithuistermeeden heb ik daar 
Zaterdagavond bij H. Wolters, Zondag twee keer bij Pieter Jans, tevens 2 kinderen 
dopende en 1 's avonds nog bij Reinder Molen''* het woord gesproken, terwijl zij 
ons den volgenden dag geheel naar huis gebragt hebben. Mijne moeder des zondags 
overleden zijnde hebben zij ons de volgende dag naar de stad gebragt. 's Woensdags 
sprak ik eenigen in de Wildervank en des vrijdags heb ik daar gepreekt in de schuur 
van Jan Jakobs 16 kinderen en 2 ouden gedoopt. Zondag den 9den Nov. weer thuis 
gebragt zijnde nadat wij 's daagsch tevoren in de stad gesteenigd waren , hebben wij 
stil moeten zijn. 
Den 16den heb ik bij J. Luitjes zelf voormiddags en L. Dijkstra 's namiddags gepre
dikt. 

EINDE T E K S T 

'**H. Wolters is: Harm Wolters van Dam; Pieter Jans is: Pieter Jans Riepma (of: Rijpma); Reinder Molen 
is: Reinder H. van der Molen. Allen later leden van de afgescheiden gemeente te Uithuizermeeden. 
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1 0 I D E E E R S T E M I S S I E V A N D E C O C K I N D R E N T H E : 

SMILDE, november 1834 

Hoe u het mogelijk geweest dat Hendnk de Cock, du in het excentrisch gelegen Ulrum begonnen was 
met de Afscheiding, in het vnj korte tijdsbestek van twee jaar in vele tientallen plaatsen in Nederland 
een afgeschnden gemeente heejt kunnen stichten^ ^aten zyn volgelingen te wachten op zyn optreden? 
En wat bepaalde hun diepste verlangen ten aanzien van kerk en geloof? 
De Cock wist in de eerste maanden na de Afscheiding de diepe gevoelens van onvrede van duizenden 
Hervormde kerkleden zodanig te mobiliseren dat ze hem ~ zonder te letten op de financiële en sociale 
nswo's — steunden in zyn activiteiten voor de vorming van nieuwe gemeenten. Er moet wel sprake zyn 
geweest ven een sterke band van solidariteit tussen de eerste cfgescheiden predikant en deze voorhoede 
De Cock trad op als de geestelijke leider - maar van wie precies? Als zyn sympathuanten werden zy 
sinds 1833 met de pejoratief klinkende benaming 'Cocksianen' bestempeld. En als ze al nut met zyn 
naam werden aangeduid, dan wel met negatieve typeringen als 'separatisten', fijnen' en 'dwepers' 
^ vormden het eerste kerkvolk van de Afscheiding. Het was voor hen een diep gevoelde wens weer te 
mogen behoren by een ware, zuivere Gereformeerde gemeente Dat aspect van de Afscheuimg vraagt 
nu onze speciale aandacht. 

Onder instituenng verstaan we de officuk stichting van een nieuwe, zelfstandige kerkelijke gemeente, 
het beslissende cntenum daarvoor is de bevestiging of ambtsaanvaarding van nieuw gekozen ambts
dragers. ' 

De wil tot instituering 
Het heeft er even op geleken dat de vorming van een gemeente niet zo hoog geno
teerd stond bij De Cock c.s. - we denken aan zijn optredens in Uithuizermeeden 
en Wildervank waar het in november 1834 nog niet kwam tot de stichting van een 
nieuwe gemeente. Het uitblijven van de instituering van gemeenten zou de gedachte 
kunnen doen postvatten dat de Afscheiding in wezen niet veel anders was dan een 
conservatieve protestbeweging die zich concentreerde in de binnenkamer van het 
conventikel. 

In de chronologie van De Cocks leven en werkzaamheden is het daarom goed te 
beseffen dat hij vóór zijn periode van gevangenschap al twee gemeenten heeft geïn
stitueerd, t.w. in Smilde en in de stad Groningen. Daarmee werd, nog voordat De 
Cock tijdelijk 'van het toneel verdween', duidelijk gemaakt dat deze activiteit tot 
de kerngedachte van de afscheidingsbeweging behoorde. De Cocks inzet voor het 
herstel van de Gereformeerde gemeente heeft de Afscheiding van het niveau van 
een ambtelijke tuchtkwesüe op dat van een brede reddingsoperaüe van de kerk der 
Hervorming gebracht. 

Hoewel veel gereformeerde kerkorden niet spreken van instituenng wordt de zaak zelf algemeen ver
ondersteld, art 37 van de D K O stelt "In allen Kerken zal een Kerkenraad zijn " Vgl D Nauta, 
Instituenng, in CE (2' druk), 623, Joh Jansen, Korte verklaring lan de Kerkenordening (1923), 166v In art 
42 van de kerkorde van de GKN (tekst bij D Nauta, Verklaring van de Kerkorde^ 1971, 172v) wordt wel 
gesproken van het instellen m een plaats van een kerkenraad, wat niet zal gebeuren zonder medewer
king en goedvinden van de classis 
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De eerste missie van De Cock in Drenthe Smilde 

In een afzonderlijk bij dit proefschrift gepubliceerde studie^ geven we een chronolo
gisch overzicht van alle door De Cock geleide institueringen; nu willen we in Smilde 
- de eerste afgescheiden gemeente na Ulrum - nagaan welke manier van werken 
kenmerkend was voor De Cock bij het formeren van een afgescheiden gemeente. 
Daarbij gaan we in op de volgende vragen: 
1. wie nam(en) het initiatief en wat was zijn (hun) kerkelijke en sociale positie? 
2. welk draagvlak had deze lokale afscheidingsdaad onder de leden van de lokale 

Hervormde kerk? 
3. had men eerder al eens bezwaren tegen de heersende tijdgeest in de kerk ter 

plaatse laten horen (of van anderen overgenomen)? 
4. heeft men een Acte van Afscheiding opgesteld en ondertekend; deed men ook 

een beroep op artikel 2 van het Algemeen Reglement van 1816? 
5. legde men ook verantwoording van de afscheiding af aan kerkelijke en burger

lijke autoriteiten? 
6. hoe reageerden de kerkelijke en burgerlijke overheden op deze kerkscheidende 

actie? 

Conventikels en oefenaars in zuidwest-Drenthe 
"De waarheid is ons wel veertien uur reizen waard". Deze woorden sprak Luitsen 
J. Dijkstra uit Smilde ooit uit aan het adres van Ulrums burgemeester. Wie de geo
grafische afstand Smüde-Ulrum beziet en daarbij de reismogelijkheden van die tijd 
betrekt, gaat beseffen hoe diep deze uitspraak beleefd moet zijn bij hen die zo nu en 
dan de reis Smilde-Ulrum vice-versa maakten. Het ging hun om 'de waarheid' zoals 
die beleden was in de Gereformeerde confessie. 
Wie echter met zo'n lange reis maakte, moest zich tevreden stellen met de bijeen
komsten in een 'gezelschap' of 'conventikel'. De term conventikel is een verklein
woord van het Latijnse conventus (samenkomst), We omschrijven dit als een losse 
organisatie van gelijkgezinden, die samenkwamen als een kring, een gezelschap of 
een huisgemeente, waarin een plaatselijk of regionaal bekende voorman als niet-
geordende voorganger de aanwezigen voorging in gebed, bijbellezing en de uitleg 
van een Bijbeltekst, veelal volgens de preken van 'oude schrijvers' met een bevinde
lijke inslag. Dit type bijeenkomsten werd meestal op een doordeweekse dag gehou
den, waardoor men nog de mogelijkheid openhield om de zondagse kerkdienst bij te 
wonen.' Omstreeks 1834 deden zich deze samenkomsten ook voor tijdens de officiële 
kerkdienst. 

' Het ligt in de bedoeling dat de tekst daarvan op een bij dit boek te voegen cd-rom wordt gepubli
ceerd 

' De bestudenng van de lokale kerkgeschiedenis, met name die van de Afscheiding van 1834, brengt 
veel gegevens aan het hcht over dit verschijnsel Het heeft haar histonsche wortels vooral in de Nadere 
Reformatie en het Pietisme van de 17"'" en 1 ?>'' eeuw, toen gelovigen het door hen gewenste geestehjke 
voedsel niet meer ontvingen in de officiële kerk, voornamelijk wegens het rationalisme en de Verhch-
ting Ook kwam het wel voor dat men mystieke ervanngen verwachtte en dat men elkaar geestelijk 
beoordeelde Hierover o m • G Keizer, Afscheiding, 51-90, H Algra, Het wonder, 95w, J Wesseling, De 
oefenaarin de kerken van de Afscheiding .,in D Deddens en J Kamphuis, 4AcAm/i«§ Wederkeer, \8\-
193, W van 't Spijker, Jacobus Koelman, in De Nadere Reformatie, 139-143 (het conventikel als middel tot 
nadere reformatie), A T h van Deursen en G J Schutte, Geleefd geloven, 49-53 
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Hendnk de Cock {1801 - 1842) 

Hierbij waren twee bepalingen uit het Reglement op het Godsdienstis; onderwi|s van toepassing, 

die we hierbij citeren ^ 

Art 14 Ook de zoogenaamde oefeningen zullen niet mogen gehouden worden , dan door bevorens 

gemelde( tot het geven van godsdienstig onderwijs bevoegd verklaarde) personen, en alleenlijk 

m de gemeente, tot welke zij behooren, na daarenboven de uitdrukkelijke toestemming van den 

Leeraar of de Leeraren der gemeente daartoe bekomen te hebben 

Art 15 De overtreding van het bovenstaande artikel en de wanorde daaruit ontstaande is, naar 

bevind van zaken, aan kerkelijke correctie of censure onderworpen, en zal, desnoods, aan het 

burgerhjk Bestuur worden te kennen gegeven 

In de snel groeiende veenkolonie Smilde', waar men sinds 1788 een kerkelijk leven 
had opgebouwd rond de toen gereed gekomen koepelkerk "̂ , hield men vanaf 1820, 
dat wil 7eggen vrijwel onmiddellijk na de intrede van de nieuwe predikant, geregeld 
dergelijke samenkomsten waarin oefenaars optraden. Hun aantal was echter niet 
toereikend om iedere week op de verschillende locaties te treden, maar dan deed 
men wel een beroep op een welsprekende broeder die op goede toon de boodschap 
van een oude schrijver het horen.' 
Men kan de oefenaar beschouwen als iemand die - al of niet met kerkelijke toestem
ming ^ - voorging in een godsdienstige samenkomst die in de meeste gevallen niet in 
een kerkgebouw plaatsvond, maar in particuliere huizen. Zijn optreden werd door 
de aanwezigen als gezaghebbend ervaren, hoewel hij geen 'godgeleerde' was in de 
gebruikelijke zin des woords, maar in hun ogen was hij wel 'van God geleerd'. Hij 
had geestelijke ervaringen ondervonden in zijn omgang met God en deze 'bevinding' 
gaf hem een zekere status bij zijn hoorders. Door zijn eenvoud, zowel in afkomst als 
in woordkeus, hun persoonlijk charisma van de warme bevinding wist hij het hart 
van zijn hoorders te treffen. Oefenaars stonden daardoor dichter bij de kerkleden 
dan de meeste predikanten. G.J. Mink duidt hen, samen met de catechiseermeesters, 
aan als behorend tot de 'clerus minor'.' 

Het convenükel was in de jaren 1820-'34 een zeer bekend fenomeen in de geogra
fische driehoek Assen - Hoogcveen - Meppel; met name in plaatsen als Smilde 
(L.J. Dijkstra), Hijken en Halen (J.K. Timmerman), Beilen (A. op 't Holt, R. Scheunink 

4 F L Boi,,Archwfstukken,\,Xl\ 
^ De veenkolonie Smilde, waar v anaf 1613 een begin met vervening was gemaakt, werd in 1807 door 

de regering van koning Lodewijk Napoleon als burgerlijke gemeente Smilde gevormd uit delen van 
Diever, Dwingeloo, Halen en Bellen Het grondgebied bevond zich ten zuidwesten van Assen, langs de 
Drentse Hoofdvaart, ook wel Smildervaart genoemd, het omvatte de dorpen Bovenbmilde, Klooster-
veen (nu Smilde), Hijkersmilde en Hoogersmilde Het aantal inwoners stond in 180'i op 1250, in 1835 
op 3555, deze forse groei werd hoofdzakelijk veroorzaakt door hoogconjunctuur in de turfwinning, 
waardoor er veel turfgravers en transporteurs nodig waren Zie o m H J Prakke, Deining in Drenthe, 
% w , H Grai, Langs de laürt Geschiedenis van 'imilde, Smilde 1997 

* In de Boekzaal 1788,1, 490 wordt dit gebouw als 'cierlijke kerk' aangeduid 
' S J T h Homan, Cocksianen m Drenthe, in Nieuwe Drentse Volksalmanak, X^^A, 3-17 
^ In de N H K traden in verschillende gemeenten oefenaars op met een aanstelling van hun kerkenraad, 

zo bijv A E Mijdema in Delfzijl, over hem J Vree, Enkele aspecten lan de Afscheiding in Delfzijl, z j Delfzijl 
1985 In de afgescheiden kerken kwam men zowel de figuur van de legale als de illegale oefenaar veel 
tegen Een aantal van hen werd later predikant binnen de afgescheiden kerken Hierover meer in een 
volgend hoofdstuk 

' G J Mmk, Op het tweede plan, 3 5 w , vgl J K Karels, CE (3''' druk) s \ oefenaar 
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D( eerste missie \ an De Cock in Drenthe Smilde 

ten Have, H.A. Tymes), Hoogeveen (GJ. Raidt, J.F. Zeebuyt), Meppel (R. Franssen 
en J. Botlinga),'" Dwingeloo en Eemster (A.H. Kok en zonen). In de andere delen 
van de provincie Drenthe kwam het conventikel minder frequent voor, aUhans de 
bronnen geven weinig zicht op dit verschijnsel. 
In hun reisverslag hebben drie Drentse 'podagristen' - intellectuelen die in het begin 
van de 19'*'' eeuw een voetreis door Drenthe maakten - hun ongezouten mening over 
de oefenaars als volgt onder woorden gebracht: "Waar deze dimorfische wezens niet 
onder behoorlijke surveillance gesteld en werkzaam zijn, daar mag men wee! wee! 
roepen over de gemeente. Dan zijn ze de missionarissen eener Protestantsche propa
ganda, die, even als die der Ultramontanen, 't divide et impera tot leuze aannemen. 
Uit hunnen aard half- en kwartgeleerden, staan zij 't meest aan de verzoekingen tot 
geestelijken hoogmoed bloot, en wat kwaad is er dat niet op dezen wortel groeit?" 
De drie geleerde Drenten duidden het 'separatisme' aan als 'die kwelduivel en nacht
merrie der Hervormde kerk van onzen tijd', terwijl ze de orthodoxie van De Cotk 
voor 'geestelijke krankheid' hielden." 
Van meer dan één van de oefenaars was geconstateerd dat ze buiten hun boekje 
waren gegaan: ze trokken rond — vaak ook buiten hun eigen gemeente — om 'zonder 
admissie' godsdienstoefeningen te houden.'^ De Hervormde kerkbestuurders van 
Drenthe waren daar niet over te spreken, geheel in overeenstemming met de richt
lijnen van 'Den Haag'. '^ Daarom zond het Classicaal Bestuur van Assen in augus
tus 1828 een strenge aanschrijving aan alle kerkenraden in haar ressort.'* Daarmee 
trachtte het kerkbestuur ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan. Door middel van 
zes aandachtspunten werd de kerkenraden opgedragen hier met kracht en ijver tegen 
op te treden, desnoods met behulp van de officier van justitie. Het optreden van 
deze catechiseermeesters moest als verstoring van de goede orde in de kerk een halt 
worden toegeroepen.'' Zeven jaar later nog meende G. Benthcm Reddingius er als 
secretaris van het PKB Drenthe goed aan te doen het classicaal bestuur van Assen te 
verzoeken 'om van tijd tot tijd [.. .J te berigten alles, wat op de conventikelen, de woe
lingen der Separatisten enz. onder hun ressort betrekking heeft'.'^ Intussen maakte 
de Algemene Synode van de NHK zich zorgen over berichten dat 'eene zucht tot 
afzondering [...] zich hier en ginds staande houdt of zelfs uitbreidt. Het ontbreekt 
niet aan lieden, die heimelijk achterdocht stoken tegen de denkwijze en bedoelingen 
der Predikanten in het algemeen en [...] sommigen lokken tot afzonderlijke bijeen
komsten en tot het verzuimen der openbare godsdienst oefeningen'. " 

'" B Costtr, Convcntikels en AfscheiiJmg in Meppel, 1792-1835. In Ons Waardeel, 1984, 18-33. 
'' Drenthe in i lugtige en losse omtrekken geschetst door dne podagristen ~ Van der Scheer, Boom en Lesturgeon, oorspron

kelijke uitgave in afleveringen, Koevortjen 1842-1845, reprint met inleiding van H J Prakkc, Leeuwar
den 1974,1, 179 De laatstgenoemde van de dne podagristen was predikant (1815-1878) 

' ' H J Prakke heeft du gebied ooit aangemerkt als dat van 'het meest militant gedeelte der Afgescheide
nen in Drenthe' , Drenthe in Michigan, 33 

" Vgl de diverse instructies die 'Den Haag' uitzond over hel tegengaan van 'godsdienstige samenkom
sten', F L Bos, Archiefstukken, l, 3i9w. 

" De 15 gemeenten van de Classis Assen in 1834 lagen in het noorden en midden van Drenthe, de andere 
classes waren die van Meppel (13 gemeenten) en Coevorden (11 gemeenten) 

'̂  Classicaal Bestuur van Assen aan alle kerkenraden in de classis, 26 aug 1828; Archief Classis Assen 
I8m-\9n, DrenLiArchief 

"' G Benthcm Reddingius aan het CB van Assen, 9 november 1835, Archief CB Assen, Drents Archief. 
' Handelingen van de Algemeene Synode der Herv Kerkindenjare ISi'i, 's-Gravenhagc 1834, 13 
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Hendrik de Cock (1801 - 1842) 

Contacten uit Stnilde m e t Ulrum 
In de conventikels van Smilde namen bepaalde leiders het voortouw om - veelal op 
verzoek van de gelovigen - zo nu en dan naar Ulrum te reizen. Bij terugkeer dienden 
ze vanzelfsprekend nauwkeurig verslag te doen van hun bevindingen. Zo groeide de 
'chemie' tussen Ulrum en de conventikels van Smilde (en met de elders in het noor
den bestaande gezelschappen). Het belang van deze groepen is zo groot geweest dat 
men de snelle groei van de Afscheiding in de provincie Groningen niet kan verklaren 
zonder het fenomeen conventikel enn te betrekken. Het fenomeen conventikel wordt 
vrij algemeen beschouwd als een uitstekende voedingsbodem voor de beweging rond 
De Cock.'^ Nu behoort het tot de aard van een conventikel dat men daar het 'hoog
kerkelijk' denken en handelen in de regel niet waardeert. De 'ambtelijke dienst' van 
'de hoge heren' in de kerkenraad acht men niet meer waardevol voor de eigen gods
dienstige beleving- en daarmee valt voor velen ook het ambtelijk instituut. Geloof 
en geloofsbeleving worden daar laagdrempelig ervaren. 
In de hier aangegeven context zou men ook gemakkelijk kunnen berusten in en zelfs 
genoegen nemen met de intieme sfeer in zo'n gezelschap. Maar het is juist opvallend 
bij veel conventikels in de tijd van de Afscheiding dat men geen conventikel wil blij
ven, maar weer kerk wil worden! Men wil een ware en waarachtige geloofsgemeen
schap vormen die het christen-zijn niet slechts binnen de muren van de kerk beleeft, 
maar ook wil laten merken in de samenleving." Door het regelmatig en intensief 
contact met De Cock - en daarbij door het voorbeeld van Ulrum, Smilde en Gronin
gen - werd bij de 'leden' van het conventikel de wil om kerk te zijn steeds sterker. Het 
streven om voluit kerk te zijn (met ambtsdragers die zich binden aan haar confessie 
en kerkorde) kreeg weer nieuwe impulsen. Deze reformatie van de ambtelijke dienst 
zou men de start kunnen noemen van een nieuwe positie van de Gereformeerde kerk 
in de Nederlandse samenleving. 

We gaan nu de situatie schetsen waarin het uitliep op de formatie van de afgeschei
den gemeente van de veenkolonie Smilde. Het aantal inwoners van de burgerlijke 
gemeente bedroeg toen ruim 3500, van hen was het overgrote deel werkzaam in 
de turfafgravingen die daar sinds 1780 plaats vonden. Van de totale bevolking was 
slechts ykgeen lid van de Hervormde Kerk.^" Van een krachtige homogeniteit van de 
overige 97% van deze bevolking kan men echter nog nauwelijks spreken: de sociale 
integratie van deze veenkolonie zou nog vele jaren tijd nodig hebben. Het inwonertal 
groeide ieder jaar vrij sterk. Te midden van dat proces vond daar in 1834 de Afschei
ding plaats.^' 

'̂  E G van Teylingen, Eenige opmerkingen , in GTT, 34, 1933, 269-293 
" H Bavinck, De Kalkohatal van Chnskndom en Kerk, 34v 
^̂  J.A de Kok O F M , Mederland op de breuklijn Rome Reformatie, 388 Tot de minderheid \ an de genoemde 

3 % behoorden enkele tientallen rooms-katholieken en ongeveer 70 Israeheten 
'̂ Over de Afscheiding van 1834 te Smilde H Dijkstra, JVÖ ^^^^jflr^ Een gedachteniswoord voor de Gerefor

meerde Kerk k Smilde, Breukelen 1895, J Tuinenga, 'De Afscheiding in Smilde, 1834-1840'. met uitgege
ven scnptie, m te zien op het Drents Archief te Assen, zie ook H Flonjn, 'Als onlangs is door Cock 
gedaan", hennnenngen van Luitsen Dijkstra aan ds H. de Cock, in Oude Paden, 5 (2000), 33-45, E de 
Rover-Wijnstekers, 'De Afscheiding \ an 1834 te Smilde', Zwolle (Windesheim, mternet-editie) 2000 
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De eerste missie van De Cock m Drenthe Sirulde 

Smilde: spanningen tussen Hervormde kerk en conventikel 
Aan de grote en uitgestrekte Hervormde gemeente van Smilde was één predikant 
verbonden: ds. H. Doorenbos." Het is van belang te letten op de relatie van de initi
atiefnemers voor afscheiding in Smilde tot de N H K en haar predikant. 
Luitsen J. Dijkstra, die in nauwe samenwerking met enkele medestanders die tot 'the 
inner circle' van de latere afgescheidenen van deze regio behoorden, had zich in de 
jaren kort voor 1834 laten kennen als een hevig verontrust kerklid dat protesteerde 
tegen afwijkingen van de Gereformeerde kerkleer. Hij was echter niet de eerste. In 
1817 had diaken Roelof Strik in een kerkdienst demonstratief geweigerd een gezang 
mee te zingen dat hij strijdig achtte met het Woord van God. De toen aan SmUde 
verbonden ds. H.G.M. AmshofF^ achtte Striks optreden ontoelaatbaar; deze werd 
daarom voorlopig geschorst en later beboet.^* 
Later richtten de verontrusten zich tegen de verkondiging door ds. H. Doorenbos die 
in 1820 zijn intrede had gedaan in Smilde. Door de latere afgescheidenen werd hij 
getekend als een man van gematigd liberale richting; ook stond hij bekend om zijn 
grote liefde voor de jacht. Zijn theologische inzichten worden getekend als kntisch 
op de volgende leerstukken' 1. de uitverkiezing, 2. de verzoening door het plaats
vervangend lijden van Christus, 3. de leer van de diepe val en verdorvenheid van 
de mens. Ds. Doorenbos riep op tot een volgen van Jezus als toepassing van vrome 
deugd, want, aldus de predikant, 'dan is U boven hemelzaligheid bewaard'. ^̂  Deze 
predikant was - ondanks de uitgestrektheid van zijn groeiende gemeente - ook nog 
schoolopziener, in welke hoedanigheid hij toen ook met de afgescheidenen te maken 
kreeg. In zijn ambtelijk werk was hij nalatig, het doopregister heeft hij bijv. 20 jaar 
lang niet bijgehouden.^' 
Vnj snel na de intrede van ds. Doorenbos begonnen zich in de Smilder veengebieden 
conventikels te vormen. Men kwam in groepen bij elkaar op dinsdagavond, later 
werd dat ook gedaan op de zondag. 
Enkele van deze verontrusten gingen wel eens in het nabij gelegen Hijken naar een 
godsdienstige samenkomst waarin de zeer geziene landbouwer, onderwijzer en oefe
naarjan Koerts Timmerman geregeld voorging. "Hij preekte de Geref waarheid en 
daardoor werden zijn hoorders meer gesticht dan door de zeer geleerde preken van 
de Hervormde predikanten uit de omtrek."^' 

" Hieronimus Doorenbos (1788-1872), na studie theologie in Groningen predikant te Pepergac a (1810), 
Hijkersmilde en Kloosterveen (1820), in 1867 met emeritaat, T A Romein, Henormde predikankn in 
Drenthe, reg In de burgerlijke gemeente Smilde telde men m 1829 ruim 3100 Hervormden ,JA de Kok, 
Breuklijn, 38 

^^ Hoseas Gerhardus Meiling Amshoff (1791-1831), van Duitse afkomst (geb te Uelsen, graafschap Bent-
heim), was na studie te Groningen o m predikant te Smilde (1815-1819), W Duinkerken, Smdi de 
Reductie, 12 v 

" Roelof Strik gaf in 1834 catechetisch onderwijs te Smilde (uit 'Hellenbroek'), hij werd in 1836 gekozen 
tot ouderling in de afgescheiden gemeente van Smilde FL Bos, ̂ reAi^/jtetó»!, II, 253 en 115, vgl Notu-
lenboek Afg kerk Smilde, in Drents Archief, vg\ J B Ludwig, Het geschenk van het Landschap Gedenkschrift by 
het 200jang beslaan van de kerk van SmiUe, Assen 1987, 147. 

^' H Dijkstra, Na zestig jaren, 3-11 
^ E. de Rover, Smilde, § 'Smilde in beroering' 
" H Dijkstra, Na zestigjaren, 1, vgl Joh de Haas, Voorgangers, I, 255 J K Timmerman werd in 1840 pre

dikant van de afgescheiden kerk te Hijken Zijn zoon K J Timmerman werd toen predikant m Beilen 
en Borger 
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Hendrik de Cock (1801 - 1842) 

Anderen, die in het zuidelijk gelegen Hoogersmilde woonden, trokken soms naar 
de omgeving van Dwingeloo waar men vergaderde bij Albert Huberts Kok, in de 
volksmond 'Meister Albert', die daar landbouwer en schoolmeester was.^^ Door veel 
zelfstudie was hij in staat 'oefeningen' te houden voor zijn familie en verdere ken
nissenkring. "De huisgodsdienstoefening werd zeer stipt gehouden. Hoe druk het 
ook was, er werd een hoofdstuk gelezen en door schoone opmerkingen van vader 
toegelicht; daarna werden een paar psalmversjes gezongen", aldus een van de zonen 
Kok. Vanaf 1825 of '26 werden er op zondag samenkomsten gehouden bij zoon 
Frederik, toen winkelier in Dwingeloo, om te bidden, te zingen, de bijbel te lezen en 
te onderzoeken.-^'' 
Zo hadden de verontrusten van Smilde twee adressen in de nabije regio waar men 
een voorbeeld aan wilde nemen. De onderlinge verbondenheid tussen de veront
rusten in Zuidwest-Drenthe bleek ook uit de rekesten die men in mei en juni 1834 
uit Assen, Smilde en Meppel had toegezonden aan de koning en aan de algemene 
synode. 

De zondagavonddiensten van ds. Doorenbos werden intussen slecht bezocht - vol
gens een inwoner van Smilde stond de dominee dan 'voor lege banken te schreeu
wen'.'" Het wegblijven van veel kerkleden moet de predikant en zijn kerkenraad 
zeker aan het denken hebben gezet. We weten niet hoe het pastoraat werd uitgeoe
fend ten aanzien van de wegblijvers. Men heeft hen wellicht met rust gelaten, zoals 
Doorenbos' coUega Benthem Reddingius te Assen al eens had geadviseerd. 
Ook weten we niet of de verontrusten zich met bezwaarschriften tot de kerkenraad 
hebben gewend. Het achterwege laten van dergelijke acties kan een symptoom zijn 
van een voldongen situatie waarin men nauwelijks meer denkt aan binnenkerkelijke 
oplossingen. 
Een vrij grote groep ouders liet in de jaren voorafgaand aan de Afscheiding na hun 
pas geboren kind te laten dopen. Bij de instituering van de afgescheiden kerk in 
Smüde wordt een aantal van twaalf kinderen uit Smilde door De Cock gedoopt. 

Het optreden van Luitsen Dijkstra 
In de kring van de conventikels in Smilde trad de reeds vaker genoemde Luitsen 
Dijkstra steeds meer naar voren. Hij was een stevig gebouwde veenarbeider, die als 
voorganger in de samenkomsten sterk de nadruk legde op zondebesef en persoon
lijke bekering. Daarbij wees hij de hoorders op de weg van Gods genade in Christus. 
De toeloop naar deze samenkomsten was in Smilde groot; soms telde men 300 tot 
400 hoorders. Daar de conventikels van Smilde sterk groeiden werd eind 1833 beslo-

A.H. Kok (1760-1853), schoolmeester en catechiseermeester te Dievcr (1784-1792), daarna landbou
wer te Eemster en assessor van de gemeente Diever en later te Dwingeloo, lid van de Landdag van 
Drenthe; J. Kok, Meister Albert en zyn zonen. Twee van zijn vier zonen, Frederik Alberts en Wolter Alberts 
werden predikant in de afgescheiden kerken. 
J. Kok, Meiiter Albert, 28, 40. 
G. Keizer, Afscheiding, 339. Het betreft hier zeer waarschijnlijk landbouwer Hendrik Sickens, die op 
1 maart 1834 een brief aan De Cock schreef; hij heeft later veel voor De Cock mogen betekenen; 
H. de Cock, VG. I, 403-405 en 423 (noot 124). De onzekerheid omtrent de identiteit van de schrijver 
wordt veroorzaakt door het feit dat De Cock hem niet met de naam aanduidt, maar met zijn beroep 
en woongebied. 
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ten een 'schuurkerk' in te richten bi) Jan L Dik bij de Jonkersbrug, daar was ruimte 
voor honderden mensen '̂ Een ander bijzonder moment in de voorgeschiedenis van 
de Afscheiding was de doop in Ulrum van enkele kinderen uit Smilde door De Gock, 
najaar 1833'^ 
Vervolgens was het opnieuw Luitsen Dijkstra die de aandacht trok toen hij op de eer
ste dag na de schorsing van De Cock de verhitte gemoederen in Ulrum tot bedaren 
wist te brengen, zodat er geen geweld losbrak toen men het schorsingsbesluit ver
nam HIJ sprak de volgende dag zelfs een stichtelijk woord tot de verzamelde schare 
bij weduwe Koster 
Na zijn terugkeer in Smilde deelde Dijkstra in de schuur van Jan Dik in eenvou
dige, maar indnngende woorden de verzamelde gelovigen mee dat ds De Cock was 
geschorst Men was erg geschokt "Diepe ontroenng maakte zich van de aanwezigen 
meester Aan hun gevoelens gaven ze uiting door het zingen van psalm 118 3,4 met 
als treffend tekstgedeelte 

" 't Is beter, als w'om reddirig wenschen, 
Te vlugten tot des Heeren magt, 

Dan dat men ooit vertrouw op menschen, 
Of zelfs van prinsen hulp verwacht " ^^ 

In apnl 1834 had zich in Smilde een kerngroep geformeerd die in een door H Sic
kens opgesteld rekest aan de koning om handhaving van de Gereformeerde belijde
nis vroeg en zich solidair verklaarde met de geschorste ds De Cock '* Die solidariteit 
was duidelijk aan het hcht gekomen op 11 maart 1834, de dag dat De Cock door het 
PKB van Groningen werd verhoord een groep vnenden uit Smilde was op komen 
dagen om de geschorste prediker te steunen Na afloop werd De Cock in het cen
trum van de stad belaagd door een grote menigte, meest studenten De oersterke 
Dijkstra was tijdens dat rumoer in de Herestraat letterlijk voor De Cock in de bres 
gesprongen Zo was er een sterk gevoel van lotsverbondenheid tussen Smilde en De 
Cock aan het groeien Dijkstra was daarin de centrale figuur Hij werd in 1834 door 
De Cock uitgenodigd om een antwoord te schn)ven op de (anonieme) brochure van 
Hofstede de Groot Wien zult gy gelooven, den mensch of God'', het gebeurde in de vorm 
van een 115 coupletten tellend gedicht '̂  
In de maand september volgde voor Luitsen Dijkstra de veroordeling tot f 75,- boete 
en de helft van de proceskosten (f 16,90'/2) door de rechtbank van Groningen van
wege zijn herhaaldelijk 'oefenen' in Grootegast in de maand juh 

Afscheiding en schoolstichting in Smilde 
Op 6 en 14 november besloten in totaal 38 kerkleden van Smilde in navolging van 
Ulrum tot afscheiding over te gaan Op de eerste datum deden dat de leden van het 
conventikel te Bovensmüde, waar Dijkstra voorstelde zich van de Hervormde Kerk 

" Over (ie convemikels van Smilde H T)\}ksua, Na zeshgjaren 3-11 
^̂  Van de 17 door De Cock gedoopte kinderen van buiten Ulrum kwamen er vijf uit Smilde twee doch

ters \an H Sickens en echtgenote een zoon van H Hein en echtgenote, een zoon van L J Dijkstra en 
echtgenote en een dochter van J Joffers en echtgenote, J Wesseling Afsch Gron , I 39 

' ' H Sitkens aan H de Cock, in H de Cock, VG, I, 404 
" Rekest van P Olyvi e a te Smilde aan de koning 29 apnl 1834 F L hos, Arcinefstukken I 335w 
'' H de Cock, VG,Ï, 129-142, 
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af te scheiden. Men verklaarde zich te willen aansluiten bij de afgescheiden gemeente 
van Ulrum. Op de tweede datum voegden zich daar leden bij van het conventikel in 
een ander deel van Smilde ('Beneden-Smilde'), waar Dijkstra op de tussenliggende 
zondag (9 november) eenzelfde oproep had gedaan. Tijdens die samenkomst was 
onderwijzer Douwe van der Werp - de pas ontslagen ondermeester van Houwerzijl 
die in Smüde onderdak gevonden had bij H. Sickens - ook actief. Na de bijbeluideg 
van Luitsen Dijkstra had hij de 'toepassing' aan zijn hoorders voorgehouden. Van 
der Werp spitste zijn betoog toe 'op de afscheiding van de valsche kerk en terugkee-
ring en aansluiting aan de ware kerk'.^' Ook zal hij ongetwijfeld hebben opgeroepen 
om de kinderen de volgende dag naar de nieuwe, door de afgescheidenen opgerichte, 
Gereformeerde school van Smüde te sturen.^' Met de stichting van dit schooltje - 'in 
het achterhuis of de schuur van arbeider Willem Wolters Snippe'^' - maakten de 
36 betrokken ouders' ' ernst met de belofte die ze bij de doop van hun kinderen (40 
in getal) hadden afgelegd. Het mag opvallend heten hoe de zorg voor het christelijk 
onderwijs hier parallel liep met de zorg voor de confessionele zuiverheid van de 
kerk: de school was er feitelijk eerder dan de geïnstitueerde kerk!*" Echter ook hier 
werd vervolgd: Van der Werp werd al op 26 november voor de rechtbank gedaagd 
'wegens het onbevoegd opzetten eener school en het geven van lager onderwijs'. Op 
10 december volgde het vonnis: een boete van 50 gulden - en indien hij onvermo
gend was zou hij één maand achter de tralies moeten doorbrengen.*' 
Dat men zich niet overhaast afscheidde, maar juist weloverwogen te werk ging, blijkt 
uit het feit dat men eerst nog op 12 november bij elkaar kwam in de 'oefenschuur' 
van Jan L. Dik. Na gebed door 'den ouden Broeder R Stnk' sprak Luitsen Dijkstra 
een stichtelijk woord, waarna men besloot om op de avond van vrijdag 14 november 
definitief tot afscheiding over te gaan. 

Op die dag ondertekenden 38 broeders en zusters van de conventikels van Smilde 
de reeds opgestelde Acte van Afscheiding.*^ Men mag hen beschouwen als de voor
hoede van vele tientallen die de NHK zouden verlaten. Deze 'groep van 38' vaar-

* Aldus de tekst in de Notulen van de afgescheiden gemeente te Smilde, 9 nov 1834 
" Over deze eerste Gereformeerde school in Nederland H Bouma, Een vergeten hoofdstuk, 15-32, vgl 

PTh F M Boekholt, De hervorming der schoten Het onderwijs in Drenthe in de eerste helft van de negentiende eeuw 
Assen 1982,170w, ook T Piersma, Het protestants-chnstelijk onderwijs in Drenthe (1834-1889), in 
Nieuwe Drentse Volksalmanak, 1984, 37-55 Deze schoolactiviteit werd vnjwel onmiddellijk via een proces
verbaal aan de autonteiten bekend gemaakt, die al spoedig hun maatregelen troffen, FL Bos, Archuf-
stukken,l\, 110-130 

" Aldus de aanduiding van de locatie van dit schooltje in het proces-verbaal van de burgemeester van 
Smilde tegen Douwe van der Werp, 13 november 1834, F L }ios, Archufstukken, II, 111 

'" De namen van de ouders staan vermeld onder een rekest aan burgemeester Kymmell, 21 nov 1834, 
F L Bos, Archufstukken, II, 115 Ze waren alle bd van de afgescheiden gemeente te Smilde 

*' "Voor ons, die buiten het Kerkgenootschap geraakt waren, was de vraag van Kerk en School een " 
Citaat van A Brummelkamp bij H Bouma, Een vergeten hoofdstuk, 8, ook 117 (noot 2) 

*' Notulen Regtbank van eersten aanleg te Assen 1834, Drents Archief Van der Werp werd een week later 
tot een boete van f 15, - veroordeeld wegens zijn aandeel in het houden van 'ongeoorloofde godsdien
stige bijeenkomsten'. Aldus de 'Opgave der veroordeehngen' van de Asser rechtbank over de jaren 
1834-1836 

*' De tekst van deze acte is met bekend, evenmin wie de opsteller is geweest, we kunnen hier slechts 
vermoeden dat schoolmeester Van der Werp hier een sterke hand in heeit gehad Hij was op verzoek 
van Dijkstra' - sinds kort nauw betrokken bij de ontwikkehngen die uit de afscheiding in Smilde voort
vloeiden 
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digde Dijkstra naar Ulrum af om het besluit mee te delen dat men De Cock erkende 
als leraar. Ook wilde men graag dat De Cock zo spoedig mogelijk overkwam om de 
gemeente 'te ordineeren en de grondslagen van de Geref. Gemeente te leggen'. 
Dijkstra reisde er de volgende dag dadelijk naar toe en hij bleef de zondag over in 
Ulrum. Maandag 17 november werd hij door de kerkenraad van Ulrum aangesteld 
als oefenaar van de nog officieel te stichten gemeente van Smilde. En De Cock reisde 
op 18 november met hem mee om mee te werken aan de formatie van een Gerefor
meerde gemeente in deze Drentse veenkolonie. 
Intussen hadden in Smilde de broeders R. Strik en H. Sickens zich op zaterdag 
naar ds. Doorenbos begeven om hem officieel over de daad van de Afscheiding in 
te lichten. Wellicht hebben de broeders gevraagd om de attestaties van de vertrek
kende kerkleden, maar die wenste de predikant niet eerder af te geven dan nadat ze 
dit 'bij de Koning verzocht hadden'. Dat ds. Doorenbos hiermee verder ging dan 
het Algemeen Reglement mag men beschouwen als een verkrampte uiting van zijn 
ongenoegen en onmacht. De twee afgevaardigden hebben in het notulenboek van 
de Afgescheiden kerk over de predikant het volgende laten aantekenen: "Daar hij 
zeer kwaadaardig was deed hij de broeders allerlei ongerijmde verwijtingen, doch zij 
wierden verwaardigd zich krachtig tegen hem te verdedigen."*^ 
De eerste zondag na de prille Afscheiding in Smilde kwam de 'gemeente-in-wording' 
weer bij elkaar in de schuur van Dik. Bij afwezigheid van Dijkstra ging nu meester 
Van der Werp voor in de samenkomst. Tijdens de middagdienst kwam veldwachter 
poolshoogte nemen - in opdracht van burgemeester Kymmell." De dienaar van 
Hermandad, Andries Jans Stavast, kon melden dat er ongeveer 300 mensen in de 
schuur aanwezig waren. Douwe van der Werp had een 'redevoering' gehouden, ter
wijl Hendrik Sickens als voorzanger optrad. 

De terugkeer van Dijkstra uit Ulrum op dinsdag de W' betekende niet dat De Cock 
ook al in Smilde was gearriveerd. Hij was in Assen achter gebleven omdat een van 
zijn schoenen hem hevig had bekneld.'" Wel was afgesproken dat De Cock op woens
dagavond de 'grondvesting der nieuwe Gereformeerde Gemeente' zou leiden. Door 
een effectieve mondelinge bekendmaking in de Smilder veenkolonie was er binnen 
24 uur een schare van meer dan 300 mensen in de schuur van Dik. Onder de aan
wezigen ook veldwachter Stavast, zijn proces-verbaal is kort, maar wel informatief 
De Cock hield een Adventspreek over Matteus 1:21, waar de woorden staan die de 
engel van God tegen Maria's aanstaande echtgenoot Jozef sprak: "En zij zal een 
zoon baren, en gij zult zijnen naam heten Jezus; want hij zal zijn volk zaligmaken 
van hunne zonden." In aansluiting aan de preek legde De Cock uit dat de Her
vormde Kerk een valse kerk was geworden. Hij riep de aanwezigen op om zich af te 
scheiden, waarna nog 37 mensen hun naam noteerden of lieten noteren. Daarmee 
was het totaal aantal ondertekenaars van de afscheidingsakte op 75 gekomen. Na de 
afkondiging dat men op donderdagmiddag 20 november om 2 uur weer bij elkaar 
zou komen, ging de menigte weer uiteen. 

« Notulen GK SmUde, bij 15 november 1834 
" Coenraad Wolter Ellents Kymmell Lzn , (Smilde 1801 - Zandvoort 1865) was een telg uit een ansto-

cratische Drentse familie, hij was landbouwer en vervener, van 1826-1853 ook burgemeester-secretaris 
van Smilde. 

« Bnef van H. de Cock aan N Borneman d d 8 nov 1834/26 febr. 1835, in D Deddens en J Kamp
huis, Afscheiding ~ Wederkeer, 272 
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Waarom het de 19* november nog niet tot instituenng is gekomen, is niet duidelijk. 
Waren er bepaalde mensen verhinderd? Had men nog meer 'potentiële kerkleden' 
verwacht? Of wilde men voorkomen dat de verkiezing van ambtsdragers onder tijds

druk zou plaatsvinden  en wilde men alles 'in goede orde' laten verlopen? 
Hoe dan ook, de 20'" november 1834 werd de dag van de insütuering van de afge

scheiden gemeente van Smilde. Onder grote belangstelling  zeker 400 aanwezigen 
 ging men onder leiding van De Cock over tot de benoeming van vier ambtsdragers. 
Volgens de veldwachter had De Cock in deze procedure 'vele der menschen bij name 
opgeroepen'. 
Tot ouderling werden benoemd: R. Strik en H. Hein; tot diaken H. Sickens en 
J. Obbes, 'welke mannen bereidwillig hunne posten als in de weg der Goddelijke 
voorzienigheid hun toegeschikt, in de vreeze Gods in afwachting van de genade 
Gods opnamen'.''^ Douwe van der Werp fungeerde als scriba; hij was echter geen 
ambtsdrager van Smilde.*' 
Bij deze kerkstichting was ook een delegatie uit Assen aanwezig, de (latere afge

scheiden) broeders RJ. Veeninga enJ.A. Smeedes. Zij waren in ge/elschap van drie 
ouderparen die hun kind wilden laten dopen. 

De Cock hield die middag een preek over de door hem al vaak gekozen woorden 
van Efeziers 2: 810, waar de apostel Paulus schreef: "Want uit genade zijt gij zalig 
geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave; niet uit de werken, 
opdat niemand roeme, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot 
goede werken, welke God voorbereid heeft opdat wij in dezelve zouden wandelen." 
Na de preek werden de gekozen ambtsdragers in hun ambt bevestigd; daarnaast 
Luitsen Dijkstra als oefenaar Tenslotte doopte De Cotk één volwassene en zestien 
kinderen;*^ van hen waren er drie afkomstig uit Assen en één uit Beilen. Hun ouders 
hadden de doop niet willen laten plaatsvinden in een gemeente waarin de leer van de 
kerk niet meer werd gehandhaafd. Het uitstel van de doop beliep soms een tijd van 
driejaar' Een aantal kinderen was geboren kort na de schorsing van De Cock, zodat 
hun ouders niet meer naar Ulrum konden gaan voor de doop van hun kind. 
De volwassencndoop werd voltrokken aan de 42jange Gerardus Martens de Vries; 
diens ouders hadden, volgens de aantekening in het doopboek, de doop 'door ver

sloffing verzuimd'. 
Met de instelling van de ambten in deze kerkdienst was de mstituering van de nieuwe 
Gereformeerde Kerk in Smilde een feit. 

Notulen afgescheiden gemeente Smilde, 20 nov 1834 
FL hos, Archujilukken, II, 120 
Volgens het procesverbaal van veldwachter Stavast waren er 18 kinderen en een volwassene gedoopt 
Het doopboek van de G K Smilde toont op de datum 20 november 1834 een totaal van 13 dopelingen, 
onder wie ook de enige volwassene De namen van de kinderen zijn Hendnk Dijkstra (* 18 10 1834, 
zoon van Luitsen D) , Jannes Nuis (* 17 10 1833), Willempien Bos (* 04 01 1834), Kornelis Olijve (* 
'> 10 1833), Andnesje Vos (* 19 09 1833), Hilbertus Hofman (* ■' 05 1834), Stientjejagt (* 14 12 1833), 
TeunisKarst(*31 12 1833),Jan Muskee (* 13 12 1833), Marten Martens (* 19 0'j 1834),Jeene Mulder 
(* 19 12 1833), Aaldert Snippe (* 02 09 1833) Het doopboek van de afgescheiden gemeente te Assen 
vermeldt drie namen \ an kinderen die m Smilde zijn gedoopt op 20 november 1834, t w WiUem Koet

sier (* 29 11 1831), Henderkien Dekker (30 11 1832), Roelof Dalman (22 12 1833) Uit Beilen werd 
ten doop gehouden Janna op 't Holt (* dec 1833) Het doopboek van Ulrum (waar deze personen ook 
werden geregistreerd) geeft dezelfde namen 
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Rechterlijke vonnissen 
Op woensdag 17 december 1834 sprak de rechtbank van Assen over de gehouden 
samenkomsten zijn vonnis uit en werd L.J. Dijkstra bestraft met een boete van f. 50,-
en de andere leidinggevenden van SmUde (Dik, Van der Werp en Sickens) met boetes 
voor ieder van f. 15,-. De vonnissen die tegen De Cock werden uitgesproken waren 
zwaar: de eerste viel op 25 maart 1835, f. 50,- boete en de tweede op 19 september 
1835, f. 100,- boete. Deze verdubbeling moest hem als 'hoofd en bestuurder eener bij 
de wet verbodene vereeniging' toch wel tot nadenken stemmen.'*" 

Officiële bekendiüEiking aan de overheid 
De nieuw gekozen kerkenraad kwam, op verzoek van De Cock, op vrijdagmorgen 
21 november 1834 bijeen ten huize van diaken Sickens om van de predikant 'nog 
onderscheidene verordeningen en raadgevingen' te ontvangen voor de juiste uitoefe
ning van de verschillende taken. Na het middagmaal vertrok De Cock naar Assen. 
Diezelfde middag is voorganger Dijkstra met de beide ouderlingen naar burge
meester Kymmell gestapt om hem officieel van de vestiging van een afgescheiden 
gemeente op de hoogte te stellen. Daarbij vroegen ze hem om 'bescherming van den 
Godsdienst' en 'vrijheid voor het schoolwezen'. Maar de burgervader verwees de 
mannen naar de Gouverneur 
De volgende dag hebben dezelfde drie mannen met dezelfde vragen de route naar de 
Gouverneur van Drenthe, mr. D.J. van Ewijck^" bewandeld. Op zijn beurt verwees 
hij hen naar de koning, 'daar Hij naar zijn zeggen hun moeste vervolgen, zoo lang 
de wetten des Konings niet veranderd waren'. Daarbij beschuldigde de Gouverneur 
hen van het verwekken van 'twist en tweedragt'.^' 
Met hun bezoeken aan de kerkelijke en burgerlijke autoriteiten hebben de ambtsdra
gers van Smilde niet bereikt wat hen voor ogen stond - wellicht hadden ze er ook 
geen reële verwachting van -, maar daarmee waren deze bezoeken niet nutteloos. 
Men had ermee aangegeven voor de zaaksgerechtigheid van hun kerkelijke stap op 
te willen komen en er geen geheimzinnige actie van te willen maken. Door de offi
ciële instanties van hun daad in kennis te stellen, ontnam men hen een argument 
om hen te vervolgen. Het zoeken van de legaliteit kon ooit eens gunstig voor hen 
werken. 

Uitstraling naar de buurgemeenten 
De belangstelling voor de samenkomsten in Smilde was ook duidelijk merkbaar in 
andere plaatsen rond Smilde. We noemden eerder al enkele Assenaren, we moeten 

Notulen Rcgtbank Assen 1835; Drents ArchieJ; vgl. F.L. Bos, Archiefstukken, II, 260v. 
Mr. Danie! Jacob van Ewijck van Oostbroek en De Bilt (Utrecht 1786 - Utrecht 1858) was van 1832-
1840 Gouverneur van de provincie Drenthe, daarna van Noord-Holland (vanaf 1850 werd dit ambt 
als Commissaris des Konings aangeduid). Hij was een actief man voor de ontwikkeling van plannen 
voor de aanleg van kanalen in Drenthe; ook een gematigd regent. In 1841 sprak hij waardering uit voor 
het toen uitgekomen eerste gedeelte van het Handboek der Geschiedenis van hel Vaderland van Groen van 
Prinsterer (Leiden 1841). C. Gerretson enJ.L. van Essen, Groen van Pnnsterer, Briefwisseling, 2' deel (1833-
1848), 401. Vgl. H J . Koenen in Handelingen Nederlandss Letterkunde, 1859, 184-216 (via website DBNL); 
ovtr he-nv. NNBW, VIII, 512; vgl.: M.G. Buist, Daniel Jacob van Ewijck, een voortvarende Gouverneur 
van Drenthe, in: P. Brood c.s. (red.), Vergezichten op Drenthe, Meppel 1983, 84\'. 
We volgen hier de weergave in het notulenboek s van de afgescheiden gemeente te Smilde, geschreven 
door Douwe van der Werp. 
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hier ook noemen de dorpen Hijken en Halen, Diever en Dwingeloo; waarschijn
lijk ook Appelscha. De uitstraling van De Cocks werk werd daarmee zichtbaar in 
Midden-Drenthe. 
Hoe de instituering in Smilde door de zonen van 'meister' Albert H. Kok uit Eem-
ster (bij Dwingeloo) werd ervaren, is beschreven door een van hen, Wolter A. Kok. 
Ze waren met nog enkele dorpsgenoten met twee wagens - getrokken door paarden 
— over mulle zandwegen naar Smilde gereisd. Na afloop waren ze 'opgetogen' weer 
naar huis gereden, met de toezegging op zak dat De Cock ook bij hen een gemeente 
zou 'organiseren'. Iets van hun ervaringen geven we hier weer: "Nooit had ik zulk 
een prediking gehoord, zoo eenvoudig, zoo duidelijk, zoo verstaanbaar, schreef Wol-
ter later. - Mijn broeder vroeg mij, toen wij uit de schuur kwamen: Wat dunkt u daar 
nu van, Wolter? - Wel, zeide ik, nooit heb ik zoo iets gehoord en als hij de waarheid 
heeft gepredikt, dan ben ik bekeerd. En zoo gingen wij versterkt in de hoop naar 
onze woningen terug."^^ 
Dat er wel sprake was van vijandschap tegen de samengestroomde gelovigen, blijkt 
uit de verhalen dat er in de duisternis de lunzen (pinnen) uit de wagenassen waren 
weggehaald, waardoor de reizigers ernstige ongelukken hadden kunnen oplopen. 
Om hoeveel sabotagedaden het hier ging, is niet bekend; iedere wagenberijder is vei-
Ug thuisgekomen. De zonen van meister Kok hebben God ervoor gedankt. Voor hen 
was het, naar eigen zeggen een 'Emmaüsreis' geweest, met welke typering ze hun 
vader, die nog aarzelde, trachten over te halen om de zijde van De Cock te kiezen. 
De volgende zondag was de oude Meister Albert weer in de kerk van Dwingeloo. 
"Hij had voorgelezen en de leeraar begon zijn predikatie. Hij predikte weer [...] 
bij de waarheid langs. En ... onverwachts ging Meister Albert opstaan, zette zijn 
hoed op en ging bedaard de kerk uit. Dat was een consternatie! Men begreep, wat 
hij bedoelde. En alsof velen er op gewacht hadden, ging het grootste gedeelte der 
gemeente opstaan en achter hem aan de kerk uit."" 
Het zou nog vier maanden - tot 27 maart 1835 - duren dat De Cock in Dwingeloo 
de Gereformeerde kerk institueerde. De bezoekers uit Hijken en Halen en uit Appel
scha hebben hun ervaringen helaas niet aan het papier toevertrouwd; desondanks 
mogen we zonder meer aannemen dat ook zij verwachtten dat in hun woonplaatsen 
weer een Gereformeerde kerk werd ingesteld. In Hijken en omstreken werd dit ook 
in maart 1835 gerealiseerd; in Appelscha in februari 1836. In deze plaatsen werd dat 
uitgevoerd door Hendrik de Cock, die met zijn hierboven beschreven optreden in 
Smüde de basis gelegd heeft voor deze kerkstichtingen. 

De ambtsdragers van Smilde, ook in de visie van de overheid 
Over de eerste ambtsdragers van de afgescheiden kerk van Smilde geven we enkele 
feiten weer en tevens de beoordeUng van hen door de burgemeester van Smilde. We 
stellen eerst de diakenen voor, daarna de ouderlingen en tenslotte de voorganger
oefenaar. 
Diaken Jan ïwes Nuys, landbouwer en vervener te Hijkersmilde; eigenaar van de 
woning van W.W. Snippe, waar de Gereformeerde school in november 1834 was 
begonnen. Hij was medeondertekenaar van het rekest aan de burgemeester van 

J. Y^ak, Meister Albert, 48; vgl. W.A. Kok, Veertigjarige Evangehebediming, 19. 
J. Kok, Meister Albert, 50\-. 
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Smilde, d.d. 21 november 1834, voor vrijheid van onderwijs. Als lid van de kerken-
raad ondertekende hij een soortgelijk rekest aan koning Willem I, begin december 
1834. En ook een rekest aan de koning van afgescheidenen in Groningen en Drenthe 
van juni 1835 werd door hem ondertekend. De burgemeester schatte deze man in als 
'van gemiddelde gegoedheid'. 
Diaken Hendnk Sickens, landbouwer te Bovensmilde, oprichter van de Gereformeerde 
school van Smilde; hij huisvestte in 1834 onderwijzer Douwe van der Werp; in 1835 
gaf hij het gezin van ds. Hendrik de Cock onderdak toen het noodgedwongen Ulrum 
moest verlaten; ook Sickens' naam staat onder de bij Nuys genoemde rekesten. Hij 
werd op 17 december 1834 door de rechtbank van Assen veroordeeld tot een boete 
van 15 gulden wegens overtreding van de artikelen 291 en 292 van het Wetboek van 
Strafrecht. Door burgemeester Kymmell werd Sickens eens getekend als een 'tame
lijk vermogend landbouwer' die bekend stond om 'zijne schraapzucht en dweepach-
tige gevoelens'. 
Ouderling H.J. Hein, was arbeider; zwager van L.J. Dijkstra, medeondertekenaar 
van het rekest van kerkleden van Smilde aan de koning d.d. 29 april 1834, ten gunste 
van De Cock. Burgemeester Kymmell deelde mee dat deze man 'in zeer armoedige 
omstandigheden' verkeerde; 'wiens bestaan in den maatschappelijken kring mis
schien niet zoude zijn opgemerkt zoo hij zich van den beginne af aan niet had doen 
kennen als tegenstrever van de vaccine en de evangelische gezangen'. 
Ouderling R. Stnk, timmerman te Bovensmilde; eerder diaken in de NHK te Smilde. 
Volgens de burgervader was hij een 'minvermogend timmerman 'bekend zoo door 
de oneenigheid in welke hij met zijne vrouw leeft, als door zijne tegenstrevende 
onverdraagzaamheid en stijfzinnige gevoelens welke altijd met de domheid hand 
aan hand gaan'. 
Voorganger L.J. Dijkstra, veenbaas (eerder arbeider) te Smilde, was daarnaast ook 
oefenaar en werd in 1842 predikant bij de afgescheiden kerk van Steenwijk. Volgens 
burgemeester Kymmell was Dijkstra 'een behoeftig arbeider', die doordat hij goed 
kon praten tot 'hoofd der zoogenaamde vromen' was verheven.^* 
Uit regionaal onderzoek" blijkt dat, terwijl 68% van de afgescheidenen in Smilde 
tot de laagste sociale beroepsgroep behoorde, men de samenstelling van de kerken-
raad, waarin vooral de hogere- en middengroep aanwezig is, geen afspiegeling kan 
noemen van de sociale gelaagdheid van de gemeente.^'' Ook het beeld omtrent de 
'separatisten' alsof bij hen vrijwel alleen de laagste beroepsgroep voorkwam staat op 
gespannen voet met de werkelijkheid. De samenstelling van deze nieuwe kerkelijke 
gemeente laat zien dat de sociale verhoudingen betrekkelijk weinig afwijken van die 

^' De hier bij de ambtsdragers vermelde beoordelingen door burgemeester Kymmell komen voor in zijn 
bnef aan de Gouverneur van Drenthe, E de Rover, Smilde, § 'De reaktie van de overheid' 

" J Tuinenga, De Afscheiding in Smilde, 54 
* In de hoogste beroepsgroep van Smilde komen we de medicus Marten Jacobs de Haan (1796-1856) 

tegen, over hem H J Prakke, De beeltenis van een 'Separatist' De Afgescheiden Docter de Haan te 
Smilde In Meuwe Drentse Volksalmanak, 83 (1965), 10-13, e n ' J B Ludwig, Dokter Marten Jacobs de 
Haan van Smilde, Een randfiguur van de Afscheiding, in Ons Waardeel, 1984, 130-134 Hij had zijn 
handtekening geplaatst onder het rekest uit Smilde aan de koning d.d 22 apnl 1834, met de toevoe
ging 'medic P rac t ' , F L Bos, Archufstukken, I, 337; later komen we zijn naam niet meer in de kerkelijke 
documenten van Smüde tegen 
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van de dorpsbevolking.^' Het verschil had geen reden hoeven te zijn voor grotere 
zorg over mogelijke sociale en/of politieke spanningen bij de afgescheidenen. 

De reacties van kerkelijke en burgerlijke autoriteiten 
In het geheel van de reacties op het optreden van De Cock in SmUde is het goed om 
op te merken dat er een behoorlijk grote verstrengeling aan te wijzen is tussen de 
verantwoordelijkheden van kerkelijke en van burgerlijke kant. Dit hangt samen met 
de in die tijd bestaande wetgeving die aangeeft dat de overheid zich te allen tijde met 
kerkelijke ontwikkelingen kan bemoeien. Voor de effectiviteit van dit politiek hande
len is het wenselijk dat predikanten (en ook kerkvergaderingen) de overheid informe
ren over kerkelijke ontwikkelingen en tevens dat overheden de kerkelijke autoriteiten 
aansturen in de behartiging van kerkelijke zaken. Deze gang van zaken werd intussen 
door geen van de betrokkenen als strijdig met grondwet of wet afgewezen. De idee 
van scheiding van kerk en staat lag nog achter de horizon. 
We willen nu nagaan hoe kerk en overheid in Drenthe zich hebben opgesteld tegen
over de ontwikkelingen die in 1834 leidden tot de Afscheiding. 
Naast de reeds vermelde negatieve reactie van ds. H. Doorenbos, de predikant van 
Smilde, komen we ook een wat mildere houding tegen onder (een deel van) het 
Drentse predikantencorps. Op 24 september 1834 hield de Ring Koevorden een 
bijeenkomst waar de 64-jarige ds. C.N. Lamping uit Dalen^^ een lezing hield over 
'behoedmiddelen tegen het doordringen der thans plaats hebbende godsdienstige 
woelingen'.^* Hij was van oordeel dat het niet goed was 'geweldige middelen' te 
hanteren, 'omdat godsdienstige denkbeelden en begrippen zich niet laten dwingen'. 
De beste methode was volgens deze predikant dat de dominees door middel van 
hun leerredenen, catechisatien en bezoeken in de gemeente voldoende gelegenheid 
hadden om 'Evangelische verlichting en echten godsdienstigen zin' te bevorderen. 
Dwang was uit den boze - menig Drents bestuurder was het daarmee helemaal 
eens. 
Over de 'separatisten' zijn ook diverse notities bewaard gebleven van dn G. Benthem 
Reddingius te Assen. Hij had op directe wijze met de Afscheiding te maken gekregen 
doordat enkele van zijn gemeenteleden hun kind in Smilde door De Cock hadden 
laten dopen. Aan zijn vriend, de hoge ambtenaar J.D.Janssen te Den Haag, schreef 
hij op maandag 24 november 1834 een brief waarin hij 'verslag' deed van hetgeen 
in Smilde had plaatsgevonden. De Asser predikant had juist in de dagen van de 
Afscheiding zijn 25-jarig jubileum gevierd; hij had veel blijken van achting en liefde 
uit zijn gemeente ontvangen, 'met uitzondering der miserabele Separatisten'. ™ Drie 
dagen later schreef Benthem Reddingius weer aan Janssen en kon met een onder
toon van vreugde vertellen dat 'de zaak der Separatisten' in Smilde er 'lang niet gun
stig' voorstond. Sommige kerkleden willen de Acte van Afscheiding niet tekenen, wat 
verwarring en verlegenheid met zich mee brengt. Ze hadden zich tot ds. Doorenbos 
gewend en die had 'minzaam' met hen gesproken, waarna er goede hoop was dat zij 

J. Tuinenga, Smilde, 54, E de Rover, Smilde , § 'De reaktie van de overheid' 
Carel Nicolaas Lamping, 1772 te Baccum (Westfalen, Duitsland) diende als predikant te Heemse, Rijn-
saterswoude en Dalen, hij is overleden in 1836 te Dalen Brongegevens via genealogie op internet. 
Archief Ring Coevorden van de N H K , toegang 0445.3, inv nr 2, Drents Archief Assen 
Aldus in een bnef a a n J D Janssen, d.d 24 nov 1834, F L Bos, Archiefstukken, II, 41v 
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lid bleven van de Hervormde gemeente. Verder schreef de Asser dominee over de 
ontwikkelingen in zijn eigen gemeente; daaraan besteden we later aandacht. 
Een opmerkehjk voorbeeld van criminalisering van de afgescheiden voorganger 
Dijkstra en zijn volgelingen gaf het PKB van Drenthe in een door Benthem Red-
dingius opgesteld rapport over 1834; we geven er het volgende uit door: "Ondertus-
schen, schoon zich nu de oproerigen op de Smilde uiterlijk stil gedragen, is het zeker, 
dat derzelver hoofden in stilte op alle mogelijke wijzen voortwerken tot bereiking 
van hun doel. Zij verspreiden allerlei geruchten om de eenvoudigen te misleiden, 
zooals: dat er in het volgende jaar een bloedige religie-oorlog zal ontstaan, dat zij de 
kerk aldaar binnen twee jaren in hun bezit zullen hebben, dat de Koning spoedig 
zal onttroond worden, omdat hij de Godsdienst verzaakt, terwijl zij de jongelingen 
opwekken om, wanneer er oproer begint te ontstaan, zich dadelijk aan hunne zijde 
te scharen."^' 
'Den Haag' werd via twee kanalen uitvoerig op de hoogte gehouden van de loop der 
dingen in Drenthe: a. door de hoogste dienaar van de Kroon, de Gouverneur van 
deze provincie; b. door de predikant van Assen die tevens scriba was van het PKB 
van Drenthe - soms schreef hij op persoonlijke titel (aan de hoge ambtenaar J.D. 
Janssen), soms in zijn ambtelijke functie van PKB-scriba. Wie de teksten van deze 
kerkelijke leider met elkaar vergelijkt, krijgt globaal gezien een eenvormig beeld van 
de ontwikkelingen rondom Hendrik de Cock in Drenthe. We letten nu op de hou
ding van de Gouverneur tegenover deze zaken. 

Op 24 november berichtte de Gouverneur van Drenthe, mr. Van Ewijck over 'den 
staat der godsdienstige twist' in zijn provincie. Hij vermeldde dat kerkleden zich 
beklaagden 'dat vele predikanten van de strengheid der oude kerkleer begonnen af 
te wijken en naar hunne meening de regtzinnige en zuivere leer der Hervormden 
niet meer predikten noch onderwezen'. De Gouverneur is op de hoogte van het 
fenomeen 'oefeningen' en het niet meer gebruiken van de sacramenten door hen 
die klachten hebben over de kerk. Ter geruststelling van de minister kon Van Ewijck 
verklaren: "Tot dusverre heeft zulks plaats gehad in stilte, zonder de geringste onrust, 
ja zonder de openbare aandacht [...] bezig Ie houden." Hij noemt daarbij de plaat
sen Assen, Meppel, Hoogeveen en Smilde waar men oefeningen houdt. Het zou niet 
gaan om grote aantallen, maar waar dit wel het geval was werd de rechterlijke macht 
ingezet om de overtreders te bestraffen. 
Maar vervolgens moet de Gouverneur het volgende meedelen: "In de loop van deze 
maand November is de staat van zaken wezenlijk veranderd. De gebeurtenissen te 
Ulrum [...], hebben eene soort van gisting in de gemoederen verwekt, en men heeft 
eene dagelijksche bodenloop en briefwisseling tusschen de plaats en de Smilde opge
merkt. Deze kolonie van de Smilde schijnt te zijn uitgekozen om te zijn het middel
punt van werking van de voorstanders der kerkelijke scheuring." 
Dit alles is het werk geweest van ds. De Cock en zijn medestanders in Drenthe. 
Omdat bij de vorming van de nieuwe gemeente meer dan 400 personen aanwezig 
waren, is justitie ingeschakeld. Dat laatste is ook gedaan in de zaak van lagere school 
die door de separatisten was geopend. 

" Missive van het PKB van Drenthe aan de minister van eredienst, 26 dec. 1834, EL. Bos, Archiefstukken, 
II, 253. 
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De Gouverneur voorziet echter wel dat deze gebeurtenissen aanleiding zullen geven 
'tot moeyelijke vraagstukken ten aanzien van de bemoeying van het staatsbestuur in 
deze'. Hij wil dan ook graag van de minister weten hoe te handelen in deze gevoelige 
materie.*^ 
Een soortgelijk schrijven werd diezelfde tijd ook aan de minister van binnenlandse 
zaken gezonden. Deze lichtte via twee rapporten de koning in over de ontwikkelin

gen in Drenthe. Het doel was om de dienst van De Cock in Smilde tegen te houden, 
en wel zo  in de woorden van de minister  'dat die Heer (= De Cock, HV) tot het 
doen van dienst niet worde toegelaten en dat de verrigting der wettige godsdienstoe

feningen en de openbare rust geene stoornis ondervinden'.^^ 
Tot zover enkele reacties van verantwoordelijkheid dragende mensen op de vorming 
van de eerste afgescheiden gemeente in Drenthe. Met name de Gouverneur van 
Drenthe blijkt echter niet over te lopen van ijver om  nu al — tot harde acties over 
te gaan. Het bleef beperkt tot het laten opstellen van processenverbaal, waarover de 
rechtbank later wel vonnis zou vellen. 

Het rekest van 4 december 1834 aan koning Willem I 
Na de eerdere rekesten aan de koning  waarop nooit een positieve reactie was afge

komen  ondernam de kerkenraad van de nieuwe gemeente van Smilde in decem

ber weer een actie om de koning met de ernst van de situatie in kerk en onderwijs 
bekend te maken. ''* En ook hem tevens te verzoeken om de gemeente te beschermen 
en erkennen en in vrijheid te laten voortbestaan. Duidelijke signalen van de nood 
waann de ouders verkeerden vernemen in de slotalinea van het rekesf 

"Wy kunnen toch onze kinderen nut in het wilde laten opgroajen, Sire! die nergen ''■' van 
weten; en hiertoe zyn wy genoodzaakt, want de meesten van ons kroost zyn met gevacaneerd, 
waarom zy van de schoolmeesters worden weggezonden uit de school, daar ons toch evenwel 
de schoolgelden worden afgevorderd Wy dan ze nut kunnende laten vacaneeren, zonder 
onze conscientien voor God te bevlekken, wenschen God meer te gehoorzamen dan menschen; 
en daar wy nu eenen onderwijzer naar onze belangen kunnen bekomen, zouden ivy Uwe 
Majesteit wel door dezen hiertoe de noodige autorisatie vragen en verzoeken, opdat wy ze 
kunnen laten onderwijzen zooals God het van ons eischt, onze gewetens het vorderen, en opdat 
wy onzen duurgezworenen eed, voor God en gemeente eenmaal pleghg gedaan, nut behoeven 
te schenden. In de hoop en de verwachting, dat Uwe Majesteit aan deze onzje verzoeken zult 
geheven te voldoen, opdat wy vnjuit, tot eer van God, tot onze blijdschap onze Godsdienst 
kunnen uitoefenen en onze kinderen laten onderwijzen." 

Onder deze in schoonschrift uitgeschreven tekst staan de hanige handtekeningen 
van de vijf gekozen ambtsdragers van de afgescheiden gemeente van Smilde, waar

aan toegevoegd is de handtekening van schoolmeester Douwe van der Werp, die als 
scriba van de gemeente fungeerde. Laatstgenoemde hoorde nog geen week later in 

Missive Gouverneur van Drenthe aan minister van eredienst, 24 nov 1834, I" L Bos, Arclaefstukken, II, 
143v 
Rapporten ministervan binnenlandse zaken aan de koning, 25 en 27 nov 1834, F L Bos, Archiefstukken, 
II, resp 144v en 145w 
Rekest van de kerkenraad van de afgescheiden gemeente te Smilde aan de koning, in f L Bos, Archief

stukken, II, 118120 
Nergen, oudNederlands voor nergens 
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Assen het vonnis over zijn kortdurende optreden als onderwijzer in Smilde: vijftig 
gulden boete, waarvan tweederde 'ten profijte van het schoolwezen der gemeente 
Smilde'.«'= 

Samenvatting 
De Cock ging in Smilde tot gemeentestichting over nadat hem duidelijk was geble
ken dat er een vaste kern van gereformeerde voormannen aanwezig was, die zich 
reeds had laten kennen als leiders c.q. voorgangers in een of meer conventikels. Met 
het oog op deze 'schaduwgemeente(n)' werden deze voormannen in staat geacht 
ambtelijke leiding te geven in een gereformeerde setting. Dit was voor De Cock en 
zijn institueringsarbeid beslissend: hij wilde komen tot het institutioneel herstel van 
de Gereformeerde Kerk. 
De eerste ontwikkelingen in deze tweede gemeente van de Afscheiding maken duide
lijk dat haar separatie zowel door de Hervormde Kerk als door het burgerlijk bestuur 
negatief werden beoordeeld, een feitelijk gegeven waarvan De Cock uit eigen erva
ring zijn medestanders op voorhand al tegen kon waarschuwen en wapenen. Zijn 
moedig optreden gold in hun ogen als inspirerend. De uitstraling hiervan werkte 
door tot ver in de regio. 
De poging om in Smilde een gereformeerde school te stichten moest wel op verzet 
van de overheid stuiten, maar desondanks zette men door. Gezagsgetrouwheid was 
genormeerd aan de Bijbel, daarom werd op de ook hoogste overheden een bijbels 
gefundeerd beroep gedaan om vrijheid voor kerk en school te verkrijgen. De signaal
werking van een en ander kan men zien als het startsein voor de bewustwording van 
een bredere dan puur institutioneel-kerkelijke doelstelling: de Afscheiding betekende 
op termijn ook onderwijskundig en politiek een nieuwe start. Daarin heeft Smilde 
het voortouw genomen. 
Ten aanzien van de moeite in de opbouw van de afgescheiden gemeente kan men 
hier - ook rekening houdend met de 'couleur locale' - veel ontwikkelingen beschou
wen als algemeen en behorend bij een nieuwe kerkformatie. Onderlinge spanningen 
zijn een permanent verschijnsel in jonge en oudere kerken. De Cock heeft er in 
Smilde - met name vanaf de tijd dat daar zijn domicilie had gekozen - veel aan 
gedaan om de onderlinge eenheid te bevorderen. 

De Cock heeft vanuit Smilde - nog voor zijn detentie - de voorbereidingen meege
maakt die leidden tot de instituering van een afgescheiden gemeente te Assen. De 
feitelijke gang van zaken over de institueringarbeid van De Cock beschrijven we in 
een afzonderlijke publicatie (bij deze studie). 

F.L. Bos, Archiefstukken, II, 120-122. 
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11 I GEDETINEERD, 

28 november 1834 - 26 februari 1835 

'In naam des Konings' werd Hendnk de Cock and november 1834 in hoger beroep veroordeeld om 
dne maanden opgesloten te worden, dat gebeurde in een Groningse gevangenis Ook werd hem een 
boete vanj. 150,- opgelegd, terwijl een eerdere boete van f. 50,- daar nog over heen kwam 
We willen in dit hoofdstuk nagaan op welke gronden deze vonnissen zyn geveld, hoe De Cock ze 
ondergaan heeft, hoe zyn familie en de groep van vrienden en medestanders hem in zyn vrijheidsbe
roving hebben begeleid. 
Het gegeven dal een predikant, een als zeer eerwaarde heer aan te spreken persoon, van Gereformeerde 
confessie en zeer komngsgezind, in een land dat op weg is een democratische rechtstaat te worden, 
de gevangenis in moest, is op zich al een merkwaardig gegeven. Alleen al daarom willen we trachten 
een antwoord te geven op de volgende vragen: Wat hadden de Nederlandse overheden precies op het 
oog met de detentie van De CocP Welke (kerk)politieke achtergronden hebben hier een dominante rol 
gespeeld? Kan men zover gaan dat de vonnissen tegen De Cock als exempelen van 'justitiële dwaling' 
kunnen worden bestempeld? Uiteindelijk willen we nagaan wat deze vonnissen hebben betekend in het 
historische proces van de Afscheiding zoals dat zich ontwikkelde onder leiding van De Cock. 

Werken zolang het dag is 
We nemen de draad van de biografie van De Cock op bij het moment van zijn 
terugkomst uit Drenthe m Groningen, zaterdag 22 november 1834. Hij werd door 
zijn vriend Hendrik Sickens te Smilde naar de stad Groningen gereden, tot aan de 
opstapplaats van de trekschuit m het Boterdiep. Daar had De Cock 'nog een paar 
gelovigen uit Groningen' ontboden die hem voorhielden dat hij over een week voor 
het gerechtshof in Groningen moest verschijnen.' Welke afspraken toen gemaakt 
zijn, is niet exact bekend, maar ze zullen ongetwijfeld in verband gestaan hebben 
met de aanstaande rechtzitting, maar ook met de wens om in de stad Groningen een 
afgescheiden gemeente te institueren. 
Nu was De Cock van plan door te reizen via Onderdendam naar Warffum, waar hij 
op zondag 23 november zou voorgaan in een grote schuur van landbouwer FreerkJ. 
Hekma, die zuidelijk van het dorp zijn bedrijf had. In het dorp Onderdendam wist 
De Cock — volgens eigen zeggen - 'geen weg of steg', maar door 'een koopman van 
onze secte' ^ werd hij verder begeleid naar Warffum, om uit te stappen bij Hekma die 
vlak aan het water woonde. Daar kwam 's zondags een dermate grote groep mensen 
bij elkaar dat men besloot- profiterend van de zeer gunstige weersomstandigheden 
- de bijeenkomsten in de open lucht te houden."* 

' We volgen hier het door De Cock zelf opgestelde relaas van zijn reizen in de maand voorafgaand aan 
zijn gevangenschap, zoals hij dat in de gevangenis neerschreef voor N Borneman te Sneek In D Ded-
dens en J Kamphuis (red ), Afscheiding Wederkeer, 269-276 

^ BIJ het woord 'secte' zoals De Cock dat hier hanteert, hebben we te denken aan een afgescheiden ^roep 
' Freerkjans Hekma - over hem schreven we eerder m hoofdstuk 6 - werd voor zijn medewerking aan 

deze samenkomst met geverbaliseerd Naar de procureur-generaal van het Hooggerechtshof daarover 
meedeelde aan de minister vanjustitie was het nl twijfelachtig of 'het leenen van een stuk land tot een 
godsdienst-oefening' wel viel onder het verbod van art 294 van het Wetboek van Strafrecht, FL Bos, 
Archief tukken, II, 170 
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De Cock preekte 's morgens over Romeinen 4.5, "Doch dengeen die niet werkt, 
maar gelooft in hem die den goddelooze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend 
tot rechtvaardigheid." 's Middags preekte hij over zondag 2 van de Heidelbergse 
Catechismus (met vragen over de kenbron van de menselijke ellende en de eis van 
Gods wet). Tevens werd de doop bediend aan twee kinderen. En 's avonds werd, nu 
in het dorp, nog twee keer vergaderd: bij bakker Dwarshuis* en bij weduwe Antje 
Tonnis^. De Cock hield eerst een overdenking naar aanleiding van de tekstwoorden 
van Jesaja 8: 11-15 en legde daarna uit welke moeilijkheden de afgescheidenen te 
verwachten hadden, maar ook welke 'roeping en verpligting' op hen rustte, om 'het 
ambt aller gelovigen' op zich te nemen. Daarop ontstond er 'groote levendigheid', 
die zich zelfs de volgende morgen herhaalde 'alsof het een vernieuwd Pinksterfeest 
ware'. Zeker 50 mensen tekenden toen een acte van afscheiding. Maar het kwam nog 
niet tot de instituering van een gemeente in Warffum. 

Ook in Warffum was de burgerlijke overheid alert op de activiteiten van De Cock en zijn mede

standers Uit de processtukken van justitie wordt men gewaar dat er die avond bij broodbakker 

Dwarshuis ruim veertig mensen aanwezig waren geweest, ook dat De Cock er het woord heeft 

gevoerd en dat Dwarshuis 'een langwijhg gebed' had uitgesproken, waann hij God gedankt heeft 

'dat er een propheet gelijk De Kok in hun midden was opgestaan'.' 

Ervaringen onderweg naar de stad Groningen 
Op de avond van maandag 24 november brachten twee boeren De Cock naar huis. 
Daar vernam hij dat hij op donderdag en vnjdag voor de Groningse rechtbank 
moest verschijnen Daar dienden twee appèls van De Cock tegen de uitspraken van 
de rechtbank van Appingedam tegen hem en weduwe Koster gedaan met betrek
king tot de bijeenkomsten met meer dan twintig personen op de vijf zondagen van 
augustus 1834.' 
Omdat hij met het oog daarop al op woensdag moest afreizen, was er nog precies één 
avond vrij om met de kerkenraad van Ulrum te vergaderen. De Cock verwachtte wel 
niet dat hij achter de tralies zou belanden, maar toch wilde hij de ambtsdragers niet 
zonder overleg alleen laten in hun verantwoordelijkheid. 
Woensdag 26 november vertrok De Cock per schuit uit Ulrum, niet wetend dat hij 
er pas na ruim drie maanden zou terugkeren. Hij trof in de boot zijn gemeente-

' Kornehsjans Dwarshuis (1799-1880), bakker te Warffum, 45 jaar achtereen ouderiing van de afge
scheiden gemeente, hij werd voor de samenkomst in zijn huis waar De Cock op 23 november 1834 
gepreekt had tot de forse boete van f 100,-, plus f 14,52 proceskosten veroordeeld, J Wcssehng, AJsch 
Gron I, 161w, K ter Laan en H J Jansonius, Gedenkwa/irdjgheden, 145, op 22 jan 1835 richtte Dwars
huis zich met een rekest tot de koning om te bereiken dat hij een lagere boete zou mogen betalen De 
koning volgde het negatieve advies van de 'commissie van gratie' waann gesproken werd van 'voor de 
rust der maatschappij zeer schadelijke dweepers' en wees dit verzoek van de hand, FL Bos, Archief 
stukken, II, 559 

' Antje Tonnis te Warffum, weduwe van Jannes van der Werk, kreeg op 16 jan 1835 ook de lorse boete 
van 100 gulden (en de kosten f 17,98) opgelegd voor de bij haar aan huis gehouden bijeenkomst met 
De Cock 

' Rapport van de Commissie van Gratie aan den Koning, 13 maart 1835, F L Bos, Archiefstukken, II, 
559 

' De rechtbank constateerde dat weduwe Koster 'defaillant' was, een vakterm voor het feit dat ze met op 
de zitting verschenen was De reden daarvan is ons niet bekend 
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lid juffrouw Groothuis aan." Onderweg bij het dorpje Mensingeweer stapte hij uit 
en het bij Jan Brander', een medestander, zijn stoof achter. Daarna reisde hij door 
naar Winsum, waar hij zijn medestander Jakob Siemens van Ham'" niet thuis trof, 
maar met enkele andere vnenden 'aangenaam' samen vergaderde. Daarna reisde 
De Cock naar Sauwerd, waar hij 's avonds 'een talrijke en aangename zamenkomst' 
hield bij de ex-ouderling en oefenaar Kornehs W. Brands". Hier waren ook gere
formeerden aanwezig uit Wetsinge en Adorp. Volgens De Gock was de bijeenkomst 
'niet ongezegend'. Na de nacht bij Brands te hebben doorgebracht, reisde De Cock 
de volgende ochtend verder naar Adorp, waar hij de landbouwer Roelof P. Medema'^ 
bereid had gevonden hem verder naar de stad te begeleiden. Bij de Botenngepoort 
aangekomen - het was ongeveer 9 uur - stuitte men op soldaten die daar geposteerd 
waren 'om mijnentwil'. Even verder, in de Oude Boteringestraat, waar de recht
bank was gehuisvest, stond ter hoogte van het huis van De Cocks medestander O L. 
Schildkamp" 'een menigte volks' met daarbij het grootste deel van de compagnie 
militairen die daar door de overheid 'uit voorzichtigheid' naar toe was gezonden. 
Bij Schildkamp in huis hoorde De Cock blij verrast dat ds. Scholte die avond ook 
in de stad zou komen - op doorreis naar de rechtbank te Appingedam. Ook sprak 
De Cock nog met Lammert de Wit uit Grootegast, die zijn vader, 'den ouden Klaas 
de Wit'"* in de gevangenis gebragt en gelaten had om des geloofs wil'. Lammert was 
'zeer aangedaan en bewogen' geweest, maar hij vertelde De Cock nog 'dat zijn vader 
zeer gelaten en bemoedigd in de gevangenis gegaan was'. De bij Schildkamp aanwe
zigen gingen daarna in gebed en namen afscheid van De Cock. In gezelschap van 
Medema stapte hij naar het gerechtsgebouw (het 'cour d'assises', zoals De Cock de 
rechtbank aanduidde), waar Medema hem verder geen gezelschap mocht houden. 

* In zijn eerste brief uit de gevangenis deelde De Cock zijn vrouw allerlei details mee over zijn reis naar 
de stad, Archief De Cock, GA Kampen, inv nr 48 

' J J Brander ondertekende als lid van de afgescheiden gemeente van Mensingeweer het rekest van de 
Groningse en Drentse afgescheidenen aan de koning, juni 1835, FL Bos, Archiefslukken, II, 556 

'° J S van Ham behoorde m 1835 tot de voormannen van de afgescheidenen van Winsum, hij onderte
kende wellicht als vertegenwoordiger (ambtsdrager^) van een naburige gemeente (Winsum kende nog 
geen afgescheiden gemeente - het rekest van afgescheidenen van Groningen en Drenthe aan de koning, 
juni 1835, FL Eos, ArchufstuJtken, II, 556 

" K W Brands (1792-1869) was m zijn dienst te Sauwerd op 27 juh 1831 geschorst door het CB van 
Middelstum vanwege zijn voortdurende oppositie tegen de jonge 'hberale' predikant P Damste (een 
zoon van de voorzitter van het CB van Middelstum) Ondanks dit is Brands nooit meegegaan met de 
Afscheiding, J Wesseling, 4Ac/i Gron , III, 34w 

" Roelof Reters Medema (Garnwerd 1797 - ' Stadskanaal ') raakte bevriend met De Cock en werd later 
door hem opgeleid tot predikant, hij diende zes gemeenten In 1858 werd hij geschorst 'om de zonde 
van leugen, onzedehjk gedrag en slapheid als huisvader en bedienaar des evangelies', waarna hij zijn 
ambt neerlegde, pogingen om terug te keren m het ambt mislukten Joh de Haas, Voorgangers, I, 188v 

" Ontje Luppes Schildkamp (1802-1878) was vanaf 1834 jarenlang diaken in de afgescheiden gemeente 
van Groningen, hij werkte eerst als koekbakker, later als boekdrukker en -handelaar In 1840 gaf Schild
kamp twee geschnften van De Cock uit Vanaf 1844 gaf hij verschillende godsdienstige geschriften uit, 
waaronder 24 'Uittreksels uit de vroegere regtzininige Schnjvers' ('oude schnjvers') met een min of 
meer bevindelijk-pietistisch karakter Van 1844-1849 verschenen met een onregelmatige frequentie de 
Gereformeerde traktaatjes, ook onder redactie \an red J H Maatjes, er verschenen in totaal 103 nummers 
De Koninklijke Bibhotheek vermeldt m haar catalogus 33 uitgaven van drukker-uitgever Schildkamp 
Vgl H van der Laan, Het Groninger Boekheinif, reg 

" Klaas de Wit w as betrokken geweest bij de moeilijkheden die ds N Smith uit Leens ondervonden had 
te Ulrum toen deze wilde preken ondanks het verzoek van ds Scholte om zijn plaats in te nemen, zie 
hfsl 8 
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Voor de rechter (1) 
Na enige tijd in de deurwaarderskamer gewacht te hebben, werd De Cock binnen-
geroepen Hij kreeg toestemming om het woord te voeren, waar hij 'met vrijmoedig
heid' gebruik van maakte. Echter, zonder resuhaat. De uitspraak van de rechtbank 
van Appingedam, inhoudende dat De Cock en weduwe Koster, wegens gehouden 
onwettige bijeenkomsten in Ulrum, bestraft waren eik met f./ 50,- boete met de 
kosten, werd hier bevestigd'^ Het optreden van De Cock werd in strijd geacht met 
de artikelen 291 en 292 van het Wetboek van Strafrecht; de overtreding van weduwe 
Koster betrof de artikelen 294 en 55 van hetzelfde wetboek en ook artikel 194 van 
het Wetboek van Strafvordering. 

Instituering Stad-Groningse gemeente 
Tegen de avond zocht De Cock - onder begeleiding van 'policie bedienden' - het 
boerdenjtje op van koemelker Roelf Kema aan de Melkweg, vlak buiten de Krane-
poort van Groningen. Kema en De Cock kenden elkaar al sinds de (aanvraag voor 
de) doop van Evert, de op 22 oktober 1832 geboren zoon van Roelf Abels Kema en 
zijn vrouw Wilmina Fokkes Meulman; deze doopbediening had plaats gevonden op 
24 november ISSS."" De banden werden nauwer aangehaald door de schorsing van 
De Cock; op 23 december 1833 schreef Kema een uitvoerige en ook sterk persoon
lijk getinte brief waarin hij hem zijn medeleven betoonde en De Cock nog schriftelijk 
bedankte voorde bediening van de doop aan zijn kind. Hij bidt hem 'blijdschap in 
de verdrukking' toe." 
In de woning van dit echtpaar kwamen allen samen - het waren uiteindelijk twaalf 
personen - die 'het ampt der geloovigen hadden aangenomen'. Tijdens deze bijeen
komst (om ongeveer 9 uur) bracht Schildkamp ds. Scholte binnen die door De Cock 
hartelijk werd begroet. 

Scholte had zich na zijn schorsing ook afgescheiden (1 nov) Hij was op woensdag 26 november 

per dihgence uil Gorkum vertrokken naar Utrecht en was ook even in Nijkerk aan geweest bij zijn 

collega Callenbach De nacht had hij doorgebracht bij zijn vroegere studiegenoot ds A Brum-

melkamp in Hattem. De reis op donderdag hep via Zwolle en Smilde (waar hij veel 'separatisten' 

begroette) naar de stad Groningen "* 

Nadat ook Scholte instemde met de bedoelde instituenng werd - nog steeds onder 
het wakend oog van de politie die een proces-verbazil opmaakte - door De Cock de 
afgescheiden gemeente van Groningen 'geordineerd'. Ze telde twaalf leden' ' en koos 
die avond één ouderling, Roelf A. Kema, en één diaken, Ontje L. Schildkamp. Zij 
werden nog diezelfde avond in het ambt bevestigd. Het was nacht geworden toen 

" Vonnis van de rechtbank te Groningen, 27 nov 1834, m: Archief De Cock, GA Kampen, inv nr 30 
"* J Wesseling, Afsch Gron , 1 ,39 , idem Afsch en Dol in de slad Gron , 16w 
" R A Kema te Groningen aan H de Cock, 23 december 1833, in Archief De Cock, GA Kampen, inv 

nr 40 Het sterk persoonlijke in deze bnef blijkt vooral uit Kema's opmerkingen over zijn geestelijke 
toestand die hij als 'ellendig' en 'soms in opstand tegen den Heere' beschrijft 

'° J Wesseling, 4A^^ en Dot m de stad Gron , 16v 
" De namen \ a n de eerste afgescheidenen van Groningen geeftj Wessehng, Afsch Gron , III, 124, vgl 

idem, Afsch en Dol m de stad Gron , 18 Enkele gegevens vallen op a Kema werd wel hd, zijn vrouw 
nog niet, b de vrouw van houtverkoper R Dijkema werd lid, haar man nog niet, c Lammert Ensmg 
ontbreekt op de ledenlijst, zijn vrouw wordt wel hd, samen hadden zij een kind in Ulrum laten dopen, 
d de gemiddelde leeftijd van deze leden hgt bij de 35 jaar Het oudste hd was Verschuif (48). 
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men uit elkaar ging. Men nam 'biddend en dankend, zegenwenschend en zegenend' 
afscheid, aldus De Cock in de brief aan zijn vrouw. Schildkamp, Scholte en De Cock 
stapten in het nachtelijk duister naar het huis van de eerstgenoemde om 'nog een 
groot gedeelte van den nagt bij elkander' te zitten praten. 
Scholte schreef later over deze avond: "Ik was tegenwoordig bij de eerste vergade
ring der Afgescheiden Gemeente van Groningen, waarin een ouderling en diaken 
werden verkozen en bevestigd door ds. de Cock. Het getal was klein, doch de Heere 
kon over dit kleine beginsel Zijnen Zegen gebieden, en er meer en meer opwekken 
om uit te gaan uit Babel en zich te voegen tot de ware Kerk van Christus; en ook door 
bekering dagelijks toe te voegen tot die gemeente, die zalig wordt in eeuwigheid."* 
Voorafgaand aan de instituering van de afgescheiden gemeente hadden O.L. Schild
kamp en zeven van zijn medekerkleden hun afscheiding bekend gemaakt aan de 
'Nederduitsche Hervormde kerkenraad' van Groningen. In de vergadering van dit 
college werd dat op 16 november voorgelezen. De tekst van het briefje luidde als 
volgt: 

Wel Edel Heeren, 
Wij ondergekkende Ledematen hier te Groningen scheiden met dezen ons af van de Her
vormde Kerk als de valsche Kerk, ons vereenigende met de ware Gereformeerde Kerk te Ulrum, 
waartoe wij ons gedrongen bevinden volgens het 28' Geloofsartikel der Gereformeerde Kerk 
van Nederland; totdat de Hervormde Kerk tot de waarheid moge terugkeeren. Op dezen 
grond is het en om die reden, dat wij U.E. verzoeken tot het afgeven van onzer Attestatiën of 
anderszins onze namen uit te doen. '* ' 

In de maanden na de instituering groeide de afgescheiden gemeente van Groningen 
met tientallen leden, zodat men in het voorjaar van 1835 het aantal ambtsdragers 
verdubbelde: naast Kema koos men als ouderling Engelke Reinders Lindeman^^ en 
naast diaken Schildkamp de schoenmaker Jan Verschuir.^' 

Overheidsoptreden 
De eerste samenkomst van de afgescheidenen in Groningen heeft geleid tot een 
rechterlijke veroordeling, waarbij op 12 januari 1835 'Jan Verschuur' (de gemeente 
vertegenwoordigend) een boete kreeg opgelegd van f 8,- plus de kosten ten bedrage 
van f 3,22'A. Mee omdat men met minder dan twintig personen had vergaderd ging 
men in hoger beroep, maar de Leeuwarder rechtbank handhaafde een maand later 
de boete en berekende nu de proceskosten op f 16,56. 
Ten aanzien van het aantal bezoekers van de huiselijke godsdienstige bijeenkom
sten ontstond een ernstige kwestie. Daarover richtte de jonge gemeente zich tot de 
koning.'* Op 28 december 1834 was haar vergadering van zestien personen - ten 

™ Geciteerd viaJ. Wesseling, 4/rcA. Gron.,111, 125. 
" J. WesseHng, 4/s(:A. Gron., III, 127. 
'^ E.R. Lindeman (1805-1889) was afkomstig uil Klein Midlum (Oost-Friesland); hij was op 27 dec. 1834 

tot diaken gekozen en heeft in dat ambt gediend zonder bevestigd te zijn geweest (De Cock zat gevan
gen); in maart 1835 werd hij gekozen tot ouderling en kon toen wel worden bevestigd. Hij is later 
predikant geworden te Smilde en Warffum. Joh. de Haas, Gedenkt, I. 

^' J. Verschuir (1786-1857) was een nakomeling van de bekende ds. Johan Verschuif (1680-173 7) te Zeerijp, 
die behoorde tot de sterk bevindelijke predikanten in Groningen; J. Wesseling, Afsch. Gron., III, 128. 

" Rekest van Groningse afgescheidenen aan koning Willem I, 4 jjin. 1835, F.L. Bos, Archiefstukken, II, 
219v 
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huize van J. Verschuir in de Visscherstraat - namelijk door de politie uit elkaar 
gejaagd, waarna de poliüe-commissaris verklaarde 'dat hij zelfs die vergadering niet 
zoude dulden, ofschoon zij ook in geringer getal bij elkander waren dan de wet toe
liet'. De reden van deze maatregel was dat die vergaderingen 'aanleiding tot ongere
geldheden zouden geven'. Een feit was dat na het (eerste) bezoek van de poHüe een 
grote groep mensen (200 a 300) naar de Visscherstraat waren gekomen, waarvan een 
troep jongens voortdurend riep: "Daar in huis is een Cocksiaans gezelschap!" Het 
tweede optreden van de politie voorkwam dat er rellen uitbraken; wel moest men 
constateren dat er stevig gescholden werd."̂ ^ 
De gemeente klaagde nu dat 'het in het geheel verboden is om meer bij elkander te 
vergaderen en zoo in stilte onze Godsdienst uit te oefenen'. De jonge gemeente zou 
alleen maar meer uit kluizenaars bestaan... 
In een persoonlijk rekest van Schildkamp vroeg hij de koning opnieuw om vrijheid 
om met negentien mensen in zijn huis bij elkaar te komen.^'' Maar na overleg op 
het hoogste niveau waren noch de burgemeester, jhr. Mr. J.F. van Iddekinge^', noch 
gouverneur Rengers genegen positief in te gaan op dit (herhaald) verzoek^" Hun 
aiwijzende houding was echter niet te rechtvaardigen; men kan vermoeden dat deze 
bestuurders hebben gehoopt hiermee de pas begonnen afscheidingsbeweging te kun
nen stoppen, zeker toen De Cock in de gevangenis zat. 
Nog jarenlang hadden de Stad-Groningse afgescheidenen te maken met processen-
verbaal die zware boetes tot gevolg hadden.. Nog op 19 september 1839 werd Roelf 
Kema tot een boete van f 50,- en de kosten (f 2,14V2) veroordeeld, omdat hij op 9 
augustus zijn huis beschikbaar had gesteld voor een samenkomst. Dat was voor deze 
gemeente de tiende veroordeling sinds haar start.^' 

Voor de rechter (2) 
Vrijdagochtend nam Scholte afscheid van Schildkamp en De Cock om naar Appin-
gedam te reizen. Daar wachtte hem het oordeel over zijn optreden in Ulrum, kort 
voor de Afscheiding daar. 
Eerst vond het verhoor plaats door de rechter van instructie, wat tot zaterdagavond 
half acht duurde. Daarna werd Scholte opgesloten in een getralied hok, 'ongeveer 
negen voet lang en zeven voet breed', waar een strozak en een paar dekens lagen. 
"De cipier bracht mij een tafeltje en een stoel; een broeder uit Appingedam bezorgde 
mij een bed en eten; en daar zat ik nu, opgesloten als een kwaaddoener." Deze gevan
genschap duurde tot donderdag 4 december; na tussenkomst van zijn advocaat die 
getuigen a décharge had opgeroepen, werd Scholte weer vrij man. In het vonnis van 

J Wesseling geeft een overzicht van de justitiële processen tegen de Groninger afgescheidenen m Afsch 
en Dol in de stad Gron ,21-26 
Rekest \an O L . Schildkamp aan de koning, 27 maart 1835, FL Bos, Archiefstukken, II, 231 
Jhr mr Jean rran5ois van Iddekingc (1765-1848) was sinds 1819 burgemeester van Groningen Hij was 
een telg uit een adellijke faniihe, zijn vader was burgemeester van Groningen en bewoonde met zijn 
gezin het oude patriciërshuis aan de Grote Markt ZZ (nu bekend als restaurant De Dne Gezusters) In 
1842 legde Van Iddekinge zijn ambt neer wegens zijn leeftijd 
EL Sos, Archiefstukken, II, resp 233v en 236v 
K ter Laan en H J . Jansonius, Gedenkwaard^heden, i56v Uit de lijsl van veroordehngen in Groningen 
blijkt intussen wel dat in 1836 geen vonnissen zijn geveld over de bijeenkomsten van de afgescheidenen 
in de stad De reden hiervan is niet duidelijk 
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de rechtbank te Appingedam op 27 februari 1835 werd Scholte vrijgesproken."*. Dat 
vonnis werd, na appel van de procureur-generaal, bevestigd door de Correctionele 
Rechtbank van Groningen op 24 juni 1835. 

De Cock kreeg nog kort voor hij naar de rechtbank vertrok bezoek van enkele vrien
den uit de provincie. In een gezamenlijk gebed legden zij hun nood aan God voor. 
Om half tien begaf De Cock zich met de eveneens gedaagde 'dorp- en geloofsge
noot' Klaas P. Ritsema naar de rechtbank om de uitspraak in appèl te vernemen 
ten aanzien van de vonnissen van Appingedam over de rumoerige ontwikkelingen 
in Ulrum van 19 oktober 1834. Daar kregen beide mannen gelegenheid zich uit te 
spreken over hun aandeel in de gewraakte gebeurtenissen. Ze deden dat 'met grote 
vrijmoedigheid', aldus De Cock in de brief aan zijn vrouw. Maar hij moest constate
ren dat zijn zaak in de visie van de rechter 'kwaad' bleef en dus werd het vonnis van 
Appingedam bevestigd. Ritsema werd tot één maand cel veroordeeld en een boete 
van f 8,-, De Cock werd gevonnist met drie maanden opsluiting en een boete van 
f. 150,-, en samen draaiden ze voor de kosten op (f 6,57 V2). Dit alles wegens het 
beletten van de dienst van ds. Van der Helm en het 'verwekken van wanorder'.^' 
De Cocks reactie was tekenend; hij schreef zijn vrouw: "De Heere rekene hen deze 
zonden niet toe, maar wanneer het niet tot bekeering raakt, dan zal het eenmaal 
dienen tot verzwaring van hun oordeel." De aan De Cock geboden mogelijkheid om 
de koning gratie te verzoeken via een door C.M. van der Kemp opgesteld 'rekest van 
gratie' heeft hij geen gebruik gemaakt.^^ 

Het vonnis werd direct omgezet in gevangenschap; eerst werd De Cock naar het 
Huis van Bewaring" aan de Zoutstraat afgevoerd, daarna Ritsema. De Cock schreef: 
"Ik kwam eerst bij de cipier in de kamer en hij (Ritsema) in de keuken bij provisie, 
maar op mijn verzoek is hij daar toch nog een poos bij ons geweest." 

Beoordeling van het vonnis 
Was dit vonnis van De Cock rechtvaardig? Waarom werd hem een zo zware straf 
opgelegd? Was dat omdat de aangeklaagde de wetten van het land op ernstige wijze 
had overtreden of had de straf en de strafmaat meer te maken met de diepe wens 
van de elitaire publieke opinie om gerustgesteld te worden dat de overheid er alles 
aan deed om deze 'ordeverstoorder' uit te schakelen? Wie de archivalia over deze 
zaak nagaat, merkt hoe sterk bij de kerkelijke en wereldlijke elite de wens leefde om 
de zaak van de 'fijnen', de 'separatisten', de wereld uit te krijgen. De toestand van 
kerk en vaderland liet niet toe dat leiders van deze richting vrij spel kregen. 
De afgescheidenen van 1834 zullen dit laatste vaak zo gezien hebben. In hun ogen 
was De Cock het slachtoffer van wat wij vandaag 'klassejustitie' zouden noemen of 
wellicht 'justitiële dwaling'. Hij werd nu hun 'martelaar' die in de rij kwam te staan 
van allen die vanwege hun geloof werden vervolgd. Al kunnen de afgescheidenen 
onmogelijk weet hebben gehad van alle overwegingen en wensen van de kerkelijke 

'° EL. Bos,^r<;tó«^tettCT,II, 59-61. 
'̂ Dit vonnis is (o.m.) bewaard in het Archief De Cock, GA Kampen^ inv. nr. 30. 

' ' Aldus C.M. van der Kemp in zijn brief aan H J . Koenen, 8 januari 1835; in; M.E, Kluit, Briefwisseling 
e tc , 75. 

^' Deze gevangenis werd ook wel aangeduid als Correctiehuis of als Spinhuis. 
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en wereldlijke elite die wij nu uit de bronnen naar voren kunnen brengen, ze hebben 
het onuitwisbare gevoel gehad dat hun overheid bezig was de kerk en de samenleving 
zo te manipuleren dat voorkomen zou worden dat de Gereformeerde religie weer 
een ruime plaats kon innemen. 
Hoewel de vonnissen zwaar waren bleven heftige reacties uit. Ulrum had nog steeds 
te maken met militaire bezetting. Gelatenheid voerde de boventoon bij De Cocks 
aanhangers. Dat werd niet in de laatste plaats door De Cock zelf zo gewenst. Hij 
aanvaardde zijn gevangenschap als een moeitevolle zaak die evenwel door God werd 
toegelaten, ook al was de gestrafte volgens eigen inzicht niet strafwaardig. In De 
Cocks eerste brief aan zijn vrouw vindt men geen spoor van opstandigheid, of van 
aanwijzingen dat zijn volgelingen een vorm van 'burgerlijke ongehoorzaamheid' 
zouden moeten toepassen. Juist het — mee door de kerkhistorische voorbeelden ver

diepte  inzicht dat God via deze weg toch opbouwend werkte aan de kerk, gaf rust 
in het hart. De mens, ook een bedienaar van het Goddelijk Woord, werd helemaal 
ondergeschikt gemaakt aan Gods beleid, ook al kon men daarvan op dat moment de 
diepere zin niet volgen. 
Deze overwegingen weerhielden De Cock er niet van om ook nu actief te blijven op 
het front van de rekesten aan de koning. Vanuit de gevangenis legde hij aan koning 
Willem I het gerechtelijke oordeel voor en vocht hij de vonnissen aan.̂ ** Hij wilde 
herziening van de vonnissen. Daarvoor wees hij de vorst op drie dingen: a. de grote 
snelheid waarmee de vervolging was ingezet; b. de onrechtmatigheid van de vonnis

sen, omdat de geconstateerde overtredingen niets te maken hadden met verstoring 
van de openbare orde; c. de strafmaat was de zwaarst mogelijke wijze van bestraffing. 
Dat alles kwam, aldus De Cock, voort uit 'godsdiensthaat' tegen de gereformeerden. 
Het ging daardoor dus in tegen de grondwettige vrijheid van godsdienst. 
"Ook hier dan roep ik uwer Majesteits hulp en bescherming in tegen allen die de 
zaak des Heeren veroordelen en het bloed der Profeten van Abel tot Zacharias tot 
onze dagen toe vergoten, en ook dat van onze Vaderen op zich laden, naar uwer mai

esteits dure verpügting Geloofs art. 36 en naar uwer majesteits eed op de grondwet 
gezworen die toch uwe Majesteit heUig moet zijn, zullen niet alle banden tusschen 
koning en volk verscheurd worden en wee wee wee dan ons Vaderland van wege de 
oordeelen die God over ons brengen zal!!!" ■̂' 

De Cock, die de tekst van dit rekest publiceerde na zijn gevangenschap, heeft op zijn verzoek een 

negatieve reactie ontvangen De minister van justitie berichtte hem dat zi)n klachten ongegrond 

waren bevonden en zijn verzoeken dus van de hand gewezen. 

De vraag wat de burgerlijke autoriteiten met deze gevangenschap voor hadden, kan 
men eigenlijk alleen maar begrijpen vanuit een sterk overtrokken idee van dreigingen 
die in het onrustige koninkrijk van Willem I niet konden worden getolereerd. En al 
helemaal niet van een kerkelijke voorganger, hoe koningsgezind hij en zijn volgelin

gen zich ook opstelden. De overheid zag zich als een strenge handhaver van de open

*̂ Het IS merkwaardig dat Helenius in zijn biografie geen melding maakt van dit rekest Het was door 
zijn vader wel gepubliceerd als aanhangsel bij zijn brochure Verder bengt nopens mijne lerantwoording voor de 
Synode , Veendam 1835, in VG, II, 779 met inleiding en annotaties van D Deddens De titelpagina 
vermeldt na de naam van de schnjver 'Gereformeerd Leeraar van Ulrum, thans gevangen om Chnstus 
wil' En daaronder de bijbelteksten uit Matteus 10. 17, 18 en 22 

'̂  H de Cock, Verder bengi nopens mijne verantwoording (1835), 1 0 4 w , i n F G , I I , 63v. 
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bare en kerkelijke orde en was bang dat elke vorm van onrust het begin zou kunnen 
worden van een revolutie zoals de Belgen die in 1830 hadden veroorzaakt. Enkele 
eerdere aanwijzingen dat er in bcpdaldc landbouwgebieden verzet was geweest tegen 
het financiële beleid van de regering versterkte wellicht de mening bij de autoriteiten 
dat men niet gauw genoeg te streng optrad in vergelijkbare omstandigheden.^^ 
Daarnaast moet ook opgemerkt worden dat de overheid ondanks alle zorg voor de 
Hervormde Kerk geen enkele antenne bezat voor het confessionele karakter van 
het optreden van De Cock en van de Afscheiding. Zelfs de officiële ambtelijke ver
gaderingen van de Hervormde kerk schaarden zich met graagte achter de wens dat 
ordehandhaving de voornaamste taak was in zaken van kerk en geloof. Daarmee gaf 
men dus feitelijk aan nooit weer terug te willen naar de 'bedehng' van voor 1816. 
Die weg af te sluiten was een zaak van zeer consequent gedrag. Dat daarmee het 
wezen van de kerk als 'institutioneel' moest worden aangemerkt, en daarmee weinig 
overeenkomsten meer vertoonde met een 'geestelijke gemeenschap', werd kennelijk 
zonder veel moeite als normaal aanvaard. 

In een pistole 
De definitieve huisvesting van Hendrik de Gock in het gevangeniscomplex werd een 
kamer apart, een 'pistole', die hij voor een bedrag van f 8,- per maand huurde.' ' Dat 
gebeurde op zijn eigen verzoek dat hij onmiddellijk na te zijn overgebracht naar de 
Zoutstraat had ingediend bij jhr. De Ranitz, een van de regenten van het Huis van 
Bewaring. Daarop werd na enkele uren wachten positief beschikt en zo kon De Cock 
zich 's avonds om 8 uur installeren in een 'eigen' vertrek 
Vrijwel dadelijk begon De Cock met het schrijven van zijn reeds eerder vermelde 
brief aan zijn vrouw; deze maakte hij de volgende dag verder klaar Hij waarschuwde 
haar dat zij, als ze hem wilde opzoeken, 'niet moet verschrikken voor de zware gren
dels en sloten agter welke gij mij zoeken en vinden moet'. De Cock schreef dat hij het 
goed had, hij was vanaf de eerste avond in zijn bijbel gaan lezen en had al verschil
lende psalmen gezongen. Hij dacht daarbij vooral aan wat de apostel Paulus met zijn 
helper Silas was overkomen in Philippi, waar ze in de gevïuigenis waren gaan zingen 
in de nacht tot eer van God, waarna zelfs een aardbeving plaats vond die aanleiding 
werd tot de bekering van de cipier. 
De Cock dacht ook aan zijn gemeente, hij wees via zijn vrouw de ambtsdragers op de 
'verordeningen der laatste kerkenraadsvergadering' die nuttig waren 'tot stigting en 
opbouwing der gemeente'. En wat De Cock speciaal verwachtte van zijn gevangen
schap was opvallend, hij schreef: "Ik ben verzekerd, dat nu de vijand aankomt als een 
stroom de Geest des Heeren ook de baniere daartegen zal oprigten." 
De Cock verwachtte dus dat zijn gevangenschap - hij duidde dat niet als 'martelaar
schap' " veel positiefs zou uitwerken voor de gelovigen in Nederland. 
Bij dit alles bleef De Cock steeds aan zijn 'lieve Frouwe' en hun kinderen denken. 
Hij vroeg haar om de kinderen 'in de vreeze des Heeren' op te blijven voeden en hun 

^̂  Hierover o m J S van Weerden, Spanningen en Konfiikten^ 210v 
" De pistole telde twee lokalen die door een verbouwing net in 1834 waren gereedgekomen, ze waren al 

twee keer verhuurd De Cock betaalde het huurtarief van f 8,- per maand Daarnaast moest hij ook 
de maaltijden, de koffie, de inkt, de turf, de kaarsen, de tabak, enz zelf betalen, H Veldman, Hmdnk de 
Cock, 216w, waar de complete tekst van De Cock 'dagboek' uil de gevangenis is gepubhceerd, inclusief 
de door De Cock bijgehouden hjst met zijn kosten van levensonderhoud 
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te vertellen dat hij in de gevangenis zat 'om Christus wil'. Steeds zou De Cock zijn 
vrouw en kinderen opdragen aan de Here. 
Intussen wilde hij graag nog diverse dingen uit zijn huis ontvangen: "Zend mij met 
de koffer wat goed, bv. een Vlaamse slaapmuts, mijn zwarte nagtbroek^" en een van 
de dingen die ik er in draag, mijn scheermes en 't geen gij voorts nodig denkt." 
Behalve dit zou De Cock erg graag willen dat zij hem 'die stukken van Klok en 
de bakker van Delfzijl' meenam.*"' En verder wilde hij nog zijn 'Griekse Nieuwe 
Testament, de Statenbijbel, één martelaarsboek en Gutry""^, ja ook maar de kleine 
Kalvijn'*'. "Ik hoop dat die alle mij tot onderwijzing en vertroosting zijn." 

Gereglementeerde onvrijheid 
Het gevangeniswezen in de stad Groningen stond m 1834 onder toezicht van een 
door het departement van binnenlandse zaken benoemd College van Regenten, een 
zestal mannen van wie de Gouverneur van Groningen voorzitter was. Het dagelijks 
bestuur lag grotendeels in handen van de secretaris en de vice-voorzitter. De leden 
dienden bekend te staan om 'hunne menschlievendheid', ook moesten ze op grond 
van hun dagelijks beroep geschikt worden geacht voor deze functie. Zij vergaderden 
met een zekere regelmaat, om toe te zien op het werk van de cipier*', ook om te 
beslissen over verzoeken van de gevangenen. Dezen dienden o.m. elke vorm van 
correspondentie - uitgaande en binnenkomende - vooraf te tonen aan het college, 
waarna de heren besloten of deze zou worden verzonden of in bewaring gehouden 
tot de dag dat de gedetineerde in vrijheid zou worden gesteld. De notulen van de 
collegevergaderingen maken melding van 'onderscheidene stukken van de gedeti
neerde De Cock', deels bestemd voor de drukpers, deels bestaande uit brieven aan 
'gemeenten van zijn aanhang'. De inhoud ervan werd scherp gecontroleerd, waarbij 
men in de stukken van De Cock 'verscheidene uitdrukkingen van beledigende aard' 
was tegengekomen en ook 'ongepaste uitdrukkingen jegens geconstitueerde autori
teiten of personen'. In dit kader werden drie dingen besloten: a. alle aan De Cock 

" Een nachtbroek (met kabaai), d i een wit lijlje of huisjasje was een soort pyjama die door Europeanen 
vaak in de tropen werd gedragen 

™ De 'stukken van Klok' hebben betrekkmg op aanvullende papieren bi) de brochure van Jac Klok tegen 
de Gezangen dat door De Cock was uitgegeven, De Cock bereidde een vervolguitgave voor, VG, II, 
129-174 (met inleiding van H van Veen), en dat van de 'bakker van Delfzijl' betrof het boekje van 
Koene (van der) Schuur Eene zammspraak tusschen een' Vader en ^oon, oier deze kgenwoordv^e tijden, tot onderng-
ftng««/i«<!«nng, dat De Cock ook wilde uitgeven,] FG, II, 103-127 (met inleiding van M Drayer) Beide 
boekjes kwamen uit in mei 1835 

*° De Cock las bijv op 31 dec 1834 over Margaretha Corbet uit 'Gutry', d wz de histonsche schetsen 
in het 'aanhangsel' van Willem Guthry Des Christen groot Interest (vertaald door J Koelman, schets 11 
Marganta Corbet (Leven en blijken van godzaligheid en zahgheid by ) Later las hij het levensverhaéil 
vanjohn Knox door Guthry 

*' Met 'de kleine Kalvijn' doelde De Cock op het Kort Begnp der Institutie of Onderwijzing der Chnstelijh Religie 
i an Johannes Cabnnus, uitgegeven door Guilielmus Launeus, vertaald door Joris de Raadt (16'"'' eeuw) 
Hierover meer in hfst 4 

' ' De cipier van de Groninger gevangenis aan de Zoutstraat was j Kruiger (ook wel Kruger), die-volgens 
het jaarverslag van de gevangenis over 1834 - in oktober 1834 had meegemaakt dat een gedetineerde 
was ontsnapt, deze werd later in Emden weer gevangen genomen De cipier werd verantwoordelijk 
gehouden en 'wegens onachtzaamheid' bestraft met twee maanden gevangenis De besluiten betref
fende de toepassing van de reglementen vindt men m Notulen College van Regenten van gevangenis
sen in Groningen, RHC GA, toegangsnr 2005, inv nr 83 
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genchte stukken zullen na inzage aan deze ter hand gesteld worden, b de door De 
Cock aan zijn vrouw geschreven bneven zullen mogen worden verzonden, mits de 
inhoud daarvan het toelaat, c men zal erop toezien dat De Cock geen papieren of 
schnfturen meegeeft aan zijn bezoekers Een speciaal verzoek van De Cock trekt 
onze aandacht Hij wilde wel eens de godsdienstoefening in het Huis van Bewanng 
bijwonen Hierover hebben de heren uitvoeng gedelibereerd, de uitkomst was dat dit 
kon worden toegestaan, 'mits de gevangene vooruit belooft in de kerk niet het woord 
te zullen nemen' Wilde hij dat niet beloven, dan zou hij niet worden toegelaten Het 
toezicht hierop werd in handen gelegd van een hd van het college 

De eerste keer dat De Cork een gevangeniskerkdienst meemaakte was op zondag 7 december 

1834, waann de Hervormde catechiseermeester Lambertus Fnese voorging, die als onderwijzer 

in de protestantse godsdienst' in de gevangenis werkzaam was Fnese preekte over Johannes 1 29, 

maar De Cock was er niet over te spreken Fnese had de steen des aanstoots eruit weggenomen 

het was alles algemeen flaauw en de raad [Gods] was maar half verkondigd De Cock heeft 

daarna alleen nog een gevangeniskerkdienst bezocht 'om Klaas eens te zien in de kerk' (21 dec) 

toen werd er beter gepreekt dan de eerste keer al bleef nog de bijzondere genade weg en ging 

het gebed over Gods goedheid over het geheel', terwijl Gods strenge regtvaardigheid heiligheid 

en waarachtigheid of met aangedrongen of zeer flaauw' ter sprake kwam " 

De bezoekregeling was een zaak waann De Cock een ruime toepassing vroeg ledere 
bezoeker moest per te bezoeken gevangene over een toegangskaartje beschikken, en 
het aantal bezoekers mocht niet boven de dne uit komen ** De regenten besloten 
echter - na overleg met Gouverneur Rengers om het maximum aantal op dne 
bezoekers per dag te handhaven, toch zou er niet al te streng gelet worden op de 
duur van het bezoek (een kwartier werd soms een klein half uur) Het speciale ver
zoek aan de Gouverneur om zijn vrouw enkele dagen bij hem te laten logeren werd 
als 'geheel in stnjd met de Orde van het Huis' van de hand gewezen Evenmin werd 
toegestaan om medegevangene K P Ritsena bij zich op de pistole te laten plaatsen 
Deze werd na een maand weer op vnje voeten gesteld De Cock had toen nog een 
detentiepenode van twee maanden te goed 

De Cocks gevangenisdagboek 
Over zijn gevangenistijd heeft De Cock een dagboekje bijgehouden dat hij de naam 
gaf Mijne ervaringen en bejegeningen en ontmoetingen in de gevangenis Het bevat een diversiteit 
aan notities over zijn bezigheden en ervanngen, zijn bezoekers en zijn lectuur Daar
naast hield hij ook nauwkeung bij welke kosten hij had gemaakt voor levensonder
houd, huur en aanschaf van diverse benodigdheden als brandstof en schnjfwaren *'' 
Aan deze egodocumenten kan men veel details ontlenen over de manier waarop 
De Cock zijn tijd heeft doorgebracht, welke mensen hem hebben opgezocht, welke 
boeken hij gelezen heeft en hoe hij door zijn aanhangers met attenties werd verrast 
Enkele aandachtspunten stippen we hier aan 

" H de Cock Dagboek in H Veldman Hendnk de Cock 220 226 en 250 De Cock schnjft de naam van 
deze voorganger ten onrechte als Vneze 

** We knjgen de indruk uit De Cocks bneven dat hij moest constateren dat hij wel bezoek kreeg maar tot 
zijn spijt Ritsema met of veel minder 

*̂  Deze egodocumenten vindt men in het GAK(\nv nr 3) en zijn voor het eerst m extenso gepubliceerd in 
2004 in H \ e ldman Hendnk de Cock 215 241 (met 344 annotaties 243 271) 
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• De Cock dankte iedere nieuwe morgen zijn God en prees Hem met het zingen 
van een groot aantal psalmen - soms samen met de beneden hem verblijvende 
medegevangenen' 

• HIJ las zijn bijbel, de binnenkomende bneven, de beantwoording nam hij ook 
ter hand 

• Op zondag las hij meestal een preek van ds Jac Koelman, ds H Witsius of ds 
D Molenaar 

• HIJ stelde een rekest op aan de koning om zijn beklag te doen over zijn gevan
genschap 

• HIJ bestudeerde de boeken die hem bezorgd werden 
• HIJ vergeleek zijn 'lijden' met dat van de apostelen, ook van Daniel (in de leeu

wenkuil), maar steeds bleef hij vol vertrouwen dat God aan zijn zijde stond 
• HIJ schreef bneven aan zijn vrouw en aan allen die van hem een antwoord 

verwachtten, ook maakte hij manuscnpten klaar die na zijn vrijlating naar de 
drukker moesten 

• Bijna iedere dag kwam er bezoek van familie, geloofsgenoten en vrienden Op 
zondag bleef het bezoek van ver wegens de naleving van de zondagsrust 
achterwege 

• HIJ dronk iedere dag zijn 'potje koffy', waarvoor hij 12 Va cent moest betalen 
• De warme maaltijd bestond meestal uit aardappelen, waarbij soms melk, gort en 

water werden genuttigd 
• Een enkele keer werd hem een of meer flessen wijn, jenever of bitter bezorgd 

Meer dan eens een taart (o m van bakker Schildkamp), of koek of fruit 
• Tabak werd hem ook op gezette tijden geleverd, hij rookte pijp 
Naarmate de weken verstreken, werden De Cocks aantekeningen in de boekjes steeds 
korter Hij hield alleen wel precies bij welke psalmen hij per dag had gezongen In 
een van zijn bneven leest men "De Psalmen zijn nog al gedung mijne vermaking" 
Ook vermeldde hij vaak dat hij pas na middernacht naar bed ging 

Een onbekende brief van De Cock 
In 7ijn Dagboek hield De Cock niet bij welke bneven hij ontving of verzond Een 
tot nu toe onbekend gebleven bnef van 10 december 1834 aan de 'Heeren D Hen-
dnksz en M Cremer J zn ' - het moderamen van het PKB van Groningen - laat 
ons iets zien van een stnjdbare De Cock in sociaal en financieel opzicht *̂  Hij had 
het nieuwe Reglement op de Provinciale Kerkehjke Weduwen Beurs van Groningen 
ontvangen, waann bepaalde vernieuwingen waren doorgevoerd waartegen hij alge
mene en specifieke bezwaren had De Cocks algemene bezwaar gold het punt 'dat 
bij dergelijke verandenngen de veranderaars dikwijls meer het oog hadden op de 
bevordenng van hun eigen consepten als de verbetenng of het nut hetwelk zij voor
gaven daaruit te zullen voortvloeijen' De Cock heeft dit bezwaar met geconcreti
seerd, waardoor dit een te algemene aantijging bleef Maar hij vraagt wel 'de vnjheid 
[ ] om bij verandenng der geconsütueerde wetten, die associatie te verlaten onder 
betaling van hetgeen hem toekomst en hij bijgedragen heeft' Dit had betrekking op 

H de Cock aan D Hendnksz en M CremerJ zn , 10 december 1834, 'vanuit mijne gevangenis om 
Chnsluswil in Archief CB Middelstum, RHCGA toegang 182, mv nr 27 
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de jaarlijks betaalde som van f. 10.-*^ die De Cock na de breuk met de Hervormde 
kerk terugwenste. De afgescheiden positie die De Cock innam maakt het duidelijk 
dat hij een conclusie heeft getrokken die zakelijk juist was: bij verandering van een 
reglement kan men 'de associatie' verlaten. En daar was De Cock precies aan toe. Hij 
was, zo schrijft De Cock, door het PKB 'om mijns geloofs wille' uitgeworpen. Buiten 
het kerkverband van de NHK hoefde hij waarschijnlijk ook niet meer te rekenen op 
de uitvoering van een reglement waarbij zijn vrouw - mocht zij weduwe worden - de 
nodige financiën uit de Groningse kerkbeurs zou ontvangen. 
Het antwoord kwam ruim een maand later: de heren konden niet op het verlangen 
van De Cock ingaan. Zonder enige argumentatie of toelichting. 

De Cocks contacten met vrouw en kinderen 
O p twee manieren onderhield Hendrik de Cock vanuit de Groninger gevangenis 
contact met zijn gezin. Hij schreef in deze maanden negen brieven naar huis en 
beleefde zes of zeven keer dat zijn vrouw - één keer met zijn oudste zoon (26 janu
ari 1835) - hem in zijn 'pistole' opzocht.""* Indirect werd Frouwe de Cock ook door 
bezoekers uit Ulrum en omgeving op de hoogte gehouden van de toestand waarin 
haar man verkeerde. In zijn eerste brief naar huis maakte De Cock in de aanhef wel 
de opmerking dat hij en zijn vrouw door God 'geroepen waren om te lijden om Zijns 
Naams en zaaks wil'; hij troostte haar met 'de waarachtige troost in leven en sterven' 
dat zij het eigendom waren van de Here Jezus Christus. 
Daarna echter benadrukte hij dat hij blij was waardig geacht te zijn nu te lijden 
voor de naam van Jezus Christus. Na zijn reisverslag maakte De Cock verschillende 
geruststellende opmerkingen die niet alleen een goed signaal waren voor zijn vrouw, 
maar minstens zo goed voor de kinderen. Zijn postscriptum - dat hij na zijn eerste 
gevangenisnacht neerschreef - begon treffend: "Ik mag mij nog grootelijks verblij
den over mijne gevangenis in de vriendschap der menschen, die mij bedienen." Deze 
positieve levensinstelling mag men kenmerkend noemen voor heel de leefwijze van 
De Cock tijdens zijn detentie. 
De frequentie van De Cocks brieven naar huis varieert nogal, wat ook samenhangt 
met het bezoek van Frouwe dat ook geen vaste regelmaat kende. Van haar eerste 
bezoek is een heldere impressie bewaard gebleven: een relaas dat zij zelf bij de 
50-jarige herdenking van de Afscheiding nog eens vertelde: 

"Ik ging, met een trommeltje in de hand, waarin ik eenig gebak en eetbare waren had gedaan 
om mijn man, zoo dit vergund wierd, eenige verkwikking te bezorgen. Hoe bezwaard ging 
ik naar de gevangenis. Ik dacht: wie weet hoe ellendig en radeloos hij wel neerzit. Maar 
hoe verwonderd stond ik te zien toen hij mij ziende uitriep: o vrouw, wat is de Heere toch 
goed! Hij heeft mijn ziel in ruimte gesteld in deze gevangenis; wees niet bekommerd over mij, 
de Heere zal voor alles wel zorgen. Het is zijne zaak waarvoor wij lijden! Toen het mij 
vergunde uur verstreken was, nadat we samen knielend gebeden hadden, ging ik goedsmoeds 
weer huiswaarts " *̂  

*' Die betaling aan het Provinciaal Weduwenfonds liep via de classicale quaestor; Register van inkomsten 
en uitgaven van de Classis Middelstum, in: RHC GA, toegang 182, inv. nr. 65. 

" Het gezin De Cock telde toen drie kinderen: 1. Helenius, 10 jaar; 2. Tjaarda, bijna 6 jaar; 3. Eelbrin, 1 
jaar. Begin oktober 1834 was Jantje op 3-jarige leeftijd overleden. 

" Bron: Een en ander. Ook de weduwe van den vader der Afscheiding ging in de ruste; in: De Vrije Kerk, 
red. H. Beuker, jg. 15 (november 1889), 494-497. 

438 



Cxedctinccrd, 28 november 1834 - 26 februari 1835 

In zijn tweede brier", d.d. 3 december 1834, komen enkele interessante details naar 
voren in verband met de rechtzaak tegen ds. Scholte. De Cock had via Schildkamp 
van Scholtes advocaat gehoord dat Scholte voor de rechtbank allen die tegen hem 
hadden getuigd als meinedigen had aangemerkt. Nu diende hij ervoor te zorgen dat 
er getuigen a décharge naar Appingedam kwamen, en de vraag was of De Cock er 
enkele kon noemen. Deze merkte nu op dat de kerkenraad van Ulrum zou kunnen 
getuigen en dat er ook nog negen mannen uit Ulrum en omliggende plaatsen in aan
merking kwamen; ze waren op 12 oktober in de kerk van Ulrum getuige geweest van 
de onenigheid tussen ds. Scholte en consulent ds. Smith. 
De Cock hoorde later dat de uitwerking van het getuigenis van een aantal van deze 
medestanders positieve gevolgen had voor Scholte. 
In een eerste 'N.S.' (Naschrift) gaf hij zijn vrouw het verzoek door van drukker Bolt 
uit Groningen om de overgebleven gedrukte exemplaren van de Acte van Afschei
ding terug te bezorgen; zij moest 'even aanteekenen hoeveel'. In een ander 'N.S.' 
gaf hij de groeten door van 'vader en Derk' die van haar brief aan Hendrik 'had
den gehoord'.^' In een derde 'N.S.' vroeg De Cock zijn vrouw om een 'hoofdkaasje 
van zwijn of koevleesch' mee te nemen (of te laten bezorgen) en anders 'een koe of 
zwijnentong'. 
De derde brief aan zijn vrouw schreef De Cock op zondag 7 en maandag 8 decem
ber. Hierin spreekt hij de hoop uit dat ze hem gauw komt bezoeken. Ook maakte hij 
melding van het verzoek dat zij enkele dagen bij hem zou mogen blijven. Over uit
gever J.H. den Ouden te Amsterdam, die veel geschriften van Reveilmcnsen uitgaf^, 
maakte hij opmerkingen die aangeven dat deze 'zoo verkeerd is'. Dat had betrekking 
op de door De Cock aan hem toegedichte opvatting dat de Hollanders in het alge
meen liefst de mensen zelf willen bekeren en 'den Heere Jezus het werk van zaligma
king uit handen nemen', en daarmee 'de voorzegging des Heeren verijdelen 'In de 
wereld zult gij verdrukking hebben". Op welke kwestie dit betrekking heeft, kunnen 
we niet zeggen. Wel is duidelijk dat de uiteenlopende visie op kerk en kerkherstel voor 
verdere verwijdering tussen De Cock en Den Ouden heeft gezorgd.^^ Een en ander 
geeft wel aan dat in de ReveiUcring met een uiterst kritische naar De Cock gekeken 
werd, die er zelf niet voor terugdeinsde om theologische verschillen tussen geloofsge
noten scherp te markeren. Daarnaast maakte De Cock een kleine woordspeling op 
de titel van een geschrift van zijn Sneker medestander N. Borneman: "Ook roepen 
de Roepstemmen van Borneman nog al vrij luide. Ik heb daar een groot [aantal van 
HV] 20 exemplaren van gekregen en zal er bij gelegenheid eenigen van zenden."^'' 
Aan deze Fries schreef De Cock in de gevangenis een uitvoerig verslag van zijn 
wederwaardigheden in de maand voorafgaand aan zijn gevangenschap, welke bron 
veel belangwekkende details bevat voor de biografie van De Cock. 

Deze bnef was zowel aan zijn vrouw als aan zijn gemeente gencht 
Het ging hier om vader Helenius Venema en broer Derk Venema uit Wildervank De bnef van Frouwe 
aan haar man - waarvan bij melding maakte -̂  is met bewaard gebleven 
Den Ouden verlegde in 1834 zijn uitgeefactiviteiten meer naar de publicaties van de 'oude schiijvers' 
Over deze uitgever J Vree, J H den Ouden, in BLGN'P, V, en de daar vermelde literatuur Ook J 
Vree, Den Ouden en Van Benthem Een casus betreffende de verspreiding van gereformeerde lectuur 
in Zeeland (1823-1836) In Jaarboek mor de Nederlandse boekgeschiedenis, 8 (2001), 171 -186 
Volgens J Wesseling, Afsch Fnesl, III, 136v heeft Borneman omstreeks 1834 zeker negen geschnftjes 
gepubliceerd, de derde in de nj was Algemeene roepstem aan de Geref in Nederland, Sneek 1834 (16 pp) . 
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Een volgend briefje aan zijn vrouw bevatte een nieuwjaarwens en allerlei korte 
mededelingen en verzoeken. Zo schreef hij bijv. "Vader heeft de Boerenplaats naar 
genoegen verkocht." Maar ook vroeg hij Frouwe: "Als gij in de stad komt neem dan 
mijne bril mede, uit de studeerkamerlade." De Cock las veel en klaagde wel eens over 
zijn ogen. En dan klaagt hij over het feit dat de Gouverneur hem nog geen vnjheid 
van drukpers heeft verleend. Ook gebeurde het dat de doorzending van de brieven 
erg traag verliep. De Cock moest zich er bij neerleggen dat de hoogste gezagsdrager 
van Groningen hem hierin niet ter wille was; sarcastisch typeerde De Cock dit toe
zicht als 'inquisitie'. 
O p maandag 5 januari 1835 neemt De Cock weer de pen ter hand om zijn vrouw 
te schrijven.^^ Die morgen had de gevangene twee bezoeksters bij zich gehad, eerst 
'Jufvr. Schildkamp' die hem had verteld dat Frouwe graag weer een bnef van hem 
wilde ontvangen^^, daarna 'de schoondochter van Klaas de Wit'.^' Zij was van plan 
om - na een bezoekje aan De Cock - haar schoonvader op te zoeken die in Hoorn 
een lange gevangenisstraf uitzat wegens 'mishandeling' van ds. N. Smith (op 12 
oktober 1834). De Cock kwam van haar te weten dat er op de voorbije zaterdag 
getuigen voor de rechtbank waren verschenen 'die alle een eenparig getuigenis zijner 
onschuld hadden afgelegd'. Er was dus hoop dat de oude De Wit door een herzien 
vonnis eerder zou vnj komen. Het is er echter niet van gekomen. 
Verder had De Cock een aardige opwekking voor zijn zoon Helenius om dubbel 
gehoorzaam te zijn. En de volgende opdracht kwam uit vaders pen voor zijn oudste 
zoon: 

"Leer vlijtig mijn zoon den Cathechumus en bid den Heer dat hij die u ook mag keren 
verstaan. Gedenk dat van Ongenes, een der kerkvader^ naderhand nog bisschop geworden in 
Alexandra de hoofdstad van Egypte, verhaald wordt, dat hij zynen vader om desgeloofs wil 
in de gevangenis zynde een bnef schreef, waann hij hem opwekte om getrouw te zyn en zich 
nut om hunnentwil nl zyne moeder en 8 kinderen te bekommeren. O hoe groot was de liefde 
in du dagen voor 's Heeren naam en zaak dat zelfs de kinderen den dood niet ontzagen maar 
zelfs tegemoet snelden gelijk van dienzelfden verhaald wordt om door de ojferhande hunnen 
ligchamen den dneeenigen God te verheerlijken." 

In dezelfde brief had De Cock zijn blijdschap uitgesproken over het feit dat Simon 
Sluiter namens de kerkenraad van Ulrum naar de koning was afgevaardigd."' Hij 
hoopte dat Frouwe hem ook belast had met aandacht te vragen voor de gevangen
schap van De Cock, waarover deze zelf al aan de koning had geschreven. Graag zou 
De Cock het antwoord van de koning vernemen.^' 
De brief van 19 januari 1835 bevat een gegeven dat tot nu toe weinig aandacht heeft 
gekregen. De Cock schrijft zijn vrouw het volgende: "Dat gij het huis niet gekocht 
hebt is mij goed, de Heere regeert en wij weeten niet wat goed is, ook zal hij zorgen 

Zoals meer bneven is ook deze ongedateerd, door vergelijking met het 'dagboekje' van De Cock blijkt 
dat de bnef op 5 jan 1835 is geschreven 
De door De Cock verzonden bneven kwamen kennelijk met zo v lot door de gevangeniscensuur 
Hier gaat het om Martje de Wït-Holwijn, getrouwd met Lammert Alberda de Wit te Grootegast, H 
Veldman, Hemlnk, 230, 262 
Die reis had plaatsgevonden m de eerste week van jan 1835, zie ons hoofdstuk 9 
Sluiter heeft geen audiëntie bij de koning weten te verknjgen, waarna hij nog m Den Haag de in te 
dienen stukken per post aan de vorst heeft toegezonden Het uiteindelijke antwoord van de konmg was 
negatief, zowel wat betreft Ulrums verzoek als dat \ a n De Cock 
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voor de plaats onzer woning, maar ik verwonderde mij eenigsints dat gij mij de rede 
niet schreeft waarom gij voor die prijs het niet gekocht had, daar onze taxatie nog 
eenigsints hooger was. Gij kunt mij dat nader wel eens schrijven of mondeling zeg
gen wat u hiertoe bewogen heeft." 

We maken hieruit op dat De Cock, in het vooruitzicht dat zijn gezin de pastorie binnen afzien

bare tijd moest verlaten, zelf in Ulrum voor een nieuwe behuizing wilde zorgen en die zorg niet 

(direct) aan de afgescheiden gemeente wilde opdragen Hij wilde zijn plaats in de gemeente 

dus niet opgeven, maar een vaste locatie zien te verknjgen om zijn dienst te bhjven verrichten 

Omdat we niet beschikken over de brieven van Frouwe aan haar man en al evenmin over deze 

huisvestingsproblemen iets vernemen uit De Gock gevangenisdagboek, ontbreekt verder bijna 

iedere aanwijzing over de zaak Slechts vanuit de kring van het burgerlijk bestuur van Ulrum is er 

een aanwijzing dat de familie De Cock nog tot 1 mei 1835 in de pastone heeft gewoond - inclu

sief een groep van vier militairen '* Daarna heeft het gezin nog een korte tijd ingewoond bij een 

weduwe in Ulrum In de tweede week van mei heeft het gezin Ulrum vaarwel moeten zeggen en 

kreeg het onderdak in Smilde, bij de hen bevnende Hendrik Sickens 

De bnef maakt ook melding van een tamelijk ernstig incident tijdens een godsdienst
oefening op donderdag 15 januari 1835 in Wildervank, waar Poppe de Wit voorging. 
In aanwezigheid van de veldwachter heeft het gepeupel - door De Cock aangeduid 
als 'kinderen der ongehoorzaamheid' - de ramen ingegooid van de woning waar 
men vergaderde; de aanwezigen moesten zelfs vluchten. De Wit en 'de juffer Dij-
kema""' waren 'agteruit gevlucht' en klopten 's nachts aan bij Jan Rengers Brouwer 
die in Wildervank woonde, in de richting van Stadskanaal. 

Van een vrouwelijke bezoekster had De Cock het gerucht vernomen dat de recht
bank in Leeuwarden een oefenaar had vrijgesproken, nadat de Groninger rechtbank 
deze had veroordeeld. Hij schrijft daarover dat 'indien het bevestigd wordt [dit] een 
zegen zou zijn indien de Heer de oogen der regters opent en Zijn volk genade doet 
vinden in hunne oogen'.^^ De Cock besluit zijn brief van 19 januari met een kort ES.: 
'Hiernevens wat vuil goed en een stuk koek voor de kinderen '"'' 
Op de 26'" januari 1835 kwamen Frouwe de Cock en Helenius op bezoek. Daarna 
zond Frouwe zelf weer een brief naar haar man. Dat zal de belangrijkste reden zijn 
dat er pas op 4 februari weer een brief door De Cock werd geschreven. Uit deze 
bnef merken we dat de verhuizing van het gezin De Cock aanstaande is. De boeken 
moeten met in het kabinet worden geplaatst, vindt De Cock, 'die zijn te zwaar, het 
is veel beter dat gij planken op de vloer leggende die in een of ander hoek van de 
kamer tegen het beschot op elkander te stapelen, de grootsten onder, dan kunnen er 
in eene kleine ruimte nogal veel op elkander gestapeld worden' 

Hierover wordt mededeling gedaan in een bnef van burgemeester Bazuin van Ulrum aan de Gouver
neur van Groningen d d 11 mei 1835, in Brievenboek bui^emeester van Ulrum, Archief van de gemeente 
Ulrum 1835, nu Gemeente De Marne, Leens 
Poppe de Wit trouwde later met Alberdina Dijkema uit Groningen, we nemen dan ook aan dat zij hier 
aanwezig was met haar aanstaande man 
Bnef van De Cock aan zijn vrouw d d 19januan 1835, de bedoelde zaak had waarschijnlijk betrekking 
op het optreden in het Groningse Zevenhuizen van de Friese oelenaar Fedde M Riemsma, die dtiar 
op 23 oktober 1834 voor minder dan 20 personen had gesproken en door de rechtbank van Groningen 
was vrijgesproken, na appel door de Groningse officier van justitie werd liij ook door de rechtbank van 
Leeuwarden vnjgesproken K ter haan en H] Jansonius, Gedenkwaardigheden, 155, J Wessehng, 4/51^^ 
Fnesl, III, 347w 
O p 20 jan 1835 kreeg De Cock bezoek van 'de Jonge Knelske' die hem verraste met een stuk koek 
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De brief van 4 februari maakt weer eens melding van een bijzondere bezoeker; 
het was deze keer 'luitenant Smid' uit Zwolle, wiens volledige naam Wolter Wagter 
Smitt** was, luitenant bij de plaatselijke schutterij, 'die mij vele complimenten van 
de vrienden van Zwol gebragt heeft alsmede twee brieven, een van Jufvrouw Rid-
derinkhofP' en een van Willempje.''''' De heer en mevrouw Ridderinkhoff deden 
hem het verzoek 'om eens bij hen te komen'; zij bezaten het buitenhuis Hofwijk te 
Ankum onder Dalfsen. 
De laatste brief uit de gevangenis is door De Cock gedateerd op de 15* februari.^' 
Het eerste dat hij schrijft is een reactie op de verhuizing van zijn vrouw en kinderen: 
"Aangenaam was het mij uit uwe letteren te vernemen dat gij zoo welgemoedigd de 
pastorie hebt mogen verlaten, waarvan ik nevens u in den geest afscheid genomen 
heb'. Hij draagt de behoeften van zijn gezin op aan God 'die mij dagelijksch ook nog 
goed is en mij bewaart in allerlei opzicht voor het minste of geringste ongemak'. Ver
der wil hij niet meer dat Frouwe naar een eigen woning in Ulrum gaat zoeken, want 
de familie is 'volstrekt niet bepaald aan Ulrum' gebonden. "Wij konden desnoods 
hier ook in Groningen op eene bovenwoning gaan, of zoo het anders niet kon bij 
moeder Venema gaan inwonen voor eenjaar." Ook deze zaak beziet De Cock in het 
licht van het geloof: "Ik heb hierover nog geen zwarigheid maar zie op den Heer die 
ook in dezen ons den weg wel kan en zal aanwijzen door de leidingen Zijner voorzie
nigheid." De Cock is intussen slecht te spreken over de vernieuwde inkwartiering 'bij 
de beknoptere woning'; hij vindt dat 'eene grove onbillijkheid'. Ook brengt De Cock 
zijn vrijlating ter sprake en meldt dat hij na zijn vrijlating nog in de stad zal blijven 
en niet voor zaterdag zal thuiskomen. Tevens geeft hij zijn vrouw te kennen dat ds. 
Scholte naar de stad Groningen zou komen voor de afhandeling van zijn proces. 
Scholte was - naar hij berichtte in een brief aan De Cock - intussen met geweld 
uit zijn pastorie gezet. Eveneens wist Scholte te vertellen dat er in Zeeland 4000 
afgescheidenen waren. En een brief van een zekere Stoppelmoer uit Oost-Friesland 
meldde dat daar 'ook eenigermate meerder levendigheid komt'. "Hartelijk heb ik mij 
met die brief vermaakt wegens deszelfs eenvoudigheid en naifheid." 

De bezoekers: potentiële afgescheidenen? 
Tijdens de drie maanden detentie van De Cock heeft hij volgens zijn dagboekaante
keningen van 125 mensen bezoek gekregen.''^ Het aantal bezoeken kunnen we stellen 

Wolter Wagter Smitt (1804-1846), luitenant bij de schutten) te Zwolle; raakte bijzonder bevnend met 
De Cock deze bevestigde zijn huwelijk in maart 1835 en ze brachten samen in 1836 een bezoek aan de 
broeders op Urk, Smitt ging regelmatig voor in de samenkomsten van de afgescheidenen, werd nader
hand een van de leiders van de 'kruisgemeenten', was voorstander van de omerkone handhaving van 
de Dordtse Kerkorde, in 1841werd hij predikant te Zalk (bij Kampen), F L Bos in BLGNP, II, vgl. Joh 
de Haas, Gedenkt, 1, 246-248, J Wesseling, Afsch Ov, I, reg 
De familie RiddennkhofT te Zwolle had De Cock logies aangeboden en verder geholpen op zijn reis 
naar Den Haag, mei 1834 J Wesseling, AJsch O» , I en II, reg 
Met WiUempje werd gedoeld op Willempje Schutte die even buiten de Diezerpoort m Zwolle woonde, 
in haar woning werd de afgescheiden gemeente van Zwolle geïnstitueerd J Wesseling, 4 / ÏC^ OV , I, 137 
Het door Helenius gepubhccerde bnefje (Hendnk, 375v.) dat begint met de zin 'De ure mi)ner verlossing 
is gekomen', is met uit de Groningse gevangenis geschreven, maar uit Kampen, waar De Cock in juni 
1835 korte tijd gevangen zat De daann voorkomende notitie dat hij 'zonder onderzoek' weer vnj man 
wordt, kan met in verband staan met zijn detentie in Groningen 
Het aantal bezoekers had nog iets hoger kunnen zijn; De Cock maakt m zijn aantekeningen melding 
van enkele mensen die wel het voornemen hadden hem te bezoeken, maar om onbekende redenen er 
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op 197, een vrij hoog aantal voor hen die iemand in de gevangenis opzoeken. We ver
wijzen voor het overzicht van de bezoekers en de data naar de bijlage bij dit hoofdstuk. 
Van alle bezoekers hebben er 92 De Cock één keer opgezocht. We telden 31 vrou
wen, van wie de Stad-Groningse dames Schildkamp en Gozen elk acht keer hun pre
dikant opzochten en hem ook vaak 'verzorgden' met (extra) voeding en drinken, of 
met een lekkernij zoals taart of koek. Onder de bezoekers tellen we 13 familieleden 
van De Cock; onder wie ook mensen die niet met de Afscheiding meegingen. 
De 94 mannelijke bezoekers waren meestal medestanders van De Cock die al met de 
Afscheiding meegegaan waren of zouden meegaan. Van 43 van hen is ons bekend 
dat ze in hun plaatselijke gemeente in het bijzondere ambt dienden. De Hervormde 
predikant van Huizinge, J.B. Snoek, was de enige van De Cocks ex-collega's die de 
gevangene heeft opgezocht - zijn poging mislukte echter, hoewel De Cock hem wel 
registreerde in zijn aantekeningen. Ds. Snoek stond in dogmatisch opzicht dichtbij 
De Cock. De geografische spreiding van de woonplaatsen van de bezoekers laat zien 
dat er 25 mensen in de stad Groningen woonden; dus een hoger aantal dan de 12 
eerste leden van de afgescheiden gemeente daar. Deze mensen hebben een grote 
mate van solidariteit betoond aan De Cock. 

Daarnaast woonden er van de bezoekers 73 in de provincie Groningen, onder hen 
15 leden van de gemeente van Ulrum. Uit de andere provincies kwamen er 5 uit 
Friesland, 12 uit Drenthe en 2 uit Overijssel; van 8 mensen is de woonplaats niet 
bekend. De man die de langste reis heeft moeten maken om De Cock te bezoeken 
was oefenaar Otto Voortman uit Rijssen.*"^ 
Met betrekking tot het contact van De Cock met 'de buitenwereld' zal men er goed 
aan doen bij de hier vermelde cijfers nog de brieven te tellen van mensen die op 
schriftelijke wijze met hun vervolgde voorganger meeleefden. We beschikken helaas 
niet over een volledige lijst van namen van deze sympathisanten. 
Gelet op de wel bekende gegevens kunnen we aannemen dat De Cock in de gevan
genis van Groningen verder is gegaan met de opbouw van een soort netwerk van 
aanstaande afgescheidenen van waaruit de Afscheiding zich in Noord-Nederland op 
een vrij snelle manier heeft kunnen ontplooien. 
Men kan ook nagaan wie als absent moeten worden gemeld bij het overzien van de 
lijst van bezoekers. Daar bij kan men denken aan Luilsen J. Dijkstra uit Smilde. Hij 
bevond zich van 2-12 december 1834 echter in de Asser gevangenis. Over de maan
den daarna weten we niet waarom hij niet één keer met zijn Drentse vrienden naar 
de Groninger Zoutstraat is gereden. Van die vrienden bleven ook de zonen van Meis
ter Albert Kok thuis in Dwingelooo en omgeving. Een reis in het winterse jaargetijde 
was ook niet zo gemakkelijk. Via brieven onderhield men wel contact. 

Geschriften voor de druk gereed gemaakt 
De Cock heeft zijn tijd in de gevangenis ook nuttig gemaakt door enkele geschriften 
gereed te maken voor de drukpers. We volstaan hier met het noemen van de (ver
korte) titels. ™ 

niet toe zijn gekomen. Dat kan o.m. te maken hebben met het voorschrift dat er per dag niet meer dan 
drie bezoekers mochten worden toegelaten. 
J. Wesseling, AJsch. Overijssel, II, reg. 
Deze geschriften werden in hel voorjaar san 1835 uitgegeven; H. de Cock, VG., II, 5 (waar de eerste 
drie genoemde werken van het onjuiste jaartal. 1834 werden voorzien. 
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• Verder berigt nopens mijne verantwoording voor de Synode 
• Boetbazuin, door Derk Jans (Voort) 
• Eene zarnenspraak tusschen een' Vader en ^oon, door K. van de r Schuur 
• De zoogenaamde Evangelische Gezangen. 
• Wederlegging van het goddelooze stuk, getiteld: Beschouwing van de Belijdenis. 

Vrij m a n 
In de loop van donderdag 26 februari 1835 werd De Cock in vrijheid gesteld. Hij 
nam verschillende door hem geschreven teksten in ontvangst die de regenten van 
hem ter beoordeling hadden ontvangen, maar die ze niet hadden laten verzenden. 
Zijn eerste doel was niet om zo snel mogelijk thuis te komen, maar zijn vrienden 
in de stad op te zoeken. Deze nodigden hem uit om die avond naar Haren te gaan 
om een vergadering van sympathisanten - waarschijnlijk een bestaand conventikel 
- toe te spreken. Dat gebeurde in het huis van de weduwe van Jan Lucas Sluiter aan 
de toenmalige Achterweg (nu: Kromme Elleboog) in Haren. De veldwachter was 
getuige van een langdurige vergadering die om negen uur begon en pas om half 
twaalf werd beëindigd. Die avond kwamen de ongeveer 25 aanwezigen - waarvan 
een aantal inwoners van de stad - niet tot een besluit over instituering van een afge
scheiden gemeente in Haren." Deze stap zette men in Haren in 1852; zolang was 
men aangewezen op het conventikel of op de afgescheiden kerk van Groningen. 
De Cock reisde op zaterdag 28 februari 1835 weer naar Ulrum. 's Avonds arriveerde 
de trekschuit in het haventje en werd hij verwelkomd door ongeveer 50 mensen die 
met psalmgezang hun dominee begroetten. 

Zondag 1 maart werd er een godsdienstoefening van 18 personen gehouden ten 
huize van ouderiing J.J. Beukema, maar op straat bevonden er zich nog wel 150 
mensen, deels mensen uit Friesland en het Groningse Westerkwartier. Op last van 
de burgemeester Bazuin persoonlijk werd de huisgodsdienstoefening gestaakt en de 
menigte door patrouillerende militairen uiteen gedreven, 's Middags was dat opnieuw 
aan de orde toen men bij kuiper Jakob Hommes vergaderde. De militaire comman
dant moest zijn gezag laten gelden om een eind aan de samenkomst te maken. De 
sfeer was nog steeds geladen - ook omdat men had vernomen dat ds. H.P. Scholte 
door de rechtbank van Appingedam was vrijgesproken van schuld aan de wanorde
lijkheden in oktober 1834. Dat was voor de volgelingen van De Cock een bijzonder 
bemoedigend bericht. Burgemeester Bazuin die de gangen van De Cock scherp in 
de gaten hield, was door de officier van justitie nadrukkelijk gewezen op de risico's bij 
de terugkomst van De Cock; er zou 'een ernstig toezicht op hem gehouden en zijne 
gedragingen nauwkeurig gelet moeten worden'.'^ De burgemeester rapporteerde 
ervan aan de officier van justitie te Appingedam" en aan de Gouverneur van Gro
ningen'* en hij benadrukte dat het toch onbetamelijk was om 'onder de openbare 

" J. Wesseling,4/tcA. Gron., I, 220v. 
" Brief van de Officier van Justitie te Appingedam aan de Burgemeester van Ulrum; Archief van de voorma

tige gemeente Ulrum, nu Gemeente De Marne, inv. nr 217. 
" Rapport van de burgemeester van Ulrum aan de Officier van Justitie te Appingedam d.d. 2 maart 

1835; Archief Beüuur van de voormaligegenuente Ulrum, nu Gemeente De Marne, inv. nr. 70. 
" Rapport van de burgemeester van Ulrum aan de Gouverneur van Groningen d.d. 3 maart 1835; in: 

Archief van de voormalige gemeente Ulrum, nu Gemeente De Marne, inv. n r 72. 
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godsdienstoefening' (in de Hervormde kerk) een aparte samenkomst te houden. En 
tevens dat het een goede zaak was 'ter voorkoming van verdere onheilen', om deze 
samenkomsten 'in den beginne met kracht tegen te gaan'. 
Zo bleef ook de pastorie van Ulrum tot aan het moment van vertrek belast met de 
inkwartiering van vier militairen, iets waarover De Cock zich beklaagde tegenover 
de burgemeester Maar er komt geen verandering in deze zaak: hij wordt volgens het 
gemeentebestuur 'niet boven anderen bezwaard'; er zijn voldoende slaapplaatsen in 
de pastorie. Zo heeft het gezin De Cock tot 1 mei 1835 - toen het de pastorie moest 
ontruimen - permanent te maken gehad met de aanwezigheid van een groep mili
tairen. Kort daarna vetrok de familie De Cock naar Smilde. 

Evaluatie 
Overzien we de periode van de detentie in Groningen van Hendrik de Cock, met 
name vanuit het aspect van de mogelijke doorwerking van de Afscheiding, dan is het 
paradoxale niet weg te denken. De man die klaar staat om de kerk waarvan hij zich 
op 13 oktober 1834 had afgescheiden terug te laten keren tot haar zuivere 'roots', 
wordt stilgezet. De man die brandt van ijver voor deze als reformatie van de kerk 
te typeren activiteit moet wachten tot het moment dat het hem gegeven wordt zijn 
plannen uit te voeren. Hij mag zich bezinnen op zijn toekomst. Hij weet in dat alles 
dat God hem leidt, ook al weet hij niet hoe dat concreet in zijn leven zal gaan. De 
Cock weet van overgave aan de wil van zijn Zender 
We constateren na de drie maanden gevangenschap dat zijn geestkracht niet gebro
ken is; ook niet nadat zijn gezin intussen de pastorie van Ulrum heeft moeten ont
ruimen. Evenmin maakt het feit van een structurele verarming hem niet klein voor 
de mensen. Datzelfde kan gezegd worden van de pijn van de voortdurende militaire 
bezetting van Ulrum. 
Hoofdzaak is verder dat De Cocks houding in confessioneel opzicht niet is veranderd: 
zijn strijd tegen het 'liberalisme' in de kerk en zijn opkomen voor de Gereformeerde 
geloofsbelijdenis en haar belijders zal onverminderd doorgaan. 
En bij alles wat De Cock voortaan zal ondernemen, gaat hij na zijn vrijlating met 
betrekking tot zijn grote missie meer bedachtzaam, meer planmatig te werk. Hij 
heeft het in de gevangenis ontstane 'netwerk' van vrienden voor ogen en weet dat zijn 
medestanders hem graag in hun kringen zullen ontvangen. 
We vernemen geen klacht over het feit dat De Cock op het moment van zijn invrij
heidstelling nog altijd de enige predikant in Noord-Nederland is die zich heeft afge
scheiden. De Cock laat niets merken van een zekere schroom, beduchtheid of vrees 
dat hij als enige voor een enorme taak wordt gesteld als hij de Afscheiding in zo 
goed als elk kerkdorp wil doorvoeren. Ook is er niets van terughoudendheid in zijn 
optreden te merken als het gaat om de betaling van de boetes die hem kunnen wor
den opgelegd. Hoogstens dat ook hij iets voorzichtiger wordt bij het overschrijden 
van het wettelijk toegestane aantal aanwezigen in een huiselijke godsdienstoefening. 
Maar dat maakt in sommige gemeenten al weinig uit, omdat de overheden zelfs bij 
een lager aantal dan 20 personen toch overgaan tot het verbieden en uiteenjagen van 
de bijeenkomsten. 
Het kernpunt van De Cocks verkondiging kan men ongetwijfeld vinden in de woor
den van Efeziërs 2 vers 8 - 1 0 , waar de volstrektheid van Gods genade centraal staat, 
tegenover de absolute onmacht van de doodzondige mens. Vanuit dit bijbelwoord 
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loopt een duidelijke lijn naar de Dordtse Leerregels die in de geloofsopvattingen van 
de Afgescheidenen een belangrijke plaats innemen. Juist deze kernzaak heeft De 
Cock blijvend aangezet om door te gaan met zijn missionaire oproep tot afscheiding 
en wederkeer. 

446 



Gedetineerd, 28 november 1834 - 26 februan 1835 

B I J L A G E 1 | D E C O C K S L E C T U U R I N D E G E V A N G E N I S 

De boeken die Hendrik de Cock in de gevangenis las zijn te verdelen in drie catego
rieën: 
a. historie (zowel algemeen als vaderlands); 
b. kerkhistorie; 
c. stichtelijk. 
Een beknopt overzicht van auteurs en of titels geven we hier: " 

Ad a: Biografische schetsen (veelal van Guthry) over Karel V, Maximiüaan I, Philips 
II, Huis van de Medici, het Oproer van Gent, Ferdinand l, de komedies van Joh. 
Reuchlin, Gustaaf l van Zweden, Caesare Borgia, Pierre de Terrail, Macchiavelli, 
Skanderberg, Hunyadi, Jeanne d'Arc, Richard Leeuwenhart, de kruistochten, de 
Duitse keizers Hendrik l t /m VI, Frederik Barbarossa, Floris IV graaf van Holland, 
Willem II, Frederik II, Koenraad IV en Konradijn, keizers van Duitsland, Karel 
van Anjou, het Siciliaanse Vesper, Philips IV de Schone, Adolf van Nassau Rooms 
koning, de graven van Holland Dirk I en II, Boudewijn van Vlaanderen, Radbod 
van Friesland, Pippijn I, Leo I, II en III keizers van het Byzantijnse rijk, Constan-
tijn V en Leo IV (Byz. Rijk), Irene keizerin van Byzantium, Justinianus, keizer van 
Byzantium. Karel de Grote, Zenobia van Palmyra, Titus Vespasianus, Julianus de 
Afvallige, Arminius van de Cherusken (alias Hermann), Commodus, Nero, Galba, 
Otho, Vilellius, Domitianus, Constantijn de Grote; vertaalde werken door de 17*-
eeuwse Nederlander Simon de Vries. 
Ad b: Biografische schetsen van Guthry over: John Knox (meer dan één boek over 
deze Schotse hervormer), Ignatius Jordain, Galeazzo Caraccioli, Maarten Luther, 
Jane Gray, Eduard VI, Mary Tudor, Elisabeth Tudor, de Parijse Bloedbruiloft, Tho
mas Miintzer, Jan van Leiden, Hendrik VIII, paus Alexander VI (Borgia), de Hus
sieten, Concilie van Konstanz, Johannes Hus, Hieronymus van Praag, pausen Gre-
gorius VII en IX, Bernardus van Clairvaux, Concilie van Nicea 787; verder las De 
Cock uit het werk van Gottfired Arnold (pim. 1700), Beza over Calvijn, Margaretha 
Corbet, Abraham Trommius, uit de werken van Abraham van de Corput over Tho
mas Becket, Thomas Cranmer, Bernard Gilpin, de Engelse Tudors, verschillende 
Engelse persoonlijkheden uit de Reformatietijd, Stephanus Bathory, een aantal Rus
sische tsaren, de leden van het Schotse huis Douglas, Andrew Melville (de opvolger 
van Knox), John Brown. 
Ad.c: W. a Brakel [Redelijke Godsdienst,'^), Jac. Koelman [Hervormingsleerrede en Eerste 
preek over Ezra), H. Witsius (een afscheidsrede), ds. D. Molenaar (Catechismuspreken), 
Abraham Capadose. 

Omdat De Cock slechts een enkele keer aangeeft wat deze lectuur voor hem bete
kend heeft, kunnen we weinig bijzondere conclusies uit dit overzicht afleiden. De lec
tuur was breed van samenstelling en qua genre sterk biografisch van aard. Ook was 
het vrij sterk gericht op bijzondere, soms heldhaftige personen die in de Europese 
geschiedenis een rol hebben gespeeld. 

" Voor uitvoerige annotaties over de hier vermelde schrijvers, titels en onderwerpen zie: H. Veldman, 
Hendnk de Cock, 243-271. 
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BIJLAGE 2 | ALFABETISCH OVERZICHT VAN DE BEZOEKERS 
VAN H E N D R I K DE C O C K IN DE G R O N I N G E R 
GEVANGENIS, MET DE DATA VAN HUN BEZOEK 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

8 
9 
10 

11 

12 
13 

14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 

23 
24 

25 

26 

27 
28 

29 

30 

31 
32 
33 
34 

35 

36 

37 

38 
39 

40 
41 

42 

43 

J R Ananias * 
W Ananias  Swartwolt 

H N Besseling * 

J J Beukema * 

B E van Bolhuis 

Vrouw Bolhuis 

J H Bolt 
A P Bos 

Antje (vrouw v J T Bos ') 
J L Bos* 

J T B o s * 

Boukje 
J J Bouwman * 

PA Bouma 

K W Brands 

S P B n U 
A P Brouwer  Kloppenburg 

H R Brouwer  Baas 

J R Brouwer * 
R A Brouwer * 

H C Buning 

H M Buning  de Cock 

F H de Cock  Venema 

H G de Cock 

Helenius de Cock 
R T de Cock 

T de Cock 

J J D o l 
F Drok * 

D D Drukker* 
K J Dwarshuis * 

A Dijkema 
K A Dijkema  Huberts 
J L Dijkhuis 

Koba Dijkhuis 

M W Dijkstra * 

H D Eerhard 

A Ensing  de Ruiter 

B Fix 
H E Gelms * 

J Glas 

A Gor t* 
T J Gozen Dijkstra 

Groningen 
Groningen 

Onstwedde 

Ulrum 

Groningen 
Groningen 

Groningen 

Groningen 

Niekerk (bij Ulrum) 
Sledum 

Niekerk (bij Ulrum) 

Sappemeer 
Warffum 

Uithuizermeeden 

Sauwerd 

Adorp 
Wildervank 

Wildervank 

Wildervank 

Wildervank 

Wildervank 
Wildervank 

 4 / 1 2 

 2 9 / 1 2 

Ulrum  7 / 1 2 , 1 0 / 1 2 , 1 6 / 1 2 , 

Winschoten 

Ulrum 
Winschoten 

Wildervank 

♦Oldehove 

Smilde 

Stroobos 
Warffum 
Groningen 

Groningen 5/12 , 

Hornhuizen 

Hornhuizen 
Doezum 

Groningen 

Groningen 

Midi aren 
Oude Pekela 

 2 / 1 2 , 

1 7 / 1 2 , 2 3 / 1 

Zuidbroek of Uithuizermeeden 

Hoogeveen 

Groningen 

 1 3 / 1 2 

 1 2 / 1 
 1 9 / 2 

 2 6 / 1 

 1 1 / 1 2 
 2 9 / 1 

 1 9 / 1 2 
5/1 

22/12, 19/1 ,9 /2 

 3 / 1 2 
 1 0 / 1 2 , 2 9 / 1 , 4 / 2 

 6 / 2 

 1 6 / 1 

 1 2 / 1 2 
 3 0 / 1 2 

6/12 
7/1 

18/2 
7/1 

18/2 

12 /1 ,24 /1 ,14 /2 
 2 9 / 1 2 

9 / U , 13/1 26/1 

 1 9 / 1 2 
 2 6 / 1 

 7 / 1 2 

1 5 / 1 2 , 1 7 / 1 , 6 / 2 
30/1 

 3 / 2 
 1 7 / 2 

17/1 

13/12,22/12 
3 1 / 1 , 16/2 ,21 /2 

 8 / 1 

17/2 

 1 7 / 2 
20/12 

9 /12 ,21 /1 

25/2 

 2 / 1 2 , 19/2 
 2 7 / 1 

 1 6 / 1 2 

3 / 1 2 , 1 0 / 1 2 , 1 8 / 1 2 , 3 1 / 1 2 , 

12/1, 14/1,5/2,7/2 
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44 

45 

46 
47 

48 

49 

50 
51 

52 
53 

54 

55 

56 
57 

58 

59 

60 
61 

62 
63 

64 

65 

66 
67 

68 

69 
70 
71 

72 
73 

74 

75 
76 

77 

78 

79 

80 
81 

82 
83 

84 

85 

86 
87 
88 

89 

90 

J P d e G r a a f f 
H N Groothuis - van der Borgh 

Haje (met de krukken) 
Hajer 
F Hekma * 

PJ van der Helm 
H Hessels 

K J Hofman 
H W Horimgs, * 

J G Huiskes* 

R A K e m a * 

Knelske (ook de jonge K ') 
G H Koster - Hulshoff 
Vrouw Kruiger 

G S van der Laan * 

K A van der Laan * 
E Lindeman * 

L ter Loc * 
Louwme 
S T Luininga * 

R P Medema * 

P (of R T) Mees 

Vrouw Mees 

J Meijer 
J Meyenng * 

EJ Molenaar 

J J Mooi * 
W Mugge 

AJ Mulder * 

J Oehe 
PK Rademaker* 

Rense 
A vd Rhee 
E Schildkamp - Zand 

O L Schildkamp* 

J W S c h m e d t 
K S van der Schuur * 
H Sickens* 

K H Siga 

J H Smit 

WV\ Smit t* 
D s J B Snoek 

Staverman 

H E Steenhuis* 
J Stelmaker 

I K Stobbe 

K Stobbe 

Groningen 

Ulrum 

Ureterp 
N of O Pekela 
WarfTum, later 

HeUum 
Zuidlaren 

Smilde 
Onstwedde 

Veendam 
Groningen 
? 

Ulrum 
Groningen 

Oldehove 

Ulrum 
Groningen 

Meppel 
? 

Ulrum 

Adorp 

Garmerwolde 
Garmerwolde 

Fmsterwolde 
Leeuwarden 

Assen 

Helium 
Nieuwe Pekela 
Assen 
p 

Burum 
p 

Groningen 

Groningen 

Groningen 

Groningen 

Delfzijl 

Smilde 

Nieuwe Pekela 
Delfzijl 

Zwolle 
Huizinge 
Hoogeveen 

Zandeweer 

Mensmgeweer 
Wildervank 

VVildervank 

- 1 5 / 1 , 2 /2 P) 
- 2 / 1 2 

- 14/2 
24/12 

Zuurdijk - 1 / 1 2 , 9 / 1 2 , 2 3 / 2 
14/2 
2 / 1 , 2 4 / 1 

- 3 / 2 
9 /2 

- 1 0 / 2 

- 2 4 / 1 , 1 7 / 2 

- 2 / 1 2 , 3 0 / 1 2 , 2 0 / 1 , 1 0 / 2 
- 3 1 / 1 2 

24 /2 

1 /12,22/1 
- 1 6 / 1 2 , 27/1 P) 

- 2 7 / 1 2 , 2 / 2 
- 1 1 / 1 2 , 15/12 

12/2 
- 2 6 / 1 

- 12/1 
23/12 

- 1 6 / 2 

21 /2 

- 1 6 / 1 2 , 2 4 / 1 2 
- 6 / 1 

- 6 / 1 

- 1 7 / 1 2 , 19/2 
14/1 

- 2 3 / 2 

- 3 / 2 
25 /2 

- 4 / 1 2 , 20/12, 31/12, 2 8 / 1 , 23 /2 

- 2 9 / 1 1 , 1 2 / 1 2 , 2 2 / 1 2 , 3 1 / 1 2 , 

1 0 / 1 , 2 1 / 1 , 3 / 2 , 11/2 
1 / 1 2 , 4 / 1 2 , 2 1 / 1 2 , 3 / 1 , 

1 7 / 1 , 2 4 / 1 , 3 1 / 1 

3 / 1 , 4 / 2 P) 
- 1 9 / 1 2 
' 2 3 / 1 2 

- 1 3 / 1 2 

- 11/2 
- 2 / 2 

- 9 / 1 2 (bezoek met gelukt) 

' 11/12 
13 /1 , 13/2 

24 /2 
- 9 / 1 

- 2 / 1 , 2 0 / 2 
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23/2 
16/12 

-10/2 
27/1 

-21/2 
-15/1 
23/1 

2/12,29/12 17/1 6/2 
29/12 
19/2 
4/2 
8/1 

-20/12 
-2/1 
29/1 

- 15/12 
- 17/12 
24/12 
23/12 
25/2 
22/1 
6/12 9/2 
30/1 
23/1 

-20/2 
-5/1 
7/1 18/2 

-6/1 
-5/12 18/12 

12/2 
6/12 
21/1 
28/1 
13/2 

-30/1 

De voornaam/voornamen van de be7oekers zijn hier in de meeste gevallen niel weergegeven, men 

kan deze en andere biografische gegevens vinden in de annotaties in mijn Hendnk de Cock, 24^ 271 

De namen van bezoekers met een * slaan voor hen die hebben gediend als amblsdiager in (een van) 

de afgescheiden kerken, we komen hun namen tegen m de geschiedschrijving van de pla Usehjke 

gemeenten 

In enkele gevallen is van de bezoeker /owel de naam als zijn of haar woonplaats bekend terwijl er 

toch geen persoonsgegevens bektnd zijn De plaatsnaam komt voor in de tekst van De Cotk maar 

het biedt geen aanknopingspunten voor verder onderzoek 

In een aantal gevallen brengen we correcties en aanvullingen aan op de door J Wessehng gegeven 

aantekeningen in zijn 4^cA«rf!n§'!« Cromn§«r/n«rf I 222231 

91 

92 
93 

94 

9a 

96 
97 

98 

99 
100 

101 

102 
103 

104 

105 

106 
107 

108 
109 

110 
111 

112 
113 
114 

115 

116 

117 
118 
119 

120 

121 
122 
123 

124 
125 

T Stoutmeijer 

Tame(r)hng 
J R van Ti l* 

Tonnis 

\ rouw Veldhuis 

G H VeldmanEdens 
SJ Veldman 

D H Venema 

E E Venema Tonkes 
J Verschuir * 

K Verschuir  Hmdnks 
H VinkemuUer 

K Voet 
O \ oortman * 

FJ de Vries 

M W de Vnes 
A G Webster 

J van der Werf 

D J van der Werp * 

H Westra 
J Wever 

M Wierenga  Oosterhuis 

SJ Wierenga 

A de Wit 

L A de Wit * 
M de WitHolwi|n 

P R de Wit * 

Wolberts 

T R de Wolf Kruiger 
Wolter 

Wolters 
K F Wormnest * 

J Zaadjei 
A P Zuidhof * 

J K van Zwol * 

Opmerkingen . 

Leens 

Haren 
Hoogkerk 
? 

Bedum' 

Scheemda 
Appingedam 

Wilde rvank 
Wildervank 

Groningen 

Groningen 
Groningen 

Ulrum 

Rijssen 

Stadskanaal 
Groningen 

Assen 

Wildervank 
Smilde 

Munnekezijl 

Stadskanaal 
Ulrum 

Ulrum 
p 

Grootegast 

Grootegast 

Wildervank 
■> 

Groningen 

Uithuizermeeden 

Groningen 

Sappemeer 
Zuidbroek 

Westerwijtwerd 

Ulrum 
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12 I EXTASEENOPWEKKING, voorjaar 1835 

Tijdene en na depenode van De Cocks detentie in Groningen hebben zich twee reeksen van gebeur
tenissen voorgedaan die by vnend en vijand de vraag konden doen njzen of de Afsclieiding zou 
ontsporen. Dat dit voor een deel gebeurde tijdens de afwezigheid van De Cock kan een indicatie zyn 
zowel voor de mondigheid van diens volgelingen alsook voor het ontbreken van goede leiders in de knng 
der afgescheidenen. 
Het gaat in dit hoofdstuk allereerst om het drieste optreden tijdens een Hervormde kerkdienst in 
^uurdijk van een aantal arbeiders uit de omgeving van Ulrum (du tot de volgelingen van De Cock 
behoorden), vervolgens om een reeks verschijnselen bij veelal jonge volgelingen van De Cock die de 
onmiskenbare tekenen vertoonden van geestvervoering en religieuze extase, waarbij zich op het Gro
ninger Hogeland diverse buitensporigheden voordeden. 
Deze twee fenomenen konden voor de Afscheiding een dodelijke val betekenen - zeker ah ze zouden 
escaleren. Maar het resoluut tegengaan van de excessen betekende haar redding We gaan tevens na 
hoe lokale overheden op deze bijzondere gebeurtenusen reageerden en hoe De Cock zyn houding hienn 
bepaalde. 

Incident in de Hervormde kerk te Zuurdijk 
Het was in Ulrum tijdens de afwezigheid van De Cock, die in Groningen gevangen 
zat, betrekkelijk rustig gebleven, mede door de nog altijd aanwezige militaire bezet
ting. Maar in het naburige dorpje Zuurdijk vond aan het begin van 1835 wel een 
ernstig incident plaats. Het kan niet anders gekarakteriseerd worden dan als 'kli-
maatbedervend' voor de afgescheidenen. Wat waren de feiten? 
In de middagdienst van zondag 1 februari 1835 werd in het kerkje van Zuurdijk de 
pastor van Wehe en Zuurdijk, ds. J.H. Warmolts, tijdens de voorlezing van de tekst 
voor zijn preek, door een viertal potige arbeiders uit het naburige Houwerzijl, onder 
het roepen van de kreet 'Kom af!', van de preekstoel verdreven. De aanvoerder was 
Meerten Jans Niewold, die met zijn nog buiten staande groep van tien aanhangers 
uit Houwerzijl, zoveel tumult veroorzaakte dat de meeste aanwezigen het kerkje ver
lieten. Ondanks pogingen van boer Hendrik Torringa, een diaken, om de indringers 
de kerk uit te werken, vertrok ds. Warmolts die zeer ontdaan was - 'hij was haildaal 
van streek'' - over deze overrompeling.. 
Toen de preekstoel vrij was klom Niewold erop en - omdat hij zelf niet kon lezen 
en schrijven - gingjan klasens Lap, een van zijn medestanders, achter de lessenaar 
van de voorzanger staan om enkele bijbelgedeelten voor te lezen, waarna Niewold 
enkele onverstaanbare gebeden uitsprak. Hij gaf vervolgens enkele psalmen op aan 
de kleine schare die nu de kerk was gaan bevolken. Twee uren bleven de indringers 
in de kerk bezig. Onder hen bevonden zich waarschijnlijk ook enkele inwoners van 
Zuurdijk.*^ 
Bij aankomst van de inderhaast opgeroepen veldwachter en enkele leden van de 
schutterij was de 'dienst' al afgelopen en de rust in het dorpje teruggekeerd. Tijdens 

' J S. van Weerden, ^uurdwh, naai dorpke, 61 
^ JS . van Weerden, Spanningen en Konflikten, 84v, de schoolmeester en voorzanger van Zuurdijk, Derk 

Hoeksema, was een sympathisant van De Cock In 1839 sloot hij zich bij de afgescheiden kerk aan J S. 
van Weerden, Z'^urdiek, 72. 
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de latere rechtzitting vernam men dat Niewold zich voor zijn optreden beriep op 
'het Opperwezen' en dat hij zelfs 'een teken aan de lucht had gezien' ter bevestiging 
van zijn voornemen. Niewold, die hier op een manier van ongeremde 'geestdrijvers' 
bezig was geweest, werd met een van zijn kompanen, tot de zwaarst mogelijke straf 
veroordeeld: 3 maanden gevangenis en f. 150, boete. Het vonnis werd uitgesproken 
te Appingedam op 25 februari ISSö."* 

Plannen voor een vervolg in Groningen en Ub-um 
Het incident te Zuurdijk zou korte tijd later een vervolg krijgen in de stad Groningen. 
De hoofdfiguur, Meerten Niewold, beweerde namelijk op zaterdag 7 februari dat hij 
van God opdracht had gekregen om zondag in de 'Groote kerk' van Groningen, de 
Martinikerk, op te treden zoals in Zuurdijk. Het gerucht over dit voornemen deed 
de commandant van de infanterie te Groningen besluiten om de hele zondag een 
detachement van 50 man van zijn bataljon gereed te houden om 'op het eerste teken 
naar de kerk te rukken'.* Op sterk aandringen van enkele nuchtere medestanders 
heeft Niewold die zondag echter geen herhaling te zien gegeven van zijn indringen 
in een Hervormde kerkdienst. 
Ruim een maand later, op zondagmorgen 15 maart 1835, dus drie weken na zijn 
eerste veroordehng, verscheen dezelfde Meerten Niewold in de Hervormde kerk 
van Ulrum waar ds. Du Cloux uit Vierhuizen de dienst zou leiden. De predikant 
werd door de tot aan de kansel doorgedrongen activist toegeroepen: "Wolf, kom 
af!". Waarop deze hem vroeg wat hij wilde. Met een forse stem riep hij. "Ik zeg u, 
wolf, kom af!" De schnk sloeg de aanwezigen om het hart, maar de binnenrukkende 
militairen traden met het arresteren van Niewold dusdanig effectief op dat de rust in 
het kerkgebouw spoedig terugkeerde en de dienst verder ongestoord verliep. Niewold 
verklaarde aan de burgemeester naar Ulrum te zijn gekomen 'om er de Godsdienst 
te verstoren en den predikant du Cloux van den preekstoel te verdrijven'.^ De orde

verstoorder werd de volgende dag naar Appingedam overgebracht * en daar in hech

tenis gehouden tot het moment van zijn definitieve vonnis. Tegenover de officier van 
justitie, de heer EG. Sevenstern, verklaarde Niewold 'dat hij door het Opperwezen 
gelast was geworden alzoo te handelen'. Volgens de officier had Niewold 'zelfs een 
teken aan de lucht waargenomen, hetwelk hij voor eene bevestiging van die last had 
gehouden'. ' Niewold was dus naar Ulrums oude kerk gegaan, ondanks de poging 
van zijn vrouw en buren om hem daarvan te weerhouden. Op 8 april 1835 vonniste 
de rechtbank van Appingedam hem tot een boete van f. 250, en een gevangenisstraf 
van zes maanden.' 

' Veel feitelijke gegevens over het optreden van M J Niewold ontlenen we aan a de procesi>enverbaa! 
(Archief missives burgemeester van Ulrum 1834/35, in GA De Marne te Leens), b het op 24 maart 
1835 verzonden Rapport van de officier van justitie te Appingedam, P G Sevenstern, aan de procureur 
generaal bij het Hooggerechtshof te 'sGravenhage, F L Bos, Archiefstukken, II, 228230, vgl J S van 
Weerden, Spanningen, 60v, Archief Rechtbank Appingedam, RHCGA, toegang 143, mv nr 45 

* Missive ma)oor Rochell d d 2 maart 1835, FL 'Ros, Archiefstukken, II, 226v 
' Zie het rapport van de Burgemeester van Ulrum aan de Gouverneur van Groningen d d 15 maart 

1835, in Archuf san de voormalige gemeente Ulrum, nu Gemeente De Marne, mv nr 80 
*■ De burgemeester van Ulrum aan de Officier van Justitie d d 15 maart 1835, 
' Rapport van de officier van justitie, P G Sevenstern, te Appingedam aan de procureurgeneraal te 

'sGravenhage, d d 24 maart 1835, in F L Bos,^ «i, II, 228w 
' Zie o m de alfabetische Lijst van Personen die tot gevangenisstraf zijn veroordeeld, 18111838, GHC 

GA, toegang 143, inv 52 
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De volgelingen van De Cock zijn niet blij geweest met het optreden van Niewold. Ze 
distantieerden zich van zijn daden en waren dan ook niet genegen hem te helpen bij 
het betalen van zijn zware boete. De kerkenraad van Ulrum die zich nog in 1838 met 
deze zaak bezig moest houden, besloot toen toch de kerkleden een vrijwillige gave 
te vragen om deze gestrafte broeder te helpen.^ De Cock heeft zelf geen bijzondere 
bemoeienis getoond met het lot van Niewold. De andere gestrafte was J.K. Lap, die 
later in de gemeente van Ulrum 'onrechtzinnige gevoelens' uitbracht en 'verkeerde 
praktijken' toonde, hij werd onder censuur gezet.'" 

Overheidsoptreden 
Dadelijk na zijn vrijlating heeft De Cock te Ulrum enkele godsdienstoefeningen 
gehouden, op zondag 1 maart 1835 met een ochtenddienst voor 150 toehoorders 
bij bakker J.J. Beukema en's middags bij kuiper J. Hommes, welke diensten beide 
gestaakt moesten worden op last van de burgemeester die de militaire macht daar
voor inschakelde. Later gingen de afgescheidenen te werk door met niet meer dan 
20 personen bij elkaar te komen. Maar de zorg van de burgerlijke bestuurders was 
nog steeds groot: wat zou er gebeuren als na de inkrimping van het aantal militai
ren straks de vijftig nog overgebleven soldaten ook zouden zijn teruggetrokken.'' Zou 
men dan toch weer in groten getale bij elkaar komen en zou er weer onrust uit voort 
kunnen vloeien? Sommige bestuurders meenden zelfs aan de wettelijke bepaling 
omtrent de grens van 20 personen voorbij te kunnen gaan, door te eisen dat voor elke 
samenkomst, ook voor die van minder dan 20 personen, toestemming moest worden 
aangevraagd." Het vertrek van de familie De Cock naar Smilde, begin mei, was het 
moment waarop de Ulrumse autoriteiten de gouverneur verzochten om de laatste 
militairen naar Groningen terug te trekken. Dat gebeurde feitelijk pas na de intrede 
van de nieuwe predikant. De Hervormde gemeente van Ulrum had intussen met 
succes een beroep uitgebracht op een jonge predikant uit de nabije omgeving: ds. 
C.T. Lubbers uit Westernieland.'^ Hij werd op 5 juli 1835 aan Ulrum verbonden. 
De instructies van de hoogste gezagsdrager van de provincie Groningen, gouverneur 
Rengers, aan de plaatselijke besturen'^ bleven lang van kracht. Al op 20 november 
1834 had hij, als directe reactie op de Afscheiding in Ulrum, duidelijk uiteengezet 
welke zorgen hem bezig hielden, waarna hij instructies aan de burgerlijke autoritei
ten gaf die inhielden dat zij moesten letten 'op alle woelingen en opruyingen, welke 
zouden kunnen ondernomen worden [...], alle onwettige godsdienstoefeningen en 
vergaderingen of bijeenkomsten tot dat einde aangelegd'. Daar moest de politie niet 
alleen proces-verbaal van opmaken en toezenden aan de officier van justitie, maar 
'die vergaderingen en bijeenkomsten door de veldwachters en politiebedienden 
dadelijk te doen uiteengaan'. Met alle gestrengheid verklaarde de gouverneur dat 

' J Wesseling, Afsch Gron , I, 70 
"> J Wesseling, Afsch Gron , I, 79 
'' Zo bijvoorbeeld gouverneur Rengers in een rapport aan de minister van eredienst, d d 7 mei 1835, F L 

'Roi, Archiefstukken, II, 236v 
'̂  Cornelius Theodorus Lubbers (1804-1859), was na studie aan de Academie van Groningen in 1827 

predikant geworden te Westernieland, vanaf 1835 bleef hij aan Ulrum verbonden, W Duinkerken, 
Sinds de Reductie, 270. 

" Circulaire gouverneur van Groningen aan de gemeentebesturen, 20 november 1834, F L ^o%,Archuf-
stukken. Il, 137v 
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het Zijn 'vastberaden en ernstig voornemen' was 'met te dulden, dat de rust en qoede 
orde binnen deze provinue een oogenblik gestoord worden door lieden, die door een 
opgewondene verbeelding en verhit brein verwoed, de stoutheid zoo verre drijven, 
van openlijk ongehoor/aamheid aan wetten en gezag te prediken' 
Op 5 februari 1837 dus ruim twee jaar later - moest de Groningse gouverneur 
constateren dat er in zijn provincie talrijke 'onwettige bijeenkomsten' van de sepa
ratisten waren gehouden, zonder dat daarvan protes-verbaal was opgemaakt '* Hij 
vermaande de burgemeesters 'ten ernstigste' dat zijn instructies nauwkeuriger moe
ten worden nageleefd Hij wees hen met name op de mogelijkheid van het huis
zoekingsbevel indien de toegang tot de huizen zou worden geweigerd Desondanks 
bleven sommige burgemeesters weigerachtig hieraan mee te werken Die non-coo-
peraOeve houding werd versterkt door benchten dat er in de hoogste knngen van 
justitie verschil van mening bestond en aan het licht kwam - over de toepassing van 
de bepalingen in de wetboeken tegen de vergadenngen van de afgescheidenen waar 
men met minder dan 20 personen aanwezig was Enkele rechtbanken weigerden 
deze bijeenkomsten als onwettig te veroordelen en t t bestraffen '̂  

Geestvervoeringen en opwekkingen op het Groninger Hogeland 
In het vroege voorjaar van 1835 deden zich in Uithuizermeeden en omgeving enkele 

zeer bijzondere verschijnselen voor die wijzen op religieuze extase, met name onder 
jonge mensen Uit een missive van het gemeentebestuur van deze plaats aan de gou
verneur van Gronmgen"^ vernemen we dat al enkele weken lang 'sommigen al bid
dende neervielen, slap wierden en met konden arbeiden, dat er enigen zijn, die zich 
somtijds verbeelden niet te kunnen zien en door anderen moeten geleid worden' 
Men ging ervan uit dat het hier volgelingen van De Cock betrof die in Uithuizer
meeden naar verhouding erg talnjk waren '̂  
Ook ging het gerucht dat er op een zondag iets buitengewoons zou voorvallen in het 
bos van de m verval zijnde borg Rensuma'^ zou men over bloed lopen, nadat er eerst 
enige mensen zouden zijn gedood Maar er werden geen ntuele moorden gepleegd 
Wat ledere dorpsbewoner wel zag was zeer bijzonder op zondagmiddag 24 mei 
liep er door het dorp 'eene menigte van omstreeks 20 personen, waaronder twee, 
die zich verbeeldden niet tt kunnen zien en alzoo geleid moesten worden, hetgeen 

" Missive gouverneur aan de gemeentebesturen 5 februari 1837 H Bouwman De Afscheiding te Ulrum 
na vijf en zeventig jaren 65 67 

'̂  M te Velde De vervolgingen in D DeddensenJ Kamphuis Afscheiding Wederkeer 151 180 
'̂  Missive van gemeentebestuur Uithuizermeeden aan gouverneur van Groningen 27 mei 1835 F L 

Bos, Archwfstukken II 238v de eerste ondertekenaar was niet burgemeester PA Bouma m i a r de 
waarnemend burgemeester H B Jonker Werd Bouma niet objectief genoeg geacht^ Zijn zoon stond 
bekend als sympathisant van De Cock 

' In een brief van ds T F Uilkens te Loppersum aan ambtenaar J D Janssen d d 22 december 1834 
wordt meegedeeld Op de Uithuistcrmcden bij mijn collega Damstee heeft de factie [van de volge 
hngen van De Cock HV] bijna alles ingenomen 1 L Bos Archiefstukken II 213 In een bnef van 
ds D miste aan de minister van eredienst d d 27 oktober 1833 klaagt deze over de terugloop van het 
ledental en de gevolgen daarvan voor de diaconie I L Bos Archiefstukken II 534w 

" De borg Rensuma was tot 1829 bewoond door de familie van J h r Mr O van Swinderen van Rensuma 
in dat jaar werd de borg geveild en het d larbij bejhorende bos grotendeels gekapt De borgheer leelde 
van 1775-1850 en was van 1832 tot 18491id (en ook enige tijd voorzitter) van de Tweede Kamer ook 
lid van de Eerste Kamer Over hem www parlement com 
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om 5 uur weder, doch grooter in getal, herhaald wordt; maar des avonds plm. te 9 
uren had zich voor het huis van eenen arbeider die dat gevoelen toegedaan is, eene 
groote schare vervoegd, waarheen zich ook eene menigte nieuwsgierige jongelieden 
begaven, (die) zo men hoorde groot in getal zouden geweest zijn; te 10 uren kwam 
er een troep van plm. 50 personen door het dorp, waaronder eenigen die blind, en 
zoodoende moesten geleid worden, onder het geroep van "hier zijn wij Heere Jesus, 
help ons enz."; en (na) zoo voor de pastory van onzen waardige en goede Leeraar 
eenige oogenblikken vertoeft te hebben met te zeggen "Heere Jezus, kom haastelijk", 
hebben zij hunnen weg vervolgd, hetgeen een half uur daarna door eenen gelijken 
troep is nagevolgd. Sommigen vreesden, dat de nacht onrustig zoude worden door-
gebragt; eenigen waren zeer ontsteld; doch het is goed afgeloopen." 
Deze informatie wordt bevestigd en aangevuld door wat Helenius de Cock schrijft 
in de biografie over zijn vader'^ Het mag ons daarbij niet ontgaan dat zijn medede
lingen over de hier bedoelde verschijnselen zijn gedaan in het kader van een betoog 
over goede en kwalijke bijverschijnselen van de prediking van Hendrik de Cock. 
Hij schreef: "In het leven zoowel als in de leer zocht hij het onderscheidingsteeken 
van de valsche en ware leeraars en wees op het woord van Jezus, Matth. 7:15-20: 
"Maar wacht u van de valsche profeten" enz." En na eerst over de 'valse leraars' te hebben 
geschreven vervolgt Helenius: "Op vele plaatsen waar vroeger eene doodelijke rust 
had geheerscht, kwam nu eene levendige belangstelling in de waarheid, waartoe dik
wijls de eenvoudigste middelen dienstbaar waren. Over het geheel kenmerkten zich 
deze opwekkingen door geene buitengewone verschijnselen. Te Uithuizermeeden, 
op het Zandt en te Spijk evenwel waren de verschijnselen, die er mede gepaard gin
gen, geheel vreemd en gaven aanleiding tot bespotting en grooten laster." 
Gedetailleerd beschrijft Helenius enkele bladzijden lang hoe een en ander in zijn 
werk is gegaan. Daaruit blijkt dat een vrolijke groep jongeren zich op een zondag
avond liet onderwijzen door voorlezingen uit het boek Redelijke Godsdienst van W. a 
Brakel, met name over de wedergeboorte. "Hierdoor werd een der jonge dochters 
zóó getroffen, dat zij, onder voorwendsel van ongesteldheid, het gezelschap verliet 
en zich naar huis spoedde. Haar onrust nam toe en zij begon weldra te spreken over 
haar verloren toestand en het gevaar, dat elk oogenblik haar dreigde en verzocht 
dat er voor haar gebeden mocht worden." Dat gebeurde door midden in de nacht 
'een vroom man' er bij te halen die 'zoo mooi kon bidden'. "Met haar biddende en 
sprekende over de verlossing die in Christus is, werd zij nog dien nacht in de ruimte 
gesteld en mocht zich in den Heere met dankzegging en bewondering verblijden 
over de groote genade aan haar bewezen." 

De belangstelling voor deze gebeurtenissen nam grote vormen aan. Meerdere meisjes 
kwamen nu tot bekering. En iedere avond kwam men bij elkaar om 'de grote werken 
Gods te erkennen' en 'om den Heere te zoeken'. De plaatselijke politie maakte van 
iedere avond proces-verbaal op; de boetes beliepen een bedrag van f 600,-. En de 
reactie daarop was: "Dit viel evenwel gemakkelijk te dragen. Men zag de berooving 
der goederen met vreugde." 

Omdat we bij Helenius de Cock niet vermeld vinden in welke maand deze ontwikkelingen plaats 

vonden, gaan we ervan uit dat ze zich al vanaf februari 1835 voordeden. '" Toen zijn er namelijk 

Hel. de Cock, Hendnk, 463w. 
Hel. de Cock geeft als tijdsaanduiding aan 'het begin van 1835'; Hendnk, 463. 
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tegen vijf verschillende landbouwers te Uithmzermeeden processen-verbaal opgemaakt van vijf 

achtereenvolgende godsdienstoefeningen in hun huizen, op de data 10, 11, 12, 13 en 14 februan 

1835 Elk geverbahseerde kreeg later een boete van f 100, De vonnissen werden m Appinge 

dam uitgesproken op 13 en 20 maart 1835 '̂ 

Uitbreiding 
De activiteiten van deze meisjes concentreerden zich eerst op de eigen woonplaats, 
ze droegen het karakter van een geestehjke opwekking Maar vnj snel verplaatste 
deze opwekking zich naar de dorpen ^Idijk, 't ^andt, Spijk en Bierum 
Uit Spijk waren bij gouverneur Rengers benchten binnengekomen dat men daar 
vergaderingen hield in de open lucht, op een stuk weiland, waar enkele honderden 
mensen op af kwamen De Groningse gouverneur informeerde daarover de minis
ter van eredienst "Hier staat een hoop volk, waarvoor er een bidt, daar wordt gezon
gen, ginds loopt en draaft men, en verder liggen er eenigen geheel bewusteloos op 
den grond, en het geheel lijkt meer naar een poppenspel dan naar godsdienst, terwijl 
men somtijds tot middernacht en later volhoudt " Deze benchten worden bevestigd 
door Helemus de Cock Hij schrijft dat een en ander gebeurde nadat de bekeerde 
jonge vrouwen door een groep seneuze jongeren uit Spijk werden uitgenodigd Zij 
verwachtten ook een opwekking te mogen meemaken, want volgens hen was het in 
hun kerk 'geestehjk doods' De dne meisjes gaven gehoor aan de uitnodiging en kwa
men m Spijk bijeen in een gezelschap Daar las men een gedeelte uit de Bijbel, men 
zong enkele psalmen, maar er gebeurde niet veel Totdat de groep ging eten Een van 
de jongens werd gevraagd of hij wilde voorgaan in gebed Waarop hij antwoordde 
"Zou ik, onwaardige, tot de HEERE bidden^" En meteen viel hij bewusteloos neer 
Een van de meisjes begon op dat moment de Here te pnjzen en ook zij raakte bui
ten bewustzijn De ovenge aanwezigen begonnen met elkaar te spreken over Gods 
grote daden - een aantal van hen raakte ook bewusteloos Toen de eersten weer 
bijkwamen, vertelden ze heerlijke dingen gezien en gehoord te hebben, alsof zij in 
den hemel waren geweest Maar bij het noemen van de naam van Jezus vielen ze 
weer flauw Hun hchamen konden het met verdragen Dit duurde de hele nacht tot 
de volgende ochtend Toen het gezelschap uit elkaar ging sloegen de jonge vrouwen 
luid zingend onderweg de handen samen 'als onzinnigen', aldus Helemus de Cock 
In Uithuizermeeden, zo verwachtten de heren bestuurders daar, zouden de ver
schijnselen zich weer - en welhcht in verhevigde mate ^ voordoen' Op de Hemel
vaartsdag en met Pinksteren Bovendien was het voor de plaatselijke predikant ds 
J J Damste - met echt veilig meer iemand had laat op de avond voor de pastone 
staan bidden voor 'de Baalpnester' Daar kwam bij dat het met een soortgelijke 
groep in het nabunge dorp Spijk 'zoo erg is, dat men vreest, dat die herwaarts zullen 
overkomen en oproer onder ons opsteken' Het gemeentebestuur van Uithuizermee
den zou graag militairen naar hun dorp laten komen, 'want zonder dat vermoedt 
men met lang meer zonder hinder en stoornis te zijn' Het hoefden er volgens de 

" J Wesseling Afich Gron I 145v en 152 noemt hier vijf boetes de zesde zou betrekking kunnen heb 
ben op de aansluitende zondag 15 februari 1835 Het gemakkelijk kunnen dragen van deze boetes 
hangt allicht samen met het feit dat elk van de veroordeelde personen landbouwer was Uit ons onder 
zoek naar de grootte van hun bedrijven — waarover we verderop in onze studie nog nadere mededehn 
gen zullen doen blijkt dat deze boeren een middelgroot tot groot landbouwbednjf bezaten De hier 
opgelegde boetes waren de hoogste die in de tijd van de Afscheiding zijn opgelegd 
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gemeentebestuurders niet veel soldaten te zijn, omdat de oploop veroorzaakt werd 
door jonge mensen, hoofdzakelijk jonge dochters. Gouverneur Rengers voelde er 
echter helemaal niets voor, want hij vreesde escalatie. 
Het werd een bekend verschijnsel: in de samenkomsten van deze gelovigen vielen 
elke keer mensen bewusteloos. Helenius de Cock meende dat hier dingen gebeurden 
die 'de geheele zaak in een verdacht licht deden voorkomen'. Hij vermeldde verschil
lende voorbeelden van urenlange extase en wist over dat verschijnsel het volgende te 
vermelden: "In dien staat van verrukking nl. spraken zij van gezichten van levenden 
en dooden, onderscheiden met geslooten oogen wie zich in het vertrek bevonden en 
maakten lichamelijke bewegingen, die in een zich zelven bewusten toestand door 
geen mensch zijn uit te voeren. Men ging nog verder. De kerkhoven werden bezocht, 
om daar te onderscheiden, welke dooden zalig waren; er waren er, die dorpen en 
steden afreisden, om de oordeelen Gods aan het volk en de overheid aan te kondigen 
en zelfs begaven zich eenigen op reis om naar den Koning te gaan, doch dezen zijn 
niet verder dan in de provincie Drenthe gekomen." 
De nauwkeurigheid waarmee Heiemus de zaken beschrijft achten we een signaal 
hoe serieus men in afgescheiden kringen met deze bijzondere verschijnselen bezig is 
geweest. Het heeft volgens hem twee jaren geduurd voordat er een einde kwam aan 
deze bewegingen. Daarna zijn ze ook nooit weer voorgekomen. De meeste betrok
kenen zijn volgens Helenius de Cock 'den weg der waarheid blijven bewandelen'. 
Twee gebeurtenissen hebben er o.i. aan meegewerkt dat er stabiliteit kwam in het 
kerkelijk leven op het Groningse Hogeland' 1. de instituenng van de afgescheiden 
gemeente van Uithuizermeeden (waarschijnlijk op 22 september 1835) waardoor er 
meer ambtelijk toezicht was; 2. de komst (uit Dwingeloo) en het optreden in 1835 
van de oefenaar Douwe van der Werp, die bekend stond om zijn vunge prediking 
waardoor het religieuze enthousiasme gekanaliseerd kon worden. 

Reacties van overheden en van afgescheiden voormannen 
Het is intussen duidelijk dat lokale bestuurders zich erg bezorgd maakten over de rust 
en orde in hun gemeenten. Zij waren dan ook voorstander van harde maatregelen 
om de beweging van De Cock, die zij verantwoordelijk meenden te kunnen stellen, 
met grote kracht tegen te staan. Het politietoezicht was daarmee gerechtvaardigd 
Maar ook beseften de voormannen van de afgescheidenen zelf maar al te goed dat-
dit soort berichten - die bevestigd werden door diverse tijdgenoten^^ - veel schade 

D F J van Halsema en W D van Halsema, Gromr^er Kroniek van de beide Van Halsema's, Groningen 1957, 
131 " zoo was het in de noordelyke provinciën en ook in deze provincie (= Groningen, HV) vry 
rustig, tenzy men daarvan uitzondere enige woelingen der separatisten In Spyk zagen zommigen hun
ner voorgezigten en op andere plaatsen, ook te Ulrum, was een groot toeloop om de Cock te hooren, 
welke een voorstander was der separatistische gevoelens, hetwelk hy toonde door kinderen van andere 
gemeenten te doopen en pogingen aan te wenden met enige predikanten uit andere provinciën om 
verandenngen m het Nederlandsch kerkbestuur te bewerken " Daarna gaat hij verder in op de schor
sing van De Cock en alle onrust die dat veroorzaakte Over 1834 vertelt een van de Van Halsema's dan 
(hoewel chronologisch met juist ), "De afgezette predikant H de Cock uit de gevangenis ontslagen, 
ging voort om zyne gevoelens te verspreiden en enige te doen afscheiden van de Hervormde kerk en 
om zich te verenigen tol enige zogenaamde gemeentens, waartoe ook enige, meest onkundige of die 
een losbandig leven geleid hadden of tot het misticisme overhelden, zich heten vervoeren, hetwelk 
verdeeldheid verwekte in huisgezinnen en familien op zommige plaatsen " Dat 'misticisme' wordt ook 
vermeld als het gaat om het optreden van Meerten Jans Niewold c s uit Houwerzijl op zondagmiddag 
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konden berokkenen aan de Afscheiding zelf Daarom was intern beraad zeer gewenst 
om een verantwoord standpunt in te nemen en een goede gedragslijn uit te stippelen 
Dat beraad heeft plaats gevonden tijdens de tweede 'Vergadering van Opzieners en 
afgezondenen' uit Noord-Nederland te Groningen op 18 ]uni 1835 Daarbij waren 
zowel De Cock als H P Scholte aanwezig Het beraad stond als eerste op de agenda 
De notulen geven helaas geen verslag van de discussie, ook geen informatie die door 
de uit Uithuizermeeden aanwezige diaken K van der Molen zal zijn verstrekt Het 
beraad liep uit op een door Scholte voorgestelde en door iedere aanwezige gesteunde 
verklanng die in alle gemeenten moest worden bekend gemaakt 

"om, uit aanmerking van buitengewone, wonderlijke versckijnselen, op sommige plaatsen, in de bijzondere en 

gemeenschappelijke gebeden, hyzonderlijk den HEERE aan te roepen, om den Geest des onderscheids opdat het 

werk des Heiligen Geestes, van het werk des Satans, moge kunnen onderscheiden worden, op dat daar door, aan de 

eene zijde, de ware gelovigen met worden misleidt, en aan de andere z'jde, de wereld, geene oorzaak van butenng 

worde gegeven en daar door het njk des Satans a/gebroken en deszelfs pogingen, ter verstoring van het Rijk Gods 

verijdelt worde 

Leggen we het oordeel van Hendrik de Cock daarnaast, dan treft ons naast de over
eenstemming met het besluit ook de nuchterheid waarmee hij deze verschijnselen 
beoordeelt Helenius de Cock schnjft "Vader, die ovengens geen voorstander was 
van hartstochtelijke bewegingen en ze in geen geval zocht op te wekken, maar, waar 
ze zich voordeden, verstandig en mtt gematigdheid trachtte te leiden, behoorde 
onder hen, die, toen de zaak in haar begin was het oordeel er over opschortten 
en later wel de buitensporigheden veroordeelden, maar daarom de opwekking die 
er plaats vond niet durfden verwerpen of als een werk des duivels tegenstaan De 
onvoorwaardelijke voorstanders van die buitenspongheden vonden evenwel in hem 
een krachtigen tegenstander, omdat hi) geloofde, dat de Heere, ook in de werkingen 
Zijner genade, zich betoont een God van orde en stichting en niet van wanorde en 
ontstichting te zijn " 

Dwingeloo in beroering: Jan de Blauw 
Dit Drentse dorp kreeg in de nazomtr van 1836 ook te maken met verschijnselen 
die op geestdnjvenj wezen Het anders zo rustige dorp werd in rep en roer gebracht 
door het binnenrijden van vier wagens vol mensen die zeer luid psalmen zongen en 
met zakdoeken wuifden ^̂  
Deze gasten zochten de afgescheidenen op en kwamen onder meer bij FA Kok bin
nen Hun leider was Jan de Blauw, een bakker uit St Johannesga in Fnesland, die 
'vrome Jan genoemd werd Hij had een vrouw bij zich, Jakobje van Essen, met wie 
hij niet getrouwd was, die een profetes was en volgens de Blauw was zij op ene bij
zondere wijze met den Geest vervuld Maar Blauw beweerde intussen van zich zelf 
dat hij geroepen was om als hervormer op te treden De wederkomst van Ghnstus was 

1 lebr 1835 in het kerkje van Zuurdijk Toch is o i het optreden van dit kerklid van Houwerzijl niet 
symptomatisch voor afgescheidenen maar een incident Tenslotte noemen we nog een korte zin uit een 
brief van de rechtzinnige ds N Westendorp te Losdorp aan Groen van Pnnsterer d d 18 dec 1835 (in 
G Gro^n WAn Vvm?,icr^T Bnejwisseling vijfde deel s-Gravenhage 1980 66\'v ), waarin deze predikant te 
Losdorp (op loopafstand van Spijk etc ) enkele dingen over de Kockianen aan Groen doorgeeft Ook 
hechtten velen verbazend veel waarde aan gezigten, openbanngen, zenuwtoevalien enz Het ene zin
netje vond de man belangrijk genoeg om het aan een vooraanstaand man in Holland door te geven 
J Kok Meister Albert 83 
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aanstaande, alle mensen moesten zich daarop voorbereiden, vooral omdat vooraf
gaand aan de komst van Chnstus een tijd van zware verdrukking zou komen Terwijl 
Jan de Blauw profeteerde van de versthnkkelijkste dingen die stonden te gebeuren - in 
Dwingeloo zou het bloed stromen van de ene zijde van de Bnnk tot de andere kreeg 
Jacobje de geest en begon te profeteren "Door dat zij aan haar woorden een schijn 
van wijsheid wist te geven, waren er die dit alles voor zuivere waarheid aannamen en 
grooten eerbied voor dezen hervormer koesterden "^* De Blauw drong erop aan om 
de Gezangen uit het kerkboek te snijden, daarmee bewust aansluiting te zoeken bij de 
bekende afkeer van de gezangen onder de (aanstaande) afgescheidenen 
De voorman van de afgescheidenen in Dwingeloo, FA Kok, zat kennelijk met het 
probleem hoe hij De Blauw en zijn oproep tegemoet moest treden Maar hij werd 
overtuigd door het inzicht van zijn vrouw die het op een gegeven moment uitnep "'t 
Is mis, volk, dit is de weg des Hceren niet'"^^ Met hulp van Hendnk de Cock werd De 
Blauw uiteindelijk het scherpst bestreden We lezen namelijk dat Kok in deze constel
latie de hulp van De Cock heeft ingeroepen Deze kwam de volgende dag naar hem 
toe, in gezelschap van de oude meister Albert Dadelijk ging De Cotk er toe over 
om De Blauw 'op een waardige manier' onder handen te nemen ^^ De Blauw kwam 
daardoor meer en meer in verlegenheid Voor de vele toehoorders werd het steeds 
duidelijker dat hij 'geen profeet des Heeren' was, maar 'een gezant van den duivel' " 
Toen uiteindelijk bleek dat De Blauw een vorm van chnstelijk communisme wilde 
instellen, werd hij als dwaalgeest ontmaskerd en weggezonden Zijn relatie tot de 
groep van de 'Zwijndrechtse nieuwhchters' is niet geheel duidelijk, maar de overeen
komst IS onmiskenbaar^' 

Het IS kcrkhistonsch gezien merkwaardig dat de toenmalige predikant \ an de Nederlandse Her

vormde gemeente te Dwingeloo, ds C van Schaick, de beweging van De Blauw in verband 

bracht met de Afscheiding Dat deed hij nog vijftien jaar na dato' Hij schreef het volgende "De 

afscheidingsziekte tastte ook hier een en ander gemeentelid aan Zij werd niet weinig gevoed door 

eenige laaghartige dweepers en onruststokers die van elders in deze gemeente inkwamen op 

wagens gezeten psalmzingende het dorp doortrokken, de afgnjselijkste profecijen deden, ook die, 

dat 't bloed over de straten van het dorp zou stroomen, pest en ellende over allen zouden komen, 

die met tot de kmderen Gods behoorden en van het uitverkoren kuddeke des Heeren waren 

zoodat de zwakken in den lande niet weinig beroerd werden en voor de toekomst vreesden 

Aldus de mening van J Kok, Meister Albert, 84 
J Kok, Meister Albert, ^b 
Aldus de typering van J ¥^ok, Meisetr Albert 87 Over de inhoudelijke argumentatie van De Cock tegen 
De Blauw worden we hier niets gewaar 
Toen De Blauw in Drenthe was ontmaskerd, heeft hij zich naar Friesland begeven, waar hij zich eens 
onder het gehoor van ds Van Lxion te Welsnjp bevond toen deze een gezang wilde laten zingen greep 
Blauw de gelegenheid aan om luidkeels te protesteren met de woorden 'Wee, wee'" Dit stond de 
Welsnjper bevolking wel aan, maar justitie greep in een De Blauw werd gearresteerd en veroordeeld tot 
enige maanden gevangenisstraf, kort daarna is hij in de gevangenis overleden, aldus ds H A Dijkstra 
Geestelijk ontwaken in Drente, LXII in Gereformeerd Kerkblad voor Drenthe en Overijssel nov 1915 
G P Marang De ^unjndrechtse Meuwlichters, 250vv J Lindeboom, Stujhnderen van het Christendom, 381-
384 B, de Groot, De ^wt/ndreihtse nieuwlichters, lOOw J W Becker, Leer en verloop van de beweging 
der ZwTjndrechters, in J G Jansma en PG G M Schuiten, Religieuze bewegingen, Den Haag 1981, 133-
157, G J Schutte, De Zwijndrechtse Nieuwhchters, in Jaarboek geschwdenu Nederlands protestantisme na 
I800,dee\ 8, Zoetermeer 2000, 113-123 
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Gelukkig dreef de donderbui spoedig voorbij " " 

Van Schaick schreef dit zonder ook maar een naam te noemen, daarmee versluierde hij de 

ware toedracht rond het optreden en vertrek van De Blauw, waann de afgescheidenen Kok en 

De Cock juist een beshssende rol hadden gespeeld Zijn latere opmerking dat het tot eer van de 

afgescheiden gemeente strekte 'dat zij zich werkelijk voorbeeldig gedragen, en die rampzalige 

dweepenje, waarmee zij eerst op 't punt stonden besmet te worden, hen niet aankleeft', maakt 

iets goed ten opzichte van de beeldvorming op grond van eerdere uitspraken "̂ 

Ook in het naburige Diever en Wapse liet De Blauw zich gelden. Ook daar beweerde 
hij 'van God gezonden' te zijn om de kerk te reformeren door met name de gezangen 
uit de kerkbijbels te snijden. Hij liet de gezangen publiekelijk verbranden en zong 
van blijdschap 'dat de kerkbruid van de hoere verlost was'. Men had ook in deze 
dorpen eerst veel achting voor deze 'profeet'." 
De vraag waarom Jan de Blauw nu juist zijn activiteiten in Dwingeloo en omgeving 
wilde ontplooien en zich bij F.A. Kok vervoegde, is wellicht te beantwoorden met 
een verwijzing naar het optreden van Douwe van der Werp in deze plaats. Deze 
was, na in Smilde te hebben gediend als schoolmeester en als oefenaar van de afge
scheiden kerk, in de loop van 1835 naar Dwingeloo gekomen. Een groot kenner 
van de Afscheiding in Drenthe, ds. H.A Dijkstra''^, schreef over Van der Werp 'dat 
hij dagelijks met ijver en vuur van Geest oefende'. Daarbij werkte hij 'meer op het 
gevoel dan tot opbouwing van het allerheiligste geloof'. Het gebeurde meer dan eens 
dat 'menschen van zichzelven in zwijm vielen', waaraan men nog toevoegde 'doch 
meest onder de vrouwelijke sekse'. De mensen bleven liggen 'zonder dat hij (= Van 
der Werp, HV) zich daarom bekreunde'. De oefenaar zei dan: "Laat ze maar liggen, 
zij zullen vanzelf wel weer bijkomen " Hij was zoiets in Groningerland wel gewend. 
Het optreden van Douwe van der Werp had - volgens Dijkstra - tot gevolg dat 
'hetgeen opgetrokken wordt wel eens scheef komt te staan'. Uit deze woorden kan 
men afleiden dat sommige kerkleden in Dwingeloo gevoelig waren voor de invloeden 
van enthousiaste opwekkingspredikers. De Blauw zal dat geweten hebben en er zijn 
voordeel mee hebben willen doen. 

In het voorjaar van 1835 is er sprake van geweest om Van der Werp beroepbaar 
te stellen. Hoe dit in zijn werk is gegaan kunnen we niet meer reconstrueren. Ds. 
Scholte brengt het ter sprake in een brief aan De Cock op 3 maart 1835.^^ Hoewel 
De Cock in Van der Werp een actieve medewerker zal hebben gezien, wijst Scholte 
de gedachte toch af dat deze schoolmeester zo snel al tot het ambt zal worden toe
gelaten, onder verwijzing naar de Bijbeltekst 'Legt niemand haasüglijk de handen 

^' C van Schaick, Dwingeloo en Onderhoorige Gehuchten Kerkelijke Bijzonderheden (vervolg) In 
Drenthsche Volksalmanak, 1860, lOv 

'° C van Schaick, A a , 11 v 
" In een bijlage bij de Acte van Afscheiding van Diever wordt breed ingegaan op de affaire-De Blauw, de 

tekst geeft J Kok, Mmfer/!/*«•/, 88 
' ' Harm Ages Dijkstra ( 1856-1941) werd na studie aan de Theologische School te Kampen predikant te 

Duurswoude (1883), Diever (1889-1931), Joh de Haas, Gedenkt, II, 86 Dijkstra schreef de geciteerde 
woorden in het Gereformeerd kerkblad voor Drenthe en Overijssel, 18 sept 1915 in een sene artikelen over 
'Geestelijk Ontwaken m Drente' Dat de 'scheefgroei' in Dwingeloo te wTjten zou zijn aan de prediking 
van Van der Werp hjkt ons met geheel juist 

" Bnef H P Scholte aan H de Cock, d d 3 maart 1835, in Archief De Cock, 6/1 Kampen, mv nr 40 
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op'. Scholte houdt er nog wel rekening mee dat tegen zijn mening geappelleerd zal 
worden, maar dan wil hij als hij toch in Groningen moet zijn nog wel nader met de 
broeders spreken. Dat het vertrek van Douwe van der Werp naar Uithuizermeeden 
ook iets te maken heeft met mogelijke kritiek op zijn oefeningen, is wel zeker, hoe
wel we geen argument kunnen onüenen aan de eerste notulen van de afgescheiden 
kerk te Dwingeloo, deze zijn niet meer aanwezig. Maar uit de kring van de familie 
Kok vernemen we het volgende over het enthousiaste optreden van oefenaar Van 
der Werp: "De gemeente verklaarde, dat in zulke dingen het geestelijk leven niet 
bestond, noch dat ze tot het wezen van de leer der waarheid behooren en dat zij het 
jachtmaken daarop als zeer berispelijk veroordeelde."^* We kunnen op grond hiervan 
wel stellen dat Van der Werp niet door Dwingeloo werd begeerd als predikant. 
Wellicht heeft Van der Werp zich de kritiek van Dwingeloo aangetrokken en is hij 
in Uithuizermeeden gaan arbeiden met het doel die gemeente in ordelijke banen 
te leiden. Ook is het mogelijk dat Van der Werp enigszins verbitterd is geweest over 
de houding van Dwingeloo en dat hij naar Uithuizermeeden is gegaan om de daar 
aanwezige enthousiaste jongeren verder te helpen. 
Over het begin van zijn optreden in deze gemeente vermeldde de bekende Her
vormde ds. J.J. Damsté van Uithuizermeeden, die ook preses was van het Glassicaal 
Bestuur van Middelstum, alleen maar negatieve dingen. In een klaagbrief aan de 
minister van eredienst'^ schreef hij over Van der Werp: "Hoe gevaarlijk toch zulk een 
persoon is, die eenvoudige en onkundige menschen in den waan brengt, dat hij met 
geslotene oogen, als buiten zichzelf zijnde, in den hemel of hel ziet, wie - zoo reeds 
overledene, als nog in leven zijnde en bij hem staande - zich aldaar bevinden, om van 
andere dwaasheden te zwijgen, - behoeft geen bewijs." Intussen twijfelde Damsté er 
niet aan dat dit alles wel spoedig zou ophouden, 'indien men zulke waanzinnigen 
beletten konde, hunne geestdrijverij en valsche profetieën verder uit te kramen'. 
We zien hier een poging om de Afscheiding, die zich intussen ook in Uithuizer
meeden had voltrokken, op ongenuanceerde manier te discrimineren. Bepaalde ver
moedens worden getransformeerd tot feiten, zo bijvoorbeeld de mededeling over 
de zedelijkheid van de mensen die de conventikels bezochten. Daar slaat volgens de 
Hervormde predikant 'de zogenaamde geestelijke liefde' snel om in 'vleeschelijke', 
zodat ten gevolge daarvan 'in deze gemeente nu reeds 4 paar jongelieden in het 
huwelijk zuUen treden, waaronder de president of voorganger D. van der Werp zich-
zelven aan het hoofd bevindt'. 

Nu had Van der Werp inderdaad trouwplannen op het moment dat Damsté zijn 
brief naar Den Haag schreef. Hij trouwde op 7 november 1835, maar van een 

" J Kok, Menster Albert, 89. In een toelichtende noot heet het dat Van der Werp in het begin 'wat senti
menteel aangelegd' was geweest, hij werkte nogal op het gevoel "Dit kon de nuchtere Drenthen niet 
behagen en het droeg huns inziens ook geen vruchten Hoorde men vroeger in Dwmgelo en Diever 
over Van der Werp spreken, dan was het al gauw "o' die preekte de menschen flauw'" en daarmee was 
dan ook alles van hem gezegd Later is hij predikant geworden, had een goeden naam en heeft onder
scheiden gemeenten eerst in het Vaderland en daarna in Amenka gediend (noot 19, p. 199) 

'^ J J Damsté aan de minister van eredienst d d 27 oktober 1835, F L Bos, Archiefstukken, II, 534-537. 
'Dichtung' en 'Wahrheit ' zijn in dit schnjven van Damsté duidelijk in elkaar overgelopen a flarden 
van de verhalen over de activiteiten van de jongeren worden hier vlot aan Van der Werp toegedicht; b 
het oordeel van Damsté over de zedelijkheid is aan de fantasie van de bnefschnjver ontsproten en/of 
opgetekend uit de roddelpraat in zijn dorp 
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'gedwongen huwelijk' was geen sprake' het eerste kind, Johannes, werd op 28 augus

tus 1836 geboren.^'' 

Latere opwekkingen onder de afgescheidenen 

Het thema van de bijzondere opwekkingen en religieuze extase heeft ook de aandacht gehad 

van De Cock Hij kende de toestand binnen de Hervormde Kerk goed, hij wist zeker hoe gelo

vige mensen geboeid konden worden door buitengewone ontwikkelingen en er wellicht ook in 

mee zouden gaan Was De Cock zelf niet het type van de prediker die veel toehoorders trok"^ 

En werd hij niet gezien als een door God gezonden Sionsheld^ De 'chemie' tussen hem en zijn 

volgehngen kon wellicht op een zeker moment uitlopen op een 'explosie' Zeker als er behalve 

innerhjke gevoelsfactorcn ook externe factoren dominant aanwezig bleken te zijn, daarbij zal het 

'massapsychologische' element van niet te onderschatten betekenis zijn 

Uu de reactie van De Cock zal straks blijken hoe hij een afgewogen beoordeling van deze zaken 

heeft gegeven We gaan nu even een kijkje nemen in Bunschoten 

Bunschoten 

Vanaf 4 lebruari 1840 deden zich in de Utrechtse dorp Bunschoten" vergelijkbare gebeurtenis

sen voor als in de provincie Groningen In Bunschoten bestond sinds 26 juni 1836 een afgeschei

den gemeente die door ds H J Budding was geïnstitueerd De vervolging daar bestond uit een 

langdurige inkwartienng (vier jaar) van 30 militairen bij de afgescheidenen 

O p zaterdag 8 februari werd in de afgescheiden gemeente de stormramp van 1825 herdacht 

en nog diezelfde dag werden de eerste tekenen van een geestelijke opwekking opgemerkt O p 

zondag kwam het tot een ontlading hen dienstmeisje werd door 'een pijl van de Geest' geraakt 

en begon luidkeels haar zonden te belijden Nieuwsgierigen die erop af kwamen raakten ook in 

een soort geestvervoering, ze beleden hun zonden en jubelden over hun verlosser Jezus Christus 

BIJ sommigen duurde dat enkele uren Het maakte zoveel indruk dat de vijandig gezinde bur 

gemeester Hoolwerf het met aandurfde 'om du werk van de Geest met geweld tegen te staan' 

De geestvervoeringen herhaalden zich de dagen daarna, tot zelfs bij jonge kinderen De hele 

nacht door van 11 op 12 februan 1840 zongen dezen liederen voor Jezus De volgende ochtend 

gmg een groep van 30 kinderen, samen met diaken J Beukers — exschoolmeester , naar de 

burgemeester waar een meis]e hem ernstig waarschuwend toesprak met veel medelijden en 

zoo getrouw en gewigtig, dat alle omstanders zich verwonderden over de daden des Heeren' ■" 

Naar eigen zeggen vond hij het allemaal onverklaarbaar "het was mij tot verwondenng, ik werd 

daarbij geheel verlegen "̂ ^ 

De opwekking, die vele weken aanhield, leidde tot vele bekenngen uit geestelijke doodsheid of 

dorheid Meester Beukers schreef dat hij moest catechiseren onder eene groote menigte', en 'de 

Heere was aan elke plaats van samenkomst tegenwoordig en stortte bij vernieuwing / i jn Geest 

van liefde en ontdekking uit in veler harten' *' 

' J Wessehng trok een en ander na en geeft ieUen,Afsch Oron , 1 , 149 
' Hel de Cock, Hendnk 469 477 J heuker%,Gedenksckn/iian hd ontslaan der Chnst Geref Cnneenk te Bunscho 

fen. Kampen 1883 A Blokhuis en G Blokhuis, f/i< * ourfe rfooi 119124 C Smits, 4rjfA IV, 5599, 
H de Cock, V G II, 639v (inleiding M te Velde) 

' Bnef v a n j Beukers aan P Niezen te Amsterdam d d 15 februan 1840, in H de Cock, VG, II, 645

647 (met inleiding en annotaties van M te Velde), Hel de Cock, Hendnk, 4 6 9 w , J Beukers, Gedenkschrift 
5963, C Smits, Afsch IV, 6971 De tekst van de bnef is niet bij elke echtie gelijk 

' S van Velzen, Gedenhchnft, 193 
' Bnef \ a n J Beukers aan P Niezen d d 10 maart 1840, C Smits Afsch IV, 72 
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Ds S van Velzen, die consulent was van de gemeente te Bunschoten, bracht op 24 februan 1840 

met ds T F de Haan een bezoek om uit primaire bronnen het verhaal te vernemen Ze brachten 

veel huisbezoeken en deden dat 'met veel genoegen' De beide predikanten heten geen kntiek 

horen De Cock preekte er op 4 maart 1840 voor een gehoor van zo n 100 Bunschoters en hij 

heeft zich m gunstige zin uitgelaten over de opwekkingsbeweging daar 

Vanaf apnl begonnen er echter onder invloed van Jacobus Poort en zijn vrouw Reintje - allerlei 

onbijbelse elementen een rol te spelen in de opwekkingsbeweging Zo ging men geloof hechtt n 

aan buitenbijbelse openbanngen die een negatieve uitstraling hadden in de richting van de bur

gerlijke en kerkelijke samenleving Het minst erge was nog dat Poort opnep om als teken van ver

ootmoediging hel houtwerk van alle huizen zwart te verven en ook om voortaan zwarte kleding 

te dragen Bedenkelijk was echter wel dat er ook werd opgeroepen om alle sierhjk vaatwerk weg 

te gooien en het huisraad te vernietigen Het ergste was wel de aankondiging van de ondergang 

van de wereld er zou vanuit zee een groot vuur komen dat alle huizen zou verteren, alleen de 

huizen van de mensen die zi)n profetie aanvaardden zouden gespaard blijven 

Intussen greep de kerkenraad in samenwerking met Van Velzen m en werden Poort en een aantal 

volgelingen gecensureerd Daarmee en met het niet-uitkomen van een voorspelling over het 

einde der tijden door Poort kwam een eind aan de 'zwarte tijd', zoals de tweede periode van 

de opwekking werd genoemd 

Over de eerste verschijnselen van de Bunschoter opwekking gaf Schildkamp, intussen boek

verkoper te Groningen, de bnef uit die diaken J Beukers had geschreven aan P Niezen, een in 

Amsterdam wonende oom van de diaken Aan die bnef ging een warme aanbeveling vooraf 

die door Hendrik de Cock was geschreven Ook daarin vindt men geen kritisch woord - al 

moet gezegd worden dat De Cock hier ook alleen maar heeft gelet op de beginpenode van de 

Bunschoter opwekking 

Van Velzen heeft bij de herdenking van een halve eeuw Afscheiding in 1884 hennnerd aan de 

bijzondere ontwikkelingen in Bunschoten, tevens schonk hij aandacht aan de in de provincie 

Groningen voorgekomen opwekkingsbewegingen Over Bunschoten schreef hl) dat 'vele heden 

in de ruimste mate met den Geest der liefde' werden vervuld "Met zoo groote bhjdschap spraken 

ZIJ van Jezus en hunne verlossing, zoo groot was hun gejuich, dat het op verren afstand gehoord 

werd '"" Ook had Van Velzen waardering voor het optreden van de kinderen Maar tevens sig

naleerde hij de ontsporingen, waarbij mensen 'door een geest van zelfverheflhng zoozeer werden 

vervoerd, dat zij tot groot nadeel en ontrustmg der gemeente dreigden te worden' 

Grootegast'^ 

De bijzondere ontwikkelingen in het Groningse Grook^ast in de jaren 1860 en 1875 willen we hier 

slechts in het kort releveren omdat het feitelijk buiten de chronologie van De Cocks biografie valt 

Een en andermaal vonden daar opwekkingen plaats tijdens het predikantschap van ds Elbert 

van de Berekamp die van 1852 tot 1898 verbonden was aan deze gemeente Ze werden geken

merkt door plotsehnge bekeringen met name van eerst onverschillige jongeren - die gevolgd 

werden door de wens openbare geloolsbelijdenis te doen Dat laatste werd ook wel gedaan door 

oudere kerkleden die deze stap nog niet hadden durven zetten Daarmee was duidelijk dat deze 

opwekkingsbeweging zich binnen de kerkelijke kaders bewoog Er waren weinig buitengewone 

verschijnselen bij op te merken Op de vraag of de precktrant \ an ds Van de Berekamp bem-

vloed IS geweest door wat hij over zijn geboorteplaats Nijkerk (op de Veluwe) meegekregen had, 

S van Velzen, Gedenkschrift, 192 
Joh de Haas, Voorgangers, I, 32v 
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is moeilijk te beantwoorden. Daar had zich in het midden van de 18'*'' eeuw een grote opwekking 

voorgedaan ten tijde van de bekende ds. Gerardus Kuypers. En in 1821 waren daar weer ver

schijnselen te constateren van een soortgelijk gehalte." Een direct verband met de prediking van 

ds. Van de Berekamp heeft men niet kunnen aanwijzen. 

Over de Groningse opwekkingsbeweging stelde Van Velzen dat die een werking had 'die geheel 

onverklaarbaar scheen'. Daarbij dacht hij speciaal aan de in Spijk gesignaleerde buitengewone 

lichaamsbewegingen, de zeldzame spierkracht van de betrokkenen, waar sommigen hoog van 

opgaven. Maar men erkende daar al spoedig algemeen 'dat zulke werkingen niet van des Heeren 

Geest voortkomen'. 

Beoordeling 
Bij de benaming 'opwekking' denkt men in kerkhistorische sferen vrijwel direct aan 
de grote opwekkingsbewegingen die men in de 18'''' eeuw bij de gebroeders John en 
Samuel Wesley en bij George Whitefield tegenkomt. Bij hen kan men duidelijk een 
kritische houding waarnemen tegenover het dorre en doodse kerkelijk leven in de 
volkskerk, een houding die zou kunnen leiden tot een afscheidingsbeweging en de 
stichting van een nieuw kerkverband. Parallellen met de situatie in de Nederlandse 
Hervormde Kerk zijn zeker aanwijsbaar. Het middel om de gelovigen te bepalen bij 
de ernst van dergelijke situaties was de prediking; we kunnen dat nagaan bij de na 
1852 in Grootegast dienende predikant E. van de Berekamp."*^ De enthousiaste en 
vooral indringende verkondiging had zóveel impact dat jongere en oudere mensen 
er door aangezet werden om zich te bekeren en te gaan getuigen van hun redding 
door Jezus Christus. Daarbij moet men een massapsychologisch effect niet negeren 
of onderschatten — waarbij het woord 'massa' niet hoeft te wijzen op een erg groot 
aantal mensen. 
Excessen dient men wel te onderscheiden van de gewone opwekking. Het zijn juist 
de uitzonderlijke verschijnselen die de meeste aandacht trekken en die in combinatie 
met massapsychologische aspecten op buitengewone effecten uitlopen. Over de uit

werking die de geestvervoeringen hadden op het menselijk lichaam  we denken aan 
het slap worden, aan bewusteloosheid, aan bijzondere lichaamsbewegingen  kunnen 
we weinig met zekerheid zeggen. Een mogelijk tekort aan zuurstof bij de betrokke

nen kan men soms niet uitsluiten, maar dit kan men niet zeggen van mensen die in de 
open lucht flauw vielen. Evenmin lijkt het ons dat vitaminegebrek een rol speelde.*^ 
Hendrik de Cock en zijn collega's Scholte en Van Velzen hebben zich in de regel 
positief opgesteld als het ging om een zuivere geestelijke opwekking, maar men was 
zeer beducht voor en gaandeweg zeer kritisch tegenover de uitwassen die men con

stateerde. Van Velzen was in zijn latere beschouwing over deze verschijnselen kriti

scher dan in de actuele situatie (zoals te Bunschoten in 1840); in 1884 stelde hij rond

uit dat de buitensporigheden het werk waren van 'allerlei vijanden', zowel mensen als 
bozen geesten, die het werk van de Afscheiding bestreden.''* 

■" J. van den Berg, Een opwekking te Nijkerk in 1821; in: J.N. Bakhuizen van den Brink c.s., Opstellen 
aangeboden aan prof dr. D. Nauta, Leiden 1968, 165184 (ook mMKG, 1968, 293312.). 

■" E. van de Berekamp, Veertigarige kvenservaring...., Groningen 1879, 115v.; zie ook de inleiding van 
J. Wesseling in de reprint van dit boekje, Groningen 1977. 

*'' Het idee van 'vitaminegebrek' komt van J. van Gelderen, hij noemt het  wellicht wat ironisch  als 
mogelijke oorzaak van de bijzondere lichaamsverschijnselen; W. Bakker c.s.. De Afscheiding^ 137. 

■"̂  S. van Velzen, Gedenkschrift, 194. 
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Extase en opwekking, voorjaar 1835 

De Cock heeft de extreme verschijnselen nooit gezien als kenmerken van zijn kerke
lijke beweging. Het waren voor hem niet meer dan merkwaardige bijverschijnselen 
die men met bijbels-kritische nuchterheid diende te onderscheiden van de confes
sionele kenmerken van de kerken der Afscheiding. Van de meeste betrokkenen bij de 
opwekkingsbewegingen werd naderhand geconstateerd dat ze in hun eigen gemeente 
een gewone plaats hadden ingenomen. 
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13 I D E D O O R D E C O C K GESTICHTE GEMEENTEN, 

1 8 3 4 - 1841 

Ons onderzoek naar het werk van ds. Hendrik de Cock voor de instituering van 
afgescheiden gemeenten in de jaren 1834 tot 1841, waarvan in dit hoofdstuk een 
schematisch overzicht' wordt gegeven, levert een grote verscheidenheid aan gegevens 
op. We telden een totaal van 87 door De Cock geïnstitueerde gemeenten. Uit de veel
heid van aspecten maken we de volgende keuze 

A. A S P E C T E N VAN DE D O O R D E C O C K V E R R I C H T E 
INSTITUERINGEN 

We besteden aandacht aan de volgende aspecten van de kerkstichtingen door De 
Cock: 
• de relatie van de afgescheidenen tot de Hervormde kerk tijdens de conflictperi

ode 
• de verbindingslijnen van de Afscheiding met het fenomeen 'conventikel'; 
• de waardering van 'oude schrijvers'; 
• de kwantitatieve en geografische gegevens over de territoriale spreiding van 

de door De Cock ingestelde gemeenten; hierbij ook aandacht voor gemeenten 
die ophielden te bestaan en tevens door die plaatsen waar geen afgescheiden 
gemeente werd gesticht; 

• de vraag naar de groei van het kerkverband van de afgescheiden gemeenten; 
• de vraag naar de principiële fundering van de Afscheiding; 
• de sociale en politieke factoren die invloed hadden op de ontwikkeling van de 

Afscheiding; 
• het institutionele aspect dat aangeeft hoe het geestelijk leiderschap in de afge

scheiden kerken werd gezien en in praktijk gebracht; 
• de relatie tot de vraag naar identiteitsgebonden onderwijs en de vrijheid daar

voor. 

De relatie van de afgescheidenen tot de Hervormde kerk tijdens de con
flictperiode 
Voor we ingaan op de cijfermatige gegevens willen we in enkele pennenstreken aan
geven hoe de rol is geweest van de Hervormde kerk in het grote conflict met de zich 
als gereformeerd presenterende predikant Hendrik de Cock dat leidde tot de Afschei
ding. De socioloog-andragoloog L.H. Mulder^ stelde in 1984 dat er ten aanzien van 
deze rol sprake is van 'een eenduidige beoordeling door de kerkhistorici'. Hij onder
scheidt twee groeperingen die binnen de NHK het geestelijk klimaat bepaalden, 
enerzijds de predikanten-bestuurders met hun dagelijkse betrokkenheid, anderzijds 

' We verwijzen voor gedetailleerde onderzoek naar \ an de geschiedenis van deze instituenngcn graag 
naar Boek II van de/e studie 

' L H Mulder, De Afscheiding sociaal-wetenschappelijk benaderd, in A de Groot en PL Schram (red), 
Aspecten lan de Afscheiding, 84-104 
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de burgerlijke gezagsdragers die ambtshalve te maken hebben met kerkelijke zaken. 
"Beiden blijken dezelfde gedachten te koesteren over de functie van godsdienst en 
kerk in een 'ordelijk' maatschappelijk bestel. Hun houding wordt bepaald door een 
fundamentele behoefte aan rust en redelijkheid, door angst voor 'dweepzucht' en 
afkeer van strijd in theologische zaken."^ In dat geheel gold het als een belangrijk uit
gangspunt dat 'de bevordering van de godsdienst tot steun is van de staat'.* Zo werd 
de godsdienst beschouwd als de ziel van het organisme dat staat heette. De gedachte 
aan een eenheidsstaat waarin de godsdienst een samenbindend element dient te zijn 
laat zich hier nauwelijks meer onderdrukken. De staatsdominantie ook in kerkelijke 
zaken was daarmee een principieel aanvaard gegeven. Waar Mulder dan spreekt over 
het fenomeen 'onterving' kan men die duidelijk aanwijzen in de behandeling van de 
fundamentele vraag naar de handhaving van de erfenis van de kerk der Reformatie. 
De door de N H K uitgezette koers moest bij velen wel uitlopen op een ongewenst 
gevoel van 'onterving'. De geestelijke vervreemding leidde tot verwijdering en tot het 
escalerend conflict met De Cock, wat uiteindeüjk leidde tot separatie. 
De Hervormde kerk en de staat toonden in deze constellatie dat ze beshst geen ruimte 
toekenden voor het alternatief van een voortzetting van de aloude gereformeerde 
traditie zoals die confessioneel en kerkordelijk was vastgelegd in Dordrecht 1618-
19. Daardoor was afscheiding onafwendbaar. Tegelijk begon met de Afscheiding de 
harde repressie om de separatisten zo mogelijk te dwingen mee te gaan in de visie op 
staat en (protestantse) kerk die in 1834 dominant was. We menen te mogen stellen 
dat de N H K daarmee de gevangene van de staat was, maar ook de gevangene van 
haar eigen kerkpolitieke visie. Als er één instituut genoemd moet worden dat een 
wezenlijke verandering in het repressiebeleid had kunnen bewerken, dan was het de 
NHK wel. Binnen deze kerkformatie wisten veel voorgangers maar al te goed wat er 
toe behoorde om een zuivere kerk der Reformatie te zijn. Dat waren de orthodoxe 
gereformeerden. Maar de representanten van andere richtingen waren dermate 
dominant dat zij hun kerkgenootschap alleen maar wilden dienen met de theologi
sche inzichten van de 'verhchte gereformeerden'. Het heeft er in allerlei opzichten op 
geleken dat velen die zich aan die dienst wilde onttrekken met dwangmiddelen tot de 
orde werd geroepen. Dat deze middelen dan toch hun uitwerking misten kan men 
zien als een teken van sterke geestelijke veerkracht. De man die hiervan symbool 
werd en ook de werkelijkheid ervan aan den lijve heeft ondervonden, was Hendrik 
de Cock. 

Uit de vele lokale geschiedenissen blijkt intussen dat de landelijke beleidsüjnen 
van overheid en kerkleiding tegen de afgescheidenen in diverse gemeenten niet op 
instemming, laat staan op medewerking konden rekenen. De geest van acceptatie en 
tolerantie zoals we die kennen uit de provincies Drenthe en Overijssel steekt duidelijk 
gunstig af tegen de harde lijn van de autoriteiten in Friesland en Groningen. In deze 
provincies kwamen naast harde vervolgingsijver echter ook bewijzen naar voren van 
lokale bestuurders met een milde en tolerantie visie op de beweging van De Cock c.s. 
Hierdoor is het wenselijk het landelijke beeld van de nauwe samenhang tussen beleid 
van de N H K en het overheidsoptreden ten aanzien van de afgescheidenen duidelijk 
te nuanceren. Lokale en regionale deviaties van het landelijke patroon hebben het 

' L.H Mulder, A.a., 87. 
* Vgl. J.Th. de Visser, Kerk en Staat, III, 220v. 
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'eenheidsfront' tegen de beweging van De Cock c.s. tot een hersenschim gemaakt. 
Ze openden de weg naar een Nederland met een grotere mate van grondwettige 
tolerantie ten opzichte van religieuze minoriteiten. 

Afgescheidenen en conventikels 
Het fenomeen conventikel tellen we in (minstens) 62 gemeenten; d.w.z. in ongeveer 
75% van het totaal door De Cock gestichte aantal. In enkele gemeenten kwamen 
meerdere conventikels naast elkaar voor. Het conventikel neemt daarmee een bui
tengewoon grote plaats in in de voorgeschiedenis van de Afscheiding; het is er een 
'vooroefening' van en daarmee feitelijk de bakermat van de Afscheiding. Het sociale 
aspect is wellicht hier nog het beste in beeld te krijgen: gezien de sociale samenstel
ling van de hier bedoelde groep kan men wijzen op de als 'eenvoudige gelovigen' 
bekend staande mensen die voor het conventikel kozen tegenover de kerk waarin de 
aristocratie zich sterk had gemaakt. 
In dit kader is een citaat uit een heel eenvoudig briefje aan Helenius de Cock veel
zeggend; het is afkomstig van een onbekend gebleven kerklid uit 1859; de opsteller 
schreef: "Onze ouders waren 7 jaaren voor de afscheiding uit de kerk gebleefe omdat 
zij er geen voesel voor hunne ziel meer konde vinde. Ik herinner mij dat ik uit de 
vroeg kerk te huis kwam mijn moeder bepaalt was bij de kinderen Israel die hun 
kroos end middag opofferde en dat zij nog weende bedroef daar zij hun kroos met 
ziel en liggaam op offerde met die leer toen leerde wij kort begrip en heibroek..." De 
opmerking dat men al zeven jaar voor de Afscheiding uit de kerk wegbleef, bevestigt 
dat er al geruime tijd voor 1834 een proces van separatie was begonnen. Wat de 
gevolgen waren voor het gezin van de briefschrijver wordt duidelijk uit de medede
ling dat 'mijn vader met al zijn kinderen wert het werk ontzegt'.^ 
Het door ons vastgestelde aantal conventikels kan nog hoger liggen, omdat het feno
meen conventikel niet altijd uitdrukkelijk in de bronnen vermeld wordt, terwijl we 
een sterk vermoeden hebben dat het wel bestond. De opkomst van het conventikel 
kan voor een belangrijk deel verklaard worden uit reactie op de theologische 'ligging' 
van de plaatselijke predikant. Wat men bij hem in religieus opzicht miste, werd aan
gevuld door wat men in het gezelschap aan geestelijke voeding meekreeg. Hoewel 
het niet altijd duidelijk is, bestaat de indruk dat de opkomst van dit verschijnsel zich 
voordeed tegen het einde van de jaren '20 van de 19'*'̂  eeuw, d.w.z. toen na verloop 
van een tiental jaren bleek wat de toegenomen leervrijheid concreet ging betekenen. 
Rondtrekkende oefenaars speelden daarop in, waardoor een begin van groepsvor
ming plaats vond die uitmondde in een breed voorkomend fenomeen dat zich in 
bijna alle kerkelijke gemeenten voordeed. 

De godsdienstige kleur van het conventikel werd, voorzover we konden nagaan, 
bepaald door een mengeling van Nadere Reformatie, Piëtisme en mystiek. Het ont
staan van deze groepen hangt ten nauwste samen met de dominantie van het rati
onalisme en supra-naturalisme in de NHK; daar was, vrij algemeen, de oproep tot 
persoonlijke bekering en vroomheid omgebogen tot een prediking van de deugd die 
de weg baande voor de onsterfelijkheid. Een kerk die gekenmerkt werd door een 
dergelijke prediking, werd door de bezoekers van het conventikel afgewezen. 
De betekenis van het conventikel lag dus in het bewaren van de geloofsopvattin-

Brief van een onbekende schrijver aan Helenius de Cock, 1859; Archief De Cock, GA Kampen, inv. nr. 77. 
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gen en -praktijken van een krachtig bevindelijk-gereformeerd type. Tevens is het de 
plaats geweest waarin men zich - zeker in relatie tot de kerkelijke tuchtprocedures 
tegen De Cock en Scholte - ging bezinnen op een nieuwe toekomst voor de gerefor
meerde kerk.'' 
Het is mede het werk van De Cock geweest dat het conventikel niet in een soort 
protesthouding is blijven steken. W. van 't Spijker stelde in een in 1984 gehouden 
oratie over het kerkbegrip van Hendrik de Cock dat dit niet was 'afgestemd op het 
separatisme', maar dat hij de strijd heeft aangebonden tegen de conventikelgeest, 
wat leidde tot deze winst, 'dat de afgescheiden kerk werkelijk kerk is geworden en 
niet één groot conventikel'.' 

De waardering van de 'oude schrijvers' 
Met het fenomeen conventikel hangt dan ook ten nauwste samen de bijzondere 
waardering voor de 'oude schrijvers'. Dat die waardering er was, is buiten kijf, maar 
om welke schrijvers het precies gaat is in veel gemeenten niet meer te achterhalen. 
Uit de voorhanden zijnde gegevens over de Oude Schrijvers spreekt een vrij grote 
voorkeur voor Wilhelmus a Brakel; de namen van de anderen komen minder vaak 
voor Ook is er geen specicde voorkeur voor iemand uit de eigen regio (zoals voor 
Schortinghuis in Oost-Groningen). Een subjectieve voorkeur komen we alleen tegen 
bij bepaalde oefenaars die geheel denken in de trant van de door hen geliefde Oude 
Schrijver. 
Belangrijke indicaties voor de geloofsoriëntatie van de Noord-Nederlandse afge
scheidenen ten aanzien van de geschriften van Oude Schrijvers zijn de volgende 
gegevens: a. de keus van Hendrik de Cock voor zijn lectuur in de periode van zijn 
gevangenschap in Groningen, zoals hij die zelf vermeldde in zijn gevangenisdagboek; 
b. het overzicht dat we kennen van de Groningse voorman en (latere) boekdrukker 
O.L. Schildkamp die met J.H. Maatjes (her)uitgever was van een serie 'traktaten'. 
De voorkeur van De Cock ging, nu even afgezien van zijn brede belangstelling voor 
de algemene kerkgeschiedenis, uit naar de volgende Oude Schrijvers: W. a Brakel, 
J. Koelman (meerdere geschriften), H. Wits(ius), J. Knox, A. Trommius, A. van de 
Corput, A. Melville en J. Brown. Opvallend is het internationale aspect van deze 
namenreeks, wat overigens uitstekend past bij het internationale karakter van het 
Puritanisme en de Nadere Reformatie.' 
Door Schildkamp en Maatjes werden in de jaren '40 werken van de volgende auteurs 
uitgegeven: E. Erskine, Th. van der Groe, C. van Velzen, Th. Goodwin, S. Tjaden, 
Th. Wilcock, H. Wits(ius), A. Comrie, J. Brown, J.C. Appelius, W. a Brakel, R. Ers
kine, J. Koelman, J. Bunyan en Augustinus.^ Kerkenraden ontvingen lectuuradvie-
zen voor gemeenteleden; hier en daar bestonden dan ook lectuurcommissies die de 
lezing van de nu heruitgegeven geschriften stimuleerden. 

Vergeleken met een veel latere lijst van uitgaven van D. Donner te Leiden is er met de Gro

ningse uitgevers overeenkomst t.a.v. de schrijvers W. a Brakel, A. Comrie, Th . van der Groe en 

' Vgl. G.A. Wumkes, De Gereformeerde Kerk..., 134. 
' W. van 't Spijker, De Kerk bij Hendrik de Cock, 26,27. 
" Voor de annotatie bij de hier genoemde voorgangers en auteurs verwijs ik naar het notenapparaat bij 

de publicatie van het gevangenisdagboekje van De Cock in: H. Veldman, Hendrik de Cock, 243-271. 
' Voor de lijst van werken die Schildkamp uitgaf: J. Wesseling, Afsch. Gron., I, 168. Een verkooplijst uit 

1850 vindt men bij H. van der L.aan, Het Groninger Boekbedrijf, 381. 
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J Koelman By Donner werden boeken (her)uitgegeven van o m J Fruytier, I Hollebekius J van 

Lodenstcyn J Owen G Saldenus, B Smytegelt en vele anderen '" 

Een bijzondere vermelding maken we over de twee ons bekende voormannen van de 
afgescheidenen die over een uitgebreide bibliotheek van Oude Schrijvers beschikten 
het gaat hier om A H Wildeman te Schildwolde en H N Besseling te Onstwcdde 
Laatstgenoemde bezat zelfs een editie van het Huysboec van Heinnch BuUinger'' 
In 1859 werd opnieuw aandacht gevraagd voor de Groninger J Verschuir, wiens 
werk De zegepralende waarheid door schoolmeester H Nieuwhuis en ds PA Wiersinga 
bij drukker H C Mekel en Comp te Appingedam werd uitgegeven Deze drukker 
had in 1857 op verzoek van onderwajzer FC Wijle te Uithuizermeeden gezorgd 
voor de uitgave van het 3-delige werk van de minder bekende ds Joannes Beukelman 
(1704-1757) getiteld Uitgekzene Keurstqffen, of zes en tachtig Leerredenen In de 'Voorrede' 
van dit werk wordt de schnjver geplaatst in de nj van Comne, Smytegelt, de Brakels 
en de Erskines '̂  
In Fnesland was er veel belangsteUing voor de werken van Comne, bij drukker Jan 
Bloemsma te Minnertsga (later te Leeuwarden) kwamen in de jaren 1832-1856 her
drukken van minstens vier werken van Comne van de persen '̂  

Het aantal gemeenten en het kerkverband 
De Cock heeft na de AJscheiding van Ulrum in oktober 1834 tot in het jaar 1841 in 
86 plaatsen een nieuwe, afgescheiden gemeente geïnstitueerd Omdat de gemeente 
Ulrum feitelijk met (opnieuw) is geïnstitueerd, maar met haar voltallige kerkenraad is 
voortgezet, komt het totaal in dezen te staan op 87 Intussen vormt Ulrum een kerk-
ordelijk unicum in het geheel van de door De Cock vernchte dienst aan de vorming 
van afgescheiden kerken 
Nog in het jaar 1834 kreeg het afgescheiden Ulrum door het instituenngswerk van 
De Cock twee nieuwe gemeenten (Smilde en Groningen) naast zich (gesticht vooraf
gaand aan zijn verblijf m de gevangenis) Hier was al enige tijd sprake van een pro
ces van groepsvorming met leidinggevenden, waarmee de belangrijkste voorwaarde 
aanwezig was voor een vlot vervolg van de in Ulrum begonnen afscheidingsbewe
ging 
In 1835 stichtte De Cock 44 gemeenten, in 1836 waren dat er 25, in 1837 kwam het 
in 1 plaats zover, in 1838 in 6 plaatsen, in 1839 in 5 plaatsen, in 1840 in 2 plaatsen 
en in 1841 komt de instituenng in nog 1 gemeente tot stand Ook in deze plaatsen 
had zich reeds een proces van groepsvorming aan de rand van de NHK ontwikkeld 
dat geleid had tot een soort prefiguratie van de Afscheiding De Cocks optreden ter 
instituenng was daarmee een sluitstuk van dat proces 
Tot aan de synode van Amsterdam 1836, had De Cock 50 kerken gesticht, door zijn 
dne collega's waren er tot aan dat moment 58 afgescheiden gemeenten gesticht in 

'̂  Aldus een verkorte weergave zoals die afgedrukt staan achter in \erschillende uitgaven van D Donner 
Nader onderzoek kan aantonen in hoeverre de uitgevers in Noord-Nederland met hun assortiment in 
dezen overeenstemden met uitgevers m Holland en Zeeland 

" De lijst van schrijvers en (een deel van) hun geschriften vindt men J Wessehng Afsch Gron II resp 91v 
en201v 

" F C Wijle, Voorrede tot Joannes Beukelman, t/!(^ffc^o!« AVursto^, Appingedam 1857 \ II 
" J Wessehng,^/icA Fmsl III 37v 144 
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de rest van Nederland.'* Dat wil dus zeggen dat in het betrekkelijk korte tijdsbestek 
van 17 maanden het voorlopige kerkverband van de afgescheidenen reeds meer dan 
100 gemeenten telde. De groei zette nog enige tijd door, zodat het eerste jaarboekje 
van de afgescheiden keren (1856) een aantal van 220 gemeenten kon vermelden. In 
1898 (d.w.z. na de Vereniging van 1892) telde het kerkverband van de GKN 685 
gemeenten.'^ 

Opheffing of fusie van gemeenten 
Van alle gemeenten die De Cock stichtte zijn er na betrekkelijk korte tijd 22 opgehe
ven of gefuseerd met een naburige gemeente. De oorzaken van dit gebeuren liggen 
veelal in het geringe aantal leden, maar ook in de ernst en omvang van de interne 
problemen, waardoor de voorziening in de ambten geblokkeerd werd. Van deze 22 
gemeenten zijn er later 6 opnieuw geïnstitueerd. Duidelijk is dat de meeste opheffin
gen (fusies) betrekking hadden op kleine gemeenten die in een wat later stadium van 
de Afscheiding waren gesticht; in een naburig dorp kon men zich - vaak met positief 
advies van de classis - aansluiten bij een gemeente. 
Men kan de vraag stellen of De Cock zich altijd voldoende bewust was van de reële 
mogelijkheden voor een zelfstandige toekomst van een te stichten gemeente. Hoopte 
hij op positieve effecten als er in een dorp eenmaal een gemeente was geformeerd? 
We hebben de indruk dat hij veel vertrouwen had in de mensen die hem uitnodigden 
voor de institueringsdaad; wellicht is de gedachte dat hij hierin tamehjk naïef was 
op zijn plaats. 

Het aantal kerkleden 
Wie het cijfermateriaal overziet dat de overheden in 1836 over het aantal separatis
ten hadden verzameld"' en dat naast dat van de volkstelling van 1849 legt, ontdekt 
grote verschillen. In 1836 ging het in de ogen van de kerkelijke en wereldlijke over
heden om slechts kleine eenheden: in totaal slechts enkele duizenden personen. In 
1849 bleek dat het totaal aantal afgescheidenen was uitgegroeid tot een formatie van 
ruim 40.000 Nederlanders (= 1,31 % van de bevolking). Daarvan woonde meer dan 
43% in de plaatsen waar De Cock een gemeente had geïnstitueerd, waarmee zijn 
kerkelijk optreden door een niet te verwaarlozen deel van de Hervormde kerkleden 
de Afscheiding als een overtuigend concept werd beschouwd. 
In de loop van de 19''' eeuw nam het aantal afgescheidenen toe tot bijna 140.000 in 
het jaar 1879. Deze forse groei kan verklaard worden door de toegenomen eensge
zindheid onder de afgescheidenen, in welke consolidatie de Theologische School te 
Kampen (1854) een wezenlijke rol heeft gespeeld. Kort na de Doleantie (1886) werd 
het aantal gereformeerden berekend op ruim 370.000 (= 8,21% van de Nederlandse 
bevolking).'^ In de 20'"' eeuw zou de gereformeerde bevolkingsgroep (de verzamel
naam voor alle kerken die uit de Afscheiding zijn voortgekomen) door groeien tot 
bijna 10% van de Nederlandse bevolking. 

'* Vgl. C.J. de Kruijter, Gemeenten en Predikanten. 
" Jaarboekje CAGK, 1856; Handboek t.d.v. de GKN, 1898. Zie ook: M. te Velde, Verenigd op weg na 1892; in: 

ÖJVX; 36[1992],32v. 
" F.L. ^o%. Archiefstukken, III, 157-183. 
" J.A. de Kok, Breuklijn, 292; de cijfers hebben belrekking op de volkstelling van 1889. 

471 



Hendrik de Cock (1801 - 1842) 

De geografische spreiding 
In de provincie Groningen institueerde De Cock 48 gemeenten, in Friesland 11, in 
Drenthe 17, in Overijssel 4, in Utrecht 1, in Noord-Holland 4, in Duitsland 1. In 
de provincies Groningen en Drenthe heeft hij tot 1841 alle afgescheiden gemeenten 
gesticht. In Friesland kan men spreken van een tamelijk willekeurig ontstane sprei
ding van de gemeenten: De Cock kwam daar waar men hem had uitgenodigd. Na 
december 1835 nam ds. S. van Velzen (eerst te Drogeham, later te Leeuwarden) het 
werk voor de institueringen verder op zich. In de andere provincies deden dat de pre
dikanten H.P. Scholte, A. Brummelkamp, G.F. Gezelle Meerburg, A.C. van Raalte 
en H.J. Budding. We hebben niet de indruk dat over de verdeling van deze arbeid 
een speciale afspraak is gemaakt; wel gingen de predikanten uit van een zekere regi
onale verdeling der taken. In het optreden van De Cock buiten de noordoostelijke 
regio zag zijn collega Scholte iets als 'bemoeizucht'. De voorkeuren van de nieuwe 
gemeenten speelden daarin een eigen rol. 

Geolocaties van instituering 
De 87 door De Cock gestichte gemeenten zijn geïnstitueerd op die locaties die maar 
voorhanden waren: 2 werden gesticht in een herberg, 46 in een boerderij, 32 in een 
woonhuis, 5 in een bakkerij, 2 in een molenhuis. Al deze locaties waren particu
lier van aard; nergens was sprake van een bestaand kerkgebouw waarvan gebruik 
gemaakt kon worden. Van meerdere geolocaties is de ligging dusdanig dat men kan 
denken aan een poging om de kans op een of meer processen-verbaal te verkleinen 
of zelfs te ontlopen. Tegelijk moet daarbij bedacht worden dat de keuze voor een 
locatie ook samenhing met de grootte van de vergaderruimte - in veel gevallen was 
dat dus een boerderij. 

Niet in elk kerkdorp een afgescheiden gemeente 
Vermoedelijk had De Cock een uitgesproken ideaal om in elk kerkdorp met een 
Hervormde gemeente een afgescheiden gemeente te stichten. Tegenover de 'valse 
kerk' diende zich de 'ware kerk' te positioneren. Maar gezien de reeks van gemeen
testichtingen is dit niet gerealiseerd. Waarom dit niet gebeurd is, kan men niet in één 
pennenstreek beschrijven. 
In de provincie Groningen kregen de meeste grotere kerkdorpen na 1834 een ker
kelijk centrum voor de afgescheidenen. Toch waren er uitzonderingen, namelijk de 
plaatsen Eenrum, Usquert, Loppersum, Losdorp en Nieuwolda. Over de achter
gronden hiervan kan het volgende worden opgemerkt. De gedachte dat in de 19* 
eeuw de kerkelijke koers van de predikant bepalend is geweest voor het overgrote 
deel van de gemeenteleden geeft nog geen afdoende verklaring; het houdt in ieder 
geval geen rekening met de principiële vrijheid van kerkleden om een andere koers 
uit te zetten. Eén woordvoerder van deze verontrusten was in staat het gezag van 
predikant en kerkenraad te negeren en zijn medestanders de weg van afscheiding 
op te laten gaan. In de genoemde plaatsen telde men overigens wel een klein aantal 
afgescheidenen; het aantal was echter te gering om over te kunnen gaan tot gemeen
testichting. 
Wanneer een dorpspredikant een groot gezag had - en daarin gesteund werd door 
lokale elites - dan was diens veelal jarenlange pastoraat en prediking sterk bepalend 
voor de beoordeling van alles wat van buitenaf de gemeente binnenkwam. Daar-
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naast speelde sociale controle in de dorpen ook een belangrijke rol in de acceptatie 
of afwijzing van bepaalde ontwikkelingen. Afwijzing van de Afscheiding kwam bij de 
hier bedoelde predikanten voort uit van elkaar verschillende overwegingen. 
Het is bekend dat in de jaren van de Afscheiding in de Hervormde gemeenten van 
Eenrum, Usquert en Loppersum predikanten'^ dienden die tot de tegenstanders 
van De Cock worden gerekend. Hun gezag in kerk en samenleving was groot. In 
de gemeenten van Losdorp en Nieuwolda dienden predikanten die bekend stonden 
als rechtzinnig.'^ Ook hun invloed was een factor in de trage ontwikkeling van de 
Afscheiding daar. 
In de provincie Drenthe, waar men toen 37 kerkdorpen telde, is het opvallend dat de 
Afscheiding tijdens het leven van De Cock in ongeveer de helft van deze dorpen is 
doorgedrongen. In het zuiden en zuidwesten van de provincie kreeg de Afscheiding 
vaste voet aan de grond, maar in de dorpen ten noorden van Assen viel er nauwelijks 
iets van te bespeuren. Dit merkwaardig gegeven doet de vraag opkomen of in dit 
deel van Drenthe de autoriteit van de plaatselijke Hervormde dominee meer gold 
dan in andere gemeenten? Of kan het zijn dat de geestelijke ligging van de meeste 
kerkleden zo was dat men zich niet druk wenste te maken over een in hun ogen 
ongewenste kerkelijke kwestie? 
Voor de nawerking van de Afscheiding zouden diverse plaatsen als 'moedergemeen-
ten' fungeren, waaruit in de loop van de decennia na 1850 nieuwe gemeenten zijn 
voortgekomen. Het meest opvallende voorbeeld daarvan vormt de gemeente Groot-
egast die in het Groningse Westerkwartier als moederkerk heeft gefungeerd voor de 
gemeenten in Stroobos'(1845), Marum (1852), Oldekerk (1856), Kornhorn (1880), 
Gerkesklooster (1886), Lutjegast (1893), Doezum (1941). 

De principiële fundering in de Acten van Afscheiding 
Van een klein aantal gemeenten of van enkele personen uit de door De Cock geïnsti
tueerde gemeenten is een Acte of Verklaring van Afscheiding bewaard gebleven. Dat 
wil niet zeggen dat een dergelijk document in de andere vermelde gemeenten niet 
bestaan heeft. Er was zelfs een gedrukte editie van deze acte beschikbaar. Van som
mige gemeenteleden is bekend dat ze persoonlijk die acte of een eigen verklaring aan 
de kerkenraad van de N H K zonden met het verzoek om uitgeschreven te worden uit 
de registers van die kerk; dit laatste om te voorkomen dat men werd aangeslagen voor 
een vorm van kerkbelasting. In enkele gevallen bevatten de verklaringen een beroep 

Aan de Hervormde gemeente van Eenrum was ds J Ph Riedel sinds 1824 verbonden (hij zou er 
blij\en tot zijn overlijden in 1868), in de burgerlijke gemeente Eenrum telde men bij de in 1849 gehou
den volkstelling 35 gereformeerden Aan de gemeente van Usquert was sinds 1827 ds W Janssonius 
verbonden (die er tot zijn ementaat m 1879 zou blijven), hier telde men 41 gereformeerden m 1849 
Over beide predikanten W Duinkerken, De Kerk m Usquert, in G Klok, Histone van Usquert, Bedum 
1996, 98 Aan Loppersum was ds Th F Uilkens verbonden (van 1797-1846), W Duinkerken, Sxnds de 
Reductie, 463 De afgescheidenen van Loppersum konden zich aansluiten bij die van Stedum, Wirdum 
of Garrelsweer 
Losdorp was ds N Westendorp verbonden (van 1812-1837), na hem diende zijn schoonzoon ds A PA 
du Cloux (van 1837-1851), beiden behoorden tot de confessioneel gezinde predikanten De afgeschei
denen konden zich aan bij de naburige gemeenten van Spijk of Bierum 
In Nieuwolda diende ds R Engels (van 1807-1855), bekend om zijn eveneens confessionele gezind
heid De Afscheiding werd door deze predikanten afgewezen In 1849 telde men daar 18 gereformeer
den (= 1,1 % van de bevolking) 

473 



Hendrik de Cock (1801 - 1842) 

op art. 2 van het Algemeen Reglement van 1816 waarin het gaat om het (daar ver
eiste) aspect van vrijwilligheid indien men zich wil afscheiden van de NHK. 
De diverse afscheidingsverklaringen hebben alle een gereformeerd-confessionele 
geladenheid (artt. 28 en 29 NGB), waarbij de plicht of roeping tot afscheiding werd 
gefundeerd in de antithese tussen ware en valse kerk, waarmee het aspect van gehoor
zaamheid inzake de kerkkeus zeer geprononceerd tot uitdrukking werd gebracht. 

Gekozen bijbelteksten 
De Bijbeltekst waarmee De Cock een gemeente institueerde is in de meeste gevallen 
niet meer te achterhalen; bij slechts 12 gemeenten is de tekstkeus bekend. 
Uit ons overzicht blijkt dal De Cock twee keer heeft gepreekt uit Efeziërs 2: 8v., 
vijf keer uit 2 Corinthiërs 6 (waar het in vers 17 specifiek gaat over de oproep tot 
afscheiding) en verder nog uit 1 Corinthiërs 6, Romeinen 16, Efeziërs 5, 1 Petrus 2 en 
Hebreeën 11. Hoewel de gegevens lang niet volledig zijn, kan men ze wel representa
tief achten voor de tekstkeus van De Cock bij de start van een nieuwe gemeente. De 
voorkeur van De Cock ging daarbij duidelijk uit naar het Nieuwe Testament en wel 
speciaal naar de apostolische brieven van Paulus. We nemen aan dat hij een aantal 
preken of preekschetsen bij zich had als hij geroepen werd tot het institueren van 
een gemeente. Daarvan uitgaande staan de door hem gekozen teksten model voor 
de geestelijke fundering van zijn werk voor de Afscheiding. 
Uit deze tekstkeus blijkt dat De Cock een scherpe, antithetisch bepaalde houding 
bepleitte ten aanzien van de gehoorzaamheid van de gelovigen aan Christus en de 
keuze tegen de valse en voor de ware kerk. Zijn steeds herhaalde oproep tot afschei
ding hield een dringend appel in op alle gelovigen om te 'staan in het ambt aller 
gelovigen'; dit in overeenstemming met artikel 28 van de Nederlandse Geloofsbelij
denis. 

Sociale aspecten: interne problemen en de achtergronden ervan 
In veel gemeenten (31) kwamen in de eerste jaren spanningen en conflicten voor die 
het gemeentelijk samenleven bemoeilijkten. In een aantal gevallen hebben ze geleid 
tot opheffing van de plaatselijke gemeente. Het bevestigt het beeld van een bij iedere 
nieuwe kerkformatie voorkomend verschijnsel: dat er in de beginfase na de kerkelijke 
breuk een (vrij) groot enthousiasme bestond, dat na verloop van enkele jaren weg
zakte. Daarna gingen persoonlijke en familietegenstellingen een hoofdrol spelen die 
de weg naar de medekerkleden behoorlijk konden frustreren. 
De hierdoor ontstane verwijdering werd hier en daar versterkt door nogal sterk sub
jectief gekleurde opvatting(en) over dogmatische en confessionele thema's. Daarover 
schrijven we in een afzonderlijk hoofdstuk. Op dit punt aangekomen wijzen we hier 
de gedachte van K.H. Miskotte af als zou de Afscheiding door haar hang naar het 
mystieke in sektarisme zijn verlopen.^" Deze stelling is in zijn algemeenheid niet 
houdbaar en bij De Cock in het geheel niet van toepassing. Het mystieke element 
kwam wel voor bij sommige kruisgezinden, maar kan niet als hoofdkenmerk van de 
Afscheiding worden aangemerkt. 
Dat de meerderheid van de leidinggevenden in de afgescheiden gemeenten een agra
rische achtergrond had (wat ook merkbaar werd in de keuze van leden van de ker-

K.H. Miskotte, Kork nabetrachling, 50. 
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kenraden) is een bijna vanzelfsprekend gegeven. Het Groningse Hogeland is daarvan 
een klassiek voorbeeld te noemen, met een sterke positie van de boeren met een groot 
landbouwareaal. Een duidelijke uitzondering vormt de gemeente van Stadskanaal 
(een veenkolonie) waar de eerste kerkenraad geen landbouwers telde, maar waarin 
alleen maar arbeiders waren gekozen. De verkiezing van de ambtsdragers was een 
zaak waaraan alle manslidmaten mochten deelnemen. 
Over de sociale positie van de leidinggevende afgescheidenen bieden we - althans 
voor de provincie Groningen - een zo volledig mogelijk overzicht in een afzonderlijk 
hoofdstuk. Hier kan gesteld worden dat ons onderzoek nauwelijks aanknopingspun
ten heeft aangereikt voor een interpretatie van de Afscheiding als een puur sociaal-
reactief gebeuren vanuit een standen- of klassenbewustzijn. Hoogstens kan met men 
C. Gerretson^' bij het fenomeen oefening c.q. conventikel denken aan het verzet van 
de lagere standen tegen de 'aristocratisch-plutocratische' machten in kerk en staat. 
Maar dat verzet had een grote geestelijke inhoud. Het sterkste motief was niet het 
sociale aspect, maar het gezamenlijk beleden geloof en de gezamenlijke dienst in de 
nieuwe kerkformatie - we denken aan kerkenraden, classes, provinciale en landelijke 
kerkvergaderingen. Dat feitelijke gegeven laat zien hoe mensen van verschillende 
stand of klasse samen de schouders zetten onder de opbouw van een goed geor
dend nieuw kerkverband. De tegenstellingen en conflicten die later binnen de afge
scheiden gemeenten een rol zijn gaan spelen, hebben geen sociale, maar duidelijk 
confessioneel-kerkordelijke achtergronden. 

Politieke componenten: repressie en tolerantie 
Het optreden van de overheden door middel van vaak harde repressie - ook door 
medeburgers - is op verschillende plaatsen hevig geweest in de eerste jaren. Het feit 
dat de overheid tot vervolging overging werd in de beginfase van de Afscheiding niet 
of nauwelijks bekritiseerd - althans niet door de hogere groepen in de Nederlandse 
samenleving. De verwevenheid van de belangen van staat en NHK was groot; mee 
daardoor was er eerst geen ruimte voor een alternatief kerkinstituut dat tegenover de 
NHK pretendeerde de oudste papieren van Reformatie te handhaven. 
De veelsoortige vervolging werd intussen een belangrijke externe factor in de groei 
van de Afscheiding, met name doordat de overheid hiermee op een veelal onsympa
thieke manier een vorm van martelaarschap creëerde. De slachtoffers hadden maar 
weinig mogelijkheden tot verweer; een kleine groep van advocaten wist soms met 
succes de golf van repressie te stuiten. 
Bezien vanuit de overheid was het een onmiskenbare poging om de Afscheiding 
vanaf het begin de kop in te drukken; daarbij speelde de overweging van mogelijke 
sociale en financiële oproerigheid (o.m. vanwege de gevolgen van de oorlog met Bel
gië) een niet te onderschatten rol. Belangrijke overweging was dat de handhaving van 
de religieus-maatschappelijke orde onontbeerlijk was in het tijdperk van de opstand 
van de Belgen. Het repressiebeleid van de overheid werd geëist én gestimuleerd door 
vooraanstaande personen uit de NHK die geen ruimte wilden geven aan hen die aan 
de gereformeerde religie vrilden vasthouden. 
De verschillen in de mate van repressie zijn bekend. In de provincie Groningen was 
de intolerantie van de zijde der overheden groter dan in de provincie Drenthe. Het 

C. Gerretson, Staatkundige gevolgen van de Afscheiding van 1834, in diens V.\V., VI, 46-65. 
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beleid van de hier dienende gouverneurs ging uit van opvattingen die wezenlijk van 
elkaar verschilden. Ook de gouverneur van Overijssel was toleranter dan zijn Gro
ningse collega. De hoogste provinciale overheid, i.e. de gouverneur, kon - hoewel 
'Den Haag' wel voorschriften uitvaardigde ~ min of meer zelf bepalen welke mate 
van vrijheid werd gegund aan de 'separatisten'. 
De mate van repressie van de afgescheidenen werd na 1836 kleiner; wellicht speel
den bij de overheden voldoende positieve ervaringsgegevens een voorname rol. Ook 
zal de verdediging van de afgescheidenen door enkele vooraanstaande Nederlanders 
een goede bijdrage hebben geleverd aan een meer tolerante samenleving. Nog tij
dens de regering van koning Willem I zijn de eerste erkenningen afgekomen van 
afgescheiden gemeenten. 
Met het aan de regering komen van koning Willem II in 1840 is de feitelijke vervol
ging van de afgescheidenen opgehouden. De officiële erkenning (autorisatie) van de 
plaatselijke kerken gaf voldoende garantie voor 'een stil en gerust leven'. 
Het bouwen van een kerk vond in meerdere gemeenten plaats voordat de officiële 
erkenning was ontvangen; het getuigt zowel van vertrouwen en moed, als ook van 
toegenomen tolerantie. 

Institutioneel aspect: predikanten en oefenaars 
In de afgescheiden kerken was de behoefte aan nieuwe geestelijke leiders groot. De 
eerste jaren nam De Cock een groot gebied in Noordoost-Nederland alleen voor 
zijn rekening. De directe verantwoordelijkheid voor het pastoraat en de prediking 
berustte bij de kerkenraden, maar deze instellingen ontbeerden veelal leiders van 
(enig) formaat. De instroom van nieuwe voorgangers die door eigen predikanten 
waren opgeleid - waarover we in hoofdstuk 18 schrijven - is goed merkbaar gewor
den vanaf 1840. Deze ontwikkeling heeft in 1842 een zodanig peil bereikt dat op 
dat moment in 32 van de 87 door De Cock gestichte gemeenten een eigen predikant 
dient. 
Zowel voor als na de Afscheiding komen we een tijdlang de figuur van de 'oefenaar' 
tegen; zijn verschijning riep soms duidelijke bezwaren op (o.a. bij S. van Velzen). Een 
aantal van deze oefenaars koos de weg van studie en werden toegelaten als predikant 
in de afgescheiden gemeenten; anderen hebben dat niet bereikt of niet nagestreefd. 

Onderwijsvrijheid 
Van een aantal afgescheiden gemeenten (14) is bekend dat ze vrijwel dadelijk in aan
sluiting op de Afscheiding streefden naar gereformeerd schoolonderwijs. De grootste 
activiteit in dezen is ontplooid door de afgescheiden gemeenten in de provincie Dren
the; hier werden acht pogingen ondernomen tot schoolstichting.^^ Het initiatief tot 
het starten van een school lag in de regel bij de kerkenraden. De strijd van F.A. Kok 
te Dvringeloo tegen de Asser predikant G. Benthem Reddingius en diens Historische 
Prentbijbel heeft velen de ogen doen opengaan voor de doorwerking van het suprana-
turalisme in het onderwijs.^^ 
Het vergt een nieuw onderzoek om na te gaan hoe de kerkenraden en classes van de 
afgescheiden gemeenten bezig zijn geweest met plannen voor gereformeerd onder-

H. Bouma, Een vergeten hoofdstuk, 15-63 ; P.Th.F.M. Boekhok, De hervorming der scholen, 170-177. 
H. Bouma, Een vergeten hoofdstuk, 1 Ov. 
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wijs.̂ * Daarbij is het interessant te kunnen vaststellen hoe de plaatselijke ambtsdra
gers alert waren in deze zaak om zo spoedig mogelijk, zeker al vanaf de grondwets
herziening van 1848 en vervolgens in het licht van de nieuwe onderwij swetgeving 
van 1857, over te gaan tot de stichting van een bijzondere school. 

B. SCHEMATISCH OVERZICHT VAN DE 87 DOOR HENDRIK DE 
C O C K G E S T I C H T E G E M E E N T E N 

Hieronder treft men in chronologische orde een overzicht aan van alle gemeenten die 
door De Cock zijn geïnstitueerd. 
Ter toelichting op de hier gebruikte afkortingen dient het volgende: 

AvA Acte van Afscheiding die als eigen document zowel van een groep als 
van individuele gemeenteleden kan zijn 

Loc Locatie waar de instituering plaats vond: hb = herberg; bo = boeren
schuur; ba = bakkerij; mo = molen; hs = huis 

Tekst De Bijbeltekst die De Cock koos voor de instituering 
Co Conventikel aanwezig 
OS Oude Schrijvers die bekend c.q. geliefd waren: B = W. a Brakel; Buil 

= BuUinger; Bun = Bunyan; C = Comrie; 
Gr = Van der Groe; H = HeUenbroek; Ko = Koelman; Sc = Schor-
tinghuis; Sm = Smytegelt; V = Verschuir. 

Int Interne problemen die de eenheid van de gemeente aantastten 
Rep Repressie door overheden; het aantal + geeft de mate van onder

drukking aan 
KB Koninklijk Besluit in welk jaar de gemeente werd erkend 
Vb Voortbestaan van de gemeente: + = voortbestaand; o = opgeheven; f 

= fusie 
Bouw Jaar waarin een eigen kerkgebouw gereedkwam 
Oef. Oefenaar(s) in deze gemeente; het aantal + geeft het aantal oefenaars 

aan (zowel voor als na 1834) 
Pred. Jaar van intrede van de eerste afgescheiden predikant 
Ond. Onderwijs: pogingen tot stichting van eigen gereformeerde school 

(totplm. 1860) 
1849 Het aantal gereformeerden volgens de volkstelling van het jaar 1849 
1856 Ledental volgens het eerste jaarboekje van de CAGK van 1856. 

A.C. Rosendaal, jVaar e«n school voor de gereformeerde gezindte, Hilversum 2006; het eerste hoofdstuk getiteld 
'Aanleiding en opmaat van het Gereformeerd Schoolonderwijs (1834-1860)', biedt een beknopt (en 
zeker niet volledig) overzicht van de inzet van de afgescheidenen voor gereformeerd onderwijs, 15-21. 
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' Onder de burgerlijke gemeente Ulrum valt ook de plaats Houwerzijl met een eigen afgescheiden gemeente. 
'̂  De telling van de hier vermeide 70 oefenaars is gemaakt op basis van hun publieke optreden; dat kan in meer dan één gemeente zijn voorgekomen en daarom moet men het 

reële aantal oefenaars iets lager stellen {ws. ruim 60). 
^ Bij de volkstelling in 1849 werden er 40.308 gereformeerden geteld; Het 'aandeel' van de leden van de door De Cock gestichte gemeenten bedraagt 17.606 personen, d.i. 

43,7%. Vgl. J.A. de Kok, Breuklijn, 292. 
* Het totaal aantal leden van de door De Cock gestichte gemeenten is in 1856 niet exact te bepalen wegens onvolledige opgaven aan de redacteur van het Jaarboekje CAGK 

1856; het totaal komt uit op ongeveer 21.000. Het totaal aantal afgescheidenen in 1856 is door M. te Velde gesteld op 54.781 (M. te Velde The Dutch backgroud of ihe Ameri
can Secession from the RCA in 1857, in: G. Harinck en H. Krabbendam, Breaches and Bridges, Amsterdam 2000, 94). Daarvan vormen de leden van de door De Cock gestichte 
gemeenten ruim 38 %. 
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14 I GLASSISVORMING IN GRONINGEN 

EN D R E N T H E IN 1836 

In dit hoofdstuk stellen we eerst aan de orde de vorming van classes in de provincies Groningen en 
Drenthe. Daarbij besteden we ook aandacht aan de inhoudelijke aspecten van hel classicalejimctione 
ren, wat tevens de mogelijkheid biedt om de geestelijke ligging van kerken en kerkleden in de genoemde 
regio's te pellen. 

De instelling van classes 
Het aantal gemeenten in Groningen en Drenthe was zodanig toegenomen dat men 
kon overgaan tot de vorming van classes per provincie. Het besluit daartoe werd 
genomen op de provinciale vergaderingen. 
Deze kerkvergaderingen hadden in de beginfase van de Afscheiding gefungeerd als 
eerste ontmoetingsplaats en overleginstantie voor de kerken binnen een provincie. 
De eerste van die bijeenkomsten was gehouden op 8 april 1835 met twintig afgevaar
digden van gemeenten uit Groningen (15), Friesland (1) en Drenthe (4).' 
De classicale indeling in het noorden sloot zoveel mogelijk aan bij die van de Her
vormde kerk; maar daarbij kwam het niet tot de instelling van Ringen. Het verschil^ 
met het Algemeen Reglement van 1816 kwam vooral hierin uit dat de afgescheiden 
classis niet als bestuursorgaan fungeerde binnen de kerkelijke verhoudingen, maar 
een 'meerdere' vergadering was waarin alle kerken uit de classis betrokken werden, 
zoals de DKO het had geregeld. De classis functioneerde dus op gezette tijden als 
overlegorgaan voor de plaatselijke gemeenten en diende als een schakel naar de pro
vinciale synode (of kerkvergadering). Gezien de verslagen en notulen van de verga
deringen van de afgescheiden classes in Noord-Nederland kan men stellen dat de 
vergaderde ambtsdragers wel de kerntaken van de classis - zoals die vasdagen sinds 
Dordrecht 1618 /19- uitvoerden, maar nog niet in staat waren om lot in detail toe de 
complete lijst van aandachtspunten af te werken.^ Om dat te realiseren was 'profes
sionele' assistentie nodig. Dat betekende in de eerste jaren na de Afscheiding dat De 
Cock als een soort 'superintendent' functioneerde, overigens zonder dat hij deze titel 
ooit heeft gekregen of aangenomen. Naast hem was er op de classicale en provinciale 
vergaderingen in het noorden in de eerste jaren geen andere predikant-afgevaar
digde; daardoor kwamen de ouderlingen nu veel meer in beeld dan vroeger. Onder 
hen bleken er verscheidene te zijn met uitstekende bestuurlijke vaardigheden. 
Ook was er op de afgescheiden kerkvergaderingen uiteraard geen vertegenwoordiger 
aanwezig van de wereldlijke overheid, die hel recht had in het besluitvormingsproces 
in te grijpen - zoals dat wel mogelijk was op de Algemene Synode van de NHK.* De 
afgescheiden kerken waren ook in dit opzicht 'vrije kerken'. 

' Notulen FV Groningen, 8 april 1835 
^ C van den Broekc, Een geschudenis tan de classis, 209, stelt dat de afgescheidenen - achteral' - wel in 

.ilgemene zin kritiek hadden op de omzettmi; van ambtelijke kerkvergadenngen in kerkelijke besturen, 
maar dat ze geen speciale kritiek hadden op het functioneren van de classis na 1816 

' C, van den Broeke, Classis, 82, geeft een lijst van taken en werkzaamheden van een classis zoals dat na 
1618/19 70U moeten functioneren 

* Algemeen ReglementNHK, an 18. 
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Chissisvorming in Groningen en Drenthe in 1836 

In 1836 werden als eersten de kerken in de provincie Groningen georganiseerd in vier 
classes. Daartoe had de vierde PV van Groningen d.d. 26 mei 1836 besloten.^ AI op 
I juni 1836 startte de classis Veendam (later bekend onder de naam Pekela) haar 
werkzaamheden, op 15 juni die van Appingedam en Groningen, in september de 
classis Middelstum (later bekend onder de naam classis WarfTum). Zo nu en dan fun
geerde De Cock als voorzitter van deze vergaderingen, zodat hij goed op de hoogte 
raakte van de ontwikkelingen in de door hem gestichte gemeenten. 
In de provincie Friesland heeft De Cock zich niet bemoeid met de vorming van de 
classes; daar gaf Van Velzen vanaf januari 1836 leiding aan het kerkelijk leven. 
In Drenthe echter was De Cock er wel bij betrokken. Daar begon het classicale gebeu
ren in het jaar 1838, tot zolang had men volstaan met het houden van provinciale 
vergaderingen. De classis Assen (ook wel Smilde) startte op 8 mei 1838, die van 
Beilen (later Dwingeloo) op 9 mei 1838, die van Meppen (later Coevorden) op 
II februari 1846.'' Over de start van de classis Ruinerwold (later Hoogeveen) is ons 
niets bekend; van deze kerkvergadering zijn de eerste notulen spoorloos. Waar het 
maar gewenst werd, fungeerde De Cock op deze vergaderingen in de eerste jaren 
als preses.' 
De doorgaande activiteit van De Cock om nieuwe gemeenten te formeren heeft van
zelfsprekend veel te maken met de wens daartoe vanuit de lokale conventikels, maar 
men kan ook opmerken dat de inzet en veerkracht van De Cock gestimuleerd was 
door de eerste synode van de afgescheiden kerken. Na deze kerkvergadering heeft 
De Cock in het jaar 1836 nog ruim 20 gemeenten geïnstitueerd, in Noord-Holland, 
Drenthe en Groningen; en ook in Duitsland. 

Problemen op de provinciale vergaderingen van Groningen en Drenthe 
in 1836 en 1837 
Op de vijfde provinciale vergadering (PV) van Groningen, gehouden op 26 mei 1836, 
werd kennis genomen van een zijdelingse beschuldiging van de bekende J. J. Klok 
uit Delfzijl tegen De Cock, welke door de vergadering met het uitspreken van een 
vermaning scherp werd afgewezen. Het was een eerste signaal dat er binnen de pas 
afgescheiden kerken door sommige leden - Klok was ook (nog) ouderling - 'op de 
man gespeeld' werd. Dat dit nu juist J.J. Klok betrof, maakte duidelijk dat er bij deze 
anti-gezangenman zonder enige terughoudendheid ook persoonlijk getinte aspecten 
meespeelden in zijn kritische houding tegenover ontwikkelingen in kerk en religie.'^ 
De PV Groningen maakte in die vergadering ook duidelijk dat de manier waarop 
Klok tegen de autoriteit van de Dordtse Kerkenordening aankeek niet door de ver-

* J^otulen PV Groningen 26 mei 1836, art. 4, De PV besloot tegelijk tot het aanstellen van 'classicale 
correspondenten'. 

^ Het oudste bewaard gebleven notulenboek van de afgescheiden classis Meppen begint op 11 februari 
1846. Waarschijnlijk bestond er eerder geen aiVonderlijke classis Meppen, maar waren de betrefTende 
gemeenten ingedeeld bij de andere classes. 

' In Drenthe was de samenstelling van de drie classes meer dan eens aan verandering onderhevig; om 
redenen die meestal te maken hadden met de afstanden werd een gemeente bij een andere classis 
ingedeeld. 

° De tekst staat in de 'Kerkelijke besluiten" van de PV van Groningen, neergeschreven door E. Lindeman 
tussen de notulen van 5 januari 1836 en die van 8 april in. De zaak zelf was op de synode van Amster
dam al aan de orde geweest en werd in mei 1836 te Groningen afgehandeld. 

483 



Hendrik de Cock (1801 - 1842) 

gadering werd gedeeld. Men proeft er een zekere relativiteit in als er gesteld wordt: 
"wij schrikken er voor, om dezelve, met Gods Woord, gelijk te stellen; en ten opzigte 
daarvan, eenen eisch te doen, welke de Almagtige ten opzigte van Zijn Woord oor
deelt, Openb. 22:18,19; en verwijzen U terug, naar art. 86 der voornoemde Kerk-
ordening; waarin het antwoord op uwen eisch, door die Synode zelve, gegeven is. - " 
Hier reageert Groningen op een overtuiging die Klok en anderen doen kennen als 
vroege representanten van de 'kruisgezinden'. 
Tegelijk was op de kerkvergadering nog de zaak van het oefenen, met name dat 
van Douwe van der Werp te Uithuizermeeden, behandeld. Het liep erop uit dat de 
voorlopige orde die de Amsterdamse synode had bepaald, gehandhaafd werd - ook 
door Uithuizermeeden. 
O p de PV van 17 september 1836, waar de classis Veendam ontbrak, werd de tekst 
van het door De Cock opgestelde adres aan de koning besproken en aangenomen. 
Vier dagen later zou Drenthe zich hierover buigen. 
Eenjaar later, toen de zevende PV Groningen bijeenkwam, werd het verschil tussen 
De Cock en Scholte inzake de kerk besproken. De Cock zal hierover zelf het woord 
gevoerd hebben, maar de notulen geven ons geen zicht op de aard van het verschil. 
Wel bleek duidelijk dat 'Groningen' het eens was met De Cock. Men drong wel aan 
op het houden van een algemene synode. Daartoe werden in de PV van 24 augustus 
1837 drie afgevaardigden benoemd: ds. H. de Cock, en de ouderlingen D. Drukker 
(Grootegast-Stroobos) en K. Wildeboer (Midwolda); hun secundi waren de ouder
lingen J.J. Boer (Wildervank) en E. Lindeman (Groningen). Zij kregen als lastbrief 
mee om als afgevaardigden (die evenwel toch 'zonder last of ruggespraak hebben te 
handelen?) 'ten aanzien van het stuk des doops (thans in geschil zijnde) nader met 
eikanderen te spreken, mogte het zijn, om vereeniging te zoeken, in de zin, op de 
gronden onzer Vaderen, naar Gods Woord'. Ook wenste Groningen van de synode 
'nadere bepalingen' inzake de kerkorde 'wenschende zij, in deze,in de sporen onzer 
Vaderen, volkomen te blijven'. En over de oefenaars werd gesteld dat men daarover 
zou moeten spreken 'naar het Woord Gods' met het doel de 'verdere stigting en 
opbouw van de gemeente'. 

Toen op 1 juni 1838 de PV Groningen weer vergaderde, was er in de vergadering, 
afgezien van een klein detail met betrekking tot het oefenen', niets wat hier wees op 
verschillen van inzicht onder elkaar en ten opzichte van de landelijke kerkgemeen
schap. 
Op 26 maart 1836 vergaderde de PV Drenthe voor het eerst; tot dan toe had men 
twee keer met de Groningse kerken vergaderd. De Drentse kerken vergaderden 
onder voorzitterschap van De Cock. De start van de PV maakte duidelijk dat men 
op gereformeerde basis wilde samenwerken: er kwam een kort formulier ter tafel dat 
de binding aangaf met de drie gereformeerde belijdenisgeschriften.'" De vergade
ring heeft zich in eerste instantie vooral bezig gehouden met de doorvoering van de 
besluiten van de pas gehouden synode van Amsterdam; daaruit blijkt dat Drenthe 
zich conformeerde aan de landehjk genomen besluiten. Al op 3 juni 1836 vergader
den de Drenthen opnieuw 'wegens de belangrijkheid der zaken', aldus de notulen. 
Feitelijk fungeerde de provinciale synode als een classis, immers al op 21 september 

' Artikel 2 van de notulen van de PV Groningen d.d. 1 juni 1838 
'" Notulen PV Drenthe 26 maart 1836, art. 2. 
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1836 vergaderde men opnieuw In 1838 werden in Drenthe dne classes gevormd De 
onderlinge eenheid werd onder meer vorm gegeven in het gezamenlijk dragen van 
de financiële lasten rond het traktement van De Cock (waaraan Groningen ook zijn 
deel betaalde) en het betalen van de boeten die hem werden opgelegd Het nakomen 
van de toezeggingen leverde echter nog veel problemen op, enkele kerken konden de 
driemaandelijkse betahngen niet opbrengen, zo bleek al in de loop van 1836 
Ook werd door de PV een formulier vastgesteld om gemeenten te dienen met een 
verklanng van afscheiding, bedoeld voor de officiële mededehng aan de plaatselijke 
NHK, om aan te geven dat elke band, inclusief de financiële, met de 'synodale' kerk 
als verbroken diende te worden beschouwd Het laatste punt van bespreking op de 
PV Drenthe van juni 1836 vormden de 'menigvuldige twisten' te Meppel, de verga
dering drong aan op de verkiezing van een geheel nieuwe kerkenraad, een zaak die 
aan De Cock werd meegegeven om dit in Meppel te implementeren Later gingen 
dne ouderhngen naar Meppel om de eenheid van de gemeente te helpen herstellen 

De vier Groningse c lasses (1836-1842) 
De vorming van vier classes in de provincie Groningen betekende zoveel mogelijk 
een kopie van de indeling bij de Hervormde kerk Het verschil wordt echter meteen 
duidelijk als we letten op de wijze van afvaardiging nu werd elke gemeente vertegen
woordigd door een of twee ouderhngen, terwijl De Cock diende als preses, voorzover 
hij daartoe in de gelegenheid was Het aantal keren dat hij op de vergadenngen aan
wezig was hgt hoog het vaakst diende hij de classis Groningen (13 van de 27) en de 
classis Veendam (7 van de 28), minder vaak te Appingedam (5 van de 31) en in, het 
minst vaak kwam hij op de vergadenngen van de classis Middelstum (4 van de 27) 
Het geheel toont echter een zeer grote betrokkenheid van De Cock bij 'zijn' gemeen
ten HIJ stond deze met raad en daad terzijde in alle mogelijke vragen die voor de 
pas aangetreden ambtsdragers vaak nieuw waren Moeilijkheden tussen kerkleden 
die hadden geleid of konden leiden tot tuchtoefening probeerde hij op te lossen Zijn 
gezag was groot, maar niet dominant In elke classis werd de kerkvisitatie ingesteld, 
uit de vaak summiere rapportages knjgt men het beeld van een kerkgemeenschap 
waann spanningen en confhtten een veel voorkomend verschijnsel waren en waann 
ernstige zonden voorkwamen die tot censuur leidden 
In de meeste classes van de provincie Groningen werden de inzichten en raadgevin
gen van De Cock dankbaar aanvaard Dat was vaak het geval bij de behandehng 
van tuchtzaken (ook over ambtsdragers), een enkele keer gold het een verzoek tot 
gemeentestichting'' 

De classis Appingedam startte haar werkzaamheden op 15 juni 1836 'op last van 
ds H de Cock', aldus de openingspagina van de Verslagen van deze classis '̂  
Naast veel gebruikelijke zaken had men hier met name te stellen met enkele kleine en 
zwakke gemeenten De ambtelijke dienst werd niet stipt en ordelijk vervuld Dit was 
het geval in Helium, Woltersum, Wirdum en Krewerd, gemeenten die zich na enkele 
jaren met meer zelfstandig konden handhaven, ze kregen van de classis toestemming 

" Zo gaf de classis Groningen groen licht voor de institucnng van een gemeente te Adorp/Sauwerd in 
1838 en te Bnlül (Zuidhorn/Lnumatil) in 1839 

" De notulen van de classis Appingedam vindt men m het ArchieJ van de GK (PKN) te Appingedam 
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om aansluiting te zoeken bij genabuurde gemeenten. Daarnaast waren er moeiten 
in de persoonlijke sfeer, met name rondom ds. K.M. Wildeboer te 't Zandt (over de 
achtergronden van deze zaak schrijven we hierna in het gedeelte dat handelt over de 
classis Veendam). 
Een van de kerken in de classis ging haar eigen weg door zich bij de 'kruisgezinden' 
aan te sluiten: de kerk te Bierum onderhield goede betrekkingen met ds. W.W. Smitt, 
predikant bij de Kruisgemeente te ZaJk (bij Kampen). 

De c lass is Groningen'^ kreeg in de opbouwfase van het kerkelijk leven o.m. te 
maken met twee zaken die de koers van de kerk betroffen. In de eerste plaats betrof 
het die van de (mogelijk snelle) vervulling van de predikantsvacatures; daarnaast 
leefde er ook eens streven om de geestelijke koers van de kerken duidelijk aan te 
geven. 
Zo had de classis te oordelen over het nogal aanmatigend optreden van de Stad-Gro
ningse oefenaar J.R. Ananias, waardoor in de gemeente van Groningen een scheu
ring dreigde. De Cock trachtte de spanningen op te lossen door Ananias geschikt 
te verklaren voor de opleiding tot predikant.'* De moeilijkheden bleken echter niet 
voorbij te zijn: tot op de synode van Utrecht 1837 werden ze besproken, waar de 
waarschuwing werd gegeven 'om te waken, dat deze persoon zich niet indringe in 
eenig gedeelte der H. Bediening in de gemeente'. Het besluit werd niet nageleefd.'^ 
De classis Groningen stemde in het najaar van 1837 in met de wens om 'Het Con
cept der Reformatie, van 7 Predikanten in het jaar 1695''* opnieuw uit te geven 
als richtlijn voor de kerkenraden met betrekking tot tuchtoefening en pastoraat.'' 
De uitgave kwam via De Cock in 1838 tot stand nadat de PV Groningen er mee 
instemde.'^ Elke gemeente zou twee exemplaren ontvangen. Deze heruitgave laat 
zien, aldus W. van 't Spijker, 'hoe zeer de afgescheidenen in het Noorden des lands 
aansluiting zochten bij de Nadere Reformatie [...], die kerk en samenleving wilde 
brengen tot een werkelijke aanvaarding van de beginselen van de Reformatie'." 

Door de c lassis Veendam'^'' werd vanaf haar start besloten om de afvaardiging van 
de aangesloten gemeenten aan heldere regels te binden, die betroffen de regelmatige 
presentie, het tijdig aanwezig zijn en de vergoeding van de kosten aan de man bij v\de 
men aan huis vergaderde. 

'̂  De notulen van de classis Groningen treft men aan in RHC GA. 
'* J Wesseling, 4A<̂ ^ f'""' i IHJ r^g J I^L BOS, Kruisdragers, 22-34 
'̂  Ananias werd in 1841 lid en voorganger van de gemeente te Meppel, in oktober 1841 het de gezamen-

hjke PV van Groningen en Drenthe hem met toe tot het afleggen van het toelatingsexamenexamen, m 
maart 1842 gebeurde dat vit\. Notulen PV Groningen resp 26 oktober 1841 en 29 maart 1842 (beide keren 
was De Cock betrokken bij het besluit) In april 1842 werd Ananias te Meppel bevestigd als predikant 
Zijn loopbaan werd - mode door slechte gezinsverhoudingen — gekenmerkt door veel moeilijkheden 
Deze leidden ertoe dat hij in 1843 zelf zijn ambt neerlegde Joh de Haas, Voorgangers, I, 12v 

'̂  Deze kleine collectie historische documenten werd door H de Cock uitgegeven in 1838, zie VG , II, 
609-623 (met inleiding en annotaties van W van 't Spijker) 

" Notulen Classis Groningen , (ws 20 nov.) 1837, art 1 
'" Notulen PV Groningen, 1 juni 1838, art 3 
'^ W. van 't Spijker in zijn inleiding op deze (her)uitgave in H. de Cock, VG, II, 612 
™ De notulen van de classis Veendam vindt men in het archief van de GK (PKN) te Winschoten. 
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Na 1837 ontstond verdeeldheid over en zelfs verzet tegen het beleid van De Cock 
inzake de invoering van de Utrechtse kerkorde (na 1837) en de aanvraag om over
heidserkenning. Men kan het zien als een duidelijk markeren van de zelfstandige 
positie, zelfs tegenover iemand als De Cock. Op 5 juni 1839 liet deze classis door 
H. Gelms een 'vermanende brief' opstellen waarin De Cock werd opgeroepen om 
'van de verzochte vrijheid terug te komen'." Een maand later stuurde deze classis 
twee afgevaardigden — H. Gelms en J.J. Boer - naar een bijeenkomst van kruisgezin
den te Mastenbroek; hun opdracht werd als volgt omschreven: "met last: a. om niet 
anders te bepalen of besluiten, dan duidelijk met de leer en de practijk der Dordsche 
vaders overeenkomt, b. Den afloop der vergadering aan al onze leeraars te berigten, 
met broederlijke vermaning om terug te keeren tot de oude paden onzer vaderen." 
De Cock besefte dat hier veel op het spel stond: het was niet ondenkbaar dat een 
groot deel van Oost-Groningen zich bij de kruisgezinden zou voegen. Nu was de 
aanleiding hier niet alleen de mogelijke aanvraag van overheidserkenning, maar ook 
het verbod op het toelaten van oefenaars. In de classis Veendam was in dezen sprake 
van een zekere wildgroei: er traden mannen op die met hun sterk persoonlijk getinte 
inzichten de rust en de vrede verstoorden; ze onderwierpen zich vaak niet aan hun 
kerkenraad. Een van hen, Wolter Berends Volders te Onstwedde, stelde in zuiver 
piëtistische kleuren 'dat er geen geloofsoefeningen kunnen zijn zonder tranen. Hem 
werd het oefenen verboden 'totdat hij van dat dwaalgevoelen terugkwam'. 
De Cock heeft door persoonlijk in te grijpen veel moeilijkheden weten in te dammen. 
Zo besloot men een van de broeders 'het leeren te ontraden', maar het oefenen voor 
een tijdlang nog te verdragen, terwijl het de andere oefenaar werd verboden om nog 
langer te oefenen en te catechiseren; hij moest de vermaning aanvaarden en 'de eer 
van God en van Zijn kerk weer zoeken'. Daarmee had De Cock een uitweg gewezen: 
het oefenen op zichzelf niet verbieden, maar wel paal en perk stellen aan de (moge
lijke) wildgroei. Het werd hem niet door allen in dank afgenomen. 
De classis Veendam kreeg al spoedig met een verwante kwestie te maken. Op 15 
oktober 1839 waren de broeders P.R. de Wit (eerder catechiseermeester te Wilder-
vank en nu oefenaar) en K.M. Wildeboer (ouderling en oefenaar te Midwolda) door 
de PV Overijssel geëxamineerd, waarna ze waren toegelaten tot het ambt van predi
kant. Van Raalte had Wildeboer en De Wit bevestigd als reizend predikant, waarbij 
Brummelkamp aan de handoplegging had deelgenomen.^^ 

Een en ander was voor De Cock zeer teleurstellend: beide mannen kende hij goed, ze 
hadden hun opleiding bij hem gekregen, maar nu bleek dat ze het met S. van Velzen 
eens waren inzake het verbod op het oefenen. Omdat De Cock hierin ruimer dacht, 
kozen beide 'studenten' ervoor om bij Van Raalte te Ommen hun opleiding af te 
ronden en in Overijssel te worden onderzocht. 
Het ongenoegen over deze gang van zaken was groot in Oost-Groningen; twee van 
'hun' mensen vertrokken uit de eigen regio, waar men tot dan toe geen andere pre
dikant had dan alleen De Cock. De classis kwam in actie door op voorstel van De 
Cock bezwaren te formuleren tegen de ordening van deze twee broeders: ze had
den in strijd gehandeld met art. 8 DKO en hadden van hun gemeenten niet de 

" Notulen Classis Veendam, 5 juni 1839. 
^'' Wildeboer werd al in december 1839 predikant te Rijssen; De Wit diende vanaf januari 1840 de 

gemeente van Apeldoorn e.o.; Joh. de Haas, Gedenkt, I, resp. 289 en 293. 
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vereiste attestatie gekregen; tegelijk werd al gesteld dat de classis die aan De Wit ook 
zeker zou weigeren. De bezwaren werden ingediend bij de PV Overijssel en bij Van 
Raalte en Brummelkamp. Hun werd te verstaan gegeven dat 'gij te spoedig in dezen 
gehandeld hebt' en 'zonder voorkennis van onze gemeenten en classis' geordend en 
bevestigd te hebben'. Hier was sprake van willekeur die in strijd was met 'alle regel, 
eerlijkheid en trouw'. Als de PV Overijssel de toelating van deze broeders niet onge
daan zou maken zou de classis Veendam 'onze genootschappelijke vereenigingen als 
verbroken moeten beschouwen'.•^^ 
Het antwoord van Van Raalte (en zijn kerkenraad) kwam op 18 december 1839. 
Daarin werd gesteld dat de beide broeders met 'voor ons voldoende attestaties' van 
hun kerkenraden waren gekomen en nu 'in de Overijsselsche gemeenten ingelijfd'. 
Met een keur aan bijbelteksten werd de houding van de PV Overijssel aangemerkt 
als 'vliedende de ongeregelde en ongeordende diensten', met het doel de eenheid te 
bewaren en de broedertwisten te voorkomen.^* De afiaire bleef nog maanden lang 
de gemoederen op de classis Veendam bezig houden: tot drie keer toe werd een 
vermaan in de richting van de broeders Wildeboer en De Wit uitgesproken. Maar 
van werkelijke toenadering was geen sprake. Met de aanvaarding van de DKO door 
Overijssel werd de onderlinge band weer normaal. 
Het vroege overlijden van De Wit - op 2 december 1840 — betekende het feitelijke 
einde van zijn zaak. De zaak-Wildeboer heeft nog veel moeilijkheden opgeleverd, 
o.m. in de gemeente 't Zandt en de classis Appingedam: hij werd in mei 1842 door 
deze classis - onder voorzitterschap van De Cock ! - geschorst en afgezet. Wildeboer, 
die naar de Zuid-Hollandse eilanden was vertrokken, overleed op 17 september 1842. 

De c lass is Middelstum (die meestal in Warffum vergaderde en later daar ook naar 
genoemd werd) was haar werk begonnen op 24 september 1836.^^ De eerste zaak 
waar de afgevaardigden zich over uitspraken was die van de kosten van de verhui
zing van De Cock naar Smilde. De mannenbroeders stelden dat 'Drenthe' die maar 
voor haar rekening moest nemen, 'om dat ook zij daar het meeste genot van hem 
hadden'. Het beeld van zuinigheid werd in de tweede vergadering bevestigd doordat 
men niet wilde meebetalen aan de boetes die De Cock kreeg opgelegd 'dewijl er vele 
zwakke gemeenten bevonden om daar aan te kunnen bijdragen'. Gerelateerd aan 
de sociale status van de meeste kerkenraadsleden in deze classis (die we vermelden 
in een afzonderlijk hoofdstuk) kan dit standpunt enige bevreemding oproepen: was 
men inderdaad zo arm? En 'dubbele lasten' kunnen voor een enkeling meegespeeld 
hebben, als men zowel aan de NHK als aan de eigen kerkgemeenschap zijn 'ver
plichtingen' moest nakomen. Maar daarvan zijn nauwelijks gegevens bekend. Intus
sen was het in 1842 zo dat reeds vijf gemeenten in deze classis een eigen predikant 
hadden; de kosten voor pastorie en kerkgebouw had men daar veelal ook nog bij. De 
middelen waren er toen dus wel. We dienen hierbij zeker wel in rekening te brengen 
dat de vrije kerkelijke bijdrage een nieuw fenomeen was bij de afgescheidenen en dat 
de 'aanloopkosten' hoog waren. 

^̂  Aldus de bnef van de classis Veendam (opgesteld door H de Cock) d d 3 november 1839 
*̂ Bnef van de PV Ovenjssel aan de classis Veendam, 18 december 1839,J Wessehng,/l/JcA (^ron , II, 153 

^̂  De notulen staan beschreven in de Memone der verhandelingen van de KlasscaU vergaderingen begonnen in denjare 
1836, Archief GKte Baflo (tijdelijk bij dhr H Gerntsma te Winsum, zal later overgaan naar RHC GA) 
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Heel veel classicale aandacht werd besteed aan de kerk van Uithuizermeeden, we 
hebben er in het hoofdstuk over de 'apostolische reis' van De Cock ruimschoots 
aandacht aan geschonken 
De zaak van het onderwijs kreeg ook veel aandacht, dat betrof met alleen het cate
chetisch onderwijs, maar ook het 'schoolonderwijs' De classis benoemde in juni 
1842 een commissie die moest nagaan of 'wij als Afgescheidenen niet zouden kun
nen verkrijgen een vnj onderwijs, zonder beheer van die verderfelijke opleiding der 
kinderen' ^̂  Nog datzelfde jaar besloot men deze belangrijke zaak te laten onderzoe
ken door provinciale deputaten De PV Groningen van 8 maart 1843 zag de nood
zaak helder in 'want gelijk het thans staat, kunnen Gods kinderen niet aan hunne 
roeping, noch begeerte voldoen, voor God, ten aanzien hunner kinderen' Daarom 
wilde de PV dat er classicaal gewerkt zou worden aan een rekest aan de Koning ^' En 
daarmee had ook de classis Warffum de zaak weer terug op eigen tafel 
De opleiding tot predikant in Groningen kwam in juni 1842 op de classis in bespre
king Er lag een voorstel uit Fnesland om ds T F de Haan te benoemen 'tot dat grote 
werk' naast De Cock Dne maanden later bleek dat slechts twee kerken uit deze clas
sis dit steunden, waardoor het voorstel verworpen was Dat bleek ook het geval te zijn 
in de andere classes van de provincie Groningen 
Na het overlijden van De Cock in november 1842 kwam de PV hierop terug en 
droeg De Haan nu op de opleiding voort te zetten ^̂  

De c lasses van Drenthe 1838-1842 
Van de dne classes van Drenthe die De Cock heeft meegemaakt is over die van Rui-
nerwold (Hoogeveen) het minst bekend vanwege het ontbreken van de notulen Daar
door zijn we voor Zuidwest-Drenthe aangewezen op alleen de notulen van de plaat
selijke kerkenraden en op gegevens die we aantreffen m de notulen van de provinciale 
vergaderingen van Drenthe De andere classes, Assen en Beilen, hebben veel betekend 
voor de opbouw van het kerkelijk leven van de afgescheiden gemeenten in Drenthe 
BIJ de start van de dassis Assen (8 mei 1838) telde men daar 7 gemeenten, t w Assen, 
Smilde, Appelscha, Haulerwijk, Borger, Sleen ^' Na enkele jaren ging Haulerwajk 
over naar de provincie Fnesland (waartoe het geografisch ook behoorde), terwijl Hij-
ken/Halen deel ging uitmaken van deze classis 
De startvergadenng van de classis Beilen (9 mei 1838) werd bezocht door 5 personen 
namens 3 gemeenten t w de afgevaardigden van Hijken/Halen, Beilen (2) en Dwin-
geloo (2) Diever ontbrak op de eerste vergadenng Westerbork zond voor het eerst 
zijn afgevaardigde naar deze classis op 1 oktober 1839, terwijl Hijken/Halen zich in 
1840 aansloot bij de classis Assen (en in 1842 weer terugkwam te Beilen) 
In 1846 werd de nieuwe classis Meppen gevormd door de gemeenten Meppen, Wes
terbork, Bellen, Borger, Emmen en Coevorden '" 

Motulm Classis Middelstum (Warffim) 27 juni 1842 
Notultn PV Groningen, 8 maart 1843 (vergaderd ten huize van mejuffrouw de Weduwe de Cock te Gro
ningen) art 10 
Xotukn PVGmmngen 29 maart 1842, art 19 en 8 maart 1843, art 3 
De gemeente Sleen is m 1841 een combinatie aangegaan met de gemeente (in wording) van Emmen 
en behoorde toen nog bij de classis Bcilen in 1846 gmg ze deel uitmaken van de toen gevormde classis 
Meppen 
Notulen classis Meppen 11 februan 1846 inleiding 
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Uit de notulen van de c lass is Assen" is ten aanzien van de koers van het kerkelijk 
leven op te maken dat er t.a.v. het 'aanvragen van vrijheid', zoals door Utrecht, 
bezwaren leefden bij een lid van de gemeente van Smilde. Hij legde zijn moeite 
voor aan de classis en deze gaf ten antwoord dat het de gemeenten vrij stond om de 
erkenning aan te vragen. Naast zaken van opzicht en tucht kwam op de classis de 
trage ontwikkeling van de Afscheiding in het noordoosten van Drenthe in beeld. De 
classis constateerde dat er 'een droevige toestand in Zuidlaren' bestond'^ en nu wilde 
ze via de PV Drenthe weten hoe ze daarmee om moest gaan. De vraag duidt op een 
krachtige overtuiging dat men in deze hoek van Drenthe ook zou moeten terugkeren 
tot de gereformeerde belijdenis en kerkorde. Het mag ook min of meer opvallend 
heten dat over de houding van de kerk van Assen in de zaak van het al of niet aan
vaarden van de Utrechtse kerkorde (na 1837) nauwelijks iets te lezen is; alleen van 
ouderling Smeedes vernemen we dat hij tegen de invoering van de DKO was. Ook 
is het opmerkelijk dat De Cock de vergaderingen van deze classis pas voor het eerst 
bezocht op 10 mei 1841, maar dan blijkt het thema van de zichtbare en onzichtbare 
kerk de gemoederen erg bezig te houden. De Cock attendeert erop 'om niet ter 
rechterhand af te dwalen waartegen Appelius vermaant'. In ons hoofdstuk over de 
theologie van De Cock komen we op Appelius terug. 

Een afzonderlijke problematiek in de classis Assen werd het in 1841 uitgebrachte 
beroep van Beilen op ds. J.K. Timmerman, de predikant van Hijken/Halen. Deze 
had dat beroep aangenomen om zo de lege plaats te vervullen die was ontstaan door 
het vertrek van zijn zoon K.J. Timmerman naar de gemeente van WarfFum. Tegen 
dit aangekondigde vertrek ontstond in Hijken zoveel verzet dat er een scheuring 
dreigde; het verzet manifesteerde zich in de weigering aan Timmerman een attesta
tie te overhandigen. De classis werd er nu bij geroepen. In haar vergadering van 18 
mei 1841 hoorden de afgevaardigden dat Hijken het beroep naar Beilen 'niet nuttig' 
vond: Timmerman was altijd de leider geweest van de gemeente in Hijken en kon 
dus niet gemist worden. De classis oordeelde dat Hijken aan Timmerman geen attes
tatie kon weigeren. Deze gaf zelf te kennen de roeping uit Beilen als wettig te zien. 
Hijken moest er wel in berusten en gaf de attestatie tenslotte toch af 
Een vergelijkbare kwestie deed zich eenjaar later voor met het beroep dat ds. E Strik 
te Haulerwijk had ontvangen van de gemeente Houwerzijl. De ambtsdragers van 
Haulerwijk wilden geen attestatie verstrekken, maar ze moesten hun verzet opge
ven toen bleek dat het beroep op ds. Strik volkomen wettig was, en er geen sprake 
was van een vorm van simonie. Het feitelijke gegeven dat De Cock zich maar zeer 
beperkt met de zaken van de classis Assen bemoeide kan men verschillend beoor
delen. Tijdgebrek is een zeer voor de hand liggende factor, maar belangrijker is 
de overweging dat de kerken zelfstandig waren en ook geacht werden in geregelde 
samenwerking met de naburige gemeenten hun problemen zelf op te lossen. Slechts 
in uiterste noodzaak was De Cock (al of niet op uitnodiging) aanwezig bij het beraad 
van de ambtsdragers. 

De notulen staan in hel Kerkboek van aantekening der Notulen namens de classes van Assen; ze zijn te raadplegen 
in het Drents Archief t€ Assen. 
Enkele kerkleden uit Zuidlaren en omliggende plaatsen maakten deel uit van de gemeente te Assen. In 
Zuidlaren kwam het in 1898 tot de stichting van een Gereformeerde kerk. In het westelijk van Zuidla
ren gelegen Vries was in 1867 een afgescheiden gemeente gesticht. O p de Hondsrug tussen Zuidlaren 
en Borger is nimmer een afgescheiden gemeente gesticht. 
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De class is Bei len begon op 9 mei 1838 met haar werk. Direct al op de eerste 
vergadering bleek het probleem van de absentie: de afgevaardigden van de kerk van 
Diever ontbraken op het appel en ook een broeder uit Hijken was afwezig. De reac
tie van de classis was dat men de afwezigen 'broederlijk zou vermanen om voortaan 
getrouw op te komen tot het houden van de classicalc vergaderingen'.^' Het vermaan 
kreeg een positieve uitwerking: de aangesprokenen regelden de presentie van hun 
gemeente voortaan beter. De classis besprak regelmatig diverse interne regelingen en 
zaken die vanuit de gemeenten ingebracht werden voor advies. Verder werd ook hier 
via kerkvisitatie de onderlinge band beleefd. Daarin speelde ook de gezamenlijke 
financiële zorg voor De Cock een wezenlijke rol: van iedere gemeente werd naar 
draagkracht een bijdrage verwacht. 
Een zaak die ruime aandacht kreeg was die van het onderwijs aan de jeugd van de 
kerk; daarmee werd niet slechts bedoeld het catechetisch onderwijs, maar ook dat 
van de lagere school. Hier lag volgens de classis een taak van de kerkenraad. Er werd 
meer dan eens gewaarschuwd om de kinderen niet naar 'de liberale school' te laten 
gaan. Ten aanzien van het catechetisch onderwijs gaf De Cock het advies om dit te 
laten plaats vinden na de zondagse middagdienst.^* Ook werd besloten dat de ambts
dragers erop moesten toezien dat de sabbat niet werd ontheiligd. Inzake de vraag 
naar de kerkorde koos deze classis consequent voor de DKO, een standpunt waar De 
Cock enige tijd afstand toe bewaarde, maar waartoe hij in 1840 ook terugkeerde. 

" Mtukn Classis Balen, 9 mei 1838, art 3. 
" Notulen Classis Bellen, 12 augustus 1839, art. 4. 
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Bijlage 1 \ D E PREDIKANTEN IN DE VIER GRONINGSE CLASSES 
ANNO 1842 

Hieronder volgt een overzicht van de dienstdoende predikanten in de vier classes in 
de provincie Groningen in het jaar 1842 toen De Cock kwam te overlijden. Hoe was 
er voorzien in de vele vacatures in de vier classses? 

Classis Appingedam (14 gemeenten): 
R.P. Medema - SchUdwolde (na hem in 1842: G.B. Mos) 
K.M. Wildeboer - 't Zandt (geschorst en afgezet in 1842) 

Classis Groningen (12 gemeenten): 
H. de Cock - Groningen (overleden 14 november 1842) 
D.P. Postma ^ Bedum (en Middelstum dat behoorde bij de classis Middelstum, 
later Warffum) 

Classis Middelstum - later Warffum (11 gemeenten): 
E Strik - Houwerzijl 
H.J. Wind - Leens 
[* D.P. Postma - Middelstum (en Bedum — classis Groningen)] 
H. Joffers - Uithuizen 
K.J. Timmerman - Warffum 

Classis Veendam (12 gemeenten): 
B. Amsing - Onstwedde 
J.M. Kloppenburg - Stadskanaal 
J.G. Huiskes Wildervank 

De in totaal 49 afgescheiden gemeenten in de provincie Groningen (het Drentse 
Peize werd kerkelijk ingedeeld bij Groningen) werden in 1842 - het sterfjaar van 
De Cock - bediend door 11 predikanten. Dat aantal zou geleidelijk toenemen. De 
bezettingsgraad van de gemeenten lag op ruim 22%. De classis Middelstum kende 
het laagste aantal vacante gemeenten. 
Per classis konden de predikanten door hun ambtelijke dienst zorgen voor een zo 
regelmatig mogelijke voortgang in prediking en sacramentsbediening. Het werd 
duidelijk dat deze taak van De Cock minder aandacht opeiste. Hij kon zich meer 
concentreren op zijn 'eigen' gemeente van Groningen, tevens op de opleiding van 
aanstaande predikanten en op zijn relaties met nog vakante gemeenten en met de 
classicale en provinciale kerkvergaderingen. 

492 



Classisvorming in Groningen en Drenthe in 1836 

Bijlage 2 \ D E PREDIKANTEN IN DE CLASSES VAN DRENTHE 
ANNO 1842 

Hierna volgt een overzicht van de Drentse gemeenten en hun predikanten in 1842. 
Hoe stond het hier met de bezetting van de predikantsplaatsen? Hoe hadden de 
beide predikantsopleidingen in Drenthe bijgedragen aan deze constellatie? 

Classis Assen (7 kerken): 
J.L. Tiesinga - Appelscha 
R.P. Medema - Assen 
KJ . Timmerman - (Beilen en) Borger 
F. Strik - Haulerwijk 
J.K. Timmerman Hijken/Halen 
E. Lindeman - Smilde 

Classis Beilen (4 kerken): 
*J.K. Timmerman - Beilen (en Borger) 
F.A. Kok - Dwingeloo 
B. Amsing - Westerbork (na hem in 1842: J.W. Bartels) 

Classis Ruinerwold (7 kerken): 
K.S. van der Schuur - Hoogeveen 
J.R. Ananias - Meppel 
W.A. Kok - Ruinerwold en Koekange 
R.H. Bosch - Zuidwolde 

Uit dit overzicht blijkt dat de meeste gemeenten in Drenthe in 1842 een eigen pre
dikant hadden. Het overgrote deel van hen was opgeleid in het eigen gewest. In de 
classis Beilen was in dat jaar slechts één vacature. De bezettingsgraad voor de hele 
provincie lag op ruim 66 %. Dat is drie keer zo hoog als in de provincie Groningen. 
Een verklaring daarvoor is niet gemakkelijk te geven. 
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1 5 I D E C O C K E N D E F R A G I E L E E E N H E I D V A N H E T 

NIEUWE KERKVERBAND 

In dit hoofdstuk stellen we ons de vraag hoe de verschillende afgescheiden gemeenten in Nederland 
-fatelijk een nogal heterogeen gezelschap - al zo snel na hun kerkelijke afzondering tot de vorming 
van een nationaal kerkverband zyn gekomen. Was dat noodzakelijk m hun ogen en waarom? Van 
wie ging het initiatief uit en wat was het resultaat? En hoe speelde Hendnk de Cock daann een 
belangrijke rolPEn daarna: wat heeft hij gedaan om temidden van de toenemende diversiteit binnen de 
afgescheiden kerken de eenheid te bewaren? 

A. D E OPBOUW VAN EEN NIEUW NATIONAAL KERKVERBAND 

Toen de eerste synode van de afgescheiden kerken op 2 maart 1836 te Amsterdam 
bijeenkwam, was de Afscheiding doorgedrongen in ongeveer 100 plaatsen; de helft 
ervan was op dat moment door De Cock gesticht. De instituering van de - intussen 
tientallen - afgescheiden gemeenten in het midden en westen van ons land kwam 
voor rekening van ds. H.P. Scholte. Daarbij voegden zich eind 1835 de gemeenten 
die na de afscheiding van ds. G.F. Gezelle Meerburg te Almkerk waren ontstaan in 
m.n. het Land van Heusden en Altena en West-Brabant. In Zeeland en Limburg had 
zich nog geen afscheiding voorgedaan.' 
Eveneens eind 1835 kwamen, mee door de invloed van De Cock, afscheidingen tot 
stand in door ds. A. Brummelkamp te Hattem en ds. S. van Velzen te Drogeham. 
Met betrekking tot de invloed van De Cock is bekend dat Brummelkamp, op bezoek 
bij zijn zwager Van Velzen, in augustus 1835 De Cock persoonlijk ontmoet heeft. 
"Hij vond De Cock veel minder ruw en schrikwekkend dan hij zich had voorgesteld. 
Diens harde woorden over de toestand van de kerk waren kennelijk voortgekomen 
uit oprechte liefde tot de Here en het behoud van zielen."^ Brummelkamps vrees 
voor geestdrijverij bleek ongegrond; De Cock bleek juist de man te zijn die de confes
sionele kenmerken van de kerk hoog achtte. Te Velde concludeert dan ook: "Door 
het contact met De Cock kwam een eventuele afscheiding sterker binnen Brummel
kamps gezichtskring dan tevoren." 
De afscheiding van ds. S. van Velzen te Drogeham vond ook plaats tegen het eind van 
1835. Het al genoemde bezoek van de Cock in augustus had een positieve impact op 
diens keus. Op het moment dat Van Velzen zich inderdaad afscheidde (11 december 
1835), was De Cock actief met het institueren van gemeenten in Friesland. Kort 
daarna - op 1 januari 1836 - werd door de provinciale vergadering van Friesland 
besloten om Van Velzen de als herder en leraar aan te wijzen voor de Friese gemeen
ten.^ 

' In Liniljurg ontstonden pas in de 20"^ eeuw de eerste Gereformeerde kerken De eerste afgescheiden 
gemeente in Zeeland was of Biggekerke met ds H J Budding (zij scheidde zich al op 1 april 1836) of 
Middelburg (met als stichtingsdatum of 10 maart 1836 ijaarhoek GKN) óf 2 september 1836 (Gemeenten 
en Predikanlen) De synode startte haar werkzaamheden op 2 maart 1836 In Limburg ontstonden pas in 
de 20'" eeuw de eerste Gereformeerde kerken 

' M te Velde, Anthony Brummelkamp, 65 
^ De activiteiten van de hier genoemde afgescheiden predikanten werden voor het eerst beschreven door 

494 



Df Cock en de fragiele eenheid van het nieuwe kerk\erband 

Bij de groei van de Afscheiding in Nederiand kwam de vraag op naar de noodzaak of 
wenselijkheid van gezamenlijk overleg. Daarbij speelde niet alleen het intern-kerke
lijke aspect van eenheid in geloof en kerkorde een voorname rol, ook was de externe 
factor van de verhouding van de kerken tot de overheid van groot belang: misschien 
kon men samen bereiken dat de regering zou gaan inzien dat de Afscheiding maar 
beter kon worden erkend, waardoor de vele vervolgingen zouden worden stilgezet. 
De in 1836 te Amsterdam gehouden kerkvergadering duidde zich zelfbewust aan als 
de Algemeene Synode der Gereformeerde Kerk onder het Kruis in Nederland'."* 
De verschillen met de Algemene Synode van de N H K waren groot, allereerst al in 
de wijze van afvaardiging ~ de afgescheiden synoden werden niet benoemd door 
de koning, maar vanuit én door de provinciale vergaderingen. Heel wezenlijk in de 
mate van openbaarheid der vergaderingen was het feit dat de afgescheidenen in 
het geheim moesten vergaderen, men kon pas na afloop naar buiten treden met de 
officieel vastgestelde Handelingen. De synode en haar leden hoefden voor hun bijeen
komsten niet te rekenen op enige koninklijke bescherming, laat staan goedkeuring. 

Tempo 
Binnen een lijdsbestek van nog geen 1 Va jaar zetten de afgescheiden kerken onder 
leiding van de predikanten De Cock en Scholte, in nauwe samenwerking met hun 
collega's Gezelle Meerburg, Brummelkamp en Van Velzen, de contouren op van 
een nieuw, landelijk kerkverband. Zo gesteld kan deze mededeling de indruk wek
ken dat deze operatie een zaak van dominees was. Dat is niet juist; in de provinciale 
vergaderingen, waarin de ouderlingen veruit in de meerderheid waren, leefde ook 
de wens om te komen tot landelijk overleg en samenwerking. Het initiatief lag echter 
wel bij de predikanten, onder wie De Cock in de noordelijke provincies.^ Zij kwa
men hiertoe vanuit het besef van sterke onderlinge verbondenheid in het geloof en 
in de onderdrukking. Het was een ontwikkeling die voor velen in de eigen achter
ban een consequente stap betekende op de weg naar een herstelde Gereformeerde 
kerkgemeenschap. Men wilde in kerkordelijke zaken de lijn van Dordrecht 1618/19 
doortrekken — al zou dat op bepaalde onderdelen tot een bijstelling van de ordening 
moeten komen, een zaak die meer dan voldoende stof tot bespreking ging opleveren 
in de jaren vanaf 1836. 
Intussen was het bijeenroepen van een synode van afgescheiden kerken (c.q. het 
vormen van een nationaal kerkverband) een gegeven waar de diverse kerkelijke en 
wereldlijke autoriteiten voortaan rekening mee dienden te houden. De handelingen 
van de Amsterdamse synode zou men openbaar maken voor het hele Nederlandse 
volk en zeker ook voor de 'Overheden en Regters van Nederland'.^ De afgescheidenen 

J A Wormser (Scholte, Van Velzen, Van Raalte) en J.C Rullmann (Gezelle Meerburg) in de sene Een 
schat in aarden vaten Nijverdal 1915/1916 en Baarn 1919 Over Brummelkamp verscheen iets eerder 
dan de reeds genoemde uitgaven een levensbeschrijving door zijn jongste zoon (Kampen 1910) 

' Handelingen synode Amsterdam 1836, Bijlage, 47 (=69 m editie 1984) 
^ Notulen PV Groningen, 5 januari 1836, art 1 De PV Drenthe kwam voor het eerst bijeen op 26 maart 

1836, d w z na de synode van Amsterdam Tot zo lang werkten de Drentse kerken samen met de 
Groningse 

^ De Voorrede van de Handelingen van Amsterdam 1836 maakt duidelijk dat de synode met maar een 
naar binnen gerichte samenkomst was, maar zich presenteerde voor heel Nederland De aanhef van de 
Voorrede luidt "Inwoners van Nederland'", Handelingen synode Amsterdam, III (= 15, ed. 1984), VII (= 
19 ed 1984) 
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wilden na afloop van hun geheime vergaderingen gewoon bekend worden in het 
pubheke domein; men schuwde uiteindeHjk de pubUciteit niet - al moest men in dit 
opzicht voorlopig wel gefaseerd werken. 

Een nieuw kerkverband: de uitgesproken wil tot samenwerking 
Uit de hier geconstateerde wil om een algemene synode te houden spreekt bij de eer
ste afgescheidenen de duidelijke overtuiging om zich als Gereformeerd kerkverband 
op nationaal niveau te presenteren, naar binnen en naar buiten. Dit streven mag 
men zien als een uitvloeisel van de klassieke manier om als Gereformeerde kerken 
samen verantwoordelijk te zijn voor haar onderlinge eenheid en ook voor een geza
menlijk aanvaarde positie in de Nederlandse samenleving. 
Wat betreft de onderlinge verhoudingen binnen de afgescheiden gemeenschap had 
men te rekenen met integratieproblemen: kerkhistorisch gezien was de diversiteit 
van de afgescheiden gemeenten, classes en provinciale synodes (of kerkvergaderin
gen) bij het begin van het nieuwe kerkelijke samenleven een uitdaging om er een 
goed samenhangend geheel van te maken. Dat vereiste daarom zonder meer een 
flink stuk bereidheid om een weg in te slaan die zich kenmerkte door christelijke ver
draagzaamheid. En juist dat zou voor de afgescheidenen die een intolerante houding 
aannamen tegenover kerkeUjke veranderingen een nog moeizame route worden. De 
opbouwfase zou in de eerste tijd veel onderlinge strijd te zien geven. Soms leek het 
erop dat centrifugale krachten, gevoed door independentisme en particularisme, de 
route bepaalden. Dat was op zichzelf niet zo vreemd, omdat het merendeel van 
de afgescheiden gemeenten was voortgekomen uit het conventikel - waar men met 
kerkordelijke regels weinig of geen rekening hield. 
In dit opzicht is het zeker van belang te letten op de vraag hoe sterk bepaalde subjec
tivistische ideeën zich hebben laten gelden in de eerste jaren na 1834. 
We willen dan ook nagaan hoe de afgescheidenen van Nederland elkaar hebben 
weten te vinden in een akkoord van kerkelijk samenleven. Anders geformuleerd: hoe 
hebben de pas gevormde kerken de integratie of onderlinge overeenstemming vorm 
gegegeven? En met name gaan we na hoe de rol van De Cock hierin is geweest. 

Samenbindende krachten 
De Afscheiding die in oktober 1834 te Ulrum was begonnen, had er door het werk 
van De Cock tot het begin van de Amsterdamse synode toe geleid dat in Noord-
Nederland 50 gemeenten waren gesticht. We wülen in dit verband onder ogen zien 
hoe hun onderlinge betrekking was. Kon men spreken van een eensgezinde groep 
van kerken die zich vooral hadden verenigd rondom At persoon van De Cock en zijn 
manier van optreden? Of was er juist sprake van een 'los-zand-samenstelling' van 
autonome gemeenten? Het antwoord op beide vragen zou weinig diversiteit te zien 
geven, zeker gelet op het stempel dat De Cock op de door hem gestichte gemeenten 
heeft kunnen drukken. Immers, men zou hem kunnen zien als leider, verlosser, refor
mator. Er zijn echter niet veel bronnen die dit persoonlijke aspect zo sterk laten uitko
men. ' En als men De Cock al waardeerde om zijn persoonlijke inzet, was er tegelijk 
het besef dat niet de persoonlijke aspecten, maar die van het gezamenlijk geloof, de 

' De notulen van de afgescheiden kerk in het Friese Hallum betitelden De Cock als 'een door God ver
wekte Sionsheld'.J. Wessehng, 4AcA. Fnesl, I, 52 
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kerk en de prediking de wezenlijke elementen waren die als samenbindende krachten 
(moesten) fungeren binnen de afgescheiden kerken. Een erg indrukwekkend teken 
daarvan was de opening van de vergadering van de Amsterdamse synode. Op ver
zoek der broeders werd de synode geopend met gebed door ds. Scholte, waarbij de 
aanwezigen allen een geknielde houding aannamen." 

Verbondenheid m e t Ulrum 
De vraag hoe en waarmee een gemeenschappelijk kerkverband van de afgescheiden 
kerken in Noord-Nederland is ontstaan is helder te beantwoorden. De wortels van 
deze vorm van saamhorigheid liggen in Ulrum. Daar begon De Cock een nieuw 
doopboek^ bij te houden; het oude berustte bij de consulent van de Hervormde kerk. 
De Cocks registratie vond plaats vanaf 10 oktober 1834 en is van bijzondere bete
kenis. Niet alleen vanwege de eerste groep dopelingen: dat waren 7 kinderen uit 
Ulrum, allen geboren in de periode dat De Cock geschorst was en van wie de ouders 
hadden geweigerd hun kind door een andere predikant te laten dopen. Nu werden 
ze door ds. H.P. Scholte gedoopt en de registratie van deze doop kon niet anders 
dan in een nieuw doopboek plaats vinden. Maar ditzelfde doopboek blijkt ook de 
namen te bevatten van alle personen die na de Afscheiding door De Cock zelf wer
den gedoopt. Dat betrof 2 kinderen die te Uithuizermeeden door De Cock gedoopt 
waren (2 november 1834), 18 personen in Wildervank (8 november 1834), en 17 
personen te Smilde (20 november 1834) en 2 kinderen te Warffum (25 november 
1834). Het feit dat al deze gedoopten in de boeken van Ulrum werden opgetekend, 
is een bewijs van de uitgesproken wil van de kerkenraad van Ulrum om de band met 
de gelovigen in de wijde regio ook organisatorisch vorm te geven. Ulrum diende dus 
ook in dezen als moederkerk voor alle kerkelijke 'daklozen' in Noord-Nederland. 

Een ander bev^djs van onderlinge verbondenheid blijkt op de eerste Provinciale Ver
gadering van de noordelijke afgescheiden kerken, 8 april 1835 te Groningen. Daar 
constateerde men de bewuste wil om als nieuw gevormde gemeenten — er waren 
toen 16 gemeenten vertegenwoordigd'" ~ samen de zorg op zich te nemen voor het 
onderhoud van het gezin De Cock. Op deze eerste kerkvergadering hebben de afge
scheiden kerken hun solidariteit met De Cock duidelijk willen maken door hem per 
1 mei 1835 als predikant voor alle kerken in de regio aan te stellen en hem een 

jaarlijks traktement te verstrekken van f. 700,- met daarbij 'eene woning'." Met dit 
besluit was ook Ulrum geholpen en gaven de noordelijke gemeenten uiting aan de 
gedachte dat De Cock er voor hen allemaal was. In zoverre was het persoonlijke 
aspect wel het eerste punt in de samenwerking tussen de kerken. En dat bleek te meer 
toen er in de loop van 1835 een korte verklaring rondging van de volgende inhoud: 

"Ondergeteekenden verzoeken door dezen om zich afscheidende van de Synodaal Hervormde 
Kerk als de valsche kerk zich te mogen voegen bij de ware Kerk en Gemeente te Ulrum 
Zich de leenng en tucht Jezu Chnsti te onderwerpen en bef en leed met du Gemeente wen-

^ Handelingen synode Amsterdam 1836^ art 2 
' Het ongineel van dit doopboek bevindt zich in het Archief De Cock, GA Kampen, mv. nr 198 
'" Er waren afgevaardigden van de volgende gemeenten Groningen, Wildervank, Stadskanaal, Veen

dam, Onstwedde, Helium, Grootegast, Warffum, Ulrum, Burum, Dwmgeloo, Smilde, Assen, Adorp, 
Ezinge en Hoogeveen,. Notulen PV Groningen, 8 april 1835 

" Ab/u/en/'FGronir^CTi, 8apn l 1835,art 3 De keuze van de woonplaats werd aan De Cock zelf overgelaten. 
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schende te deelen en hunnen huizen open en over te hebben voor de dingen van Gods kerk en 
Gemeente. "'^ 

Dit document maakt dus duidelijk dat de gemeenten gezamenlijk voor de zaak van 
de Afscheiding opkwamen en daarbij Ulrum als 'moedergemeente' zagen; bij haar 
sloot men zich van harte aan.'^ 
Het document bleek aan het eind van het jaar ondertekend te zijn door 25 afge
scheiden gemeenten (waarvan de meeste uit de provincie Groningen, maar ook door 
leden uit Assen en Zuidlaren'*). Deze gemeenten telden op dat moment samen 1529 
leden, 'buiten de minderjarige kinderen'. 
Gelet op de periode waarin deze verklaring werd ondertekend was dit een officiële 
bevesUging van het reeds opgestarte kerkverband van de noordelijke afgescheiden 
gemeenten die op 8 april 1835 haar provinciale vergadering had gehouden. 
Overigens heeft de synode nuchtere woorden gesproken over het zich te mogen voe
gen bij de afgescheiden kerk van Ulrum: 'de Synode kent maar één Gereformeerde 
Kerk; die, volgens onze geloofsbelijdenis; niet verbonden is aan eenige plaats, of 
persoon'.'^ 

De koninklijke aanschrijving van 10 december 1835 
De vijf genoemde predikanten waren intussen geen van alle ervaringsdeskundigen 
op het gebied van het organiseren van een synode. Hun ervaring met de hogere 
kerkelijke vergaderingen was zelfs als uiterst negatief te bestempelen. Toch kozen 
ze er bewust voor om de plaatselijke gemeenten niet als min of meer autonome 
eenheden te laten fungeren. Alleen al om de geestelijke eenheid tot uitdrukking te 
brengen was het goed om samen te vergaderen. Maar er was nog een belangrijke 
omstandigheid. 
Kerkelijk overleg op zo breed mogelijke basis was eind 1835 noodzakelijk geworden 
vanwege de reactie van koning Willem I op de vele bij hem ingediende rekesten voor 
vrijheid en bescherming van de godsdienst. Op 10 december 1835 had de koning via 
'de minister van staat, belast met de Generale Directie voor de zaken der Hervormde 
Kerk' laten weten dat hij 'met het hoogste leedwezen' van de adressanten had ver
nomen dat zij 'de gevestigde Hervormde Kerk' hadden verlaten en afzonderlijke 
genootschappen gevormd. De koning was beducht voor maatschappelijke onrust, 
vanwege 'onverdraagzaamheid, twisten en partijschappen'. Ook had het nadelige 
invloed op 'de rust der huisgezinnen en de opvoeding der kinderen'. En de koning 
hield de afgescheidenen voor dat zij 'geheel en al zouden moeten zorgen voor hunne 
kerken, hunne leeraars en voor het onderhoud hunner behoeftigen'. 

'̂  Documentatie van E. Lindeman, in Archief De Cock, GA Kampen, mv nr 75 Lindeman was de eerste 
scnba van de PV van Groningen en ook de eerste provinciale correspondent Hij kan gezien worden 
als de organisator van het nieuwe kerkverband in Noord-Nederland 

'̂  De door Lindeman vermelde lijst met gemeenten lijkl met volledig te zijn, de meeste Drentse gemeen
ten ontbreken hier - en dat op een moment dat daar nog geen zelfstandige provinciale vergadenng was 
gehouden, men begon daarmee op 26 maart 1836 Ook niet alle Groningse afgescheiden gemeenten 
staan hier vermeld, over het waarom tasten we in het duister 

'* De afgescheidenen van Zuidlaren behoorden kerkelijk tot Assen, ze stonden daar als 'bijwoners' te 
boek 

'̂  Men vindt deze uitspraak in de bnef van de synode aan J J Klok te Delfzijl, welk document werd inge
schreven in de notulen van de PV Groningen op 22 maart 1836 door de kerkenraad van Groningen, 
en ondertekend door R Kema en E Lindeman Vototn PFGromnjfn, 8 apnl 1836, 8v 
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Wat verder in december 1835 van belang was, was dat de koning hun 'geen toelating 
en grondwettige bescherming' kon verlenen, behalve als hij er vast van overtuigd was 
dat 'de openbare orde of veiligheid' niet zou worden verstoord en men niet strijdig 
zou zijn met de publieke zeden. Daarbij kwam voor de regering ook een belang
rijk financieel aspect: de afgescheidenen zouden geen inbreuk mogen maken op de 
bezittingen en financiën van de gevestigde kerk. Om alles te kunnen overwegen had 
de regering inzage nodig in de reglementen en statuten. Zolang een en ander niet 
officieel was geregeld, golden de afgescheiden gemeenten als onwettig en konden ze 
'niet worden geduld'.'^ 
Onder deze nog altijd dreigende omstandigheden" gingen de afgescheiden broe
ders vergaderen om in onderlinge verbondenheid de koning een helder antwoord te 
geven op zijn aanschrijving en om zo de strijd voor erkenning en bescherming met 
alle krachten voort te zetten. Daarmee was de externe zaak van de maatschappelijke 
plaatsbepaling van de afgescheiden kerken de directe aanleiding geworden voor het 
houden van een algemene synode. 
Het verzoek van de kerken om vrijheid van godsdienst werd voorbereid door De 
Cock en door Scholte, ieder afzonderlijk. Na bespreking werd eenparig besloten het 
voorstel van Scholte aan te houden als 'grondslag' voor verdere aanvullingen of ver
anderingen (waarin men de tekst van De Cock zou betrekken). In de vierde sessie van 
de synode kwam de definitieve tekst van het adres gereed die direct na afloop van 
de synode door ds. Brummelkamp en de ouderlingen H.G. Klijn en V Koningsber
ger aan de koning zou worden aangeboden. Dat is gebeurd op woensdag 16 maart 
1836 tijdens een audiëntie in Den Haag. De ontvangst was niet vriendelijk en voor
spelde dan ook weinig goeds voor de toekomst van de afgescheiden kerken. De Cock 
berichtte zijn vrouw op 16 maart dat de koning niet wilde weten van de drie afge
vaardigden. De koning had de stukken 'schier tegen wü en dank aangenomen'.'^ 
Terwijl de koning zich met zijn ministers zou bezinnen op een antwoord aan de ker
ken, hielden deze een 'algemeene dank-, vast- en bededag' op 20 april 1836.''' Het 
antwoord van de regering kwam op 5 juli 1836.^" We komen er nog op terug. 

De voorbereidingen voor de eerste synode 
De voorbereidingen voor de te houden synode waren in januari 1836 al ver 
gevorderd. Op de derde provinciale vergadering van de afgescheiden kerken te 
Groningen^' kreeg men te horen dat de stad waar men zou vergaderen Amster
dam was. Waarom juist Amsterdam? De keus heeft alles te maken met het feit dat 
ds.H.P. Scholte daar belangrijke familierelaties had en van hun kant alle mede
werking kreeg om een veilige vergaderplaats te verkrijgen. De synode mocht 
namelijk vergaderen in een kantoorruimte van het zeven verdiepingen tellende 
handelshuis van de familie Brandt aan de Lijnbaansgracht, in de Amsterdamse 

'" De tekst van de koninklijke aanschrijving van 10 december 1835 vindt men o m in F L }ios,Archufstuk-
ken, II, 487v, vgl J A Wormser, HP Scholte, 96v 

'̂  J A Wormser geeft in zijn biografie van Scholte (97v) een gedocumenteerd voorbeeld van de dreiging 
van militaire inkwartienng in de gemeente Herwijnen 

'̂  H de Cock aan zijn echtgenote d d 16 maart 1836, in Archief De Cock, GA Kampen, inv nr 48 
" Handelingen synode Anuterdam 1836, artt 15, 16, 20, 21 en 22 
^̂  De tekst is integraal opgenomen in Hel. de Cock, Hendnk, 519-522. 
'̂ Notulen PV Groningen, 5 januan 1836, art 1 
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Jordaan.^^ De normale drukte van binnenlopende en vertrekkende personen was 
een goede dekmantel voor de afgevaardigden. Vanwege de mogelijke incidenten van 
buitenaf werd de vergaderplaats zoveel mogelijk geheim gehouden. Onder deze bij
zondere omstandigheden heeft de synode in een tiental sessies rustig vergaderd van 
2 tot 12 maart 1836. 
Uit het overzicht van de afvaardiging naar deze synode wordt duidelijk dat deze van
uit de provinciale kerkvergadenngen tot stand was gekomen; deze kerkvergaderin
gen waren de directe schakel tussen de lokale kerkenraden en de algemene synode; 
nergens waren al classes gevormd - dat gebeurde pas na 'Amsterdam'.^' 
Uit de lijst van afgevaardigden blijken ook verschillen in aantallen afgevaardigden 
per provincie: de vijf genoemde predikanten waren zonder meer afgevaardigd, ter
wijl de ene provinciale vergadering één en de andere twee ouderlingen had aangewe
zen.^* Zo kon de ene provincie zich in bepaalde kwesties sterker maken dan andere. 
Het aantal leden van de eerste synode van de afgescheiden kerken was bij de opening 
14, maar na de (verlate) aankomst van Brummelkamp en Van Velzen en na de ordi
nering van kandidaat Van Raalte werd dat aantal 17. 

Binding aan de belijdenis 
O p voorstel van H P. Scholte beloofden de afgevaardigden plechtig elkaar te zullen 
houden aan 'onze Formulieren van enigheid'; dit werd in een 'Acte van verbindte-
nis' expliciet vastgelegd ^̂  Hiermee was de confessionele basis duidelijk aangegeven, 
maar de acte sprak nergens over de vraag welke kerkorde men zou aanhouden. Deze 
zaak kwam al spoedig aan de orde, en wel in de derde en vierde sessie. Toen bleken er 
'zeer uiteenloopende gevoelens' te bestaan die pas na lange discussies samenvloeiden 
in het voorlopige^'' besluit om 'de regelmaat van de Dordrechtsche Kerkeordening' 
aan te houden, daarbij rekening houdend met 'het gebrek aan Herders en Leeraars 
in de gemeente en den toestand der Kerk in derzelver verdrukking'. 
Het in 1816 ingevoerde Algemeen Reglement had hiermee voor de afgescheiden 
kerken dus afgedaan, maar de hernieuwde binding aan de DKO kon nog zeer veel 
vragen oproepen - alleen al vanwege de andere positie van de afgescheiden kerken in 
de Nederlandse samenleving dan die van de NHK. Men ontkwam ook naar binnen 
toe niet aan de noodzaak van aanpassingen aan veranderde omstandigheden. Reeds 

H P Scholte wdb getrouwd met Sara Maria Brandt, een zuster van Jan Daniel Brandt, die een bemid
deld zakenman was en sterk betrokken op de kerk van de Afscheiding In het 'Tabellansch Overzicht 
van 1836'heet J D Brandt 'de voornaamste opruyer' FL Bos, Archufitukkm, III, 163 
Voor de classicalc indeling Gids Afscheidingsarchieom, 211-224 De PV van Groningen deelde op 8 apnl 
1836 de 25 gemeenten in m vier classes Groningen (5 gemeenten), Middelstum (8 gemeenten), Appm-
gedam (7 gemeenten) en Veendam {5 gemeenten) Daarmee was deze indehng vnjwel identiek aan die 
van de NHK, alleen de classisnaam Winschoten was bij de afgescheiden kerken vervangen door Veen
dam, dit omdat er in Winschoten (nog) geen afgescheiden gemeente bestond In 1856 telden de classes 
het volgende aantal gemeenten Groningen 13, Warifum (voorheen Middelstum) 10, Appingedam 7, 
Pekela (eerder Veendam, waar toen geen gemeente meer was) 12 gemeenten 
Zo hadden de Zuid-Hollandse en de Gelderse kerken twee ouderlingen algevaardigd evenals de ker
ken van de (nog gecombineerde) provincies Groningen en Drenthe, art 1 Handelingen synode Amsterdam 
1836. 
De tekst van deze acte vindt men in art 4 Handelingen synode Amsterdam 1836 
Voorlopig hield men het in Amsterdam 1836 op de D K O 'zullende op eene volgende algemeene ver-
gadenng nader hierover kunnen besloten worden', art 28 

500 



De Cock en de fragiele eenheid \an hel nieuwe kerkverband 

deze eerste synode stelde zelf regels op die binnen de kerken zouden gelden, zoals die 
voor de toelating tot het predikambt. 

De Cock en de synode van Amsterdam 1836 
Wanneer we ons nu bepalen tot de rol van Hendrik de Cock op de Amsterdamse 
synode dan kan het bevreemding wekken dat men hem niet tot preses, maar tot 
scriba aanstelde. Scholte werd preses. Aan deze keuzes liggen voor ons onbekende 
factoren ten grondslag en we willen in dit verband niet speculeren op eventuele 
onderwaardering voor De Cock. Hijzelf heeft niet zwaar getild aan de keus voor een 
vriend die de voorzittersplaats zou innemen. Die vnend was op deze kerkvergadering 
in de letterlijke zin des woords 'kind aan huis'. Wellicht voelde De Cock zich als een 
kat in een vreemd pakhuis en ook qua karakter minder geschikt om een nationale 
synode te leiden. Persoonlijke belangen waren voor hem kennelijk ondergeschikt aan 
de beleving van de gezamenlijke verantwoordelijkheid tegenover God en mensen. 
Misschien heeft deze houding hem wel eens wat naïef doen zijn, of op zijn omgeving 
een naïeve indruk hebben gemaakt. 
De verbondenheid tussen De Cock en Scholte was zo sterk dat De Cock na afloop 
van de synode in het vriendenalbum van Scholte het volgende getuigenis schreef: 

Onderlinge betmgenis en verbond. 
1 Sam. 18:3. Jonathan nu ende David maeckten een verbondt, dewy Ie hij hem liejhadde 
als syne sule 
1 Sam. 2 42. Doe syde Jonathan tot David: Gaet m vrede; hetgene dat uy bijde gesworen 
hebben, seggende: de Heere zy tusschen my ende tusschen u, ende tusschen myn za^dt ende 
tusschen uw zaedt, zy tot in der eeuwigkeydt. 

H. de Cock, Gerej. Leeraar onder 't Kruu. 
H.E Scholte, Bedienaar des Goddelyken Woords. 

Na afloop van de eerste algemeene Synode van de Christelijke Gereformeerde Kerk onder het 
kruu in Nederland 

Amsterdam den 14 Maart 1836. 
H. de Cock.'' 

Deze tekst is vanuit De Cock gezien een exponent van zijn uitgesproken overtuiging 
dat hij en Scholte op het hoge niveau van de zaak van Gods Kerk samenwerkten. En 
Scholte liet dit schrijven niet onbeantwoord; toen De Cock zijn terugreis naar Smilde 
was begonnen, schreef Scholte voor zijn 'hartelijke geliefde vriend en broeder in 
Christus' een gedicht uit, waarin hij de historische betekenis van de synode aangaf 
en ook duidelijk reageerde op De Cocks woorden: 

Zoo IS dan dierbre vnend, na zoo veel worstelingen, 
De kruisbanier geplant op Neerlands dierbren grond: 
De Satan dacht de kerk haar dierbaarst recht te ontwringen. 
En leerde aan 't wolvenras de schaapskooi in te dringen, 
Doch raasde afgrijselijk toen hij nog wachters vond. 

' H de Cock m Offiaeele stukken, 237 
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Vereend in kruu en weg, geloof en liefde en hopen 
Worde eens het gemaakt verbond (steeds vaster onder 't kruis), 
Schoon ook de macht der hel ons ligchaam drast te sloopen, 
Zoo maar de Heer ons steeds met vuur en Geest wil doopen. 
Tot roem van Sions God voleind in 's Vaders huis 

H P S c h o l t e , V D M ^ 8 

In zijn bncf van 10 juni 1836, dus dne maanden na de synode, schreef Scholte aan 
De Cock 

"Ik wensch van harte, dat de Heere de eenigheid bewaart, en waar ze niet 
IS, herstelt, doch ik wens ^een aanleiding te geven tot scheunng, oordeelt de 
Kerk in Nederland, dat ik ten opzigte van Kerk en Sacramenten met ten nutte 
der Kerk handel, ik zal mij een ontzegging laten welgevallen om mij van het 
bestuur der kerk en van de bediening des Heiligen Doops te onthouden, en 
dan wensch ik al mijnen tijd over te geven aan de prediking des Evangeliums 
met mond en pen "^' 

Waar lag dan het verschil m inzicht' Kwam dat na afloop aan het hcht of was dat 
ook reeds merkbaar op de synode' Scholte maakte dat duidelijk in dezelfde bnef, 
waarbij hij overtuigd was van het belang van zijn inzicht inzake kerk en verbond 

"Maar ik hoop altoos te blijven vermanen tegen het ontheihgen van Gods 
Verbond en tegen het verslappen der tucht, wanneer de tucht goed wordt 
gehandhaafd, dan zullen de huichelaars in ons midden met te vet worden 
Doch als de bediening des Heilige Doops wordt uitgebreid en de tucht ver
slapt, dan komen er velen, die op hunnen droesem blijven zitten, velen die in 
hunne ongestalten hun dagelijksch leven zoeken, hun ongeloof en twijfelen 
voor nederigheid en getrouwheid aanzien, en nalatig /ijn m het verkondigen 
van de dood des Heeren totdat Hij komt [ J Ik heb het Avondmaal nog met 
bediend, doch ik hoop spoedig daarmede een begin te maken, doch dan doe 
ik vooraf huisbezoek en onderzoek, zonder onderscheid, een iegelijk, omdat 
WIJ alleen voor hdmaten kunnen erkennen, welke de dood des Heeren verkon
digen totdat HIJ komt " Waarna Scholte uitdrukkelijk aangeeft "Doch in dat 
onderzoek ben ik geen Labadist, maar Gereformeerd, en dan hoop ik niet te 
wegen naar een menschelijke weegschaal maar naar Gods Woord, en niet te 
oordeelen naar mijn gevoel maar naar 's Heeren getuigenis, opdat de zwak
ken met teruggestooten, maar opgebouwd worden " 

Hier hebben we een eerste rode draad te pakken van het opkomend verschil tussen 
Scholte en De Cock Juist bij doop en avondmaal, de warme kernpunten van de 
christelijke religie De Cock paste een dooppraktijk toe waarbij hij de doop bediende 
aan kinderen van ouders die nog geen belijdenis hadden afgelegd Scholte stelde 
daartegenover dat de doop bediend mag worden aan de kinderen van de gelovigen 

en wie nog geen belijdenis had afgelegd zag hij niet als gelovige Evenmin iemand 

^' De volledige tekst van H P Scholte m Officuek stukken 238v 
^ De brief vindt men o m bij Hel de Cock Hendrik 552 554 
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die na ernstige vermaningen niet aan het avondmaal kon deelnemen. Zonder dit 
verschil nu te beoordelen, constateren we dat dit een permanente pool zou vormen 
waar de vonken afspatten. We komen er in een volgend hoofdstuk op terug. 

Kwesties rond personen 
In deze paragraaf willen we aandacht schenken aan enkele zaken die personen 
betreffen met wie de kerken soms ernstige moeilijkheden hadden. Het gaat om J.J. 
Klok te Delfzijl, J.R. Ananias te Groningen, ds. J. van Rhee te Veen. 
1. Bij de start van de synode was een brief van J.J. Klok, ouderling te Delfzijl (de 

man die zich zo scherp tegen de Gezangen had uitgesproken) waarin hij bezwa
ren uitte tegen de afvaardiging van E. Lindeman namens Groningen. Toen Gro
ningen dat besluit nam, waren er - waarschijnlijk door Klok (die aanwezig was 
op de provinciale vergadering van 5 januari 1836) - ook al bezwaren ingediend, 
maar over de aard ervan is niets genotuleerd. Ook de brief die de synode heeft 
geschreven aan Klok maakt niet duidelijk wat diens bezwaren tegen Lindeman 
inhielden; de brief spreekt juist meer van Kloks bezwaren tegen De Cock! Deze 
werd door Klok zijdelings beschuldigd 'als hadde deze, eene zinsbehouding in 
het harte gehad'. Maar zulk een verdenking was niet alleen verfoeilijk, maar ten 
opzichte van de Cock die 'in opregtheid handelt' ook volkomen ongepast. De 
synode wil dan ook dat Klok zijn beschuldiging schriftelijk intrekt, waarna een 
pastorale raad volgt: 'en tevens, hoe langer hoe dieper, te graven in uw eigen hart; 
opdat alle hoogte moge neder geworpen worden, die zich verheft tegen de kennis 
onzes Heercn Jezu Christi'. Hoewel we niet precies weten hoe Klok gereageerd 
heeft, is wel bekend dat hij in de plaatselijke gemeente voor verder gaande proble
men heeft gezorgd. In de PV Groningen werd op 15 juni 1836 gemeld dat Klok 
'de gemeente beroert'. Hij werd toen geschorst en op 3 oktober 1836 afgezet.^" 
De PV Groningen heeft hem dan ook niet weer als afgevaardigde gezien, wat niet 
betekende dat Klok zich niet tot 1852 tot kerkelijke vergaderingen bleef richten 
met bezwaren van allerlei aard. De Cock heeft dan ook persoonlijk meegewerkt 
aan de tuchtoefening tegen zijn vroegere vriend en medebestrijder van de 'sireni-
sche minneliederen'. Klok heeft én door zijn karakter én door zijn verwantschap 
met de kruisgezinden de eenheid van de afgescheiden kerken schade berokkend. 

2. Jan Roelfs Ananias (* 1808) was tijdens zijn in 1833 aan de Groningse univer
siteit gestarte theologische studie tot de overtuiging gekomen dat hij zich moest 
aansluiten bij de afgescheiden gemeente. Op 3 augustus 1835 werd hij door de 
kerkenraad van Groningen aangesteld als oefenaar. Hij wilde zich graag dienst
baar maken aan de kerken en liet dat per brief, die hij meegaf aan De Cock en 
Lindeman, de synode van Amsterdam weten met het verzoek hem in dienst te 
nemen. Hij kreeg als richdijn voorgehouden dat hij 'vooraf zal behooren onder
worpen te worden aan een examen in de talen, eer men tot het onderzoek in 
de andere noodige vakken zal kunnen overgaan; dewijl wij in den tegenwoor-
digen toestand der Kerk noodzakelijk achten, dat een Bedienaar des GoddeUj-
ken Woords in de gemeente met de noodige bekwaamheden voorzien is, om te 
kunnen staan tegen de vijanden en tegenstanders der kerk'.^' Ananias heeft een 

' J. Wesseling,4/s(rA. Gron., II, 43. 
' Handelingen synode Amskrdam 1836, artt. 7 en 32. 
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moeilijke levensgang gekend en werd pas in 1842 toegelaten om daarna predi
kant te worden in Meppel.^^ 

3. Ds. Johannes van Rhee^^ was in 1836 een man van 47 jaar die in 1818 van zijn 
eerste vrouw gescheiden was maar in 1827 hertrouwd met een vrouw die veel 
onder hem te lijden had. Van Rhee was al sinds 1814 predikant in de NHK en 
had zich in 1835 in het Brabantse Veen - waar hij beroepen was op aandringen 
van H.P. Scholte - afgescheiden. Daarmee was hij de derde predikant van de 
afgescheidenen. Scholte zal in deze 'geweldige prediker' een flinke medestander 
hebben gewaand. Maar al spoedig na zijn afscheiding werden de oude geruch
ten (uit zijn studententijd) steeds sterker dat ds. Van Rhee er een 'berispelijke en 
onregtzinnige levenswandel' op na hield. Dat had alles te maken met zijn homo
seksuele geaardheid, die hij gepraktiseerd had in december 1835 te Rotterdam. 
Deze affaire betekende volgens de Hervormde ds. C.W. Pape 'een nekslag voor 
deze secte' (de afgescheidenen).^* Na vele verwikkelingen belandde de zaak op de 
Amsterdamse synode die hem op voorstel van een commissie, bestaande uit De 
Cock, Van Velzen en Hoksbergen, na rijp beraad op 12 maart 1836 uit zijn ambt 
zette.^^ Het commentaar van de Godgeleerde Bijdragen was gematigd positief: "Wij 
gaan met stilzwijgen voorbij aan het hier in den brede vermelde nopens de zede-
loozen Van Rhee. De afkeer, welke men betoont aan dezen vroegeren medestan
der, doet hun eer..."^'' Daarentegen meende ambtenaar Janssen aan Donker 
Curtius te moeten suggereren dat Brummelkamp wel eens 'eenige gelijkheid zou 
hebben met Van Rhee'. Waarop Donker Curtius hem antwoordde: "Dat hij van 
het gilde van Van Rhee zoude zijn, hoorde ik niet."^' 

De posit ie van de oefenaar 
De positie van de oefenaar - de voorganger die soms bijna te plechtig aangeduid 
wordt als behorend tot de 'clerus minor'^^ - was al voor de Afscheiding sterk onder 
de aandacht van de gelovigen gekomen. We hebben in ons overzicht van de door De 
Cock geïnstitueerde gemeenten de figuur van de oefenaar veelal gezien in de reactie 
van kerkleden op de doorwerking van een als 'ongereformeerd' aangemerkte leer 
in de N H K Onze indruk is dat er in de jaren na 1825/30 een sterke toename van 
de 'oefeningen'is waar te nemen, wat theologisch gezien samenhangt met de door
werking van het supranaturalisme. Kerkhistorisch gezien duidt het op de herleving 
van identieke verschijnselen uit de 17'^" en 18'''' eeuw. De behoefte aan huiselijke 
'oefeningen' werd in het tweede decennium van de 19* eeuw steeds groter. C. baron 
van Zuylen van Nijevelt schreef koning Willem I anno 1833 over het feit dat veel ker
kleden 'in onmin en kleinen oorlog met hunne leeraars' leefden. We geven een kort 

^' F.L. Bos, De tragiek van Ananias, in: Kruisdragers, 22-34. 
^' Uitgebreid over de persoon en de zaak Joh. van Rhee: J. van Gelderen, 'Een schat in aarden vaten'. Het 

leven van Johannes van Rhee (1789-1851), m: Jaarboek geschwdenis GKN, deel 2, 13-50. Idem, BLGJVP, 
IV;en F.L. Bos, De verworpen vriend Johannes van Rhee, in: Kruisdragers, 14-21. Ook: C. Smits, Afsch. 
1834 Noord-Brabant, 17 7-194 (over Veen). 

" A. Vroon, Carel Wilkm Pape, 209. 
'^ Handelingen synode Amsterdam 1836, art. 74, 75. 
'^ Godgeleerde Bijdragen, X, 1836, 377.405. 
" Brieven d.d. 9 maart en 11 maart 1836 in: F.L. Bos, Archiefstukken, III, 69. 
^ G.J. Mink, Op het tweede plan, 38v 

504 



De Cock en de fragiele eenheid \ an het nieuwe kerkverband 

citaat: "Naarmate de leeraren nu stouter zijn geworden, om valsche leeringen op 
den kansel te brengen, zijn deze bijeenkomsten ook natuurlijk in getal toegenomen. 
Intusschen behaagt het den goeden God [...], thans, meer dan ooit, eene opwekking 
in de kennis der waarheid te geven; van allentwege doet zich een meerder licht op; 
men begint in te zien, hoe dor en troosteloos de nieuwe leer is . . ." Hiermee plaatst 
Van Zuylen de 'oefeningen' in het kader van een door God bewerkte opwekkingsbe
weging.''' En dat schrijft hij terwijl De Cock zich nog scherper zal gaan profileren als 
bestrijder van de 'valsche leeringen'. 
Met de Afscheiding werd het oefenaarschap een dringend en hoogst actueel punt in 
verband met het grote tekort aan predikanten. Er was sprake van een soort nood
toestand.*" De bediening van doop en avondmaal lag in veel gemeenten soms lange 
tijd stil; daarnaast kon de verkondiging iedere zondag (en soms vaker) vrij regelmatig 
doorgaan, dank zij de inzet van ambtsdragers die het aandurfden een dienst te leiden 
en een preek te lezen of zelf een soort preek te houden. Onder deze mannen waren 
er die dat regelmatig deden en op een zeker moment als oefenaar gingen optreden, 
maar een duidelijke bepaling over hun 'status' bestond er niet. Men voelde zich er 
op een niet te voorspellen moment toe geroepen - een echt subjectieve zaak dus. 
In de ene gemeente werd het oefenaarschap een bezoldigde functie, in de andere 
niet. Een oefenaar was voor sommigen een 'lekenprediker' of een 'vrije vogel' die 
naar eigen believen bezig was; voor anderen was hij een aanvaardbare figuur die 
een prima bijdrage leverde aan de opbouw van een kerkelijk leven. De diversiteit in 
kwaliteit onder deze mannen was groot. Een opleiding bestond er voor hen niet. Het 
oefenaarschap zou een opstap kunnen betekenen naar het predikantschap, maar er 
waren ook oefenaars die daar niet naar streefden. 
De synode van Amsterdam wilde in de zaak van deze 'hulpkrachten' zo goed moge
lijk naar bijbelse maatstaven orde scheppen. Men zat echter met een moeilijkheid. 
De Bijbel kent de figuur van de oefenaar niet. Dus kon de commissie van de predi
kanten Scholte, Van Velzen en Gezelle Meerburg met de ouderlingen J.A. Smee-
des (Assen) en V Koningsberger (Leiden) geen bijbels gedragen beleid ontwikkelen. 
Maar in de zevende sessie sprak de synode uitvoerig over de zaak. Men besloot 'naar 
den Woorde Gods' dat de kerk geen dienaren erkent dan die geordend zijn. Tegelijk 
wilde men een oproep doen uitgaan om die personen die streefden naar het predik
ambt op te wekken hun gaven te ontwikkelen, 'maar meest om te profeteren'. Nu valt 
het in dat verband op dat er in de slotzin van art. 52 (van de Handelingen) gesproken 
wordt van 'geordende Broeders en Leeraars'. Die aanduiding zou een opening kun
nen betekenen voor 'geordend oefenaarschap'. En dacht men bij 'profeteren' aan het 
Oude Testament of aan een Nieuw-Testamenüsche invulling vanuit het ambt van 
alle gelovigen? Of had men de kerkordelijke regel van het convent van Wezel 1568 
(of 1571)*' voor ogen die het fenomeen van de 'profetie' had vastgelegd als opleiding 

Adres van C baron van Zuylen van Nijevelt aan konmg Willem I, d d 23 j anuan 1833, F L Bos, 
Archiefstukken, I, 209-212, het citaat staat op p 210 
J Wesselmg, De oefenaar in de kerken van de Afscheiding, m D Deddens en J Kamphuis, Afscheiding 
- Wederkeer, 181-193 
O Boersma heeft in zijn proefschnft Vluchtig voorbeeld {K.ampen 1994), pag 197 w aannemehjk gemaakt 
dat het convent van Wezel met m 1568, maar in de zomer van 1571 is gehouden, in de aanloop naar 
de synode van Emden 1571 
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voor predikant, daarbij teruggrijpend op de reformatie van Zwingli in Zurich.*^ 
In de achtste sessie sprak de synode er weer oven Een kleine (sub)commissie met De 
Cock en de broeders Hoksbergen*^ en Smeedes had zijn voorstel goed voorbereid; 
het ontwerp van een regeling werd 'met eenige bijvoeging' aanvaard. Het besluit viel 
negatief uit: het oefenaarschap was geen bijbels gegeven en dus 'geene orde in de 
Kerk'.'*'* Refererend aan de 'Synode' van Wezel en daarop volgende synoden werd 
de mogelijke opening via het ambt van 'Profeet' uitgesloten met een verwijzing naar 
de Dordtse Synode van 1618/1619, waar dit ambt gekoppeld bleek niet aan de pre

diking, maar aan 'de uitlegging der Heilige Schrift en de verdediging der zuivere leer 
tegen de dwalingen en ketterijen'. Hoe duidelijk dit alles ook leek, de synode schoof 
de definitieve beslissing door naar een volgende synode, maar voegde tegelijk wel vijf 
bepalingen toe aan haar uitspraak. Daaronder ook een bepaling over het profeteren 
(n.a.v. 1 Con 14) : ieder die dat doet 'wordt ernstig vermaand om zich naauwkeurig 
te onthouden van alles, wat tot het openbare predikambt behoort, als daar is: Het 
uitspreken van den zegen, bediening der Sacramenten en gebruik maken der sleutelen'."^^ Elke schijn 
van het naar zich toehalen van het ambt van predikant werd daarmee uitgebannen. 
De 'profeet' mocht ook niet bezoldigd worden en van een (vast) dienstverband kon 
ook geen sprake zijn. Dat met deze uitspraken de problematiek rond de oefenaar in 
één keer was opgelost kon men wel vergeten. Eenmaal door oefenaars ingenomen 
posities en de wekelijkse noodzaak om het Woord van God te verkondigen (in een 
samenkomst van de gemeente) deden de kerken attent blijven op een gezonde rege

ling. 

De positieve visie van De Cock op het oefenaarschap was echter, zoals we eer

der al aangaven, niet onomstreden. Hoe had hij niet geijverd om de gaven van 
de Heilige Geest aan te wakkeren bij hen die zich beijverden in de dienst voor 
de afgescheiden kerken? En hoe velen hadden niet hun taak gezien in de opbouw 
van de gemeente waar ze lid waren. We denken aan Luitsen J. Dijkstra, Douwe 
van der Werp, Johannes Andriessen, Nicolaas Borneman, Jan M. Kloppenburg, 
Freerk J. Hekma, Roelof H. Bosch, E. Lindeman en vele anderen.'*'' Maar ter

wijl dezen zich kerkelijk schaarden onder het bestaande ambtelijk gezag, waren 
er ook die als 'vrije vogels' bleven rondvliegen; we denken hierbij o.m. aanjetse 
Bottinga die in het noorden rondtrok. De Cocks opvatting werd sterk bekritiseerd 
door Van Velzen. Hij zag er het gevaar in van onordelijke dienst; de kerken moes

ten beschermd worden tegen de veelszins subjectief geladen opvattingen van deze 
vrijwilligers.*' Bij dat standpunt sloten zich feitelijk de andere predikanten aan: zij 

*̂  F.A. van l icburg, De reformatorisclie profetie in de Meikrlandse traditie. Apeldoorn 2001. 
" D. Hoksbergen behoorde met de afgevaardigden C. Deteleff (Amsterdam) en P.S. van der Woude 

(Wanswerd) tot de meeste actieve oefenaars! De andere ouderlingen ter synode gingen ook regelmatig 
voor in de erediensten. Er was op de synode dus sterke betrokkenheid bij dit onderwerp. 

** Handelingen sfnode Amsterdam 1836, art. 56. 
^^ Handelingen ^node Amsterdam 1836, in art. 56 art. 3. 
" J. Wesseling heeft een vrijwel volledig overzicht gegeven van alle na de Afscheiding optredende oefe

naars in Groningen en Friesland; resp.Afsch. Gron., Ill, 286302. en Afsch. FriesL, III, 412421. Wesseling 
heeft echter geen lijsten opgesteld van de door hem onderzochte provincies Overijssel en Zeeland. 

■" S. van Velzen had in Friesland o.m. te maken met oefenaars als Sjoerd Bekema te Blija die antinomi

aanse opvattingen huldigde; en met Marten J. van Houten die diep mystieke belevingen trachtte over 
de dragen. 
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hadden nauwelijks nog fiducie in een oefenaar als deze zich niet tot predikant Het 
opleiden.^" Een bericht uit 1837 vanuit Noord-Holland geeft echter aan dat de prak
tijk van de oefeningen toen nog steeds bestond.*' Een volgende synode zou wellicht 
een nadere regeling weten te treffen. 
De Amsterdamse synode werd op 12 maart 1836 afgesloten door de viering van het 
Avondmaal, in welke dienst De Cock voorging en een 'broederlijke toespraak' hield. 
De Handelingen geven aan wat de broeders hebben ervaren: "Deze vernieuwde 
bediening van het teeken en zegel des genadeverbonds was, in de hand des Almagti-
gen, ten zegen der broederen en ter vernieuwing der keuze om, ter eere Gods en het 
welzijn der Kerk, alles te doen wat onze hand zal vinden, en alles te lijden, wat de 
Koning der koningen over ons zal gelieven te brengen." 

Korte balans 
De opbouw van een nieuw kerkverband voor de afgescheiden gemeenten was in 
Amsterdam gestart. De onderlinge samenhang was in confessioneel opzicht duidelijk 
geformuleerd, hoewel er voldoende vragen en kwesties lagen die de samenhang kon
den verstoren. Veel kerkordelijke aspecten vroegen nog om nadere uitwerking. Het 
was nog niet echt duidelijk hoe de Dordtse Kerkorde moest worden aangepast aan 
de nieuwe omstandigheden. De relatie tot de landelijke overheid was in ontwikke
ling. De toekomst van de kerken was nog uiterst onzeker waar het ging om de plaats 
in de Nederlandse samenleving. En ook zou de onderlinge samenhang onder druk 
kunnen komen. 
De agenda van Amsterdam werd voor een deel ingevuld door zaken die leefden in 
de kerken die door De Cock waren geïnstitueerd. Als we zouden moeten vaststel
len of De Cock zich met de resultaten van Amsterdam kon verenigen dan mag het 
antwoord een volmondig 'ja' zijn. In een tijdens de synodevergadering geschreven 
briefje aan zijn vrouw gaf hij aan dat de vergaderingen belangrijk waren en eenstem
mig. "De kerkenordening van Dordrecht is aangenomen." 
De Cocks persoonlijke wensen en ideeën hadden aller aandacht gekregen, ze waren 
ook voor een deel ook aangenomen en verwerkt in de besluiten. Dat betrof vooral 
de confessionele koers die was uitgezet, terwijl de kerkordelijke band aan Dordrecht 
1618/19 duidelijk in beeld was gekomen. In de dogmatische kwestie rond de doop 
van kinderen wier ouders geen belijdenis hadden afgelegd, begon zich wel een 'haar-
scheur' af te tekenen, maar de toekomst moest duidelijk maken hoe de problematiek 
zou worden opgelost. De zaak van de oefenaars was een heel eind volgens de opvat
tingen van Van Velzen in regelgeving vastgelegd, maar was nog niet tot een definitief 
besluit gekomen. Wel was oefenaar J.R. Ananias van Groningen - met wie De Cock 
vrij direct te maken had - opgedragen te streven naar vervolmaking van zijn gaven 
en het zich dan te onderwerpen aan een kerkelijk onderzoek. 

Over de zaak van het oefenaarschap o.m. J. Wesseling, De oefenaar in de kerken van de Afscheiding in 
de eerste jaren na 1834, in: D. Deddens e n j . Kamphuis, AJichnding - Wederkeer, 181-193; G.J. Mink, Op 
het tweede plan (l-.eiden 1995), 38v.; H. Florijn, 'Als een handvol geitenhaar tot wezenlijke opbouw van 
een geestelijken Tabernakel des Heeren'- Oefenaars in de negentiende en twintigste eeuw; in: D.Th. 
Kuiper, Predikant in Nederland (1800 - heden). Jaarboek geschiedenis Ned. Prot., 206-226. 
Handelingen Prov. Verg N. Holland d.d. 5 aug. 1837; C. Smits, Afich. III, 336. 
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De Cock en Amsterdam (volgens zijn brieven) 
De Cock had in Amsterdam logies gekregen bij het gezin van Nicolaas Obbes, make
laar in effecten,'" bij wie aan huis aan de Bloemstraat 129 op 14 oktober 1835 — 
precies een jaar na de Afscheiding te Ulrum - de afgescheiden gemeente van de 
hoofdstad een eerste stap had gezet op de weg naar instituenng^' 

Die samenkomst toen stond onder leidmg van H P Scholte die toen een ouderling, C DetelefF, en 

twee diakenen, N Obbes en J D Brandt had laten kiezen O p zondag 18 oktober had hun beves

tiging plaats gevonden ten huize van ankersmid Harm H Middel, daar doopte Scholte ook dne 

kinderen ' De notulen vermeldden dat de meuwe kerk zich noemde 'de ware Gereformeerde 

gemeente '^ Middel werd al na een week de tweede ouderling Dat was ook het moment waarop 

de kerkenraad, vermoedelijk op voorstel van Obbes, besloot een adres voor godsdienstvrijheid in 

te dienen bij de lokale en bij de landelijke overheid Dat werd in eerste instantie door het stads

bestuur van Amsterdam met een zekere tolerantie beantwoord maar later op last van de hogere 

overheid strenger beoordeeld. Maar een jaar later, in juU 1836, werd door het Amsterdamse 

gemeentebestuur vergunning verleend voor het houden van (openbare) samenkomsten met meer 

dan 20 personen -^ Maar de zaak van de fel begeerde vrijheid strandde uiteindelijk op de onwil 

van de Amsterdamse burgemeester " 

De gemeente deed ook vrijwel onmiddellijk na de instituenng een poging om Scholte als predi

kant aan zich te verbinden '̂ Scholte kwam met In deze vakante, maar zeer actieve gemeente 

kwamen m het vroege voorjaar van 1836 uit het hele land de afgevaardigden naar de eerste 

algemene synode van de afgescheiden gemeenten 

Voor De Cock was het een hernieuwd bezoek aan de hoofdstad, maar nu was hij 
allerminst als toerist (zoals in 1828) of op doorreis (zoals in 1834) Hij heeft in 1836 
echter geen contacten gehad met de hem bekende Reveil-mensen zoals Da Costa 
Maar vermoedelijk wel met de intussen naar afscheiding neigende mr Anne Maunts 
Cornells van Hall, die toen al verschillende afgescheidenen voor de rechtbank had 
verdedigd ' ' Datzelfde vermoeden geldt ook van De Cocks mogelijke contact met 

'" Nicolaas Obbes Dzn, was als makelaar in de ogen van de scnba het Classicaal Bestuur van Amsterdam 
(ds Is Pnns) 'een man van weinig gewigt op de beurs , aldus de bnef van Pnns aan de minister van 
eredienst d d 9 nov 1835 F L Bos, Archiefstukken, ïl, 5^3 In deze bnef wordt Obbes ook als'een erge 
dweeper afgeschilderd 

'̂ Over de Afscheiding te Amsterdam is een proefschrift in voorbereiding van J H Soepenberg, gerefor
meerd predikant te IJsselmuidcn 

^̂  L Oostendorp,/ƒƒ* ScAo/fe, 81 , 118, C Augustijn, De afgescheidenen van het eerste uur, in Gereformeerd 
Amsterdam sedert 1835, 9 Volgens de door ons gehanteerde regels is de instituenng van de afgescheiden 
gemeente te Amsterdam dus met op 14 maar op 18 oktober 1835 te dateren Vgl echter het Handboek 
van de GKV en hei Jaarboek van de G K N die (tot nu toe) 14 oktober 1835 aanhielden 

^' R B Evenhuis, Ook dat was Amsterdam, V, 171 
" Voor de repercussies die dit besluit veroorzaakte zie men de documentatie bij FL Bos Archiefstukken, III, 

319-384 
^̂  Uitgebreid hierover bij F L Bos, Archiefstukken, IV, 1-43 
^ Al op 16 november 1835 beriep Amsterdam ds H P Scholte, C Smits geeft de tekst van de beroeps-

bnef, Afsch , III, 19 Scholte heeft tot twee keer toe een aanmaning gekregen om over het beroep te 
beshssen, op 26 dec 1836 voor de tweede keer, maar Scholte kwam niet naar Amsterdam C Smits, 
4/fcA , V, 53 (noot 117) 

" Van Hall ging op 29 juni 1836 met zijn vrouw over tot de afgescheiden gemeente te Amsterdam dat 
gebeurde onder invloed van de pas tot afscheiding overgegane ds H J Budding, die in die üjd eens by 
Van Hall logeerde C J J Clements, BLGJ^P, IV, vgl S W de Boer, Een sprekend geweten, 16 
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de nog Hervormde ouderling Johan Adam Wormser. Hij was in het dagelijks leven 
bediende op het advocatenkantoor van Van Hall en stond ook op het punt met de 
Afscheiding mee te gaan.^' 
De Cock schreef zijn vrouvv^'' op 10 maart" "Onze hospes de Heer Obbes is blijde 
met ons en wij met hem en zijne vrouw." Obbes, die vaak naar ds. G.C. Callenbach"' 
was gaan luisteren toen deze nog in Kortenhoef preekte, was zeer overtuigd van de 
noodzaak tot afscheiding van de NHK. Hij had grote bezwaren tegen de prediking; 
na verloop van tijd had hij de NH kerkenraad gevraagd hem en zijn vrouw uit het 
lidmatenboek en hun kinderen uit het doopboek te schrappen. In de afgescheiden 
gemeente van Amsterdam vervulde Obbes eerst het ambt van diaken en later dat 
van ouderling. 
De Cock leefde mee met de Amsterdamse gemeente en ging daar op zondag ook 
voor. Hij nam ook kennis van een gedrukte brief van de Hervormde dominees van 
de hoofdstad die tot uitdrukking bracht dat de afgedwaalden zouden moeten terug
keren tot hun kerk. De Cock had weinig goede woorden over deze brief die hij als 
'schandelijk en kettersch' typeerde, terwijl het heette een 'Herderlijke Brief' te zijn.^' 
Het 'schandelijke' zal betrekking hebben op de uiterst negatieve manier waarop 
de Amsterdamse predikanten over de afgescheiden dominees schrijven ("onrustige 
ijveraars', die 'onlusten in de kerk verwekken') en hun volgelingen in soortgelijke 
bewoordingen neerzetten (dezen zijn 'zeer ingenomen met duistere en geheimzin
nige uitdrukkingen', waardoor men 'opgewonden en gestreeld' wordt). Het oordeel 
van R B. Evenhuis (zelf Hervormd predikant) is even kort als veroordelend: "De 
kerkeraad heeft geen moment geprobeerd deze volgens hem dwalende schapen bij 
de kudde te houden. Hij was ze liever kwijt dan rijk.'"'^ 
In zijn brief van woensdag 16 maart 1836 schrijft De Cock zijn vrouw dat hij tegen 
zijn vermoeden en begeerte in te Amsterdam had moeten blijven en dat zijn thuis
komst wel eens pas aan het eind van de volgende week zou kunnen plaatsvinden. Die 
vertraging werd onder meer veroorzaakt door de toezegging dat De Cock het huwelijk 
van Wolter W. Smitt, de luitenant van de Zwolse schuttenj, op donderdag 24 maart 
in Zwolle zou bevestigen. Maar er lag, aldus De Cock in zijn brief van 16 maart, 
ook een 'zeer vriendelijk verzoek' van broeder P Jolly uit Hoorn en in het verlengde 
daarvan ook van de broeders op Urk. De Cock schreef daarover: "Ik heb geoordeeld 
deze onderscheidene wenken Gods niet te mogen tegenstaan " Zo is De Cock er toe 
gekomen om via Hoorn - en Andijk.'' - vermoedelijk in gezelschap van W.W. Smitt. -
over Urk naar Kampen te reizen en daarna naar 'Zwol en zoo naar huis'. 

™ J Zeijlbtra, BLGNP, IV, vgl M te Velde, J A Wormser en zijn vnje gemeente te Amsterdam (1840-
1851),in Bezield verband Opstellen a a n j Kamphuis, 261-276 en 445-447, H Pol,'Johan Adam Worm
ser in ?ijn stnjd voor kerkherstel', niet uitgegeven doctoraalscnptie T U Kampen (Oudestraat), 1978 
Ook J P Verhave, AJgeicketden en wedergekeerd Het leven van JA Wormser en zyn gezin, 45v 

''' H de Cock aan zijn echtgenote d d 10 maart, 11 maart en 16 maart 1836, alle drie vanuit Amsterdam, 
in Archief De Cock, GA Kampen, inv nr 48 

" Ds Callenbach stond als NH predikant van 1825-1828 te Kortenhoer, daar viel hij zo op dat de hoge 
ambtenaar Van Pallandt van Keppel, de directeur-generaal voor zaken der NHK, overplaatsmg naar een 
meer passende gemeente bepleitte omdat Callenbach (een discipel van Bilderdijk) op een 'dweepende 
en onverdraagzame' \vijze preekte Hij werd in 1828 predikant te Nijkerk A de Groot, BIJGVP, TV 

" R B Evenhuis, Amsterdam, V, 182 w geelt een goede weergave van de Herderlijke Bruf, met commen
taar 

" R B Evenhuis, ^mjfer(fam, V, 184v 
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De Cock actief in Noord-Holland 
Wc hebben,op dit punt aangekomen, bepaald weinig zicht op de aard en omvang 
van De Cocks activiteiten in Noord-Holland, met name in West-Friesland. De vraag 
is namelijk: Heeft De Cock op de terugreis van de synode een of meer gemeenten 
geïnstitueerd in West-Friesland? Was het eerst in Hoorn, waar op een niet offici
eel bekende datum in 1836 een afgescheiden gemeente werd gesticht? En daarna 
te Andijk? Van deze gemeente wordt in de jaarboeken de datum van 15 oktober 
1836 genoemd - in een enkele uitgave van een vraagteken voorzien - maar die kan 
onmogelijk juist zijn.'"' De datum van instituering van Andijk zou volgens ons beter 
op vrijdag 18 maart 1836 kunnen worden gesteld. We gaan er (voorlopig) van uit 
dat deze dag geldt als de meest waarschijnlijke stichtingsdatum voor de afgescheiden 
gemeenten van Andijk. 

De Cock op terugreis 
Vanuit West-Friesland is De Cock naar Urk gevaren (dat toen tot de provincie 
Noord-Holland behoorde), waar op dat moment nog geen afgescheiden gemeente 
was geïnstitueerd. Zover kwam het wel enkele maanden later, op 13 juli 1836, onder 
leiding van De Cock. Gelet op dit feitelijke gegeven zal men mogen aannemen dat 
zijn bezoek aan Urk in maart van dat jaar een voorbereidend karakter had. Na dit 
bezoek ging de bootreis verder naar Kampen, waar De Cock bij Derk Hoksbergen 
in Wilsum op zondag 20 maart preekte en enkele kinderen doopte. 
Heeft De Cock daarna enkele dagen rust mogen houden en genieten van het agrari
sche werk bij boer Hoksbergen? Op donderdag 24 maart 1836 bevestigde De Cock 
het huwehjk van Wolter Wagter Smitt met Lamberta Lindeboom te Zwolle. 
De volgende dag heeft De Cock de terugreis naar Smilde gemaakt, om op zaterdag 
26 maart als preses te fungeren op de eerste Provinciale Vergadering van de afge
scheiden kerken in Drenthe die gehouden werd in Dwingeloo. Op de daarop vol
gende zondag bediende hij Woord en Doop in de gemeenten Hijken en Smilde.^* 
De Cocks agenda bevatte nauwelijks een lege bladzijde. Zijn zorg voor vrouw en 
kinderen was er vaak meer dan voor zichzelf Uit zijn Amsterdamse brieven blijkt 
dat zonneklaar. Hij hoopt dat zijn vrouw met hun kroost een tijdje naar de familie 
in Wildervank zal gaan om daar even op adem te komen. Wellicht heeft Hendrik 
de Cock zelf het er na de zondag ook even van genomen in het hem zo dierbare 
Wildervankse. 

Publicitaire activiteiten: De Cocks vier geschriften van 1836 
De publicaties van De Cock in 1836 beperkten zich tot een viertal, waaronder 
twee 'Smeekschriften', één namens de kerken in Groningen en Drenthe aan koning 
Willem I, de ander gericht aan de Staten-Generaal.''^ We komen er in het hoofdstuk 
'Schreeuw om recht' op terug. 
De andere twee zijn polemische geschriften. Het ene was opgesteld in confrontatie met 
de predikantenJ.J. Ie Roy te Oude Tonge, R.Engels te Nieuwolda, en GJ.F. Cramer 

'^ De instituering van Andijk kan niet op 15 oktober 1836 door De Cock zijn verricht; de avond tevoren 
was hij preses van de vergaderingvan de kerkenraad van Appingedam;J. Wesseling,/t^cA. Gron.^ II, 26. 

" Doopboeken van de afgescheiden gemeenten Hijken (1 kind) en Smilde (3 kinderen), 27 maart 1836. 
« H. de Cock, (i'C, II, 429-461. 

510 



De Cock en de fragiele eenheid van het nieuwe kerkverband 

von Baumgarten te Midwolda. De eerstgenoemde had een adres gezonden aan de 
algemene synode van de NHK met het verzoek om een ondubbelzinnige verklaring 
van de nieuwe, sinds 1817 geldende proponentsformule; zijn twee collega's hadden 
met 19 medestanders uit de provincie Groningen een soortgelijk adres opgesteld. In 
een op scherpe toon gestelde reactie neemt De Cock afstand van deze adressanten. 
HIJ heeft een grote afkeer van hun halfslachtigheid en ziet in hen - ondanks enkele 
punten van overeenkomst - geen bondgenoten in een gezamenlijke strijd voor de 
handhaving van de Gereformeerde belijdenis. De Cock houdt een warm pleidooi 
voor het recht en de plicht tot afscheiding als de enige weg tot kerkherstel.'*'' 
Het tweede geschrift, getiteld De Dagon onzer dagen... bevat een reactie op een 
brochure van de uit Oost-Friesland afkomstige ds. R.W. Duin die veel Evangelische 
Gezangen waardeerde! De Cocks reactie bevatte echter geen positieve wending tot 
deze geestelijke liederen.''' 

B . D E C O C K E N D E T O E N E M E N D E D I V E R S I T E I T O N D E R D E 

AFGESCHEIDENEN 

"In het noodzakelijke eenhad, in het niet noodzakelijke vn]heid, in alles liefde." 

Terwijl De Cock zich in 1836 beijverde om in Noord-Nederland nog meer gemeen
ten te stichten, kwamen de onderlinge verschillen onder de afgescheidenen steeds 
duidelijker aan het licht. Deze waren van dogmatische én van kerkordelijke aard. 
Het werden knelpunten, die er samen de oorzaak van waren dat er afstand ontstond 
tussen hen die eerst als stoere strijders naast elkaar stonden. Dit complexe gebeuren 
is aanleiding om de meningsverschillen tussen De Cock en Scholte als een belangrijk 
onderdeel na te gaan. 
Omdat veel van de ontwikkelingen reeds eerder uitvoerig onderzocht en beschreven 
zijn,*"̂  willen we ons zoveel mogelijk concentreren op de betrokkenheid van De Cock 
hierbij en op zijn inzichten in dezen. We stellen ons voor om, na een beeld te hebben 
geschetst van de historische erfenis t.a.v. het geestelijk klimaat, de ontwikkelingen te 
schetsen m.b.t. de onderlinge verschillen. Langs die weg komen we enkele aspecten 
van De Cocks theologie op het spoor. 
Voor het onderling samenleven binnen de afgescheiden kerken is het ook van bete
kenis na te gaan hoe de knelpunten op de kerkelijke vergaderingen van ambtsdragers 
in Groningen en Drenthe aan het licht zijn gekomen en hoe men onder leiding van 
De Cock daarmee omging. Deze kerkelijke vergaderingen waren immers de gele
genheden waar De Cock regelmatig aanwezig was en - bijna vanzelfsprekend - ook 
de leiding had. We gaan de vraag na of zijn opinie consistent is geweest of dat zijn 

Wc komen hierop terug in ons hfst 19 Vgl de inleiding tot De sluwe en hslige raadslagen , door H van 
Veen; in; H. de Cock, VG. II, 358w 
Hierover meer bij H van Veen in zijn inleiding op deze uitgave, in H de Cork, VG, II, 405v 
Zie o m H Bouwvaan, De cnsL! der jeugd, heruitga\c mei mleidmg \2Ln C Smits, 1976, J C van der 
Doei, Kruisgezinden en separatisten ,] van Raalte, Wat was de Gereformeerde kerk in JVederland^ F L Bos, Ari/tr-
dommees Zie ook de Handelingen en Verslagen van de Algemene Synoden i an de Chnstelyk AfgeKheiden Gereformeerde 
Kerk, en dej^otulen van de Algemene Vergaderingen van de Gereformeerde Kerk onder het Kruis. Het jongste overzit ht 
vindt men bij M. te \e\de, Anthony Brummelkamp, 8 6 w 
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opvattingen een ontwikkeling hebben doorgemaakt - en zo ja, welke gevolgen heeft 
dit gekregen? 

Historische erfenis: continuïteit in orthodoxie én subjectivisme bij 
afgescheidenen 
Welke divergerende meningen zijn er in de jaren 1836/37 op de provinciale vergade
ringen van de afgescheiden kerken in Noord-Nederland aan het licht gekomen? En 
als die werden geconstateerd, wat heeft De Cock gedaan om de deuren naar elkaar 
open te houden? Kunnen we hierbij ook spreken van een visie of concept dal De 
Cock hanteerde om de eenheid in de diversiteit te handhaven? 
Deze vraag klemt temeer daar Hervormde voorgangers, met name dr. G. Benthem 
Reddingius, verwachtten dat de onderlinge verdeeldheid de afgescheiden kerken uit 
elkaar zou drijven. 
Tevens kan men de vraag stellen of het voor de afgescheidenen zelf wel zo ver
rassend of ontdekkend was dat er zoveel diversiteit in hun gelederen voorkwam. 
Immers, was de Afscheiding niet ook een ontdekking en tegelijk een bevestiging van 
het al zo lang bestaande particularisme en subjectivisme in de gelederen van de gere
formeerde kerken? 
Met deze kenmerkende termen willen we onze blik voor een kort moment richten 
op de voorgaande eeuwen; daarin spelen twee feitelijke gegevens een belangrijke 
rol; als eerste noemen we de opkomst en doorwerking van de Nadere Reformatie 
en het Pietisme, en vervolgens het ontbreken van een nationaal kerkelijk orgaan dat 
de eenheid van de gereformeerde kerken had kunnen handhaven. Nu ontstond er, 
naar analogie van de staatkundige orde in de Nederlanden, een kerkelijke vorm van 
particularisme dat iedere kerkprovincie (die geografisch samenviel met een gewest) 
het recht toekende om een eigen koers te varen. Mee daardoor hebben de gere
formeerde kerken in meer dan twee eeuwen door het niet-houden van een natio
nale synode de diversiteit in de geloofsthema's zien toenemen.^' ledere gewestelijke 
kerkvergadering (synode) had - ondanks de binding aan de drie Formulieren van 
Enigheid en de Dordtse Kerkenordening van 1618/19 — een verre gaande mate van 
autonomie in kerkelijke zaken, waardoor het particularisme van kerken en personen 
zich kon manifesteren. Daarbij kwam ook nog de rol van de overheid die veelal een 
tolerant kerkbeleid voerde. Het ontbrak aan een algemeen, nationaal instituut dat 
vorm en inhoud van het gereformeerd kerkelijk leven in goede banen leidde, ook al 
zou dat gezien het niet-hierarchische karakter van een nationale synode niet tot in 
detail kunnen worden doorgevoerd. 

Daarbij kwam dat de theologische diversiteit in de twee eeuwen na Dordrecht werd 
vergroot door de uiteenlopende reacties op de opkomst van het rationalisme: zowel 
rationele orthodoxie (die tot 'dode orthodoxie' kon uitgroeien) alsook de verinnerlij
king of subjectivering van het geloofsleven in de trant van de Nadere Reformatie en 
het (gereformeerd) Pietisme (met een mogelijke uitloper in het mysticisme). Doordat 
er geen nationale synode werd gehouden ontbrak het aan een kerkbrede, nationale 
reactie op basis van de Bijbel en de belijdenis. Noch het machtig lijkende rationa-

We gaan er intussen wel van uit dat de theologische diversiteit ook mét een nationale sy-node zouden 
hebben bestaan, alleen al gelet op de invloeden vanuit de universiteiten op de kerken en hun predikan
ten. 
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hsme, noch de hang naar het mysticisme, werd door de gezamenlijke kerken getoetst 
aan de gereformeerde leer Zoiets vond nu plaats door individuele predikanten en 
een enkele keer door een provinciale synode En ieder op zijn eigen wijs in het ene 
gewest was de tolerantie groter dan in het andere Zo was er aan het eind van de 18* 
eeuw een breed gevaneerde diversiteit ontstaan binnen de gereformeerde kerken 
En binnen deze kerken gold dat ook ten aanzien van hen die tot de 'orthodoxe' en 
'bevindelijke' richting behoorden ™ 

Gespannen eenheid 
Wie zich dit alles in 1834 realiseerde - maar hoe velen deden dit'' hoefde het niet 
vreemd te vinden dat de eerste synoden van de afgescheiden kerken zoveel diversi
teit te zien gaven Desondanks was er toch een duidehjke onderhnge verbondenheid 
door de drie formuheren van enigheid Hoe sterk die was moest blijken uit de wil 
om samen een kerkverband te blijven vormen Door de ontwikkelingen na 1836 kan 
men de situatie het beste aanmerken als die van 'gespannen eenheid' 
Het behoud van de eenheid onder de afgescheidenen zou een belangnjke factor kun
nen vormen in de verhouding tot de Hervormde Kerk, waar de algemene synode 
zich juist niet wenste uit te spreken over de binding aan de confessie De bewuste 
acceptatie van de hiermee getolereerde pluraliteit binnen de NHK leidde tot grotere 
leervnjheid Daartegenover hadden de afgescheidenen zich kunnen profileren als 
een eenheidsbeweging op basis van de gereformeerde confessie Maar dat bleef in 
de eerste jaren achterwege Hun zo bewuste keus voor confessionele en kerkordelijke 
eenheid bracht een reeks van botsingen en scheunngen onder de afgescheidenen met 
zich mee De gedachte dnngt zich hier op dat het parüculansme en subjectivisme 
kennelijk dominanter zijn geweest dan de gegeven eenheid van confessie Daardoor 
volgde op de Afscheiding voor velen een nieuwe afscheiding 

Deze ontwikkeling brengt ons bij de basale vraag naar de grenzen van de interne 
tolerantie binnen de afgescheiden kerkgemeenschap En met deze vraag wenden 
we ons naar Hendnk de Cock Wal heeft hij er voor ondernomen om de eenheid 
te bewaren' Welk kerkmodel stelde hij zich voor ogen' Kon hij verantwoordelijk 
gesteld worden voor het ontstaan van nieuwe afscheidingen 

De verhouding D e Cock - Scholte na 1836: meningsverschil over de kerk 
Inzake het thema van de kerk is het volgens W van 't Spijker zo geweest dat de stnjd 
tussen De Cock en Scholte 'een heilzame uitwerking' heeft gehad De relatie met 
het thema van de uitverkiezing was m de polemiek met Scholte" duidehjk aanwezig 
De Cock werd gedwongen om zich rekenschap te geven van zijn diepste gevoelens 
omtrent de relatie kerk en uitverkiezing Wist hij de weg van het subjectivisme te 
vermijden' Maar ook die van het tnomfalisme''^ We willen nagaan of en hoe dit De 
Cock gelukt is Nu geven de ontwikkelingen op de synode van Utrecht 1837 hierover 
een goed inzicht In de 8'"" zitting van deze synode" werd een reeks van 13 concept-

™ Hierover o m P H A M Abels en A de Groot in De achttiende eeuw(§§ 4 5) in H J Selderhuis 
(red) Handboek Nederlandse kerkgeschudmu 517 534 

' Over de opvattingen van Scholte is het jongste overzicht van de hand van C Smits Afsch , I, 138w 
" W van t Spijker De Kerk bij Hendnk de Cock, 31 
" Handelingen synode Utrecht 1837 art 53 58 
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artikelen op tafel gelegd'* die zouden moeten dienen als inleidend hoofdstuk op de 
vast te stellen kerkorde. Ze worden ook wel aangeduid als de 'dogmatische artikelen'. 
De bespreking van het eerste artikel leverde meteen al een scherpe discussie op. Het 
voorgestelde artikel luidde als volgt: "Allen die belijdenis des geloofs aflegden, en du over
eenkomstig wandelen, moeten met hun kinderen als lidmaten der gemeente Chnsti erkend worden." 
Daarmee werd het lidmaatschap van de kerk voorbehouden aan belijdende leden en 
hun eventuele kinderen. De Cock achtte deze formule in strijd met de formulieren 
van enigheid: daar wordt niet alleen gesproken van gelovigen, maar ook van hypo
crieten die 'naar het lichaam' in de kerk zijn. En de gedoopten behoren door hun 
doop ook tot de kerk. In samenhang met deze belijdenis wilde De Cock de tekst van 
enkele artikelen" van de synode van Amsterdam vervangen 'opdat er niet wederom 
misverstand en dubbelzinnigheid zou geboren worden'. De bewuste artikelen had
den betrekking op resp. Onderwijs en belijdenis (59), Doop (60), en Avondmaal (61). 
Het hier spelende kerkmodel ging op het punt van de toelating tot de sacramenten 
uit van de publieke, serieuze belijdenis van de gelovige. Alleen een gelovig iemand 
was gerechtigd tot het deelnemen aan en het ontvangen van de sacramenten; dat 
gold niet de personen die meenden te mogen volstaan met 'het van buiten leren van 
enige waarheden', (slotwoorden van artikel 59). 

Nu kan men vragen: Had men op de synode in Amsterdam-1836 de grenzen van 
de kerk niet helder (genoeg) aangegeven? Of was het De Cock die (naderhand) pro
blemen zag opdoemen inzake de door hem toegepaste praktijk van het dopen van 
kinderen van doopleden? 
De Cock diende nu een alternatief voorstel in dat als volgt was geformuleerd: "Allen, 
du belijdenu des geloojs in de gemeente Jesu Chnsti hebben afgelegd, moeten met hunne kinderen als 
lidmaten der zigtbare gemeente Chnsti erkend worden, du zich verder uitstrekt dan de onzigtbare 
gemeente Chnsti, welke onzigtbare gemeente beschreven u in onzen Catechismus, ^ondag 21, dat 
velen miskennen. '"^ Hierop nam preses Van Velzen het woord en gaf te kennen dat het 
eerste punt 'in allen dele met de formulieren overeenstemt'. Het voorstel van De 
Cock werd verworpen en de vergadering werd voor die dag gesloten. Wat men toen 
wilde, werd geopperd door Brummelkamp: laat De Cock zijn gevoelen op papier 
zetten zodat de vergadering zou kunnen oordelen of hij in dezen wel 'eenstemmig 
gelooft met de Gereformeerde gemeente'. Met een paar aanvullende vragen en 
opmerkingen van Scholte werd De Cock verder in de verdediging geduwd; hij moest 
zich maar nader verklaren. 
Waarom De Cock hier de termen 'zigtbaar' en 'onzigtbaar' wilde hanteren, werd 
in de volgende zitting echt duidelijk: het hing samen met zijn verwerping van het 
kerkideaal van Scholte. Deze stond een gemeente voor ogen van alleen ware, zuivere 
gelovigen. Daarin kon en wilde De Cock echter niet meegaan; hij hanteerde de term 
'zigtbare kerk' voor allen die zich - ook al was men een volwassen dooplid of wellicht 
een hypocriet - bij de gemeente stonden ingeschreven; terwijl hij de term 'onzigtbare 

Het IS uit de Handelingen niet duidelijk hoe deze artikelen tot stand gekomen zijn, gezien de gang 
van zaken met de synodewerkzaamhcden kan het met anders dan dat een kerngroep vooraf op een 
onbekend gebleven bijeenkomst de artikelen heeft opgesteld Wie de leden \ a n deze groep zijn geweest 
IS ook met bekend, maar we mogen denken aan Scholte en Van Velzen en enkele ouderhngen 
Hier ging het om de artt 59,60 en 61 van de Handelingen van de synode van Amsterdam 
De laatste drie woorden horen formeel met in een kerkordelijke bepaling, ze geven echter wel kleur aan 
het standpunt van De Cock tegenover dat van Scholte t s. 
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kerk' reserveerde voor de gemeente zoals God die alleen kende en die dus niet echt 
door mensen gekend kon worden. Dit onderscheid had De Cock onder meer van 
Calvijn, Ursinus en vooral van Koelman geleerd; de laatstgenoemde in zijn strijd 
tegen de Labadisten.' ' Deze 1 ^'-eeuwse richting vereenzelvigde ten onrechte de 
onzichtbare en de zichtbare kerk, waardoor de gemeente uitsluitend als een groep 
uitverkorenen en begenadigden zou moeten worden beschouwd. De Cock achtte het 
niet juist om zo beperkend te spreken over de kerk en haar leden. 
Hij stelde vervolgens dan ook voor om uit te spreken dat de beloften van God voor 
alle kerkleden bestemd waren, 'hetzij in aanbieding, hetzij in toepassing'. Maar dui
delijk was ook, dat niet allen dezelfde rechten hadden (wat bij Scholte dus op bezwa
ren stuitte), omdat zij niet allen deel hebben aan Christus (bijv. wegens een verkeerde 
levenswandel of het ontbreken van bekering). Maar wel hadden allen met dezelfde 
Christus te maken; Hij zoekt naar de vruchten van geloof en bekering. Aldus De 
Cock. 

De reactie van Scholte was er één die erop neerkwam dat er bij De Cock 'blijk
bare verwarring van denkbeelden' heerste en dat deze'tegen gevoelens en praktijken 
schermt, die in de synode niet gevonden worden'. Scholte wilde nu een resoluut ant
woord van De Cock of hij de artikelen 27-29 van de NGB aanvaardde als de volko
men leer der zaligheid over de kerk van Christus die zowel zichtbaar als onzichtbaar 
was. De Cock kon daaraan niet onmiddellijk voldoen, waarna de synode in een vrij 
snel tempo de eerste vijf inleidende artikelen met grote meerderheid van stemmen 
aannam. 
In een nieuwe zitting kwamen de andere artikelen in behandeling. Toen ontspon zich 
een discussie tussen De Cock en Scholte die als volgt werd weergegeven: De Cock 
stelde Scholte deze vragen:™ 

" 1. Wat verstaat gij door het woord heilig, 1 Cor. VI I : 14? 
2. Of gij degenen, die onherboren, in de zigtbare gemeente Jesu Christi 

zijn, houdt voor gelijk staande met Heidenen en Turken? 
3. Ik verzoek ronde verklaring, of gij vereenigd zijt met de belijdenis 

van broeder Smedes, voormaals gegeven in de Reformatie; en of ook 
die erkentenis, in het stuk der Reformatie, dat alleen bekeerden de 
Sacramenten mogen ontvangen van Doop en Avondmaal, waarover 
ik voort mijne bedenkingen heb aangegeven, de blijvende erkentenis is 
en bedoeling ook van UwEerw.? 

4. Alle kinderen, hoofd voor hoofd, worden gedoopt naar UwEerw. Ver
klaring, gelijk ik meen, als ware kinderen des verbonds en erfgenamen 
des eeuwigen levens, behoorende tot die gemeente, die Zondag 21 
beschreven wordt?" 

Daarop volgde een merkwaardige gang van zaken: de scriba, dus ds. Scholte zelf, 
stelde voor dat deze vragen door ds. Brummelkamp zouden worden beantwoord. Hij 
noemde daarvoor twee argumenten: a. 'om daardoor allen schijn van partijschap te 
vermijden', en b. omdat 'de Scriba zich niet bewust is, een bijzonder gevoelen over 
deze zaak te hebben'. Dit voorstel werd aangenomen en Brummelkamp kwam in de 

Vgl. W. van 't Spijker, De Kerk bij Hendnk de Cock, 31 . 
Handelingen synode Utrecht 1837, art. 69. 
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volgende zitting met antwoorden die al of niet in overleg met Scholte waren voorbe
reid ' ' We geven een korte weergave van Brummelkamps beantwoording 
Ad 1 Onder het woord 'heilig' wordt verstaan een 'inklevende heiligheid', daarbij 
wordt ten stelligste ontkend 'dat elke en een iegelijk kind der gemeente, hoofd voor 
hoofd, een inklevende heiligheid deelachtig zou zijn of worden' Dit geldt ook niet 
voor die volwassenen 'die zich voor ons oog als geheihgden in Chnstus vertonen, 
hoewel wij hen als zodanig behandelen' Alleen zij die 'heilig zaad' zijn behoren 
met de andere uitverkorenen tot het verbond In het verbond is 'mets begrepen dat 
onrein is' 
Ad 2 De onherborenen zijn zeker met gelijk te stellen met heidenen en Turken, zij 
vertreden het bloed van het nieuwe testament en 'doen de Geest smaadheid aan' Zij 
ontvangen de sacramenten 'wederrechtehjk' 
Ad 3 Met betrekking tot de 'belijdenis' van de Asser ouderhng Smeedes, stelt Brum-
melkamp dat hij niet weet of hij er in alle bijzonderheden mee verenigd is, wel 
hennnerde hij zich dat hij er bij de eerste lezing in het algemeen mee instemde 
Alleen bekeerden zijn gerechtigd tot de sacramenten, de onbekeerden ontvangen 
wel het sacrament 'tot verdoemenis', maar 'met de waarheid van het sacrament, d i 
Chnstus' 
Ad 4 Wat de kinderen betreft, geldt dat zij niet allen, hoofd voor hoofd, 'ware kin
deren des verbonds en erfgenamen des eeuwigen levens zijn' Maar omdat wij niet 
mogen mdnngen in de raad Gods hebben wij het voorbeeld te volgen van Abraham 
die allen besneed Er zijn ook onheihgen "Wanneer wij echter de kinderen der gelo
vigen doopen, erkennen wij hen als hdmaten van die gemeente, welke beschreven 
wordt, Gat Zondag 21 en Geloofsbelijdenis, art 27-30 " Daarmee leek de synode 
de afgescheiden kerken te willen behoeden voor de tuchteloze volkskerk, maar ook 
voor de ngoureuze heihgheidskerk °° 
De Cock antwoordde op deze formulenngen met een reeds tevoren gereed gemaakt 
protest tegen de reeds aangenomen artikel 1 - 5 Hij het weten ervan uit te gaan dat 
Zondag 21 uitsluitend handelde over de zichtbare kerk en dat de genoemde artike
len van de NGB over de zichtbare en de onzichtbare kerk gingen '̂ De Cock kreeg 
slechts steun van vier ouderhngen, namelijk van A Schouwenberg (Zwolle), D Hoks-
bergen (Wilsum-Kampen), FA Kok (Dwingeloo) en D van Enk (Hattem) '̂  
Een van de ouderlingen die zich met bij dit protest van De Cock aansloot was 
D Drukker uit de gemeente Grootegast Hij had er moeite mee dat De Cocks protest 
zich nchtte tegen de opvatting 'dat wij alle belijders met hunne kinderen erkennen 
moeten als hdmaten van de gemeente van Chnstus' - waardoor per consequentie 
kerkleden uit het verbond der genade kunnen vallen, iets wat De Cock echter perti-

' Men kdn uit de genotuleerde tekst eigenlijk alleen maar afleiden dat de antwoorden door Brummel 
kamp zelf zijn opgesteld Hoe ze dan hebben kunnen dienen als antwoord namens Scholte is met 
geheel duidelijk maar men kan denken dat Brummelkamp namens de meerderheid van de synode 
sprak als bijdrage aan de discussie Men kan de hele manoeuvre ook interpreteren jils een handige 
poging van Scholte om zelf buiten schot te blijven waar De Cock enkele knelpunten in bespreking wilde 
laten komen 

*" M te Velde Anthony Brummelkamp 96 
"' Handelingen ynode Utrecht 1837 art 75 vgl art 127 
'^ ZIJ waren het ook die samen met De Cock protest aantekenden tegen de vele veranderingen die in de 

DKO werden aangebracht Handelingen synode i^trecht 1837 art 136 
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nent ontkende maar wat Drukker hem wel bleef toedichten.*' 
De synodale behandeling van de inleidende artikelen verliep nog niet zonder pro
blemen. Maar na een langdurig en publiek gesprek tussen De Cock en Scholte over 
de onderhavige onderwerpen meende synodepreses Van Velzen te kunnen verklaren 
dat het duidelijk was geworden, 'dat er eigenlijk geen verschil bestaat in de leer, maar 
alleen in de onderscheidene wijze van ontwikkeling en gebruikmaking'. Toch was er 
iets blijven zitten, wat De Cock ertoe bracht opnieuw te protesteren tegen diverse 
kerkordelijke bepalingen die voortvloeiden uit de aangenomen visie over kerk en 
verbond, en een afbuiging betekenden van veel historische verworvenheden van de 
DKO, zoals die van de roeping en bevestiging van de ouderlingen. In deze bepalin
gen zag hij een tendens naar het independentisme. 
Dit protest leidde tot een vermaning van de synodepreses aan het adres van De Cock 
om een eind te maken aan de 'verwarringen' die hij door zijn woorden teweegbracht. 
De Cock zegde toe dat hij de zaken mee zou nemen naar de provinciale vergade-
nngen; daar moest men bezien of de protesten kunnen worden ingetrokken.** Men 
zou nu vermoeden dat De Cock nog niet in alle opzichten helderheid had over de 
punten-in-geding, maar zijn eerste publicatie na de synode van Utrecht 1837, de 
Wederleggende beschouwing en ontwikkeling van het leerstuk des H. Doops, betekende zeker 
geen wijziging in De Cocks opvattingen over verbond, doop en kerk. Desondanks 
was hij - mede onder sterke aandrang van ds. A.C. van Raalte - bereid de vrede en 
eenheid te bewaren; hij sloot zich aan bij de bekende regel: "In het noodzakelijke 
eenheid, in het niet noodzakelijke vrijheid, in alles liefde."*^ 
De theologische inzichten van De Cock en de daaruit voortvloeiende ideeën voor de 
kerkorde bleven geënt op historische wortels, maar vereisten wel helderheid naar de 
actuele kerkelijke situatie. Er moest immers een bijbels verantwoorde dogmatische 
en kerkordelijke fundering worden gelegd onder het nieuwe kerkverband! 

Scholte contra De Cock over Verbond en Doop 
Enkele maanden na de sluiting van de Amsterdamse synode schreef Scholte een 
brief aan De Cock die handelde over de manifest geworden verschillen in opvatting 
over Verbond en Doop.*^ Nauw daarmee hing samen de visie op de kerk en haar 
leden. Dat de verschillen tussen Scholte en De Cock diep lagen wordt duidelijk uit 
Scholtes opmerking in de 'Officieele Stukken' waar hij later stelde dat als hem het 
verschü in kerkvisie al in 1834 duidelijk was geweest hij niet had aangestuurd op 
'eene kerkelijke vereniging zoals nu tot stand is gebragt'.*' Daaraan werden veelbete-

'̂  Derk Derks Drukker (Veendam 1785 - Koudum 1852) trad als oefenaar op in Grootegast en omgeving, 
later te Ulrum, hij werd in 1844 predikant te Dokkum Joh de Haas, Voorgangers, I, 95v Drukker stond 
met zijn publicatie Eene korte verklaring van den Kinderdoop (Veendam 1837) in de traditie van J C Appehus 
die met het scherpe onderscheid tussen zichtbare en onzichtbare kerk leerde Het boekje was ovengens 
uitgegeven met een voorrede van H de Cock, zie diens VG, II, 483-504, met inleiding en annotaties 
van W van 't Spijker 

" Handelingen synode Utrecht 1837, art 136, 137 
" Aldus H de Cock (namens de classes van de provincie Groningen) in een bnef aan 'de Broederschap 

in de provincie Ovenjssel' d d 28 oktober 1837, de tekst is opgenomen in de uitgave van de Handelingen 
synode Utrecht 1837,85-90 {ed 1984 167-172), het citaat vindt men op p 86 (ed 1984 p 169) 

* H P Scholte uit Gorcum aan H de Cock, 19 juni 1836, in Archief De Cock, GA Kampen, mv nr 40, 
vgl Hel de Cock, Hendnk, 552w 

' Complete uitgave van de Officieele stukken, {ed 1884), 240 
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kenend twee zinsneden toegevoegd; eerst de woorden: 'ten minste wat mijn persoon 
betreft'; daarna nog de zinsnede: "Ik had onwankelbaar moeten staan op den grond 
van Gods woord in de vorming van Gemeenten." De principiële geladenheid is hier 
onmiskenbaar. De geloofseenheid van 1834 was in Scholtes ogen dus niet meer dan 
een schijneenheid. 
Hoe zag Scholte toen de kerk en haar lidmaten? Hij verklaarde: Lidmaten waren 
zij die 'door hunnen onderteekening van de acte van afscheiding, te kennen gaven 
dat zij gereformeerden waren, niet dat zij dit werden en zij, die nog geen belijdenis 
hadden afgelegd, door die onderteekening te kennen gaven, dat zij zich bij de ware 
gemeente Gods wenschten te voegen en dan belijdenis des geloofs moeten afleggen." 
Het verschil met De Cocks visie lijkt niet groot als we lezen wat hij voorstond: Allen 
'die door belijdenis leden der Nederlandsche Hervormde Kerk en tot afscheiding 
bereid waren', werden erkend 'als leden der afgescheiden gemeente'; 'en zij die nog 
geen belijdenis hadden afgelegd, maar door den doop leden waren, werden, of door 
het doen van belijdenis als leden van de afgescheidene gemeente aangenomen, of 
zonder het doen van belijdenis, op hunne betuiging, dat zij de gereformeerde leer 
als de leer der waarheid erkenden en aan het onderwijs, de vermaning en de tucht 
der Kerk zich wensten te onderwerpen, als gedoopte leden aangenomen'.^^ Dezen 
hadden niet het recht om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal, ook al hadden ze 
de leeftijd van medekerklcden die wel belijdenis hadden afgelegd. Beslissend was het 
afleggen van de openbare geloofsbelijdenis. Maar ook zonder dat gedaan te hebben, 
stonden zij wel onder het toezicht en eventuele tucht van de kerkenraad. 
Bij De Cock zijn er dus twee categorieën kerkleden, bij Scholte één categorie. Lijkt 
het bij De Cock min of meer te tenderen in de richting van wat men later noemde de 
'volkskerk'? Het lijkt ons beter te wijzen op de historische band die deze (vaak volwas
sen) doopleden met de kerk hadden en daarbij te bedenken dat meerdere van hen op 
oudere leeftijd kwamen tot het doen van geloofsbelijdenis. De Cock handhaafde het 
belijdend karakter van de kerk, maar hield de deuren van de gemeente open voor 
allen die geestelijk met haar verbonden wisten. Bij Scholte lijkt het erop dat hij door 
alleen de belijdende leden als lidmaten te erkennen de ruimte van de kerk versmalt 
en de historische (of genealogische) band met de kerk niet wil erkennen. Daardoor 
wordt zijn kerkvisie gedomineerd door de uitverkiezing van het gelovige kerklid. In 
relatie tot het Verbond van God tellen bij De Cock de kinderen en de andere doop
leden helemaal mee, bij Scholte moet men wachten op hun bekering, voor zij ook 
maar enigszins meetellen in de gemeente. 

Scholte heeft één en ander aan het papier toevertrouwd in zijn reeds genoemde brief 
aan De Cock van juni 1836. Daaruit blijkt het nauwe verband tussen de visie op de 
kerk en die op het Verbond en daarmee ook op het gebruik van de sacramenten. 

D e vergadering van de 'leraren' te Zwolle (1836) 
O p initiatief van Scholte werd van 5 tot 8 juli 1836 door alle afgescheiden predikan
ten een onofficiële samenkomst gehouden in Zwolle ter bespreking van de aan het 
licht gekomen meningsverschillen. Tot de deelnemers behoorde ook de pas afgeschei
den ds. H.J. Budding uit Zeeland. De zeven predikanten spraken met name over de 
doop, waarbij ze argumenteerden vanuit de Schrift, de gereformeerde belijdenissen 

Hel. de Cock, Hendnk, 550. 
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en liturgische formulieren; daarnaast ook uit de geschriften van 'oude schrijvers'. 
Over deze conferentie zijn weinig gegevens bekend; wel had men na afloop te constate
ren dat het doel niet was bereikt, ja dat de verschillen zelfs intenser waren geworden. 

Drenthe achter De Cock 
De septembervergadering 1836 van de PV Drenthe, ook nu onder leiding van De 
Cock, boog zich over het door ds. H.P. Scholte toegezonden 'Ontwerp van adres 
aan Z.M. de Koning'. Daarnaast werd ook de tekst voorgelezen van een soortge
lijk ontwerp van de hand van De Cock dat in Groningen al was aanvaard.*' Beide 
teksten vormden een reactie op het Koninklijk Besluit van 5 juli 1836 waarin de 
afgescheiden kerken als ongeoorloofde gemeenten geen wettig bestaan werd gegund. 
De Drenthen kregen van De Cock negen bezwaren te horen tegen het ontwerp van 
Scholte, waarna De Cock vroeg om steun voor zijn ontwerp. Drenthe deed dat, ter
wijl de bezwaren tegen Scholtes ontwerp door zouden woorden doorgegeven aan de 
PV van Zuid-Holland.''" Het eigen adres van Drenthe en Groningen zou door diaken 
H. Sickens te Smilde worden overhandigd aan de koning. Op de PV van Drenthe 
op 18 oktober 1836 werd het besluit door op één na alle kerken van Drenthe aan
genomen en ondertekend; de enige gemeente die dit nahet was Assen. De motieven 
daarvoor worden niet in de notulen verwoord. Duidelijk was wel dat Assen in meer 
dan één opzicht achter ds. Scholte stond; het was vooral ouderling Smeedes die de 
kant van Scholte koos. Dat speelde ook mee in mei 1837 toen de PV Drenthe een 
nieuw door De Cock opgesteld rekest aan de koning en aan de Staten-Generaal aan
nam; ook nu had Smeedes een 'bedenking' om er 'met de gemeente over te spreken. 
Kennelijk was de 'bedenking' niet van dien aard dat Smeedes niet met Koetsier afge
vaardigd werd om het rekest aan de Staten-Generaal te overhandigen. 

Een ander geschilpunt tussen Smeedes en De Cock kwam aan het licht op de PV 
van 18 oktober 1836. De doop van een kind van ouders die nog geen belijdenis van 
het geloof hadden afgelegd was door de Asser kerkenraad tegengehouden, maar 
de PV sprak uit dat de doop, waar De Cock zich positief over uitsprak, ook zeker 
mocht worden bediend; men sprak in dat verband uit dat dit de 'gereformeerde leer' 
was. Dit thema werd een van de kwesties die landelijk moesten worden besproken 
en geregeld. Drenthe sprak zich dan ook op 6 maart 1837 uit voor het houden van 
een algemene .synode. De noodzaak daartoe werd op de PV van 27 mei 1837 onder
streept door H.P. Scholte die door De Cock was beschuldigd; hij wenste nu ook een 
algemene synode. 
Op 7juli 1837 werd een PVgehouden op verzoek van ds. H.P Scholte (die overigens 
zelf niet aanwezig was). Behalve Meppel waren alle Drentse kerken vertegenwoor
digd. Nu werden met name de geschilpunten met ouderling Smeedes (die wel aan-

Het adres werd als Ootmoedig smeekschrift van de gelooitigen der provinciën Groningen en Drenthe door H. de Cock 
uitgegeven (bij T.E. Mulder te Veendam, 1836) en is kort na 7 november 1836 door H. Sickens aan de 
koning overhandigd; H. de Cock, VG., II, 439-447; voorafgegaan door een inleiding van M. te Velde 
en gevolgd door 47 annotaties. 
De brief met De Cocks bezwaren tegen het ontwerp van H.E Scholte is vastgelegd in het notulenboek 
van de PV Drenthe na de notulen van 21 september 1836; het antwoord van Scholte is gedateerd 
1 oktober 1836 en staat ook afgeschreven in de notulen van de PV in aansluiting op de brief van De 
Cock. 
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wezig was als afgevaardigde van Assen) en ds. Scholte doorgesproken. Smeedes was 
door De Cock beschuldigd van 'lichtzinnige uitdrukkingen' over Brakel; Smeedes 
zou beweerd hebben dat W. a Brakel 'wel op duizend plaatsen zoude verschillen van 
de Kantteekenaren'. De vergadering was eenparig in het veroordelen van deze uit
drukkingen, waardoor de 'Godzalige Vaderen' verdacht gemaakt werden. Smeedes 
heeft deze vermaning echter niet aangenomen." 
Het tweede en grote agendapunt van deze PV was een brief van H.P. Scholte 'ter 
beschuldiging dat de Provinciale Vergadering ligtzinnig gehandeld heeft in het 
onderteekenen van de beschuldiging tegen H.P. Scholte in eenen brief aan Hem 
toegezonden'. Waarop had die beschuldiging betrekking? Het wordt niet met zoveel 
woorden aangegeven, maar het betrof de brief met bezwaren tegen zijn ontwerp 
van adres aan de koning; en in samenhang daarmee de dogmatische en kerkrech
telijke inzichten van Scholte. Bij de beraadslagingen blek dat Smeedes als enige in 
Drenthe voor Scholte koos. 
Het geheel overziende mogen we stellen dat Groningen en Drenthe zich aan de 
vooravond van de tweede synode van de afgescheiden kerken in dogmatisch en kerk
rechtelijk opzicht achter De Cock opstelden. Slechts de kerk van Assen, althans in 
de persoon van de ouderling Smeedes, kon zich daar niet in vinden en koos partij 
voor Scholte. 

Het 'stukje' van J.A. S m e e d e s (Assen) 
Het is hier de plaats om de nodige aandacht te besteden aan bepaalde dogmatische 
en kerkrechtelijke gedachten van de Asser ouderlingJ.A. Smeedes, door H.P. Scholte 
eens aangeduid als 'het stukje van Smeedes'.'^ Hij heeft het zijn medekerkleden in 
1837 trachten duidelijk te maken waar hij voor stond, door in het tijdschnft De Refor
matie een artikel te schrijven getiteld Belijdenu, waarin hij zich uitte over 'de kinder
doop en deszelfs bediening'.' ' Hierin stelt Smeedes dat het genadeverbond alleen 
is opgencht met aUe gelovigen, 'en met die alleen'' Daarom mag de doop alleen 
bediend worden aan de kinderen van hen 'die openlijk van dit hun geloof belijdenis 
doen en dezelve met eenen godzaligen wandel bevestigen'. Hiermee nam hij een 
minder ruim standpunt dan De Cock die alle kinderen van de gemeente wilde laten 
dopen. 

Volgens de Drentse afscheidingsdeskundige ds H A Dijkstra"* kwam het verschil tussen De Cock 

en Scholte hierop neer, 'dat De Cock terug wilde naar de 16'''' eeuw, en naar dat beeld de kerk 

reformeren, Scholte daarentegen wilde vooruit, en een kerk opbouwen, die zoveel mogelijk een 

openbanng van 't hchaam van Chnstus was, daarom stoorde hij zich weinig aan de tradities van 

vroegere eeuwen' Dit verschil werd veel later bevestigd door de terugblik van Scholte toen hij 

in 1863 vanuit Amerika schreef dat hij zich bij geen kerk zou aansluiten die aan een kerkorde 

bindende kracht toekende, zodat iemand die wegens overtreding van bepalingen in de kerkorde 

gestraft kon worden, zonder dat het bewezen was dat hij tegen de Heilige Schrift was ingegaan 

Mtulen PV Drenthe, 7 juh 1837, art 5 
Bnef van H P Scholte aan A M C van Hall,17 mei 1837, C Smits, 4/fcA , V, 347 
J A Smeedes, Behjdenis aangaande den kinderdoop en deszelfs bediening. De Reformatie, I, [1837], 
322 335 Het artikel is door de auteur gedateerd 15 maart 1837 
H a r m Ages Dijkstra (Oosterend 1856 - ' 1941) was o m predikant te Diever van 1889-1931, hij schreef 
een lange reeks artikelen getiteld 'Geestehjk Ontwaken in Drente', in- Gereformeerd Kerkblad wor Drenthe en 
Overijssel, 20 mei 1916 Joh de Haas, Voorgangers, II, 86 
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Smeedes stelt intussen wel dat de kinderdoop plaats vindt op grond van de verbonds
belofte. Hierin kiest hij voor de gereformeerde leer en tegen die van 'menisten' en 
roomsen. Smeedes citeert W. a Brakel in diens Redelijke Godsdienst als het gaat om de 
heiligheid van de kinderen van het verbond. "Dat hier geene uitwendige of inwen
dige heiligheid, maar eene verbondsheiligheid bedoeld wordt, gelijk Brakel [...] 
uitdrukt, blijkt wederom uit art. 17 der Canones' '^ En zo komt Smeedes tot zijn 
positiekeuze met de woorden: 
"Waarom ik als opziener der gemeente Jezu Christi alhier, mij verpligt gevoele om 
ernstig te protesteren tegen alle leeringen en handelingen in deze gemeente, strij
dig met Gods Woord en de daarop gegronde formulieren der Kerk, waardoor de 
Sacramenten ontheiligd en de toorn Gods over de gemeente ontstoken wordt, en om 
welke redenen het mij aangenaam zal zijn, dat men mij niet hindere, om mij in leer 
en praktijk stiptelijk aan de formulieren te houden, en dat men de praktijk der Kerk 
niet gebruike tot eene uitlegster der formulieren, om daaruit de Gereformeerde leer 
te betoogen en te bewijzen'.'"" 
De kerkenraad van Assen stond achter zijn ouderling-afgevaardigde, ook na de 
tweede algemene synode van de afgescheiden kerken. Op zijn vergaderingen van 
27 november en 4 december 1837 werd de in Utrecht aangenomen kerkorde artikel 
voor artikel voorgelezen en zonder aanmerkingen aanvaard.'' En deze synode was er 
één die in meerdere opzichten sterk in het voordeel van Scholte was afgelopen. 

De synode van Utrecht 1837 
Van donderdag 28 september tot woensdag 11 oktober 1837 hielden de afgescheiden 
kerken hun tweede (geheime) synode, nu te Utrecht in een behuizing met de naam 
Domselaarspoort, aan de Varkensmarkt. Op dit adres woonde naast de afgescheiden 
iamilie H.G. Klijn in 1837 ook het gezin van ds. Scholte. Er waren in totaal drie 
opstallen op het terrein, waarvan twee konden worden bewoond. De andere was 
voor bedrijfsdoeleinden ingericht. 
Op deze locatie vergaderden de 24 afgevaardigden ( 6 predikanten en 18 ouder
lingen) onder de last van mogelijke vervolging.'" De situatie was zo dat er elke dag 
twee schildwachten voor de beide ingangen''^ van het gebouw waren geposteerd, die 
moesten verhinderen dat men met meer dan 20 personen vergaderde. Preses ds. S. 
van Velzen schreef daarover een halve eeuw later deze bijzonderheid' 

"Al den tijd, gedurende welken deze Synode gehouden u, veertien dagen lang, moesten de leden, 
om door den schildwacht nut te worden afgewezen, indien zy Zich buiten het gebouw begaven 
en nut weder zouden binnengelaten worden, bij elkander blijven. ^ aten, dronken, shepen 
gemeenschappelijk in dezelfde vertrekken; deden, niet slechts in de vergadering, maar bij het 
ontwaken en als zy Zich ter rust begaven, en dan steeds knielende, met elkander hun gebed." 

W a Brakel, Redelijke godsdienst, I, 969 (m de door Smeedes geraadpleegde editie, in de editie van 
Bolle Rotterdam 1908v \andt men de verwijzing op p 979 
De Reformatie, I, 1837, 334v 
Xotulen kerkenraad CAGKAssen d d 27 november en 4 december 1837, resp art 2 en art 3 
Over de ligging en de bewoning van deze behuizing C Smits, Afscli J834, IV (Utrecht), 212w, 
Er was een ingang aan de Varkenmarkt en een aan de Oude Gracht, C Smits, Afsch , IV, 215 
Hoe de mihtaire wachten van elkaar wisten hoeveel mensen naar binnen gingen lijkt ons een 
merkwaardig probleem 
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Waarop Van Velzen de nogal ontmoedigende woorden laat volgen: "En toch in deze 
Synode heerschte groote verdeeldheid van gevoelen f tot het einde toe.'" "" 
De Utrechtse synode van 1837 vergaderde onder voorzitterschap van S. van Vel
zen, terwijl H.P. Scholte als scriba fungeerde. De Cock had nu geen speciale functie 
gekregen binnen de synode; daardoor was hij veel vrijer in het meedoen aan de 
besprekingen. 
De afvaardiging naar de Utrechtse synode telde per provincie een verschillend aantal 
personen. Gelderland en Zuid-Holland hadden drie ouderlingen gezonden; Fries
land, Overijssel, Drenthe en Noord-Brabant slechts één; Noord-Holland, Zeeland, 
Utrecht en Groningen twee. Het is niet bekend of deze situatie tot onvrede heeft 
geleid. Tot de meer bekende personen behoorden EA. Kok uit Dwingcloo, PS. van 
der Woude uit Wanswerd en D. Hoksbergen uit Wilsum-Kampen. 
De afgevaardigden van Groningen hadden van hun Provinciale Vergadering een 
lastbrief meegekregen van de volgende inhoud: 

"De ondergetekende broeders, van de Provincie Groningen; hebben verko
zen, met de meeste stemmen [volgen de namen van de afgevaardigden, HV]; 
- om, ten aanzien van het stuk des doops (thans in geschil zijnde) nader met 
eikanderen te spreken, mogte het zijn, om vereeniging te zoeken, in de zin, 
op de gronden onzer Vaderen, naar Gods Woord; - begeren zij, dat men ook, 
in die vergadering, nadere bepalingen, naar Gods Woord, moge maken, over 
de Kerken-ordening; wenschende zij, in dezen, in de sporen onzer Vaderen, 
volkomen te blijven: ~ over de Oeflfenaars; over het openen van de deur tot 
de prediking, van onbestudeerde personen, te spreken; over het onderwijs der 
jeugd, in de Scholen;— en voorts alles, naar Gods Woord, hetgeen tot verdere 
stigting en opbouw der Gemeente, kan dienen".-"" 

De Drentse kerken kregen eveneens een lastbrief mee, waarvan de tekst niet is over
geleverd, maar een detail wel de aandacht kreeg. Direct al bij de openingsverga
dering kreeg de synode te maken met een protest tegen De Cock. Het kwam van 
ouderling Smeedes'"' - zelf geen afgevaardigde ter synode - die bezwaar maakte 
tegen de lastbrief van de Drentse kerken waarin de formulering voorkwam dat de 
afgevaardigden opdracht kregen om me te werken aan besluiten 'naar Gods Woord 
en de praktijk der vaderen'. Dat had betrekking op de bediening van de doop aan 
kinderen waarvan de ouders geen belijdenis hadden afgelegd. Hoewel de Amster
damse synode hierover geen besluit had genomen, was de praktijk (die ook door De 
Cock werd voorgestaan) voor Smeedes onacceptabel, want, zo stelde hij: de prak
tijk kan nooit 'als regel voor onze besluiten gelden'. Voor hem hadden alleen Gods 
Woord en de Formulieren van Enigheid geldingskracht. 

S. van Velzen, Gedenlachnji der CGK, 1884. Kampen 1884, 113. 
Notulen PVGroningen, 24 augustus 1837, art. 2. 
O p de PV Drenthe van 7 juli 1837 had De Cock tegen Smeedes een beschuldiging ingebracht 'ten 
aanzien dat Smeedes uitgedrukt had dat Brakel wel op duizend plaatsen zoude verschillen van de 
Kanttekenaren'. Daarover werd eenparig geoordeeld 'dat zulke uitdrukkingen ligtzinnig zijn en niet 
betamen om die Godzalige Vaderen daardoor verdagt te maken'. Smeedes nam de vermaning van de 
PV niet aan. Notulen OV Drenthe, art. 5. Smeedes beschuldigde op zijn beurt De Cock via een brief 
aan de Synode van Utrecht. 
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Hoe zwaar dit woog bleek uit de toegevoegde mededeling ter synode dat 'twee leden 
der gemeente te Assen verklaren zich van de Kerk af te scheiden'."*^ 
Smeedes werd door de synode van Utrecht uitgenodigd om ter vergadering te komen 
om hel geschil met De Cock door te spreken. In de zesde zitting gebeurde dat en het 
liep uit op een veroordeling door Smeedes van de provinciale vergadering van Dren
the die 'de wettige orde der Kerk heeft overtreden' door zich te mengen in een zaak 
van de kcrkenraad van Assen. In dezelfde zitting hoorden Drenthe en Groningen een 
bezwaar aan over de titel van het Adres aan de koning en de Staten-Generaal, waarin 
de zinsnede voorkwam dat zij wensten 'te blijven bij hetgeen hun door onze Vaderen 
is overgeleverd'. Daar had men moeten schrijven dat ze zich aan Gods Woord en de 
daarop in alles gegronde Formulieren van eenigheid onzer Kerk' zouden houden.'"* 
Verder werd besloten deze zaak niet op de algemene synode te behandelen, daar dit 
zaken waren die op provinciaal niveau dienden te worden gehouden. 
De behandeling van de nieuwe kerkorde is hierboven reeds behandeld; we volstaan 
er nu mee dat de eigenlijke kerkordelijke artikelen veelal een aanpassing beteken
den van de verouderde regelgeving van Dordrecht 1618-19 aan een nieuwe situatie 
van een kerkverband dat tegenover de overheid een grote mate van zelfstandigheid 
innam en tegenover het Hervormde Algemeen Reglement van 1816 een geheel 
eigen, antihiërarchische koers uitstippelde. 

De Cock en de besluiten van de Utrechtse synode 
De genomen besluiten over de nieuwe kerkorde (UKO) werden in een aantal gemeen
ten zeer kritisch ontvangen. De Cocks protest had direct al steun ontvangen van
uit Zwolle, Kampen en ook uit Hattem, door resp. de ouderlingen Schouwenberg, 
Hoksbergen en Van Enk. Zij verwierpen de UKO hartgrondig en wilden zich alleen 
aan de D K O houden. De gemeente van Zalk (die nog geïnstitueerd moest worden) 
stond ook aan hun zijde. En hoe stond het in de provincies waaraan De Cock als 
predikant verbonden was? Daar bezocht De Cock in gezelschap van A.C. van Raalte 
de provinciale en classicale vergaderingen'"^ om de gemeenten samen zover te krij
gen dat ze ondanks de 'uiteenlopende gevoelens''"^de onderlinge eenheid zouden 
bewaren. De Cock las op de eerste PV van Drenthe (17 oktober) zijn protest tegen de 
eerste zes artikelen van de kerkorde voor zoals hij dat in Utrecht had laten horen. O p 
één na alle leden stemden in met dit protest; slechts J.A. Smeedes niet. Hij kon zich 
niet vinden in de mening dat met de zes artikelen de weg naar 'de Labadisterij' werd 
ingeslagen. O p de tweede Drentse PV (4 november) las Van Raalte de andere kerkor
delijke artikelen voor en stelde dat 'de artikelen niet alleen gereformeerd zijn in leere. 

^"'Handelingen synode Utrecht 1837, ari. 6. Nu had dat betrekking op het feit dat deze twee het niet met 
Smeedes eens waren en zijn ambtelijke dienst niet langer niet konden erkennen. Overigens verscheen 
een van hen op 23 december 1837op de vergadering van de Asser kerkenraad, waar De Cock als preses 
fungeerde. Hij deelde mee terug te komen op zijn besluit en wilde zich na het afleggen van een plech
tige verklaring - weer onder opzicht en tucht van de kerkenraad stellen. De andere broeder wachtte nog 
een tijd met een dergelijke stap. 

""Handelingen iynode Utrecht 1837, art. 38. 
'°^ In Drenthe vergaderde de PV op 17 oktober 1837 en op 4 november 1837 - beide keren in aanwezig

heid van Van Raalte - over de zaken betreffende de synode van Utrecht. In Groningen hebben de vier 
classes zich daarover gebogen. De Cock en Van Raalte kwamen ook de Friese PV d.d. 9 november 
1837. 

"* Aldus de inleiding op de notulen van de PV Drenthe op 17oktober 1837. 
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maar dat er ook nimmer een ander als gereformeerde praktijk uit mag getrokken 
worden en dat ons dus nimmer mag gebonden worden dat wij nog de praktijk onzer 
Dordsche vaderen niet zouden mogen volgen' "" 
Deze methode van behandelen werkte goed en de meningsverschillen en het wan
trouwen werd (grotendeels) overwonnen De missie van De Cock en Van Raalte 
langs de noordelijke kerkelijke vergadenngen heeft - afgezien van een enkele plaats'"^ 
waar men zich aan de DKO wüde bhjven binden - de eenheid van de noordelijke 
afgescheiden gemeenten weten te handhaven 
De bezwaren tegen de UKO waren in de ogen van de beide predikanten niet van 
dien aard dat het tot een (nieuwe) afscheiding moest komen Dat De Cock er (toch) 
niet zo zwaar aan tilde, kan verklaard worden door de voortdurende gesprekken met 
zijn collega Van Raalte, samen stonden ze open voor de gedachte om de eenheid 
en de vnjheid van de kerken met tegen elkaar uit te spelen Zij die wel aan de DKO 
wilden vasthouden, namen een minderheidspositie in die uitmondde in een nieuwe 
afscheiding, Hierover gaat een latere paragraaf 

Toenemende verwijdering tussen De Cock en Scholte 
De Utrechtse synode kwam - zoals hierboven reeds uiteengezet na lange bespre
kingen tot een herziening van de Dordtse Kerkorde Het resultaat was de Utrechtse 
Kerkorde (UKO) De daaruit ontstane moeiten werden nog verdiept door dat de 
gemeente van Utrecht, waar Scholte aan verbonden was, in december 1838 een 
adres bij de koning indiende,'"' waann zij verzocht te worden erkend als Chnstelijke 
Afgescheidene Gemeente, die hierbij beloofde geen aanspraak te maken op 'eenige 
goederen, regten, of titels van het Nederl Hervormd of van eenig ander Kerkge
nootschap, dat ZIJ zelve zorgen voor het onderhoud hunner kerkehjke dienaren, hun
ner kerkgebouwen en armen, zonder ooit aanspraak te maken op toelage uit 's lands 
schatbst' "" 
BIJ dit adres was het Huishoudelijk Reglement van de gemeente van Utrecht gevoegd, 
dat feitelijk de plaats innam van de UKO van 1837 Uit dit adres wordt mede dui
delijk dat Scholte c s de route van de vnjheid koos vnj van de banden met de staat 
en tegelijk ook zoveel mogelijk vnjheid van de banden van het kerkverband Terecht 
IS opgemerkt dat hiermee de weg naar het independentisme werd ingeslagen Op 
het Utrechtse adres kwam al op 14 februan 1839 een gunstig antwoord van koning 
'Willem I, waarmee de eerste erkenning van een afgescheiden gemeente in Neder
land een feit was Maar dit alles was wel gepaard gegaan met het achterwege laten 
van het aanvragen van instemming of toestemming aan de andere gemeenten Veel 
gemeenten waren nu ontroerd en geschokt, vooral omdat Utrecht de naam 'gerefor
meerd' hdd laten vallen Volgens Groen van Pnnsterer was de Afscheiding 'in een 
fuik geloopen' ' ' ' Het gevolg van deze ontwikkehng was enerzijds een stimulans voor 
de vorming van 'Kruisgemeenten' die later als officiële naam kozen voor 'Gerefor-

™MtuUn PVDrmÜu, 4 november 1837, art 4 
' ^ W e denken hier aan de gemeenten Bierum en Uithui7ermeeden waar een deel van de afgescheiden 

kerkleden voor de (latere) Kruisgezinden koos 
"" De tekst van het Utrechtse adres vindt men o m m J A Wormser Een schat in aarden vaten, II Hel leven van 

HPScholU 131w 
' ' ° In de gekozen bewoordingen hoort men een echo van de eisen van de regenng 
' " AldusJ A Wormser over Groen van Pnnsterer in Bneven lanJA Wormser I, 35 
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meerde Gemeenten onder het Kruis'; anderzijds volgden veel gemeenten dit voor

beeld en lieten ook de naam 'gereformeerd' onvermeld. 

De schors ing van Scholte in 1840 
Het voert te ver om de spanningen en conflicten hier te beschrijven die de afge

scheiden gemeente van Amsterdam te verwerken kreeg, voortvloeiend uit de extra 
gespannen geworden relatie van S. van Velzen tot H.P. Scholte."^ Na de synode 
van Utrecht183 7 kwamen zij tegenover elkaar te staan inzake de vraag naar de 
verbindende kracht van de UKO. Daar kwam 'de Amsterdamse twist' nog bij. Een 
deel van de Amsterdamse gemeente wilde een beroep uitbrengen op ds. Van Velzen, 
een ander deel op ds. Scholte."^ De eerste werd met krappe meerderheid beroepen 
en hij nam dat aan. Op 16 juni 1839"'* werd Van Velzen door De Cock bevestigd 
in zijn ambt te Amsterdam. De spanningen bleven doordat Van Velzen beschuldigd 
werd van 'onregtmatige bemoeiingen' en ook van een verkeerde leer. Een en ander 
escaleerde in de schorsing van vier ambtsdragers die zich voor Scholte hadden uit

gesproken. Deze groep belegde afzonderlijke kerkdiensten, waarmee een scheur was 
getrokken in de Amsterdamse gemeente. 
De bemoeienis van Brummelkamp in maart 1840"^ met deze zaak  waarin ook De 
Cock' '̂  betrokken was  bracht nog geen oplossing. De invloed van De Cock is in 
concreto hierin te merken geweest dat hij toen een brief schreef aan de Utrechtse 
kerkenraad met de vermaning tot het afleggen van een schuldbelijdenis, en om de 
eenheid met Amsterdam te zoeken. Maar volgens Scholte mocht deze brief 'geen 
punt van overweging uitmaken'. De Cock, die de kerkelijke vrede terug wenste, 
schreef op aandrang van de provinciale vergaderingen van Groningen en Drenthe 
 en in overleg met S. van Velzen en T E de Haan  een brief naar de andere pro

vinciale vergadenngen om een algemene vergadering te beleggen, waarin men op 
de basis van de opnieuw aan te nemen Dordtse Kerkenordening verder zou7 moe

ten handelen. Dat vond weerklank en zo kwam de Amsterdamse twist op de tafels 
van de nieuwe synode die ook in Amsterdam werd gehouden vanaf 17 november 
tot begin december 1840."' De synode  waarin echter niet alle kerken vertegen

woordigd waren  verklaarde eerst met terzijdestelling van eerdere besluiten de oude 
Dordtse Kerkenordening voor geldend, iets wat voor Scholte onverteerbaar was."* 
Daarna stelde de synode aan Scholte eisen die neerkwamen op een intrekken van 
de geuite beschuldigingen en het erkennen van het onrechtmatige in het beleggen 

"■^Van Velzen had een huwelijk bevestigd van een echtpaar in de regio Utrecht dat geen belijdenis 
had gedaan, de Utrechtse kerkenraad had daarover zijn ongenoegen aan Van Velzen laten blijken 

J P Verhave, Afgescheiden en wedergekeerd Het leven van JA Worrmer en zijngezin^ 62 
"^ Details geeft o m C Smits in De Afscheiding bewaard, in D Deddens en J Kamphuis, Afscheiding 

Wederkeer, 195221, vgl M te Velde, Anthony Brummelkamp, 120w, J A Wormser, Een schat in aarden 
vaten, Il{ S van Velzen, 4 0 w , vgl J P Verhave, Wormier, 6 1 w 

" ' M te Velde, Brummelkamp, 120, noemt 18 juni 1839 als datum van bevesaging, 16 juni viel op een 
zondag 

' '̂  Verslag van de vergadenng [ ] 6 en 7 maart 1840 te Amsterdam, m Handelingen en Verslagen , 17 7196 
' " H Bouwman, De cnsis der jeugd, 40 
"^ De locatie van deze synode was de afgescheiden kerk aan de Bloemgracht 
' " Eerst waren ook de predikanten Brummelkamp, Van Raalte en De Moen nog niet zover om de D K O 

te aanvaarden, maar werkten mee aan dit voorstel (van De Cock) vanwege 'de onderiinge Uefde en 
vereeniging en tot wering van alle heerschappijvoering', vgl Handelingen en Verslagen, 262 
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van afzonderlijke erediensten. Ook werd Scholte schuldig verklaard aan laster en 
scheurmakerij. Een commissie van twee predikanten, De Cock en L.G.C. Ledeboer, 
en twee ouderlingen uit Noord-Holland, G. Haan en P. Schaap (Urk), kreeg opdracht 
om deze zaak met de kerkenraad van Utrecht te behandelen. Het gesprek loste niets 
op, de verwijten van Scholte aan Van Velzen werden herhaald. Daarop verklaarde 
De Cock 'in de naam des Heeren' Scholte voor geschorst - 9 december 1840."^ 
Hoe zwaar zal dit De Cock en ook Scholte gevallen zijn! Het betekende bij het niet-
accepteren door Scholte van deze schorsing het einde van hun vriendschap. 
De schorsing werd niet door Scholte erkend, evenmin door een groot aantal gemeen
ten in Utrecht, Gelderland, Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant. Herstel van 
de relatie met Scholte met hen die hem schorsten is niet meer gerealiseerd. Hij ver
wijderde zich ook steeds meer van het gereformeerde kerkrecht door aan ouderlingen 
het recht van de sacramentsbediening toe te kennen. Na verloop van tijd bleek echter 
dat veel gemeenten de behandeling door de synode heel goed konden waarderen; 
hierdoor werd Scholtes invloed steeds minder. Uiteindelijk betekende zijn emigratie 
naar Noord-Amerika - enkele jaren later - een definitief afscheid van zijn voormalige 
medestrijders en broeders. 

Een synodecommissie bestaande uit de predikanten De Cock, Brummelkamp, L.G.C. 
Ledeboer en P.M. Dijksterhuis had intu.ssen in december 1840 na lang beraad wel 
een verzoening met de vier geschorste ouderlingen tot stand weten te brengen, waar
bij de schorsing van de vier ambtsdragers ongedaan werd gemaakt. De Cock schreef 
ter bevestiging van de verzoening: "Begeerende alle de broeders van wederzijde, al 
het hatelijke, hetwelk uit de broedertwisten ontstaan is, voorts te betreuren en tegen 
te spreken, en voorts vereenigd te wandelen in den weg der Gereformeerde leer, 
dienst en tucht, in eenigheid des harten vergetende hetgeen dat achter is en zich 
uitstrekkende naar hetgeen dat voor ons is."'^" 
Helaas ging de verzoening na enkele dagen grotendeels te niet. 

C. D E COCK EN DE KRUISGEZINDEN 

Het ter synode uitgebrachte protest van De Cock tegen de U K O werd intussen door 
een kleine groep ambtsdragers overgenomen en zelfs uitgediept tot een sjibbolet 
voor kerkelijke samenwerking. We zullen hier niet kunnen overgaan tot de volledige 
beschrijving van de ontwikkelingsgang naar de Kruisgezinden; het gaat ons om de 
houding die De Cock tegenover deze mede-afgescheidenen heeft ingenomen. Hij 
was heel nauw bij betrokken bij de besluitvorming op de verschillende provinciale 
vergaderingen - ook doordat hij zijn eerder ingenomen standpunt losliet. Dat hij zo 
handelde kan men zien als een ultieme poging om de eenheid van de afgescheidenen 
te (helpen) bewaren. 
Het begin van de scheuring die uitmondde in het kerkgroep van de Kruisgezinden is 
te zoeken in Overijssel. Op de PV van 23 september 1837 van deze provincie - dus 
voorafgaand aan de synode van Utrecht - was de vraag al aan de orde gesteld: Wat 
te doen met de Dordtse Kerkorde? Eraan vasthouden of vervangen? 

"'' H. de Cock in zijn verslag aan de synode; in: Handelaren en verslagen, 261v. 
™].\. Wormser, Schal, [Van Velzen), 53v. 
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Een zwenking van De Cock en de reacties daarop 
Vanwege de landelijk aangenomen UKO werd met spanning uitgezien naar de eerste 
daarna te houden PV van Overijssel, 18 november 1837 te Nieuwleusen. De Cock, 
die door een bezoek aan de broeders in Zwolle wist wat er speelde, kon niet aanwezig 
kon zijn; hij schreef een brief die de onrust moest bedwingen.'^' Hij schreef aan de 
vergadering: 

"Met droefheid, broeders, ben ik te Zwolle geweest. Wij hebben pogingen 
tot vereeniging beproefd, zoo bij den kerkeraad als bij de broeders Hoksber-
gen en van Enk, maar vruchteloos, daar zij geen opheldering wilden. Ikzelf, 
broeders, ben in dezen een voorname meewerkende oorzaak van dien strijd, 
en waarlijk uit overtuiging, maar bij nader inzien door te ver gedreven wan
trouwen en vrees voor verlies van eenig gedeelte onzer gereformeerde leer en 
praktijk." 

Dat laatste had betrekking op de doop. De Cock, die hier een duidelijke zwenking 
maakte door niet meer te spreken over een protest tegen de UKO, hoopte dat er over 
de nog bestaande verschillen toch overeenstemming kon worden bereikt. Maar de 
kans daarop was erg klein. 
De verdediging van de door De Cock gehanteerde beleidslijn liet hij over aan Van 
Raalte, die in Nieuwleusen preses werd. Maar hoewel de meerderheid van de PV 
schoorvoetend instemde met de uitgezette lijn, kon Van Raalte de tegenstanders 
niet overtuigen. Hij werd door hen gezien als de man die de UKO 'met geweld' 
wilde invoeren.'^^ En Brummelkamp werkte daar ook aan mee: toen in de gemeente 
van Zalk (tussen Kampen en Zwolle gelegen) de gekozen kerkenraadsleden zouden 
bevestigd zouden moeten worden, eiste hij onderwerping aan de nieuwe kerkorde. 
Dit werd geweigerd. En daarmee stond het regionale kerkverband nu onder grote 
spanning. De scheuring begon zich nu af te tekenen. Ze was nauwelijks meer af te 
wenden. 
Ouderling Hoksbergen raakte erg teleurgesteld in De Cock. Hij schreef in 1839 dat 
hij de Afscheiding alleen zag als het bouwen op 'de grond onzer vaderen belijdenis'; 
daarbij gold dan ook de DKO, die echter door De Cock en anderen niet werden 
vastgehouden.' ̂ ' 
Later schreef Hoksbergen zonder omwegen in een terugbhk:'^* 

"Toen wij van Utrecht thuis kwamen, vermaande hij (d.i. De Cock, HV) ons 
hier krachtig en waarschuwde ons, dat wij toch nooit de verordeningen, die te 
Utrecht vastgesteld waren mogten aannemen, hij verklaarde ons al het scha
delijke, dat daarin verborgen lag, ook te Zwolle; maar intusschen vertrok do 
Van Raalte over zee naar Groningen om zijne huisvrouw in te winnen, dat 
de Cock zijn protest toch mogte intrekken, hierop de Cock komende te Gro
ningen leidde zijn hoofd in Delilas schoot, trok zijn protest in, nam de nieuwe 
statuten en reglementen aan; nu wierden ook wij verzocht door brief op brief, 
waarop hij nog weder te Zwolle kwam met Van Raalte, dat wij ook onze pro-

'" Dit citaat in: J .C. van der Does, Kruisgezindm en separatisten, 39. 
"'^ EL. Bos, Kruisdominees, 28, stipt even aan dat Van Raalte in Kampen buiten de kerkenraad om hel 

kerkvolk trachtte te beïnvloeden. O p welke zaak dit betrekking heeft, wordt niet aangegeven. 
" ' D. Hoksbergen, Een antwoord tegen het Smaadschrift..., Kampen 1839, 4v. 
'^* D. Hoksbergen, Eene afgeperste verklaring, 8 (getypte versie in de bibliotheek T U Kampen, Broedcrweg). 

527 



Hendnk de Cock (1801 - 1842) 

testen zoude intrekken, en de nieuwe reglementen zouden aannemen, welk 
hier omstreeks bij de gemeenten geweigerd wierd, wij konden dan ook geene 
twee tegen elkander stnjdende vermaningen aannemen '"^^ 

We menen dat Hoksbergen hier tamelijk ongenuanceerd oordeelde over de door De 
Cock voorgestane zaak, hij had geen oog voor de zwaar wegende wens om de broze 
eenheid onder afgescheidenen te bewaren, ook al zou dat wellicht ten koste gaan 
van particuliere opvattingen Ook werd door Hoksbergen c s nauwelijks geduld 
betracht in deze zaak, hoewel de mogelijkheid van een herziening door een nieuwe 
synode toch zeker had kunnen worden overwogen '̂ '' Hoksbergen heeft zich hier 
laten kennen als halsstarrig '^' Hij keerde zich af van de 'jonge leeraars' die met 'bis
schoppelijke allures' alles naar hun hand vsallen zetten Hoksbergen wast zich verant
woordelijk voor de kudde die hij als ambtsdrager moest leiden Daarom vialde men 
m Kampen van de diensten van Van Raalte geen gebruik meer maken Ten aanzien 
van De Cock kon men er in Kampen weinig mee beginnen dat hij had toegezegd de 
gemeente te willen bedienen volgens de DKO Later zou De Cock zich ook niet meer 
beschikbaar stellen voor het bedienen van de sacramenten Hoksbergen ging er nu 
toe over om zelf de doop te bedienen 

Het ontstaan van de breuk 
O p de classisvergadenng van 9 juni 1838 te Mastenbroek, waar De Cock als preses 
fungeerde, werd deze door Hoksbergen begane overtreding van 'Dordrecht' door de 
preses 'met ernst en vnjmoedigheid' bestraft Ook werd Schouwenberg in deze trant 
aangesproken vanwege zijn optreden met het onbevoegd bevestigen van de leden 
van de kerkenraad te Zalk Maar de oproep van De Cock was tevergeefs, de aange
sprokenen eisten dat De Cock en Van Raalte zich aan de DKO hielden 
O p 18 juni 1838 werd opnieuw te Nieuwleusen een PV gehouden Daar waren naast 
de Ovenjsselse ouderlingen ook aanwezig de predikanten Van Raalte, Brummel-
kamp. Van Velzen en De Cock Laatstgenoemde werd preses Uit de notulen van 9 
juni 1838 van de classis Zwolle (gehouden te Mastenbroek) werd duidehjk dat er in 
verschillende kerken van de classis veel 'verkeerdheid' was ontstaan in de toepassing 
van de UKO De Cock wilde - net als in Drenthe - het verzet tegen deze kerkorde 
wegnemen door de artikelen (desnoods) een voor een te behandelen 
De daarna gevolgde discussie over de zaken die in Mastenbroek aan het hcht waren 
gekomen, kreeg een heftig en wanordelijk karakter De Cock nam nu als preses het 
voortouw Hij verlegde de discussie naar het beroep door Schouwenberg op een 
gedrukte bnef van W W Smitt, waann deze had aangegeven hoe 'men een aanvan
kelijke scheunng wilde biUijken' 

Dat schnjven was oorspronkelijk gencht aan FA Kok te Dwingeloo die ook 
sterke voorkeuren had getoond voor de DKO De bnef van Smitt was intus
sen al voorzien van een weerlegging door De Cock, waardoor de classis nu op 
eigen inzicht een oordeel had te vormen 

De meerderheid van de afgevaardigden bleek voorstander te zijn van een bestraffing 
van de 'afwijkende' broeders De Cock drong nogmaals aan op erkenning van schul-

Vgl J van Raalte Wat was de Gereformeerde Kerk in J^ederland^, 31 
Vgl J Wcssehng Afsch Ov I, 151 
Zo ook o m F L Bos Archufstukken, 28 
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dig gedrag 'omtrent het verwerpen van de dienst van de Dienaren alsmede van wege 
het indnngen in het werk door Gods ordinantie (alleen) den Dienaren des Woords 
opgedragen' 
Daarop stond Schouwenberg op en las een verklanng voor (die dus van te voren was 
opgesteld, nl te Zwolle op 18 juni 1838) met als kernpunt de mededeling dat hij 
'alle vereeniging met de Christelijke Afgescheidenen opzegde' Tevens werd nu ook 
officieel door Zalk en Kampen aangegeven dat men zich niet kon verenigen met de 
mvoenng van de UKO De breuk was nu een feit De PV Ovenjssel besloot daarop 
eenpang de ambtsdragers van Zwolle, Kampen en Zalk te schorsen, waarbij aan 
hun kerkgemeenschap de oproep werd gedaan 'hen in die paden niet te volgen' Als 
grond voor de schorsing werd aangegeven dat de genoemde ambtsdragers (en ook 
hun medestanders te Deventer, Mastenbroek en Rouveen) zich tegen alle kerkenor-
deningen van de Gereformeerde kerken hadden bezondigd door zonder ordening te 
dopen en ambtsdragers te bevestigen Hoksbergen meende in 1839 te moeten stellen 
dat de breuk veroorzaakt was door hen die de DKO niet aanvaardden zij zijn van 
ons uitgegaan '^' De schuld voor de scheunng lag dus bij zijn tegenstanders, terwijl 
hij met de zijnen de wettige voortzetting waren van de Gereformeerde kerk 

De doorwerking van de breuk 
De eerstvolgende zondag ging men in Zwolle ertoe over om W W Smitt te ordenen 
tot predikant, een daad die op naam kwam te staan van ouderling Schouwenberg 
Deze werd in de avonddienst op /ijn beurt door W W Smitt geordend tot predikant 
Na afloop bleek dat dit gebeuren niet de instemming had van alle leden van de 
Zwolse kerkenraad De algemene scheunng betekende nu ook een scheunng binnen 
de Zwolse kerkgemeenschap een deel kwam buiten het verband van de afgescheiden 
kerken te staan, een ander deel koos voor het bewaren van de kerkelijke banden 
Korte tijd na de breuk op 28 juni 1838 - vergaderde een groep afgevaardigden van 
tien bezwaarde kerkenraden uit Ovenjssel, Gelderland, Utrecht en Zuid-HoUand''''' 
in Zwolle om samen te besluiten zich weer onder de DKO te stellen '^^ Het zou het 
begin worden van een nieuwe kerkelijke formatie die later onder de naam van Gere
formeerde Gemeente onder het kruis heeft bestaan Op de startvergadenng werd 
door Hoksbergen en Flier'" voorgesteld 'in elke gemeente een man te verkiezen, 
die de bondszegelen bediende' Maar hiermee kon de intussen tot predikant geor
dende W W Smitt het beshst niet eens zijn iemand die niet officieel door de kerken 
geordend was, kon geen sacramenten bedienen Er werd flink geruzied, een van de 
afgevaardigden merkte later op dat 'met Gods gunst en vrede' daar heerste, maar 
'twist en tweedracht' de boventoon voerden, waardoor de samenkomst 'zeer twistend 
en onveremgd' afliep "^ 

Toen in 1838/39 door de Utrechtse kerkenraad (onder leiding van Scholte) de aan
vraag om erkenning werd gedaan en werd ontvangen, kwam een nieuw motief in 

"' D Hoksbergen, Een antwoord 20 
" ' D e afgevaardigden kwamen uit Zwolle, Deventer, Kampen Hasselt Zalk, Rouveen, Mastenbroek, 

Woerden Lmschoten en Hattem 
"° Het verslag van de^e bijeenkomst vindt men in de bundel Notulen van de Algemene kerkelijke vergaderingen van 

de Gereformeerde Kerk onder hei kruis^ 9-10 
' " A b r a h a m Filer (1780-1857) was ouderlmg te Woerden over hem F L ^os. Archiefstukken, 2\-'l(> 
' ' ' F L Bos, Archiefstukken, 31 
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beeld voor de kruisgezinden. Het opgeven van de naam 'gereformeerd' was hen een 
doorn in het oog Het Utrechtse gebeuren gold voor velen als een bevestiging van 
hun keus voor de eigen kruisgezinde koers. 

Vredesaanbod van De Cock in 1840 
De onderlinge verhoudingen binnen deze aan 'Dordrecht' verknochte gemeenten 
waren labiel. Men vergaderde pas weer samen op 11 juni 1840 (te Mastenbroek), 
toen De Cock hun een 'vredesaanbod' had gedaan. Hij stelde voor om op de te 
houden synode van Amsterdam samen terug te keren naar de DKO. Zijn betoog kon 
men lezen in het 8 pagina's tellende pamflet Opwekking en toespraak aan de gemeente des 
Heeren in Nederland' {\?i'^:QY^^ De uitgave werd gedaan op aandrang van de provinciale 
vergadenngen van Groningen en Drenthe. Met name in Drenthe'^^ was de wens 
groot om naast het Reglement van de Utrechtse gemeente de DKO te hanteren. 
Daarin werd Drenthe al spoedig gevolgd door Groningen"^, Friesland'^'' en Noord-
Holland.'^' De provincies Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant hielden vast aan 
de UKO, terwijl de 'Scholtiaanse' regio's Beneden-Gelderland, Utrecht, Zuid-Hol
land en een deel van Zeeland de UKO als een voorlopige ordening beschouwden 
zonder verbindende kracht.'^^ 
De PV's van Groningen en Drenthe wilden in 1840 komen tot het houden van een 
algemene synode. Daarvoor was het pamflet van De Cock dan ook toegezonden aan 
alle gemeenten, inclusief de 'afgeschcurden'. 
De Cock ontving voorafgaand aan de synode een aantal kritische reacties, waaron
der die van de Kruisgezinden die op 11 juni 1840 in Mastenbroek voor de tweede 
maal bij elkaar waren gekomen. Douwe J. van der Werp trad daar op als preses, 
terwijl W.W. Smitt als scriba fungeerde."'' De kruisgezinden besloten om niet deel te 
nemen aan de algemene synode van de CAGK.'*" 
Op de synode van Amsterdam 1840 werd het voorstel van De Cock aangenomen om 
met terzijdestelling van de U K O weer terug te keren tot de DKO.'"" Dit besluit bete-

" ' BIJ O L Schildkamp te Groningen uitgegeven, [1840J Het was het enige geschrift van De Cock dat bij 
zijn Groningse vnend, de vroegere koekbakker, Schildkamp werd uitgegeven In VG, II, 633-635 (met 
inl van M te Velde, 627-632) 

13«PV Drenthe, 21 maart 1839, preses H de Cock, art 7 "Is goed gevonden dat de Dordsche kerkorde 
als algemeen verbindend ten aanzien van de onderlinge betrekkingen der gemeenten in deze provinüe 
tot grondslag gelegd word Ln dat het huishoudelijke Regelement aangenomen behalve art 62, 63, 64 
over het huwelijk " 

135 pY Groningen, 1 oktober 1839, preses H de Cock, art 3 "Daar dit [ ] huiselijke Reglement, is 
dienende, tot regeling van ieder afzonderlijke Gemeente, doch, waaraan ontbreekt, zamenbinding en 
regeling der Classicale en Provinciale vergaderingen — zoo vereenigt zich de vergadenng, daartoe te 
gebruiken, de Kerken-ordening van Dordrecht —" 

136PY Fnesland, 1 januan 1840, preses S van Velzen,J V/essehng, Afsch Fnest, II, 209 
13' PV (samengevoegd) Noord-Holland en Utrecht, 29 mei 1840, preses S van Velzen, C Smits,/1/scA , IV, 

18 
" ' M te Velde in de inleiding op H de Cock Opwekhng en toespraak, in VG, II, 628v 
'^^Het verslag van de tweede bijeenkomst \ an de kruisgezinden vmdt men J^otuten van de Algemene kerketyke 

vergaderingen van de Gereformeerde Kerk onder het kruis, 10-13 
' ^ De motivenng voor het met willen deelnemen aan de algemene synode werd gegeven in de Beantwoor 

ding van de opwekhng en toespraak van H de Cock, Zwolle z j , de tekst is van de hand van D J van der 
Werp en W W Smitt 

' " Handelingen Alg Synode Amsterdam 1840, 5-24 (in de editie Houten 1984 p 203-223) 
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kende echter allerminst de hereniging met de kruisgezinden. Hendrik de Cock heeft 
nog wel meegemaakt dat zijn vroegere medewerker Douwe van der Werp terugkwam 
naar de CAGK (april 1841), de theologische opleiding bij De Cock volgde en na een 
gewoon examen in maart 1844 werd toegelaten tot het ambt van predikant.'*^ 

Beoordeling 
Op grond van de in dit hoofdstuk gereleveerde feiten kan men stellen dat Hendrik 
de Cock veel tijd en energie gestoken heeft in de poging om de eenheid van de afge
scheiden gemeenten te bewaren. Hij was het die open stond voor alternatieven in 
die zaken die niet het wezen van de gereformeerde religie bepaalden. Helaas wist hij 
met de door hem aangehaalde spreuk In het noodzakelijke eenheid, in het niet noodzakelijke 
vrijheid, in alles liefde niet iedere medestander-van-het-eerste-uur te overtuigen; voor 
velen van hen wogen eigenlijk alle aspecten van een kerkorde even zwaar. Bovendien 
was men uiterst alert op de handhaving van wat de historie ('Dordt') aan de kerken 
had geschonken. Dit kerkelijk conservatisme bleek een breekijzer te zijn binnen de 
Afscheiding. De Cock heeft in deze fase van haar geschiedenis laten zien dat er bin
nen de bandbreedte van de gereformeerde beüjdenis en kerkorde ruimte was voor 
alternatieven. Hierdoor zou het kerkelijk samenleven voldoende diversiteit vertonen 
met ruimte voor een verschillende toepassing en beleving van het christelijk en gere
formeerd geloof 

"J. Sjaarda Sheeres, Son of Secession, 71w.; Leeuwarden werd de eerste gemeente van Douwe van der 
Werp. 
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16 I SCHREEUW OM RECHT 

In ons onderzoek gaan we nu na welke houding De Cock in zyn kerkelijk streven heeft aangenomen 

tegenover de vervolgingen door overheden in Nederland. Hoe oordeelde hij over de rechtmatigheid van 

de repressu?Hoe was zijn houding tegenover koning Willem I en hoe werd dat by zyn opvolger Wil

lem II Hierby betrekken we ook de Staten-Generaal, al zal men de democratische krachten van de 

Eerste en Tweede Kamer nog ah primitief dienen te beschouwen. We trachten vervolgens te komen 

tot een beschrijving van De Cocks visie op de verhouding kerk en staat' Tevens schenken we aandacht 

aan de kntiek die De Cock op zyn ideeën heeft gekregen, vooral van zyn mede-q/gescheidenen. 

Hendrik de Cock over vervolging en gerechtigheid 

Wanneer wij kennis willen nemen van De Cocks visie op de vervolging van de afge

scheidenen en de daarmee samenhangende vragen naar de geldende rechtsorde 

kunnen we uiteraard terecht in de door hem geconcipieerde en soms ook zelf opge

stelde rekesten aan de Nederlandse overheden. Dat betreft dan een algemeen ker

kelijke standpuntbepaling. Maar het is ook goed mogelijk om zijn meer persoonlijk 

getinte gevoelens daaromtrent te leren kennen; dat doen we via een door hem zelf 

geschreven document dat in de geschiedschrijving nog nauwelijks aandacht heeft 

gekregen.^ 

Tijdens zijn gevangenschap in Groningen in de winter van 1834/35 heeft De Cock 

namelijk een begin gemaakt met een beschouwing die zich richtte op de vervolging 

die hem en andere afgescheidenen werd aangedaan, waarbij hij tevens de daarbij 

prangende vraag behandelde naar de achtergronden van het menselijke recht en 

de relatie tot van de goddelijke gerechtigheid. Hij schreef dit naar aanleiding van 

enkele berichten in de kranten en een bnef van lid van de afgescheiden gemeente te 

Groningen. Het krantennieuws had betrekking op vier zaken: a. de vervolgingen van 

lutheranen in het Pruisische Silezie; b. de ontwikkelingen rondom ds. H.E Scholte 

en zijn gemeente in Doeveren e.o.; c. de verdrukking van de Groningse afgescheiden 

gemeente; d. de kerkpolitiek van de Engelse regering. 

Ten aanzien van het eerste bericht moge het volgende dienen In Pruisen had de konink-

hjke regering van Fnedrich Wilhelm III in 1817 - niet zonder reden precies 300 jaar na 

Luthers Thesenanschlag - de Union doorgezet die de Lutherse en de Gereformeerde ker

ken verenigde tot de 'Evangelische Landeskirche' Het verzet daartegen kwam m de jaren 

vanaf 1830 sterk naar voren vanuit de knng van de 'Alüutheraner'. In SiIezie stond dat 

onder leiding van enkele theologen, onder wie Johann Gottfired Scheibel', Eduard Gustav 

' Helenius de Cock sprak in 1890 een rede uit als rector van de Theologische School te Kampen met 
als titel De verhouding van de Chr Geref Kerk tot den staat, waann hij vooral zijn eigen standpunt in de toen 
actuele situatie weergaf en niets heeft aangereikt voor wat betreft de visie van 7ijn vader op dit thema 

' De tekst die nooit werd gepubhceerd ook omdat hij niet werd voltooid wordt als bijlage bij du 
hoofdstuk gevoegd 

^ Johann Gottfned Scheibel (1783-1843), sinds 1818 hoogleraar te Breslau, hij wordt gezien als 'der 
Grunder der altlutherischeen Bewegung' Als kerkrechtdeskundige stond hem een kerkmodel voor ogen 
die gekenmerkt werd door vnjheid tegenover de wereldlijke regenng, een 'vin weltlichen Rcgierungs-
formen volUg unterschiedene Theokratie', aldus Armin Wenz m zijn voordracht 'Kirchenrcchdiche 
Konflikte aus Geschichte und gegenwart' voor het Symposium van de Nordeuropaische Luther-Akade-
mie gehouden in Loimaa (Finland), aug 2007, gepubliceerd in Luthensche Beitrage,. Heft 4, 2008, S 
241-258 Ook W Heinnchs in BBKL (= Biographtsch Btbhographuch furchentexikon, {wwv/hmitz de/hhü) 
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Kellner* en Hemnch Ernst Ferdinand Guencke' Ook stond 'de vrome baron' Hans Ernst von 

Kottwitz' aan hun zijde Zij allen wilden trouw blijven aan de dne eeuwen oude belijdenis van de 

Lutherse kerken In Silezie en ook m Posen Pommern leidde dit m allerlei plaatsen tot afscheiding 

van de nieuwe staatskerk, zo vormde zich m Breslau zelfs een afgescheiden gemeente van 2500 

leden De regenng greep hardhandig in nadat de koning geweigerd had de afgescheiden kerk te 

behandelen volgens de rechtsregels m de bestaande kerk, ging hij over tot maatregelen zoals de 

inzet van politie en militairen, afzetüng van predikanten en professoren, het gevangenzetten van 

iemand als E G Kellner' De parallellie met de Afscheiding in Nederland is treffend Er kwam 

m Pruisen een emd aan deze vervolging m 1840, toen Fnednch Wilhelm IV aan de regenng 

kwam 

De Cock wist in zijn gevangenis het volgende te vermelden "Men meldt dat m Sile
zie geheele dorpen gevonden worden welke ondanks alle welmeenende vermaningen 
van den kant des bestuurs gehoorzaamheid aan hun kerkelijke ovengheid weigeren, 
zoodat men genoopt zal zijn dezelver daartoe te noodzaken " De Cock weet intussen 
mets van de hierboven geschetste gang van zaken Hij schnjft immers "Of deze zich 
afscheidenden, Roomschen of Protestanten zijn, wordt ons niet gemeld, maar ik ver
moed het eerste, omdat van de Roomsche Priesters uit Süezie voor eenen geruimen 
tijd reeds iets gemeld is - Is dat zoo dan is de zaak voor het Pruisische Gouverne
ment nog rampzahger en absurder Hoe zal dan een Protestantsch Gouvernement 
het Beest van Rome te hulp komen, en zijne onderdanen met geweld dwingen, om 
daardoor voor eeuwig verslonden en verteerd te worden-'" Tekenend voor De Cock 
is zijn angst dat 'Rome' haar voordeel behaalt met de repressiepohtiek van de Pruisi
sche koning Eveneens typerend is het feit dat De Cock in zijn beoordehng van deze 
situatie voortdurend een beroep doet op de Schotse reformator John Knox Zijn 
spreken aan het adres van koningin Mana Stuart staat model voor De Cocks visie op 
Roomse autonteiten 

De benchten over ds H P Scholte en over de afgescheidenen in de stad Groningen getuigen ook 

van verdrukking Ze geven De Cock de woorden in de mond, dat ze enerzijds 'verblijdend [zijn] 

naar den Geest, als het leven des Geestes te kennen gevende, andersints echter diep bedroevende, 

beklagenswaardig, hartgnevende [zijn] en geven getuigenis, ja luide, dat het regt uit het land is 

geweken, en dat zoo geestehjke als wereldlijke regtbankcn niet oordeelen naar het regt Gods, 

maar naar de lust hunner harten en het aanzien der personen waarover zoo gedrukt ontzettend 

* Eduard Gustav Kellner (1802-1878) was sinds 1826 luthers predikant hij wees het ingnjpen van 
koning Fnednch Wilhelm III af, m n diens Agende van 1830 Werd samen met enkele collega s zwaar 
gestraft Informatie verkregen via diverse sites op internet K -G Wesseling in BBKL 

'' Hans Ernst Ferdinand Guencke (1803-1878), sinds 1829 hoogleraar te Halle, verklaarde zich tegen de 
Umon en trok zich het lot aan van de Altlutheraner Info via internet 

'' Hans Ernst Baron von Kottwitz (1757-1843) was een chnstelijk-sociaal bewogen edelman die zich m 
kerkelijke zaken conservatief opstelde Hij ondersteunde arme weversgezinnen in Süezie en stond pal 
voor de orthodoxe belijdenis van de lutherse kerken. Over hem H - U Rosenbaum in BBKl^ook F,W, 
Kantzenbach Baron Hans Ernst von Kottwitz, in M Greschat (Hrsg), Gestalten der Kirchengeschwhte, Zhe 
neueste ^eit, I, 73-86 V Wlaf,er, Ham Ernst von Kottwitz Gottingen 1990, vooral S 189 en volgende, waar 
de auteur schnjft over Separatismus in Pommern und altluthnsche Opposition in Schlesien' 
Pastor Kellner werd op 16 september 1834 m Breslau gearresteerd en op 4 oktober 1834 gevangen gezet 
en na een onderbreking wegens keelontsteking in het voorjaar van 1835 voor nog vier jaar opnieuw 
opgesloten Over Kellners kerkstnjd G Froboss, E G Kellner, eine ^euge der luthensche Kirche, gewurdtgt, um 
der Wahrhat wiUen zu laden, 1893 (1905, 3 Aufl) 
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en verschrikkelijk een weevloek en bezoeking door den Hogen en waarachtigen God î  uitgespro 

ken, en ons billijk zijne oordeelen doen tegemoet zien en vrezen 

Het bencht uit Londen betreft het optreden van het kabinet van de Conservatie! Sir Robert 

Peel, dat optrad vanaf 10 december 1834 (en aan de macht bleef tot 8 apnl 1835) Deze regenng 

wilde in kerkelijke zaken een nieuw beleid opzetten en toonde zich weinig toeschietelijk waar het 

ging om de handhaving en toepassing van oude wetgeving en reglementering Pnme-minister 

Peel stelde een Ecclenastical Duties and Revenues Commission in, die de eerste aanzet betekende voor 

een orgamsatonsche hervorming van de Church of Lngland en die met name de interne ver

houdingen tussen de bisdommen (m b t de financiën en de onderhnge grenzen) in een nieuwe 

vorm zou moeten gieten ° 

Voor De Cock was de wil van de Engelse regenng om te komen tot een nieuwe kerke
lijke ordening voldoende reden om met ongenoegen te beseffen waartoe soortgelijke 
maatregelen van de Nederlandse regenng in 1816 hadden geleid 
Ten aanzien van de overheidsvervolgingen tegen de gelovigen stelt De Cock dat de 
regenngen hun macht misbruiken, hun bevoegdheden te buiten gaan Zijn argu
menten komen voort uit een overtuiging dat de (ware) kerk niet zou mogen worden 
onderdrukt, maar zich als een vnje gemeente van ware gelovigen zou mogen mani
festeren Indien hiervoor geen ruimte wordt gegeven in de visie van de wereldlijke 
regenng, dan moet de regenng zich anders opstellen Want, aldus De Cock, het gaat 
uiteindelijk om de erkenning en bescherming van het werk van God Hij is de Aller
hoogste Soeverein Wereldlijke wetten zijn ondergeschikt aan de regels van Gods 
koninknjk 
Maar als die overheid toch overgaat tot repressie van de ware kerk, dan geeft ze 
daarmee feitelijk te kennen geen respect meer te hebben voor God Daarmee kan 
ze zelfs het oordeel van God over zich uitroepen De Cock ziet een en ander sterk in 
eschatologisch perspectief Daarom zullen gelovigen tijdens de vervolging vaak een 
dubbel gevoel kennen enerzijds de angst en de ergernis dat die vervolging plaats 
vindt, anderzijds zal een ware gelovige ook (moeten) weten dat hem dit overkomt 
omdat hij een ware gelovige is en tot de ware kerk behoort Zoiets overkomt juist hen' 
Het hoort bij het ware chnsten-zijn Het is zelfs een voorrecht om voor de zaak van 
God te lijden Dat neemt met weg dat het nodig blijft om pubheke wantoestanden 
aan de kaak te stellen Daarom roept De Cock de Nederlandse overheid ook op om 
recht te doen zoals Gods wet dat voorschnjft "Het is Gods bevel, Lev 18 4,5, Naar 
mijne wet, naar mijne rechten, zult gij nchten " Hier spreekt De Cock onomwonden 
zijn theocratisch ideaal uit Deze visie treffen we op meerdere plaatsen aan in de 
rekesten van de afgescheidenen 

Paradox 
Het IS een wonderlijk gegeven dat Hendnk de Cock en zijn medestanders ondanks 
de uiterst negatieve beeldvorming bij koning Willem I betreffende de afgescheidenen 
hun respect en hefde voor het regerende koningshuis hebben behouden Hoe was dit 
mogehjk'' Was dit een vorm van romantisch orangisme bij De Cock c s dat van geen 

Zie o m lan New bold, Sir Robert Peel and the Conservative Party, 1832-1841 A Study in Failure' 
\n, English Historical Rmew, Vol 98, nr 388, July 1983 pp 529-557 Vgl J S Bartstra Handboek M de 
staatkundige geschiedenu van de landen van onze beschaving, deel 3 reg onder Peel 
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wijken wist? Of werd hun houding door dik en dun bepaald door loyaliteit die haar 
basis vond in de wet van God met betrekking tot het eren van de overheid? Het zal zo 
zijn. Maar is er dan nooit sprake geweest van verzet? Bestond dat alleen in de soms 
indrukwekkende betogen en pleidooien voor wereldlijke rechters? Kwam daarin dan 
tot uiting hoe men die Bijbelse stelregel hanteerde dat men Gode meer gehoorzaam 
moet zijn dan de mensen? 
We wiUen dit paradoxale gegeven speciaal bezien in het licht van de vele adressen, 
rekesten en smeekschriften die De Cock en zijn medestanders hebben ingediend bij 
de koning en andere hoge gezagsdragers, waaronder de Staten-Generaal. En even
eens gelet op de officiële reacties van de zijde der overheden. Daarvoor wiUen we 
eerste vaststellen welke beeldvorming ten aanzien van de afgescheidenen bepalend 
was bij de overheden. En waardoor die houding ten diepste bepaald werd.'' 

Beeldvorming bij de overheid 
In de eerste jaren bieden de aan de Haagse autoriteiten gerichte rapporten en mis
sives een beeld van de afgescheidenen dat deze lieden als een 'onkundige menigte' 
moeten worden beschouwd. De sociale status wordt afgeschilderd als 'de geringste 
stand', of als 'nietswaardige lieden'. Hun leiders De Cock en Scholte staan genoteerd 
als 'onruststokers'; ze moeten hard bestraft worden, waarna hun beweging snel zal 
verdwijnen. 
Over de ware aard van deze groep wordt gesteld dat men deze een bedreiging vormt 
voor de openbare orde en de politieke status quo. Soms wordt een verband gelegd 
met de opstand van de Belgen die een prefiguratie van de afscheiding betekende 
voor de 'separatisten' van Ulrum en Doeveren. In een rapport van de minister van 
eredienst van 28 juni 1837 stelt hij de Belgen en de afgescheidenen naast elkaar in 
hun 'strijd tegen het bestaande' en hun beider oogmerk te omschrijven als iets wat ze 
'zonder omverwerping van hetgeen bestaat' niet kunnen bereiken. Het is de regering 
dan ook een grote ergernis dat een hoogstaand man als Groen van Prinsterer in 1837 
zijn ernsüge kritiek liet horen de overheidsmaatregelen tegen de afgescheidenen. 
De door De Cock en zijn medestanders ingediende rekesten zijn intussen niet alleen 
een verdediging tegen allerlei beschuldigingen of verdenkingen (waarvan de helft 
hun niet was aangezegd), maar niet minder een steeds weer herhaalde 'schreeuw om 
recht' en tegelijk een poging om de zuiver godsdienstige aard van de Afscheiding aan 
de Haagse politiek duidelijk te maken. 

Het hier geschetste beeld is gebaseerd op de vele rapporten en missives aan de overheid zoals die afge
drukt staan in F.L. Bos, Archwfstukkai, I - IV. We geven nu geen nadere vindplaatsen. 
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A . I N V E N T A R I S A T I E VAN D E D O O R D E C O C K C . S . I N G E D I E N D E 
BRIEVEN, R E K E S T E N EN ADRESSEN 

We geven nu eerst een overzicht van de bneven, rekesten en adressen van Hendrik 
de Cock en zijn mede- afgescheidenen (m n in Noord-Nederland) aan koning Wil
lem I en koning Willem II, daarbij vermelden we ook de bneven en rekesten aan de 
ministers en de Staten-Generaal'° 

D a t u m Aard v indplaats indiener(s) 

Okt 1833 

20nov 1833 

22 dec 1833 

23 dec 1833 

2 8 ' j a n 1834 

30jan 1834 

I maart 1834 

3 a p n l 1834 

II apnl 1834 

16 april 1834 

21 apnl 1834 

23 apnl 1834 

29 aprü 1834 

1 mei 1834 

mei 1834 

16 mei 1834 

18 mei 1834 

21 mei 1834 

14jum 1834 

23jum 1834 

12juli 1834 

nazoraer 1834 

20sept 1834 

Brief 

Bnef 

Brief 

Adres 

Rekest 

Rekest 

Boef 

Rekest 

Bnef 

Rekest 

Rekest 

Rekest 

Rekest 

Rekest 

Audiëntie 

Rekest 

Rekest 

Rekest 

Rekest 

GAK inv nr 27, Hel 68-71 

GAK, 27 

GAK 27, Hel 127-131 

FLBos, I, 241v 

Bos, I 329w 

Bosl , 331v 

GAK 27 

Bos, I, 267w 

GAK 27 

Bos I, 333v 

Bos l 334v 

Bos I, 335 

Bos I, 335w 

Bos l 337w 

Hel de Cock, 185v 

Bos I, 339v 

Bos I, 340w 

Bos l 342v 

Bos I, 343 

Bnef GAK 27 

Rekest Bos I, 344-348 

Brief 

aan St Gen GAK 31, Hel de Cock 

277-281 

Brief GAK 27 

H d C , t g V herdruk DL, sept '33 

H d C , t g V Vraagboekje en Verdedigmg 

H d C , n a V schorsing 

H d C -I- K R aan Min , n a v schorsing 

Gem leden Ulnim D P Ritsema 

Gem leden Visvliet en Grootegast 

H d C , t g v uitgave div geschnften 

K R Ulrum, voortdurende schorsing 

H d C 

H d C , t g v uitgave 4 geschnften 

Gem leden Uithmzen - H K Swart 

Gem leden Kantens c a - H E Steenhuis 

Gem leden Middelstum W J Schunnga 

Gem leden Smilde - P Olyvi 

Gem leden Assen R J Veeninga 

H d C persoonlijk 

Gem leden Meppel - C Hanau 

Gem leden Stadskanaal 

E J Hardenberg 

Gem leden Wildervank H Nieman 

Gem leden Veendam Zuidbroek 

T E Mulder 

H d C Verdediging tegen de aanvallen 

PJ V Zuylen van Nijevelt 

H d C (nog voor de Afscheiding) 

H d C , bezwaar tegen kerkelijk vonnis 

' Als bronnen dienden de (in de tekst afgekorte) hieronder staande archieven of geschnften 
Archief H de Cock, GA Kampen 
F L Bos, Archiefstukken Afscheiding, I-IV 
J Bosch, Om waarhad en recht 
Helemus de Cock, Hendrik de Cock 
Hendnk de Cock, Verzamelde Geschnften 
J Wessehng, Afsch Gron 3 dln , Afsch, Frusl 3 dln 
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14okt 1834 Bnefbi jActe 

van Afscheiding Bos II, 2, GAK 

20okt 1834 

24okt 1834 

eind okt '34 

Okt /nov '34 

9nov 1834 

eind nov '34 

of febr '35 ' 

dec 1834 

30 dec 1834 

2 jan 1835 

4 jan 1835 

7 jan 1835 

sd[1835] 

Missive 

Rekest 

Rekest 

Rekest 

Brief 

Adres 

Rekest 

Rekest 

GAK 200 

Bos II, 10-12 

GAK, 27 

GAK, 27 

Bos II, 32v 

GAK, 200 

Bos II, 118v 

BosII ,214v 

Rekest+bijlage 

Rekest 

Missive 

Rekest 

BosII ,219v 

Bos II, 221 

GAK, 31 (2 ex) 

22 jan 1835 Rekest 

27mrt 1835 Rekest 

25 mei 1835 Rekest 

29 juni 1835 Adres 

sept 1835 Rekest 

na 11 dec '35 Rekest 

21 dec 1835 Adres 

4 april 1836 Adres 

Bos II, 557v 

Bos II, 231 

Archief Herv Eeredienst 

11 dec '35, no 14, 

Bos II, 460,n 30 

Bos II, 460, 554w (vgl 123v) 

Bos II, 528w 

GAK, 27 

gedrukt Leeuwarden 1837, 

vgl Bosch, 11 Ov 

Bos III, 264w 

juni 1836 Audiëntie 

(Asen) Notulen PV's G + D 

17/21 sept IS36 Ooimoedig 

Smeekschrift VG, II, 429-482 

nov 1836 Adres Drents Archief Gouverneur 

mei/juni 1837 Ernstig VertoogGAK, 31, VW II, 465-480 

na 25 aug '39 Adres GAK, 27 

1840 Adres GAK, 31 

K R Ulrum, Acte v. Afscheiding aan 

Min V Eredienst, Koning Willem I, 

Synodale Commissie, CoUegie van 

Toezigt, PKB Groningen, Class 

Bestuur Middelstum, Ring Leens 

H d C -l-KR Ulrum aan Gouv Groningen 

H d C met KR Ulrum 

H d C -HKR Ulrum (ontwerp') 

H d C 

H d C (aan kapttem troepen te Ulrum) 

KR Ulrum (aan koning en de St Gen ) 

KR Smüde 

H E Gelms 

Bos II, 215-219 KR Ulrum en H d C. 

(bijlage) 

O L Schildkamp, J Verschuir, Groningen 

S K Sluiter (audiëntie geweigerd) 

H d C (24 pp I) ad koning, de St Gen , 

de Raad van State, na z'n definitieve 

afzetongop 20jan 1835 J Bosch, 

Om waarheiden recht, 87v, 186-201 

K J Dwarshuis WarPfum 

O L Schildkamp 

W J Schunnga e a 

Afgesch Kerken v Gron -I- Drenthe 

D J V d Werp en KR Uithuizermeeden 

H d C 

Afgesch kerken Friesland 

H P Scholte met ex van de 

Handelingen vd A'damse synode 1836 

H Sickens, PV's Gron en Drenthe' ' 

H d C , en de Afg kerken v Gron en Dr 

KR en gem Assen (opsteller Veeninga) 

H d C voor de afgech in Gron -I-

Drenthe 

H d C 

H d C aan Dubbele Kamer der St Gen 

H Sickens schreef over deze audiëntie vanuit Assen een bnef aan H de Cock, d d H j u n i 1836 
Archief De Cock, GA Kampen De datum moet waarschijnhjk zijn 14juh, want de bnef spreekt over het 
K B v a n 5 j u h 1836 
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Aan koning Willem II: 

I d e e 1840 Adreb ActaAlg Syn A'dam, 33 Syn Commisbie op audiëntie 

Analyse 
Bovenstaande lijst bevat naast bneven en adressen van individuele personen ook 
soortgelijke stukken van groepen, zoals verontruste gemeenteleden en kerkelijke ver

gaderingen. Het geheel bevat 14 brieven en adressen die H de Cock zelf in de 
periode 18331840 indiende; tevens zijn er 12 adressen en rekesten waaraan hij zijn 
medewerking verleende of waarvan hij de redactie voerde en de geestelijke vader was. 
Daarnaast hebben we een  zeker niet volledig  overzicht gegeven van soortelijke 
acties van andere voormannen van de Afscheiding en van kerkenraden van afge

scheiden gemeenten. Het geeft aan dat een talrijke groep medestanders dezelfde weg 
wist te bewandelen om de koning een verzoek te doen 
Min of meer los hiervan staan de verschillende pleidooien van advocaten ten gunste 
van de afgescheidenen; ze hebben veel betekenis gehad in de rechtsgang en hebben 
de publieke opinie in Nederland beïnvloed. Van deze pleidooien heeft met name 
dat van A.M.C, van Hall veel waardering ontvangen. Zijn betoog op 10 oktober 
1835 voor de rechtbank te Arnhem ten gunste van een groep afgescheidenen die ds. 
Scholte had laten voorgaan in een woning van een van hen, maakte diepe indruk op 
de beklaagden, evenwel met op de rechters '̂  Groen van Pnnsterer typeerde het als 
een 'waarlijk welsprekend pleidooi' en veel Reveilmensen dachten er ook zo over.'^ 
Het eveneens bijzonder waardevolle pleidooi van G. Groen van Prinstercr in zijn 
Maatregelen tegen de Afgescheidenen aan hel staatsregt getoetst (1837) heeft de gemoederen 
van hoge regeringsmannen, gelet op de uiteenlopende reacties, dan ook sterk bezig 
gehouden. Een en ander moet toch zijn invloed hebben gehad  al was het in eer

ste instantie alleen maar dat koning en ministers (en leden van de StatenGeneraal) 
meer oog kregen voor de feitelijke gang van zaken in verband met de Afscheiding. 
Zo zal dit ertoe hebben bijgedragen dat in de laatste jaren van de als autontair te 
kenschetsen regering van Willem I " de intensiteit van de vervolgingen is afgenomen. 
Nog tijdens zijn bewind ontvingen 10 afgescheiden gemeenten de aangevraagde 
overheidserkenning; verreweg de meeste gemeenten ontvingen hun erkenning van 
koning Willem 11.'̂  

Algemene inhoud 
Uit de lijst van adressen en rekesten blijkt dat Hendrik de Cock reeds vóór de 
Afscheiding is begonnen met het indienen van persoonlijke adressen en rekesten aan 

'•̂  A M C van Hall, De Vnj/ieid van Godsdienstoefeningen in Nederland verdedigd Amsterdam 1835, en later De 
Vnjheid der Gereformeerde Gemeentenin Nederland verdedigd Amsterdam 1836 

" Aldus J Bosch in Een korte maar moeilijke levensdag Anne Maunts Cornells van Hall — de advocaat der venolgde 
ajgescheidenen, 25 Vgl Bneven van Mr Isaac da Costa medegedeeld door Mr Groen van Pnnsterer, Eerste afleve

nng, 20 
'■* De wijze van regeren van koning Willem I wordt door veel auteurs beschreven en beschouwd als 

autontair, paternahstisch, verhcht despotisch, ondemocratisch Het beginsel van niimstenele verant

woordelijkheid was niet democratisch ingevuld Met koning Willem II kwam er een overgangssituatie 
waann de liberaaldemocratibche idceen succes boekten met de Grondwetsherziening \ an 1848 door 
J R Thorbecke A Goslmga, Koning IVillem I aliierlicht despoot, Baarn 1918, J A Bornewasser, Koning 
Willem I, in C A Tamse (red), Nassau en Oranje m de Nederlandse geschudenis, 229272 

" Alphabetische Opgave van de gemeenten van Afgescheidenen , Naüonaal Archief Den Haag 
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de hoogste overheid. In deze documenten ging het hem om het herstel van de gere
formeerde religie. Dat herstel was niet maar bedoeld als een particulier verzoek dat 
gesteund werd door een groepje sympathisanten, maar het was De Cock te doen om 
'eene reformatie of wederkeering tot de waarachtige dienst des Heeren'. In zijn brie
ven en geschriften aan de koning van vóór 1834 bracht De Cock onder woorden - in 
overeenstemming met de gedachten van C. Baron van Zuylen van Nijevelt"' - welke 
grote betekenis die reformatie zou kunnen krijgen voor héél de Nederlandse samen
leving. In het door De Cock gewenste herstelproces moest de koning een centrale rol 
vervullen: Zijne Majesteit was in zijn ogen iemand die als voedsterheer van de kerk 
der reformatie optrad, die daarmee ook de beschermer van haar identiteit en van al 
haar andere belangen was (en diende te zijn). 
De Cocks visie dat er een ernstig verval was opgetreden in kerk en staat van de 19* 
eeuw, bracht hem ertoe gebruik te maken van het rondwettig recht om zijn wensen in 
de openbaarheid te brengen en aan de regering voor te leggen. Zijn reformatorisch 
herstelprogramma werd bekend gemaakt tot in het paleis van koning Willem I en in 
de vergaderzalen van de Staten-Generaal. 
Maar vanaf 1834 kregen De Cocks adressen (en die van zijn medestanders) het 
karakter van smeekschriften om vrijheid en bescherming. Dit had zijn oorzaak in de 
kerkelijke behandeling van De Cock die zijn schorsing en afzetting tot gevolg had. 
Dit alles met stilzwijgende goedkeuring van koning, ministers en Staten-Generaal. 
Toen daarna tot Afscheiding werd opgeroepen - de Acte van Afscheiding werd ook 
naar de hoogste overheden gezonden - en de vervolgingen van de zijde van die
zelfde overheden losbarstten, nam het aantal adressen alleen maar toe en vormden 
ze een langgerekte schreeuw om recht. De schreeuw hield - hoewel n een geleidelijk 
afnemende geluidssterkte - aan tot het begin van regering van koning Willem II in 
1840. 
Maar deze schreeuw werd geuit zonder dat ook maar één wanklank die op (aanzet
ten tot) rebellie of revolte wees. Er was een sterk besef van het grondwettig recht 
van de adressen en verzoeken. Die eis om recht was immers gegrond op de grond
wetsartikelen 53, 76, 84, 190-193en 196, waarin de vrijheid van godsdienst aan een 
ieder in het koninkrijk der Nederlanden werd gewaarborgd. Een belangrijk effect 
was de intense bemoeienis van Groen van Prinsterer in 1837 met juist dit aspect van 
de zaakgerechtigheid van de afgescheidenen. De op Groens bekende brochure {De 
Maatregelen) gevolgde polemiek had nationale en internationale aspecten." 

Kerkelijke vergaderingen actief 
De start van deze actie staat op naam van de kerkenraad van Ulrum die tien dagen 
na de Afscheiding zich rechtstreeks tot de koning wendde met het verzoek 'de vervol
gingen der geloovigen voor de regtbanken te doen staken en ophouden naar Gods 
Woord en onze Grondwet [...], ons in onze regten te handhaven [...] en ons eene 
vrije uitoefening te verkenen en te verschaffen van die Godsdienst, die gegrond op 

'" C. Baron van Zuylen van Nijevelt, De eenige redding, 7. 
" Hierover: G. Groen van Prinsterer, Brufumseling, Tweede Deel 1833-1848, 200-205 (waarin 13 reacties 

worden vermeld); zie ook: Groen van Prinsterer, &!cA«<to!. Deel I: 1821-1842, 356-37 l.J.R. Thorbecke 
had tegen Groens Maatregelen geschreven 'm Journal de la Haye (9 - 12 sept. 1837). Groens antwoord 
volgde op 23 sept. 1837, in dezelfde courant. Thorbeckes reactie en Groens tegenreactie volgden korte 
tijd later. Vgl. R. Kuiper, 'Tot een voornbeeld zult ^j blijven'. Mr. G. Groen van Prinsterer (1801-1876), 82-89. 
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Gods Woord, door het goed en het bloed onzer vaderen gekocht en ons door de 
Grondwet gewaarborgd is, zelfs vóór de synodale verbastering daarvan'.'^ Kortweg 
wilde Ulrum weer in het bezit gesteld worden van het kerkgebouw en wenste het 
vrije uitoefening van de godsdienst. Het aanvragen van de - voor veel Hervormde 
gemeenten - gebruikeüjke uitkenng uit 's lands kas bleef hier achterwege, Ulrums 
kerkenraad beriep zich niet op de daartoe strekkende artikelen 194 en 195 van de 
grondwet. Hierbij moet bedacht worden dat deze gemeente het kennelijk niet nodig 
had gehad om een subsidie voor het traktement van haar predikant aan te vragen.'' 

In de gemeente van Doeveren c a was het wel gebruikelijk geweest om een n)ksbi)drage voor het 

traktement te ontvangen (f 750,- per jaar) Maar m het adres van de afgescheiden kerkenraad 

werd wel gevraagd om vnjheid maar met om hnanciele ondersteuning Scholte c s ervoeren de 

breuk met de N H K ook als breuk met de 'zilveren koorde' 

Ook hebben de Provinciale Vergadenngen van de kerken Groningen en Drenthe 
zich beijverd voor het verkrijgen van vnjheid en bescherming. Zowel in geschrifte 
als via audiënties Zo werd in opdracht van deze kerken - al voor de derde maal -
diaken Hendnk Sickens van Smilde uitgekozen om op audiëntie te gaan bij koning 
Willem I, dit bij gelegenheid van diens bezoek aan de Drentse hoofdstad, zomer 
1836. Sickens schreef ^° daarover aan De Cock o.m. het volgende: 

"Zoo aanstonds kom ik van den Koning 

De Heere heeft het behaagd dat ik Z M nog mogte spreken en dat hij mij m het eerst nog al lang-

moedig mogte horen Ik zeide dan in het kort eerst dat ik nu voor de derden maal uit de Prov 

Groningen en Drenthe verkozen ware om Z M op het dnngenste en vriendelijkste te verzoeken 

dat de vervolgingen omtrent onzer wedergekeerde Gereform gemeente mogten ophouden en 

dat WIJ vnjheid en bescherming mogten hebben om onzen Godsdienst uitteoefenen Hij zeide 

GIJ hebt ja vrijheid Neen Sire zeide ik dat is geen vrijheid van het besluit \an den 5 July omdat 

zelfs onze Herders en Leeraars de bondzegelen niet mogen bedienen Toen drong ik aan en zeide 

dat WIJ die leer beleeden waarvoor Z M voorvaderen goed en bloed opgeofferd hadden, hij zeide 

WIJ verschillen met in de leer, maar in de formaliteiten Toen wilde ik gaarne meer zeggen waar 

het in bestond, maar daar wilde hij niet meer van horen en zeide mij nu moetje weggaan nadat 

hij zich al eerder gebogen hadde, maar bij het overhandigen van het adres zeide hij dat hij de 

zaak nog in overweging zoude nemen " 

In 1836 heeft de kerkenraad van Assen zich zelfstandig tot de koning gewend, waarop 
echter geen positief antwoord van Willem I werd verkregen. 

'» F L Bo!,, Archiefstukken, II, 11 
" J Plomp, ^0 zongm de ouden, 1 (ook noot 20) 
™ Zie noot 4 
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B. D E HOUDING VAN DE AFGESCHEIDENEN TEGENOVER DE 
STAAT 

Vertrouwen in de koning 
Het effect van deze grote stroom aan adressen en smeekschriften is in de eerste jaren 
niet positief uitgevallen. Het moet voor de indieners een beproeving zijn geweest: de 
koning, 'die hun van Isrels God gegeven was', gaf alleen maar blijk van negatieve 
gevoelens tegenover de Afscheiding en de voormannen ervan. Lange tijd hebben de 
afgescheidenen gemeend dat de koning niet juist geïnformeerd was. Door toezending 
van hun documenten zou het wel duidelijk worden wat er werkelijk aan de hand was. 
Maar dit kreeg een averechtse uitwerking: de vervolgingen gingen in voUe hevigheid 
door - al werden ze in meerdere plaatsen getemperd door lokale autoriteiten. 
Ook vriendelijk ogende audiënties mochten geen verandering teweegbrengen. Het 
autoritaire karakter van de regering van Willem I - dat zich ook in tallos andere ont
wikkelingen in Nederland en België had laten kennen - bleef zonder meer de hoofd
lijn van 'Den Haag' ten opzichte van de 'separatisten'. Daaraan waren ook debet de 
betrokken ministers en hun hoge ambtenaren. Ook al is de hun toe te passen typering 
'menagerie du roi' misschien te pejoratief, het geeft wel aan dat deze dienaren der 
kroon geheel in deze regeerstijl pasten en overeenkomstig 's konings wil de wetten 
uitvoerden en handhaafden. Zij waren beducht voor 'sociale onrust', die op zichzelf 
al ongewenst was, maar in de jaren '30 helemaal niet kon worden getolereerd van
wege de oorlog met de Belgen. Ook heerste er binnen de betrokken departementen 
een geest van gestrengheid waarin de mentale ruimte ontbrak voor kerkelijk samen
leven dat zich niet kon verenigen met een bijna algemeen aanvaarde religiositeit van 
een christendom-boven-geloofsverdeeldheid. De hooggeroemde Nederlandse tole
rantie kende haar nauwe en pijnlijke grenzen! De Afscheiding startte in een geestelijk 
klimaat waarin de tendensen van veralgemenisering en oecumene krachtig gesteund 
werden door koning Willem I. 

Zo was 'Den Haag' een gesloten bastion waar de koning en zijn getrouwen een 
strenge, soms forse manier van handelen tot het beste strijdmiddel hadden verheven. 
Het is daartegen dat De Cock zich al in een vroeg stadium keert door de koning te 
waarschuwen geen 'consciënüedwang' toe te passen; daarvan had immers Willem 
van Oranje ons land bevrijd. 

Ondanks alles bleven de afgescheidenen - De Cock voorop - gezagsgetrouw en 
Oranjegezind. Men beschouwde de vorst nog steeds als 'voedsterheer van de kerk'. 
Hoe concreet zich dat vertaalde en waaruit menigeen hoop koesterde bleek uit het 
feit dat de koning in 1831 - op verzoek van zijn pas vertrokken hofprediker ds. J.H. 
Merle d'Aubigné en op aandrang van Groen van Prinsterer - financiële steun had 
verleend aan de van de staat onafhankelijke 'Ecole de théologie' te Geneve.^' Waarom 
zou hij in eigen land dan ook niet een keer soepel zijn ten opzichte van hen die ook 
onafhankelijk van de staat hun kerkelijk leven gingen inrichten? 
Vanaf eind 1833 - toen De Cock geschorst werd - tot aan de synode van Amsterdam 
in 1836 hoorde men in Nederland een permanente 'schreeuw om recht'. Het beeld 

'̂ Hierover schreef H.E Scholte aan De Cock op 9 jan . 1834; Archief de Cock, GA Kampen. Vgl. EL. Bos, 
Archufstukken, II, 107 (noot 52). Het door de koning gegeven geldbedrag was f 150,-. 
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dat daarbij opdoemt is dat van de gelijkenis van Jezus over 'de onrechtvaardige rech

ter' (Lucas 18 : 17). Eens zal er in gerechtigheid worden geregeerd. 
Het moet natuurlijk dan ook niet over het hoofd worden gezien dat de koning toch 
een heel kleine stap 'over de brug' zette met kleine handreikingen op een route naar 
erkenning  zij het onder strikte voorwaarden. Het K.B. van 5 juli 1836 bevatte de 
erkenning dat de afgescheidenen 'door het overleggen van dezelfde formulieren als 
bij het door Ons erkende Nederlandsch Hervormd of Gereformeerd Kerkgenoot

schap in gebruik zijn, genoegzaam doen blijken, dat tusschen hunne leerstellingen, 
op zich zelve genomen, en die welke in het genoemde kerkgenootschap worden bele

den, geen onderscheid bestaat, en mitsdien in dezelve niets gevonden wordt, dat de 
publieke orde en rust zou kunnen storen of met de goede zeden strijden'. Tegelijk 
stelde het K.B. dat de afgescheidenen het wettig gezag weerstreefden (door de ont

werpen van organisatie en bestuur niet aan de koning ter goedkeuring voor te leggen) 
en tevens de gevestigde kerk aanrandden, waarom de kerk van de afgescheidenen 
'geen wettig bestaan' had en hun samenkomsten werden verboden. Een kleine ope

ning zat in de formulering waarin de mogelijkheid genoemd werd om voorlopig 
onder bepaalde voorwaarden en met goedkeuring van het plaatselijk bestuur 'boven 
het getal van twintig als bijzondere personen, binnenshuis tot hunne oefening gods

dienstig zamen te komen'. 

In zekere zin kan men het K.B. zien als een verrassende stap in de richting van pacifi

catie, waarbij de tegenzin van de regering overigens nog duidelijk merkbaar bleef ̂ '■̂  
En al werd (o.a. in de stad Groningen) de repressie nog wel volgehouden tot het eind 
van de jaren '30, toch ontstond er geleidelijk aan een situatie waarin de erkenning

opvoorwaarden van de afgescheiden gemeenten de basis betekende voor een meer 
normale verhouding tussen de overheid en deze kerken. Deze situatie werd bereikt 
onder koning Willem II (18401849). 

Confessie en grondwet bij De Cock 
Het is wat betreft het thema van de verhouding kerk en staat voor De Cock een 
gewoon gereformeerde houding zich te laten leiden door de belijdenis en de kerkorde 
van de kerk der reformatie. In artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis (1561) 
belijden de gereformeerden dat de overheid een door God gegeven instelling is, die 
tot doel heeft de 'ongebondenheid' van de mensen te beteugelen en het samenleven 
in goede 'ordinantie' te laten verlopen. Maar als speciale taak noemt de NGB dat de 
overheid ook de hand moet houden 'aan den heiligen Kerkedienst', 'om te weren en 
uit te roeien alle afgoderij, en valsen godsdienst, om het rijk des antichrists te gronde 
te werpen, en het Koninkrijk van Jezus Christus te doen vorderen; het woord des 
Evangelies overal te doen prediken, opdat God van een iegelijk geëerd en gediend 
worde, gelijk Hij in zijn Woord gebiedt'.^' Tegelijk was het voor De Cock een geloofs

zaak dat de gelovigen zich aan de overheid onderwierpen met het gehoorzaam beta

len van belasting en door voor haar te bidden. Met deze Bijbelse richtlijn was reeds 

We noemen dit 'verrassend' vanwege de vrij algemene opvatting in regeringskringen om de lijn aan 
te houden van 'stellige ontbinding van hun pretens (= zogenaamd) kerkgenootschap'. F.L. Bos, Archuf

stukken, III, 189v. Het citaat staat op naam van minister Van Pallandt van Keppel aan minister Van 
Maanen. 
K. van der Zwaag, Onverkort of gekortwiekt?^ speciaal over H. de Cock; 276vv. 
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vanaf de dagen van de opsteller van de NGB, Guido de Bres (1522-1567), afstand 
genomen van en kritisch gereageerd op de Wederdopers en andere revolutionairen 
van zijn tijd die zich in vele opzichten niets aan de overheid gelegen lieten liggen. De 
enige uitzondering in de gehoorzaamheid aan de overheid lag in de stellige uitspraak 
van Handelingen 5 : 29, "Men moet Gode meer gehoorzaam zijn dan de mensen." 
De Amsterdamse synode van 1836 (met Scholte als preses) had intussen uitgesproken 
dat de kerk 'als een goddelijke instelling en als eene gezindheid, die onder het onmid
dellijke opperbevel staat van de Koning der koningen, onvermengd blijve van men-
schelijke en willekeurige inrigtingen; omdat daaruit niets anders kan voortvloeijen 
dan twist, verdeeldheid en onverdraagzaamheid'. Waarna de synode constateert dat 
'de hand des ongeloofs de banden tusschen Kerk en Staat in Nederland (heeft) ver
scheurd', en stelt: "wij wenschen evenzeer te waken tegen vermenging van beide".^* 
De Cock heeft zich echter de vrijheid gepermitteerd om zijn idee van een door de 
koning samengeroepen synode in te brengen. Daarbij zal hij zich hebben laten lei
den door de historische notie rond het samenroepen van de Dordtse Synode van 
1618/19 en door zijn eveneens historische interpretatie van artikel 36 van de NGB. 
Naast deze confessionele argumenten liet De Cock zich ook voortdurend horen met 
algemeen-politieke argumenten. Hij beriep zich op de grondwet van het koninkrijk 
der Nederlanden waarin de godsdienstvrijheid en de drukpersvrijheid basisgegevens 
waren (artikelen 1890 - 193). De Cock aanvaardde dit, maar hield tegelijk staande 
dat naar zijn overtuiging de grondwet (zeker in haar toepassing) waarheid en leugen 
op één lijn stelde. Daarom had de koning de phcht naast de constitutie zich ook te 
houden aan artikel 36 van de NGB. Daarom was zijn waakzaamheid vereist om 
Nederland te beschermen tegen de 'Rooms-Fransche' wetgeving die de godsdienst
vrijheid beperkte, daarmee doelend op de Code Pénal die ook na de dagen van 
Napoleon in tact waren gebleven. 

De meest expliciete verwijzing naar artikel 36 van de NGB door De Cock gebeurde 
in diens geschrift Het Beest en de Roomsche afgoderij verdedigde weer op nieuw; doch op nieuw 
ook Weersproken en Wederkgd naar Gods Woord, 1840.'̂ -' Starreveld typeert het geschriftje 
als een 'conservatieve reaktie van een protestant die zich bedreigd voelde'; het loopt 
vooruit op de Aprilbeweging van 1853.^^ De Cock bepleitte dat overheid naar arti
kel 36 verplicht is 'het rijk van de Antichrist te gronde te werpen'. De argumenten 
van De Cock kan men als confessioneel helder beschouwen, althans in de letterlijke 
vorm, maar dat neemt niet weg dat ze historisch beter pasten bij de 16'''' dan bij de 
19'''" eeuw. 

De visie van H.P. Scholte op de verhouding kerk en staat 
De biograaf van Scholte, L. Oostendorp, onderscheidt in diens visie op de verhou
ding kerk en staat drie fasen: 
"At first Scholte seems to have desired state aid, even for the Seceeders. Soon, he 
expected the King merely to give protection and moral support to the Reformed 

Adres aan ^yne Majesteit den Koning (Amsterdam 1836), 3. 
Het geschrift was al in 1836 geschreven als reactie op de Samenspraken tustcken eenen Catholijke en eenen 
Protestant van H.A.F. Plekenpol, pastoor te Aduard. Maar de druklegging van het manuscript vond pas 
plaats in 1840; het was de laatste publicatie van De Cock. H. de Cock, VG., II, 649-680, met inleiding 
en annotaties van J.C.L. Starreveld. 
J.C.L. Starreveld, A.a., 651. 
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Religion He continued to desire a godly ruler, but did not confuse this with an esta

bhshed church." Als derde fase noemt Oostendorp 'that Scholte drew an antithesis 
between state and church. Church is spiritual, state earthly'.^' 
Voor Scholte was de eenheid van kerk en staat een zaak van het verleden ~ zoals 
onder het volk Israel  en van de toekomst: eens zuUen alle vijanden van Ghnstus 
gelegd worden tot 'een voetbank zijner voeten' De antithesegedachte ontvouwde 
hij als volgt: Nu leeft de kerk nog steeds 'onder de vierde wereldheerschappij' (waar

mee Scholte doelde op het koninkrijk van ijzer en leem. Daniel 2). Dit rijk had zijn 
beginsel niet in God, maar in Babel, dus in de duivel. Slechts één rijk was uit God: 
het oude Israel. De zogenaamd christelijke staten vormden daarop volgens Scholte 
geen uitzondering. Daarom moesten de gelovigen geen vereniging van kerk en staat 
voorstaan, want 'sedert den tijd van Constantijn den Grooten, is die vereeniging 
geweest eene bron van jammeren en onheilen'.^' Zolang de kerk in deze bedeling 
leeft, IS de staat nooit geheel en al onderworpen aan God, en daarom 'moet de Kerk 
er tegenover staan, en elke verbintenis schuwen, als eene verleiding om af te wijken 
van Christus'. Daarom ook moet de Kerk geen overheidsgeld aannemen. Dat zou 
betekenen 'het plaatsen va de mammon nevens God'. En niemand kan twee heren 
dienen.^' 

Scholte stond met zijn opvattingen m de lijn van het politieke denken van de Zwitserse Reveil

man Alexandre Rudolphe Vmet,* die de vereniging van kerk en staat 'ten allen tijde, in alle 

omstandigheden, onder eiken regeenngsvorm, een gruwel' achtte Of er sprake is geweest van 

directe beïnvloeding is niet duidelijk " De Nederlandse Reveilman Groen van Prinsterer wees, 

ondanks veel waardering voor Vinet, en ook ondanks ai zijn fundamentele kritiek op de Neder

landse staat na 1795, deze dopers getinte denkbeelden geargumenteerd af '^ 

Praktische uitwerking bij De Cock 
De Cock bracht de belijdenis van artikel 36 in 1834 (nog vóór de Afscheiding) in 
praktijk door in een adres aan de StatenGeneraal de Hoogmogenden dringend te 
verzoeken dat zij land en volk zouden opwekken 'tot wederkeering tot den waar

achtigen dienst van God, om zich te verootmoedigen en te vernederen onder Gods 
krachtige hand, en de Gereformeerde leeraren tot de onderhouding en handhaving 
van de Gereformeerde leer te dwingen, waarvan de meesten zijn afgeweken, en om 
met kracht en klem gelijk weleer onze vaderen de roepende zonden te beteugelen en 
te straffen en daartoe te gebieden volgens de pligt, Godsvrezende overheden opge

legd, doorden Hoogen God zelven'.^^ 

' L Oostendorp,//P&Ao/fe, 140 Vgl K vm der Zv/asig, Onverkort of gekortunekP, 27S28\ Vgl E Evink, 
'Voedsterheer of Satanskind' De opvattingen van H de Cock en H P Scholte over de verhouding tus

sen kerk en staat', doctoraalscriptue VU Amsterdam 1990, 1955 
" H P Scholte, De vereeniging van kerk en staat in Meuw hngeland, Amsterdam 1841, VI 
^ Scholte publiceerde hierover regelmatig in De Reformatie 
" Alexandre Rudolphe Vinet (17971847) was een Zwitsers theoloog en literairhistoncus Hij bepleitte 

de phcht tot kerkelijke afscheiding, die noodzakelijk zou kunnen worden, tevens was hij voorstander 
van een algehele scheiding van kerk en staat Vgl M E ¥Jmt, Het protestantse Reveil, 103105 

' Het mag opmerkelijk heten dat W P Keijzer in zijn biografie van Vmet (Amsterdam 1947, hfst VI 
'Vinet en ons land') geen melding maakte van mogelijke invloed van Vmet op Scholte 

' Groen van Pnnsterer wees m zijn Ongeloof en Revolutie de radicale staatsopvatting van Vinet af (editie 
1903, 51 w ) Zie ook A J vanT)i]k, Groen van Pnnsterer's Lectures on Unbelief and Revolution, Jord&n Station 
Ontano 1989, reg Zie ook J J R Schmal, Tweeerki staatsbesctiommng in het Reveil, 'sGravenhage 1943 

'"■ Hel de Cock, Hendnk, 279 
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De gereformeerde belijdenis gaf - ook volgens De Cock - aan dat de overheid een 
positieve taak ten opzichte van de kerk: zij moest worden beschermd, de prediking 
van Gods Koninkrijk diende te worden bevorderd. In dit basisgegeven kon De Cock 
zich prima vinden. Hij deed de Staten-Generaal het volgende verzoek: 
" 1. Dat de dag des Heeren op de stipste wijze gevierd en Gode geheiligd worde 

naar Zijn Woord, gelijk onze Godvreezende overigheden dat ten dage onzer 
vaderen gedaan hebben, [...] 

2. Dat er krachtdadige maatregelen genomen worden tegen het ligtvaardig 
zweeren en vloeken, in onze dagen zoo algemeen en Godonteerend gebruike
lijk, waardoor de toorn van God over land en volk gebragt wordt [...] 

3. Dat de roepende zonde van hoererij en overspel in onze dagen zoo alge
meen en hoogsteigerend, strengelijk beteugeld en t'huis gezocht worde; dat 
de voltrekking der huwelijken gemakkelijk gemaakt en bevorderd worde gelijk 
weleer, opdat zoo velen , die thans bij eikanderen liggen gelijk de Heidenen, 
geheel en al verantwoordelijk gesteld worden, en die zonden, gelijk ten dage 
onzer vaderen, naar gelang van het misdrijf, gezocht worden, al was het zelfs 
gelijk toen, met verbanning, confiscatie van goederen, ja den dood zelfs, [...] 

4. Dat eindelijk^* de Gereformeerde Godsdienst voortaan niet meer zij een 
bajert en samenraapsel van alle kelterijen, maar dat de eed der predikan
ten naauwkeurig omschreven, en die van 1618 en 19 hersteld worde, gelijk 
daartoe, schoon te vergeefs, door vele geloovigen in dit jaar aanvraag aan de 
Synode gedaan is; [...]"''^ 

De actieve rol van de overheid in kerkelijke en religieuze zaken werd door De Cock 
ook bepleit in het Smeekschrift van de kerkenraad van de afgescheiden gemeente 
te Smilde aan de Staten-Generaal van november 1836. In dit document springt het 
citaat naar voren dat De Cock geeft van het smeekschrift van John Knox, gericht tot 
de Staten van Schotland (1556): 

"Zoo neem ik voor, beknopt, doch vrijmoedig te spreken, 't geen God door 
zijn Woord mij verzekerd waarachtig te zijn. 1. Dat gij in Conscientie gehou
den zijt boosdoeners te straffen, en de onschuldige die uwe hulp verzoeken, te 
beschermen. 2. Dat God van u vereischt, te bezorgen, dat uwe Onderdanen 
recht onderwezen worden in zijne ware Rehgie, en dat dezelve bij u lieden 
gereformeert word, indien misbruiken inkruipen, door boosheid des Satans, 
en verzuim der menschen. 3. Dat gij gehouden zijt, van hun eerampt af te 
zetten en met den dood te straffen (indien de misdaad zulks eischt)den geenen 
die het Volk bedriegen, of hen van het voedsel hunner zielen, Gods levendig 
Woord, beroven, enz."'* 

Dit laatste maakt duidelijk dat de doodstraf voor ketters ene belangrijke overweging 
was in de visie van Knox op de reformatie van zijn vaderland, geheel overeenkomstig 
Deuteronomium 13:6-11, iets wat ook bij De Cock ook op instemming kan rekenen 
bij diens program tot herstel van Nederland. Dit curieuze punt - doodstraf voor ket-

Het woord 'eindelijk' is hier geen uitroep van verlangen, maar een aanduiding voor het laatste punt dat 
De Cock hier naar voren brengt. 
De woorden die tussen haken [...] staan zijn weggelaten; zij geven een nadere precisering van de his
torische context van de zaken door De Cock aangedragen. 
H. de Cock, VG., II, 4D8V. 
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ters  is echter in het smeekschrift Ernstig Vertoog dat hij een half jaar later opstelde 
(aan de koning en de StatenGeneraal) niet meer terug te vinden. Hierin is de straf 
van verbanning de zwaarste die een rol speelt in de gedachtegang van De Cock.^' 
Het spectrum van de wensen van De Cock t.a.v. het door het gewenste optreden 
van de overheid is breed: het strekt zich uit van het verzoeken om bescherming en 
vrijheid tot het zeer strenge optreden tegen de 'Baaipriesters' die de ware godsdienst 
tegenstaan. Hier blijkt welk ideaal De Cock voor ogen had: een voluit gereformeerde 
staat waarin de hele samenleving de wetten van God uitvoerde. Daarbij was er wei

nig of geen ruimte voor hen die 'de valse godsdienst verkondigen'. Centraal diende 
te staan 'het eerste en grootste Gebod de eer en de dienst van den Heer'; die 'eerste 
wet onzer Vaderen' werd krachtig gehandhaafd.'' 
De Cock die hier sterk in historische categorieën dacht, streefde daarmee naar terug

keer van de verhoudingen van vóór 1795. Daarom moesten alle veranderingen, met 
name die van 1816, teruggedraaid worden. Daarmee verwierp hij de beginselen 
van zijn eigen tijd en liet tegelijk zien hoe hij het verleden idealiseerde. Immers, of 
de vrijheid voor 'andersdenkenden' in zijn ogen ook even groot zou moeten zijn 
als in de laatste decennia van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden is te 
betwijfelen  zeker omdat er tegen het einde van de 18* eeuw in toenemende mate 
gehandeld werd vanuit motieven van tolerantie die de positie van de Gereformeerde 
Kerk steeds meer had ondermijnd. 
Scheiding van kerk en staat kwam niet in de visie van De Cock voor. Hij was daar

van afkerig, omdat dit idee 'een gevolg was van het ongeloof der vorige eeuw'; toen 
waren staat en kerk 'afgebracht van den eeuwigen rots der waarheid', met als gevolg 
dat beiden 'aan velerlei ellende zijn ter prooi gesteld'.^' Hier zijn zowel kerk als staat 
dus 'gescheiden' van het gereformeerde geloof; zij hebben de wijsheid van de wereld 
hoger geacht dan die van God. 
De Cock bleef dus sterk historisch denken.*" Toch heeft hij ingestemd met het Adres 
van de Synode van Amsterdam1836 aan de koning, waarin wel voor een zekere 
scheiding van kerk en staat werd gepleit. Dat had concreet tot inhoud dat een over

heid wel gerechtigd was om een synode samen te roepen, maar zich niet inhoudelijk 
met het besprokene mocht bemoeien.'*' 

Een nieuwe algemene protestantse synode? 
Het is een diepe wens van De Cock geweest (na de Afscheiding !) dat er een algemene 
synode van de hervormden én afgescheidenen zou worden gehouden waarin deze 
samen zouden beslissen over de toekomst van de kerk der reformatie. Die gedachte 
was niet helemaal nieuw, gelet op een suggestie van ds. D. Molenaar in zijn befaamd 
geworden Adres aan alle mijne hervormde geloofsgenooten van 1827 dat hij toen als volgt for

muleerde: "Is men van oordeel dat onze kerk, dat onze Dordsche Vaders gedwaald 
hebben? Goed! Maar waarom dan niet eene algemeene kerkvergadering belegd en 

' ' H. de Cock, VG., II, 47S. 
■"> H. de Cock, V.G., I, 268. 
" Hel. de Cock, Hendnk, 25. 
*" O p de historische component in De Cocks denken heeft de Apeldoornse kerkhistoricus J.Hovius gewe

zen m zijn rede Gewhudanswanrdeenng by Hendnk de Cock, Sneek 1947. 
" Handelingen Amsterdam1836, artt. 1518, 20, 51; de tekst van het Adres vindt men in: Hel. de Cock, 

Hendnk, 489517; enJ. Verhagen, De Geschwdenu der Chr. Geref. Kerk, 526556. 
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een bedaard en Christelijk adres aan alle Hervormden gemaakt met voorstel om 
de leer te veranderen en dan gezien wie dat niet verkozen, de kerken en goederen 
eenvoudig en in groote bedaardheid verdeeld en m vrede en liefde langs dien weg 
bevorderd?"*^ 
In nauwe aansluitmg aan de gedachten van Molenaar wenste De Cock m de nazo

mer van 1834 m het hierboven vermelde adres aan de StatenGeneraal: 
'dat er eene algemeene Synode, gelijk in de 17* eeuw belegd worde, opdat de 
waarheid onderzocht, en naar Gods Woord, tegen deszelfs vijanden bepaald 
en verdedigd wordt, of eene afscheiding en eene regtmatige verdeeling der 
goederen, opdat schoon Israel afhoerere, Juda immers niet schuldig worde, 
en land en volk verloren gaan." 

In 1835 liet De Cock aan de synode van de Hervormde Kerk eenzelfde wens 
horen: 

". . . dan wil ik ook met ds. Molenaar U HoogEerws. wel gebeden hebben, om 
Zijn Majesteit den Koning te bidden dat er eene zamenroepinggehouden worde, om te 
Zien wte bij de Oude Gereformeerde leer wenschen te blijven en wie nut, opdat op nieuw geen 
conscientiedwang of Geestelijke tiranmj ingevoerd of opgedrongen worde. '"^ 
Na het Koninklijk Besluit van 5 juli 1836 stelde De Cock het Ootmoedig Smeek

schrift op namens de noordelijke afgescheiden gemeenten, waarin het beleg

gen van een algemene synode als eerste wens naar voren werd gebracht. Ver

volgens werd de door ds. Molenaar geuite wens tot 'boedelscheiding' door 
De Cock overgenomen. Als derde punt noemde De Cock de 'provisionele 
vrijheid' tot het moment van een definitieve regeling. 

Nóch van de koning, nóch van de Hervormde synode kreeg De Cock antwoord; 
daarom richtte hij zich in 1837 tot koning Willem I, diens ministers en de Staten

Generaal, met het Ernstig vertoog We citeren de slotwoorden van De Cocks betoog:'''' 
" 1. Eene wettige, algemeene of Nationale Synode te doen zamenkomen, gelijk 

weleer ten dage onzer Vaderen, onder dezelfde conditien en regelen, waar 
begonnen wordt met dien zelfden plegtigen eed, waarmede zij toen begonnen 
zijn, en, waar ons die vrijheid regten verleend worden, die toen door onze 
Vaderen verleend en gegeven zijn aan de Remonstranten, opdat het blijke 
dat niet wij, maar onze tegenstanders de Remonstranten of beroerders onzer 
dagen zijn enz. 

2. Dat ons tot zoo lange die vrijheid en bescherming verzekerd worde, die geen 
secte ter wereld dusverre in ons vaderland is geweigerd, en die ons naar de 
wetten van den lande als Gereformeerden toekomt, en waaromtrent onze 
vijanden zelfs meermalen openbaar getuigenis hebben afgelegd, als in de leer 
van die onze vaderen niet afwijkende."'*^ 

D Molenaar,/Irfrei, lOv 
H de Cock, Verder herval, 42, in VG, II, 33 
H de Cock schreef dit mede namens de afgescheiden ambtsdragers van Groningen en Drenthe 
De laatste opmerking heeft betrekking op het oordeel van de r k pastoor H A !■ Plekenpol van Aduard 
die De Cock c s beschouwt als 'streng Gereformeerden' en die — aldus De Cock  'niet betwist dat 
WIJ blijven bij hetgeen onze Vaderen gevoeld, geloofd en gehandhziafd hebben' H de Cock, Ootmoedig 
Smeekschrift, 16, in VG, II, 447 
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Kritiek uit eigen kring 
De Cocks gedachten omtrent een algemene synode werden in zijn eigen omgeving 
met door iedereen gedeeld Met name vanuit Assen kwamen bezwaren naar voren 
Daar heten de ambtsdragers Smeedes, Veeninga en Mulder zich in meer dan een 
zaak leiden door de visie van ds Scholte *'' Dat bleek wel toen op de vergadenng van 
de afgescheiden gemeenten van Drenthe op 21 september 1836 *̂  Daar stond men 
voor de vraag welk 'ontwerp van adres aan de koning' men 70u steunen dat van 
De Cock of dat van Scholte Men vergaderde er op 18 oktober 1836 opnieuw over 
Er was een bnef binnengekomen van Scholte (ovengens gericht aan De Cock) met 
bezwaren tegen een verzoek aan de koning om een algemene synode Scholte stelde 
1 we mogen nooit aan de Koning de macht toekennen een synode te beleggen, dit 
moet door de kerk geschieden, 2 we kunnen nooit zitting nemen in een synode van 
mannen van wie wij als 'antichnstisch' zijn afgescheiden Dit zou een rechtstreekse 
verloochening der Scheiding zijn Bovendien, aldus Scholte in zijn bnef "Wij kun
nen nooit vragen om behandeld te worden op gelijke wijze als de Remonstranten 
op de Dordsche Synode Want dan 7ouden wij leugenaars en dienaars van de anti-
chnst als onze eboordelaars moeten erkennen, en wanneer WTJ hiertegen opkwamen 
zouden wij evenals de Remonstranten stadsarrest kunnen knjgen van de pobtieke 
commissanssen " 

Veeninga stelde zich in zijn bnef van 7 november 1836 aan De Cock geheel op in de 
hjn van Scholte De daann mtgeschreven mening mag men beschouwen als dat van 
de Asser kerkenraad We citeren een kenmerkend gedeelte "Ook begnjp ik niet hoe 
UEW vragen kan om eene Sinode door de Koning uit de Hervormde Kerk te doen 
samenkomen, en verlangen kunt, daar behandelt te worden, gelijk de Remonstran
ten door onze vaderen behandelt zijn geworden, zullen zij dan oordeelvelders zijn, 
over de waarheid of niet waarheid onzer zaak-* Zal het dan door hunne uitspraak 
bhjken dat wij Remonstranten of beroerders onzer dagen zijn, of zij'' En wilt gi) 
UEW aan haar oordeel en uitspraak onderwerpen' Och wat is daarvan te wagten, 
of zal de plegtig te doene eed hare conscientie binden aan de waarheid, om die te 
huldigen "« 
Dit kntische punt was voor Assen voldoende reden om zich met een eigen adres tot 
de koning te richten en in het voortraject daarvan de gouverneur van Drenthe op te 
roepen de aanvraag om vnjheid en bescherming in gunstige zin voor te stellen bij de 
regenng in Den Haag Uit de bnef aan de Drentse gouverneur (27 november 1836) 
bhjkt hoe de Assenaren zich op hun gereformeerde geloofsbehjdenis benepen en van 
daaruit op het scherpst van de snede redeneerden We citeren daaruit het volgende 

"WIJ nemen al verder de vnjheid UHEDveste op te merken, dat de vervolgingen welke 
tegen ons aangericht worden, alken steunen op de veronderstelling dat wij een nieuwe secte 
Zijn en een nieuw kerkgenootschap oprichten, en dus geene aanspraak zouden hebben op de 
bescherming bij art 191 der Grondwet toegezegd, waarop wij het volgende noch vermeenen 
te moeten antwoorden 

Zie o m C Smits Afsch V 99-105 slechts een van de Asser ambtsdragers ouderl ingJJ Koetsier koos 
wel voor het adres van De Cock 
Notulen PV Drenthe 21 september 1836, art 5,6, zie voor de inhoud de 'Nota ' met de bnevenvanDe 
Cock en Scholte die als bijlage aan deze notulen is toegevoegd 
R J Veeninga aan H de Cock, 7 november 1836, m Archief De Cock, GA Kampen in\ nr 40 
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/'. Dat het Strafwetboek spreekt van - en verbiedt assoaaties van meer dan 20 personen 
zonder toelating des Konings 
2'. Dat de Grondwet daarentegen geene associaties noemt, maar Godsdienstige Gezindheden 
art. 191 - Belijders der Onderscheiden Godsdiensten art. 192 
3' Dat eene associatie alleen gekend wordt uit hare wetten, Reglementen en Statuten en 
ofschoon dezfi associatie ook al mogte zyn te zamen gesteld uit personen welke tot dezelfde 
gezindheid behoorden, zulk eene assoaatie wel zoude kunnen blijven bestaan, wanneer in 
vervolg van tijd een gedeelte dier personen of alle, tot eene andere gezindheid mogten overgaan, 
alleen met deze uitzondering dat zulk eene associatie in dit geval zich niet meer zoude kunnen 
noemen naar den naam dier gezindheid welke zy verlaten heeft 
4'. Doch dat eene Godsdienstige Gezindheid waarvan de Grondwet spreekt alleen gekend kan 
worden uit de Belijdems des Geloof, en dien ten gevolge den Gereformeerde Gezindheid uit 
de belijdenis begrepen en de formulieren van eenigheid. als de 37 Geloofsartikelen. Heilder-
bergsche Cathechismus en Leerregels der Synode van Dordrecht gehouden in 1618 en 1619. 
zoo dat niet de Reglementen en Statuten in en na 1816gemaakt en dus daarenboven ook na 
de invoering der Grondwet noch het Bestuur waardoor het Hervormd Kerkgenootschap gere
geerd en bestuurd wordt, het kenmerk is der Gereformeerde Kerk, noch kan zyn, maar alleen 
deszelfs Belijdenis begrepen [en de voormelde formulieren van eenigheid dier kerk. 
Uit dit alles volgt onwedersprekelijk vanzelve, dat zy welke in belijdenis en in wandel aan 
die formulieren getrouw blijven, ook zyn en blijven ware Gereformeerden, en behooren tot 
eene dier Gezindheden welke by de Grondwet zyn gewaarborgd en bescherming toegezegd 
ah toen reeds bestaande: terwijl een Kerkgenootschap daarentegen welke in 1816 en derhabe 
na de invoering der Grondwet is opgengt en daarenboven van de leer der Gereformeerde Kerk 
afmjkt, ophoudt de Gereformeerde Kerk te zyn, eene nieuwe Secte wordt, en ofschoon dan 
ook al komnglijke toelating en bescherming genietende, echter geen aanspraak kan maken op 
de bescherming aan de bestaande Gezindheden by de Grondwet verleend; wanneer men het 
woord bestaande wil brengen tot de tijd van de invoering der Grondwet, gelijk men zulks toont 
te willen door ons te vervolgen. ""* 

Het adres heeft geen positieve wending opgeleverd voor de afgescheiden gemeente 
van Assen, al moet wel gezegd worden dat gouverneur Van Ewijck in zijn advies aan 
de regenng openstond voor 'mondelinge onderhandelingen'; de regering hield voet 
bij stuk door naar de voorwaarden in het KB van 5 juli 1836 te verwijzen. 

Het Ootmoed ig Smeekschrift (1836) 
Het door De Cock opgestelde adres, het Ootmoedig Smeekschrift, namens de gemeen
ten in Groningen en Drenthe, werd door deze kerken aanvaard, met uitzondering 
dus van de afgevaardigden van Assen. Zij gingen een eigen weg door een verzoek
schrift op te stellen dat overeenkwam met het Adres van de kerken in Zuid-Holland, 
Utrecht, Noord-Brabant en Gelderland, waar de inzichten van Scholte dominant 
waren. Hoe ernstig een dergelijke keus werd opgevat, blijkt uit de reactie van A.M.C. 
van Hall aan Scholte; deze advocaat stelt namelijk dat het adres van De Cock en van 
de noordelijke gemeenten reden is 'dat wij met hen niet verenigd kunnen blijven, 
omdat zij dan niet in waarheid gescheiden zijn'.^° 

Schnjven van R J Veeninga c s aan de gouverneur van Drenthe, 26 november 1836, in Archief Gou
verneur Drenthe, Drents Archuf De hier weergegeven spelhng van de naam Heidelbergse Catechismus 
IS zoals Veemnga dat in deze bnef twee maal deed 
Bnef A M C van HaU aan H P Scholte, 30 juni 1837, m C Smits,4/Sc/i, V, 363. 
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De afgescheiden gemeenten van Friesland, die zich in een gezamenlijk adres tot de 
koning richtten in december 1835, gaven te kennen dat zij zelf de financiën van hun 
gemeenten behartigden en geen steun van de overheid verwachtten; ook dat ze geen 
aanspraak zouden maken op de goederen van de NHK; het ging de Friese kerken om 
een eind aan de vervolgingen en om bescherming. 
De beschikking van de koning was in alle zaken negatief 

Beoordeling 
Hoewel de wens van De Cock inzake een algemene protestantse synode nooit is 
gehonoreerd, is het toch juist om er bij stil te staan. Men zou hier de vinger kunnen 
leggen bij het mogelijk materieel gewin dat de afgescheidenen op een enkele plaats 
— zoals in Ulrum - zouden bereiken doordat ze de kerkelijke goederen zouden terug
krijgen, omdat daar een besluit van de kerkenraad de basis vormde voor het kerkelijk 
handelen. Maar zo'n gang van zaken zou in veel andere gemeenten niet gemakkelijk 
plaats kunnen vinden, men was daar een minderheid. Maar het materieel gewin was 
ook niet het doel van De Cock. Hij wilde de kerk hermodelleren naar de oude orde
ning, zoals die in Dordrecht 1618/19 was vastgesteld. Die 'reformatie' had allereerst 
betrekking op de leer, de belijdenis van de kerk, en daarnaast ook op de kerkorde; en 
dan zou de zaak van de kerkelijke goederen ook wel aan de orde komen. 
Men kan zich bij de door De Cock voorgestane gedachten ook afvragen welke relatie 
hij nog meende te hebben met de kerk die hem had uitgeworpen. En welk appèl kon 
hij nog laten uitgaan op de kerkgemeenschap die hem had uitgestoten? De Cock 
had toch in 1834 verklaard dat de Hervormde Kerk een 'valse kerk' was geworden? 
De breuk met de N H K was feitelijk definitief - zeker als men via een verklaring de 
plaatselijke gemeente had verzocht zich als lid te laten uitschrijven. 

Ook kan men zich afvragen hoe De Cock van een koning die zich volstrekt nega
tief opstelde tegenover de afgescheidenen toch nog iets verwachten dat gunstig zou 
uitpakken voor hen? Had De Cock misschien enige hoop zoals de vrouw in Jezus' 
gelijkenis van de onrechtvaardige rechter? De visie van Scholte en van diens Asser 
medestanders ten opzichte van de taak van de koning in kerkelijke zaken was juist. 
De Cocks idee van een 'koninklijke' synode was feitelijk onreahstisch. Toen het dui
delijk werd dat er van een dergelijke synode nooit sprake zou zijn, zette De Cock een 
koers uit die gekenmerkt werd door het aanvragen van godsdienstvrijheid, ook als 
de condities konden inhouden dat men zich in de naamgeving van de kerken moest 
schikken naar de wil van de koning. De Cock kon moeilijk afstand namen van de his
torische banden tussen Staat en Kerk; daarmee kreeg hij te maken met een oppositie 
die - ook vanwege andere verschilpunten - uitmondde in een vroegtijdige scheuring 
onder de afgescheidenen. 

Van Willem I naar Wil lem II 
Koning Willem I maakte in de herfst van 1840 bekend dat hij had besloten 'de Kroon 
neder te leggen en over te geven aan den wettigen Troonopvolger'.^' In een schrijven 
van de regering aan alle protestantse predikanten werden dezen uitgenodigd om op 

'̂ Schrijven van de Minister van Staat 'Aan de Leeraars der Protestantsche Kerk', De Cock kreeg dit ook 
persoonlijk toegezonden. Archief De Cock, GA Kampen, inv. nr. 38. 
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zondag 6 oktober 1840 voor de nieuwe koning tot God te bidden om 'wijsheid, moed 
en kracht'. 
Ten aanzien van de afgescheidenen zette de nieuwe koning vrijwel onmiddellijk 
nieuwe beleidslijnen uit. Op 24 november kregen de gouverneurs van de provincies 
de opdracht een eind te maken aan de inkwartieringsmaatregelen.^^ Ook werd de 
vervolging m.b.t. godsdienstige bijeenkomsten stopgezet en de nog lopende juridi
sche zaken in dezen opgeschort. Reeds betaalde boeten konden niet worden terug
gevorderd. 
De afgescheiden synode van Amsterdam, in vergadering bijeen van 17 november tot 
3 december 1840, besloot op 1 december een commissie af te vaardigen om koning 
Willem II een adres aan te bieden bij gelegenheid van een koninklijk bezoek aan 
Amsterdam. De Cock was een van de commissieleden. 
Het doel van het adres was als volgt omschreven: 
" 1. Den koning de gevoelens der vergadering bij het aanvaarden der regeering 

door Hoogstdenzelven te openbaren; 
2. Volledige vrijheid van godsdienst te verzoeken en daarbij de aanneming der 

Dordsche kerkorde te melden; 
3. De erkentenis der vergadering te betuigen, wegens de middelen, die reeds 

door Z.M. aangewend worden, om de klachten over de inrichting van het 
lager onderwijs te onderzoeken en ook deswegens vrijheid te vragen." 

Afgesproken was dat De Cock namens de commissie het woord voerde. En met vrij
moedigheid heeft hij dat ook gedaan. Hij bedankte de koning namens de gemeente 
te Bunschoten voor het terughalen van de soldaten die daar vanaf 16 oktober 1836 
tot zondag 29 november 1840 de afgescheidenen hadden gecontroleerd en vervolgd. 
En toen ontspon zich - naar het woord van Helenius de Cock in zijn biografie over 
zijn vader - een 'hoogst belangrijk gesprek'. Daarin nam De Cock de gelegenheid 
waar om de koning te wijzen 'op de noodzakelijkheid eener vernieuwing des harten 
door den H. Geest en het geloof in den Heere Jezus Christus'.^' 
De sfeer was hier dus totaal anders dan tijdens de audiëntie bij Willem I in 1834. Het 
heeft Hendrik de Cock, die altijd een warm aanhanger was van het Huis van Oranje, 
weer meer vreugde gegeven als onderdaan te mogen leven onder een koning uit dit 
vorstenhuis. De vrijheid van de kerken werd onder Willem II een vast gegeven. 
Op 9 januari 1841 maakte Willem II bij K.B. bekend, na de Raad van State gehoord 
te hebben, dat hij een eind wilde maken aan 'de klagten over de toepassing van het 
Koninklijk besluit van den 5denjulij 1836'. Dat had betrekking op het eerste KB van 
Willem I, waarin een kleine opening was gemaakt voor erkenning van de afgeschei
den gemeenten.'* 

Vanaf 1841 betekende het 'dat afgescheidenen van het Hervormd Kerkgenootschap, 
welke zich als eene Christelijke afgescheidene gemeente zouden verlangen te ves
tigen, zich aan ons ter toelating en erkenning als zoodanig kunnen vervoegen, bij 
een schriftelijk en individueel onderteekend adres', waarbij een aantal documenten 
diende te worden gevoegd over de interne organisatie van de gemeenten, waarbij 

52 EL. Bos, ArchieJibMm, W, 410v. 
5' Helenius, de Cock, Hendnk, 628. 
^ Het is veelzeggend dat de minister van justitie over het KB van 5 juli 18365 zegt dat de 'groote begin

selen' ervan in het nieuwe KB worden gehandhaafd. EL. Bo5, Archt{fstukken, TV, 409. 
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de zelfstandigheid inzake de financiën een kernpunt vormde. In de praktijk werd de 
erkenning afhankelijk gemaakt van het minimale aantal van tien afgescheidenen die 
samen een gemeente vormden. De vrijheid was nu een feit. Vanuit de gemeenten die 
De Cock had geïnstitueerd klonken geluiden van diepe dankbaarheid en tevreden
heid. Men kon onder het bewind van de nieuwe koning in alle rust verder; in vrijheid 
kon men kerkgebouwen en pastorieën laten verrijzen en kon men ongestoord de 
erediensten bijwonen. 
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Bijlage | HENDRIK DE C O C K OVER VERVOLGING EN 

GERECHTIGHEID, TEKST GESCHREVEN IN DE 

GEVANGENIS, 1834/1835 

12 bladzijden in handschrift, bron: Archuf De Cock, GA Kampen, inv. nr. 4. 

T E K S P ^ 

De vijanden der waarheid staan meestijds bij hun woord als de Staten bij de troon 
en oefenen de geregtigheid geUjk daarvan Gen. 31:4P^. Maar bij ons sta het voor
vaderlijk spreekwoord onwrikbaar: een woord een woord, een man een man. En de 
zinspreuk van keizer Ferdinand, Roomsch keizer anders in de dagen der Reformatie 
van 1558-1564: Men moet geregtigheid oefenen , al zou alles 't onderste boven gaan. 
Waarlijk navolgenswaardig voor alle overigheden en Regters. 

Toen in het vorige jaar de vijanden der waarheid raasden en tierden, bij de aanwij-
zmg der valsche leer en droggronden onzer tegenwoordige dagen in Brouwer en 
Reddingius^' had de ...?^ courantier zich laten bewegen op sterk en menigvuldig 
aanhouden, gelijk hij zeide, om daaromtrent een stukje op te nemen in gebonden 
stijl, met de betuiging om voortaan zulks in het geheel niet meer te doen. Dat hij 
een openbare leugenaar is, toont de geschiedenis onzer dagen, daar hij wel dege
lijk medewerkt met alle kinderen der ongehoorzaamheid, om de kinderen Gods te 
onderdrukken, en de waarheid en hare belijdenis in een zwart daghcht te stellen, en 
ware het mogelijk overigheden, en onderdanen. Leeraren en Gemeenten, allen tegen 
haar gaande te maken. 

V. In de Courant toch van den 26sten Nov. 1834 leest men het volgende: 
'"In berigten uit Pruissen beklaagt men zich zeer over de meer en meer toene
mende woelingen der zoogenaamde Separatisten Men meldt dat in Silezie^' 
geheele dorpen gevonden worden welke ondanks alle welmeenende verma
ningen van den kant des bestuurs gehoorzaamheid aan hun kerkelijke overig
heid weigeren, zoodat men genoopt zal zijn dezelver daartoe te noodzaken. 
-En 

De hier gepubliceerde tekst van Hendnk de Cock is nooit eerder gepubliceerd, hij is zo getrouw moge
lijk overgenomen van het origineel 
In Gen 31 41 gaat het over de geschiedenis van Jacob bij Laban, die het loon van Jacob keer op keer 
verandert 
Met Brouwer en Reddingius doelt De Cock op de twee door hem bestreden predikanten resp te Uit
huizen en te Assen 
De Cock het hier enige ruimte open, misschien om een toevoeging te geven m b t de persoon van de 
courantier 
Over de separatisten in Silezie: de geschriften van Peter Maser (zie de hoofdtekst van dit hoofdstuk) 
vormen een uitstekende bron 
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y.^" In de Groninger Courant van den 15den December vindt men het volgende: 
Men verneemt dat vanwege Z.M. den Koning op deze wijze is geantwoord op 
het verzoek van J. Branderhorst, N. Br, zich noemende ouderlingen en dia
kenen der Gereformeerde Gemeente van Doeveren, Genderen en Gansoyen, 
strekkende om voor zich en de personen die zich hen hebben afgescheiden 
van het Nederlandsch Hervormd Kerkbestuur, vrijheid te erlangen tot Gods
dienstoefening, en om te worden gehandhaafd in het bezit der kerken en ker
kelijke goederen:^' 
l''. Dat hun predikant H.P. Scholte niet om zijne predikwijze of leerstellige 
gevoelens, maar wegens inbreuk op de kerkelijke verordeningen en verzet 
tegen de kerkelijke besturen is gesuspendeerd geworden; en dat dus de suppli
anten het geheel verkeerdelijk doen voorkomen, alsof de afscheiding. Waartoe 
zij met zoo veel overijling besloten hebben, nodig was geweest tot bewaring 
van hunne gewetensvrijheid. 
2'. Dat zij in deze scheuring volhardende, niet langer als Hervormden of 
Gereformeerden kunnen worden aangemerkt, vermits er geen ander Her
vormd kerkgenootschap in dezen lande erkend wordt, dan datgene welks 
organisatie is geregeld door de reglementen en verordeningen, welke door 
den koning zijn bekragtigd, en bestuurd wordt volgens de voorschriften 
daarin vervat. 
y. Dat door een toegeven aan hunne aanmatiging, de Hervormde Kerk wer
kelijk zoude ontbonden worden, vermits daaruit zou voortvloeijen, dat elke 
Gemeente zich verordeningen en bestuur naar willekeur zou mogen verkie
zen. 
4'. Dat de kerken en kerkelijke goederen te Doeveren en Genderen behoren 
aan het Hervormde Kerkgenootschap, en dat zij zich van dat genootschap 
afscheurende, alle regt en aanspraak daarop verliezen. 
5'. Dat voorts de grondwet aan hen geensints het regt geeft tot Godsdienst
oefening, vermits dezelve wel aan elk de volkomene vrijheid van Godsdien
stige begrippen waarborgt, maar alleen aan de in het Koningrijk bestaande 
gezindten bescherming verleent. 
6'. Dat zij derhalve geen aanspraak hebben op vrijheid tot uitoefening van 
Godsdienst, voor en alleen de secte, welke zij door hunne scheuring willen 
vormen door den koning erkend, en daaraan met de bestaande gezindheden 
Regt op gelijke bescherming verleend mogt zijn. -
T. En dat, op grond van al het aangevoerde de verzoeken door de suppli
anten gedaan, door Zijn Majesteit worden gedeclineerd en gewezen van de 
hand, met vermaning om terug te keeren tot de gehoorzaamheid aan het 
door Hoogstdenzelven erkend Hervormd Kerkbestuur.^'^ 

De nummenng van deze punten door De Cock is om ons onbekende redenen afwijkend 
De tekst van het rekest uit Doeveren t a (d d 12 november 1834) bij F L Bos, Archwjstukken, II, 73v, dat 
van het besluit van de regenng daarover (d d 27 november 1834) o m in Archief Classis Assen NHK 
(ingekomen stukken 1834), Drents Archief Assen 
Dit krantenbencht komt letterhjk overeen met de tekst van de beschikking van de minister van Ere
dienst (echter zonder de door De Cock vermelde nummenng), daaruit bhjkt dat de krant zelf geen 
redactionele tekst heeft opgesteld of een eigen commentaar heeft gegeven 
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4*̂ . In dezelfde Courant van de 26den December 1834 onder het rubriek Gronin-
gen: 

Volgens een berigt in de Haarlemsche Courant is de Heer H.P. Scholte, die zich met 
een deel zijner Gemeente van Doeveren, Genderen en Gansoyen van de Neder-
landsche Hervormde Kerk heeft afgescheiden, dien ten gevolge door het Provinciaal 
Kerkbestuur van Noordbraband bepaaldelijk als Predikant gedimitteerd.''^ 

2"". En in diezelfde Courant onder het rubriek Londen. 
Wat de maatregelen van inwendige oude, als de Hervorming der Kerk, de wetgeving 
op de tienden enz. betreft, is het gemakkelijk te zien, dat het Nieuwe Kabinet zooveel 
alleen zal toegeven, als het onmogelijk weigeren kan. -

Een weinig hierna ontving ik in mijne Gevangenis om Christus wil, deze letteren, die 
getuigenis dragen van de hitte der vervolging onder ons, schoon nog onder de leuze 
van Godsdienstvrijheid. 

5". Geliefde leeraar en Broeder in den Heere! 
Ons vonnis is gevallen met 8 Gl. Boete en de kosten, en volstrekt verboden om niet 
met twee of drie slegts te samen te komen, om over den Godsdienst te spreken, doch 
wij mogen er wel over denken; ook hebben zij ons brave menschen verklaard. De 
Heere de VerbondsGod sterke leide en vertrooste U en al zijn volk, en doe ons veel 
zien op Zijne beloften. 

Uwe Zuster in den Heere. 
E. Schildkamp 
geb. Zand.'''' 

Ik kan niet beoordelen of alle die Couranteele berigten waar zijn, maar dit eens 
verondersteld zijnde hoe treurig ziet het en dan niet uit van rondomme, en hoe zien 
wij den Brief niet nadruk bevestigd in onze dagen hetgeen Ps. 22:2 geschreven staat: 
(en Hand. 4:27, Want in den waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kindjezus ... 
beide Herodes en Pontius Pilatus ) 
De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen 
den Heere en tegen Zijnen Gezalfde. Maar indien zij niet wederkeeren de bedreiging 
(Ps. 2 VS. 9) komt ook gewis, och of dan alle de vermaning vs. 10, 11 en 12 nog horen 
mogten! 
De edele Hervormer Joh. Knox*"̂  zeide eens in zijne dagen tegen Maria, koningin 
van Schotland: "Maar och helaas! Wat rekenschap zullen de meeste part der vorsten 
kunnen geven voor den Oppersten Rigter, wiens troon en autoriteit zij zoo schande
lijk misbruiken? De klagte van Salomo is ten deze dage zeer waarachtig, dat geweld 
en onderdrukking den troon Gods op aarde bezitten, want terwijl moordenaars, 
bloeddorstige menschen, onderdrukkers enz. zich voor Koningen en Prinsen durven 

Gedeniittccrd wil zeggen: ontslagen, afgezet. 
E. Schildkamp-Zand behoorde tot de eerste afgescheidenen van de gemeente ie Groningen; haar man 
was eerst bakker en later boekdrukker-uitgever. Zij was een van de regelmatige bezoekers van De Cock 
in de gevangenis; zie hfst. 11 (bijlage). 
Over Knox zie men de aantekeningen in het hoofdstuk over het theologisch profiel van De Cock. In de 
Groninger gevangenis heeft De Cock veel over John Knox gelezen. 
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vertonen en de arme Heiligen Gods verbannen en uitgeworpen worden, wat zullen 
wij zeggen dan dat de duivel bezit van Gods troon heeft genomen, dewelke vree-
selijk behoort te zijn voor alle kwaaddoeners en een toevlugt voor de onnozelen en 
onderdrukten? En hoe kan het anders zijn? Want de vorsten willen niet verstandiglijk 
handelen - Gods wet versmaden zij, zij zijn meer geoefend in spelen en zingen dan 
in Gods allergezegendste woord te lezen en te horen. - En zou hij, zoo hij in onze 
dagen leefde, en de onderdrukking van Gods kinderen in zoo verscheiden oorden der 
wereld vernam, die klagte niet ook heden ten dage doen horen en vernieuwen. - J a 
hij zou het zonder schroom en omzien gelijk hij zulks gedaan heeft in zekeren brief 
aan de koninginne regente van Schotland, waar hij in de bijvoegsels zegt ook onder 
anderen het navolgende: 

"Uit de woorden van Christus Matth. 23:32 en 35 Vervult de mate uwer 
vaderen opdat op u kome al het regtvaardige bloed dat vergoten is op den 
aarde van het bloed des regtvaardigen Abels af tot het bloed Zachariae - is 
het blijkelijk dat de moordenaars van onzen tijd, schuldig zijn aan al het bloed 
dat gestort is geworden van den beginne des werelds; en het is maar billijk en 
u zegt dat het zoo zij: Want al wie het bloed van iemand van Christus leden 
vergeit, wegens het belijden van Zijn waarheid die stemt toe, aan al den mond, 
die van den beginnen over de zaak begaan is. Gelijk er is eene gemeenschap 
van al Gods uitverkorenen, van welke ieder lid deelgenoot is van Christus 
geregtigheid, zoo is er een gemeenschap onder de verworpelingen waardoor 
ieder een van het zaad der slange, schuldig is aan al de ongeregtigheid die 
het heele ligchaam begaat, omdat zij alle te samen tegen Jezus Christus en 
tegen Zijn eeuwige waarheid zijn, ieder een dienende de Satan, den Prins 
dezer wereld in haar rang,staat, trap of ouderdom. De Koningen en Prinsen 
die door macht Gods volk onderdrukken, en niet willen lijden dat zij waarlijk 
God dienen, gelijk hij geboden heeft, maar haar willen in Egypten houden, 
zijn broeders en medegezellen van Pharaos. De Bisschoppen en Priesters met 
haar Vaders de oude Phariseen, hebben de sleutel der kennis^* weggenomen, 
en hebben het Koninkrijk der Hemelen voor de menschen toegesloten, zodat 
zij zelfs niet willen ingaan noch anderen toelaten in te gaan. Gelijk de Satan 
door boosheid de allerheiligste instellingen van Gods geboden van de eerste 
tafel verdorven heeft, invoerende in plaats van de geestelijke dienst Gods, der 
menschen dromen vonden en fantasien; zoo heeft hij misbruikende der men
schen zwakheid, de geboden van de tweede tafel verdorven, aangaande de 
eere die men schuldig is aan de ouders, waaronder Prinsen en Leeraars bevat 
zijn, Want nu heeft de Duivel de zinnen van velen zoo verblind, dat zij niet 
kunnen of immers niet wülen leeren, wat God en wat den Keizer toekomt, 
maar omdat de Geest Gods gezegd heeft: Eert den Koning, daarom moet 
alles dat zij gebieden, hetzij regt, hetzij onregt, gehoorzaamd worden. Het is 
Godslastering te zeggen, dat God eenig schepsel heeft geboden te gehoorza
men tegen hemzelven; dat menschen, wegens het bevel van een vorst, al is hij 

Deze aanduiding vindt men in Lucas 11 52, waar Jezus de confrontatie aangaat met de Farizeeën en 
Schriftgeleerden zij hebben de toegang tot de ware kennis van God voor hun medegelovigen geblok
keerd; daarmee halen zij het oordeel van God over zich. 
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nog zoo magtig, afgoden] zullen begaan of omhelzen eene religie, die God 
niet goedgekeurd heeft door Zijn woord of bevestigen door haar stilzwijgen 
bozen en lasterlijke wetten, tegen de eere van Zijn majesteit gemaakt en men-
schen die zoo doen zijn verraders van haar vorsten, die zij door vleijingen 
bevestigen in haar rebelleeren tegen God God kan met liegen, Hij kan zich 
zelven met verloochenen, Hij heeft van den beginne betuigd dat hem geen 
religie behaagt, dan die, welke hij door Zijn woord geboden en bevestigd 
heeft De waarheid zelf spreekt dit vonnis uit Matth 15 Te vergeefsch eeren 
ZIJ mij leerende leenngen die geboden van menschen zijn, en ook alle plant 
die mijn Hemelsche Vader niet geplant heeft zal uitgeroeid worden. 

En toen de Paapsche trouweloze en wrede koningin Mana van Schodand eens 
tot hem zeide Gij hebt het volk geleerd eene andere religie aan te nemen, dan 
hare vorsten kunnen toelaten En hoe kan die leere van God zijn, aangezien 
God de onderdanen gebiedt de overheden gehoorzaam te zijn, was zijn ant
woord "Madame, gelijk de rechte religie haar oorsprong noch oudheid niet 
ontving van wereldsche vorsten , maar alleen van de eeuwige God, zoo zijn 
de onderdanen niet gehouden haar religie te formeeren naar de lust van haar 
vorsten Daniel en zijn medgezellen waren Nebukadnezars en Danus onder
danen, en nogthans wouden zij niet van haar religie zijn De dnejongehngen 
zeiden Het zij u bekend o koning dat wij uwe Goden niet willen eeren En 
Daniel bad publiekelijk tot zijnen God tegen het uitdrukkehjke bevel van den 
Koning "Gijl zegt de Kerk met (zeide de koningin) die ik wil koesteren, ik wil 
de Kerk van Rome beschermen, want ik acht dat die de ware kerk Gods is " 
Uw wil Madam (zeide Knox) is geen reden, en uwe achting maakt met, dat 
de Roomsche hoer de onbesmette bruid Jezu Chnsti is En verwonder u met 
Madame (dat ik Rome eene hoer noem) want die kerk is geheel besmet, met 
allerley Geestelijke hoerenj zoowel in leer als ceremoniën Ja, ik biede mi] 
zelven aan, om verder te bewijzen, dat de Kerk der Joden die Chnstus Jezus 
kruizigde, als zij openhjk den Zone Gods loochenden, zoo verre met ontaard 
IS van de instelling die God door Mozes en Aaron aan Zijn volk gaf, als de 
kerk van Rome is afgeweken van de zuiverheid der Rehgie die de Apostelen 
geleerd en geplant hebben " 

Gijl (zeide zij verder) verklaart de Schnft op de eene wijze, zij op eene andere 
wijze, wien zal ik gelooven'* Wien zal ik nchter zijn'' Geloof God (zeide hij) 
die klaar spreekt in Zijn woord, en verder dan 't Woord u leert zult gij noch de 
een noch de ander gelooven 't Woord Gods in klaar in zich zelve, en indien 
er eenige donkerheid schijnt in de eene plaats, de H Geest die nooit tegen 
zichzelven stnjdt, verklaart dezelve helderder in andere plaatsen 

Ik heb deze getuigenissen van den Edelen geloofsheld Joh Knox (wien Beza noemt 
den groten Apostel der Schotten, den groten Mr Knox en wien Thomas Smeton'"' 

' Met Thomas Smeton (ook wel Smeaton, 1536-1583) doelt De Cock op een vroege Schotse biograaf 
van John Knox Hij werd in 1580 benoemd tot rector van de universiteit van Glasgow, als opvolger van 
Andrew Melville (die naar St Andrews vertrok), De Engelse tekst van de waarderende woorden van 
Smeton luidt als volgt I know not if God ever placed a more godly and great spirit m a body so little 
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in de beschrijving van zijn leven en dood te regt dezen lof geeft: Van den welken 
opdat ik in waarheid en regt uit spreke, ik niet wete of God ooit een vromer of groter 
verstand in een broos en zwak ligchaam gesteld heeft.) hier aanstonds op mijne betui
ging waarschuwing en wensch laten volgen, opdat een iegelijk mogt zien, dal hij, 
levende in onze dagen, zijne regtvaardige ziel niet minder over de algcmeene tegen
stand (** ?? die ik heb ervaren in onze dagen) tegen het Koninkrijk Gods en de daar
uit voortvloeijende algcmeene ellende en oordeelen - als in zijnen tijden - gekweld 
zoude hebben; of het zijn mogt dat zijne woorden thans vrij van den nijd door de 
langheid der jaren nog hier en daar in de oren en harten van onbevooroordeelden 
ingang vinden, en kon het zijn ook Rome nog uit den doodslaap als van nieuws door 
's Heeren Geest opwekken, om terwijl het nog de dag van de oordeelen die God in 
Zijn woord gedreigd heeft onder anderen iOpenb. 18 X 19: 20) te ontvlieden. 
Het is verwonderlijk, dat men die tegenstand thans het meest ziet in die koninkrijken, 
waar door Gods vrije en souvereine gena voor ongeveer 300 jaren de Reformatie het 
zuiverst is doorgebroken, een teeken van de waarheid der proefhoudende wijsheid 
van onze Geloofsbelijdenis, wanneer die art. 27 zegt dat de Kerk van God bewaard 
wordt en staande gehouden tegen het woeden der geheele wereld: de geheele wereld 
steeds tegen de ware kerk , of meer openbaar of meer bedekt, woedende en in oorlog 
zijnde. Maar een teeken ook van de andere zijde , dat God nog een vrije ontferming 
op die landen neder ziet, zijn volk opwekkende en verlevendigende, want was dit niet 
het geval, voorzeker de duivel zou niet razen, tieren en woeden, daar hij liefst zijn 
hof en vrede bewaart, maar weerstand biedt, wanneer de Heer der Heerlijkheid hem 
zijne vaten komt ontroven, overwinnende opdat hij overwinne Openb. 6:12. 
O mogten wij, mogten zij die met ons dat voorregt deelachtig zijn, door schandelijke 
ondankbaarheid, miskenning van den opstand tegen den Allerhoogsten, dien zegen 
niet in een vloek verkeeren en door de lijdzaamheid, standvastigheid en getrouwheid 
van Gods volk, en de wederkeering der afgedwaaJden, God wederom onder ons 
komen wonen gelijk weleer! Dan zou ons land ooit weder overvloeijen gelijk toen 
van melk en honing, en iedereen zitten onder zijn vijgeboom en wijnstok en de edele 
vrugten daarvan plukken. 

O mogt ik daartoe ook nog een gering en onwaardig middel zijn in de hand van 
God!, al was het met verlies van mijn rust vrijheid of leven zelfs, dat voorregt zou mij 
dierbaar zijn, wanneer slegts de Heer zijn genade en kracht in mij verheerlijkte en 
vermenigvuldigde! Gelijk het verschijnsel van de verlevendiging van Gods Kerk en 
Gemeente verblijdend is voor allen die in Geest en waarheid hebben leeren bidden 
Uw koninkrijk kome. Zoo is het treurig tevens voor het hart van ieder weldenkende, 
wanneer hij de Gemeente des Heeren ziet verdrukken, zoo om der verdrukkers wil 
die de schrikkelelijkste oordeelen Gods dreigen en zich toorn vergaderen als een 
schat; alsook om den verdrukten wil, die het zwaar valt, naar hun natuur, te lijden en 
verdrukt en vervolgt te worden, voor wde echter in der daad beter is een Geestelijke 

and frail. I am certain, that there can scarcely be found another in whom more gifts of the Holy Ghost, 
for the comfort of the Church of Scodand, did shine." Het geschnft van Smeton (waarin de levens-
beschnjving van Knox is opgenomen) is getiteld Ad virulentum Archibaldi Hamiltomi apostatte dialogum, de 
conjusioru Calmniame secUs apud Scotos, impiè conscnptum orthodoxa responsw. Thoma Smetomo Scoto auctore. In qua 
Celebris ilk qtuesho de ecclesia, de vniuersalitate, successione, & Romam Episcopi pnmatu breuiter, dilucidè, & accurali 
tractatur Adiecta est vera histona extreme mUe & obitus eximtj mn loan. Knoxij Ecclesue Scottcanc msiauratons fidelu-
stmi Edinburgi 1579. Een exemplaar hiervan is aanwezig in de UB van Groningen 
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openbare oorlog , als eene bedriegelijke rust en vrede. 
De verlevendiging echter behaagt niet allen, neen onze Heer heeft het ons gezegd 
de duisternis haat het licht 1 Joh. 2:11, en zoo toonen zich ook hier, zoowel onze 
Pruisische berigtgever als onze Courantier mijns oordeels, die zonder die haat, deze 
berigten of niet plaatsen zou, of daarbij althans zijne afkeuring voegen en de reden 
van dien. 
Onze Liberalen zeggen vlijtig met de mond, dat zij een afkeer hebben, ja een afschuw 
van consciëntiedwang, wanneer zij horen hoe de Roomsche hoer weleer onze Vade
ren om der consciëntie wil dwong en plaagde, maar wanneer zij het thans horen 
van de Separatisten, die dezelfde menschen zijn, dezelfde gevoelens koesterende, 
dezelfde vreze Gods hen bezielende, dan horen en verbereiden zij het met genoegen, 
leenen gaarne hun tong en zouden bij gelegenheid ook wel gaarne hun handen lee-
nen, ter onderdrukking dier armen en ellendigen , wier dood in de oogen des Heeren 
kostelijk is, Ps. 72 en 116. Ik heb een afschuw van zulke menschen, en denk daarbij 
aan de Fariseën, die de graven der Profeten bouwden, en gemeenschap hadden met 
de werken hunner vaderen. 
De Berigtgever beklaagt zich over de uitbreiding van Gods Koningrijk, waarlijk een 
beklaaglijke toestand waarin hij verkeert. - In dien toch dezelfde soort van men
schen, t'geen wel waarschijnlijk is, daar als hier met dien titel worden bestempelt, 
omdat zij zich afscheiden van de bozen en goddeloze menschen, het ampt der ware 
geloovigen aannemende en uitoefenende, hetwelk ons in onze geloofsbelijdenis Art. 
28 geboden wordt; en t'welk ook vaderen ook gedaan hebben, bekroond met Gods 
zegen, dan zijn zij waarlijk gelukkiger als het Gouvernement van Pruisen en de ker
kelijke overigheit aldaar, want zij handelen naar het bevel van God, en deze regt-
streeks daartegen. Of deze zich afscheidenden, Roomschen of Protestanten zijn, 
wordt ons niet gemeld, maar ik vermoed het eerste, omdat van de Roomsche Pries
ters uit Silezië voor eenen geruimen tijd reeds iets gemeld is. ^ Is dat zoo dan is 
de zaak voor het Pruisische Gouvernement nog rampzaliger en absurder. Hoe zal 
dan een Protestantsch Gouvernement het Beest van Rome''^ te hulp komen, en zijne 
onderdanen met geweld dwingen, om daardoor voor eeuwig verslonden en verteerd 
te worden? Dit is een allesintsche onnatuurlijke daad, maar niet heel vreemd van het 
verderf onzer natuur, welke schoon Baal Zebub, Baal Ekron, Baal Peor of andere 
Baaien vreemdzaam bij eikanderen nederliggen, niet duit (nl. met goede oogen) dat 
de Heer der Heerlijkheid onder hen komt, en hunne boze daden openbaar maakt. 
Intusschen waarbij zou Knox dat Pruisische Gouvernement en die kerkelijke overig
heid vergelijken? Bij dat van Farao, en de laatsten bij hare vaders de oude Fariseën, 
die de sleutel der kennis hebben weggenomen, zelve niet ingaande en een ander niet 
toelatende, of gelijk hij elders zegt bij de Priester Faraoos. 

2'. Treurig is ook dat berigt uit Londen, dat Bolwerk weleer mede van de Reformatie, 
waarin gezegd wordt: dat het gemakkelijk te zien is. dat nopens de hervorming der 
kerk enz, het nieuwe kabinet zooveel alleen zal toegeven, als het onmogelijk weigeren 
kan. Hier laat men dus het kind zijn eigen naam behouden. Hervorming of verbete
ring, wil dus het Engelse kabinet niet, schoon zij anders de naam van Hervormden 
voeren, en zich dagelijks in de vreze des Heeren op Hervorming moeten toeleggen. 
Hier zien wij de Boosheid der menschelijke natuur in haar waren aart, die zooveel 

Hier komen we een hem typerende, antipapistische gedachtegang van De Cock tegen. 
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slegts naar de geboden des Heeren zich rigt, als zij onmogelijk vermijden kan, zonder 
gevaar en schade te lijden, t'zij in voordeel eer of rust. Och mogt de Heer hen niet 
toelaten om veel kwaad te doen, waartoe zij naar dat berigt allesints genegen schij
nen., en de klagte van Knox ook hier in trap en mate hare toepassing vinden. "Maar 
och Helaas! Wat rekenschap zullen de meeste part der vorsten kunnen geven voor 
den oppersten rigter wiens troon en autoriteit zij hier zoo schandelijk misbruiken. De 
klagte van Salomo is ten dezen dage zeer waarachtig, dat geweld en onderdrukking 
den troon Gods op aarde bezitten, want dewijl moordenaars bloeddorstige men-
schen verdrukkers en boosdoeners zoo stout zijn dat zij haar zelven durven presen
teeren voor de Konngen en Prinsen, en dat de onnozele arme Heiligen Gods worden 
gebannen en verjaagd, wat zullen wij anders kunnen zeggen als dat de Duivel bezit 
van Gods troon heeft genomen, die verschrikkelijk voor alle kwaaddoeners behoorde 
te zijn, en een toevlugt der onnozelen en verdrukten. En hoe zal het anders kunnen 
toegaan, want de Prinsen willen niet verstaan, en willen niet onderwezen worden 
volgens Gods bevel, ja zij verachten Zijne wet en willen haar naar Zijne bevelen en 
ordonnantiën niet voegen, want zij verstaan haar beter op dansen springen en spe
len, als Gods Woord, daar zij weinig werk van maken, ik laat staan dat zij dat lezen 
overdenken en zouden horen uideggen. Spelen en dansen, die gemeenlijk de jonge 
jeugd plegen te bederven, zijn veel aangenamer als vrijze en verstandige mannen, die 
door hare wijze vermaningen en aanspraken deze ijdelheid en hovaardij, waarin wij 
geboren zijn, eenigermate zouden kunnen intomen en matigen, die zulken dieper 
wortel door de opvoeding schieten in de Prinsen."- En och of deze zijne klagte overal 
gehoord wierd en ter harte genomen! -

Maar neen, nog gingen mij ter harte, zoo tot verheuging en büjdschap, als tot droef
heid en smarte, de berigten uit ons vaderland, en van ons koninglijk huis, welke beide 
mij bij uitnemendheid dierbaar zijn, ja dierbaarder en beminder dan eenig wereld-
ling zijn vaderland of koninglijk stamhuis zijn kan, omdat ik bovennatuurlijke liefde 
tot beide, mijn vaderland ken en aanmerk als den Hof Gods, waarin de Heer de 
Allerhoogste Zijnen edelen vrijnstok geplant, en Zijne edele druiven gekweekt heeft, 
en dien ook nog niet vergeet, of zonder opzicht laat, schoon zij vele, oneindig veel 
stinkende druiven heeft voortgebragt; en ons koninglijk stamhuis gelijk weleer Juda 
het huis van David, met welken geloofsheld en man Gods ook onze Prins Willem 
de P" veel gelijkheid^' en lotgevallen had en verdrukking en verguizing van zijnen 
Koning en Hofgenoten, maar ook van uitredding en eere, zoo bij zijn leven als na 
zijnen dood, terwijl hij evenals deze koninglijke gezalfde een Vader des Vaderlands 
was en genoemd werd. -
De berigten nopens ds. Scholte en van mijne Geliefde Zuster in den Heere, die in 
velen hare Christelijke liefde aan mij in mijne gevangenis betoond heeft E. Schild-
kamp geboren Zand, nopens de hoog en verregaande verdrukking van de Gemeente 
des Heeren in de stad Groningen, zijn schoon verblijdend naar den Geest, als het 
leven des Geestes te kennen gevende, andersints echter diep bedroevende, bekla-

De Cock laat hier zien te staan in een traditie van de Nadere Reformatie, waarin men graag wijst op de 
overeenkomsten tussen de geschiedenis van het volk Israel en die van Nederland. Over deze thematiek 
meer bij: R. Bisschop, Sions vorst en volk: het tweede-hraëlidee als theocratisch concept in de Gereformeerde kerk van 
de Republiek tussen ca. 1650 en ca. 1750. 7..Y>. [Veenendaal] 1993. Vgl. C. Huisman, Neerlarvls Israël. Het 
natiebesef der traditioneel-gereformeerden in de achttiende eeuw. Dordrecht 1983, hfst. 5-7. 
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genswaardig; hartgrievende, en geven getuigenis, ja luide, dat het regt uit het land 
is geweken, en dat zoo geestelijke als wereldlijke regtbanken niet oordeelen naar 
het regt Gods, maar naar de lust hunner harten en het aanzien der personen waar
over zoo gedrukt ontzettend en verschrikkelijk een weevloek en bezoeking door den 
Hogen en waarachtigen God is uitgesproken, en ons billijk zijne oordeelen doen 
tegemoet zien en vrezen. Men leze hier in haar verband Ps. 68:6,7,12; Num. 25:5; 
Deutr. 1:16; 19:18; 2; Chron. 19:6. Ps2:10.Jez. 40: 23. Hoz. 7: 7; 13: 10. Amos 2:3. 
Micha 4:14; 7:3. Zeph. 3:3. Ezech. 5: 6 en 7. Deutr. 27:19 enz. -

P. D E GEESTELIJKE RECHTBANK 

Het is Gods bevel, Lev. 18: 4,5, Naar mijne wet, naar mijne rechten, zult gij richten. 
En wee de overtredenen daarvan! Maar ds. Scholte, naar welk recht en welke wet 
Gods is hij gericht? Dat hij in het open veld heeft gepreekt? Maar is dan tevens onze 
Heere Jezus Christus, zijn dan ook de Apostelen door de Geestelijke rechtbank niet 
tevens veroordeeld? Of is het om de waarheid, of om beide, of omdat men hem te 
onzent van Beroering des volks beschuldigt? Maar heeft men dat ook niet den Heer 
en Zijne discipelen gedaan? Zijn die dan hiermede tevens niet uitgeworpen? Of heeft 
men hem misschien eerst met langmoedigheid, onderscheiden reizen vermaanden 
naar Gods Woord teregt zoeken te brengen, gelijk de Heere Jezus beveelt, Matth. 18 
en Luc. 17, Neen, niets van dat alles. Maar gij roept: Hij was het wel waardig, allen 
oordeelen zo. Doch ik vraag nogmaals waar is de wet? De Joden oordeelden ook, dat 
de Heere Jezus de kruisstraf wel waardig was, en zij hadden denk ik al zoo veel getui
gen en medestanders als deze onze Geestelijke Rechtbank, maar oordeelde daarom 
zelfs de hebzuchtige onregtvaardige en heidensche Pilatus alzoo? 
Doch ik hoef naar Goddelijke wet, noch wijze niet eenmaal te vragen, waar is de wet 
zelf, die zij zelf gemaakt hebben, die zulk eene handelwijze op zulk eene wijze uitge
voerd voorschrijft of goedkeurt? Wij lezen Exech. 5: 6 - 8. Van Jerusalem toen het 
rijp was geworden voor Gods oordeelen: "Doch zij heeft mijne rechten veranderd in 
Goddeloosheid, meer dan de Heidenen, en mijne inzettingen meer dan de landen 
die rondom u zijn, en in mijne inzettingen niet gewandelt hebt, en mijn regten niet 
gedaan hebt, zelf snaar de regten der Heidenen die rondom u zijn niet gedaan hebt. 
Daarom zegt de Heer alzoo: Ziet, ik wil aan u. ja Ik: want ik zal gerigten in t'midden 
van u oefenen voor de oogen van die Heidenen."Is dit niet in trap en mate althans, 
naar het oordeel van ieder onpartijdige hier toepasselijk en even zoo zeer ja wellicht 
meer nog toepasselijk. 

2'. 

EINDE TEKST™ 

De hier beëindigde tekst had kennelijk een vervolg moeten krijgen. 
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17 I D E REKRUTERING VAN PREDIKANTEN 

In dit hoofdstuk publiceren we alle ons bekende namen van mannen die in de jaren 
1837-1842 bij Hendrik de Cock (in Drenthe of Groningen) studeerden om predikant 
te worden in de afgescheiden kerken. De Cock deed dit werk op uitdrukkelijk verzoek 
van de kerken, de noodzaak was voor iedereen duidelijk als men de dienstdoende 
predikanten in de afgescheiden kerken telde. 
Het 'opleidingsinstituut' van De Cock kende een merkwaardige mengelmoes aan 
'studenten'. De achtergrond van deze bijzondere situatie werd bepaald door de spe
cifieke wijze van rekrutering van deze mannen: in de eerste plaats was die een zaak 
van de kerkelijke vergaderingen: de plaatselijke kerkenraad voorop, gevolgd door de 
classis en de provinciale vergadering die soms advies en (financiële) steun verleenden. 
De zittende ambtsdragers kregen tot taak uit te zien naar (jonge) mensen die men 
geschikt achtte om de opleiding tot predikant te volgen. 
De diversiteit onder de studerenden was heel bijzonder: slechts een enkeling had een 
gewone en gewenste vooropleiding gehad; de meesten hadden geen andere voorop
leiding dan een aantal jaren lager onderwijs. Hun theologische voorkennis hadden 
ze opgedaan tijdens kerkdiensten en catechese. Daarnaast beschikte men veelal over 
werken van zgn. oude schrijvers. Een factor die veel kon vergoeden was de soms 
enorme inzet van de studerenden: ze dienden zich meestal eenmaal in de veertien 
dagen te vervoegen in Dwingeloo, Beilen' of Groningen, terwijl zij zich thuis de 
nodige kennis moesten vergaren over de hoofdzaken van de gereformeerde theo
logie. De oudere studenten werden vrijgesteld van het kunnen lezen van de Bijbel 
in de grondtalen. Van jongere studenten werd dat wel gevraagd en zij werden dan 
ook daarin geëxamineerd. Soms wisten ze een hulpkracht in te schakelen die hen 
Hebreeuws, Grieks en Latijn doceerde, soms gingen ze naar een Latijnse School in 
de regio en in een enkel geval koos men voor een buitenlandse studie. 

Van niet elke in het overzicht genoemde persoon is het studeren bij De Cock abso
luut zeker; van een enkele persoon nemen we dat als het zeer waarschijnlijk aan. 
Het overzicht is samengesteld op basis van de notulen c.q. handelingen van de (soms 
gecombineerde) Provinciale Vergaderingen van de afgescheiden kerken in Gronin
gen, Friesland, Drenthe en Overijssel/Gelderland. Verder is gebruik gemaakt van 
diverse biografische gegevens uit de literatuur, m.n. Joh. de Haas, Voorgangers, l. 
De personen die genummerd zijn van 1 -40 hebben alle een plaats gekregen als pre
dikant; de volgorde van vermelding is bepaald naar de datum van toelating. 
De lijst die daarop volgt bevat de namen en data van hen die wel bij De Cock hebben 
gestudeerd, maar geen predikant zijn geworden. 
Van enkele hier vermelde personen is bekend dat ze zijn opgeleid zowel door De 
Cock als ook door andere afgescheiden voorgangers (zoals F.A. Kok te Dwingeloo en 
T.F. de Haan te Wanswerd).^ 

1 W.A. Kok, Veertigjarige Evangeliebediening, 22. De lessen in Dwingeloo werden gehouden ten 
huize van F.A. Kok. 

2 Het overzicht dat ik eerder publiceerde (in mijn Hendrik de Cock, afgescheiden en toch betrokken, 
172-182) is hier aangevuld, o.m. dank zij aanwijzingen van SJ.Th. Homan te Roden. 
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voor vader was dit met meer vereist, deze is welhcht de eerste predikant volgens artikel 8 D K O (singuliere gaven) binnen de afgescheiden kerken 
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Opmerking: 

Het is niet uitgesloten dat vrijwel iedere student reeds als oefenaar optrad in zijn eigen gemeente We hebben alleen melding gemaakt van 

het oefenaarschap van hen bij wie het in de door ons geraadpleegde bronnen vermeld stond. Voor meer details over het werk van veel van deze 

predikanten zie men Boek II. 

'° OverJR Ananias FL Bos, Kruudragers, 22-34, J Wessehng, Afsch Gron,m, 139w 
" Eppe Weers was een van de studenten die zes weken lang de wacht betrokken bij het graf van Hendnk de Cock op de Zuiderbegraafplaats te Groningen (1842) 



B. STUDENTEN DIE GEEN PREDIKANT WERDEN 

De Cock heeft niet slechts de in de bovenstaande hjst vermelde mannen opgeleid, maar gaf ook les aan mannen die hun studie voortijdig beëin

digden en geen predikant werden. We vermelden hier de volgende namen: 

O) 

41 

42 

43. 

44. 

45 
46 

47 

48 

N a a m 

Johan W Vijgeboom''^ 

Roelf A Kema 

Fokke E van Bolhuis 

JacobJ Bouwman 

KornehsJ Dwarshuis 

Harm S van der Schuur " 

Pieter G Oosterhof 

Hermen de Vnes 

Geb. 

1773 

1796 

1791 

1797 

1799 

1815 

1788 

1805 

Geb.plaats 

Ladbergen Did 

Garnwerd 

Grootegast 

Warffum 

Warffum 

Midwolda 

Adorp ' 

Gromngen 

Beroep 

oefenaar 

koemelker 

grutter 

landbouwer 

bakker 

oefenaar 

landbouwer 
9 

Woonplaa 

Groningen 

Groningen 

Grootegast 

Warffum 

Warffum 

Delfzijl 

Drogeham 

Groningen 

Bijzonderheden 

O p 27 okt 1841 (PV Gr +Dr) en op 20 okt 1842 (PV Dr) 

met toegelaten tot het examen 

R A Kema overleed in 1841 

O p 20 okt 1842 door de PV Drenthe afgewezen 

Enige tijd in opleiding, gestopt met de studie (1841 ') 

Enige tijd in opleiding, gestopt met de studie (1841 ' ) 

Door P \ Groningen 1846 afgewezen'* 

Studie beëindigd, oefenaar in Drogeham (18431850) 

Na afwijzing door PV Groningen in 1846 overgegaan naar de 

Kruisgemeenten en als predikant 6 gemeenten gediend '̂  

De oorzaak van het beëindigen van de theologische studie door deze personen is niet altijd even duidelijk. Veel van hen dienden als ouderling en 
oefenaar in hun eigen gemeente. Bij een aantal van hen zal het ontbroken hebben aan voldoende intellectuele capaciteiten om de studie te vol

brengen. Soms liet men het niet tot een examen komen. Ook zal de tijdsfactor een belangrijke rol hebben gespeeld, daar men vrijwel alle (veelal 
schaarse) vrije tijd moest gebruiken om te studeren. 

Over Vijgeboom PJ Meertens, Johan Willem Vijgeboom, de voorloper der Afscheiding, in Y^AG XXVII (1934), 3056 Ook PJ Meertens, BZ.G.^/', I, vgl F L Bos, Archiefstukken, 
613, ook J Beekhuis, .4/^w/Aï' dweepzuke scheurmakers, h 4 en 6 De P \ ' Drenthe te Dwingeloo zou hem in oktober 1842 examineren, maar dit werd geannuleerd wegens bezwaren 
van de classis Leiden  Vijgeboom had intussen wel een beroep van Bunschoten (28 mei 1842) 
Deze was een jongere broer van Koene van der Schuur die wel predikant is geworden in de afgescheiden kerken Na 1851 zien we Harm van der Schuur met een zekere regelmaat 
ais afgevaardigde op de kerkelijke vergadenngen 
H S van der Schuur mocht in 1851 opnieuw examen doen, hij nam er echter niet aan deel 
C W W^A n n m c 7/^/Ir/l^g^lf■ rt^ti tie fZcvtff fCorïr f\nAev het fTnnr 1 fifiQ H n i l l P n / T T t r e r h l 1 Q 8 4 9 S 



De reknitenng van aanstaande predikanten 

C. H E T SOCIALE PRonEL VAN DE EERSTE AFGESCHEIDEN 
PREDIKANTEN 

We gaan nu over tot een korte analyse van de bovenstaande cijfermatige gegevens 
om te komen tot een nadere profilering van de sociale positie van deze personen. 
Uitgaande van de gegevens betrefFende de 47 studenten die De Cock als leermeester 
hebben gehad, komen we wat betreft hun beroep dat zij beoefenden op het moment 
dat ze met hun studie begonnen tot het volgende overzicht: 

Beroepen Aantal studenten 
Arbeider/dagloner /koemelker / boerenknecht 4 

Catechiseermeester /oefenaar / onderwijzer / 'vader' 6 
Theologisch student 2 

Landbouwer 11 
Vervener / veenbaas / veenboer 4 

Bakker 4 
Kapper 1 
Schoenmaker 2 
Timmerman / kistenmaker / kuiper 7 
Verver 1 
Winkelier / grutter / koopman 3 

Onbekend 3 

Totaal 48 

De divers samengestelde groep van zelfstandige handwerkslieden (middenstanders) 
is met 18 de grootste groep, ruim 37%. 
De groep agrariërs volgt met ruim 21%. 
Arbeiders, dagloners en andere laag-geklasseerden die in loondienst waren vormden 
een groep van 4 personen, d.i. ruim 8 %. 
Even groot was de groep personen die een leidinggevende of zelfstandige functie 
hadden in de veenderijen. 
Zij die een opleiding voor een onderwijzende of begeleidende functie hadden 
gevolgd vormden een groep van 6 personen. Daarnaast waren er 2 personen die met 
een theologieopleiding bezig waren of ermee zouden starten. Zij hadden nog geen 
beroep uitgeoefend. De cijfers van deze twee groepen vallen laag uit; daardoor wordt 
het beeld gecreëerd van een aankomende predikantengroep die breed maatschap
pelijk was samengesteld. 
Bovenstaande gegevens maken duidelijk dat de rekrutering van de aanstaande predi
kanten in Noord-Nederland niet gebonden was aan enige sociale stand of klasse. Uit 
elke maatschappelijke groepering was men vertegenwoordigd. Dit zou betekenen dat 
de figuur van 'de deftige dominee', die in een dorpsgemeenschap op hetzelfde niveau 
stond als huisarts/geneesheer, de notaris en de burgemeester, aan de afgescheiden 
kerken voorlopig voorbij ging. 
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Hét criterium voor de aanstaande predikanten in de afgescheiden kerken was in de 
eerste plaats zijn vroomheid en zijn nauwe betrokkenheid bij de kerk. De Groningse 
kerken hadden daarover met elkaar afgesproken uit te zien naar mannen die 'vol des 
Heiligen Geestes' waren. Zij zouden zich 'na voorafgaande vasten en bidden' voor

bereiden op hun examen en bevestiging.'^ 

Leeftijden van de studenten in 1839 
(we kiezen voor 1839 omdat dit jaar voor de eerste studenten het jaar van toelating 
tot het ambt is geweest) 
Leeftijdsgroep Aantal 
2029 15 
3039 13 
4049 13 
5059 5 
6069 1 
7079 O 
8089 1 

Geografische spreiding naar geboorteplaats van de s tudent 
Provincie Groningen 22 
Provincie Friesland 2 
Provincie Drenthe 16 
Provincie Overijssel 3 
Andere prov. in Ned. 2 
Duitsland 3 

Geografische spreiding naar woonplaats van de s tudent bij de start van 
zijn studie 
Provincie Groningen 25 
Provincie Friesland 3 
Provincie Drenthe 18 
Duitsland 1 
Onbekend 1 

Bij de vraag naar de geografische spreiding van de studerenden bij De Cock is duide

lijk dat de overgrote meerderheid woonde in de regio waar De Cock een afgeschei

den gemeente had gesticht (Groningen, Friesland en Drenthe). Hun keus voor studie 
bij De Cock (eerst in Dwingeloo en Beilen, later te Groningen) had alles te maken 
met de bereikbaarheid van de plaatsen van de opleiding. Opvallend is dat enkelen 
door geboorte afkomstig waren van buiten de landsgrens van Nederland en dat een 
van hen vanuit zijn Heimat, de graafschap Bentheim, de nodige reizen naar Noord

Nederland maakte. Het spreekt van geestelijke verwantschap van 'Reformierten' in 
de Duitse grensstreek met de afgescheidenen. 

"■ Notulm PV Groningen, 1 oktober 1839, art. 4. 
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D. LEERSTOF EN EXAMENS 

Het onderwijs van De Cock was, zoals bekend, geheel kerkelijk geregeld. De aan
staande predikanten volgden een cursus die we - zeker in Drenthe - het beste als 
'spoedcursus' kunnen bestempelen. Immers, in mei 1839 begon De Cock in Dwin-
geloo en al in maart 1840 werden daar de eerste examens afgenomen. Het werd 
kennelijk voldoende geacht om deze mannen de basiskennis bij te brengen voor de 
vervulling van het ambt van predikant. Het 'leerplan' stond in hoofdlijnen vast en de 
exameneisen evenzo. 

Leerboeken en examenvakken 
Gezien het examenpakket, zoals we dat hieronder hebben vermeld, hebben de man
nen naast alle mondeling overgedragen informatie stellig gebruik moeten maken 
van bepaalde leerboeken. Verondersteld mag worden dat daarvoor gekozen is voor 
diverse boekwerken uit de kringen van de Nadere Reformatie en de Reformatie. 
Over de leerboeken die door Hendrik de Cock met zijn studenten werden gebruikt 
vermelden de bronnen zo goed als niets. Er wordt in de bronnen slechts één keer 
gesproken over het 'schema van Aeg. Francken'; dat kan betrekking hebben op het 
3-delige werk Stellige Godgeleerdhad of (het meest waarschijnlijke) het kleinere werk 
Kern der chnstyke leere ..., beide van de hand van Aegidius Francken." Beide werken 
waren vele malen herdrukt. 'Francken' werd overigens pas in 1857 door de synode 
van de CAGK als handboek dogmatiek aangeprezen voor de predikantenopleiding." 
Verder bevindt zich in het archief van de Cock een schrift met enkele notities ter 
toelichting op de boeken van het Oude Testament. Ook behandelde De Cock iets 
van de vaderlandse geschiedenis aan de hand van een werk van 'Meijer'" en ook 
van 'Hooft'.^'' Uit slechts een enkele bnef worden we gewaar dat De Cock een van 
zijn latere studenten wees op het grote belang van het werk Swns worstelingen van 
J. Fruytier.^' 

Wat betreft de 'leerstellige en wederleggende kennis, is het met betrekking tot de door 
De Cock verzorgde opleiding tot predikant zonder meer aannemelijk dat 'hij daar
voor gebruik maakte van de door hemzelf bezorgde heruitgave van Calvijns Institutie 
(1837), bijgenaamd 'de kleine Calvijn'. ^^ In zijn 'voorrede' geeft De Cock duidelijk 

" Aegidius Francken (1676-1743), gereformeerd predikant te Rijsoord (1705-1713) en Maassluis (1713-
1743), G H Leurdijk, BLCUvP, VI, 81 , plaatst hem in de traditie van de Nadere Reformatie 

'" Handelingen van de Synode van de CAGK, 1857 Leiden, 52 Naast 'Francken' (bi| zijn naam staat geen titel 
van enig werk van hem vermeld) werden ook Johannes a Mark (= Marck, bedoeld zal zijn diens dog
matisch werk Medulla,) en D Ie Roy (waarschijnlijk Ds J J Ie Roy) aangeprezen 

" Archief De Cock, GA Kampen, inv nr 13 Met 'Meijer' wordt waarschijnlijk gedoeld op de in het 
Groningse Scheemda geboren ds Hermanns Meijer (1696-1757), auteur van Verhaal der JVederlandsche 
Geschiedenissen (1744) , JC Breen, Gereformeerde populaire histonografie in de zeventiende en acht-
nende eeuw, in J A L Lancee, Mythe en werkelijkheid Dne eeuwen vaderlandsegeschiedbeoejening (1600 1900), 
Utrecht 1979, 62 Vgl W Duinkerken, Sinds de Reductie, 289 

'"' De naam'Hooft 'heef t betrekking op PC Hooft (1581-1647), auteur van o m de Mderlandsche Hutonen 
(1642/1654) 

" H A de Vos te Meppel aan H de Cock, d d 23 januari 1836, in Archief De Cock, GA Kampen, inv nr 
40 Slons worstelingen verscheen in 1713 en werd tot m de 20'"' eeuw herdrukt, R Bisschop, BLGNP, V, 
186 

^̂  W van 't Spijker geeft in zijn korte studie 'The importance of "The concise Calvin" to Hendrik de 
Cock', in Calmn's Books Festschrift for Peter de Klerk, 334, het belang van deze heruitgave aan met 
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aan dat dit werk een uitstekende functie kan vervullen tegenover hen die roepen om 
'verlichting, vooruitgang, verdraagzaamheid en andere schoone dingen meer'.^' Het 
helpt om vanuit het Woord van God dwalingen te ontmaskeren. 
De te examineren vakken waren vastgesteld op de provinciale vergadering. De lijst 
van Groningen werd ook in Drenthe aangehouden.'* Het ging daarin om vier vak
gebieden: 

1. Leerstellige en wederleggende kennis. 
2. Bijbelse geschiedenis. 
3. Kerkelijke geschiedenis. 
4. Predikkunde. 

Deze vakken golden voor alle examinandi, terwijl er jongeren onder de 30 jaar de 
verplichting hadden zich te bekwamen in de klassieke talen (Hebreeuws, Grieks en 
Latijn), waarin ze dan ook onderzocht zouden worden. Daarmee hanteerden Gro
ningen en Drenthe een tweesporenbeleid met als gevolg dat er twee categorieën pre
dikanten ontstonden: al of niet klassiek gevormd. 
Ter vergelijking vermelden we hier de te examineren vakgebieden die de kerken van 
Overijssel en Gelderland hadden opgesteld. 

5. Over de verschillende godsdiensten, welke op aarde beleden worden. 
6. Over rede en openbaring. 
7. Over hel Woord Gods, en de geloofwaardigheid van deszelfs 
8. schrijvers. 
9. Historisch overzigt van den inhoud des Bijbels. 
10. Over de Kerkgeschiedenis. 
11. Over de waarheden of leerstellingen. 

Het verschil tussen beide lijkt groter dan het is; de detaillering in de laatste regeling 
kan men als impliciet bij de eerstgenoemde regeling beschouwen. Het niet vermel
den van de 'predikkunde' in Overijssel en Gelderland betekende niet dat de kandi
daat geen preekvoorstel zou moeten houden. 

Intussen had de synode van Amsterdam-1836 een 'reglement op het examen en 
de toelating tot het herders- en leeraarsambt' vastgesteld.'^ In deze totaalregeling 
werd t.a.v. de examens vereist dat de kandidaat 'ervarenheid in de Hebrceuwsche 
en Grieksche taal' bezat, en daarnaast de 'kerkelijke geschiedenis' goed kende. Ver
der 'grondige kennis van de beschouwende en dadelijke Godgeleerdheid, goed ver
stand van het herderlijke werk, en bekwaamheid in de predikkunde'. De synode van 
Utrecht-1837 wijzigde dit reglement, waardoor iemand met 'buitengewone gaven 
des geestes' het examen in de talen niet hoefde af te leggen.'^ Hiermee was de deur 
opengezet voor een belangrijke groep aankomende predikers. 

de woorden 'for those who wished to be confirmed in the reformed doctrine' Als we de hier bedoelde 
lezersgroep ons willen voorstellen, dan kan het niet anders of de aanstaande afgescheiden predikanten 
zijn degenen che als eersten in aanmerking komen in deze categone 
H de Cock Voorrede tot Calvijns Institutie, in VG , II, 413 De Cock had zelf in zijn confessionele 
strijd met Hofstede de Groot gewezen op de grote betekenis van Calvijn 
Motulen PVDrenthe, 20 maart 1840, art 5 
Handelingen Amsterdam-1836, art. 44, 18-20 
Handelingen Utrecht-1837, art 89, 42 
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Het eerste e x a m e n 
Het in Groningen af te leggen examen zou afgenomen worden door 'niet minder 
dan twee of drie Leeraars', gesecondeerd door twaalf ouderlingen.^' 
Om een impressie te krijgen van de gang van zaken rond het toelaten van een kan
didaat geven we die door over het eerste examen in Groningen dat op 17 maart 
ISW^ afgelegd werd door de jonge PM. Dijksterhuis uit 't Zandt; deze had bij ds. 

J.F. Haastert in het Duitse Horstgen de klassieke talen bestudeerd. 
Het examen werd begonnen met een door de kandidaat te houden 'redevoering over 
de woorden uit Joh. 3:16', waarvoor alle betrokkenen in het kerkgebouw gingen ver
gaderen. Nadat het preekvoorstel met instemming was aangehoord, werd besloten 
Dijksterhuis toe te laten voor het vervolg van het examen. 
Het eerste onderdeel betrof bij hem een Latijnse tekst uit 'Miltiades^', het eerste 
hoofdstuk het vijfde Kapp. en daarna ook het zevende'. Dit examen nam De Cock 
voor zijn rekening. Vervolgens werd Dijksterhuis' kennis van het Grieks door S. 
van Velzen onderzocht; dit gebeurde aan de hand van teksten uit de brief aan de 
Romeinen en het evangelie van Lucas. In aansluiting hierop werd de kennis van het 
Hebreeuws getoetst door T.F. de Haan aan de hand van Genesis 1. Over dit onder
deel van het examen hadden 'de deskundigen de volkomenste voldoening'. 
Na dit taalonderzoek werden de vier vakken geëxamineerd waarin De Cock zijn 
studenten had onderwezen. De uitslag was dat men vaststelde dat Dijksterhuis 'vol
doende blijken van bekwaamheid en ervarenheid' had gegeven. Toen het examen 
afgesloten was, kreeg Dijksterhuis de 'lastbrief' waarmee hij tot 'de herderlijke 
bediening' werd toegelaten.^" Hij diende in aansluiting daarop het formulier voor de 
Dienaren van het Goddelijk Woord, d.w.z. de 'oude' proponentsformule te onder
tekenen en tevens de eed af te leggen tegen de simonie. Vanuit de kerken was er al 
een beroep uitgebracht, waardoor de kandidaat direct al de zekerheid had een vaste 
plaats te kunnen innemen in de kerken. Dijksterhuis had een beroep ontvangen van 
de gemeente 't Zandt, waartoe hij al sinds zijn afscheiding behoorde.^' 

Evaluatie 
Het mag duidelijk zijn dat de opleiding tot predikant in de Afgescheiden kerken in de 
eerste decennia een primitief karakter droeg. De Cock was in de stad Groningen de 
enige docent die alle vakken gaf In de andere Nederlandse plaatsen met een eigen 
predikantenopleiding was het niet anders: de studenten kregen les van één docent. 
^̂  Een eerste nadeel is duidelijk: eenzijdigheden kon men niet voorkomen; correcties 
daarop bleven achterwege. En voor de student gold dat hij als een bij na-autodidact 

" Notukn PV Groningen, 12 m a a r t 1839, art . 4. 
^' Notulen PV Groningen, 17 m a a r t 1840 , 
^' Miltiades heeft wellicht betrekking op een van de apologeten uit de 2' eeuw in Klein-Azie; hij was 

rhetor en streed o .m tegen Montanisten en Gnostieken. Zie Der kleine Pauly, Lexikon der Antike, Band 3, 
vgl C Andresen in /fGG,Band 4, 954 De 32" paus droeg ovengens ook de naam Miltiades (paus van 
310-314). 

'" PM Dijksterhuis werd als eerste kandidaat door de PV van Groningen beroepbaar gesteld, maar niet 
'tot algemeenen Leeraar', zoals De Cock dat was voor de kerken in Groningen en Drenthe Di)ksterhuis 
70U /ich mogen verbinden aan éen gemeente 

" Dijksterhuis nam een beroep aan naar de combinatie van 't Zandt, Middelstum en Westerwijtwerd 
^^ Helenius de Cock, zelf student, memoreerde later [Hendnk, 634) dat zijn vader voor eigen studie bijna 

geen tijd over had "Het Griekscho N 1 van v Leusen was zijn vade-mecum, dat hij op reis zowel als 
thuis gedung gebruikte " 
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zelf een weg moest zien te vinden in het brede vakgebied van het theologisch denken 
van vroegere tijden. 
Beziet men het studietijdpad dat werd afgelegd, dan ontkomt men niet aan de indruk 
dat er in een vrij hoog tempo naar het examen werd heen gewerkt. Men studeerde 
om zo spoedig mogelijk de kerken te gaan dienen. 
In 1934 wees de Kamper kerkhistoricus G.M. den Hartogh in dit verband op de 
nadelen: "Door het gemis aan voldoende scholing vermochten de leeraars uit den 
schat des Woords niet genoegzaam oude en nieuwe dingen voort te brengen, om de 
gemeente 'naar den eisch' ook in kennis te doen opwassen."^^ Dat betrof vooral de 
terreinen van de kerkgeschiedenis, de dogmatiek en de ambtelijke vakken. Subjectief 
gekleurde gedachten en gevoelens kregen (voldoende) ruimte om hun eigen-aardig 
werk te doen - ten nadele van de eenheid en eensgezindheid binnen de kerken. 
De periode waarin meerdere regionale opleidingen hebben bestaan duurde nog lang 
na het overlijden van De Cock, namelijk tot 1854, toen er in Kampen een Theologi
sche School van start ging, waar men in meer wetenschappelijke zin van een groep 
docenten onderwijs ontving. Tot die tijd hadden vele tientallen studenten hun doel 
weten te bereiken via het onderwijs van een minimaal aantal docenten. Hun eigen 
inzet, de hoge mate van zelfstudie, is veelszins bepalend geweest voor de kwaliteit 
van deze predikers. 

E. D E BETEKENIS VAN DE OPLEIDING VOOR DE KERKEN 

Als we mogen uitgaan van het aantal van 47 personen die bij De Cock in opleiding 
zijn geweest (= input) dan is het resultaat (= output) van deze studiegang, gelet op 
hen die aan een gemeente werden verbonden, te stellen op 83%. Dit hoge cijfer 
kan een indicatie zijn voor een vrij goed te volgen studieparcours. Het is bekend dat 
dit vooral op praktisch-theologische vorming was gericht. Gezien de vermoedelijke 
vooropleiding van de meeste studenten is het studieprogramma niet bijzonder moei
lijk geweest. Overigens betekende dit niet dat er geen uitvallers waren (het overzicht 
noemt 8 personen). De provinciale vergadering van maart 1840 bepaalde de studie
duur van kandidaten zonder de talen op twee jaar, en van hen die ook de klassieke 
talen dienden te kennen op driejaar. 
De Cock heeft van al zijn studenten er 31 zien slagen voor het examen om toegelaten 
te worden voor een door de kerken uit te brengen beroep. ^* Daaraan heeft hij zelf 
zoveel hij kon medewerking verleend, ook als examinator. Wanneer we de aantal
len geslaagde studenten betrekken op het totaal van de vacante gemeenten mag de 
conclusie zijn dat de opleiding van De Cock het begin heeft gemarkeerd van een 
wezenlijke bijdrage in de zorg om de vervulling van de vele vacatures. 

Predikanten en gemeenten in 1856 
In 1856 bleek dat aan de 220 gemeenten van de CAGK 135 predikanten waren 
verbonden. Er waren nog zo'n 80 gemeenten vacant. ^̂  

' ' G.M. den Hartogh, De Afscheiding en de Theohpsche School, 13v. 
^ Bij dit aantal hebben we ook de twee deels door De Cock opgeleiden meegeteld die als eersten (in 

Overijssel) het toelatingsexamen aflegden. 
^̂  Jaarboek/e CAGK, 1856. Dit aantal is veelal niet het cijfermatige verschil tussen de tweede en derde 
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De cijfers uit 1856 van de provincies geven het volgende overzicht van predikanten en 
gemeenten: \ 

Provincie 

Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
N. Holland 
Z. Holland 
Zeeland 
N. Brabant 

Aantal 
gemeenten 

42 
35 
21 
18 
17 
11 
11 
42 
11 
12 

Aantal 
predikanten 

33 
24 
1436 

11 
12 
4 
4 

2 1 " 
5 
7 

Aantal 
vacante gemeenten 

8 
9 
8 
7 
5 
7 
7 

20 
6 
3 

Uit dit overzicht blijkt dat ruim twintig jaar na de Afscheiding aan de 98 gemeenten 
in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe 71 predikanten verbonden waren 
(= 70%).^^ De opleidingen van De Cock (Dwingeloo, Beilen, Groningen) en van 
W.A. Kok (Ruinerwold, Hoogeveen) en van S. van Velzen (Leeuwarden) en T.F. de 
Haan (Wanswerd, Groningen) hebben hierin een wezenlijke rol gespeeld. De meeste 
kandidaten kozen ook voor een gemeente in de noordelijke regio - al was men daar
toe niet verplicht.^' Ook kan men niet stellen dat men in het noorden op een gemak
kelijke manier door een examen heen kwam. De toelating tot het examen kwam 
eerst - en daarin waren de leden van de PV beducht op wie ze voor zich hadden; 
daarna kwam het feitelijke examen waarin de kandidaten door de aanwezige predi
kanten*" stevig aan de tand werden gevoeld. Tijdens het leven van De Cock waren 
er eenendertig van de door hem opgeleide studenten geëxamineerd*' en toegelaten, 
van hen deden er aan het eind van 1842 zevenentwintig dienst in de kerken. Hoewel 
niet iedere kandidaat aan een gemeente in Groningen en Drenthe werd verbonden, 
heeft de opleiding door De Cock er veel aan bijgedragen dat - zoals we in ons hoofd
stuk 14reeds aangaven - ruim 20.% van de gemeenten in de provincie Groningen in 
1842 een eigen predikant had, terwijl dat voor Drenthe zelfs 66% was. 

kolom, er zijii ook gemeenten die in combinatie met elkaar een predikant hadden beroepen Sommige 
gemeenten konden wegens een te klein aantal leden met zelfstandig een predikant onderhouden. 

^ De gemeente te Hoogeveen telde twee predikanten in 1856 
'̂ De gemeente te Leiden had m 1856 twee predikanten 

'" In de 122 gemeenten m de andere provincies dienden 64 predikanten, dat betekende dat ongeveer 
de helft van de afgescheiden gemeenten in het midden, /uiden en westen van het land vacant was Er 
waren opleidingen in Gelderland en Z Holland 

^̂  Waarschijnlijk voelden enkele studenten zich wel moreel verplicht om een kerk in hun eigen provincie 
te gaan dienen, dit vanwege de financiële ondersteuning die ze hadden gekregen voor hun opleiding 

*' Om de examens af te nemen werden alle beschikbare predikanten in de noordelijke regio opgeroepen 
als examinator. Zo fungeerden De Cock, Van Velzen en De Haan als examinatoren voor de verschil
lende vakken. 

" H J Wind, Lmrede Ier gedachtenis van den WelEerw ^eerGel Heer H de Cock, 30, vermeldt hier dat er dertig 
studenten waren geëxamineerd 
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18 I SOCIALE PROFIELEN VAN DE VOORMANNEN 
VAN DE AFGESCHEIDEN GEMEENTEN 
IN DE PROVINCIE G R O N I N G E N 

Dit hoofdstuk n enigszins sociologisch getint. Het behandelt de vraag naar het sociale profiel van 
de voormannen van de Afscheiding in de eerste jaren na 1834 in de provincie Groningen. De hier 
aangehouden beperking u praktisch van aard. Er zyn over de afgescheiden kerkleden in het algemeen 
weinig oj geen adequate gegevens die gebruikt kunnen worden om hun mciale profiel in te kleuren. Wel 
IS het mogelijk de door het departement van eredien st in 1836 verzamelde gegevens te confronteren met 
defaten. Ten aanzien van de periode blijven we zo veel als wenselijk u binnen de tijdsgrenzen van de 
jaren 1834-1842, dm de jaren waann De Cock actief is geweest in de stichting van afgescheiden 
gemeenten. 

Indeling en bronnen 
We hanteren voor ons onderzoek de voor de 19* eeuw algemeen erkende driedeling 
van de bevolking: a. de hogere klasse c.q. stand (aristocraten, rijke boeren, hoge amb
tenaren, voorname beroepen als arts, notaris); b. de middenklasse (kleinere boeren, 
kleine zelfstandige ondernemers, kleine burgerij zoals onderwijzers, lagere ambtena
ren); c. de laagste klasse of stand (de 'arbeidende klasse', werklozen en bedeelden), 
die ook wel als 'kleine luyden' werden aangeduid. We laten een verdere differentie-
ring achterwege - het gaat ons slechts om een indicatie voor de hoofdindelmg van 
deze bevolkingsgroep. 
De door ons onderzochte groep is nauwkeurig af te bakenen: het betreft hen die 
in de beginjaren van de Afscheiding in hun woonplaats lid werden van de kerken-
raad (als ouderling, oefenaar of diaken) of op een andere manier leiding gaven aan 
de gemeente waar ze lid van waren. Vaak stelden ze hun woon- of bedrijfsruimte 
beschikbaar voor kerkdiensten en andere kerkelijke vergaderingen. Dat ze mede 
daardoor prestige, status en invloed bezaten is zeer aannemeüjk, maar niet altijd 
zeken 
De selectie van de namen van de voormannen vond plaats op grond van de per
soonsgegevens in de pubücaties van J. WesseUng over de Afscheiding van 1834 in 
Groningerland. Daarnaast zijn ook lokale kerkhistorische publicaties geraadpleegd. 
Het is ons gelukt om van het merendeel van hen hun beroep, hun kerkelijke positie en 
hun eventuele grondbezit te achterhalen. Waar dat niet gelukt is, ontbrak het ook aan 
de benodigde gegevens in andere door ons geraadpleegde bronnen. 

Beeldvorming 
Met het hieronder staande overzicht willen we pogen een antwoord te geven op 
de vraag uit welke bevolkingsgroepen de ambtsdragers en andere leidinggevenden 
voortkwamen. Daarmee kunnen we de opvatting toetsen van de zich 'sociograaf' 
noemende E.W. Hofstee', die stelt - in tegenstelling tot de kerkhistoricusJ. Reitsma^ -

' E W Hofstee,//rt Oldamt Deell Vormende hackten, 288 (noot 1) 
^ J. Reitsma, Geschiedenis lan de Hervorming. , S**" druk, 763v. 
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dat de Afscheiding onder de 'Groninger boeren' (daarmee doelt hij op de 'grote 
boeren') vrijwel in het geheel geen aanhang vond. We gaan dus ook na of de vanaf 
het begin van de Afscheiding voorkomende kwalificeringen dat de afgescheidenen 
als bevolkingsgroep 'lieden van den geringeren stand' of 'van weinig invloed' waren 
en dus tot de 'kleine luydcn' moet worden gerekend ook van toepassing zijn de voor

mannen binnen de kerken die door H. de Cock zijn gesticht. Het onderzoek richt 
zich uitsluitend op de provincie Groningen.' 

Kadastrale gegevens 
Met betrekking tot het beroep en het grondbezit van de hier onderzochte personen 
konden we van de meeste personen de gegevens raadplegen van het Kadaster van de 
provincie Groningen; dat beschikt over de leggers met exacte gegevens van alle grond

bezitters in de provincie vanaf de jaren omstreeks 1830."* We gaan ervan uit dat die 
gegevens een grote mate van betrouwbaarheid hebben. Soms was het mogelijk de 
gegevens te vergelijken met die in de verschillende 'Boerderijenboeken' van Gronin

gen.''Mee daardoor is het mogelijk geworden de omvang van het grondbezit van de 
agrariërs onder de afgescheiden voormannen vast te stellen, uitgedrukt in het aantal 
hectares (ha). Zo verkrijgt men een onmisbare informatie over een wezenlijke factor 
die bepalend was voor de sociaalfinanciële positie van deze mensen. Over hun reële 
financiële positie is op grond daarvan echter weinig te zeggen. 

In een aantal gevallen ontbraken de gegevens vanwege een bijzondere omstan

digheid. Het is een curieus gegeven dat een aantal in de leggers genoteerde 
cijfers onleesbaar zijn geworden doordat ze oorlogsschade hebben opgelo

pen in het voorjaar van 1945. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog 
beschoten Duitse troepen vanuit OostFriesland en vanaf de Duitse Wad

deneilanden de stad Appingedam en omgeving en troffen het kantoor van het 
kadaster aldaar, waardoor er weliswaar geen brand ontstond, maar wel door 
scherveninslag een aantal boeken beschadigd werd. 

De onderzochte groep personen is ingedeeld per classis waartoe de kerkelijke 
gemeente in het eerste decennium na de Afscheiding van 1834 behoorde. 

' Het rapport dat het departement van eredienst in 1836 ontving over de afgescheidenen in de provincie 
Groningen vindt men bij F.L. Bos, Archiefstukken, III, 176178. 

■* Wat betreft de kadastrale gegevens moet opgemerkt worden dat ze een stand van zaken weergeven die 
heel nauw aansluit bij de jaren waarin de Afscheiding plaats vond. Na een lange voorgeschiedenis kon 
onder koning Willem I in de jaren vanaf 1832 het Nederlands Kadaster worden ingevoerd, een over

heidsinstelling die via vastgestelde gegevens de hoogte bepaalde van de te heffen grondbelasting (toen 
noodzakelijk vanwege de oorlog met België). 

^ Met de/e aanduiding worden boekwerken bedoeld over de boerderijen en hun vroegere bewoners, die 
in de laatste decennia zijn uitgegeven in verschillende gemeenten van de provincie Groningen. Hierin 
zijn zoveel mogelijk historische gegevens over aard en omvang van het boerenbedrijf verzameld. 
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Hendnk de Cock (1801 - 1842) 

CLASSIS GRONINGEN 

Kerkelijke gemeente 

Adorp / Sauwerd 

Bedu in 

Ezinge / Oldehove 

Groningen 

Grootegast 

N a a m 

(o) = ouderl ing 

(oe£) = oefenaar 

(d) = diaken 

(?) = niet b e k e n d 
Roelof P Medema (o) 

PieterG Oosterhof 

(oef) 
Tiemcn K Havinga (o) 

Jacob Salomons van 

Zanten (o) 
Geert W Bazuin (d) 

Klaas H Zuidema (d) 
Pieter D Franssens (o) 

HindnlcH van Dijk (o) 
Geert S van der Lcian 

(d) 
JanJ DoU (d) 
Picter I Hamming (o) 

Egbert M Wierenga (o) 
Roelf A Kema(o) 

Engelke Lindeman 

(eerst d, later o) 
Jan Verschuir (d) 
Ontje L Schildkamp (d) 

Derk D Drukker (o) 

Fokke E van Bolhuis 

(o) (oef) 
Former A Douma (d) 

Anne S de Vnes (d) 

Berogp(en) en locat ie 

landbouwer, 

later predikant 

landbouwer, 

Munnekeweg 2 
landbouwer op 

Ter Laan 
vleeshouwer 

landbouwer op 

Westerdijkshorn 
arbeider/landgebruiker 
landbouwer te 

Saaksum 
boerenknecht 
landbouwer op Ikum 

landbouwer 
landbouwer te 

Feerwerd 
landbouwer 
koemelker buiten de 

Kranepoort, beroepen 

predikant te Ezinge, 

overleden in 1841 

timmerman(sknecht) 

later predikant 
schoenmaker 
broodbakker, later 

boekdrukker 
grutter te Stroobos later 

predikant 
grutter 

landbouwer te 

Lutjegast 
landbouwer te 

Doezum, 

ook te Lutjegast 

Kadastra le 

gegevens 

-,hij bezat in 1838 zelf 

geen landbouwgrond 

(meer) | 
32 ha 

10 ha 

38 ha 

-
55 ha 

] 
22 ha 

51 ha 
45 ha 

56 ha 

-

j 
-

-

-

38 hd 

30 ha 
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Kommerz i j l / 

Niehove 

Leek / Let te lbert / 

Midwolde / 

Zevenhuizen 

Nuis 

Ten Boer 

Thesinge 

Zuidhorn 

Jacob E Feennga (o) 

Reinder G 

Steenhuizen (o) 
Jan Bosscher (d) 
DrewesJ Bos (d) 

E J Heizenberg 
Karst D Vossema (o) 

Hedzer P van der 

Meulen (o) 
Klaas K Hoeksema (o) 

Bernardus H Hindnk-

sen (o) (oef) 
Jan B Dijkbtra (') 
Evert F Drenth (') 

Jouke A van der Leest 

(o) 
Jan T Bijzitter (o) (oef) 
J J Klok (o) 
R E (ofF)Rosema 
Jacob H Bolt (o) 

H a r m J Bouwman (o) 

Jacob J Lanüng (o) 

SiemenJ Lanting (d) 
Bernardus A Mayer (d) 

Johannes H Dekens (o) 
H i n d n k E Dijk (o) (oef) 
Geert H Swierenga (o) 
Derk J Wijk (d) 

Jacob R Diepstra (o) 

BoukeJ Woldijk (o) 
Jan R Geut (d) 

ijzersmid te Niehove 

gardenier, boeren

knecht, op de Waard 
landbouwer te Niehove 
boerenknecht op de 

Waard 
kuiper 
korenmolenaar en 

broodbakker te 

Midwolde 
landbouwer te 

Lettelbert 
landbouwer te 

Lettelbert 
wever te Zevenhuizen 

arbeider 
arbeider, tapper, winke

lier te Zevenhuizen 
schoenmaker 

arbeider 
p 

arbeider te Tolbert 
landbouwer op Het 

Kleine Washuis, ook 

assessor Ten Boer 
landbouwer op 

Oosterdijkshorn 
landbouwer onder 

Lellens 
landbouwer te Lellens 
kleermaker te 

Garmerwolde 
ijzersmid 
landbouwer 
landbouwer 
landbouwer in de burg 

gem Bedum 
kleme boer aan 

Hoendiep te Bnltil 
schoenmaker 
winkeher 

-

-

5 

-

-

P 

? 

-

-
-

-

-
-
-
46 ha 

20 ha 

16 ha 

10 ha 

-

-
37 ha, later 40 ha 
33 ha 
? 

9 

-
-

In deze classis tellen we 47 voormannen uit 11 gemeenten 22 landbouwers + 15kleine zelfstandigen e n / 

of handwerkslieden + 9 arbeiders/knechten + 1 onbekend 
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CLASSIS APPINGEDAM 

AoDineedam e.o. 

B i erum 

Delfzijl 

Garre lsweer e.o. 

Godl inze 

H e U u m 

Foppo Chns (o) 
Heertje T Hoeksema 

(o) 
Koert O van Dam (d,o) 
J a n J Omges (') 

DerkJ Smit (d) 

Albert A Stratmg (d) 
J J van 't Roer (o) 
Egge J Buurma (̂ ) 
Aldert D Omta (') 

Jacob H Wiersema (') 

Jacobus J Klok (o) 
J W d e V n e s ( d ) 
Albert E Mijdema 

(o/NHK) 
Jurrien H Smit 
Koene S van der 

Schuur (o) 
Abel P Kema (o) 
Geert T Doornbos (o) 

WülemE Bosker(o) 

PieterC Bloema (d) 

Heike H Visser (d) 
StofferJ Schreuder(d) 
JacobJ Nienhuis (o) 
Lambertus G Keur (o) 

Jdkob Nienhuis (d) 

Jurnen Reinders Bos (d) 
J a c o b J Jensema (o) 

D J Engberts (d) 
Jan R Mulder {^) 
Jakob T Allersma (') 
Wolter van Dam (') 

Berend A Massier (o) 
J H Wildeman (d) 
J a n J Mooi (o) 

gepensioneerd 
timmerman 

kruidenier 
landbouwer te 

Opwierde 
landbouwer te 

Opwierde 
knoopmaker 
korenschipper 
landbouwer 
landbouwer tussen 

Bierum en Spijk 
landbouwer te 

Holwierde 
verwer en koopman 
wethouder 
küopman/winkeher 

arts 
bakker, 

later predikant 
bakker 
schoenmaker te 

Uitwierde 
schoenmaker te Farm-

sum 
landbouwer op familie-

bedn]f te Weiwerd 
schoenmaker 
winkeher te Farmsum 
olieslager, molenaar 
koopman te 

Loppersum 
landbouwer, wonend 

tussen Loppersum en 

Eenum 
landbouwer 
landgebruiker/landbou-

wer 
schoenmaker 
landbouwer 
landbouwer op Colhol 
landbouwer op de Nas-

sauheerd te Leermens 
boerenknecht 
p 

arbeider 

1 
-

1 
18 ha 

27 ha 

1 
3 ha 
37 ha 
(37 ha, later) 59 ha 

44 ha 

1 
-

1 
-

1 
-

95 ha 

1 
1 

9 ha 

7> 1 

7 

24 ha 

1 
31 ha 
76 ha 
31 ha 

1 
1 

-
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Krewerd 

Schi ldwolde 

Spijk 

S t e d u m 

Uitwierde 

Wirdum 

Johannes B Emmel

kamp (o) 
Lambertus N Bierma 

(d) 
Aeilko H Wildeman (o) 
H m d n k H Mulder (o) 
Reinder E Homan (d) 

Jakob E Bakker (d) 

Tjaart G Geertsema 

(kerkmeester)'' 

Harm G Wmter (') 

Lambertus H Busz (o) 
WiUem W van der 

Ploeg (o) 
Jan L Boelkens (o) 
Klaas S Groenewolt (d) 

KJ Mulder (d) 
Jan L Bos (o) 

Jacob W Haverkamp (o) 
Hindrik T Helemus (d) 
Albert P Slager (d) 
Geert G Poelman (o) 
Klaas K Hofstee (d) 

Andnes P Groothof (o) 

J Smit (o) 

Cornells G Bos (d) 
KJaasJ Vos (d) 

Pieter M Meijer (o) 

Jan Roelfs Meijer ('') 

Simon T Ebels (o) 

landbouwer 

landbouwer 

negotiant, landbouwer 
■> 

boerenknecht 
landbouwer/arbeider 

en winkeber 
landbouwer 

landbouwer te 

Siddeburen 
landbouwer 
landgebruiker 

ijzersmid 
' (vader was heel en 

vroedmeester) 
? 

landbouwer aan de 

Dneborgsterlaan 
kleermaker 
schoenmaker 
boerenknecht 
landbouwer te Biessum 
landbouwer te 

Lutjeburen, onder 

Holwierde, 

gem Bienim 

landbouwer te Uit

wierde 
landbouwer te Lutje

buren 
landbouwer te Biessum 
dagloner, landgebruiker 

te Uitwierde 
landbouwer bij de 

Wirdumer draai 
landbouwer bij de 

Wirdumer draai 
? 

47 ha 

36 ha 

(3 ha, later) 32 ha 

-
-

-

' (in de ht wordt hij 

'een vermogend land

bouwer' genoemd) 
30 ha, later 67 ha 

29 ha 
9 ha 

-

-

-
30 ha 

-
-
-
50 ha 
ws 5 ha' 

14 ha 

20 ha 

14 ha 

-

6 ha 

15 ha 

-

•̂  Tj G Geertsema was een van de eerste afgescheidenen te Schildwolde hij trad op als kerkmeester en 
werd gerekend tot de meest vermogende mensen in deze gemeente We rekenen hem m de totaaltelling 
bij de categorie van de landbouwers met meer dan 50 ha land Vgl J W seeling, 4/s''A ('^on , II, reg 
De cijfers in dit kadasterdocument zijn niet goed leesbaar, dit vanwege oorlogsomstandigheden m 
1945 
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Wit tewierum, 

Ten Post 

Wol tersum 

't Zandt 

Egbert R. Meijer (o) 

H. Hofstee (o) 
Jan R. Bottema (d) 

Jannes Bolhuis (d) 

Geert A. Noorman (o) 
Jan G. Broekema (o) 
Sijbolt K. Slagter (d) 
Luitje A. van Eerden (d) 
Heertjen Ubbens Dijk-

steriiuis (o) 
J a n E Veldman (o) 

DerkJ. Karsies (o) 
Pieter Alberts Bos (d) 
Pieter M. Dijksterhuis 

(d) 

Pieter Vos Wiersema (d) 

landbouwer op de 

Bloemhof 
? 

landbouwer, wonend op 

de Eendekooi te Witte-

wierumermeeden 
landbouwer aan de 

Graauwedijk te 

Overschild 
boerenknecht 
boerenknecht 
timmerman 
boerenknecht 
landbouwer te Zijldijk 

boerenknecht, 

stelmaker 
dagloner te Leermens 
landbouwer 
landbouwer(szoon) op 

de Korendijk; 

later predikant 
landbouwer te Zijldijk 

56 ha 

1 
61 hd 

? ha (art. 684 in het 

kadaster) 

1 
1 
1 
1 

42 ha 

-

1 
27 ha 
38 ha; 

40 ha 

In deze classis tellen we in totaad 70 personen van 15 gemeenten: 34 landbouwers + 19 kleine zelfstandi

gen + 10 arbeiders/dagloners + Ischipper + 1 wethouder + 1 arts + 4 onbekend. 
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CLASSIS MrooELSTUM 

BaHo 

Houwerzij l / 

Zoutkamp 

Leens 

Mens ingeweer 

Midde l s tum' 

Uithuizen 

Wybe P Doornbos (o) 
Aldert P Burema (d, o) 
Allert O Wolthuis (d) 
Pieter H Huisman (d,o) 
Jan K Mellema (o) 

Sieuwert R Beukema 

(o) 
Mennojans Rietema (d) 

Gosen G Mengers (d) 
Abraham L Stoutme

ijer (d) 
Freerk J Hckma (o) 

Hidde van der Kooi (o) 

Ritse H Lantman (d) 
Enne L Veenstra (d) 

Albert J Dob (d) 

Jan G Oosterhuis (o) 
IJsbrandJ Jansen (d) 
Dcrk A Wierenga (o) 

Jakob H Kuipers (o) 
H i n d n k H Smidt (d) 
Arien P Lanting (d) 
Klaas G Kremer (o) 

Jan W Klimp (o) 
Klaas T van Huizen (d) 

Nitolaas H Sietsema 

(d) 

OkkeJ Bouwman (later 

o u d ) 

timmerman 
landbouwer te Rasquert 
bakker 
■> 

schipper te Zoutkamp 

boerenknecht te 

Vierhuizen 
landbouwer op de 

Hollemaheerd 
kleermaker 
kleermaker te 

Zoutkamp 
landbouwer op 'Castor' 

by Zuurdijk 
landbouwer te 

Zuurdijk 
strodekker te Wehc 
timmerman te 

Warfhuizen 
landbouwer te 

Warfhuizen 
kuiper 
? 

oudstuurman op een 

zeeschip 
kalkbrander 
landbouwer 
landbouwer 
landbouwer aan 

't Lage van de Weg 
koopman 
landbouwer, omgeving 

Oudedijk 
molenaar, daarna land

bouwer op de Menke

maheerd, 

later assessor 
landbouwer aan de 

Moeshorn 

-

25 ha 

-

-

-

-

45 ha 

-

-

60 ha 

9 

. 
-

27 ha 

-

-

-

-
? 

■> 

10 ha 

-
38 ha 

59 ha 

40 ha 
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U i thu izermeeden 

U l r u m 

Warffiim 

Harm W van Dam, ' 
Siert G Wiersema (o) 
Berend IJ Groendijk (o) 
Pieter J Rijpma (o) 
Reinder H van der 

Molen (d) 
WillemJ Bos(d) 
Pieter G Stenhuis (d) 
Douwe J van der Werp 

(oef) 
J a n J Beukema (o) 
KornelisJ Barkema (o) 
Pieter K Luit (o) 

Alle B Groen (o) (oef) 

Klaas A van der Laan 

(d) 
Sieuwert T Luininga (d) 

Duurt P Ritsema (d) 

Geert K Bos (d) 
Jan Tobias Bos (d) 

Klaas P Kuipenga (oud-

kerkvoogd NHK) 
Jan L Dijkhuis'" 

FreerkJ Hekma" 

Pieter G van Straten 

(ook wel Strating) 
KornelisJ Dwarshuis 

(o) (oef) 
Rentje D Vos (d) 
Jakob J Bouwman (d) 
EilkoJ Noorman (d') 

landbouwer 
landbouwer 
landbouwer 
landbouwer 
landbouwer 

landbouwer 
broodbakker 
schoolmeester 

bakker, landbouwer (') 
schoenmaker 
dagloner, auteur \ an 

gcschriftje door H d C 

uitgegeven 
bakkersknecht te 

Vliedorp, 

later predikant 
verwer en giayenmaker 

landbouwer in de Klei 

bij Ulrum, 
landbouwer m De Klei 

bij Ulrum 
schoenmaker 
landbouwer op 'Panser' 

te Niekerk 
landbouwer op de Zuid

hof bij Vliedorp 
landbouwer te 

Hornhuizen 
tot 1834 landbouwer op 

de Volle Handt, daarna 

te Zuurdijk 
dagloner 

bakker 

landbouwer te Breede 
landbouwer 
landbouwer 

>51 ha 
> 5 1 h a 
23 ha 
17 ha 
44 ha 

9 ha 

] 
-

27 ha (') 

1 

-

? 

p 

j 
6 h a ' 

36 ha 

29 ha 

26 ha 

-

-

30 ha 
p 1 
17 ha (of 79 ha) | 

' J Wesseling, Afsch Gron , 1 , 189 over het rekest van Middelstum aan de koning m b t aanvraag eigen 
kerkgebouw in 1840, het document bevat 176 handtekeningen, w o 54 landbouwers en bezitters van 
boerenplaatsen 'met hun familie, waarvan de meeste tot de gegoede stand in de gemeente behoren', 
aldus een missive van de burgemeester aan de gouverneur 

' bij hem thuis preekte De Cock op 1 nov 1834 voor het eerst buiten Ulrum na de Afsch 
'" Dijkhuis liet op 16 no\ 1834 in zijn boerderij een dienst houden waar veenbaas LuitsenJ Dijkstra uit 

Smilde voorging 
" We noemen hier voor de tweede keer de naam van FJ Hekma, we tellen hem echter een keer mee in 

de totaaltclling 
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Sociale prohelen van df \oorniannen \an de afgescheiden gemeenten in de provincie Groningen 

Westerwijtwerd 

Zandeweer e.o. 

Jakob E. Mulder (o) 
Ebel T. Ebels (o) 
H.H. Heersema (d) 
Alben P. Zuidhof (d) 

J anJ . Schuringa" 
Harm E. Steenhuis (o) 

Kornelisjans Bos (d) 

landbouwer 
korenschipper 
landbouwer 
landbouwer, landge-

bruiker 
landbouwer 
landbouwer op de 

Kniep 
landbouwer bij 

Eppenhuizen 

16 ha 

-
(24 ha, later) 42 ha 
2 ha, schoonmoeder 

wed. Tooi: 39 ha 
9 ha 
> 4 0 h a 

> 

In deze classis tellen we in totaal 56 personen van 11 gemeenten: 31 landbouwers + 15 kleine zelfstandi

gen + 4 arbeiders/dagloners + 2 schippers + 1 gepensioneerde + 1 onderwijzer + 2 onbekend. 

" Bij hem aan huis werd de gemeente van Westerwijtwerd gemstitueerd door H. de Cock. 
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Hendrik de Cock (1801  1842) 

CLASSIS VEENDAM 

Hoogezand-

S a p p e m e e r 

M e e d e n 

Midwolda 

N i e u w e Pekela 

O n s t w e d d e 

S c h e e m d a 

Jacob H Feddes (o) 

Kars F Wormnest (') 
Barelt ten Hove ('') 

Eildert Broekema {•') 

KoeneJ Vegter (') 
Roelof J Boon (o) 

Meerten S Sijpkens (o) 
Jannes O Bos (d) 

Geert E Dijksterhuis (o) 
Klaas Wildeboer (o) 

Jan K Zoutman (d) 
Wiepke T Veldman (d) 

Harm E Gelms (oud) 

O k k o H Huismg(oud 
B G Kool (d) 
Johannes W Beumee (d) 
Harm W Horhngs (■') 
J a n B HalmmgP) 
Hiske G Abrahams (o) 
Geert B Wever (o) 
Hmdnk N Bessehng (d) 
Albert E Hoftmg(') 
Harm B Duns 
FreerkB Hardmg" 

Wiepke T Veldman 

(dezelfde als genoemd te 

Midwolda)" 
EdskoJ Hekman (o) 
Harmannus H Smit (d) 
HindnkJ op 't Holt (d) 

Jan H Luth (o) 

landbouwer op de Kiel 

bakker te Sappemeer 
landbouwer te 

Kropswolde 
landbouwer te 

Windeweer 
bakker te Sappemeer 
bakker te 

Borgercompagnie 
landbouwer 
arbeider 

landbouwer 
bakker 

later predikant 
kleermaker 
landgebruiker te Eexta 

(gem Scheemda) 
landgebruiker te 

Oude Pekela 
zilversmid te O Pekela 
landbouwer 
hoedenmaker 
landbouwer 
landbouwer 
landbouwer 
landbouwer en wever 
landbouwer 
landbouwer 
arbeider 
landbouwer (met meer

dere bedrijven) 

landbouwer te Eexta 

schipper 
touwslager 
boerenknecht 
landbouwer, 

lid gemeenteraad 

Vlagtwedde 

18 ha 

1 
11 ha 

13 ha 

1 
-

(43 ha, later) 53 ha 

-

(43 ha, later) 49 ha 

-

1 
37 ha 

20 ha, later 26 ha 

1 
9 ha 

1 
14 ha 
13 ha 
30 ha 
3 ha 
31 ha 
? 

j 
360 ha 

(veel onontgonnen 

gronden) | 
37 ha 

1 
] 
1 

25 ha 

" Hij stelde zijn boerdenj beschikbaar voor kerkdiensten o 1 v De Cock, de familie ging in 1849 over tot 
de Afscheiding 

H w x Veldman was eerst bij de gemeente te Midwolda aangesloten, later te Scheemda We tellen hem 
een keer mee in de totïialtelling. 
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Sociale profielen van de voormannen \ in de afgescheiden gemeenten in de pro\incic Groningen 

Stadskanaa l 

V e e n d a m 

WUdervank" 

Winschoten 

Freerk H Maarsing (o) 

Menze H Timmer (d) 
J a n J Theys (Teis) (d) 
Jan M Kloppenburg 

(oef) 
Eildert M Brandsema 

(o) 
Antonie H van Wijk (o) 
FihppusJ Dost (o) 
Wijcher O Ketelaar (d) 
PieterJ de Jonge (d) 
PieterM Boekhoud (d) 
Jannes L Grezel (o^) 

Ties E Mulder (o) 
Evert B Forsten P) 
J a n J Boer (o) 
Hendrik B Rubmg(o) 
Lubbert W Pekelder (o) 
Filippus Jonker (d) 
Jakob A Huisman (d) 
Lerke H Eerkes (d) 
Jan R Brouwer P) 

J a n J Woltjer (o) 

Edske G Dijksterhuis 

(d) 

zonder beroep (ws ex-

landbouwer) 
timmerman 
landbouwer 
gepensioneerd ver-

vener, later predikant 
arbeider 

arbeider 
arbeider 
arbeider 
arbeider 
arbeider 
landbouwer bij Mun-

tendam 
boekdrukker 
landbouwer 
landbouwer 
landbouwer 
winkelier 
landbouwer 
landbouwer, winkelier 
landbouwer 
koopman te Boven-

Wildervank 
landbouwer op Boven-

buren 
landbouwer op Hoven-

buren 

20 ha (familiebezit) 

-
21 ha 

-

-

-
-
-
-
-
28 ha 

-
■? 

43 ha 
32 ha 

-
8 ha 
2 ha 
> 1 5 h a 
28 ha 

24 ha, later 28 ha 

21 ha 

In deze classis tellen we m totaal 51 personen uit 11 gemeenten (excl W P Veldman) 27 landbouwers + 

12 kleine zelfstandigen + 9 arbeiders + 1 schipper + 1 gepensioneerde + 1 zonder beroep 

'̂  Tj de Cock vermelden we als bezitter van 29 ha grond, daarmee kunnen we nagaan tot welke sociale 
stand Hendrik de Cocks vader) behoorde Het is niet helemaal zeker of hij lid was geworden van de 
afgescheiden gemeente van Wildervank Hij stond na 1838 wel sympathiek tegenover de Afscheiding, 
hij maakte giften over naar de Afgescheiden gemeente voor diaconie en kerkbouw Zijn begrafenis 
op 1 maan 1843 vond plaats vanuit de Afgescheiden kerk D Mulder, Anders dan de wereld, 40 Van De 
Cocks schoonvader Heiemus D Venema te Wildervank is geregistreerd dat hij als landgebruiker 16 
ha grondbezit had 
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Hendrik de Cock (1801 - 1842) 

15 
60 
32 
3 

11 

= 52% 
= 27,1 % 
= 14,5% 
= 1,4.% 
= 5 % 

Beknopte analyse 
In totaal vermelden we hier 221 voormannen uit 48 gemeenten van de Afschei
ding in Groningerland. In volgorde van groepsgrootte gaat het om de volgende groe
pen: 
a. landbouwers en landgebruikers 
b. ideine zelfstandigen, handwerkslieden 
c. arbeiders of dagloners 
d. schippers 
e. onbekend of geen beroep 

Een nadere analyse van de groep kleine zelfstandigen laten we achterwege. 
De groep van 115 landbouwers verdelen we in vijf categorieën: 
a. met minder dan 15 ha land 20 = 17,4 % v.d. boeren; 

9% v.d. voormannen 
b. met 16 - 30 ha land 31 = 2 7 % v.d. boeren; 

14% v.d. voormannen 
e. met 31 - 50 ha land 32 = 27,8 % vd. boeren; 

14,5% v.d. voormannen 
d. boeren met meer dan 50 ha land 15 = 14,8 % v.d. boeren; 

6,8 % v.d. voormannen 
e. boeren over wie geen gegevens 17 = 15 % v.d. boeren; 

bekend zijn 7,7 % v.d. voormannen. 

In vergelijking met de algemene Groningse cijfers'^ zijn er duidelijke afwijkingen te 
constateren: de categorie met meer dan 50 ha landbouwgrond ligt voor deze groep 
in Groningen op 22%; daar blijven de afgescheiden boeren duidelijk onder met het 
totaal van bijna 15%. De meer welgestelde boeren onder de groep van afgescheide
nen, in de provincie zijn in zekere zin 'ondervertegenwoordigd'. 
Met de cijfers betreflende de middelgrote bedrijven zijn er nauwelijks verschillen met 
het provinciaal gemiddelde. 

Enkele conclus ies 
Uit de hier vermelde gegevens kan men concluderen dat de Afscheiding van 1834 
in de provincie Groningen, in het bijzonder gelet op hen die daaraan leiding gaven, 
door mensen uit vrijwel alle sociale profielen werd ondersteund. De enige uit
zondering die we hier hebben te constateren betreft de hoogste gelederen van de 
hoogste sociale groep. Uit de lagere gelederen van deze hoogste groep telt men ook 
afgescheidenen. 

Binnen de stand van de landbouwers blijkt dat de door Hendrik de Cock geïniti
eerde kerkelijke beweging vanuit alle geledingen steun ontving. Daarbij behoren 
er 47 van de 115 boeren (= 42,6 % van alle afgescheidenen onder de landbouwers; 

P Priester, De economische ontwikkeling van de landbouw in Groningen 1800-1910, Groningen 
1991, 93. De provinciale cijfers hebben betrekking op het jaar 1910; het verschil met de situatie van 
omstreeks 1834 zit voornamelijk in de sindsdien waargenomen tendens tot groei in het landbezit van 
de grote boeren. 
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So( lale piofielen \an de voormannen \an de afgescheiden gemeenten in de provincie Groningen 

en 21,3 % van alle voormannen) tot de categorieën c en d, dus de 'middelgrote' en 
de 'grote boeren'. Rekenen we ook de kleinere middelgrote boeren (categorie b.) 
hier bij dan komen we uit op 35,3 % van alle voormannen. De leidinggevenden van 
de Afscheiding in Groningerland hebben een sterke binding met de landbouwende 
stand. 
De specifieke groep van 'middelgrote' tot 'grote boeren' die de Afscheiding steunden, 
kwam het sterkst naar voren op het Groningse Hogeland (= de noordelijke kuststreek 
noordelijk van de lijn Zuidhorn-Delfzijl). In de kerkelijke gemeenten Uithuizermee-
den, Wesierwijtwerd, 't Zandt, Ezinge/Oldehove, Wirdum en Wittewierum/Ten 
Post treft men de duidelijkste bewijzen daarvoor aan. De reeds gesignaleerde opvat
ting van E.W. Hofstee doet dus te kort aan de hier geschetste werkelijkheid. 
Van een aantal van de hier vermelde boeren is bekend dat zij grote financiële bijdra
gen hebben geleverd aan hun gemeenten, zoals bij kerk- en pastoriebouw. Overigens 
waren de meeste andere kerkleden afkomstig uit de laagste stand. 
Bezien we het algemene overzicht dan wordt duidelijk dat meer dan een kwart van 
de afgescheiden voormannen afkomstig was uit de middengroepen van de samen
leving. De spreiding van deze groepen over de verschillende classes is gelijkmatig te 
noemen. De steden Groningen en Appingedam geven relatief iets hoger cijfer dan 
de andere gemeenten. Over de verschillen binnen de middengroep hebben we geen 
onderzoek gedaan en kunnen we geen nadere gegevens verstrekken. 
Opvallend is het percentage van bijna 15 voor de categorie arbeiders onder de 
voormannen. Een wel heel bijzonder gegeven is het feit dat de kerkenraad van 
Stadskanaal in 1835 in zijn geheel bestond uit mannen van de arbeidende klasse. 
Dit gegeven trekt het beeld van de arbeider in de groep van kerkelijke voormannen 
enigszins scheef We constateren overigens een vrij groot verschil in representatie van 
de arbeiders in de afgescheiden gemeenten van de classes Veendam en Groningen 
in vergelijking met die van Appingedam en Middelstum. In de laatstgenoemde twee 
classes is het procentuele verschil tussen de groep landbouwers en die van de arbei
ders het grootst. 

Uit het geheel kan men concluderen dat de kwalificering van 'de afgescheidenen' als 
mensen uit de lagere sociale klassen voor de voormannen in de provincie Groningen 
niet opgaat. Als het gaat om de totaalgroep van leidinggevenden kan men dan ook 
een hoog percentage van de midden- en hogere standen verwachten, gezien de 1Q**'-
eeuwse sociale verhoudingen. De deelname van de arbeidende klasse in deze voor
mannengroep van de eerste afgescheidenen is echter ook relatief hoog. 
Binnen de groep van voormannen namen die landbouwers die een middelgroot tot 
groot areaal bezaten de eerste plaats in. Daarmee was de leiding van de afgescheiden 
kerkgemeenschap omstreeks 1840 in sociaal opzicht geprofileerd als een maatschap
pelijke middengroep. 
De acceptatie van de afgescheidenen door de andere godsdienstige groepen in de 
burgerij is in een aantal gemeenten al vrij spoedig na 1834 vergemakkelijkt door
dat een van hun voormannen deel uitmaakte (of zou uitmaken) van het burgerlijk 
bestuur In de Groningse gemeenten Ten Boer, Bierum, Delfzijl en Uithuizen deed 
zich iets dergelijks voor. 
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19 I H E T THEOLOGISCHE PROFIEL VAN 

H E N D R I K D E C O C K 

In dit hoofdstuk stellen we ons als doel de theologische inzichten van De Cock op een overzichtelijke 
manier in beeld te brengen en te bespreken. Dat we hier de aanduiding 'theologisch profiel' hanteren, 
houdt een duidelijke beperking in. Die heeft zyn oorzaak in de omstandigheid dat er van een volledige 
en systematisch uiteengezette theologie van De Cock niet gesproken kan worden. Hij u daar tijdens 
Zijn korte en drukke leven gewoon met aan toegekomen ' We hebben voor veel theologische thema's te 
volstaan metjragmenten en losse notities Mi we het geheel daarvan willen overzien werken we vanuit 
een viertal invalshoeken toe naar een profielschets, namelijk: 

I. de weergave en bespreking van De Cocks vuie op de periodisering van de kerkgeschiedenis, 
II. een overzicht en analyse van de beschikbare bronnen waaruit De Cock voor zyn 

theologiseren geput heeft, 
III het nagaan van De Cocks relatie tot de hoofdstromingen in de (Nederlandse) 

theologiegeschiedenu; 
IV de weergave van een aantal theologische thema's die representatief geacht mogen worden 

voor het profiel van De Cocks theologie. 

A. D E PERIODISERING VAN DE KERKGESCHIEDENIS EN DE 
DUIDING ERVAN VOLGENS D E C O C K 

Bij de uitwerking van onze poging om een zo helder mogelijk beeld te krijgen van 
de hoofdlijnen van De Cocks theologie zou het een welkom gegeven zijn als we over 
een referentiekader zouden beschikken waarbinnen deze theoloog zich heeft al den
kend en schrijvend heeft bewogen. Het was op dit punt dan ook de vraag of we van 
De Cock zélf een nchünggevende handreiking zouden kunnen gebruiken. Het was 
verrassend dat we in het Archief De Cock een klein document aantroffen waarmee 
we een behoorlijke vooruitgang konden boeken. Het betreft namelijk een door De 
Cock zelf geschreven epistel van acht bladzijden dat als titel draagt Kerkgeschiedenis, 
en als ondertitel Kerkelijke geschudems in 6 tijdperken. We hebben een sterk vermoeden 
dat dit overzicht een geheel eigen ontwerp van De Cock is.^ Hij heeft hiermee zijn 
persoonlijke visie op de periodisering van de kerkgeschiedenis aan het papier heeft 
toevertrouwd. Uit zijn schrijven blijkt dat De Cock - wellicht als docent - een poging 
heeft ondernomen om te komen tot een periodisering van de kerkgeschiedenis in zes 
tijdperken, alsmede tot een theologische duiding van elk van deze tijdperken. De vol
ledige tekst van dit document is de moeite waard om als bijlage bij dit hoofdstuk op te 
nemen. Nü geven we de hoofdlijnen aan. 

' De enige reden waarom we een systematisch overzicht van De Cocks theologie wel hadden kunnen 
verwachten is gelegen in het feit dat hij m Groningen en Drenthe gediend heeft als docent aan de eerste 
afgescheiden opleiding voor predikant 

' De Cock heeft in zijn tekst geen enkele bron vermeld, dat kan betekenen dat hij een bestaand model 
heeft gehanteerd, er is duidelijk verwantschap aan te wijzen met opvattingen van andere theologen, 
onder wie representanten van de Nadere Reformatie, vgl C J Meeuse, De toeliomstserwachhng van de 
Nadere Rfformaüe in het luhl van haar hjd 
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Het theologische profiel van Hendrik de Cock 

De geschiedenis van de kerk werd door De Cock ingedeeld in zes perioden. Dit aan
tal heeft hij niet willekeurig gekozen, maar heeft hij afgelezen uit de Openbaring aan 
Johannes (vooral de hoofdstukken 8, 9, 10, 11 20 en 21). Daar gaat het over de ontwik
kelingen in kerk en wereld zoals die zich voordoen onder de zeven zegels, de zeven 
bazuinen, de zeven fiolen; het duizendjarig rijk wordt ten tonele gevoerd, terwijl het 
geheel uitioopt op de ondergang van de wereld en de wederkomst van Christus. De 
Cock ziet deze aan de apostel Johannes geopenbaarde zaken als symbolen van een 
werkelijkheid die zich gaandeweg in de historische ontwikkeling hebben voorgedaan 
of nog zullen voordoen. Hij gaat er van uit dat de symbolen zich achtereenvolgens 
- dus chronologisch - manifesteren. Daardoor was het hem mogelijk de loop van de 
historie te kunnen herkennen. Met deze manier van interpreteren heeft De Cock 
zich op een heel moeilijk toegankelijk terrein bewogen, waarin met name specula
tieve elementen veel kansen krijgen.' 

De periodisering van de kerkgeschiedenis ziet er volgens De Cock als volgt uit: 
/. Het tijdperk onder de zeven zegelen: 33 - 303 (tot Constantijn de Grote). 

Eerst vier zegels met de vier paarden (Openb. 6): 
a. het witte paard is de overwinning van het Evangelie in de Grieks-Romeinse 

cultuurwereld; 
b. het rode paard is de tien zware vervolgingen van de christenen door de 

Romeinse keizers; 
c. het zwarte paard is de verandering van het Evangelie door ketters, die nog 

weerstaan werden door trouwe leraars; 
d. het vale paard is de dodelijke toestand van de kerk onder keizer Diocletianus 

(die meende de kerk te hebben uitgeroeid) 
Hierna volgen nog drie zegels: 
e. het zuchten van de zielen onder het altaar met verzoek om Gods wraak 
£ de wraak van God over tirannen en heidense priesters 
g. half uur stilte: de rust onder Constantijn die echter verstoord werd door 

ketter Arius 

II. Het tuoeede tijdperk van de bazuinen, van Constantijn tot paus Bonifatius III (606) 
a. de eerste bazuin: de ketterij van Arius 
b. de tweede bazuin: de heerszucht van de priesters te Rome, Constantinopel, 

Alexandrië en Antiochië; in 606 overwon Rome de onderlinge strijd 
c. de derde bazuin: de ketterij van Pelagius (veroordeeld in Carthago 412) 
d. de vierde bazuin: de duisternis voorafgaand aan de Antichrist, 5e - 7e 

eeuw 
e. de vijfde bazuin: de opkomst van de Antichrist in 606 (= met paus Bonifatius 

lU) 

' In een van de meest recente exegeses van het laatste bijbelboek, die van dr. H.R. van de Kamp (Kam
pen 2000), komt men geen poging tegen om te komen tot een eigen interpretatie van de hier bedoelde 
s)Tnboliek. Dit overigens in de lijn van de wijze van exegese van S. Greijdanus, zoals in diens eerste 
uitleg van De Openbaring des Heeren aan Johannes^ Doesburg 1908. 
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III. Het derde hjdperk, van 606 tot 1517 
a. de zesde bazuin: de valse profeet Mahomed (in 622 naar Medina gevlucht) 
b. de zevende bazuin: A. de toestand van de kerk onder de Antichrist (42 

maanden = 1260 dagen) met daarin de goddeloosheid van de pausen, de 
kruistochten (ook tegen de Waldenzen), het verval van de samenleving (de 
'ijzeren eeuw'); en B. het optreden van de getuigen (1260 dagen): veel mar
telaren (m.n. in de armoedebewegingen Frankrijk, verder: Wycliff, Hus en 
Hieronymus van Praag) - deze tijd loopt uit de Kerkhervorming van Luther, 
Zwingli, Calvijn, Knox, De Brés en Cranmer. Ook weer ketters: Wederdo
pers, Socinianen en Remonstranten. 

IV. Het vierde tijdperk: van de zeven fiolen: 1517- de val van Rome 
a. de eerste fiool: kwaad gezwel onder de mensen met het merkteken van het 

Beest 
b. de tweede fiool: de zee wordt veranderd in bloed = de 'zielverdervende' 

leringen van de paus 
c. de derde fiool: rivieren en fonteinen veranderen in bloed = de valse leer van 

de paus zoals die geleerd worden op de academies en in de kloosters 
d. de vierde fiool: de zon verhit de mensen = (vermoedelijk) de Zonnekoning 

Lodewijk XIV die het einde afkondigde van het Edict van Nantes 
e. de vijfde fiool: de glans van de troon van het Beest gaat verloren = Napole

ons aanval op de paus te Rome 
£ de zesde fiool: onder de Turk en de Antichrist verheffen zich de Draak. Het 

Beest en de Valse Profeet. Ook zal slag worden geleverd te Armageddon. 
Dan zal De Here Jezus opstaan en om Zijn kerk te hulp te komen. 

g. De zevende fiool: de ondergang van Rome en haar plagen. 

V Het vijfde tijdperk: na de val van Rome volgt het Duizendjarig Rijk. 
De godsdienst zal bloeien, het Beest en de Valse Profeet zijn vernietigd. Joden en 
heidenen zullen tot bekering komen ('meer vergaderd worden'). 

VI. Het zesde tijdperk: het ande van 'de heerlijke kerkstaat' en het begin van de opstand van God en 
Magog tot het ande van de wereld. 
Het zal zijn als in de dagen van Noach; dan komt het einde: de wereld zal door 
vuur vergaan. 

Korte balans 
Deze gedetailleerde periodisering van de nieuwtestamentische tijd ('bede
ling') vindt haar basis in een bepaalde interpretatie van het Bijbelboek Open
baring. Daarin onderscheidt De Cock een zestal tijdperken, ieder met zijn eigen 
symbolen.'' De symboliek van de daar geschetste taferelen ziet de opsteller in chro-

* We hebben geen reden om aan te nemen dat De Cock zich bij het ontwikkelen van deze visie geori
ënteerd heelt op de leer van John Nelson Darby (1800-1882), het dispensationalisme, waarin men dne 
hoofdpenoden onderscheidt 1 de oude bedehng (verleden), 2 de bedeling van de kerk (heden), 3 de 
bedeling van het messiaansc koninknjk (toekomst) Nader ingedeeld worden zeven perioden onder
scheiden 1 de onschuld (tot aan de verdnjving uit het paradijs), 2. het geweten (eindigend met de 
zondvloed), 3 menselijke heerschappi), 4 de belofte (startpunt de roeping van Abram), 5 de wet (de 
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nologische orde en als onmiddellijk toepasbaar in de N.T. tijd. Passend bij een line
aire geschiedopvatting worden hier de profetische vergezichten van de apostel Johan
nes in een chronologische reeks geplaatst. Daardoor krijgt de N.T. tijd bij hem haar 
vaste indeling. 
De Cock heeft - voorzover we konden nagaan - geen toelichting op zijn visie gege
ven. Dat doet het vermoeden rijzen dat een dergelijke zienswijze gemeengoed was 
onder de afgescheidenen. Een belangrijk gegeven is hierbij het feit dat zijn ontwerp 
feitelijk een vrije bewerking was van de visie op de kerkgeschiedenis zoals de Staten-
vertalers die voorstelden in hun kanttekeningen.^ We mogen hierbij ook denken aan 
de opvattingen van Wilhelmus a Brakel; deze was voor De Cock sterk indicatief 
Ten aanzien van de kanltekenaren van de Statenbijbel stelt C.J. Meeuse dat het opmer
kelijk is, "dat de duizend jaren van Openbaringen 20 door hen historisch geduid wor
den, waarbij hun voorkeur duidelijk uitgaat naar een letterlijk nemen van het getal 
duizend. Wel verwerpt men een geheel toekomstig vrederijk, maar toch laat men 
ruimte voor het geloof in een verwachte bloeitijd voor de kerk onder de vierde fiool."^ 
De Cock neemt in zijn opstel een scherp anti-roomse houding aan: hét grote kwaad 
in kerk en wereld wordt gevormd door de paus en zijn Roomse kerk die als krachtige 
machtsfactoren hun tijd verregaand bepalen. De middeleeuwen getuigen er zijns 
inziens van, en zeker ook de tijd van de Contra-Reformatie. Het einde van deze 
machtsfactor betekent volgens De Cock de start van een nieuw tijdperk van een 
'heerlijke kerkstaat'. 
Het mag ons hierbij niet ontgaan dat De Cock bij de uitwerking van het vijfde en 
zesde tijdperk de toepassing in slechts enkele woorden aanduidt. Zijn aarzeling in 
dezen kan nauwelijks anders beschouwd worden dan als een signaal van onzeker
heid, namelijk met betrekking tot die gebeurtenissen die (waarschijnlijk) nog in de 
toekomst besloten liggen. 
Op de door de Cock uitgezette lijn van de kerkgeschiedenis is het denkbaar dat we 
- ons bewegend binnen dit kader - zijn eigen leeftijd plaatsen in het vierde tijdperk, 
bij de zesde fiool. Indien we De Cocks interpretatie verder zouden volgen zal de val 
van Rome ooit nog eens moeten plaats vinden. 
Uiteraard is in deze visie het vijfde tijdperk, het duizendjarig rijk, nog toekomstmu
ziek, evenals de daarop aansluitende opstand van de antigoddelijke machten Gog en 
Magog. Hier zwijgt de interpreet. 

De Cock biedt met dit schematische overzicht vanuit Bijbelse aanwijzingen een 
handreiking voor de beoordeling van personen en gebeurtenissen. Hij denkt vooral 

tijd van Sinaï tot Golgotha); 6. de genade {Jezus Christus en de kerk); 7. het koninkrijk (d.i. het duizend
jarig rijk). De overgang van 6 naar 7 vindt plaats als 'de gemeente' wordt 'opgenomen' en de gelovigen 
bij de eerste komst van Christus zullen opstaan. Hierover o.m. K. Schilder, De Darbisten, (1918); in: Om 
Woord en Kerk, III, 23-49 en VW. 1917-1919, 157-180; K. Dijk, Het njk der duizend jaren. Kampen 1933, 
124-131; ; vgl. G.C;h. Aalders, CE ('2.' druk)s.v. dispensationalisme;J. van Genderen, De verwachting van 
een duizendjarig vrederijk Kampen 1984. De inzichten van Darby komt men bij De Cock niet tegen. H.P 
Scholte stond er wel voor open. Vgl. M. te Velde, Ontmoeting tussen Afscheiding en Darbisme; in; De 
Hoeksteen, 13 (1984), 58-65. 

'' Over de toekomstvisie van de Statenvertalers (in hun kanttekeningen) m.n. C.J. Meeuse, De toekomstver
wachting van de JVadere Reformatie in het licht van haar tijd, 28-41; over het chiliasme p. 35v. 

" CJ . Meeuse, Toekomstverwachting, 36. 

591 



Hendrik de Cock (1801 - 1842) 

in antithesen: de ware kerk van God leeft van het Evangelie, maar ze wordt in haar 
gang door de tijd op allerlei manieren aangevallen (overheden, ketters, pausen, de 
valse kerk). De verroomsing van de christehjke kerk kreeg z.i. haar beslag in 606 met 
paus Bonifatius III, toen deze - ook door Byzantium - werd erkend als het hoofd 
van de universele wereldkerk. De Reformatie van de 16* eeuw betekende een aan
val op en bevrijding uit de macht van dit Rome, al moesten de reformatoren kritiek 
verduren van radicale protestanten (wederdopers e.a.). Het behoud van de reforma
torische erfenis werd volgens De Cock mede gegarandeerd door twee zaken: a. een 
anti-roomse houding in de actuele situatie van de eigen tijd; b. een grote mate van 
alertheid op het voorkomen van ketterijen. 
De ondergang van Rome komt stellig: ze vormt dan ook, aldus De Cock, het start-
signaal van een volkomen christelijk tijdperk, het duizendjarig rijk. Hieruit is op 
te maken dat De Cock op zijn hoogst een gematigde chiliast was.' De antigodde-
lijke krachten zullen zich, aldus De Cock,uiteindelijk nog één keer verheffen, maar 
dan komt Christus en volgt het einde van de wereld. Dan gaat de kerk over in het 
Hemelse Jeruzalem. 

B. D E BRONNEN VOOR HET VASTSTELLEN VAN HET 
THEOLOGISCHE PROFIEL VAN D E C O C K 

Vanuit de bruikbare bronnen voor het vaststellen van de profielschets van De Cocks 
theologie willen we twee kanalen gebruiken. Als eerste dient zich aan het ons bekende 
boekenbezit van De Cock van voor en na 1830. En daarna willen we in kaart bren
gen welke theologen voor De Cock van positieve betekenis waren (en op wie hij zich 
heeft beroepen); en tevens willen we weten welke theologen door hem werden afge
wezen in de actualiteit van de 19* eeuw. 

a. De bibliotheek van Hendrik de Cock in 1830 
De bibliotheek van een hervormde of gereformeerde predikant uit de eerste decen
nia van de 19* eeuw kan men - met een zekere restrictie - beschouwen als een 
bepalend gegeven voor het vaststellen van de theologische voorkeuren van de bezit
ter ervan. Nu staan ons twee door De Cock zelf opgestelde lijsten ter beschikking die 
ons hierin enige duidelijkheid verschaffen. In de eerste plaats de lijst van schrijvers 
en de bij hen behorende titels van werken die rond 1830 in De Cocks bibliotheek te 
vinden waren. Als aanvulling daarop is ook een korte lijst aanwezig van geschriften 
die De Cock na 1830 moet hebben aangeschaft. En bij dit alles moeten we bedenken 
dat een predikant ook de gewoonte kon hebben boeken te lenen. Maar afgaande op 
wat hij in huis had, kan men spreken van een grote mate van representativiteit t.a.v. 
de 'geesteUjke ligging' van de bezitter. 

In het Archief De Cock bevindt zich een ongedateerde notitie die Hendrik de Cock 
heeft opgesteld met betrekking tot zijn boekenbezit.' Deze boekenlijst heeft in de 

' Vgl. de ietwat ongenuanceerde constatering over 'het chiliasme' van De Cock door B. Wentsel, Dogma
tiek 4b, 199; ook bij G.J. van Klinken, Opvattingen in de GKNover liet Jodendom, 11. 

« Archief De Cock, GAK, inv nr. 21. 
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historiografie wel enige aandacht getrokken, maar is tot nu toe nimmer volledig gepu
bliceerd en evenmin volledig geanalyseerd. G. Keizer' heeft aan deze lijst slechts 
beperkte aandacht geschonken, terwijl J. Vree er op een meer omvattende wijze aan
dacht aan schonk'" Hun beoordelingen van De Cocks bibliotheek nemen we mee in 
onze poging tot verdere analyse en waardering van deze boekenlijst als theologisch 
oriëntatiepunt. We doen dat op basis van de complete beschrijving van De Cocks over
zicht, terwijl we die beschrijving voorzien van de nodige annotaties (zie bijlage 3). 
Mede daardoor ontvangt men een uitstekende mogelijkheid om de geestelijke ligging 
van Hendrik de Cock omstreeks 1830 nader in te kleuren. Het vormt een niet te 
versmaden aspect in diens biografie. 
Hendrik de Cock heeft deze boekenlijst, gerekend naar het tijdstip van het jongste 
werk dat voorkomt in de lijst, namelijk een door P. Hofstede de Groot gehouden 
preek (d.d. 10 oktober 1830), niet eerder dan aan het eind van het jaar 1830 opge
steld, dus ruim een jaar na zijn intrede als predikant van de Nederlands Hervormde 
gemeente te Ulrum. Op dat moment is er van Afscheiding nog geen spraJce, ook is er 
is geen enkel vermoeden dat De Cock iets in die richting zou ondernemen. 
Of deze boekenlijst compleet is, is niet zeker. Evenmin hebben we zekerheid over de 
herkomst ervan.' ' De Cock deelt er niets over mee. Zijn boekenbezit ordent hij naar 
grootte, nl. een gedeelte 'In Quarto' en een gedeelte in 'Octavo'. Los daarvan zijn 
- onder een doorgehaald (wellicht bedoeld als onderstrepend) kopje 'Klein Octavo' 
- enkele buitenlandse, voornamelijk niet-theologische werken vermeld. Deze bewust 
opgezette verdeling geeft de indruk een overzichtelijke rubricering weer te geven die 
(min of meer) compleet was. Voor dat laatste pleit ook de aanduiding aan het eind: 
A - F, wat hier waarschijnlijk betekent Ad Finitum. Maar absolute zekerheid over de 
volledigheid van de lijst is er niet. Wel kan men vermoeden dat De Cock nog enkele 
boeken meer in bezit had. Gedacht kan worden aan homiletische handboeken en 
andere voor predikanten nodige naslagwerken. In de ongedateerde (maar wel in het 
jaar 1833 geschreven) brief van De Cock aan P. Hofstede de Groot worden namelijk 
enkele theologische woordenboeken, zoals die van F.C. Schotgen, van K.G. Brett-
schneider (door De Cock aangeduid als 'Sneider') en ook geschriften van Hofstede 
de Groot zelf vermeld die niet in de door hem geschreven lijst voorkomen, maar die 
we wel tot de 'standaarduitrusting' van een predikant mogen rekenen. De Cock zal 
die geschriften niet pas omstreeks 1830/31 hebben aangeschaft. 

Bij deze boekenlijst moeten we ook acht geven op het feit dat De Cock korte tijd later, 
omstreeks 1831/32, een radicale verandering in zijn geloofsopvattingen doormaakt 

» G Keizer, De Afscheiding van 1834, 150v 
'" J Vree, 'Hendnk de Cock en de Groninger Vnenden I'. In: Jaarboek geschiedenis GKN, 4, 26v 
'' Over de herkomst van verschillende (oudere) werken kan men aannemen dat /e aflcomstig zyn uit de 

nalatenschap van Hendriks grootvader ds Regnerus Tjaarda de Cock (1726-1806), in 1750 predikant 
te Garrelsweer en vanaf 1771 te Nieuwe Pekela. Het is zelfs mogelijk dat een aantal banden afkomstig 
waren uit de bibliotheek van zijn overgrootvader ds. Tjaarda de Cock (1694-1753), in 1719 predikant 
te Ten Boer en vanaf 1731 teNieuwolda Daarbij kan men vermoeden dat de famihe De Cock in 1806 
~ bij het overlijden van de eerstgenoemde voorvader - al de bedoehng had dat Hendnk het spoor van 
zyn groot- en overgrootvader zou volgen In dat geval kon hij beschikken over een reeks boekwerken 
die bij zi|n tijdgenoten met direct in hun bibholheken zouden voorkomen Een en ander kan dus iets 
zeggen over de theologische voorkeuren van de voorvaders van Hendnk de Cock 
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die niet los te denken is van het lezen van publicaties van Europese reformatoren en 
Nederlandse 'nadere reformatoren'. Hij heeft een aantal van hun geschriften wellicht 
pas na 1830 in bezit gekregen. In de genoemde brief aan Hofstede de Groot (1833) 
beroept De Cock zich op geschriften van Calvijn, Beza, Luther en Ursinus, tevens 
van Trigland en Fruytier; het is zonder meer aannemelijk dat hij deze (of de meeste 
ervan) na 1830 had aangeschaft. Maar over deze aanvullingen staan ons weinig gege
vens ter beschikking (zie hierna). In deze tijd zullen trouwens veel actuele brochures 
van De Cocks medestanders en tegenstanders hun weg naar de pastorie van Ulrum 
hebben gevonden. 
Hoe dit verder ook zij, de hier te publiceren tekst biedt een goede mogelijkheid om na 
te gaan waar De Cock zich theologisch op oriënteerde in de jaren voor zijn radicale 
ommekeer. In het bijzonder is de oriëntatie belangwekkend voor zijn preekvoorbe-
reiding, zeker omdat er in de lijst naar verhouding veel prekenbundels voorkomen. . 
Toch kunnen we ten aanzien van de - overigens vanzelfsprekend te achten - reële 
invloed van deze in 1830 aanwezige werken niet zoveel met zekerheid zeggen. Ze 
zouden ook als pronkstukken uit grootvaders bezit in De Cocks kast hebben kunnen 
staan. We zullen moeten volstaan met een globale beoordeling. Voor een meer exacte 
detaillering van de invloed van deze werken op De Cock is te weinig archiefmateriaal 
voorhanden. 
Interessant is de voortdurende vraag van De Cock naar boeken tijdens de maanden 
dat hij in Groningen gevangen zat (28 november 1834 - 26 februari 1835). In de 
briefwisseling met zijn vrouw en in zijn gevangenisdagboekje maakt hij meerdere 
malen melding van zijn vraag naar een nieuwe voorraad boeken. We kunnen daar
door nagaan of er van de in deze lijst vermelde boekwerken ook een aantal door zijn 
vrouw naar haar gevangen gehouden man werd gebracht. Als gevraagde auteurs 
noemen we Calvijn, W. Gutry, J. Knox, J. Koelman, H. Witsius en D. Molenaar.'^ 
We geven hieronder de transcriptie van de boekenlijst van Hendrik de Cock, daarbij 
rekening houdend met de door hem zelf gegeven 'opmaak'. Alleen hebben wij de 
beschreven werken voorzien van een nummer. In de annotaties volgen per nummer 
de nodige toelichtingen. De door De Cock vermelde afkortingen 'f b.' en 'd' geven 
respectievelijk aan 'folio band' en 'deel' of 'delen'. 

Boekenlijst, tekst 

In Quarto 
1. A. van Kattenburg, 23 Predikaties 
2. Gen Kulenkamp, Over Ps. 51 
3. Brand, 32 predikaties 
4. Stolpiaansch legaat, 3 d., 2 f b. 
5. Zimmerman Opuscula 4 d. Pred. 
6. Turrentini, Opera Omnia 3 d., f b. 
7. Werenfels, Opuscula Theol. 2 d. f b. 
8. J. Bremer, 32 pred. f b. 
9. Placaei, Opera Omnia 2 d. f b. 

Hierover meer bij H. Veldman, Hendnk de Cock, afgescheiden en toch betrokken, met een geannoteerde editie 
van het dagboekje dat De Cock in de gevangenis bijhield, p. 215-271. 
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10. ... Mosheim, Over de Corinten. 2 d. f.b. 
11. Mosheim, Over het Evang. van Joh. f.b. 
12. TiUotson, Predik, 6 Deelen. f.b. 
13. Orationes Novum doet. f b. 
14. G. Brand, 21 pred. ... 

Octavo 
15. K.W. Goldammer, Beschouwingen van het toekomend leven. 
16. W.G. Reddingius, Over de Philippensen 1808 
17. J.L. Ewald, Jezus Mensenkennis 
18. G.B. Reddingius, Feestgeschiedenissen 1813 
19. Chappe, Reize naar Siberië 2 d. 
20. M. Stuart, Nagelaten Leerredenen, 3d . 1827 
21. E. Kist, Over Ruth, 1811 
22. E. Kist, Het geweten, 1810 
23. E. Ernesti, Leerredenen, br. B. 
24. Reinhardt, Dogmatiek, 1818 
25. W. Broes, de Engelsche kerk. 2 d. 1825 
26. J.D. Michaëhs, de begrafenis en opstanding van Christus... 
27. Reinhard, Tiental leerredenen. 1815 
28. Smid, Kerkelijke Geschiedenis door A.Ypey. 2 d. 
29. Zedekunde in voorbeelden en verhalen. 4 d., 2 f banden 
30. Akademie der Geleerden. 6 d., f b. 
31. Twee leerredenen in deze zorgvolle tijden van Prof De Groot en Meijer. 
32. Priesterlist en Jezuïetenvonden, 1827 
33. R. Feith, Verbreiding des Evangelies, 1809 
34. Lavater, Uitzigten in de eeuwigh. 4 d. 
35. Prijsverhandeling over de oorzaken van het vergeten der aangel. wetensch. 
36. Bern. Bosch, Leerredenen, 3 deelen 
37. Bijdrage ter bevordering van waarheid en Godsvrugt 
38. Een huisboek voor lijdenden 
39. Reinhard, plan van den stigter van den Christelijken Godsdienst 
40. Kelner, de geboden des Heeren. 2 d. 1809 
41. Gellert, Zedekundige Lessen 1816 
42. Stijl, De Opkomst en bloey der Vereenigde Nederlanden. 
43. Muntinghe, hist. Relig. Christianae, 1818 
44. Struckmeyer, geschiedenis der Joden, 1808 
45. W.L. Krieger, Over de geboorte van J. Chr. 
46. Des Amorie van der Hoeven, Redevoering over den echten Godgeleerden 

1828 
47. Sermons choisies. 2 Tom. 
48. Jerusalem, Waarheden van den Godsdienst. 3 d. 
49. ZoUikoffer, Nagelaten leerredenen. 11 d. 
50. Ewaldus Kist, leerredenen over verschillende onderwerpen 5 d. 1811 
51. Hess, het leven van Jezus. 3 d. 
52. Paulus Brieven door E.J. Greve, 3 deelen 
53. TA. Clarisse, Weg der Zaligheid. 1826 
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54. Reinhard, Troostgronden der Chr. Godsdienst 1804 
55. Tolner, de Symbolische boeken 
56. Sailer, Bijbelsche uidegkunde 1804 
57. Christendom en wijsbegeertte 1 en 2, 1817 
58. Josef door Van Breggen Paauw en Stuart Leerredenen 3 d. 
59. Blair's Leerredenen 10 d , 5 b. 
60. 25 Verhandehng over de voortreffelijkheid der Christelijke Zedeleer 1825 
61. Van der Palm, 3 tientallen Leerredenen 1823 
62. W.G. Reddingius, Homilien over verschillende onderwerpen 1812 
63. Bonnet, Leerredenen over het leven van Ddvid, 1802 
64. Sarassin de Karavanserai, 1820 

Kkin Octavo 
65. Les Baisers et un Du Mois de Mai Poeme, 5 T. 
66 Tillotson, Sermons choisies .... 
67. Rousseau, Julie 6 Tom. 2 f.b. 
68. Rousseau, Emile 4 Tom. 2 f.b. 
69. Oeuvres de Voltaire 23 Tom. - Ed. Stereotype Paris 1808 

A-E 

Deze boekenlijst stelde Hendrik de Cock te Ulrum op omstreeks de jaarwisseling van 
1830/31. In totaal nummert De Cock hier 69 werken; maar feitelijk zijn het er.70; 
Hij vermeldt namehjk bij nr. 58 twee verschillende geschriften. Uit de opmaak van 
zijn notitie kan men afleiden dat hij deze twee (geestverwante) auteurs wel bij elkaar 
wilde laten horen. 

ANNOTATIES: (de onders taande n u m m e r i n g congrueert m e t de h ier bovenstaande) 

1 Adriaan van Cattenburch (1664-1743), remonstrants predikant Rotterdam, daarna hoogleraar 

Remonstrants Seminarium Amsterdam, had grote faam als kanselredenaar, trok ook veel doops

gezinde studenten naar zijn colleges. De Cock be/it diens uitgave 23 Preduaties, Leiden 1739, H 

Brugmans, JÜWW, VI, 292 S BJ Zilverberg, BLGNPi 

2 Gerardus Kulenkamp(1700-1775), gereformeerd predikant, o m te Amsterdam, kreeg grote 

bekendheid door zijn geschnften tegen de Herrnhutters (dezen weigerden een belijdenis af te geven 

en hielden zo hun ware gedaante verborgen), het werk dat De Cock vermeldt heeft als volledige titel 

De ware boetvaardighett, vertoont in het voorbeeld van dm boetvaardigen Damd, of geschetste uUbretdmge en zahlyke 

verklannge van den Listen psalm, met by gevoegde aanmerkingen uit de taal, oudheit en letterhinde, Amsterdam 

1743, herdruk 1744, FS Knipscheer,jVjVBH',IX,562,P.M. Peucker,BZ.CyVP4 Ook R B Evenhuis, 

Ook dat was Amsterdam, deel 4, register. 

3 Geeraert Brandt (1657-1683), zoon van de bekende remonstrantse predikant en histoneschnjver 

Geeraert Brandt (1626-1685), G B junior werd predikant in de Remonstrantse Broederschap, hij 

trok veel luisteraars uit andere kerken, de bundel met 32 preken die De Cock in zijn kast heeft staan 

vormt een klein deel van Brandts homileusche uitgaven, H Brugmans, j\NBW, VI, 187, S BJ Zil

verberg, BLGNP, 2 Het is ook niet uitgesloten dat het hier gaat om C a s p a r Brandt (1653-1696), 

een andere zoon van Geeraert B , deze was remonstrants predikant, over hem SJ B Zilverberg, 

BWNP,ll 
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4 S to lp iaansch l e g a a l betreft de uiterste wilsbeschikking van de Leidse koopman Jan Stolp (1698-

1753) die aan de Lcidse Academie een legaat bestemde waaruit om de twee jaar van de rente een 

gouden legpenning (ter waarde van f 250,-) uitgeloofd zou worden voor de beste verhandeling 

over een 'geleerd' onderwerp 'ter staving van de natuurlijke godsdienst of van de geopenbaarde 

zedenleer', ook gaf men zilveren medailles uit, van 1755 tot 1797 werden er 76 pnjzen uitgereikt, de 

rode draad m deze pnjsvragen bestond in het beredeneren van de verhouding tussen natuurhjke en 

geopenbaarde godsdienst, welke geschnften in de bibliotheek van De Cotk te vinden waren kan met 

worden vastgesteld, P P de Quay, De genoegzaamJmd van het natuurlijk gezond verstand, Den Haag 2000, 

B K S Koene, Het Stolpiaans legaat ( ), de stamreeks vanjan C Stolp G««^offra (tijdschnft van 

de Nederlandse Genealogische Vereniging), n r2 , 1997 

5 Johann J a k o b Z i n u n e r m a n n (1695-1756), gereformeerd theoloog, hoogleraar te Zurich, werd 

beïnvloed door Arminianen (Grotius en Limborch), vooral bekend als aanhanger van een 'vernunfti-

gen Orthodoxie' , door alle stnjdpunten de rug toe te keren en een bijbels gefundeerde 'simpliutas' 

te ontwikkelen, het chnstendom diende volgens hem rationeel en praktisch te zijn, de belangnjkste 

geschnften in de door De Cock aangegeven bjst zijn Opuscula tkeohgia, hutorui etphibsophia argumenti 

I, II, 1751/57 M Geiger, RGO (3 Aufl , deze editie is voor deze annotaties steeds geraadpleegd, de 

vermelding blijft hierna achterwege) 

6 Jean Alphonse Turretini (1671-1737), telg uit een gereformeerd theologengeslacht uit Italië, dat 

zich in 1592 te Geneve vestigde, de vader van J A T , Franpu Turretini, stemde in met de Canones 

van Dordrecht en bestreed de naar het remonstrantisme neigende theologie van Saumur, G Kei

zer denkt aan hem bij de boekenlijst van De Cock {Afscheiding 1834, 150), maar op grond van het 

vermelde werk kan dat alleen betrekking hebben op zijn zoon, J A T studeerde o m te Leiden, 

werd predikant te Geneve en daarna hoogleraar aldaar, hij bevorderde de ombuiging van de gere

formeerde leer in een meer vnje, rationalistische nchting, ook bewerkte hij in Geneve de opheffing 

van de plicht om de confessie te aanvaarden, hij achtte samengaan van Anglicanen, Lutheranen en 

Gerelormeerden mogelijk R Pfisier, RGG 

7 S a m u e l Werenfels (1657-1704), gereformeerd theoloog en hoogleraar Gneks te Basel, vormde 

met J A Turretini e n J F Ostervald (te Neuchatel) het 'Helvetische Tnumviraat ' dat de ombuiging 

naar een rationalistische orthodoxie realiseerde, distantieerde zich van de opvatting van de 'woorde

lijke inspiratie' van de Bijbel, als hooggeacht predikant bestreed hij de zedelijke misstanden van zijn 

tijd, het door De Cock vermelde werk is een na de dood van S Wuitgegeven tweedelige verzamel

bundel met als volledige titel Opuscula theologica, philosophua, philologua, 1718, E Beyreuther, RGG 

8 Johannes B r e m e r (1694-1757), sloot zith als remonstrants proponent aan de bij doopsgezinden en 

Uet zich overdopen (zijn vader was remonstrants predikant, zijn moeder was doopsgezind), hij was in 

Leiden en Amsterdam een geliefd prediker, hij had weinig op met de Herrnhutters, De Cock doelde 

in zijn hjst op Bremers XXXII Predtkatien over uitgelezen teksten der Heilige Schriftuur, Amsterdam 1757 

K Vos,JVABI4', IV, S B J Zilverberg, BIGA-/" 2 

9 J o s u é P l a c e u s [de la Place, Placaeus] (1596-1655/56),gereformeerd theoloogte Saumur, bevriend 

met Amyraut en Maresius, loochende de onmiddelhjke toerekening van Adams zonde aan diens 

nakomelingen (erfzonde), hierover eerst veroordeeld (synode van Charenton 1644), later gerehabih-

teerd (synode van Loudun 1659), zijn opvattingen vonden in Nederland aansluiting bij de omstreden 

ds Johannes Vlzk te Zutphen, ze zijn veroordeeld in de Wakherse Artikelen (1693), D Nauta, CE (2"'' 

druk), O E StraBer, «GG 

10 Johann Lorenz von M o s h e i m (1694-1755), protestants theoloog in Duitsland, hoogleraar te 

Helmstedt en later te Gottmgen, baanbrekend kerkhistoricus, baanbreker van een nieuwe wijze van 

preken, nl met minder vertoon van geleerdheid, in zijn theologie zijn tekenen van het rationalisme 

merkbaar, enkele prekenbundels zijn in het Nederlands vertaald, De Cock bezit enkele van zijn 
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commentaren, hier noemt hij die op de bneven aan de Cormthiers (m een Nederlandse vertalmg'), 

H J Jaanus, CE, M Schmidt, RGG 

11 Het hier aangegeven werk van M o s h e i m {zie hierboven) betreft het commentaar op het Evangehe 

van Johannes (Ned vertaling ') 

12 John TtUotson (1630-1694), anglicaanb theoloog, in 1691 aartsbisschop van Canterbury, werkte er 

met Baxter aan mee dat met-Anglicanen in de staatskerk een plaats konden innemen, hij was tegen 

opname van de Umtaners, wereldberoemd prediker, twee van zijn vele prekenbundels zijn o m in 

het Duits vertaald door Mosheim, 1728, M Schmidt, RGG 

13 De uitgave Orationes }iovum doet is niet aangegeven met de naam van een auteur 

14 Geeraert Brandt jr , zie nr 3 Hier betreft het een bundel van 21 preken 

15 K.W. G o l d a m m e r ( IS* eeuw), Beschouwingen over hel toekomende Leeven, voor denkende Christenen Ver

taald door C Muller, predikant te Zijderveld Dordrecht 1792 (378 p p ) Goldammer was 'Archi-

diakonus te Pegau' Zijn boek werd besproken in de Algemeene Vaderlandsche Letter oefeningen voor 1793, 

287-291 

16 Wibrandus Gerardus Reddingius (1776-1822), telg uit een predikantengeslacht, jongere broer 

van dr G Benthem Reddmgius (zie hierna, nr 18), na studie te Franeker (1792-1796), predikant te 

Scharnegoutum, Dronnjp, Bieruni, Lppenhuizen, Midlum (Oost-Friesland) en Woltersum Schreef 

veel kleine werken voor kinderen, ook veel theologisch getinte werken. De Cock bezat De bruj van 

Paulus aan de Philippensen, AmsterÓRm 1808 G A Wumkes, JVABl^, X, 784v, J J Kalma, BIGAP 1 

17 Johann Ludwig Ewald (1747-1822), gereformeerd hofpredikanl te Detmold, dan predikant en 

hoogleraar theologie in Bremen, daarna te Heidelberg Begon als rationalist (invloed van Herder, 

Goethe en ook Pestalozzi), na een geestelijke ommekeer supranaturalist (invloed van J J Hess en 

Lavater), voorstander van eenheid van kerken Het geschnft Jezus Mensenkennis in bezit van De 

Cock behoort tot zijn religieuze onderwijsgeschnften P Katz, RGG 

18 Gerardus B e n t h e m Reddingius (1774-1844) na studie te Franeker (1789-1795, promotie in 

1795), predikant te Minnertsga, Schildwolde, Waardenburg en Assen (hier sinds 1809), sinds 1816 

hd van de Algemene Synode van de N H K en secretans \ai\ het PKB van Drenthe Hij heeft veel 

geschreven, ook voor het kerkelijk onderwijs aan kinderen, maar ook voor de oudere en bejaarde 

generatie De Cocks vermeldt diens heestgeschiedenissen (1813), men mag dit werk rekenen tot de meer 

populaire boeken ter voorbereiding van de preek, ook in 1813 verscheen van G B R het Kort begnp 

der kerkelijke geschudenusen, ten gehruike loor de scholen en van hel algemeen, Groningen 1813 G A Wumkes, 

NNBW, X, 785-787, A de Groot, BIGMPA 

19 Jean-Baptiste Chappe d'Auteroche (1722-1769), hij is de auteur van het tweedehge Voyc^e en 

Sibene Jailpar ordre du roi en 1761 De Cock zal een tweedelige Nederlandse vertaling in bezit hebben, 

maar misschien ook de onginele Franse editie, overigens is in 2004 een herdruk van het Franse origi

neel in een kntische ediüe van Michel Mervaud verschenen te Oxford (Voltaire Foundation) [Deze 

info IS op het internet via een zoekmachine te verknigcn, s v Sibene-Chappe] Ned vertaling Rnze 

nam Sibene, op beiel des konings van Vranknyk ondernomen in 1761 Deventer 1771 

20 Mart inus Stuart (1765-1826), remonstrants predikant te Dokkum, Utrecht, Amsterdam (hier 

sinds 1793), patnots gezmd, voorstander \an vereniging van alle kerken zijn poging daartoe kreeg 

weinig bijval, hij was een begaafde kanselredenaar en trok veel luisteraars uit met-remonstrantse 

kerken, had sterke invloed ondergaan van de Schotse prediker H Blair, die voorstander was van 

het memoriseren van een preek die voor een breed pubhek bevattelijk was abstracte redeneringen 

moest men nalaten De Cock heeft het kennelijk de moeite waard gevonden in ol kort na de verschij

ning van Stuarts ^age/afen leerredenen in 1827 aan te schaffen, of hij heeft ze ten geschenke gekregen 

H Brugmans ^^BW,'iS/, 1284v, S B J Zilverberg, BiGA/" 4 
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21 E w a l d u s Kis t (1762-1822), gereformeerd predikant o m te Dordrecht, hij was een neef en tan-

tezegger van de schnjfster Betje Wolff Zijn plaats in de theologie en de kerkgeschiedenis is niet 

onomstreden hij zou kunnen behoren bij de groep sympathisanten van de nadere reformatie, maar 

vertoont ook veel trekken van een gematigd verlicht theologisch denken, over deze problematiek C 

Graéifland, Ewaldus Kist (1762-1822) en de nadere reformatie, in Theologie en kerk m hei tijdperk van de 

Camera Obscura Utrechtse Theologische Reeks 18, Utrecht 1993, 21-92 Kist schreef een verklaring 

van Ruth in 1811 FS Knipscheer, NNBW, IX, 517v 

22 E w a l d u s Ki s t gaf in 1810 ^ijn werk Hel geweten uit De Cock bezat van Kist niet diens belangrijkste 

geschriften Het preekwerk van Kist, die sterk bevnend was met Van der Palm, wordt wel getypeerd 

als 'rationalistisch moralisme,, zie T Briencn, De Prediking van de Nadere Reformatie, Amsterdam 1981 

(2* druk), 227 (noot 20) 

23 Johann Augus t Ernest i (1707-1781), hoogleraar in de welsprekendheid en de theologie te Leip

zig, stond theologisch tegenover de scholastiek en het subjectivisme van het pietisme, de bijbeltekst 

moet wel als hlologisch en histonsch betrouwbaar worden vastgesteld, de wonderen in de bijbel 

waren voor hem 'waarheidsgetuigen van het evangehe', die hij wilde beschermen tegen rationahs-

tisch denken, W Phdipp, RGG De Cock (die zich trouwens vergist in de voorletter van Ernesti) bezat 

van hem de mogelijk Nederlandse vertaling van diens Chnstliche Predigten zur Verherrlichung Gotles und 

Jesu Chnsti, 1768-1782 (3 delen) 

24 Franz V o l k m a r Reinhard (1753-1812), luthers theoloog en hoogleraar filosofie en theologie te 

Wittenberg, hij wordt tot de supi anaturahsten gerekend, R werd bewonderd om zijn manier van 

preken, wellicht bezat De Cock Uitgezochte leerredenen over imje stoffen, Leeuwarden 1818 Reinhard 

bevorderde de studie van Luthers werken, het is de vraag was diens Dogmatiek van 1818 in het 

Nederlands vertaald' , K Beyreuther, RGG, De Cock had meer dan een werk van R in bezit, deze 

was toonaangevend en invloedrijk in 7ijn tijd Ds A J van der Veen vertaalde werken van R in het 

Nederiands, J van Sluis, BLGM, V 

25 Wi l lem B r o e s (1766-1858), gereformeerd/hervormd predikant te Voorschoten, Zutphen, Leiden 

en Amsterdam (hier sinds 1808), hi| noemde zichzelf graag 'liberaal en regtzinnig', maar was een 

tegenstander van F Hofstede de Groot die confessioneel van geen binding wilde weten, beoefende 

o m de kerkgeschiedenis en pubhteerde om De Engelsche Hervormde Kerk, benevens haren invloed op onze 

Mderlandsche, vanden tijd der hervorming aan,De\{t\825 A de Groot, üiCjVP 4, zie ook R B Lvenhuis, 

Ook dat was Amsterdam 5, register Het getuigt o i van De Cocks warme belangstelling voor de kerk

geschiedenis dat hl) aan het begin van zijn predikantenloopbaan dit werk aanschafte E Zuidema, 

JWBM', IV, 314v 

26 Johann Dav id Michae l i s (1717-1791), protestants orientalist en theoloog te Gottingen, orthodox 

met deistische invloeden, streefde naar een vnje, histonsch-kntische bijbelverklaring zonder dogma

tische voorkeuren, E Kutsch, RGG Het werk dat De Cock vermeldt is uitgegeven onder de titel 

Verklaring der geschiedenis van de begraaz enisse en opstanding van Chnstus volgens de mer Evangelisten, Leiden 

1784 

27 Reinhard, zie 24, de volledige titel van het hier genoemde werk is Timtal leerredenen, over verschillende 

ondenverpen Groningen 1815 

28 Johann I m m a n u e l Friedrich Schmid (1756-^), een vnj onbekende Duitse auteur, de juiste titel 

is Kort begnp der Christelijke Kerkgeschwderus, 2 delen, Groningen 1816 De vertaling was van A Ypey 

Het Godgeleerd Nederland van B Glasius meldt dat er een derde, vermeerderde en verbeterde druk van 

verscheen in 1818 en 1819, dit werk was bedoeld 'voor volk en jeugd' 

29 De auteur was J o h a n n Carl P i schon (1754-1805) en de volledige titel van het werk luidt Redekunde 

m voorbeelden en verhalen, voor huisgezinnen, een uitgave van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 

penode 1808-1816, het was een vertaling van Moral m Bey^pielenjur Familien, 1799-1800 
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30 De Akademu der Getierden of uitspanningen ter opheldering van de H Sclinji, taal oudheid en geschuht kunde 

als ook ter bevordering der beschaafde letteren, konsten en weetenschappen, werd in Amsterdam uitgegeven door 

'een weethevend genootschap' m de jaren 1764-1766 

31 Petrus Hofstede de Groot (1802-1886), heeft op 10 november 1830 een preek gehouden over de 

VorgvoUe tijden' (we denken aan de Belgische Opstand) waarin ons land verkeerde, de titel van de 

uitgave luidt Opwekking, om in dezen gevaarlijken lijd op God te vertrouwen een leerrede over Habakuk III17, IS 

Uitgegeven door W Zuidema te Groningen Vgl J Vree in zijn bijdrage in \m Jaarboek geschiedenis 

GKN, jg 4, 45 De door De Cock daarbij vermelde naam Meyer is niet met zekerheid te plaatsen 

misschien gaat het om ds Conradus Meijer die in 1830 te Visvhet stond en in 1788 te Bunde (O Fr) 

geboren was, of het betreft ds Laurentius Meijer Brouwer van Uithuizen W Duinkerken, Sinds de 

Reductie van Stad en Lande 

32 De volledige titel luidt Fnesterhst enjezuutenvonden van de negentiende eeuw, door daadzaken, in een mjftal ver

halen beuezerL benevens eenegetrouwe waarschuwing aan mijnegeloofs en landgenooten tegen dezebe, Amsterdam 

1827 De auteur gaf zich uit als Cultor 'Veritatis, een pseudoniem, de betekenis van deze naam 

kan men weergeven als vereerder van de waarheid Hoe de werkelijke naam van de schnjver is. 

Het geschnft telt 48 pag en draagt een onmiskenbaar antipapistisch karakter Het is door De Cock 

kort na verschijnen aangeschaft en duidt op betrokkenheid op gevoelig liggende vragen inzake de 

verhouding rooms-protestant 

33 Rhijnvis Feith (1753-1824), zeer gevoeUg dichter en schnjver, meerdere liederen van hem zijn m 

de bundel Evangelische Gezangen opgenomen (hierover R A Bosch, En nooit meer oude Psalmen zm 

gen, 285-289), promoveerde te Leiden in de rechten op 17-jange leeftijd, was enige tijd burgemeester 

van Zwolle, daarna ontvanger de convooien en hc enten aldaar, vurig patnot Bestnjder van de filo

sofie van Immanuel Kant, zijn aandacht voor de zending (de 'verbreiding van het evangelie') is een 

minder bekend facet van zijn leven, S W F Hangadant, JWBW, I, 854-857, J Overduin, CE 

34 Johann Caspar Lavater (1741-1801), predikant aan de St Petruskerk in Zunch, bevindelijk-

vroom en ook betrokken op de Aufldarung, had veel waardenng voor het apologetische werk van 

de filosoof en apologeet Charles Bonnet te Geneve (een gematigd anstocratisch tegenstander van 

Rousseau), waarin het chnstendom niet hoeft te wijken voor de rede, volgens Bonnet is de wereld 

een door de Goddelijke Rede geleide harmonie die zich vanaf de schepping ontwikkelt tot gro

tere volmaaktheid, de bijbelse openbanng is de noodzakelijke Goddehjke hulp voor het zwakke 

mensehjke denkvermogen religie behoort volgens L tot 'de magie van het hart', hij wordt wel 'de 

magier van Zunch' genoemd, het werk dat De Cock vermeldt heeft een algemene geloofsinhoud, 

K Kupisch,/JGG 

35 Wi l l em Hendrik Suringar (1790-1872), schnjver en filantroop, publiceerde veel geschriften over 

gevangenenzorg, jeugdzorg, onderwijs en armenzorg, waar\ an verscheidene vertaald werden, De 

Cock bezit een van diens werkjes t b v het onderwijs, E Zuidema, JWBW, III, 1216v, FL van 't 

Hooft, BLGNP 1 

36 Bernardus Bosch (1746-1803), gereformeerd predikant van 1770 tot 1788, m Diemen ontslagen 

wegens sterke patnotse sympathieën, daarna werkzaam als publicist en pohticus, was een geliefd 

prediker en trok voUe kerken, gaf o m een bloemlezing uit van het werk \an Lavater, De Cock 

bezat zijn 3-delige Ẑ erreaWiCT (Amsterdam 1783), W P C Knuttel, jVjVBiy, II, 217, S B J Zilverberg, 

BIGIVP, deel 2 

37 De volledige titel IS Bijdrage tot bevordering van waarheid en GoiferucAi, Amsterdam 1805-1807 

38 Wellicht NN , \ oor lijdenden, een huisboek Naar het Hoogduitsch Utrecht 1807 

39 F.V. Reinhard zie nr 24 De Cock bezat (een Nederlandse vertaling -' \ an) Versuch uber den Plan, 

welchen der Stifter der chnstluhen Religion zum Besten der Menschheit entworfen (1781) 
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40 Ke l lner deze auteur is niet bekend, het is niet Eduard Kellner, deze is in 1803 geboren en dit laat 

niet toe te vermoeden dat hij dit werk (1809) te heeft geschreven 

41 Chris t ian Furchtegott Gellert (1715-1769), protestants theoloog, vervulde echter geen ambt 

wegens zwakke gezondheid en schuchterheid, hoogleraar in hteratuur en moraal te Leipzig, 'Zede

lijke reinheid en zelfVerloochenende plichtsvervuUing stonden bij hem voorop'(CE), raüonalist met 

nadruk op een deugdzaam leven, M Gremer, RGG, M Langbroek, CE Hij was ook de auteur van 

Fabelen metplaaten^ vgl IJ Botke, Dne generaties Teenstra, 116; 97, 

42 S i m o n Stijl (1731-1804), arts te Harlingen, literator, histoncus, auteur van De opkomsten bloei van de 

Republiek der Vereenigde Nederlanden (1773 e vj ), duidelijker dan zijn tijdgenoot Jan Wagenaar, aan wie 

hij veel feiten ontleende, door de VerUchting beïnvloed, met aandacht voor sociaal-economische en 

pohtieke problemen en met sterke verhalende elementen In 1795 hd van de Nationale Vergadenng 

en voorzitter van de Commissie tot het ontwerpen van een staatsregehng H Brugmanb, NNBW, V, 

837-839 

43 H e r m a n n u s Muntuighe (1752-1824), veelzijdig theoloog en onentalist, hoogleraar te Harderwijk 

(1780) en Groningen (1798), academisch leermeester van Hendrik de Cock, diens//utona religionis et 

ecclesiae chnstianae magnam partem adformam compendii SchroeckJiiani m usus lectionum adumbrata (Groningen 

1818), zal als handboek voor de theologische stuche gebruikt zijn A Steenbeek, HM ('s-Graven-

hage 1930), L Knappert, JVjVBW, II, 964, A de Groot, BiGAP 4 

44 J o h a n n e s Chris tophorus Struchtmeyer (1698-1764), auteur van het boek met de volledige 

titel Geschiedenis der Joden onder hunne landvorsten, iiervorsten en koningen, sedert derzeker wederkomst uit Babel, 

tot aan de verwoesting van Jerusalem door de Romeinen Groningen 1808 Omvang 422 pagina's (De UB 

van de RUG be7it hiervan een exemplaar] 

45 W i l l e m Leendert Krieger (1749-1822), gereformeerd/hervormd predikant o m te 's-Graven-

hage (sinds 1791), hofprediker sinds 1814, nauw betrokken bij de totstandkoming van het Algemeen 

Reglement van 1816, was kritisch over het werk v a n J D Janssen wilde beslist geen verandering 

toelaten in de aangenomen leer, werd ondanks zijn verzet voorzitter van de eerste synode na 1816 

en heeft toen de nieuwe kerkelijke organisatie aanvaard, ook voor7itter van de synoden van 1817, 

1818 en 1819, schreef veel meditatieve werken daarvan bezat De Cock Gesprekken en overdenkingen 

over de geboorte van Jezus Christus, AnnsterdamlSOl FS Knipscheer,A/VjBW, IX, 5 5 4 v , C J J Clements, 

BLGJVP4 

46 A b r a h a m d e s Amorie van der Hoeven (1798-1855), remonstrants predikant, van 1827-1855 

hoogleraar aan hel Rem Seminarium te Amsterdam, zeer welsprekend. De Cock bezat de tekst 

van diens inaugurele rede De germano theolo^o, litterarum sacrarum interprete (1828), w aann hij stelde dat 

de echte godgeleerde voor alles een uitlegger van de Bijbel diende te zijn E /u idema, NNBW, IV, 

7 5 6 v ' , E H Cossee, Abraham des Amone van der Hoeven 1798 /<9J5, Kampen 1988, ook BLjGNPA 

47 Auteur en werk (een Franstalige prekenbundel) 7i|n niet bekend 

48 Johann F n e d r i c h Wi lhe lm J e r u s a l e m (1709-1789), na studie in Leipzig en Leiden , luthers 

predikant in Den Haag, later in Gottingen en Londen, De Cock bezat de dne delen van diens 

Betrachtungen uber du vornehmsten Wahrheiten der Religion (1768 ff), Jerusalems theologische positiekeus 

werd bepaald door een neologische opstelhng nl een grote mate van openheid naar anabaptistische, 

sociniaanse, remonstrantse en rooms-katholieke inzichten die, ondanks alle verschillen, vruchtbaar 

konden zijn voor de fundamentele geloofsinzichten, Jezus was een gezant van God, zijn doel was het 

herstel van de oorspronkelijke volkomenheid en waarchgheid v an de mens, de erfzonde wijst Jerusa

lem af De geloofszekerheid zoekt hij ten diepste in de ervanng, E H Paltz, RGG 
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49 G e o r g j o a c h i m Zollikofer (1730-1788), gereformeerd theoloog in Zwitserland en Duitsland, hij 

was een lationtel supranaluralist, een beroemd prediker, levenslange vnendschap met Lavater, De 

Cock bezat 11 delen van zijn Nagelalen Leerredenen, in de originele vormgeving waren er meerdere 

edities en ook meer delen, E Beyreuther, RGG 

50 Ewaldus Kist, zie nr 22, hier vermeldt De Cock een vijftal delen met Leerredenen over verschillende 

onderwerpen 

51 Johann Jakob H e s s (1741-1828), Zwitsers theoloog, zijn ouders waren in Zunch lid van de Her-

rnhulterse Broedt rgemeente, zelf sterk beïnvloed door Rousseau, ook door Lavater, werd predikant 

en Antistes van de kerk van Zunch, schreef Das Lebenjesu (na 1764), waarvan De Cock een Neder

landse vertaling had m dne delen, in nog uitgebreider vorm beschreef Hess het leven van Jezus in 

Die Geschuhte der drei lelzten Lebensjahre Jesu (1768-73), M Schmidt, RGG 

52 Egbert Jan Greve (1754-1811), na studie te Leiden (deels o 1 v prof Schultens) werd hij in 1797 

hoogleraar Oosterse talen en Hebreeuwse oudheden aan de Academie van Franeker (naast de theo

logen E Tinga e n j H Regenbogen), hij gaf een verklaring, c q commentaar van de meeste bneven 

van de apostel Paulus uit, waar De Cock melding maakt van dne delen zou dat kunnen slaan op 

De bneven van dm Apostel Paulus aan de Efeziers, de Colossers, en de eerste aan Timotheus, nevens den bnef aan 

Philemon {Deventer 1790) BWPGNi,FS Knipscheer, jVJWJW", VI, 632 

53 Theodorus Adrianus Clarisse (1741-1782), gereformeerd predikant in achtereenvolgens vier 

gemcenlen, hij was een gehefd-irenisch prediker die zich sterk op de praktijk van het leven richtte, 

zijn door De Cock bedoelde (maar met correct vermelde) werk is voluit getiteld De weg der zaligheid in 

Jezus Christus, zoo als dezelve door het euangelium aan zondaaren is aangewezen, naar Gods vnjmagtig welbehaagen, 

door eene bijzondere genade aan sommigen inwendig geleerd, met een waaraihtig geloof omhelsd, door het getuigenis des 

Heiligen Geestes bekrachtigd, en tan waare godvruchtigen heiliglijk bewandeld wordt (Amsterdam 1779, 3*̂  druk 

1786) De Cock noteerde een druk uit 1826 Th A Clarisse vertaalde en gebruikte ook wel werk van 

(de hierboven vermelde) F V Reinhard, o m voor zijn eigen werk De weg tot christelijke volkomenheid, of 

Dechnstelykezedeleer , Groningen 1826 L Knappert,jVjVBM^, III, 229v,J Viee,BLGW5 

54 F.V. Reinhard, zie nr 24, 

55 Johann Gottfried Toellner (1724-1774), sinds 1760 hoogleraar filosofie en theologie te Frankfurt 

a d Oder, rationalist, beaamde de christelijke waarheden uit de Bijbel en kende aan de belijdenis 

van de kerk een relatieve geldigheid toe (dat was de kern van De Symbolische boeken, die De Cock 

bezat), hij hield de natuurlijke reUgie als voldoende voor de zaligheid, de chnstelyke religie oversteeg 

de natuurhjke slechts, hij onderscheidde tussen Schnft en Woord \ an God, en schoof de leer van de 

Dneeenheid terzijde, de erfzonde werd psychologisch verklaard, hij wees in de christologie de leer 

van de rechtvaardiging door de 'dadelijke gehoorzaamheid' van Christus af, H Hohlwein, RGG 

56 Georg Friedrich Seiler (1733-1807), hoogleraar te Erlangen, voorstander van neologie in ratio

nalistische zin W Maurer, RGG, s v Erlangen Een mee door Seiler in 'moderne ' zin geredigeerde 

schoolbijbel werd in Pruisen 1814 verboden W Rott, RGG, s v Schulbibel 

57 Ongetwijfeld doelt De Cock hier op de auteur mr Hendrik Wi l l em H o v i n g (1771-1826), notans 

te Onderdendam (gem Bedum), hij was vnjzmnig doopsgezind en een vung patnot, hij betitelde de 

Dordtse Leerregels als 'kluisters voor de verlichting' (J Vree, De N H K in de jaren voor de Afschei

ding, in De Afscheiding lan J834 en haar geschudenu, 44,47) en wenste de radicale afschaffing van de 

binding aan een kerkelijke behjdems, de titel van zijn geschnft is Christendom en wijsbegeerte, 2 din , 

Groningen 1817 Prof H Muntinghe heeft een felle polemiek met Hoving gevoerd, A Steenbeek, 

H Muntinghe, 150w (die hem overigens aanduidt als Hovink) Over Ho\ ing is tot nu toe in geen 

enkel biografisch woordenboek geschreven, we moeten volstaan met de korte notitie in K ter Laan, 

Groninger Encyclopedie, I, Groningen 1954, 323 Met dank aan A L Hempenius, voormalig archivaris 

van het Waterschap Noorderzijlvest te Groningen 
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58 P ieter v a n der Breggen Pauw (1761-1849), remonstrants predikant te Leiden, Amsterdam en 

Den Haag (sedert 1804), hij maakte zich, aldus Zilverberg;, zorgen over het steeds meer veld win

nende rationalisme, hij bepleitte het vasthouden aan het supranaturalisme, in 1795 diende hij met 

zijn collega M. Stuart (71e nr 20) het voorstel m tot samengaan van alle protestantse kerken, iets 

wat in 1825 opnieuw bedoeld werd toen hij hd werd van een Remonstrantse commissie die met ver

tegenwoordigers van de NHK dit moesten bevorderen, zi]r\ Joseph m Leerredenen (3 dln , Amsterdam 

1799) uitgegeven met M Stuart is een minder bekend werk van P v d B P, van M Stuart noteert 

De Cock hier dne delen van diens Leerredenen P C Molhuijsen, KNBW, IV, 297, S B J Zilverberg, 

BUiNP-i 

59 Hugh Blair (1718-1800) Schots presbyteriaans theoloog, schnjver en prediker, M Stuart had diens 

invloed ondergaan inzake de preekmethode Zijn Sermons (in 5 vols) werden in bijna alle Euro

pese talen vertaald, m Ned verschenen in m 10 delen Wellicht is het aardig te weten dat ze ook in 

de boekenverzameling van de doopsgezinde Douwe Marlens Teenstra voorkwamen hij was een 

vooraanstaande landbouwer in Lauwer/ijl (in het noordelijk Westerkwartier van de provincie Gro

ningen), IJ Botke, Dne generaties Teemtra, 116 

60 BIJ dit werk {Chr ^edeker) wordt geen auteur genoemd Misschien mogen we denken aan Benedic-

tus Pictet (1655-1724) auteur van De chnslehjke zedekunst, of schriftuurlijke en natuurkundigegrondtregels om 

Godtvruchtig te leeven, en zalig te sterven Ned vert van i a A/orai'cArehenn^ (1692), door Francois Halma 

Leeuwarden 1720 Vgl H Hohlwein, RGG Pictet was een oomzegger van F Turretini te Geneve, 

die ook zijn leermeester was Men kan ook denken aan Hylke Hanekuyk, Verliandeling over de voor

treffelijkheid der christelijke zedeleer, Harhngen 1825 

61 J o h a n n e s Henr icus van der Pa lm (1763-1840), gereformeerd predikant te Maartensdijk 1785-

1788, begaafd prediker, door zijn patnotse instelling ontslagen (eervol), in 1799 hoogleraar te Leiden 

in de Oosterse talen, later Agent van nationale opvoeding, terug in Leiden als hoogleraar 'gewijde 

welsprekendheid', De Cock bezat enkele van diens bij 'tientallen' uitgegeven leerredenen A de 

Groot, JH vd Mm (diss) Wageningen 1960, id , BLG^P 1, L Knappert, JWBW, V, 430433 

62 W.G. Redding ius , zie nr 16 

63 Gisbertus Bonnet (1723-1805), gereformeerd predikant te Amersfoort, Rotterdam, Den Haag, 

hoogleraar (e Utrecht 1761-1804, stond op de bres voor de gereformeerde orthodoxie, polemiek 

met zijn oud-leerhng, de rationalist P van Heinert, het door De Cock bedoelde werk (8 delen) wordt 

niet expliciet vermeld in de bibliografie bi] A van den End, G B, Wageningen 1957, maar heeft 

waarschijnlijk betrekking op de Verzameling van leerredenen door G Bonnet, Utrecht 1774-1792 (in totaal 

8 banden), L Knappert, jVjVBiy, IV, 202-204, A de Groot, BLGJVP2 

64 A. de Sarazin, De karavansera, of Verzameling san oostersche verhalen naar een Perzisch Handschnji vertolkt, 

Groningen 1820 

65 Claude-Joseph Dorat, Le^ baisers, suiiis du Mots de mai, poeme Diverse edities vanaf 1770 

66 John Ti l lo t son zie nr 12 

67 Jean J a c q u e s R o u s s e a u (1712-1778), zijn invloed op de godsdienstige in/ichlen en de beleving is 

in heel Europa te merken geweest, het werk dat De Cock hier aanduidt is voluit getiteld Julie ou la 

JVouvelle Heloise, 6 delen, 1761 

68 R o u s s e a u hier doelt De Cock op Emile ou de l'educaton, 4 delen, 1762 

69 Voltaire (1694-1776), de geharnaste cnticus van de 'oude godsdiensten', vooral de rooms-katho-

heke, hij bestreed ook het deisme De C ock zal het oeuvre van Voltaire, gezien het jaartal van deze 

editie (1808), zelf hebben aangeschaft en niet uit de mogelijke erfenis van zijn grootvader hebben 

ontvangen 
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Analyse 
De 70 in dit overzicht vermelde werken kunnen we op meerdere manieren rubrice
ren. We geven eerst een algemene indeling: 

• 14 Bijbelverklaringen, 
• 8 dogmatische werken, 
• 6 (kerk)historische werken, 
• 22 prekenbundels, 
• 10 pastorale, pedagogische of moralistische werken, 
• 10 diversen zoals reisverhalen (n.b. zelfs over Siberië), prijsvragen of alge

mene literatuur. 

Van deze werken zijn er vermoedelijk 6 in het Latijn uitgegeven, 6 in het Frans, de 
overige in het Nederlands, waarvan een aantal vertalingen. 
Ingedeeld naar de ons bekende godsdienstige richting van deze auteurs, ontstaat het 
volgende overzicht: 

• 24 auteurs waren gereformeerd/hervormd (Nederlands, Zwitsers), waarvan 
er 15 zonder meer tot de 

• meer verlichte, c.q. rationalistische auteurs behoren, 
• 5 remonstrants, 
• 2 doopsgezind, 
• 8 luthers, 
• 1 anglicaans, 
• 17 onbekend of onduidelijk, (w.o. Rousseau, die dan eens protestant, dan 

weer rooms-kathoüek was, en 
• Voltaire, die waarschijnlijk wel rooms-katholiek was gedoopt, maar niet 

meer als zodanig gekend wilde 
• worden. 

Lettend op de verhouding binnenlandse en buitenlandse auteurs (ook gerekend naar 
hun mogelijke vertalingen), krijgen we het volgende beeld: 

38 uit Nederland, 
16 uit Duitsland, 
6 uit Zwitserland, 
6 uit Frankrijk, 
3 uit Groot-Brittannië, 
1 onbekend. 

We zien hier dus een vrij brede, Europees gerichte oriëntatie. 

Betrekkelijke waarde 
Deze boekenlijst geeft aan dat Hendrik de Cock tot 1830 - dus vóór zijn wending 
tot de theologie van Calvijn, de Dordtse vaderen en de Nadere Reformatoren - zich 
voornamelijk oriënteerde op en liet beïnvloeden door de in zijn tijd dominante the
ologie van een gematigd rationalisme - i.e. het supranaturalisme. Opvallend daarbij 
is de prominente aanwezigheid van werken van remonstrantse huize; het gedachte
goed van predikanten uit deze kring paste uitstekend bij de heersende theologie van 
de eerste decennia van de 1Q'*' eeuw. De Cock heeft een aantal van deze geschriften 
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- gelet op het jaar van verschijnen - waarschijnlijk zelf aangeschaft of ten geschenke 
gevraagd. Een dergelijke bewuste aanschaf is mede een bewijs voor de stelling dat 
De Cock zich voor 1830 in niets onderscheidde van zijn doorsnee-coUega's. Zijn 
bezit van 23 delen van de werken van Voltaire en van enkele van J.J. Rousseau lijkt 
dit te onderstrepen. 
Van de in De Cocks boekenlijst vermelde gereformeerde (hervormde) auteurs uit 
Nederland stonden meer dan de helft van hen bekend als aanhangers van een rati
onalistische zienswijze. Van de buitenlandse auteurs geldt dat in minstens zo sterke 
mate. De auteurs die een orthodox-gereformeerd standpunt innamen vormen feite
lijk een minderheid in deze lijst. Ook de meeste prekenbundels in De Cocks biblio
theek zijn voor het merendeel sterk gekleurd door een verlichte theologie. 
Op grond van één en ander is de conclusie gewettigd dat De Cock in zijn gemeen
ten Eppenhuizen en Noordlaren in min of meer 'christelijk-verlichte' trant heeft 
gepreekt; en dat hij dat in Ulrum in de eerste tijd ook zo zal hebben gedaan. De 
betrachting van de deugd op de weg naar de onsterfelijkheid werd de kerkgangers in 
gemoedelijke ernst voorgehouden. 
In De Cocks latere, eigen geschriften komen de hier vermelde werken en hun auteurs 
niet of nauwelijks voor, of het moet al zijn in afkeurende zin (zoals van G. Benthem 
Reddingius, R. Feith, P. Hofstede de Groot). 
Ook tijdens zijn gevangenisperiode blijkt De Cock geen van de in bovenstaande lijst 
vermelde werken te willen raadplegen. Het is een veelzeggende indicatie voor de 
stelling dat hij dit geestelijk erfgoed laat voor wat het is en er geen (positief) gebruik 
meer van maakt. 
Wat ontbreekt in deze bibliotheek? Dat is een moeilijke vraag, ook omdat we er al 
niet van mogen uitgaan dat deze lijst compleet is. Een bijbel zal vanzelfsprekend 
niet ontbroken hebben, in de Nederlandse vertaling, maar allicht ook in (een van) 
de grondtalen. En de daarbij nodige hand- en woordenboeken zullen toch ook hun 
plaats hebben gehad. 

Een tweede boekenlijst 
Dat de voornaamste geschriften van 16''''-eeuwse reformatoren uit binnen- en bui
tenland, van predikanten van de Nadere Reformatie en het (gereformeerd) Piëtisme, 
nog niet de belangstelling hadden van De Cock en dus niet in zijn boekerij gezocht 
hoefden te worden, is een gegeven dat zonder enige moeite past in het levensverhaal 
van De Cock tot 1830. Maar na 1830 ontdekte De Cock, zowel via de boeken die 
hij aanschafte of leende, alsook onder het 'gewone' volk, de bijzondere waarde van 
de reformatorische en piëtistische of nadere reformatorische theologische inzichten. 
Die ontdekking zou een beslissende ommekeer in zijn optreden veroorzaken. 
In een van zijn brieven aan Hofstede de Groot (1833) noemt hij naast de reforma
toren in één adem ook Augustinus. De werken van deze theologen begonnen toen 
deel uit te maken van zijn geestelijke habitus. In zijn latere geschriften wordt van hun 
werk veel gebruik gemaakt. 
Nu maakt G. Keizer in zijn standaardwerk De Afscheiding van 1834 (pag. 171) mel
ding van een tweede 'kleine catalogus' van boeken die De Cock na 1830 in bezit 
had. Die zou aanwezig moeten zijn in het Archief De Cock, maar in de catalogus 
daarvan wordt er geen melding van gemaakt. Het heeft echter een plaatsje gekregen 
bij De Cocks 'Aantekeningen over verschillende studiewerken op godsdienstig ter-
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rein'.'^ Het documentje betreft slechts een viertal blaadjes.'* Daarop staat de vol

gende tekst; bij de genoemde auteurs vermeldde Keizer geen titels van een  min of 
meer passend  geschrift; de tweede kolom biedt waar mogelijk een toelichting op de 
genoemde auteurs. 

N a a m e t c , zoals De Cock geeft: Toelichting: 

Augustmus (meerdere werken) 

Avondmaalsboekjes 

't Avondmaal 

Aalst 

Arenethy (of Averrethy )̂ 

Bommele Buurpraatje van een Roomsche 

Costerus 

Durham 

Duiker 

Dijke 

Durham (conscientiegevallen) 

Eliza Coles 

Eeghens (Catechismus) 

de bekende kerkvader, 354 430 
p 
■> 

of Johannes Aelstius, 1620 1687, pred o m te Bergen 

op Zoom, gaf XVpredikatie» over het lijden van Chmtus uit, 

BWJVP, I, of Johannes Aelstius, 16601712, pred te 

Hoornaar, hoogl Jilosohe a d lUustre School te Middel

burg, gaf naast een Redenleer en een ^edeleer ook stichtelijke 

werken uit, MVBW, II, BLGUP, I 

Abraham Costerus, 15751620, fel tegen RKK, BUIVP, II, 

of Florentius Costerus, ^ 1703, uitgesproken voetiaan, 

BLGUP, II. 

James Durham, 16221658, Schots punteins theoloog, 

{CE, \' druk, VI, RGG, 3 Aufl), hofprediker van Koning 

Karel II, zijn werk is via vertaling (door o m Jac Koel

man) in Ned bekend geworden, 

Joannes Duiker (Duker), 2' helft 17* eeuw, bestrijder van 

Willem DeurhofT (als vermeend aanhanger van Spinoza 

zie ons hfst 3) 

■> 

zie hierboven het boek dat De Cock noemt is ws De hemel 

op aarde nedergebratht ineen bedaarde stille en geruste kalmte 

Vertoont in een verhandelinge van verscheidene texten, waar in vele 

gewichtige gevallen der consaentie onderzocht en beantwoordt 

worden Eerste Ned uitg Rotterdam 1747 (Oorspr 1657), 

in 1801 verscheen een heruitgave te Amsterdam 

Ebsha Coles (1608 1688), dichter en schnjver, De Cock 

doelt ws op Stellige en practicale verhandeling lan Gods souverei

ntteit , Ned vert 'sGravenhage 1758 Recent herdrukt 

in 1957 

ws Adnaan van Eeghem (1631 1709), doopsg pred o m te 

Middelburg, schrtef o m Catechismus ofie onderunjzinge in de 

kerkelijke godsdienst, Middelburg 1687 BLGNP, IV, ook C P 

" Archief De Cock, GAK, inv nr 13 
" O p de achterzijde van het door De Cock beschreven origineel van dit overzicht staat een korte notitie 

over mevr J J Zeelt te Baambruggc en ook nog enkele werken van De Cock zelf tevens de brochure 
van D Hoksbergen over het Schoolwezen 

606 



Het ihiologisihe pioficl v in Hendnk de Cock 

Festus Honimius (Opdragt nl) 

Franken (Kern) 

Hoadly 

Hamnion 

Hommius 

Hoogt 

Hakvoort 

Junius 

Keukenmeid 

Lampe (20 gebonden) 

Lydius (Heilige Slnjders) 

Leidekker (kerkg 2 D) 

Meinerts (twee delen) 

van Eeghen, Adr v Eeghem, Doopsgezind kaam , Amster

dam 1886 

- Ned Geref 1 lieoloog en polemist 1576-1642 [BWNP, II), 

De Cock doelt ws op " 

- Aegidius Francken, Ned , Geref theoloog 1676- 1743 

(BLGNP, VI), auteur van Kan der cknstelyh kae Dor

drecht 1713 

- ws John Hoadly (1711- 1776), Eng Dichter en drama 

schnjver (o m van Bijbelse taferelen) Of Benjamin Hoadly, 

1676- 1761 Eng schrijver 

- ws Jupiter Jammon (1711- 1806'), chnstehjk dichter 

- zie boven 

- ws Everardus van der Hoog(h)t, 1642- 1716, geref pred , 

voerde polemiek met B Bekker (1691w), BLGNIi II 

- Barend Hakvoord (f 1735, Zwolle), godsdienstonder

wijzer, uitgever en voorganger, schreef stichtehjke wer

ken, SLutcur vm\ De vani£uwde sckoU van Christus waann,door 

magen en antwoorden, ede gansche Belijdenis van de Gereformeerde 

Godsdienst heknoptelyk t oorgestett, en lolgens den draad i an de Hei 

delbagse Katechumus duidelijk verklaart uit de Heilige Schnft heves 

tigt wordt, Zwolle 1 735 H werd verdacht van spinozisme, 

MNBW,Vl ook J I Israel, Radicale Valwhting, reg, v 

- Fr Junius, Ned Geref theoloog, 1545- 1602 (BLGJ^P, II) 
. 7 

- FA Lampe, Dts Geref theoloog, 168^- 1729(£iCyVP,III) 

- ws Jatobus Lydius 1610- 1679 gaf uit ^preekwyzen door 

de heilige schryvas ontkent uit de üryden der ouden O p titelblad 

staat De heyhge stryden en loopbanen, der Grieken en 

Romeynen Rotterdam 1744 

- Jacobus Leydekker, geref predikant 1656- 1729, auteur 

van o m Kerckelycke kistone , 2 delen, Dordrecht 1691 

(BZ,aW,V) 

- E Memers, geref predikant en historicus te Emden, 1691-

1752, auteur van Kort ontwap van depraktfk des Christendoms 

of de praktikale godtgekertheit Den zondaar opleidende tot den staat 

der genade, en des Heaen volk onderngtende en aansporende, om hei 

lig, vazekat en getroost te kven, en te sterven Groningen 1734 

(5c druk 1757) Ook Ooitvneschlandts kerkelykegeschiedenisse 

Of een historisch en oordeelkundig vahaal Van het gene nopens het 

Kakelyke in Oosixneschlandt, en by zonder te hmden, u voorgevallen, 

zedat den tyde der Hervorming, of de jaren 1519 en 1520 tot op den 

huldigen dag Uit geloof waardige Schryvers by een vazamelt, met 

oude stukken, u elke of zeldm voorkomen, of nooit voorheen het licht 

gezien hebben als mede met vaicheide onuitgegevene oorspronkelyke 

brieven, rakende deze en gene Nederlandtsche en andere Kaken, onder 

het Kruis zittende, varykt, en tot algemene nuttigheit en stiehtinge 

Twee delen, Groningen 1738 en 1739 
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Molenaar (Adres) 

Marünus 

Melchior 

Martinus 

Mollerus (over 't lijden) 

Osterwald 

Oomius 

Oosterwald 

Oostrum 

Oomius ((Turkendom) 

Piktet 

ds D Molenaar, N H predikant, 1786- 1865, B i O V ^ / F 

auteur van hel bekende Adres van 1827 

' Johannes Martinus, pred te Groningen, schoonvader 

van Abraham Trommius pred te Haren en later te Gro

ningen, werkte mee aan diens Concordantie van de Bijbel, 

1672 

Schreef De gekruisigde Christus of XXX texkn van het lijden 

en sterven van Jezus Christus, Amsterdam 1665 (meermalen 

hedrukt),JV7VBM',X 

- ' Albertus Wilhelmus Melchior, 1685-1738, o m hoogl te 

Hanau en te Franeker, BLGNP, V 

- ' hier ws de voornaam van de volgende 

- Martmus MoUerus, geref pred 17* eeuw. Schreef Over 't 

lijden lanjezus Christus, Dordrecht 1667 NNBW, X 

- Jean Fredenc Osterwald (ook wel, Ostervald) 1663- 1747, 

pred te Neuchatel, auteur van De sleutel des bijbels, of korte 

inhoud en bedenkingen over alle de boeken en hoojtdeelen der H 

Schnjiure door, Amsterdam 1740- 1742, 2 dln , aanwezig in 

de bibhotheek van de PThU Kampen Diens bibhografie 

geeft Pierre Barthel,Jran Fredenc Ostenald l'Europeen 1663 

1747, novateur neuchatelois, Geneve 2001, 528 p Over hem 

Biographisch- bibliographisch Kirchcnlexikon, via www 

bautz de/bbkl/o/ostervald_j_f shtml 

- Simon Oomius, 1630- 1706 O m geref pred te Kam

pen, representant van de Nadere Reformatie, BLGNP, VI 

(zie onder) 

- zie boven 

- ws Anthonius van Oostrum, Cd 1633- 1680 auteur van 

Korte ende beknopte Catechizatie over den Heydelherschen C atechu 

mus*(m UB VU aanwezig, 11 e druk Dordrecht 1711, en 

in de bibhotheek v an de P T h U Kampen (ed Amsterdam 

1768) 

- Simon Oomius (zie boven), schreef Het geoepende en weder 

leyde MuAammedisdom of Turckdom, 1663 

- Benedictus Pictet, hoogl Geneve, 1655-1724, auteur van 

De chruteljke Godgeleerthetd, en kennis der zahgheut Of verklaring 

der waarheden, du God aan de menschen in de heiligeSchrift heeft 

geopenbaart, J\eiens de nederlegging der tegengestelde Dwaalin 

gen, welke nagespoort en ontdekt worden m haar opkomst en voort 

gang, volgens de gevoelens daar over tan de Kerk vergaderingen en 

Oud Vaders, wier schriften, in een naar de tyds orde geschikte Lyst 

hygebragt werden Vermeerdert met een kort vertoog van 't allermerk 

waardigste in de Geurpde en Ongewyde Oeschiedenusen (Ned vert) 

's- Gravenhage 1728- 1730'3 dln Over Pictet o m RGG, 

3 Aufl 
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Polho 

Salem 

Schaink 

Saldenus 

Sluiter (gezangen) 

Sibersma 

Sonnev eld (pred) 

Schie van 

Spandaw 

Vischerus 

Zeevaart 

N S van Leeuwarden 

Assuerus PoUio 1590 1670, eerst geref pred door de 

Dordtse Synode geschorst, remonstrants pred , en in 1643 

weer geref pred , MmW, II, BWM', I 

Guilielmus Saldenus 1627 1694, geref predikant, 

behoorde tot de Nadere Reformnatie auteur \ an o m De 

kracht des Ai ondmaels tot troost en hejligmaking van Gods hnderm, 

Utrecht 1664 (waann hij =zich tegen avondmaalsmijding 

uitpreekt), BZ,6yVP, III 

Willem Sluiter 1627 1673, geref piëtistisch predikant, 

auteur van o m Gesangen van heylige en godvruchtige stoffe, (8' 

druk Amsterdam 1731) BLGNP,U 

Hero Sibersma, 1644 1728, geref predikant, schreef 

diverse stichtelijke werken, NJ^BW, I, BWNP, III 

ws Gideon van Sonnevelt 1573 1630, geref p r e d , 

behoorde tot de Nadere Reformatie auteru van Verüa 

jrnghe over den XXVIII Psalm Delft 1626 over hem G H 

Leurdijk in Figuren en thema s van de kadere reformatie III 

Rotterdam 1993 930 
■> 

' Hajo Albert Spandaw, 1777 1855 Gronings rechtsge

leerde en dichter Website DBNL auteur 

leketheoloog (1648 1730) auteur van o m De godvree 

zendt zeeman, qfe de Kimxve chnstelyke zeevaart. Bestuurd door een 

Schriftmatige verhandeling van ses en twintig uytgelesene schriftuur 

plaatsen '^ 

Onzekerheden 
Hel hier gepubliceerde overzicht is, zoals De Cock die zelf noteerde, erg onvolledig 
Alleen al daarom ib de waarde hiervan niet al te groot Het geheel heeft een niet meer 
dan indicatieve waarde Voor zover we wel zeker kunnen zijn van auteur en titel van 
een geichnft, is er een duidelijke aandachtsverschuiving op te merken m vergelijking 
met De Cocks eerste overzicht Waren er toen veel auteurs bij die weinig verwant

schap vertoonden met de gereformeerde leer, nu zijn het meest geestverwante schnj

vers die de belangstelling van De Cock hebben gewekt De namen van de meest 
prominente theologen ontbreken, nu zijn het meer figuren uit de Nadere Reformatie 
of het Puntanisme De indruk bestaat dat er onder de vermoede geschriften naast 
stichtelijke titels een redelijk aantal behoort tot de categone van de apologie, en dan 
speciaal die van een reformatonsch gehalte 

De aanduiding leketheoloog' geeft G H Leurdijk in Antom van Hardevelt (1695 1777) en de refor 
matie der zeden, in Doe kadere Reformatie, 21 (1997) 110 144, als spelling van de auteursnaam komt 
ook voor N S van Leeuwaarden Het hier genoemde boek was in bezit van De Cock Een ander veel 
herdrukt geschrift van Van Leeuwarden was De wedergeborene Chruten, Groningen 1725, 9* druk 
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b. De geschriften van De Cock 
Uiteraard vormt elk geschrift van De Cock een bron voor het vaststellen van zijn 
theologische profiel. Daarin vormen De Cocks correspondentie met vriend en vij
and een eerste indicatief geheel."" Daarnaast dienen zich enkele tientallen gedrukte 
pamfletten en brochures aan die sinds 1984 gebundeld zijn in de Verzamelde Geschriften 
' ' In deze collectie hebben de zes redacteuren in totaal 39 geschriften van De Cock 
bij elkaar gebracht en van een inleiding voorzien. Echter, niet elk geschrift was van 
de hand van De Cock: 21 uitgaven kan men rekenen tot zijn eigen publicaties. Maar 
meer dan eens schreef hij een 'voorwoord' bij een geschrift van een medestander, en 
dat deed hij ook bij de heruitgave van een aantal standaardwerken uit eerdere eeu
wen. Goed beschouwd is ruim 36% van het totaal aantal pagina's van de Verzamelde 
Geschriften het werk van De Cock zelf 
Bij het bestuderen hiervan kan het duidelijk zijn dat niet elke uitgave zich leent voor 
het in beeld brengen van De Cocks theologie; er is nogal wat 'kruimelwerk' bij, zoals 
zijn inleidingen op en aanbevelingen van de geschriften van derden. Daarnaast is 
een deel van De Cocks werk, zowel in de correspondentie als in een deel van diens 
gedrukte geschriften, dermate polemuch van aard, dat dit ook een beperking inhoudt 
voor ons onderzoek. Al kan men ongetwijfeld wel waarde hechten aan het feit dat 
door polemiek een bepaalde theologische tegenstelling scherp in beeld kan komen. 
Het is uiteraard jammer dat De Cock geen brede thetische uiteenzetting heeft gege
ven van zijn theologische inzichten. Slechts een drietal geschriften bieden de lezer 
een handvat, namelijk: 

1. Ernstige en Hartelijke Toespraak; aan mijneLandgenooten in dezezorgoolleen droevige dagen..., 
geschreven in 1832 en uitgegeven in 1834.'^ Het was De Cocks eerste manuscript 
na zijn bekering tot de gereformeerde leer; men zou het zijn eerste reformatori
sche geschrift kunnen noemen, ook gericht tegen hen die De Cock als 'naamgere
formeerden' aanduidde. Het was geschreven met grote pastorale bewogenheid voor 
alle gelovigen in Nederland met als doel een glasheldere oproep te laten uitgaan tot 
terugkeer naar de zuivere bronnen van de reformatorische leer; dit in tegenstelling 
tot de heersende 'liberale' theologie van de 19* eeuw. De Cock bepaalde zijn lezers 
bij de kernpunten van de Reformatie, zoals die gelegen zijn in de leer van de god
delijk Drieëenheid; de leer van de rechtvaardiging door het geloof alleen, de leer van 
de 'gebonden wdl', Gods genadige verkiezing, de noodzaak van de wedergeboorte en 
de genadegave van het geloof 

2. Moodige waarschuwing en tegengiji tegen het gruwelijke schandschrijt, getiteld De Dweeper, 
geschreven in de winter van 1833/34 en uitgegeven in april 1834.'^ Deze reactie 

" Het is uit kerkhistorisch oogpunt van belang dat de correspondentie van De Cock in zijn geheel wordt 
gepubliceerd. 

" De redacteuren van de Verzamelde Geschriften van Hendrik de Cock (Houten, 1984 en 1986) waren 
de hoogleraren D. Deddens, W. van 't Spijker, en de (toenmalige) predikanten M. Drayer,J.C.L. Star-
reveld, H. van Veen en M. te Velde. 

'" H. de Cock, Ernstige en hürtelijke toespraak..., Veendam 1834; in: VG., I, 265287, ingeleid door W. van 't 
Spijker (261vv.) 

" H. de Cock, Noodrge waarsctiuwing..., Veendam 1834; in VG., I, 325346; inleiding W. van 't Spijker 
(323v.) 
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op de publicatie van ds. M.Th. Laurman was een scherp protest tegen het 'lasteren 
van de weg der waarheid', waarbij de leer der predestinatie bestempeld werd als een 
noodlot. De Cock beriep zich in dezen op de gereformeerde belijdenis en bleef ook 
in de lijn van de kerkordelijke traditie van de kerken der Reformatie in het afwijzen 
van de Paus. Gereformeerde vroomheid is bij De Cock geen dweperij, maar een 
vaste overtuiging die spreekt van verbondenheid met Gods Woord en van een leven 
naar Gods wil. Hiervoor is wedergeboorte noodzakelijk. Zo zal een christen leven 'in 
de vreze des Heren'. 

3. Wederkgging van hetgoddelooze stuk, getiteld: Beschouwing van de Belijdenis des Geloofs... 
(1835). Dit geschrift (144 pagina's) heeft De Cock opgesteld in de gevangenis te Gro
ningen. Het gaat uitvoerig in tegen de opvattingen van P. Hofstede de Groot en van 
de Asser predikant G. Benthem Reddingius (die ook de dweperij aan de kaak stelde) 
en is daarmee sterk verwant aan De Cocks geschrift tegen Laurman. De theologische 
thema's zijn bijna alle ontleend aan de artikelen van twee confessies: de NGB en de 
DL. 

Op basis van het gedrukte en geschreven bronmateriaal willen we nu komen tot 
een plaatsbepaling van De Cock temidden van de geestelijke stromingen die zich in 
de kerk voordeden of in zijn dagen voordoen; in aansluiting daarop worden enkele 
dogmatische items besproken. 

Theologie vanuit de apologie 
Aan het ontwikkelen van een eigen gereformeerde theologie is Hendrik de Cock niet 
of nauwelijks toegekomen. Wie zijn theologische inzichten wil Ieren kennen, zal zich 
een weg moeten banen door een oneffen terrein van veel apologetische en polemi
sche geschriften en brieven waarin het ging over de vraag naar het zuiver verstaan 
van de gereformeerde confessies. 
In zijn confrontaties met Hervormde collega's en met de kerkbesturen is het beroep 
van De Cock op de Bijbel en de Drie Formulieren van Eenheid een steeds aanwezig 
kenmerk. Hij geeft daarmee aan dat hij zichzelf, zijn collega's en zijn kerk wil houden 
aan haar confessionele uitgangspunten. In de daarmee samenhangende polemiek 
geeft De Cock onomwonden aan welke theologen uit vroegere tijden goed in zijn 
theologische profiel passen; en uiteraard legt hij ook de kritische vinger bij hen die 
de kerk van de zuivere confessie hebben laten vervreemden. Een overzicht op basis 
van het register op de Verzamelde Geschriften van De Cock laat dat zien: in onderstaand 
schema geven we een telling^" van de frequentie waarmee vroegere theologen aange
haald werden in de actuele theologische strijd van 1834. De namen van tijdgenoten 
zijn niet vermeld. 

^" We maakten gebruik van het register op deel 1 en 2 van de Verzamelde Geschriften van H. de Cock. Tus
sen haakjes wordt door ons het aantal keren vermeld dat De Cock deze persoon aanhaalt. Overigens 
dient men te bedenken dat deze aantallen niet meer zijn dan een indicatie. Daarnaast dient men zich te 
realiseren dat de omvang van De Cocks uitgegeven geschriften kleiner is dan de twee delen van de VG. 
suggereren; het totaal aantal pagina's van de VG. bedraagt 1317, daarvan is het persoonlijke aandeel 
van De Cock niet meer dan 479 pagina's (= 36,3%). 
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De Cock weet zich verwant met: De Cock verzet zich tegen: 

J.C. Appelius (2) 
Athanasius (10) 
A. Augustinus (14) 
W. Bilderdijk (2) 
Th. a Brakel (4) 
W. aBrakel(31) 
G. de Brés (13) 
M. Bucer (2) 
J. Bunyan (1) 
J. Calvijn (49) 
J. Chrysostomos (3) 
Bernardus van Clairvaux (4) 
A. Comrie (1) 
I. da Costa (2) 
P. Dathenus (2) 
J. Fruytier (5) 
F. Gomarus (2) 
P. de la Grange (4) 
A.C. van Haemstede (4*) 
A. HeUenbroek (3) 
J. Hus (7) 
E Jurieu (1) 
J .Knox(7) 
J. Koelman (5) 
J. van Lodenstein (10) 
M. Luther (40) 
Ph. van Marnix, heer van St. Aldegonde (3) 
P. Martyr Vermigli (3) 
Ph. Melanchton (4) 
F. Ridderus (5) 
B. Smytegeh (3) 
S. Tjaden (1) 
J. Trigland (5) 
Z. Ursinus (2) 
A. van der Velde (6) 
J. Verschuif (3) 
H. Witsius (7) 
H. Zwingli (6) 

H. van Alphen (7) 
Arius(16) 
J. Arminius (18) 
B. Becker (3) 
R.ER. Bellarminus (2) 
J. de Vio Cajetanus (2) 
R. Cartesius (1) 
S. CastelUo (1) 
J. Coccejus (2) 
S. Episcopius (4) 
D. Erasmus (1) 
R. Feith(lO) 
Gregorius II (1) 
Gregor iusVn( l ) 
D.Jorisz. (1) 
J. de Labadie (5) 
F. Socinus (9) 
L. Socinus (3) 
G.S. Steinbart (1) 
J. Uytenbogaert (2) 
A. Ypey (2) 

Opmerkingen: Het overzicht beperkt zich tot historische personen; de verhouding tot 
De Cocks tijdgenoten komt afzonderlijk in bespreking. Het mag intussen opmerke
lijk heten dat in het bovenstaande overzicht de vrome theologen als W. TeeUinck, G. 
Voetius en W. Schortinghuis ontbreken. 
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C . D E C O C K S R E L A T I E T O T D E H O O F D S T R O M I N G E N I N D E 

GESCHIEDENIS VAN KERK EN THEOLOGIE 

a. Het rooms-kathol ic isme, speciaal in Nederland. 
De Rooms-katholieke Kerk neemt in de visie van De Cock een plaats in bij die 
gemeenschap die de gekenmerkt wordt door grote tegenstand tegen God. Hij ziet 
daar zeer veel personen en gebeurtenissen die hun bijdrage hebben geleverd tot de 
vorming van een religieus machtssysteem dat de zielen van de gelovigen naar het ver
derf leidde. De Cock waardeerde het sterk als er figuren opstonden die zich tegen dit 
machtsblok verzetten. Het lijkt er bijna op dat elke oppositie tegen de paus hem wel
kom was. Ook iemand als Bernardus van Clairvaux had zijn belangstelling en - tot 
op zekere hoogte - ook zijn waardering. Van hem (en tegelijk van Joachim van Fiore) 
citeert De Cock de uitspraak: "De Kerk is wel eene moeder maar geene Heerscherin. 
De Geestelijkheid en de vleeschelijke Kerk zegt in haar hart: Ik ben eene moeder 
en meesteres, en zie geen rouwe van mijne zonen; maar hare eigene kinderen zuUen 
nog komen en hare boosheid ontdekken; waardoor het onbeschroomd voorhoofd 
der hoere, zoo te schande gesteld zal worden, dat men het voor eene geregtigheid zal 
achten, haar te schelden."^' 
De geestelijke duisternis van de R K K werd, aldus De Cock, ook in de Nederlan
den teruggedrongen door de Reformatie, maar desalniettemin bleef Rome alert op 
het terugvsdnnen van het verloren gegaan terrein. De Cock is uiterst beducht voor 
hernieuwde macht van de RKK en daarmee van de pauselijke hiërarchie. Elk sig
naal in die richting doet hem met grote verontwaardiging reageren en hij gaat dan 
de protestantse natie herinneren aan haar reformatorische oorsprong. De Belgische 
opstand was een verzet van de rooms-katholieke Belgen tegen het wettig gezag van 
de Hervormde koning Willem I. De Cock stelt zich scherp anti-rooms op. Het snijdt 
hem door de ziel als hij op Hervormingsdag 31 oktober 1834 voor de rechtbank in 
Appingedam moet verschijnen waar ook nog eens een rooms-katholieke officier van 
justitie de akte van beschuldiging voorleest.̂ "^ Het raakt hem als hij in Ulrum door 
rooms-katholieke ambtenaren wordt gecontroleerd op een vermeend economisch 
delict. 

Belangstelling van een rooms-katholieke geestelijke voor De Cock 
In december 1834 - als De Cock gevangen zit - geeft pastoor H.A.F.E uit het dorp 
A.̂ ,̂ een brochure uit onder de titel De Stem der Rede, bij de tegenwoordige Godsdienst
woelingen in Oud-Nederland. Eene ernstige wenk aan alle godsdienstige gezindheden. "̂̂  Met de 
'woelingen' doelde de auteur (o.m.) op de gebeurtenissen die aanleiding gaven tot de 
Afscheiding van De Cock en zijn gemeente te Ulrum. Deze belangstelling mag men 

" H. de Cock, VG.,l\, 134. 
' ' Zie hierover in de hoofdstukken 6 en 9. 
' ' Het betrof pastoor Henricus Antonius Franciscus Plekenpol (1796-1869) was 1832-1837 pastoor van 

de r.k. parochie Aduard-Zuidhorn {met ± 200 leden); CA. Tukker, Het kerkelijk leven, in: Geschiedenis 
van Zuidhorn, Bedum 1986, 189, 208; Plekenpol werd in 1837 pastoor te Nibbixwoud (Noord-HoUand) 
en sloot zijn loopbaan af als pastoor van de St. Georgiusparochie te Spierdijk (Noord-Holland). J. Fruy-
tier, XABW, IX; ook:de website van de R.K. begraafplaats Spierdijk, gem Wester-Koggenland. 

''* 's-Hertogenbosch 1834; deze brochure telt 67 pagina's; aanwezig in o.m. de bibliotheken van de RUG 
en de TU te Kampen (Broederweg). 
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als erg opvallend bestempelen. Het is de eerste reactie van een rooms-katholieke 
geestelijke op de Afscheiding van 1834. Daarbij kan men zich afvragen of de confes
sionele afstand niet te groot was om hier serieus werk van te maken. Welk belang had 
de schrijver ermee om zich met de zaak-De Cock te bemoeien? Maar voor we ingaan 
op de aard en bedoelding van deze auteur willen we de maatschappelijke context 
bezien waarin een dergelijke actie plaats vond. 

De situatie voor de Rooms-kdtholieke Kerk in Nederland anno 1836/1840 was deze, dat er sinds 

181'i grondwettige vrijheid van godsdienst bestond Dat betekende echter met dat de rooms-

katholieken - met name boven de grote nvieren daarmee volledig geëmancipeerd waren 

en aanvaard m de overwegend protestantse samenleving van Noord-Nederland De Belgische 

opstand van 1830 zorgde eerst nog voor een opleving van anti-roomse gevoelens Desondanks 

ging het emancipatieproces door. Dat kreeg een sterke impuls door de grondwetsherziening van 

1848 Zowel voor als na die fundamentele verandering werd er m protestantse kringen met ach

terdocht naar de 'katholieke herleving' gekeken Hun afwerende houding kwam in het volle 

daglicht te staan met de 'Aprilbeweging', de heftige protestantse reacties op de hennvoering van 

de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 ^' 

Wanneer we nu letten op de bedoeling van de schrijvende pastoor dan geeft hij eerst 
aan dat hij er niet op uit is om precies uit te zoeken waar het conflict van De Cock 
met de Hervormde kerkbestuurders over ging: 'het lust ons niet met die Heeren, over 
eene menigte, soms kwalijk begrepene, soms te onpas bijgebragte en soms uit hun 
verband gerukte Bijbelplaatsen, te redeneeren'.^^ Wel wil hij 'iets ten voordelen van 
den Heer De Cock' zeggen: "Wat de Godsdienstige denkwijze betreft, welke door 
den Heer De Cock worden (sic!, HV) voorgestaan, hierin heeft ZEd. Het, als Gere

formeerd Leeraar, nog bij lang zoo mis niet, en is hierin, vrij wat gevolglijker, dan zijne 
tegenpartij.""" Na een uitvoerige beschouwing te hebben gegeven over 'de Rede', 
neemt de pastoor de draad weer op en stelt de vraag: "En waarom?" Hij antwoordt: 
"Wel, om dat, de Heer De Cock, het met zijn rede niet kan overeenbrengen, dat de 
Kerk van Jesus, aan welke den geest der waarheid beloofd is, om haar alle waarheid, 
tot aan het einde der wereld te leeren, in geloofs- en gevoelens zou kunnen verande
ren; zoo dat iets nu niet meer waarheid zou zijn, hetgeen voor tweehonderd jaren als 
Goddelijke waarheid, verklaard is."^° 

Hiermee lijkt de pastoor een stevige steun te bieden aan De Cocks verdediging van 
de in Dordrecht 1618/19 vastgestelde leer; toch staat het betoog van deze r.k. geeste
lijke geheel in het kader van een krachtige oproep aan alle 'Kristenen' terug te keren 
in de schoot van de moederkerk. Hij kon weten dat hij De Cock daarmee geen enkele 
dienst bewees. 
We hebben overigens geen zekerheid of De Cock deze brochure (al in 1834/35) 
heeft gelezen. Hij deed dat vermoedelijk wel met de in mei 1835 verschenen bro
chure Vriendelijke aanmerkingen van H.A.F.E op een werkje, getiteld: Eene voor onzen tijdgewigtige 

'^ Hierover meer bij L J Rogier, Schrikbeeld van een staatsgreep in 1853, en Contra-revolutionaire jour
nalistiek omstreeks 1853 [1960], in Ferugblik m uitzicht / , Hilversum/Antwerpen 1964, resp 358-403 en 
341-355, G A M Bei:]ie\aaT, Rond grondwetsherzwnng en herstel der hierarchw Hilversum/Antwerpen 1964, 

•̂̂  H A F Plekenpol, De Stem ér Rede, 4 
" H . A F Plekenpol,/?erff, 11,12 
™ H A.F. Plekenpol, Rede, 34 Over diens pleidooi G A Wumkcs, 'Het pleidooi van pastoor Plekenpol 

voords .H de Cock', in Gromngsche Volksalmanak l920,Gromngen \9\9, \39-\i2,vgl ^ CL Starreveld 
in zijn inleiding in H de Cock, VG., II, 65 Iv. 
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vraag van den Apostel Paulus. ^^ Tevens nam De Cock kennis van de in 1836 uitgekomen 
Samenspraken tusschen eenen Catholyke en eenen Protestant van dezelfde pastoor. Plekenpol. 
^̂  Het bevat een weergave van zes op een gemoedelijke toon gehouden 'zamenspra

ken' tussen de protestantse Christianus en de roomskatholieke Fidelis. Daarin werd 
door beide gesprekspartners veel aandacht geschonken aan 'de meer en meer ernstig 
wordende verdeeldheden in het Hervormd kerkgenootschap'.^' Tegenover die ver

deeldheid stelde de pastoor de eenheid van geloof van de oude moederkerk. Hij gaf 
brede uiteenzettingen over de leer van de Mis en het Avondmaal, over het vagevuur, 
over de waarde van de Bijbel en over de kerk. Hij beschouwde de Reformatie van 
de 16* eeuw als 'een gebouw, hetwelk maar al te duidelijk de zwakheid, de onbe

stendigheid en het onvermogen zijner bouwmeesters ten toon spreidt'.^^ In de kerk 
van de Reformatie  die Plekenpol kennelijk als één instituut beschouwde  moest 
men volgens hem met een zeer groot aantal richtingen rekening houden; het was zó 
geworden dat iedereen elkaar de hand moest reiken, ook al betrof het de tegenstel

lingen tussen uitersten zoals gereformeerden en Socinianen. 
In zijn brochure uit 1834 had Plekenpol ook al een dergelijk beeld van de Rooms

katholieke Kerk getoond: zij stond als een rots in de branding; ze duldde geen dwa

lingen in haar schoot.^' 
De Cock maakte van de Samenspraken van Plekenpol melding in het door hem gecon

cipieerde Ootmoedig Smeekschrift van de gebovigen der provinciën Groningen en Drenthe (1836). 
Hij kon de typering van de pastoor van Aduard wel goed gebruiken, waar deze aan 
De Cock en zijn gemeenten 'den titel van streng Gereformeerden toekent' en ook 
stelde dat zij niet afweken van de leer van de gereformeerde vaderen.'* 
Maar in 1836 schreef De Cock er een pamflet tegen  en dat ging scherp in tegen de 
ideeën van Plekenpol. De Cock hij gaf dat geschrift overigens pas in 1840 uitgaf Het 
kreeg de opvallende titel Het Beest en de Roomse afgoderij verdedigd en weer op nieuw; doch op 
nieuw ook Weersproken en Wederlegd naar Gods Woord. De tekst van De Cock was 'kerkelijk 
nagezien en goedgekeurd' door deputaten van de afgescheiden kerken. 
Men kan intussen de vraag stellen: Was de publicatie van Plekenpol een onderdeel 
van een bredere polemiek met protestanten? Hoewel dit fenomeen zich in de pro

vincie Groningen, waar slechts 7,4 % van de bevolking roomskatholiek '̂  was, niet 
vaak voordeed,^^ paste het goed in een sfeer waarin roomsen en protestanten tegen 
elkaar polemiseerden." De reactie van De Cock op Plekenpols publicatie is dan ook 

29 We vermeldden dit werkje reeds aan het slot van ons hfst 8 
'° Van het geschnfi uit 1836 van pastoor Plekenpol (236 pp.) is een exemplaar aanwezig in o m. de UB 

van Groningen 
" H A F . Plekenpol, ^amenipraken.. (1836), Voorberigt. 
" H.A.F. Plekenpol, xjö'"^'"/"' ' '^ ■,7. 
'^ H.A.F Plekenpol, De slem der Rede, 57. 
» H. de Cock, Ootmoedig Smeekschnft... (18HG). in. VG., II, 447 
" J A de Kok, Breuklijn, 294 (het cijfer heeft betrekking op het jaar 182*5) 
* Voor zover we konden nagaan bleef de polemiek rondom de brochure uit 1834 van Plekenpol beperkt 

tot één reactie, een anonieme (') Hervormde predikant (vermoedelijk dr. P Boeles te Noorddijk) publi

ceerde nog in december 1834 Eene voor onzen tijdgeimchtige vraag van den Apostel Paulus, overwogen n.av 1 Kor 
1.13, Appingedam 1834 (aanwezig in de UB Groningen), daarop reageerde H.A.F.P in mei 1835 zijn 
Vriendelijke oünmerktngen, 'sHertogenbosch 1835. 

" Hierover meer bi| P. Polman, Katholiek Nederland m de achttiende eeuw, deel 3 Hilversum 1968, reg s.v. 
polemiek. 
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als 'spannend' aangemerkt.'" Het bevat een illustratie van De Cocks interpretatie van 
het laatste Bijbelboek, zoals we die eerder vermeldden. Hij plaatst zijn betoog onder 
het symbool van de zesde fiool (Openb. 16). Daarmee is het pauselijke Rome zijns 
inziens op haar plaats gezet: het is de stad van de Antichrist, die de godsdienst uit 
de harten der mensen verbant. In dat kader somt De Cock een reeks van immorele 
praktijken op van diverse pausen uit de middeleeuwen. Daarnaast bestrijdt hij hun 
wandaden, hij veroordeelt hun kerkleer inzake de sacramenten, de vergeving van de 
zonden en de hiërarchie. 
Daarmee staat De Cock in de traditie van de 16*-eeuwse polemisten, zoals Marnix 
van Sint Aldegonde. De Cock putte voor zijn polemiek uit bronnen van rooms-katho-
lieke auteurs, althans zoals die door iemand als Marnix waren aangeboord. Daar
door meende De Cock zo zuiver mogelijk het standpunt van de Roomse tegenpartij 
weer te geven. Tot in de aanbiedingsbrief aan koning Willem II uit 1841 '̂  toonde De 
Cock zich anti-rooms. Hij wenste dat de koning zich in overeenstemming met (zijn 
visie op) artikel 36 van de NGB zich zou keren tegen het rijk van deze antichrist. 
De Cock heeft zich in een onvoltooide '7'" Samenspraak tusschen een Roomschgezinde en 
Liberale"^ trachten te profileren als een andere protestant dan de 'liberale'. Deze komt 
in zijn (door De Cock verzonnen betoog) niet veel verder dan de uitspraak dat de 
Reformatie van de 16̂ *' eeuw 'een nuttige zaak' was, 'waardoor veel goeds is te weeg 
gebragt'. Daartegenover laat de rooms-katholiek weten dat het met de eenheid van 
zijn kerk veel beter gesteld is dan bij de protestanten. Waarna de liberale gespreks
partner stelt dat men toch niet kan terugkeren naar het aanbidden van beelden, de 
biecht, het vasten, 'en al die ceremonies en kunsten die uwe Papen ons wijs maken'. 
De reactie van de 'Roomschgezinde' benadrukt de betrekkelijkheid van de aanbid
ding van de beelden: 'vrij eeren slegts onder die zigtbare voorstellingen de gedach
tenis der Heiligen en verheffen ons tot hen in den Hemel en dat kunt gij immers 
zoo zeer niet afkeuren. Gij weet toch ook wel wij zijn alle zinnelijke menschen en 
mogen wel hulpsels hebben om onze aandacht op te wekken'. Over de biecht laat De 
Cock de rooms-katholiek zeggen: "Wat de biegte aangaat, ik geloof dal het een groot 
nadeel is dat die onder u is afgeschaft." 

Met deze woorden is het epistel van De Cock afgebroken De voornaamste bedoelini; van De 

Cock IS waarschijnlijk gelegen in het aantonen van de zwakheid van de 'hberale' zienswijze op 

de kerk. De rechtzinnige protestant zou zich veel krachtiger hebben uitgedrukt over de ware aard 

van de Rooms-katholieke kerk 

De Cock ziet Rome - ook in Nederland - als een bedreiging; hij typeert haar als 
antichristelijk. Dit oordeel past goed in een antipapistische context. Het toont weinig 
of niets van een erkenning van deze godsdienstge groep als een van de religies in 
de Nederlandse samenleving. Voor de emancipatie van de rooms-katholieken is De 
Cock zeer beducht. Daarmee heeft hij vanuit zijn kerkelijke gemeenschap een ste
vige bijdrage geleverd aan de beeldvorming van de rooms-katholieken zoals die later 
merkbaar werd in de Aprilbeweging van 1853. 

Aldus J C L Starreveld in zijn inleiding m H de Cock, VG, II, 652. 
De tekst van deze bnef vindt men in Helenius de Cock, H de Cock, 631 -634 
In handschnft (2 pp) aanwezig m het Archief De Cock, GA Kampen, inv nr 20 
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b. De Reformatie 
Het mag bij voorbaat vaststaan dat De Cock zich thuis wist in de confessionele sfe

ren van de Reformatie van de 16''' eeuw. Dat neemt niet weg dat het nog de vraag is 
of hij elke reformator even hoog waardeerde; we hebben dan allereerst aan Luther, 
Zwingli en Calvijn te denken, daarnaast ook aan Knox, De Brés en Beza. We willen 
proberen m beeld te krijgen wat De Cock in de verschillende kerkhervormers het 
meest heeft aangesproken. Een eerste belangrijke bron daarvoor is zijn gevangenis

dagboek. 

Luther 
Tijdens zijn Groningse gevangenisperiode (18341835) heeft De Cock veel belang

stelling getoond voor de kerkgeschiedenis in het algemeen en met name voor de 
hoofdfiguren van de Reformatie. Maarten Luther neemt in die voor De Cock 
benarde omstandigheden de eerste plaats in *', maar in het bovenstaande overzicht 
blijkt Calvijn toch hoger te scoren. 
De Cocks warme sympathie voor Luther betrof met name diens bestrijding van 
de leer van de vrije wil van Erasmus,"*^ een leer die tot in De Cocks dagen op veel 
instemming kon rekenen, zowel bij remonstranten als bij 'verlichte' hervormden. 
Zijn instemming met de reformatorische rechtvaardigingsleer *' betekenen niet dat 
De Cock zijn gevoel voor nuances niet laat spreken, dat doet hij met de opmerking 
dat 'de Lutherschen over het geheel de waarheid zoo helder en volledig niet gekend 
hebben als de Gereformeerden'.** 
Luthers beshste houding tegenover kerkelijke en wereldlijke hoogwaardigheidsbekle

ders, met name in zijn beroep op de H. Schrift, heeft De Cock erg aangesproken.*"' 
Luther was een instrument in Gods hand.*'' De betiteling van de paus als 'antichrist' 
werd door De Cock volledig overgenomen.*' 
Een briefschrijver trachtte De Cock over te halen tot waardering voor de Gezangen 
gelet op Luthers positieve houding tegenover deze liederen.*^ De Cock stelde hierte

genover dat Luther de Psalmen de hoogste plaats gaf*'' 

Huldrych Zwingli staat bij De Cock op dezelfde hoogte als de andere reformatoren. 
Diens strijd tegen de vrije wil is voor hem van grote betekenis. In het bekende debat 
met Erasmus (1524/25) nam hij tegen de humanist nog vóór Luther de handschoen 
op door in zijn dogmatisch hoofdwerk de Commentanus nadrukkelijk te stellen dat 
wanneer wij de mens een vrije wil toekennen, dat gelijk staat met de poging om van 

*' Vgl H de Cock, MijM Ervaringen , in H Ve\dm<m, Hendnk de Cock, 2\b21\ 
*' H de Cock, Kort Begnp (1833),m F G , I , 4 6 , o o k Vervolg mn het vriendelijk antwoord (1834),m VG ,\, 

310, waann De Cock met instemming art 19 van de Augsburgse Confessie aanhaalt, dat handelt over 
de oorzaak van de zonde 

" H de Cock, Vervolg van het vriendelijk antwoord ,23ii,m P'G,!, 310v. 
" H de Cock, Vervolg ,m VG, l, 310 
" H de Cock, Verdediging tegen de aam allen , m FG, I, 466v, ook Verder bengt (1835),in F G , I I , 6 2 
* H de Cock, De sluwe (1836), in VG , II, 386389 
" H de Cock, Verdediging van de ware Gereformeerde leer (1833),in FG, I, 74, 95v, 103, ook H d e C o c k m 

Bnef aan PKB Groningen, 28 april 1834, in VG, I, 522v, ook Het Beest (1840), in VG, II, 6 5 2 w 
« H de Cock, Een paar bneven (1834), in FG, I, 250, 254 
■" H de Cock, De zoogenaamde Evangeluche gezangen (1835), in FG, II, 140, 165 
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een duivel een engel te maken. De zelfzucht van de mens staat, aldus Zwingli, haaks 
op de leer van de vrije wil.^° 
De Cock veroordeelde de poging van 18'''^-eeuwse liberalen om Zwingh aan de kant 
van de Remonstranten te trekken en hem tegen Calvijn uit te spelen '̂ Daarmee het 
De Cock duidelijk merken dat hij de inzichten van zijn leermeester A. Ypeij niet 
(meer) deelde.'^ Deze stelde Erasmus juist voor als de eerste en meest fundamentele 
hervormer in Europa.^'' 
Dat Zwingli'b visie op de predestinatie'* toch vragen opriep, waarmee liberale theo
logen hun visie trachtten te staven, is bij De Cock niet helder in beeld geweest. 
De betekenis van Martin Bucer wordt door De Cock gezien in het kader van diens 
strijd tegen Rome, het bijzondere van de theologie van deze hervormer was hem 
niet bekend.-"^ 

Cabnjn 
De Cocks kennis van het leven en werk van Calvijn was gebaseerd op twee werken: 
allereerst had hij deze reformator goed leren kennen door het lezen van de (verkorte) 
Institutie; dat was voor hem in 1831 een uiterst belangrijke 'inhaalslag' geweest ten 
opzichte van zijn studententijd. Het was hem, zoals hij later /elf getuigde, 'van uitge
breid nut en zegen geweest'.^^ Daarna kreeg hij de in 1564 verschenen schets onder 
ogen van Th. Beza Discours de la vie de Maistre lean Calvin, die in 1601 voor het eerst 
in het Nederlands verscheen. De Cock las dit werk tijdens zijn gevangenschap in 
Groningen op Oudejaarsdag ISSé.""' 
De waardering van De Cock voor Calvijn bleef groot: hij gaf - bijna 100 jaar na 
de laatste Nederlandse uitgave'^ - in 1837 een herdruk uit van het Kort Begnp der 
Institutie, dat de bijnaam 'De kleine Calvijn' kreeg. Hij schreef daarvoor een twee 
pagina's tellende 'voorrede'.^^ Intussen had De Cock al verschillende keren het hem 
aansprekende voorbeeld van Calvijn gevolgd door zich - net als de hervormer - met 
rekesten tot de burgerlijke overheid te nchten.^" 

'" G W Locher, Zwin^h und Erasmus, in .^Mng/iana, XIII, 37-61, vgl H Veldman,//ïiWrjfA ^zrang/i, Goes 
1984,114 

'̂ H de CocV.,Vmndehjk antwoord aan den kinnen Vnen(lmtinng(\Q'iA),\n F G , 1,166 
^̂  J Kamerling, De kerkhistoricus Annaeus Ypey Nuance, vooroordeel en veroordeling In A4AG, 55, 

224w 
*' A Ypey en I J Dermout, Geschudenis derMderlandsche Hervormde Kerk, I, 23 
^ Zwingli's opvatting over de predestinatie vindt men o m m diens Fidei Ratio (1530), over dit thema 

m n R Pfister, Die Seligkeit erwhlter Heiden bei ^wingli, Zurich 1952, zie ook G W Locher, Die Pradestina-
tionslehre Huldrych Zwinglis, in Huldryck ^wingh m neuer Sicht, 105-125 

*̂ H de Cock, Een paar bneven uitgegeven ter opheldering der waarheid , in FG., I, 254, en Het Beest en de Room 
sche afgoderij , in FG, II, 660 

^̂  H de Cock in zijn Voorrede op de door hem bezorgde heruitgave van Calvijns Institutie, in VG, II, 
513 

" H de Cock, Mijne ervaringen , m H Veldman, ^ «i229, 262 
"̂ M Draver in zi|n inleiding op De Cocks heruitgave van de 'kleine Calvijn', in H de Cock, VW, II, 

509 
^' Y\. de Cock, Kort begnp der Institutie (1837), in VG I I ,513w De tekst van deze editie \an de Institutie 

is - mede wegens de omvang (414 p p ) niet opgenomen m de V G Deze 'kleine Calvijn' houdt zich 
qua indeling strak aan die van de volledige Institutie (1559), de parallellie is doorgetrokken tot in de 
paragrafenng Daarmee kreeg men alle hoofdthema's van Calvijns dogmatiek ordehjk voorgesteld 

"' H de Cock, Ootmoedig Smeekschrift (1836), in FG, II, 441 Het kan enige verwondering wekken dat in 
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Letten we op de door Calvijn behandelde thema's die De Cock speciaal met instem

mmg begroet, dan blijkt het te gaan om de volgende: 
a. de leer van de vrije wil^'; 
b. de leer van de uitverkiezing''^; 
c. de leer van de goddelijke Drieeenheid'''; 
d. de afwijzing van de leer van de goede werken^*; 
e. de visie dat de paus de antichrist is ̂ ;̂ 
f. de leer van de kinderdoop ^̂ ; 
g. de visie op de ambten in de kerk.^' 

Ook Calvijns strijd tegen Sebastien Castellio  m.n. inzake de leer van de predes

tinatie  wordt door De Cock met instemming aangehaald.^'' De 'Voorrede' tot de 
heruitgave van de (verkorte) Institutie staat in het teken van de bestrijding van Rome 
en van de Verlichting. Gemeenten met 'verlichte' leraren hebben, aldus De Cock, 
Gods wet en de zeden der vaderen verlaten; zij 'leeren en leven naar hun verduisterd 
verstand en verkeerde genegenheden des vleesches, die vijandschap tegen God zijn 
naarRom. 8:7'.'̂ 5 
Van een door ds. M.Th. Laurman aangedragen gelijkstelling tussen Calvijn en De 
Labadie (m.n. op het punt van de waardering en toepassing van schoolse begrippen) 
stelt De Cock dat hier door ds Laurman het goede met het kwade wordt verward.™ 

Knox 
Ook spreekt De Cock met grote waardering over mannen ah Knox, De Brés en 
Marnix van Smt Aldegonde. Hij voelt zich sterk aan hen verwant, zowel met hun 
strijd tegen Rome als tegen de diverse vrije stromingen zoals die van de dopers, de 
spiritualisten en Socinianen. 
Knox werd door De Cock om meer dan één reden hoog vereerd. De Cock had gron

dig kennis genomen van het leven en werk van de Schotse hervormer." De heldere 
inzichten van Knox en daarbij diens moedig optreden tegenover koningin Mary 

de door De Cock bezorgde heruitgave van 'De kleine Calvijn' met is opgenomen de bnef van Calvijn 
aan koning Frans I, dat had de eerste editor Jons de Raedt echter ook met gedaan 

'"' H de Cock,Sbrf Bejn/» (1833), m FG, I, 46 In 'de kleine Calvijn'zelf beslaan de paragrafen over de 
erfzonde de pp 6385, eerst verwijst Calvijn naar de H Schrift, vervolgens voornamelijk naar Augusti

nus 
'^ H de Cock, Verdedh^n^ van de ware Gereformeerde lea (1833), in FG , I, 85,vcrder in Vriendelijk antwoord 

(1834), in VG , I, 166, en m Eenpaar bneven (1834), in VG, I, 255 
"' H de Cock, Ernstige en hartelijke toespraak (1834), in K C , I , 278, ook Wederleg^ng van het goddelooze stuk 

(1835), in F G , I I , 199 ,232 
" H de Cock, Ernstige , 283 
" H de Cock in zijn brief aan het PKB van Groningen, 26 apnl 1834, in I^G, I, 523, ook noot 15 op 

pag 536 
"■ H de Cock, Wederleggende beschouwing (1837), in VG, II, 539, 549. 
" H de Cock, Brief van 14mei 1838 a a n D Hoksbergen, in FG, II, 571, vgl 577,ook Beantwoording der 

bnej van de gemeente van ^wolle (1838), in VG, II, 604 
"" H de Cock, FGI , 271, zie ook noot 40, pag 289 
''' H de Cock, Voorrede in de door hem bezorgde editie van het Kort Begnp der Institutie (van J Calvijn 

(1837), I 
™ H de Cock,/^oodige waarschuwing en tegengijl (1834), in FG, 1,340 
" Als enige bron voor kennisname van Knox' leven en werk had De Cock de biografische schets van Wil

liam Guthrie Des Christens groot Interest gelezen 
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Stuart hadden grote indruk gemaakt; De Cock bejubelde hem soms als 'de godzalige 
Knox'. '̂  Op vier punten stelde De Cock Knox ten voorbeeld: a. in de strijd tegen de 
vrije wil - hiermee stond Knox volgens De Cock naast de andere reformatoren''; b. 
in de strijd tegen de Evangelische Gezangen - Knox was een verwoed tegenstander 
van een hoog-liturgisch gebeuren in de eredienst; dat gold als Rooms'*; c. in de strijd 
tegen de kerkelijke hiërarchie; de N H K was 'geen onbesmette bruid van Christus' 
en daarmee een valse kerk; d. in zijn smeekbeden aan de overheid om vnjheid, recht 
en bescherming. De waardering van De Cock voor de hierboven genoemde buiten
landse theologen staat haaks op de mening van de Groningse hoogleraren A. Ypey 
en E Hofstede de Groot met hun sterke sympathie voor de 'vaderlandse theologen' 
als Wessel Gansfort en Desiderius Erasmus." 
De Cock toonde ook een grote afkeer van een geschiedbeschouwing, zoals die o.m. 
door pastoor Plekenpol'^ werd voorgestaan, waarin de reformatoren over één kam 
werden geschoren met de doperse radicalen en de vrijdenkers van de 16* eeuw. 
Evenmin stond het hem aan dat de geschiedschrijving over Zwingli zo uitpakte dat 
deze hervormer met zijn 'zachtere gevoelens' werd gezien als een soort voorloper van 
de Remonstranten." 

De Brés 
Samen met zijn collega Pérégnn de la Grange wordt Guido de Brés meerdere malen 
door De Cock aangehaald als grote martelaren van de Nederlandse reformatie. Het 
martelaarschap wordt in herinnering geroepen om de grote betekenis van de Neder
landse Geloofsbelijdenis te beklemtonen.'^ De artikelen 7 en 27-29 krijgen speciale 
aandacht van de Cock als het gaat om de waardering van de Heilige Schnft als regel 
voor het geloof en om de belijdenis van de kenmerken van de ware en de valse kerk. 
Ook de andere artikelen van de NGB krijgen ruime aandacht van De Cock, met 
name in zijn maandenlange polemiek tegen ds. J. van der Linden van Sprankhuizen 
te Kantens; deze 'liberale' predikant dient volgens De Cock goed te beseffen hoe hij 
in veel onderdelen afwijkt van de gereformeerde belijdenis.'"' Nog uitvoeriger werden 
de inzichten van de Asser predikant dr. G. Benthem Reddingius bestreden met de 
NGB: artikel voor artikel werd ingezet om aan te geven waar de breuklijnen lagen.'"' 
Zo werd de kerkhistorische bijdrage van De Brés geactualiseerd in de 19'*'' eeuw. 

Marnix 
In twee voor De Cock gewichtige zaken werd een beroep gedaan op Philips van 
Marnix, heer van St. Aldegonde. Het eerste betrof de zaak van de Gezangen; Mar-

'•̂  H de Cock, Verder bengt nopens mijne verantwoording voor de Synode (1835), in VG, II, 47 
" H de Cock in zijn inleiding tot de heruitgave van het Kort begnp (1833), in. VG , I, 46 
" H de Cock, De zoogenaamde Evangelische Gezangen (1835), in FG, II, 139 
" Hofstede de Groot had een wisselende waardenng voor Calvijn, hij zag in hem goede strijder voor 

een chnstelijke levensstijl, maar noemde zijn theologie over de uitverkiezing specukuief Zie J Vree, 
Groninger Godgeleerden, 220, 287 

'« H de Cock, Het Beest en de Roomsche afgoderij (1840), m FG , II, 6 4 9 w 
" H de Cock, Vriendelijk antwoord, in VG ,1,166v 
'« H de Cock, Verdediging tegen de aanvallen (1834v), in FG , I, 451, 472 
" De reeks pamfletten van De Cock verschenen onder de titel Verdediging tegen de aanvallen (1834v), in de 

VG, I, beslaan ze 50 bladzijden 
" H de Cock, Wederlegging van helgoddelooze stuk (1835), in FG , II, 183-256. 
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nix had in zijn voorrede bij zijn Psalmen-uitgave geschreven dat deze allen moch
ten worden gezongen als ze rechtstreeks uit het Oude of Nieuwe Testament waren 
berijmd.**' En verder was Marnix een anti-roomse auteur die als bron diende voor de 
vermelding van diverse schanddaden van de RKK en haar pausen.^^ 

c. Het Remonstrant i sme 
De dogmatische uitspraken van de Dordtse Synode van 1618/1619 vormden het 
confessionele antwoord van de Gereformeerde Kerken op de leer van de Remon
stranten. De Dordtse Leerregels waren omstreeks 1800 echter wemig bekend bin
nen de Nederlandse Hervormde Kerk; maar voor De Cock waren ze van zo grote 
betekenis dat hij de heruitgave ervan verzorgde; het was zijn eerste publicatie.*'' Dat 
deed hij in de hem intrigerende situatie met betrekking tot de handhaving van de 
gereformeerde kerkleer in de 19* eeuw. 
De N H K vertoonde - met name onder invloed van het supranaturahsme - theo
logisch zoveel toenadering tot het gedachtegoed van de Remonstranten dat het in 
de ogen van menigeen niet lang meer hoefde te duren om een kerkfusie tot stand 
te brengen tussen de N H K en de Remonstrantse Broederschap. Inzake de visie op 
de mens, zijn vrije wil, zijn bekering en zijn ethisch handelen was er tussen beide 
kerkengroepen meer dan slechts 'kritische verwantschap'. De Cock zag dit als een 
terugkeer tot de leer van Pelagius en dus als het loslaten van de goede leer van Augus-
tinus"'' en de gereformeerde leer. Hij bepleitte dan ook met kracht het nemen van 
tuchtmaatregelen tegen hen die het gereformeerde spoor verlaten hadden. 

d. Het soc in ian i sme 
De Socinianen werden door De Cock meestal in één adem genoemd met de Remon
stranten (en soms ook met de Doopsgezinden), maar ze stonden er formeel geheel 
los van.*' Ze had haar eigen kenmerken: men keerde zich tegen de leer van de God
delijke Drie-eenheid. De Cocks leerling K. (van der) Schuur stelde dat zij 'Gods 
Eenvoudigheid' ontkenden, ook Gods wezenlijke Alomtegenwoordigheid en de 'per-
soneele vereeniging der twee naturen in Christus' en 'zijne voldoening aan Gods 
regtvaardigheid'.*^ 
Daarom waren de Socinianen in de ogen van De Cock 'goddeloos' bezig.*' De bron 
van hun leer lag bij Arius, een van de 'hoofdketters van de oude kerk'. Diens invloed 
in de 19''' eeuw was volgens De Cock duidelijk waarneembaar in de theologie van de 
'liberalen'. Volgens hem voerden zij in hun waardering van Socinus (in tegenstelling 
tot Luther) de kerk der hervorming terug naar Rome en daarom diende men daarte
gen krachtig stelling te nemen.** 

H de Cock, Verder hengtnopensrmjneverantwoording (1835), in FG, II, 22, 27, 67v 
H de Cock, Hel Beest en de Roomsche afgoderij (1840), in VG, II, 652, 676 ,w 
H At Cock Besluiten van de Nationale Dordsch Synode (1833), in FG, 1,5-34 
De stnjd van Augustinus tegen Pela^us krijgt bij De Cock dan ook grote aandacht, V G , I en II, reg 
WJ KM\ACT, Het Socinianisme mNederland Leiden 1912, lepnnt met inleiding van A de Groot, Leeuwar
den 1980 
K (van der) Schuur, Eene Samenspraak , in H de Cock, VG ,11, 117 
H de Cock, Wederlegging van het goddelooze stuk (1835), in FG, II, 200, ook Het Beest van de Roomsche 
Afgoden) , in F G , II, 661 
Yi de Cock, Ernstige en harUlyke toespraak (1834), in VG, 1,274 
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e. Het Gereformeerd Pië t i sme en de Nadere Reformatie 
Hoewel het Gereformeerd Pietisme en de Nadere Reformatie'*'' zich niet laten ken
nen als volstrekt eenduidige bewegingen, met name vanwege de uiteenlopende per
soonlijke inkleuring bij haar vele representanten, is het wel noodzakelijk de hoofdlij
nen aan te geven waardoor deze bewegingen gekenmerkt worden. Studiebundels uit 
de jaren 1986 tot 1993 geven daartoe voldoende aanknopingspunten.^" Daaruit blijkt 
dat de kenmerken van deze stromingen zich op de volgende manieren manifesteren 
tegenover de vervlakking en het ontbreken van geloof 
• verdieping en verbreding van de doorwerking van de geloofsopvattingen van de 

Reformatoren uit de 16''' eeuw in het leven en denken van lidmaten, doopleden 
en Ueihebbers; 

• een sterk persoonlijk geloof, zoals dat uitkomt in volstrekte onderworpenheid 
aan de H. Schrift en het leven daarnaar, wat inhoudt dat men streeft naar levens
heiliging door de aanvaarding van het getuigenis van het Woord en de Geest 
van God; hierbij gebruikt men de middelen van persoonlijk geloofsonderzoek, 
prediking en pastoraat; 

• een leven uit en de persoonlijke toe-eigening van de genade van Christus met 
grote aandacht voor verbond, verkiezing, roeping, wedergeboorte, rechtvaardi
ging, heiliging; hierbij staat de persoonlijke 'bevinding' hoog genoteerd als ken
merk van een waar christelijk leven; 

• enerzijds beziet men de kerk als de vergadering van allen die geloven, maar 
anderzijds is het conventikel van grote betekenis voor de werking van Woord en 
Geest, dit is de plaats van de ware bevinding; 

• men denkt sterk eschatologisch: d.w.z. dat men leven en sterven, de wederkomst 
van Christus en het daarop volgende eeuvrige leven of het eeuwige oordeel 
beziet met een sterke toekomstverwachting, waardoor de impact op de dagelijkse 
levensstijl uitmondt in soberheid en deugdzaam leven; 

• een Bijbelse ethiek die niet alleen het persoonlijke leven maar ook de gehele 
samenleving wil ordenen naar de voorschriften van Gods wet (d.i. het 'semper 
reformanda' als activiteitenprogram van de Nadere Reformatie).^' 

De grote waardering van De Cock voor de Nadere Reformatie'"* richtte zich met 
name op het gedachtegoed van Th. a Brakel, W. a Brakel, J. Fruytier, A. Hellen-

Het Gereformeerd yWtisim kende haar start in Nederland vanaf het jaar 1588, aldus WJ op 't Hof, hij 
ziet het geheel als de puriteinse bedding waann in 1608 de Nadere Reformatie ontstond, deze beweging 
wordt gekaraktenseerd als een beperkte beweging met programmatische activiteit WJ op 'Hof, Het 
Gereformeerd Pietisme, 52v. 
T. Bnenen e a , Z)« Nadere Reformatie - Beschrijving lan haar voornaarmte vertegenwoordigers, idem De Nadere 
Reformatie en het Gereformeerd Pietisme, idem Theologische aspecten van de Aadere Reformatie O J de Jong e a , 
Het eigene van de Nederlandse Nadere Reformatie 
C. Graafiand, Nadere Reformatie, in Documentatieblad Nadere Reformatw, 19 (1995), 105-184 In 1854 
nchtte de synode van de CAGK zich met een Adres tot koning Willem III waann de afgescheiden 
kerken in de lijn van de Nadere Reformatie protesteerden tegen de openbare vermakelijkheden op de 
zondag, en waarin gevraagd werd om stopzetting van openbare koophandel, scheepvaart, spoorweg
verkeer en posterijen op zondag, Handelingen Algemene Synode i an ^wolle 1654, 8 0 w 
Voor een algemeen overzicht van de waardenng van de Nadere Reformatie door de afgescheidenen 
vooral T Bnenen, Afscheiding en Nadere Reformatie, in M Drayer en W. van 't Spijker (red), In 
trouw gescheiden, 103-120 Vgl W van ' t Spijker, Theologie en Spiritualiteit van de Afgescheidenen, in de 
bundel Geest, Woord en Kerk, 175-204 
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broek, J. van Lodenstein, J. Koelman, J. Trigland en H. Witsius. We gaan nu in 't 
kort na wat De Cock bijzonder aansprak in hun uiteenzettingen. Het mag ons intus
sen niet ontgaan dat van de vroege representanten van de Nadere Reformatie, zoals 
W. Teellinck '" en G. Udemans'*'' door De Cock geen (speciale) aandacht is geschon
ken. Evenmin aan G. Voetius '^ 

Th. a Brakel 
De Cock neemt het voor deze voorganger - auteur van o.m. De trappen des geestelijken 
levens (1670) - op als ds. Laurman diens gereformeerde leer en tevens de gerefor
meerden op een 'grove onbewezene, vinnige en lasterlijke wijze' aanvalt (met termen 
als dwepers en fijnen).'^ 

W a Brakel 
In dezelfde sfeer neemt De Cock het ook op voor W. a Brakel. Predikanten als Laur
man en Benthem Reddingius hebben geen goed zicht op 'gemoedsgesteldheid des 
Christens', waardoor hun oordeel onzuiver en onjuist is.'" Dat geldt ook van ds. S. 
Hogerzeil te Augsbuurt aan wie De Cock in 1836 een bnef stuurt met een correctie 
t.a.v. diens weergave van W. a Brakels opvatting over de verhouding Christenen en 
Heidenen.""* 
Hoe sterk de invloed van deze Brakel in de dagen van De Cock was, blijkt uit de vele 
verwijzingen en citaten die Jac. Klok in zijn (door De Cock gepubliceerde) geschrift 
tegen de Evangelische Gezangen vermeldt'' 
Ten aanzien van de leer omtrent de kerk wil De Cock graag dat men daarvan kennis 
neemt, mede vanwege 'Sociniaansche ligtzinnigheid en Liberale vermenging van 
alles' ""' De Cock werkt dit echter niet verder uit Dat doet hij wel inzake Brakels visie 
dat de doop bediend hoort te worden aan alle kinderen van de gemeente. Ook over 
de ambten in de kerk werd Brakel tot voorbeeld gesteld: tegenover mogelijk indepen-
dentisme (bij iemand als D. Hoksbergen) stelde De Cock dat de 'gemeenschappelijke 
opzieners der kerk' toezicht moeten houden op de vervulling van de ambten."" 

" Tussen 1731 en 1841 was het sul op het gebied van heruitgaven van Willem Teellinck, in 1841 gaf 
Hoveker in Amsterdam een drietal werken van deze Zeeuwse Nadere Reformator uit 

'̂ Van G Udemans verscheen tussen 1780 en 1866 geen enkele heruitgave 
' ' De Cock heelt van Voetius geen enkel woord aangehaald, zie VG, II, reg Hij had kennelijk de in 

1833 d o o r J H den Ouden uitgegeven herdruk van een werk van Voetius niet opgemerkt Het ging 
om De uitnemendheid van de ker der Gereformeerde Kerk tot bevordering van troost en heiligheid, in tegenoverstelling 
van de troostelooze en karakterloze leer der Remonstranten De laatst (bekende^ heruitgave is van 1936 (door ds 
G H Kersten) Hernieuwde belangstelling voor Voetius kwam op gang na 1861 toen A C Duker over 
hem begon te publiceren en vanaf 1880 via de theologen van de Vnje universiteit (A Kuyper en F L 
Rutgers) 

* H de Coc^L, Moodige waarschmmng (1834), in VG, I, 330w 
" H deCock, Verdediging van de ware Gereformeerde leer (1833), in F G , I , 97 
''" U At Cock, De dagon onzer dagen (1836), in F G , I I , 422w 
" H de Cock, (Jac Kiok), De Evangelische Gezangen (1834), m VG ,1, 199,206,208,213 218,vgl H 

de Cock, De zoogenaamde Evangelische Gezangen ((1835), m VG, II, 148v zie ook een door De Cock 
gepubliceerde bnef van 'een genng burger uit de Prov Ovenjssel', in VG, I, 396 

'"' H de Cock, WederUgging lan hetgoddelooze stuk (1835), m KG, II, 211 
' ° 'H de Cock in een bnef aan D Hoksbergen, 14 mei 1838, in KG, II, 571, vgl KG, II, 604 
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J Fruyter 
Het geschrift Sions worstelingen, of hutonsche zamenspraken (1713/14) van deze gerefor
meerde predikant werd door De Cock naar voren geschoven in de beeldvorming 
omtrent het doen en laten van de Remonstranten in de 17* eeuw.'"^ Hij richtte 
later zijn speciale aandacht op de aansluiting van Fruytier bij de Dordtse Leerregels 
inzake de rechtvaardiging door het geloof en de volharding der ware gelovigen.'"^ 

A. Hellmbroek 
Deze Voetiaanse theoloog is door De Cock bestempeld als geloofsheld van ons vader
land. "*'* Toch oordeelde De Cock negaüef over hem en enkele anderen die met hun 
'vraagboekjes' de kerk geen nut maar schade hadden berokkend. In de ogen van De 
Cock had de kerk na de Dordtse Synode van 1618/19 voldoende aan het Kort Begrip. '"̂  
Het vraagboekje van Hellenbroek is overigens bijzonder populair geweest; het werd 
meer dan 30 keer gedrukt. Merkwaardigerwijs heeft ook De Cock een heruitgave ver
zorgd van diens Voorbeeld der Goddelyke Waarheden voor eenvotuhgen... (eerste editie 1706). 

J. Koelman 
Hoewel De Cock zich in menig opzicht verwant wist aan Koelman - hij noemt hem 
'de Godzalige Koelman''"^ - is het aantal verwijzingen naar en citaten uit diens wer
ken erg gering. Hij nam Koelman in de arm (contra De labadie) toen het ging om de 
bediening van de doop aan alle kinderen der gemeente."" Daarentegen kntiseerde 
De Cock Koelmans houding tegenover de Dordtse Kerkenordening, 'daar hij wel 
met ijver begon, maar met flaauwheid eindigde'.'"^ 

J. van Lodenstan 
Ten aanzien van 'de Godzalige Lodenstein' stelt De Cock - in zijn bestnjding van de 
Evangelische Gezangen'"'' - dat deze 'zijne liederen geenszins zou wenschen in den 
openbaren Godsdienst ingedrongen te zien'. Hij brengt in dat verband ook in dat de 
teksten van Lodensteins hederen niet correct zijn opgenomen in de bundel van de 
Gezangen; ze zijn 'vervalscht, verdraait, verminkt'."" 

J. Tngland 
Deze gereformeerde predikant en auteur van een uitvoerige kerkgeschiedenis wordt 
diverse keren met nadruk genoemd als De Cock de strijd tegen de Remonstranten 
memoreert. '" 

'"^ H. de Cock, Besluiten van de natonak Dordsche Synode (1833), in F G , I , 34, ook Vriendelijk antwoord 
(1834), in VG , 1 , 166 Vgl de bnef van H A de Vos aan De Cock, waann Stons worstelingen werd aan
geprezen (zie hfst 18) 

'"'H. de Cock, De sluwe (1836), in F G , I I , 381 
' " H deCock, Inleiding op de heruitgave van het Aörtöe^/i (1833), in F6 ' , I, 47, zie ook VG ,1 ,610 
'°^H de Cock, Inleiding Kort Begnp,m F C , 1,47 
"« H de Cock, Opwekhng en toespraak (1840), in VG ,11, 635 
'°' H de Cock, Wederleggende beschouwing (1837), in VG, II, 537-547 
' " H de Cock, Opwekhng en toespraak (1840), in F C , II, 635 
' " H de Cock, Voorlopigbengt (1834), in FG, 1,528, vgl Verderbengt (1835), in FG, II, 18, ook De 

zoogenaamde Evangehsche Gezangen (1835), in V G , II, 141, 152, 163, 164 
" ° H de Cock, Verder bengt (1835), in FG, II, 18, ook V G , II, 141,152,414 
' " H de Cock, Vriendelijk antwoord (1834),in FG,1 ,166 Tngland was hd van de Synode van Dordrecht 
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H. Witsius 
De Cock had bijzondere waardering voor deze theoloog van de Nadere Reforma
tie; hij duidde hem meer dan eens aan als 'de groote Witz'."^ Diens levenshouding 
bestond in de volledige erkenning en onderwerping aan het Woord van God; het 
geloof aan de wederkomst van Christus stond bij hem centraal. Tegenover dwaal-
leraren stelde hij: ". . . zoo lief is ons de vrede nooit, dat wij die met schennis der Hei
lige waarheid, met verlies van een goed gemoed of met verwisseling voor de onvrede 
Gods koopen of houden willen.""^ Met meer van dergelijke citaten onderstreepte 
De Cock zijn manier van handelen tegenover liberale collega's. Witsius' bijdragen 
in de strijd om de zuivere leer werd ook door De Cock gewaardeerd waar het ging 
om de leer van de volmaaktheden van God, met name in de schepping en de voor
zienigheid."* 

AJivezigen 
Het geheel van deze rij van theologen overziende kan men zich afvragen 
hoe het komt dat enkele vooraanstaande figuren van de Nadere Reformatie, 
zoals Willem Teelhnck en Gisbertus Voetius, ontbreken in het theologisch 
gezichtsveld van De Cock. Het antwoord daarop is niet eenvoudig te geven. 
Men kan nauwelijks veronderstellen dat De Cock hen niet heeft gekend; zijn 
leermeester A. Ypey schonk ruimschoots aandacht aan deze theologen."' 
Daarom willen we overwegen of hij hen bewust buiten beeld heeft gehouden! 
Dat zou dan kunnen samenhangen met het feit dat juist Teellinck en Voetius 
grote waardering hadden voor de laatmiddeleeuwse - dus rooms-kathoheke 
- vroomheid van de Moderne Devotie."^ En de hernieuwde aandacht voor 
deze vroomheidbeweging binnen de Groninger Richting zal bij De Cock ook 
weerstand hebben opgeroepen."' Vanuit zijn reformatorische overtuiging 
had hij immers een grote afkeer van alles wat met Rome te maken had - en 
dat zou zelfs een zekere waardering voor iemand als Thomas a Kempis (die 
dook niet bij De Cock in beeld was) kunnen blokkeren. Ook zou hierin kun
nen meespelen dat De Cock vanuit het perspectief van de Reformatie afstand 
heeft genomen van de kerkhistorische visie van zijn Groningse leermeesters 
inzake de grote waardenng voor de Moderne Devoten - een visie die ook 

en auteur van de Kerkelycke Geschudmissen (1650) Zie ook H de Cock, De sluwe . (1836), in. VG, II, 
382, en Wederkggené beschouwing (1837), in FG , II, 552 

" ' H de Cock, Ernstige en hartelijke toespraak (1834), in VG, I, 272, 273 
" ' De Cock citeerde uit H Witsius, Timst des Meeren met syn Wijngaert, (1692), H de Cock, Verder bengt 

(1835), in F G , II, 38v 
"*H de Cock, De zoogenaamde Evangelische Gezangen (1835), in VG., II, 154v, over de mystiek getinte 

trekken in de theologie van Witsius A de Reuver, H Witsius, bevlogen mystiek theoloog, in A de 
Groot en O J de Jong (red), Vwr eeuwen theologie in Utrecht, 120-130 

' " A Ypey en I J Dermout, Geschiedenu der Ned Heni Kerk, II, 400-414 
""Hierover A de Reuver, Verborgen omgang Sporen van spiritualiteit in Middeleeuwen en JVadere Rejormatie Zoeter-

meer 2002 De Reuver tekent (p 270v) de door De Cock hooggeachte H Witsius ovengens als een door 
Bernardus van Clairvaux 'mystiek bezielde theoloog' Dat wil echter niet zeggen dat De Cock hiervan 
op de hoogte was 

' " F G M Broeyer legt de vinger bij het afstand nemen van de gereformeerde confessie door hen die de 
Moderne Devotie waarderen, zie zijn bijdrage 'De predikantsopleiding in de negentiende eeuw', in 
D Th Kuiper e a , Predikant in Nederland (1800 heden) Jaarboek geschiedenis Md Prat Na 1800, 80 
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werd uitgedragen door P. Hofstede de Groot en andere voormannen van de 
Groninger Richting. 
De afwezigheid van Schortinghuis lijkt ook opmerkelijk: hij was nog wel een 
predikant die juist in de Groningse context nadrukkelijk aanwezig was. Maar 
De Cock heeft daaraan geen bijzondere waarde toegekend. Hij heeft - mee 
door bepaalde ervaringen in de Oost-Groningse regio - het sterk passieve van 
Schortinghuis' geloofsvisie als een te sterk subjectief geladen aspect afgewezen. 

Punten van Reformatie 
Bij de waardering van de Nadere Reformatie dienen we ook te betrekken de door 
De Cock bezorgde heruitgave van Punten van Reformatie^ ^'^j die ontstaan zijn in het 
geloofsklimaat van de Nadere Reformatie, 1695;"' de thema's die hierin aan de orde 
komen betreffen: 
• de dienst van de predikanten (de 'leeraren'): zij vervullen een voorbeeldfunc

tie (in een sobere levensstijl) voor hun gemeenteleden; zij dienen op huisbezoek 
te gaan om z'n schapen te kennen in hun persoonlijk geloof en hen te leiden 
tot Christus; hij moet in zijn prediking 'geest en kracht' vertonen; hij moet zijn 
prediking thematisch opzetten; hij moet ook acht geven op weeshuizen, scholen 
en onderwijsgevenden; 

• de dienst van de ouderlingen: zij moeten godzalig zijn; ze dienen toe te zien 
op 'leer en leven der Leeraren'; een 'wakend oog' houden op de gemeenteleden 
in de praktijk van het leven; ze moeten de zieken bezoeken, en de 'ergerlijken en 
onverbeterlijken aan den Kerkenraad aanbrengen'; 

• het functioneren van de kerkenraden: deze moeten regelmatig vergaderen; 
de ambtsdragers moeten rapporteren van hun ambtelijk werk; 

• bepalingen rti.b.t. de Doop: ordelijke regeling van de dooppraktijk voor 
vaders en getuigen; dit om de bekwaamheid na te gaan 'der beloovers'; 

• bepalingen m.b.t. het aannemen van lidmaten: de predikant moet voor de 
aanstaande lidmaten catechese geven; dezen moeten voldoende kennis hebben 
van de christelijke religie; 

• bepalingen m.b.t. het Avondmaal: duidelijk zijn in uitnodiging en verma
ningen voorafgaand aan de viering van het Avondmaal vanwege 'de heiligheid 
en de hoogwigtigheid des Sacraments'; tijdens de viering houdt de predikant 
'eene korte en zielroerende aanspraak'; 

• regelingen t.a.v. de censuur: doel van de censuur is 'de zuivering van de 
Kerk'; daarvoor worden veel groepen kerkleden opgesomd tegen wie met grote 
ernst vermaningen moeten worden uitgesproken (ook vallen daaronder de vol
wassen doopleden); deze vermaning moet men dus niet alleen koppelen aan de 
tucht rond de viering van het Avondmaal, maar dient een permanent karakter te 
hebben; de gecensureerde moet regelmatig bezocht worden; in uiterste gevallen 
wordt de afsnijding toegepast; 

H. de Cock, Punten van Reformatie, opgesteld door 7 voorname predikanten i an ons Vaderland a 1695 , Veendam 
1838, in' VG, II, 615-623 Een exemplaar is aanwezig in het archief van de Classis Groningen van de 
CAGK, RHC GA, toegang 346, inv. nr 525 
Over het onmogelijke van het jaartal 1695" W van 't Spijker in zijn inleiding op deze publicatie in VG., 
II, 61 Iv HIJ kiest op goede gronden voor het jaar 1675 
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• regel ing t.a.v. de attestaties: hierbij moet de kerkenraad nauwkeurig onder
zoek doen naar geloof en leven van het kerklid dat met een attestatie binnen
komt; 

• pastorale artikelen t.a.v. de huisgezinnen en de levensstijl van de 
gelovigen: de kerkleden worden door de ambtsdragers opgeroepen om 'chris
telijke huisoefeningen' te houden, waar men het Woord van God onderzoekt, 
waar men samen bidt en zingt; men moet niet terugdeinzen voor het uitoefenen 
van censuur tegen hen die vloeken, die de sabbat schenden, die toneel spelen, 
die zich bedrinken, die dobbelen; men moet het zich kleden op een wereldse en 
weelderige manier terugdringen; ook moet men erop toezien dat de kinderen 
der armen 'om niet' onderwezen worden in de rechte leer. 

Wel subjectiviteit , geen subjectivisme? 
De hierboven aangereikte kenmerken zijn - globaal genomen - zonder meer van 
toepassing op alle aanhangers van het Piëtisme en de Nadere Reformatie, toch dra
gen ze veelszins een algemeen-reformatorisch karakter. Het eigenlijke verschil tussen 
beide kan men waarnemen in de overaccentuering van het subjectieve, de persoon
lijk-bevindelijke geloofsbeleving. 
W. van 't Spijker heeft in zijn onderzoek naar de Nadere Reformatie geconstateerd 
dat de voormannen van deze richting zich sterk concentreerden op het persoonlijk 
of individueel enaren van het heil in Christus, waardoor er een opening naar sub
jectivisme gemaakt werd. "De stringente concentratie op het heil heeft ongetwijfeld 
voordelen waarvan de waarde niet gemakkelijk is aan te geven. [...] Toch klemt ook 
hier de vraag of déze concentratie op de plaats die het heil ontvangt met name in 
de persoonlijke toecigening ook niet een tekort zou kunnen vertonen."'^" Dat gaat 
gebeuren als het persoonlijke heil geïsoleerd wordt van de gemeente. De plaats van 
de kerk verschuift, die van de menselijk persoon komt meer in het centrum te staan. 
Van 't Spijker: "Een zekere hoogmoed ten opzichte van de kerk of een bepaalde 
mate van laatdunkendheid kan daarvan het gevolg zijn." Hij stelt in aansluiting 
daarop ook: "De betekenis van de Schrift binnen dit alles lijkt ook verschoven te zijn. 
Calvijn leefde bij de tekst, hoe dan ook. Het getuigenis van de Geest speelt daarbij 
een rol, waarbij het geschreven Woord Gods niets had in te boeten ten opzichte 
van de werking van de Geest. [...] Het is deze spanning die eigen is aan de Nadere 
Reformatie." 

Binnen de kerken van de Afscheiding ontmoet men deze spanning ook, met name 
waar sommigen de geestelijke bevindingen, het inwendig getuigenis van de Geest, 
belangrijker achtten dan het uitwendig getuigenis van de Schrift. 
Deze houding kwam men tegen bij veel conventikelbezoekers en is wel eens aan
geduid als de 'orthodoxie van het hart'. Maar of we De Cock in deze soms zwaar 
subjectieve sferen kunnen plaatsen, is sterk te betwijfelen. Hij kende wel een zekere 
bevindelijkheid en wist in zijn gezin en in de kerk van 'de wegen des Heren' te spre
ken, maar hij was er de man niet naar om uiting te geven aan sterk subjectief geladen 
bevindeüjkheid. De extreme geestesuitingen zoals die zich bij jongeren in Noord-
Groningen hadden voorgedaan, vonden geen erkenning en waardering bij De Cock. 

In: O.J. de Jong e.a., Kerkgeschiedenis, 99. 
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De zwaar subjectieve geloofskenmerken zoals die bij de afgescheiden 'kruisgezinden' 
voorkwamen, waren hem niet zó eigen dat ze zijn theologiseren hebben gedomi
neerd. 
De Cock stond theologisch op het dubbelspoor van de Reformatie en de Nadere 
Reformatie, waardoor er o.i. een goed evenwicht in zijn denken aanwezig was dat 
hem behoedde voor te grote waardering voor en nadruk op subjectieve geloofserva
ringen. De Cock heeft zich hierdoor niet laten leiden: hem kenmerkt wel een bevin
ding, maar één met een veelszins nuchtere inslag, waarin de hier bedoelde 'bevinding' 
niet de band aan de gereformeerde belijdenis versmalde.'^' Bij De Cock was mystiek, 
als een individuele, subjectieve, intieme versmeltingsrelatie met de Almachtige, een 
vreemd fenomeen. Hij wist wel - evenals zijn echtgenote - te roemen in zijn God en 
in het werk dat Hij door zijn Geest aan hem had gedaan, ook in de verdrukkingen die 
ze ondergingen. Deze geloofshouding typeerde ook De Cocks optreden in prediking 
en pastoraat, al moeten we hier tegelijk stellen dat de bronnen ons daar betrekkelijk 
weinig over meedelen. 
De Cock ging de vraag niet uit de weg: Hoe ben ik verzekerd van mijn geloof en van 
de eeuwige uitverkiezing door God? De zaak van de toe-dgening des heils was hem op 
het pastorale hart geschreven. Maar of De Cock in zijn prediking de bekende clas
sificatiemethoden van sommige Nadere Reformatoren'^^ hanteerde is uit de bronnen 
niet echt op te maken. Wel is een voorbeeld bekend (zie de bijlage bij dit hoofdstuk) 
dat hij zijn preek afsloot met de toepassing; maar deze laat niets zien van zoiets als 
een classificatiemethode.'^' 
Dat voorgangers in de afgescheiden kerken in de 19* eeuw nog wel veelvuldig 
gebruik hebben gemaakt van de classificatiemethode, hoeft men niet op rekening 
te schrijven van De Cock. Over zijn lessen aan de opleiding tot predikant is in dit 
opzicht niets bekend. Wel maakten de verschillende oefenaars nog lange tijd gebruik 
van deze oude methodiek. 

f. Het Labadisme 
Dat De Cock zich tegen het Labadisme uitsprak heeft alles te maken met de ker
kelijke praxis van zijn collega H.P. Scholte die binnen de afgescheiden gemeenten 
spanningen opriepen. De meest in het oog springende kenmerken van de leer van 
Jean de Labadie (1610-1674), van huis uit r.k. theoloog, waren zijn mysticisme en zijn 
oproep tot separatie van een verworden kerk en het daaruit voortvloeiende streven 
naar gemeenschapsleven in het conventikel. De Labadie maakte van dat laatste een 
religieus principe en stelde zich independentistisch op tegenover het officiële kerkver
band (in zijn geval was dat de Synode van de Waalse gemeenten). Dit was z.i. nodig 
om de gewenste reformatie van de kerk door te voeren. De Labadie stichtte een con-

'" Vgl. W. van 't Spijker, Geest, Woord en Kerk, 200. 
'̂ ^ Over de classificatiemethoden van de Nadere Reformatie: T. Brienen, De prediking van de Nadere Reforma

tie, de hoofdstukken 3 en 4. Vgl. C. Veenhof, Predik het Woord, 135; ook diens: Prediking en uitverkiezing, 167. 
' ' ' Nu is de hier bedoelde preek slechts als schets bewaard gebleven - en dus weten wij niet hoe hij zijn 

hoorders aansprak - maar bovendien is de schets ook nog ongedateerd (al vermoeden we dal die tussen 
1830 en 1834 is opgesteld). In 1934 moest de Groningse predikant D. van Dijk (1887-1985) spijtig con
stateren dat uit de beginjaren van de Afscheiding nauwelijks preken bewaard zijn gebleven; hij maakte 
melding van slechts twee: één van S. van Velzen en één van G.F. Gezelle Meerburg; D. van Dijk, De 
preektrant van de dominé's in de kerken der Afscheiding..., 6. 
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ventikel, waarin de herboren ziel (d.i. de bekeerde, geestelijke mens) haar geestelijk 
voedsel ontving. Zo ging het conventikel fungeren als een vlekkeloze gemeenschap 
die tegenover de gevestigde en erkende kerk stond waar men minder streng was in de 
tucht was en waar men de weg naar de 'volkskerk' had ingeslagen. Iemand als Jac. 
Koelman heeft zich in de 17* eeuw gekeerd tegen het Labadisme en bleef - ondanks 
ernstige moeiten met de kerkelijke vergadenngen - voorstander van binnenkerke
lijke reformatie. 
De Cock heeft zich scherp gedistantieerd van de gedachtegangen van De Labadie. 
Hoewel De Cock zich ook had afgescheiden was deze afscheiding voortgevloeid uit 
de fundamentele onmogelijkheid om (met een beroep op de Heilige Schrift en de 
gereformeerde confessie) binnen de N H K te blijven functioneren. De Cocks afschei
ding was er juist op gericht de kerk te hervormen en het conventikel te doen ophou
den en te laten opgaan in de ambtelijk geordende kerk, waar men zich hield aan de 
vastgestelde kerkorde.'^* 
H.P. Scholte werd het verwijt gemaakt van labadisme en independentisme. Dat 
betrof m.n diens streven naar een gemeente van trouwe belijders en uit de vrij
blijvende houding tegenover het nieuwgevormde kerkverband van de afgescheiden 
gemeenten. 

g. De Cocks waardering voor J.C. Appelius'^^ 
Hoewel de naam van de IS'^'-eeuwse predikant J.C. Appelius slechts twee maal voor
komt in de geschriften van De Cock blijkt uit nader onderzoek dat het zeker gewenst 
is om de waardering van De Cock voor Appelius zo goed mogelijk in kaart te bren
gen De door Appelius gevoerde avondmaalsstrijd kan namelijk dienen als een 'eye-
opener' voor de opvattingen van De Cock over kerk en sacramenten. 

De Kamper kerkhistoricus H Bouwman (1903-1933) waardeerde Appelius als volgt "Appelius 

heeft in de tweede helft der achttiende eeuw, toen de Gereformeerde belijdenis in haar kracht en 

heerlijkheid door weinigen werd verstaan, toen de scherpe punten der Gereformeerde leer door 

vele predikers werden afgeslepen, en zeer velen een uitwendige verbondsbeschouwing leerden, 

de oude Gereformeerde waarheid verdedigd "'"' 

Bouwman geeft vervolgens een overzicht van de meest saillante punten uit de leerstellingen van 

Appehus en de stnjd daarover met enkele collega's in Groningerland, waarna hij besluit met 

aan te geven welke invloed van deze predikant uitging "Geen wonder dat Appelius zeer geliefd 

was, en dat zijn geschriften, ook nog een eeuw na zijn dood, door velen gelezen werden De 

' Dit doel IS duidelijk omschreven in de Acte van Afscheiding of Wederkeenng (1834) en eveneens in de Toe
spraak en Uitnodiging aan de Celoomgen en ware Gereformeerden in j\ederland, VG , I, 607-611 

'Johannes Conradus Appelius (lecklenburg 1715 - Zuidbroek 1798) diende achtereenvolgens vier 
gemeenten die alle in de provincie Groningen lagen, t w Jukwerd, Appmgedam, Uithuizen en Zuid
broek, hij heeft meer dan tien werken geschreven, waarvan een aantal meerdere drukken beleefde 
Kerkhistoricus O J de Jong tekent de/e predikant als iemand die streefde 'naar persoonlijker geloof 
en ernstiger levenswandel', die daarom stelde dat de sacramenten niet door de 'uiterlijk geroepenen' 
gebruikt mogen worden, maar bestemd zijn voor degenen die innerlijk de gemeenschap met Christus 
kennen Deze opvatting werd door andere predikanten 'te eng' bevonden, een polemiek volgde, vgl 
O J de Jong, Kerkgeschiedenis (Nieuwe tijd), in Historie van Groningen, 382 In de tweede hellt van de 
18''" eeuw werkten de ideeën van W Sthortinghuis te Midwolda nog steeds door, o m in de 'mijding' 
van het avondmaal invloed inzake de leer over verbond, doop en avondmaal was merkbaar tot ver in 
de 19* eeuw, J van Genderen, C £ (a""' druk), A de Groot, BiGAP, I 

' H Bouwman, CE {V" druk), s v Appelius 
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verbondsboschouwine; van Appelius heeft grooten invloed uitgeoefend op Hendnk de Cock, en 

niet minder op Dr A Kuyper, die in zijn eerste optreden Appeiius beschouwde als de tolk der 

Gereformeerde verbondsleer " 

Daarmee raken we een intngerend thema dat tot in de 20'"' eeuw voor diversiteit en strijd heeft 

gezorgd onder gereformeerde theologen Ook in de tijd van de Vrijmaking van 1944 werd Appe-

hus in de kerkstrijd betrokken '" 

Actualiteit bij afgescheidenen 
O p 21 juni 1836 stuurde ds. H.P. Scholte twee boeken aan ds. Hendnk de Cock '^' 
Ze dateerden uit de jaren 1771 en 1772 Ze waren geschreven door ds Rudolphus 
Ottinga^^'', emerituspredikant te Moerkapelle. Deze werken waren geschreven in een 
poging om de jarenlange avondmaalsstnjd tussen ds. Johannes Conradus Appelius te 

™ Het IS een weinig bekend gegeven waarop de Kamper dogmaticus L Doekes wijst in zijn proefschnft 
(1960) dat Appelius' gedachten over verbond en doop niet weinig hebben bijgedragen tot de kerkstnjd 
van 1942-1944 Een nader onderzoek levert t a v de hoofdpersoon van de Vrijmaking, K Schilder, 
op, dat hij in zijn strijdschriften niet een keer naar Appelius verwijst, hoewel in de bibliotheek van deze 
Kamper theoloog een groot aantal werken van Appelius heeft gestaan Ook in de diverse pamfletten 
en brochures uit kerkstrijd van de jaren '40 zowel by de ene als de andere partij blijkt niets van een 
beroe]3 op deze 18*-eeuwse predikant De auteur van de brochure In de lijn der Afuheiding, G M den 
Hartogh, een 'synodaal' tegenstander van K Schilder, trekt historische lijnen, maar hi] laat niet zien 
hoe Appehus met de kerkstrijd verbonden kan worden De biograaf van Den Hartogh, T h J S van 
Staalduine, vermeldt in zijn proefschrift ook geen nadere gegevens, terwijl zijn onderzoek, gezien de 
titel, de hjn der Afscheiding toch in beeld probeerde te krijgen 
Toch heeft Schilder zich wel degelijk met Appelius bezig gehouden vanaf zijn Kamper katheder 
behandelde hij diens Verbondsleer m een reeks 'intermezzo-colleges' van januari tot juni 1942 Dat 
gebeurde in een sene colleges over de kerk, m confrontatie met de opvattingen van A Kuyper en H H 
Kuyper over verbond, sacramenten en kerk Schilder verwerkte de gedachten van Appelius op kritische 
wijze, hij vond bij hem 'veel dingen die ons niet behagen' Maar er is wel instemming waar het gaat om 
de afwijzing door Appelius \an de leer van de veronderstelde wedergeboorte (als voorafgaand aan de 
doop) en ook van de begrippen 'uitwendig' en 'inwendig ' m relatie tot het genadeverbond en van de 
termen 'zichtbare' en 'onzichtbare' met betrekking tot de kerk 
In de kerkstnjd van 1942-1944 schonk ook de toenmalige Utrechtse predikant C Veenhof aandacht 
aan de Groningse stnjd over verbond en doop In zijn boek Predik tiet Woord (Goes, z j ) veronderstelt 
Veenhof dat A Kuyper aan het begin van zijn professoraat aan de V U 'dekking zocht' achter 'den 
scherp/innigen belijder' Appehus, waar deze verkondigde dat de kinderdoop een sacrament voor de 
kerk is, en niet voor het kind Veenhof betitelt deze opvatting als een kettenj Kuyper die in 1889 Appe
hus nog aanbeval als gids voor (aanstaande) theologen is van deze gedachte later teruggekomen, iets 
wat hij zelf ook toegaf in een ingezonden in De Bazuin (nov 1895) 
Het IS gezien het bovenstaande niet ongewenst om eens een grondig onderzoek in te stellen naar de 
doorwerking van de opvattingen van Appehus in de Gereformeerde Kerken in Nederland, met name 
in relatie tot de kerkstnjd die leidde tot de Vnjmaking van 1944 

' " Bnef H P Scholte aan H de Cock, d d 21 juni 1836, archief De Cock, GA Kampen, inv nr 40 
"^ Rudolphus Ottinga ( ' - Moerkapelle 1784), was vanaf 1743 predikant te Baarland, in 1746 verbonden 

aan Koudekerke en van 1751 lot zijn ementaat in 176laan Moerkapelle FS Knipscheerin MN^BIV, 
X, 695v, verder B Glasius, Godgeleerd Nederland, III, 40v en 677, en BWPGJV, I, 212ven IV, 512-516 
De geschriften die Scholte aan De Cock toezond waren de tvvee delen van Ottinga s werk Onzydxge, 
waarheidt zoekende en vreedelievende oierdenkingen, heltelzende eenige zeedige, letterlijke en practicale aanmerkingen, strek 
kende om uit liet oude herstelde denkbeeldt van eene waare zigtbare kerk de zuivere leer aangaande den waren aart, wettige 
bediening en gerechtigd gebruik der sacramenten, zo onder 't Oude als jVieuite testament ook den doop lan Joannes, en der 
dtsapel,en van Christus af te lelden en m een waar daglicht fe ite/fen, 3 delen. Leiden 1771-1772 Deze handel
den over de kerk en de sacramenten Deze boeken zijn aanwezig in de bibliotheek v an de TU Kampen 
(Oudestraat) 
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Zuidbroek en zijn coUesfa's Egbertus van Eerde te Ten Boer"" en Hilkbrandus Janssomus 
te Veendam, te helpen oplossen '^' 

De laatstgenoemde was een oude studievnend vari Otünga " ' Hun vnendschap was in 1735 

begonnen toen ze studeerden aan de Groningse Academie "^ Of die vriendschap in stand is 

gebleven na de verschijning van deze werken is zeer de vraag Volgens T Bnenen koos Ottinga in 

deze geschnften party voor Appehus en typeerde hij de woorden van zijn vroegere studievnend 

Janssomus als woorden zonder zin' "* Daardoor gingjanssomus er in 1772 toe over om Ottinga 

te beantwoorden met een zeer uitvoerige 'voorrede m de uitgave van een Vijftal kerredmm Zo 

ontspon zich een complete pennenstnjd in de eeuw waann tolerantie niet altijd de boventoon 

voerde 

Scholte schreef over deze boeken aan De Cock "Ik hoop dat dit door den Heere 
dienstbaar gemaakt zal worden tot uwer overtuiging, daar ik anders onvermijdelijke 
scheuring in de gemeente voorzie " Met deze uitspraak koos Scholte zoals zal blij
ken voor een standpunt dat heel dicht in de buurt kwam van de opvatting dat de 
sacramenten 'objectieve verzegelingen' waren van Gods beloften Daarmee leek hij 
zich te keren tegen de meer bevindelijke gedachte dat de sacramenten pas werkelijk
heid worden (effectief worden) als de ontvanger behoort tot de kring der bekeerden 
Het mag duidelijk zijn dat Scholte hiermee de toch al met meer zo ontspannen ver
houdingen binnen de afgescheiden kerken op scherp zette, naar zijn mening zou de 
eenheid verloren gaan als zijn collega met met deze opvattingen instemde Dat dit 
geen retoriek was, maar diepe ernst, blijkt wel uit de verdere ontwikkehngen binnen 
de afgescheiden kerken en met name rond ds Scholte Het maakt ons benieuwd naar 
de precieze gedachtegangen die we hier zullen aantreffen, zowel naar die van Appe
hus en Janssomus als ook naar die van Ottinga Immers, de vraag komt op Waarom 
zou een beroep op Ottinga voor Scholte zoveel gewicht in de schaal moeten leggen 
dat de eenheid van de afgescheiden gemeenten afhankelijk zou zijn van de instem
ming met zijn opinie'* 

De Cock en Appehus 
De Cock heeft zich vanaf 1836 inderdaad geonenteerd op de verbondsleer van 
Appehus, zoals blijkt uit een enkele opmerking tijdens de synode van Utrecht 1837 
en zijn aandacht voor de opvattingen van deze predikant in de in 1837 uitgegeven 
brochure van De Cock met de titel Wederkggende beschouwing en ontwikkeling van het 
leerstuk des H Doops (Veendam 1837) Omdat er in het synodeverslag geen details zijn 
gegeven, moeten we ons nchten op De Cocks brochure Dit geschnft verscheen in 
het kader van de stnjd binnen de afgescheiden kerken over verbond en doop, speci
aal het verschil in visie tussen Scholte en De Cock Scholte had al op 10 juni 1836 

' " Egbertus van Eerde (Coevorden 1724 Ten Boer 1777) diende de gemeente van Ten Boer vanaf 1750 
tot zijn overlijden W Duinkerken, Simh de Reductie 120 

' " Hillebrandus Janssomus (Zandeweer 1718 Veendam 1789) was in 1743 predikant geworden te 
Nüordhorn, daarna diende hij de kerk te Kropswolde (1750) en was van 1753 tot zijn overbjden ver
bonden aan Veendam W Duinkerken Reductie 216 over hem schreven we reeds in hfst 1 

" ' F I van ' t Hooft BIGNP,l 93 Hoe en waar deze vnendschap precies is ontstaan is nog niet duidelijk 
™ Otünga werd in geschreven op 5 januan 1735 en Janssomus op 10 mei 1735, Album Studiosorum Acade 

rmae Gromn^anae, Groningen 1915 {onder het jaar 1735) 
" T Bnenen A a , 358 
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aan De Cock geschreven'^^ dat hij afkerig was van een beroep op de opvattingen van 
F. Ridderus'^^ enJ.C. Appelius. Hiertegenover stond De Cock met ruime waardenng 
voor de opvattingen van deze twee voorgangers. 
De Cock zegt over Appehus tijdens de genoemde synode slechts iets in verband met 
diens kerkvisie en plaatst hem (met Wilhelmus a Brakel) in een uitzonderingspositie 
als het gaat om het staan in de traditie van Calvijn en Ursinus; verder zwijgt hij over 
hem en geeft niet aan waar die uitzonderingspositie betrekking op heeft. 
In zijn brochure van 1837 schrijft De Cock met duidelijke sympathie over hem als 
'de godzalige Appelius' die ooit had gesteld dat op het punt van de sacramenten 'de 
vader der leugenen' niet ophoudt 'twist en verdeeldheid te zaaijen' (p. 4). De Cock 
waardeert diens doopleer tegenover de opvattingen van de afgescheiden ouderling 
- en pro-Scholte figuur (!) — J A. Smeedes te Assen (die deze had gepubliceerd in De 
Reformatie, \' serie, p. 323w.). Wat hield de doopleer van Appelius nu in? En zijn leer 
over de kerk en het avondmaal? We geven nu eerst een kort historisch exposé. 

Groningse aiondmaahstnjd in de 18^ eeuw*^^ 

Ds R Ottingd had zijn geschriften gepubhceerd in het kader van de Groningse avondmaalstrijd 

tussen ds. J C Appehus enerzijds en twee van diens Groningse collega's anderzijds, nl E van 

Eerde en H Janssonius Zij stonden een 'ruime avondmaalspraktijk' voor Appehus gaf daarte

gen in 1759 zijn Aanmerkingen over den bezwaarlijken en nuttigen dunst, den voornamen inhoud en het regt 

gebruik van 't Evangelie uit Daann sprak Appehus ernstige bezwaren uit tegen de opvatting (van ds. 

Van Eerde) dat de sacramenten alleen objectief ('voorwerpehjk') de beloften van God verzegelen 

Daardoor kon 'elk onergerhjk hdmaat' deelnemen aan de viering van het avondmaal, dus ook zij 

die nog niet bekeerd waren Appehus stelde hier dat alleen de ware gelovigen recht hadden op de 

sacramenten Iemand die (nog) 'onbegenadigd' was, maar wel 'een onergerlijk leven' leidde, kon 

wel met door zijn kerkenraad worden geweerd van het avondmaal, maar voor God en voor zijn 

geweten stond het hem niet vnj 'tot de tafel des Heeren te naderen' C Graafland stelt voorzich

tig dat Appehus hiermee 'de meer klassieke lijn van de Nadere Reformatie' doortrok, 'door alle 

nadruk erop te leggen, dat er een onderscheid gemaakt moet worden tussen het moeten aangaan 

of het verphcht zijn om aan te gaan en het kunnen aangaan' " ' 

Appehus gaf in 1761 zi|n Vervolg van Aanmerkingen over't regt gebruik van 't Evangelw mt, voorzien van 

een zeer uitvoenge 'voorrede' (172 pp) waann hij mging op de natuur van de sacramenten in het 

algemeen en van de doop m het bijzonder. Het hoofdthema van het boek wordt gevormd door de 

H P Scholte aan H de Cock d d 10 juni 1836, in Archief De Cock, G4 A'am/xm, inv nr 40 
Franciscus Ridderus (1620-1683) hoort tot de predikanten van de Nadere Reformatie Zijn in 1672 
uitgegeven traktaat Historische doop, aoondmael en disapline van de tijden Chnsti af vervolgens tot denjare 1672 
bevatte een pleidooi tot het bewaren van de eenheid van de Gereformeerde Kerk, waann hij opvat
tingen van 'Brovraisten, Independenten, Separatisten, Souckers, Ranters, Chihasten, Punteynen, en 
dergelycke meer, die yder oock om strijdt nepen [ ] datse de suyverste zijn' Ridderus verzette zich 
tegen deze stromingen omdat ze er niet op gencht waren de kerk als geheel te reformeren, aldus E 
Stronks, BLGNP, V In 2008 promoveerde G Schaap, N H predikant te Hellouw, op Franciscus Ridderus 
(1620 1683) Een onderzoek naar zyn theohgie, bromim en plaats in de Madere Reformatie 
We hebben voor de beschnjving van de Groningse avondmaalsstnjd op een aantal punten gebruik 
kunnen maken van de Leidse doctora<üscripne v a n j Segers, 'De Avondmaalsstnjd Appehus Jans
sonius', Leiden 1983, vgl diens bi jdrage 'De classis Oldamt-Westerwolde, 1735-1774', in Uit louter 
genade Opstellen aangeboden aan Ds /T lî  Gier, Houten 1985, 151-163 Zie ook A Y p e y e n I J Dermout, 
Geschiedenis der J^ed Hen AVr̂ , III, 613-617 

' C Graafland, Nadere Reformatie , m W van 't Spijker a , Bij brood en beker, 273 
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vraag naar het wezen van de kerk en de relatie tot haar verschillende leden (lidmaten, doopleden, 

hefhebbers) We gaan daar later nader op in 

De Veendamse predikant Janssonius greep nu naar de pen en verdedigde zijn Ten Boerster col

lega Van Eerde, hij schreef De ware aart van de Sacramenten zoo in hel gemeen als van het NT in het 

byzonder, urne dezebe moeten, moogen, regl tot zegen konnen gebruiken en wie van dezebe moeten geweert worden 

(1766, herdruk 1768), waann hij tegen Appebus opponeerde met o m deze woorden "Ook aan 

de uiterli)ke bondgcnooten geeft God het avondmaal, opdat zij vastclijk zouden gelooven, dat zij 

tot dit genadeverbond behooren Hun worden die beloften bezegeld dat God hun zijn Geest en 

genade wil geven, om de voorwaarden des verbonds te volbrengen "(p 331) 

Doopleer van Appehus 

Volgens Appehus, die, zoals B Wentse l ' " poneert, 'een opmerkelijk en kerkhistorisch gewichtig 

standpunt' innam, hadden de sacramenten het kenmerk dat zij 'onderwerpelijk' {= subjectief) 

de beloften van God verzegelen en dat zij rechtens alleen toekwamen aan gelovigen Voor de 

praktijk hield dat dus in dat de sacramenten alleen maar betekenis zouden hebben voor hen die 

een waar geloof hadden en dat ook toonden 

Wat betreft de kinderdoop verdedigde Appehus de mening dat kinderen gedoopt worden op 

grond van het geloof van de gemeente, aan welke de beloften verzegeld worden Dat houdt in dat 

de gemeente bij de doop van een kind dus het sacrament en daarmee de beloften ontvangt Niet 

het kind, noch zijn ouders, maar de gemeente is het mei wie God een verbond heeft gesloten 

Met de doop heeft de gemeente de dopeling opgenomen in het zaad der gemeente 'Hij heeft 

derhalve niet alleen vnjheid, maar is ook verplicht, opgrond van dat verbond met de heihge 

gemeente gemaakt, en door de Doop aan zijn hchaam bediend, aan hem verzegeld, tot de Zalig

maker te komen, en zal, komende, niet worden uitgesloten " "" Ook op A Kuyper heeft de leer 

van Appellus invloed uitgeoefend '*' 

Appehus ging in tegen de opvattingen van H Janssonius (1718-1789) die stelt dat God voorwer-

pehjk' zijn beloften verzegelt Ook onbekeerden mogen aan de sacramenten deelnemen, maar 

ZIJ zullen niet de waarheid van het sacrament ontvangen Het kan hun een oordeel worden als ze 

deelnemen aan het avondmaal De doop moet en kan dus aan ieder bediend worden die maar 

tot de knng van de gemeente behoort 

Appehus kon het daar niet mee eens zijn Hij schreef in 1759 zijn eerste sene/fanm«rfan?m m 1762 

het Vervolg J van Genderen schrijft" dat Appehus m b t de doop leerde dal het geloof van de 

gemeente de grond is van de doop De kinderdoop is niet een versterking van het geloof van het 

kind dat gedoopt wordt 'want het kind doet zich niet dopen maar de gemeente begeert en ontvangt 

de doop in het hchaam van dat kind' Daardoor kon een ruime dooppraktijk worden toegepast 

'S'B Wentsel, Do^flteA:, deel 4a, 815 
' " J C Appehus, Raadgeving aan bekommerden, 25 
'"" Meer over de verbondsleer van A Kuyper C Veenhof, Preek hel Woord 1943 233-308 Abraham 

Kuyper verdedigde in zijn eerste jaren als predikant de opvatting dat de dienaar het sacrament van de 
doop niet aan persoon A of B verzegelt, maar aan de gemeente De grond voor de doop ligt dus in 
de beloften-dragende gemeente, in wie inclusief het zaad begrepen is (B Wentsel, Dogmatiek, 4a, 816) 
Kuyper Helde m De leer der Ierbonden Uil hel Woord, tweede iene, tweede bundel, \8S5, p 199 "Want in den 
kinderdoop, wordt aan de gemeente verzegeld, die bijzondere belofte, welke zij voor hare kinderen 
heeft " Later is Kuyper veranderd van gedachten (mede onder in\ loed van het lezen van G Voetius) 
en stond hij i p v een objectief getinte nu een subjectief getinte doopopvatting voor Toen zag Kuyper 
in de doop een verzegeling van de inwendige genade Daarmee hing samen zijn leer van de veronder
stelde wedergeboorte 

"•'J van Genderen, CE, {2' druk), s v Appehus 
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Janssonius gaf in zijn werk De ware aart lan de sacramenten (1765) een reactie de doop moet volgens 

Janssonius bediend worden aan kinderen van ouders, die belijdenis doen van de ware godsdienst, 

in onderscheiding van de secten Het doopformulier spreekt, aldus Janssonius, met over de ver

onderstelling van de 'wederbarende genade', maar bedoelt met het 'in Christus geheiligd' dal de 

kinderen delen in de 'uitwendige verbondsheihgheid' 

De gedachten van Janssonius vonden veel weerklank, aldus Van Genderen Maar bij hem werd 

wel een opvallende koerswijziging geconstateerd '■" 

Appehus over de kerk 

De kerk is bij Appehus de vergadenng van de ware gelovigen, die door de Geest en door het 

waarachlig geloof Christus /ijn ingeplant Bouwman en Van Genderen laten daarop onmiddel

lijk volgen "Hij bedoelt dit niet zoals de Labadisten, die leerden dat niemand tot de sacramenten 

mocht worden toegelaten, dan die zij zelf voor wedergeborenen hielden, maar in de /in van art 

27 van de Nederlandsche Gereformeerde Geloofsbelijdenis "'** O m die reden wil Appehus geen 

scheiding maken tussen uit en inwendige kerk, 'maar deze zijn we/enhjk een en dezelfde ware 

kerk van Christus, die met betrekking tot hare inwendige vereeniging met Christus en met elkan

der de inwendige, en ten opzichte van de gesteldheid naar buiten de uitwendige kerk genoemd 

wordt' De eigenlijke leden van de in en uitwendige kerk zijn de waarachtig begenadigden 

Toch IS daarmee met alles over de kerk gezegd Er blijfl een moeilijkheid iiggen, namelijk die van 

de 'onbekeerden', die, in de woorden van Appehus, 'op de in en uitwendige kerk verscheidene 

betrekkingen hebben, zoals de kinderen der waarachtige gelovigen, van wie er zyn, die zonder 

Chnstus leven of sterven' De kinderen der gemeente hebben door hun geboorte uit gelovige 

ouders 'betrekking op de kerk' Deze speciale aanduiding is typerend voor Appehus Hij wil 

daarmee zeggen dat de relatie tot de kerk wel van betekenis is, maar niet zaligmakend Deze 

kinderen zijn te vergelijken met de zgn voorkinderen van een vrouw die tot kinderen van de man 

worden met wie zij trouwt Zij delen m het gebed van de gemeente en in de genademiddelen, zij 

ontvangen ook de belofte van God {Gen 17, 7 en Hand 2 39) Degenen die alleen met de mond 

het geloof belijden, leven 'als bijwoners van de heihgen met de gemeente mee en ontvangen ook 

bepaalde voorrechten', hun kinderen zijn ook 'in de uitwendige schoot der kerk geboren' 

Bouwman en Van Gendcren menen dat Appehus zich al te veel richtte naar de 'tuchteloosheid' 

van de volkskerk en daardoor ook tot een onjuiste doopbeschouwing kwam, waarbij de gemeente 

de grond zou zijn van de doop 

Appehus over het avondmaal 

De predikant van Zuidbroek kreeg in 1762 (of 1763) het pamflet onder ogen Pleidooi over de t raag 

of een onergerlyke onbegenadigde vryheid heeft om het H Avondmaal te gebruiken met het i onms daarover gevelt' *̂  

' " Het IS een merkwaardig gegeven dat Janssonius eerst in de geest van Appehus meende de onbekeer

den niet gerechtigd te mogen achten tot het gebruik van de sacramenten, omdat deze alleen voor 
Gods gunstgenoten waren ingesteld Nu kwam hij met een geheel tegengestelde mening' Bij Janssonius 
zou men kunnen spreken van een gedeeltelijk loslaten van een mening omtrent deelname aan het 
avondmaal die binnen de Nadere Reformatie vrij algemeen gedeeld werd De gevolgen ervan konden 
uitkomen bij het min of meer accepteren van de volkskerk, althans van een kerk waarin men minder 
streng omging met de tucht Na een nieuwe reactie van Janssonius met zijn Aanmerkingen op tut iterk over 
de sacramenten van ds Rud Ottinga, Groningen 1771, gaf Ottmga een volgende, derde deel uit waaraan 
was toegevoegd een \aschnft betrekkelijk op de aanmerkingen lan den heer Janssonius Over de inhoud ervan is 
weinig bekend, wel dat het een seneuze poging was om de geloofseenheid te bewaren 

' " H Bouwman e n J van Genderen in resp 1 " en 2'^' druk van de CA 
'*̂  Volgens de Koninklijke Bibhotheek is het werkje in 1763 verschenen, het telde 19 pagina's Het was 
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Het was geschreven door iemand die zich Ad Philekldeesius noemde, de schnjver hield een plei

dooi voor het toelaten tot het avondmaal van hen die 'onbegenadigd' waren en een 'onergerlijk 

leven' leidden De schnjver bleek ds E van Eerde (te Ten Boer) te zijn Het is volgens Bouwman 

een 'bitter geschreven boekje' 

Hierop reageerde Appelius in 1763 met het geschrift Zedtg en vrvmoedip onderzoek tan twee geux^li^e 

vragen welke een genaamd Ad Phtlekkleesius heeft bepleit en voowptelt Namelyk of een omrperhk onhem 

nadigde iryheid heeft, om het H Aiondmaal te gebruiken En of de ledematen der kerke, schoon onbegenadigd. 

met waarlijk bondgenooten zyn / Uitgegeven tot nodige onderrigting der eenvoudige door lohan-

nes Conradvs Appehvs "* Hij onderscheidt twee soorten vnjheid om het avondmaal te vieren 

Onbegenadigden mogen dan wel een kerkelijk recht hebben, maar zij hebben voor God en hun 

geweten geen recht om deel te nemen aan de tafel des Heren Zij leven wel onder de aanbieding 

van het Evangelie, maar beloften heeft God hun niet gedaan De verzegeling van de beloften m 

de sacramenten komt hun dan ook niet toe 

Nu trad ds Van Eerde uit de sthaduw naar voren en publiceerde in ITöijijnXodige verdediging van 

het Pleidooi en Voorbengt, waann beweert wordt dat een onergerlyk onbegenadigd belyder viyheid heeft om het H 

Avondmaal te gebruiken tegen 't zedi^ en irymoedig onderzoek vanj Cornells Appelius '" Hienn werd Appe

lius beticht van het voorstaan van 'het verderfelijke gevoelen van de Labadisten' '*" 

De Veendammer predikant Janssoniiis klom nu in de pen en schreef ter verdediging van zijn 

collega Van Eerde De ware aart van de saeramenten (1765) Daarin komt de volgende omschrijving 

voor van 'de ware gelovige', dat is iemand 'die in de behjdems zuiver is, de leer van de ware kerk 

voor de waarachtige leer der zahghcid houdt, een oprecht historisch geloof heeft en, ten blijke 

daarvan, zig houdt onder de prediking, van die kerk, alwaar 't woord zuiver verkondigd wordt' 

Ten aanzien van de sacramenten werd met een beroep op Ursinus gesteld dat /i) 'objec

tieve verzegehngen' zijn van Gods beloften en met van het geloofsbezit Het sacrament van hel 

avondmaal is dan ook niet exclusief voor de wedergeborenen , maar voor ieder die belijdenis des 

geloofs heeft afgelegd en onergerlijk leeft, men mag niet slechts aan het avondmaal deelnemen, 

men moet dat volgens bevel van Christus Wat de onbekeerde betreft, die deelneemt, hij zal met 

het aanzitten aan het sacrament nooit 'stoffelijk' '*'* zondigen Het onder voorwendsel van eigen 

'onwaardigheid' wegblijven van het avondmaal gaat verder dat is een verachting van het sacra

ment Zonde is het voor een onbekeerde alleen, wanneer hij op een ongeestelijke wijze, d w / 

met een onboetvaardig hart, eet en drinkt ''" Janssomus onderstreepte zijn beschuldiging van 

Labadisme bij zijn tegenstanders met de (her) uitgave van J Koelman, Historisch verheul nopmde 

der Ijibaduten scheeunng , Leeuwarden 1770 

De reactie van Appellus kwam (pas) m 1768 met een Bnef behelzende de voornaamste gronden, en de bij

zondere mening van de hedendaagsche nieuwe leer der Sacramenleru neffens de voornaamste bewyzen, tegen dezelve 

alsook eene oplossing van hare voornaamste tegenwerpingen, geschreven aan NN, daarin werden de opvat

uitgegeven te Amsterdam door j Lovenngh, G de Groot en Tongerlo 
De onderstrepingen staan zo m het origineel 
De uitgever was Hajo Spandaw te Groningen 
Die beschuldiging kwam, kort gezegd, hierop neer, dat men in de hjn van Jean de Labadie (1610-1674) 
het ideaal nastreefde van de herboren, vlekkeloze gemeente, waarbij de minderwaardigen' worden 
uitgebannen Dezen worden dus niet toegelaten aan het avondmaal Men keerde zich fel tegen de 
volkskerk Het streven van de gelovige gemeente was gencht op de mystieke unie met Christus Daar
door kwam het conventikel boven de kerk te staan O p dit punt ziet men veel overeenkomsten met de 
doperse beweging 
Met deze term wordt bedoeld dat men wel het 'stoffelijke' avondmaalsbrood neemt, wat met als zonde 
wordt aangemerkt, hij ontvangt echter niet het geestehjke brood, d i Chnstus 
Aldus een weergave van F L van 't Hooft, BLGNP, I, s v Janssomus 
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tingen van Janssonius aangemerkt als 'onrechtzinnig' en zelfs 'Sociniaans' Hierover beklaagden 

Janssonius en zijn medestander ds E van Eerde zich bij de deputaten van Stad en Lande van 

Groningen Deze maakten zich ook zorgen om de kerkelijke stnjd in hun landstreek '^' 

Toen uiteindelijk duidelijk werd dat Appehus  al bevatte zijn volgende geschrift De Herformde leer 

van den geestlyken staat des menschen, van 't werk des Geestes, van 't gelote, het genadeverbond, de kerke, de Sacra 

menlen, den kinderdoop en andere gewiglige waarheden, 1769, nog niet een echt bevredigend antwoord 

 zijn collega's niet beschouwde als onrechtzinnig, werd de klacht niet verder behandeld Wel 

kwam er rond 1770 een weer pennenstnjd op gang waar velen zich m mengden '''' 

Samenvattend 
Wanneer we nu willen aangeven wat de dogmatische inzichten van Appelius bete

kend hebben in de knng van de afgescheiden voorgangers, dan moeten we ons hoe

den voor al te grote woorden. Appelius mag dan gewaardeerd zijn door Hendnk 
de Cock, van iets dergelijks is ons niets bekend bij de andere voormannen van de 
Afscheiding. We vermoeden dat Brummelkamp en Van Velzen zich in de thema's 
rond kerk, verbond en sacramenten wel in de trant van Appelius' opvattingen heb

ben bewogen, maar daarvan hebben ze  voorzover we konden nagaan  nooit expli

ciet melding gemaakt. 
Wat het inhoudelijke van de door De Cock gedeelde inzichten van Appelius betreft, 
kunnen we die feitelijk alleen afleiden uit de brochure van De Cock over de doop 
(1837). De doop behoorde volgens De Cock'""^ aan alle kinderen der gemeente te 
worden bediend. Zij hadden dus een bestaande relatie met de kerk, ook al hield die 
relatie 'slechts' in dat een van de ouders ooit was gedoopt. 'Blinderen der gemeente' 
waren 'alle kinderen welke de gemeente als op haar zaad eene naauwe betrekking 
heeft' Het geloof van de ouders was echter wel een beslissend punt bij de aanvraag 
van de doop: de doopouders moesten in hun levenswandel laten zien dat ze tot gelo

vigen konden worden gerekend. Zelfs als het kind 'ongenadigde booze ouders' had, 
dan nog behoorde het te worden gedoopt, want met de doop werd het kind 'der 
gansche Gemeente aanbevolen'.'^* 

'*' Notulen Deputaten Synode van Stad en lande, 24 apnl, 15 en 30 augustus 1769 RHC GA 
' " T o t in Amsterdam toe werd de stnjd gevolgd en gevoerd De predikanten W Peififers (17051779) en 

J J Kessler (■'̂ ) beide in Duitsland geboren — kwamen op voor (hun oudlandgcnoot) Appelius, eerstge

noemde schreef het boek Geloofsvastigheid van een waar, schoon ongeletterd, christen (Amsterdam 1766) waarin 
hij zich o m keerde tegen Janssonius In samenwerking met Kessler schreef Peiffers een Open brief 
tegen H Janssonius, met als thema de aard en de toegang tot het avondmaal Beide voorgangers gaven 
hun geschriften uit met approbatie van de classis Amsterdam 
Volgens R B Evenhuis was Peiffers 'recht broederlijk' bezig, terwijl Kessler 'zeer heftig' heette Dat 
kwam vooral tot uiting in diens geschnft De leer en eer van Neerlands Hen Kerk en Leeraars legen H Jansso

nius verdeedigd (hmsmóam 1769), waarom de eerste uitgave de approbatie niet verkreeg Een herdruk 
onder een andere titel kreeg wel de kerkelijke goedkeunng, hoewel de schrijver aan Janssonius ernstige 
verwijten deed en ook diens persoon niet spaarde, waarbij de uitgesproken bedoeling voorzat hem te 
dwingen zi]n gevoelen te laten varen en 'behoorlijke voldoening' te geven aan de door hem zo zwaar 
beledigde Hervormde Kerk Vanuit het Groningse Meeden gaf ds Johannes Mensinga (17251799) 
echter steun aan Janssonius Deze nam nog een keer de pen op en bestreed zijn Amsterdamse collega's 
en Appelius in De Samenspraak over den waaren aart der Sacramenten en ww dezelve moeten, mogen en recht tot zegen 
konnen gebruiken, (Groningen 1770) Het laatste woord van Appelius zelf kwam van de pers in 1770 
Uitstap van aanmerkingen 

'=' H de Cock, Eene korte verklaring van den kinderdoop [1837], 3, in VG , II, 493 
""'H de Cock, Kinderdoop, 7, VG,I1 495 
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h. De Coc k s afscheid van het supra-naturalistne 
De Cock heeft na 1830 de theologische inzichten van zijn leermeesters steeds meer 
de rug toegekeerd. Het door ons in hoofdstuk 2 geresumeerde overzicht van de 
opvattingen van H. Muntinghe nemen we ter hand om de discontinuïteit bij De 
Gock in kort bestek te tekenen. 

• In de Godsleer hield De Cock vast aan de leer van de Drieëenheid, waar zijn leer
meester Muntinghe (en later ook P. Hofstede de Groot) op grond van de natuur
lijke rede meende die te moeten ontkennen en er ook liever over zweeg. 

• Ten aanzien van de visie op de Goddelijke Openbaring, waarin Muntinghe in over
eenstemming met de menseHjke natuur redeneerde, nam De Cock zijn uitgangs
punt in de fundamentele tegensteUing tussen religie en rede; hij eiste van alle 
theologen onvoorwaardelijke onderwerping aan de H. Schrift. 

• De geloofwaardigheid van de Schrift was bij de supranaturalist Muntinghe geen zaak 
van absolute 'autopistie', maar deels van de rede, deels van het geloof afhanke-
lijk. 

• Inzake de geloofsartikelen van de ^«r^.meende Muntinghe die deels met de rede, deels 
door geloof te kunnen aanvaarden. In dat kader paste dan ook diens gedachte 
dat het mogelijk moest zijn om in vele punten van de leer met elkaar te verschil
len, maar in 'godsdienst en deugd' eenstemmig met elkaar te denken. De Cock 
zag echter de geloofsartikelen in hun geheel gebaseerd op de Goddelijke Open
baring en niets daarvan op de menselijke rede. Dus wees hij de door Muntinghe 
voorgestane tolerantie af 

• Met betrekking tot de leer van de zonde en de zondeval liet Muntinghe alle ruimte 
voor de mens als 'creatura rationalis'; hij erkende wel dat er ook gevolgen van de 
zonde zijn die dodelijk zijn (dus twee lijnen bij Muntinghe); De Cock geloofde 
dat de mens door en door verdorven was, zie HC Z. 2; ook de ratio is aangetast 
door de zonde. 

• De toerekening van het kwaad, d.w.z. het straffen van God van de zonde staat bij 
Munitnghe in het vriendelijk licht van God; zondeval heet een noodzakelijke 
stap naar een hogere cultuurontwikkeling; daardoor is de ernst eruit. De Cock 
benadrukte de ernst van de zonde en de het toerekening van het kwaad geheel 
voor rekening van de mens. 

• De leer van de satisfactie door Christus (als kernpunt van de christologie) werd 
door Muntinghe in deze zin geleerd dat de dood van Jezus Christus goed was 
voor alle mensen; zijn lijden en dood liggen ten diepste niet ten grondslag aan 
Gods verzoening van onze zonden; die gedachte heet 'onredelijk' en zelfs 'gods
lasterlijk'. De Cock blijft in de leer van de voldoening door verzoening geheel in 
overeenstemming met de belijdenis van de Gereformeerde Kerk. 

• De leer van de predestinatie beschouwde Muntinghe als een mysterie; hij wilde er 
niet veel over zeggen in het godsdienstig onderwijs; hij nam afstand van Augus-
tinus en Calvijn door hun leer in dezen als 'verfoeilijk' te bestempelen; daar
entegen had hij wel waardering voor Pelagius. De Cock stelde hier de Dordtse 
Leerregels tegenover en bestreed met grote overtuiging de als Remonstrants te 
kenschetsen invloeden in de Hervormde Kerk en aan de Groningse academie. 
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In zijn Ernstige en hartelijke toespraak (1834) nam De Cock scherp stelling tegen dr. GJ. 
Planck, een Duitse 'rationeel-supranaturalist', toen deze stelde dat hij Socinus boven 
Luther en Calvijn verhief.'''^ 
Samenvattend kunnen we stellen dat De Cock zich na 1830 steeds meer heeft gedis
tantieerd van zijn Groningse leermeesters. De theologische breuk met hen vertoont 
grote overeenkomsten met die tussen Remonstranten en de Contra-Remonstranten. 
Daarmee staat de Afscheiding dan ook te boek, zeker vanuit de gedachtegangen van 
De Cock, als een helder signaal ten gunste van de Dordtse Leerregels. 

i. De opkomende Groninger Richting 
De na 1830 opgekomen Groninger Richting ''''' kan men zien als de voornaamste 
geestelijke erfgenaam van het supra-naturalisme. De kritiek van De Cock op uit
gangspunten en doelstellingen van deze oude richting golden voor een groot deel ook 
die van de nieuwe richting. In zijn briefwisseling met P. Hofstede de Groot - door ons 
uitvoerig besproken in hoofdstuk 4 - kwamen de verschillen al aan het licht. Zo werd 
de filosofische oriëntatie van de Groninger theologen op Ph. W. van Heusde en diens 
cultuuroptimistische uitgangspunten niet gedeeld door De Cock. De concentratie op 
'het leven van Jezus' betekende voor De Cock een onderwaardering van het Oude 
Testament. De visie van Hofstede de Groot op de belijdenis der kerk en de binding 
daaraan - sterk bepaald door het centrale idee van 'vrijheid in Christus' - waren 
voor De Cock wezenlijke geschilpunten met de Groninger Richting; hier vormde 
de genadeleer uit de Dordtse Leerregels een ware bottleneck. Daarnaast waren ook 
de onderwaardering van de niet-Nederlandse kerkhervormers en de bijna exclu
sieve waardering voor de door Nederlanders geïnitieerde christelijk-humanistische 
inbreng in de reformatiepogingen van de 15* en 16* eeuw belangrijke verschillen 
tussen De Cock en de Groninger theologen. De mening van J. Vree dat de Afschei
ding de opkomst van de Groninger Richting heeft bevorderd, geeft aan dat de al vóór 
1834 aan het licht gekomen scheiding der geesten tussen De Cock en Hofstede de 
Groot van fundamentele aard was. 

j . Het Reveil 
Met de belangrijkste voormannen (- en vrouwen) van het Reveil deelde De Cock de 
opvatting dat de Hervormde kerk ten prooi was gevallen aan dwaling en verval. Hun 
bijstand bleek in zijn kerkelijk proces met de juridische hulp van D. van Hogendorp 
en G.M. van der Kemp. De sympathie van A.M.C, van Hall voor de afgescheidenen 
leidde zelfs tot diens aansluiting bij hen. Ook de publicitaire steunbetuiging van G. 
Groen van Prinsterer was welkom. Maar het min of meer officiële standpunt van 
de Reveilmensen was - gelet op hun woordvoerder I. da Costa - afstandelijk en 
cultureel-kritisch. De scherp geladen en confessioneel bepaalde standpunten van De 
Cock CS. zorgden voor distantie. De juridische weg naar kerkherstel werd door het 
Reveil afgewezen en de medische weg aangeprezen. 

' " H . de Cock, I:'G., I, 274, 290. 
'5*j Over de verhouding tussen De Cock en de Groninger Richting handeU J. Vree niet alleen in diens 

dissertatie, maar ook in twee rijk gedocumenteerde bijdragen getiteld 'H. de Cock en de Groninger 
vrienden', 'm: Jaarboekgeschudenis GKN, Kampen 1990/1991, jg. 4, 17-47, enjg. 5, 17-56. 
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k. De gematigd-rechtzinnigen in de Hervormde Kerk 
De Cock heeft zich in 1836 met kracht gekeerd tegen de opvattingen van een dnctal 
predikanten die we zouden kunnen rekenen tot de gematigde rechterflank van de 
NHK Het ging o m J J Ie Roy'^', R Engels'^" en GJ.F Cramer von Baumgarten.'^' 

De eerstgenoemde had in reactie op de Afscheiding gepleit voor herstel \an de kerkelijke eenheid 

op grond van het gemeenschappehjk aanvaarden van de Bijbel Verder zou men tegenover elkaar 

verdraagzaam moeten /ijn over leerstellingen die uiteenlopende reacties opleverden Hoewel Le 

Roy de Drie Formulieren van Eenheid wilde handhaven, hoefde men die met te zien als dwang

middel', maar 'als wet en regel om de stellige tegenspraak daarvan te beletten en onrust voor te 

komen ' * In 1835 diende hij een Adres in bij de Algemene Synode om helderheid te verkrijgen 

over de in de proponentsformule (1817) nog altijd onduidelijke binding van predikanten aan de 

gereformeerde belijdenis 

R Engels diende samen met 19 Oost-Groningse collega's onder wie G J F Cramer von Baum-

garten — ook in 1835 een Adres in bij de Algemene Synode om uit te spreken 'dat de onderteeke-

ning van dat formuher (dwz de proponentsformule, HV) geacht moet worden, de predikanten 

te verbinden tot het leeren en voorstaan van de kenmerkende leerstukken der Gereformeerde 

kerk, zoo als die m de algemeen aangenomene formuheren van eenigheid on/er Kerk begrepen 

zijn, als overeenkomstig te zijn en overeen te stemmen met Gods heüig Woord' ""' 

G J F Cramer von Baumgarten was medc-ondertekenaai van het Adres Vtin Engels Hij stond 

bij De Cock slecht bekend, wegens omstreden prediking tijdens zijn optreden in een kerkdienst 

t eUl rum(voor 1829)'«' 

Hun adressen aan de synode kregen niet de instemming van dit college, al eerbie
digde men 'derzelver vnjheid en overtuiging' en bracht men 'gaarne hulde aan der-
zelver goede bedoeling' "'̂  
De Cock nam in een publicatie een sterk afwijzende houding aan tegenover deze 
predikanten. Zijn geschnft kreeg de scherp gestelde titel: De sluwe en listige raadslagen 
van de Dne Achitofels onzer dagen, . (1836) Waarom stelde De Cock zich zo nega
tief op ' Op meerdere punten was er immers overeenstemming Toth zal het De 
Cock gestoken hebben dat deze mannen over de afgescheidenen veelszins negatief 
oordeelden in termen van conventikelgangers, dwepers en separatisten Maar daar 

'^'Johannes Jacobus le Roy (1772-1850) was, na eerst drie andere gemeenten te hebben gediend, sinds 
1813 predikant te Oude Tonge, biografische schets A Vroon, BLGMP, VI 

'^'Remko Engels (1772-181855) was, na eerst dne gemeenten te hebben gediend, sinds 1807 predikant te 
Nieuwolda, over hem I L van 't Hooft, BLGNP, II 

'^''Gernt Johan Frederik Cramer von Baumgarten (1787-1855) diende, na eerst aan vier andere gemeen
ten verbonden te zijn geweest, sinds 1824 de N H K te Midwolda, over hem BWPGN, II 

"*'JJ 's ^0% -̂ï ^ ^'i" ^fheel geen middel k bedenken, om ie oneenigheden die de Hervormde Kerk in J^ederland dreigen U 
beroeren, met algemeen genoegen te doen ophouden', Rotterdam 1834, 9 

'"' R Engels (c s) , Adres aan deAlgemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk lan 1815 , Groningen 1835 
vgl Handelingen der Synode 1835,21 

"i' H de Cock, De sluwe (1836), m VG , II, 371 
" ' AldusJ D Janssen in zijn bnef aan C W Pape, 20juli 1835, in I E Bos, Archiefstukken, II 409v De cou

lante houding van de synode jegens Engels c s stak schril af tegenover de synodale bejegening van vier 
medestanders van De Cock t w Brummelkamp, \ a n Rhee, Gezelle Meerburg en Van Velzen, die een 
sooiigthjk adres bij deze synode hadden ingediend Zij werden aangeduid als \acr snaken', waarmee 
de Classicale bestuien zo snel mogelijk moesten handelen Hierover o m H van Veen, Inleiding op/)c 
sluwe , in VG, II, 361 
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kwam bij dat De Cock hun standpunt over de handhaving van de gereformeerde 
belijdenis halfslachtig vond. Hij kritiseerde hun distantie tot de Dordtse Leerregels.'** 
Hij wenste dat zij, net als hijzelf, 'in de waarheid geen haar breed aan de vijanden 
toe [zouden] geven'. De strijd om de waarheid kon zelfs gaan om één letter, zoals de 
rechtzinnigen in de vroege kerk pal hadden gestaan tegenover de Arianen.'*^ Daar
mee verwierp De Cock de ideeën van deze predikanten als 'sluw en listig'. Hij nam 
het hun kwalijk dat zij hun plaats in de NHK bleven innemen, ondanks de continu
ering van het synodale beleid om de binding aan de gereformeerde belijdenis niet 
helder aan te geven. Zo gaf De Cock onomwonden te kennen dat hun opvattingen 
en hun positionering in de N H K niet voldeden aan de eisen die hij stelde aan voor
gangers in een gereformeerde kerk. 

1. De theologische verschil len onder de afgescheidenen 
Als samenvatting van de eerder door ons besproken strijdpunten binnen de kring van 
de afgescheidenen kan het volgende dienen: 
1. Met betrekking tot de doop van jonge kinderen van wie de ouders zelf (nog) dooplid 

waren nam ds. Scholte het standpunt in dat de kerk deze kinderen niet mocht 
dopen. Hij was bang dal de kerkelijke tucht zou verslappen en dat de heiligheid 
van de gemeente zou worden aangetast bij een 'ruime doopspraktijk'. Daarom 
doopte hij alleen maar kinderen van wie de ouders belijdenis van hun geloof 
hadden afgelegd. De Cock stond een ruimere doopspraktijk voor en vond de 
stellingname van Scholte te idealistisch. De Cock kende in 'zijn' gemeenten velen 
die er maar met moeite toe kwamen om belijdenis van hun geloof af te leggen, 
hoewel ze in leer en leven als kinderen van God zich openbaarden. De kinderen 
van deze gelovigen konden zeker worden gedoopt, aldus De Cock. Briefwisseling 
noch conferentie (Zwolle, juli 1836) hielpen om tot een consensus te komen. Dat 
zich naderhand ook ouderlingen (J.A. Smeedes en D.D. Drukker) mengden in 
deze zaak - en de kant van Scholte kozen - was voor De Cock pijnlijk, omdat ze 
tot zijn kerngroep van leidinggevenden behoorden, resp. in Assen en in Groot-
egast ca.). Brummelkamp nam een tussenstandpunt in: hij waardeerde wel de 
opvattingen van Scholte, maar stond een ruimere doopspraktijk voor. 

2. De vaststelling van een 'eigen' kerkorde gaf ook diverse moeilijkheden; ze werden 
grotendeels veroorzaakt door de visie en het optreden van Scholte. Knelpunt 
was de invoering van de Dordtse Kerkenordening: Scholte wilde een eigen orde
ning (ook bedoeld om die in te dienen bij de overheid die om de reglemen
ten vroeg), terwijl velen zich onverkort wilden binden aan de DKO. In Scholtes 
eigen ontwerp (1837) kon men van de werking van het kerkverband maar weinig 
terug vinden: onduidelijk was hoe Scholte de bevoegdheid zag van de synoden. 
In 1840 namen de afgescheiden kerken de DKO (met lichte wijzigingen) aan; 
toen was de verhouding met Scholte al verstoord door diens schorsing. De Cock 
stelde zich in dezen op tegenover Scholte. 

3. Tussen De Cock en Scholte bleek ook verschil van inzicht te bestaan over de 
plaats en taak van de overheid in relatie tot kerkelijke zaken. De eis van de regering 
(1836) om bij de aanvraag om godsdienstvrijheid de naam 'gereformeerd' los 

H. de Cock, De sluwe..., 371, 377v. 
n. Ae Cock, De sluwe...,3^2. 
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te laten was voor De Cock eigenlijk onaanvaardbaar, maar Scholte was daann 
coulant Artikel 36 NGB betekende voor De Cock dat de overheid de ware gere

formeerden diende te beschermen, Scholte dacht meer in termen van scheiding 
van kerk en staat Hij zag de staat meer als een antikerkelijk, zo niet anüchns

telijk apparaat dan als een goddelijke instelling De wens van De Cock naar een 
eJgemene, nationale synode, samen voor de N H K en de afgescheidenen, werd 
dan ook door Scholte scherp afgewezen De andere afgescheiden predikanten 
namen een tussenstandpunt in, men stelde zich op achter Van Velzen die voor 
zijn Fnese gemeenten een eigen adres indiende 
Deze feitelijke gegevens laten zien dat De Cock een positieve houding is blijven 
aannemen tegen een hem en zijn medestanders vervolgende overheid Dit in 
tegenstelhng tot Scholte "■'' Ondanks alles bleef hij de overheid zien als een 
instrument in de hand van de Almachtige God In De Cocks visie was de waar

denng voor de (histonsche) rol van het Oranjehuis een wezenlijk punt Wat 
betreft de uitleg van artikel 36 NGB stond De Cock  samen met Van Velzen 
 een onverkorte handhaving voor van het geloofsartikel waann de overheid 
verplicht werd voor de ware godsdienst te zorgen " ' 

4 De 'kruisgezinden' hadden bij De Cock een bijzondere plaats Hun radicahteit 
sprak hem aan de breuk met de N H K en het daar heersende theologische kli

maat was compleet Hun conservatisme echter, m n in de wens tot terugkeer 
naar de D K O , werd een eerste knelpunt Hun onverwnkt vasthouden aan de 
naam gereformeerd  in verband met de aanvraag om overheidserkenning  had 
een principiële uitstraling, De Cock waardeerde dat Hun opvattingen over het 
gebruik van de sacramenten en het daarmee samenhangende kerkzijn werden 
echter aanleiding voor verdere verwijdering, wat uitliep op hun afscheiding van 
de Afscheiding 

m. De doopsgez inden 
Het is een bekend gegeven in de Afscheidmgshteratuur enkelingen en groepen 
doopsgezinden zouden zijn overgegaan naar de afgescheiden gemeenten Hoewel 
de aantallen niet vast staan, kan inderdaad gewezen worden op een klein aantal 
van deze overgangen """ De vraag klinkt welke affiniteit bestond er tussen deze 
doopsgezinden en de afgescheidenen^ Onderzoek heeft aangetoond dat met name 
de consequente manier van tuchtoefening onder De Cock door bepaalde groepen 
doopsgezinden werd gewaardeerd Deze groep werd hoofdzakelijk gevormd door 
de Oude Vlamingen die vanouds ijn eigen knng ook voorstander waren van een 

Vgl K van der Zwaag Onverkort of gekortunekP 278w 
A Brummelkamp had bezwaar tegen de in art 36 omschreven taak van de overheid om de afgodenj en 
valse godsdienst gewelddadig uit te roeien, K van der Zwaag, A w, 285, vgl M te Velde, Brummelkamp, 
345w 
In dit verband moet ook gewezen worden op de feiten uit de 18* eeuw decennia eerder dan de Afschei

ding vonden er o m m de omgeving van Ulrum overgangen plaats van doopsgezinden naar de 
N H K Slechts een enkele familie uit deze groep voegde zich in 1834 bij de Afscheiding Hierover 
uitgebreider P van den Burg, \ a n Groninger Oude Vlamingen en de Afscheiding in Ulrum en Hou

werzijl doet scriptie RU Groningen 1983 Over de doopsgezinden en hun overgang naar de gerefor

meerde gemeente op Ameland H Algra Kerk tussen Duin en Wad Een eeuwgachudmu van de Geref Kerk van 
HoUum (Ameland) Holium 1966 
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Strenge tucht. De bekende dogmatische verschillen tussen gereformeerden en doops
gezinden al sinds de 16* eeuw - waren op de achtergrond komen te staan. De ernst 
van een eenvoudige levensstijl (zoals die in de Nadere Reformatie was bepleit) en de 
handhaving van de kerkelijke tucht bleken openingen te bieden voor een overgang 
naar de Afscheiding. 

D. D E VOORNAAMSTE THEOLOGISCHE THEMA'S BIJ HENDRIK 
DE CocK 

Als samenvattend overzicht willen we nu een beknopte profielschets bieden van het 
theologisch denken van De Cock. We schenken aandacht aan zijn visie op de vol
gende thema's: 
• De leer over God en over de goddelijke Triniteit 
• Bijbel en Bijbelgebruik 
• de plaats en waarde van de belijdenis 
• de kerk 
• het verbond, de doop en het avondmaal 
• de predestinatie 
• de terugkeer van het volk Israël 
• de kerkorde 
• de liturgie 
• de verhouding kerk en overheid 
• de waardering van de cultuur. 

a. De leer over God en de goddelijke Triniteit 
De Cock heeft een korte, losse notitie nagelaten over de eigenschappen van God. We 
geven hier de tekst.'*' 

/ . Gods volmaaktheden maken hem voor om aanbidden en beminnenswaardig, want hij is niet 
alleen onze Schepper en Heer, maar ook goed, barmhartig en weldadig. 

2. Gods alwetendheid moet ons gedurig afschrikken van het kwade, opwekken ten goede. 
3. Gods heiligh. en rechtvaardigheid wel begrepen moeten noodzakelijk den mensch te verontrusten 

en hem naar hulp en verlossing doen uitzien. 
4. De leer van Vader, ^oon en H. Geest brengt ons als van zehe die hulp en verlossing voor den 

geest dien wij in dezen onzen toestand zoo zeer nodig hebben. 
Morgenz. 3,4. 
Avondz. 5.-

Toeltchting: 

Deze ongedateerde tekst heeft wellicht gediend voor een korte schets voor een toespraak of 

preek. De waarde ervan is uiteraard zeer beperkt. De Cock wijst inzake de 'hulp en verlossing' 

van de mens naar een Goddelijke weg die men als trinitarisch kan bestempelen; het klinkt anders 

dan bij zijn leermeester Muntinghe. Evenwel kan het bij punt 4 aangeduide 'als van zelve' m.b.t. 

de noodzaak van hulp en verlossing 'voor den geest' duiden op een automatisme dat vreemd is 

Archief De Cock, inv. n r lO, GA Kampen. 

642 



Het theologische profiel \an Hendnk de Cotk 

aan de gereformeerde theologie. Daardoor is het denkbaar de datering van deze tekst te plaatsen 

voor de geestelijke ommekeer van De Cock. 

De Cock heeft als gereformeerd theoloog altijd grote nadruk gelegd op de oecume-
nisch-kathoüeke leer van de Goddelijke Triniteit. Hij deed dit tegenover allen die 
neigden of overgingen tot het unitarisme (zoals de Socinianen). Deze positiekeus 
werd ingegeven door het feit zich in zijn eigen dagen de neiging aftekende om Gods 
eigenschappen te reduceren, zoals in de kringen van rationalistische en 'liberale' the
ologen gebeurde."" God werd door hen a.h.w. gehumaniseerd, waarbij de voor de 
mens onaantrekkelijke goddelijke eigenschappen op de achtergrond werden gedron
gen of zelfs helemaal uit beeld raakten. De Cock nam hiertegen stelling vanuit de 
oecumenische belijdenissen van de christelijke kerk en vanuit de gereformeerde con
fessie van art. 1 NGB. Hij wilde door hieraan vast te houden op geen enkele wijze 
tekortdoen aan de eer van God. Immers, daarmee beledigde men God en zette de 
mens zijn eigen heil op het spel. In De Cocks christologie stond de gedachte van 
Christus' verzoening door voldoening centraal. Het werk van de Heilige Geest in de 
mens zag hij als een wederbarende kracht van God tegenover de leer van de 'vrije 
wil'. 
In zijn bestrijding van de Evangelische Gezangen zette De Cock in bij het 'Eerste 
Hoofddeel' van de gezangen dat gaat over 'God en Zijne Volmaaktheden'. Alle 'vol
maaktheden' van God worden daar genoemd - op één na: Gods rechtvaardigheid. 
De Cock reageert dan als volgt: "Is dan de regtvaardigheid Gods geene volmaakt
heid meer in het aanbiddelijk Opperwezen, in wdens handen het vreselijk is te vallen, 
en hetwelk met zoo veel nadruk genoemd wordt: een verlerend vuur? " Verder wijst hij 
op de Drieëenheid, waarbij hij zijn twijfels heeft over de overeenstemming met de 
leer daarvan in de Evangelische Gezangen."' 

b. Bijbel en Bijbelgebruik 
Hendrik de Cock sprak als gelovige die zijn Bijbel kende. Hij kende de Schrift goed. 
Hij citeerde de Bijbel vaak. Hij haalde in zijn polemieken met collega's de woorden 
van de profeten aan die in een vergelijkbare situatie onder het volk van God het 
Woord van God spraken. Hij citeerde uitspraken van Jezus Christus, hij verwees naar 
Diens woorden als het ging om waarheid en waarachtigheid, waarbij de scherpe 
kritiek op de leiders van het volk van God ook werd overgenomen en toegepast op 
predikanten die z.i. afweken van de gezonde leer. 
Het verwijzen naar Bijbelteksten is een opvallend kenmerk van de Ack van Afschei
ding van Ulrum. Enig onderzoek naar de relevantie van de genoemde teksten maakt 
duidelijk dat De Cock (en zijn kerkenraad) nogal eens op de klank af zijn gegaan 
(= klankcitatie). Dat geeft dan ook de indruk van een willekeurig citeren van Bij
belteksten. We willen dat illustreren aan de hand van het tekstgebruik in de Acte van 
Afscheiding. 
De in deze Acte vermelde Bijbelteksten, m.n. in de reeks te beginnen met Mat. 2: 
13 tot en met 2 Tim. 3: 11, 12, hebben elk tot doel de opvatting te ondersteunen dat 
de Nederlandse Hervormde Kerk de Afgescheidenen (ofwel zij die naar het Woord 

™ Uitgebreider hierover ons H. 2, m.n. waar het ging over de supra-naturalisten. 
" H . de Cock, Verder bengl...(\mb),m: VG, II, 18,19. 
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van God willen leven) vervolgt Nu raken deze teksten meestal wel iets van dit thema, 
maar ze ondersteunen dat veelal niet In Mat 2 gaat het over Jozef en Maria die 
met het kindjezus vluchten voor koning Herodes, Mat 5 spreekt over de vervolging 
van de gelovigen, in Mat 10 gaat het over de vervolgingen in de steden van Israel, 
Lukas 11 spreekt over de apostelen en profeten van God die worden vervolgd Ook 
de andere teksten stippen het thema van de vervolging aan, maar onder dat thema 
wordt zo ongeveer alles uit het N T bij elkaar gebracht dat er over spreekt Het ver
band met de maatregelen tegen de afgescheidenen wordt ook niet expliciet aangege
ven Men knjgt bijna de indruk dat de veelheid van teksten belangnjk was 
Alle 66 Bijbelboeken telden voor De Cock als het Woord van God En als zodanig 
achtte hij ze betrouwbaar, gezaghebbend, beshssend Hij sprak en schreef erover 
- o m tegen zijn collega's Benthem Reddingius en Van der Linden van Sprankhui-
zen"^ - geheel in overeenstemming met de artikelen 4 en 5 van de NGB Hij nam 
daarmee positie m tegenover de 'neologisten''" die het O T als nutteloos beschouw
den en alleen het N T aanvaardden Ook keerde De Cock zich tegen de Duitse 
supranaturalist Steinbarth (= Steinbart, HV), die kntisch stond tegenover het O T als 
Woord van God Bij hem vond de leer van verzoening door voldoening geen genade 
HIJ sprak, aldus W van 't Spijker, graag over 'een chnstehjke rationele manier om 
God hef te hebben, zoals Jezus het zou geleerd hebben ' "'' 

De Cock verweet veel van zijn collega's dat ze verkeerde toepassingen maakten van 
sommige Schnftplaatsen, dat ze eigen begnppen in den Bijbel inbrachten ' " 
De onontkoombare vraag voor ons is Waar zit voor De Cock precies het verschil 
tussen hem en veel van zijn collega's'' Het antwoord zal zijn In de hermeneutiek van 
het supranaturahsme, deze staat pnncipieel los van de gereformeerd-confessionele 
kaders Dat leidde tot een vnj, d w z niet-confessioneel bepaald Bijbelonderzoek 
Hoewel we in dit verband geen enkele compleet uitgeschreven preek van De Cock 
kennen, gaan we ervan uit dat hij zich in zijn hermeneutische inzichten het leiden 
door de gereformeerde traditie sinds Bullinger en Calvijn, daann stond centraal dat 
de Schrift zichzelf uitlegde, waarbij de uitleggers bezig waren onder de illuminatie 
van de Heilige Geest "^ 

c. De belijdenis van de kerk 
De eerste pubhcatie van Hendnk de Cock (1833) was de heruitgave van de Dordtse 
Leerregels, die hij voorzag van een inleiding Daann spreekt hij zijn grote zorg uit over 
'het toenemend en inkruipend verderf van de waarachtige leer der Godzaligheid', 
door hem getypeerd als 'dwaalgeestenj en zielenmoord' ' '̂  Daarmee doelt hij op soci-
nianisme, dopers denken en remonstrantisme dat zich sterk maakte in de NHK De 
Cock schreef Daar hebben de 'luije en lauwe gereformeerden' het voor het zeggen 

"'Respectievelijk in H de Cock, Wederlegging mn hetgoddelooze stuk (1835), in VG,ll, 183-256 en 
Verdediging tegen de aanvallen op de ware Gereformeerde kerk en mij gedaan (1834), in FG, I , 435w 

"'H de Cock, Ernstige en Hartelijke Toespraak (X&M), m FG, I, 271 
" ' W v a n t Spijker, Annotaties bij H At Cjock, Ernstige en Hartelijke Toespraak in VG I 2 % Overdesupra-

naturdlibt Steinbart schreven we in de hfstt 2 en 4 
" ' M Drayer Inleiding op H de Cock, Verdediging van de ware Gereformeerde leer m VG 1 67 
'™Zie de door Bullinger opgestelde Tweede Hebetische Confessie, Kap 2, zie ook W de Greef (ed), Calmjn 

over de Bijbel, Houten 1998 W Balke Calmjn en de Bijbel Kampen 2003 39-51 
' " H de Cock Besluiten tan de RationaleDordsche Synode (1833), m VG, I, 7, 8 
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De tweede publicatie van De Cock was (ook in 1833) het Kort Begnp der christelijke reli
gie, bedoeld voor hen die (na hun aanstaande belijdenis) aan het avondmaal wilden 
deelnemen. Het KB is wel geen belijdenisgeschrift, maar heeft volgens De Cock wel 
confessionele waarde Ook dit geschrift is weer in te zetten tegen remonstranten en 
socinianen. De Cock verdedigt op een groot aantal plaatsen in zijn geschriften de 
binding aan de belijdenis (m.n. de DL) ook t.o.v. een kleine vriendenkring (1834)."^ 
De Cock is als een apologeet onvermoeid bezig geweest, o.m. tegen collega's als 
J. van der Linden van Sprankhuizen, om de confessionele karaktertrekken van de 
kerk en haar leer te verdedigen."' 

De Cock stelde de volgende kernthema's aan de orde I zedelijke verbetenng van de mens in 

tegenstelling tot de waarachtige bekering, 2 rechtvaardiging door werken der wet of door geloof, 

3 beoordeling van gelovigen als waanzinnige, fanatieke mensen, 4 de reformatorische be- en 

veroordeling van de R K K en de paus en diens hiërarchie Zijn behandeling toont aan dat hij zich 

volledig beweegt binnen de kaders van de gereformeerde confessies 

De Acte van Afscheiding van Ulrum is, evenals de daarop aansluitende Toespraak en Uit
nodiging een document met een sterk appellerend karakter dat zich wil gronden op de 
Bijbel en de belijdenissen van de kerk. 
De Cocks publicatie Wederlegging van het goddelooze stuk, getiteld: Beschouwing van de Belijde
nis des Geloofs; onlangs door een onbekende nachtuü uitgegeven '™ was gericht was tegen dr. G 
Benthem Reddingius te Assen die een vrijzinnige interpretatie gaf van de belijdenis
sen van de kerk. De Cock heeft tijdens de laatste maand van zijn gevangenschap in 
Groningen een weerwoord geschreven waarin hij tegen de liberale theologie (met 
remonstrantse en socininaanse elementen) stelling nam en de gereformeerde belijde
nis verdedigde. Dat laatste betrof zowel de NGB als de DL. 
Uit de inleiding van W. van 't Spijker op De Cocks Weerlegging citeren we: "De kennis 
die De Cock had verworven van de theologie van de Reformatie stelde hem in staat 
om tot het hart van de zaak door te dringen. Met kracht verwierp hij de Baalsdienst 
van de vrije wil. Met vuur pleitte hij voor de leer van Gods vrije genade in Christus. 
Het liberalisme van zijn eigen dagen, zoals hij dit levensgroot ontmoette bij Red
dingius, stond voor hem op één lijn met het oude Remonstrantisme, met het Pelagi-
anisme, met het Socinianisme en niet minder met het Arianisme."'*' 
En verder: ...'blijkt, hoezeer hij (HdC) zich geworteld wist in de theologie van het 
Nederlandse na-Dordtse gereformeerde protestantisme.' "Door dit beeld aan zijn 
lezers voor te houden hoopte hij duidelijk te maken, dat de binding aan de behjdenis 
niet maar een formele aangelegenheid was, maar een zaak van oprechte verbonden
heid met het levende geloof der vaderen.. ."'^^ 
Inzake het handhaven van de gereformeerde belijdenis stelt De Cock dat zijn colle
ga's Engels, Le Roy en Cramer von Baumgarten ook geen juiste houding aannemen 
tegenover de oprukkende liberale theologie.'"^ 

" " H de Cock, VnenddijkanbtooTd(mZi\ in VG,1, 157w 
^''^H de Cock, Verdedtging tegenéamiallm (1934), in KG, 1,435-484 
'"»H deCock, Wederlegging (1835),in VG ,\\, 183-256 Over wat Benthem Reddingius leerde kan men 

in samenvattende vorm lezen op p 263 (noot 207) Hij stelde de belijdenisgeschnften gelijk met de 
apocnefe boeken, vgl art 6 NGB 

' " W van 't Spijker, Inleiding op H de Cock, Wederlegging , m VG II, 180 
182 Vgl W van 't Spijker, De binding aan de belijdenis In In trouw gescheiden, 49-72. 
|» 'H dftCoA, De sluwe (1836), m F C , II, 363-394 
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d. De kerk en haar ambten 
De kerk is, aldus De Cock, Gods werk; Hij vergadert daar de ware gelovigen en hun 
kinderen; vgl. art. 27-29 NGB. Zij is Gods verbondsgemeente en vormt een ambte
lijk geordend geheel. Geen kerk zonder vaste ambten. 
De kerk is ook zuU en fundament der waarheid. Dat geldt, aldus De Cock, zonder 
enige beperking in elke periode van haar bestaan, en dit dient dan ook met name in 
dagen van spanningen en kerkstrijd helder te worden toegepast. De kerk moet zuiver 
blijven in haar Schriftuurlijke belijdenis en deze dus handhaven. 
De Cock onderscheidde scherp tussen ware en valse kerk, zoals de NGB dat ook 
doet. Daarbij concretiseerde hij dit met de verwijzing naar de Hervormde Kerk die 
de kenmerken van de valse kerk ging vertonen, m.n. omdat ze niet meer optrad 
ter bescherming en verdediging van de gereformeerde belijdenis. De Cock stelde 
daarom dat de kerk de ware gelovigen dient te beschermen tegen aantijgingen van 
voorgangers die afstand hebben genomen van de gereformeerde leer. Hij oordeelde 
scherp over laatdunkendheid en spot waarmee enkele van deze voorgangers hun 
gereformeerde kerkleden bejegenden. 
Alle dienaren van het Woord dienden gebonden te zijn aan hun eens gegeven amb
telijke beloften'^*. Ook de (belijdende) kerkleden stonden in 'het ambt van alle gelo
vigen' en van hen werd dan ook verwacht dat ze tegen de valse kerk zouden kiezen 
en de ware kerk laten institueren als dit op grond van de Schrift en de belijdenis van 
de kerk nodig vereist werd. Afscheiding betekende dan ook allerminst een breuk met 
de ware kerk, maar vormde in 1834 de voorwaarde voor de wettige voortzetting 
ervan. Separatisme dat zich min of meer schuil hield in het conventikel was voor De 
Cock onaanvaardbaar. Zijn kerkeUjk opbouwwerk was zonder meer bedoeld om het 
(tijdelijke) conventikel om te bouwen tot ware kerk.'^^ 
Voor De Cock stond het herdersambt van dienaar des Woords vrijwel gelijk aan dat 
van de oefenaar'^'' Hierover kreeg hij verschil van mening met ds. S. van Velzen. 

e. Verbond, doop en avondmaal 
Na de reeds door ons besproken thema's betreffende verbond, doop en avondmaal 
dient het volgende als een samenvatting. De Cock zag het door God ingestelde 
Verbond als de gemeenschap waarin volwassenen en kinderen samen hun plaats 
mochten innemen. Groot en klein mochten ze delen in de beloften die God hen had 
gedaan. Deze beloften vormden de inhoud van Gods aanbod van genade. Ze waren 
bestemd voor de hele gemeente; niet slechts voor een exclusief gezelschap van vro
men en uitverkorenen. 
De doop behoorde, zoals we eerder al aangaven, aan alle kinderen der gemeente 
te worden bediend. Die gold dus voor allen die een bestaande relatie met de kerk 
hadden, ook al hield die relatie 'slechts' in dat een van de ouders ooit was gedoopt. 
'Kinderen der gemeente' waren volgens De Cock 'alle kinderen welke de gemeente 
als op haar zaad eene naauwe betrekking heeft'."" Daarbij was het geloof van de 
ouders wel een beslissend punt: de doopouders moesten in hun levenswandel laten 

M. Drayer, Inleiding op H. de Cock, Verdediging van de ware gereformeerde leer..., in: VG., I, 67 
Zie hierover de uitgebreide beschouwing van W. van 't Spijker, De Kerk bij Hendnk de Cock, 26v. 
H. de Cock, Wederlegging..., in: VG., II, 241. 
H. de Cock, Eene korle verklaring san den kinderdoop [1837], 3; in VG., II, 493. 
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zien dat ze tot gelovigen konden worden gerekend. Maar zelfs als het Idnd 'onge-
nadigde booze ouders' had, dan nog behoorde het te worden gedoopt, want met 
de doop werd het kind 'der gansche Gemeente aanbevolen'.'"" Primair gold dat het 
kind deel uitmaakte van het Verbond. Daarom sprak hij ook vrijmoedig over het 'in 
Christus geheiligd'. Deze moet men, aldus De Cock, niet opvatten alsof het gaat 
over 'inklevende heiligheid' of een 'lidmaatschap steunende op wedergeboorte', 
maar hier wordt bedoeld een 'betrekkelijke verbondsheiligheid', d.w.z. een relatio
nele heiligheid.''' 

De in het noorden van Nederland bekende praktijk van het doen van geloofsbelijde
nis op lat(re) leeftijd was voor De Cock reden om de doop aan kinderen van oudere 
doopleden niet te weigeren. Wel was pastorale begeleiding gewenst om ook deze 
ouders te brengen tot belijdenis. Of het bij De Cock in voorkomende gevallen steeds 
nodig was om doopgetuigen in te schakelen is niet met zekerheid te zeggen. 
De avondmaalspraktijk bij De Cock is te kenschetsen als het gelovige gebruik van dit 
sacrament dat God voor de gelovigen had ingesteld. De zaak van het zelfonderzoek, 
gestimuleerd en gestipuleerd via de voorbereiding in de week voorafgaand aan de 
viering, kwam bij De Cock niet in bijzondere vorm naar voren. De uitnodiging om 
de tekenen van Gods genade te ontvangen diende door iedere gelovige te worden 
aangenomen. Van de bevindelijke eisen om de kenmerken van een wedergeboren 
leven te tonen is bij hem geen sprake. De kerkenraad diende via de uitoefening van 
de kerkelijke tucht wel de wacht te betrekken bij het avondmaal. 

f. De predest inatie 
In De Cocks theologie had de leer van Gods verkiezing en verwerping een promi
nente plaats. Het hjkt er zelfs op dat deze het hele theologische veld beheerst; dat is 
mede veroorzaakt door het feit dat De Cock meerdere malen op deze leer is aan
gevallen. Hij werd ertoe gedwongen om 'de leer van Dordt' hoog te houden. Toch 
kan men vanuit de bronnen niet volhouden dat dit uitliep op dominantie tegenover 
andere theologische thema's. De leer van de dubbele predestinatie neemt o.i. een 
even voorname plaats in als zijn leer over verbond en doop en zijn leer van de kerk. 
Wanneer men later in de kerken van de Afscheiding twee theologische lijnen kan 
aanwijzen, een 'verbondsmatige' en een 'verkiezingsgerichte' lijn,'**" dan is het niet 
juist om Hendrik de Cock op een van deze lijnen vast te klemmen. Theologische een
zijdigheden van later lijd kan men bij De Cock o.i. beter buiten de lijnen houden. 
De Cock leerde dat God, in zijn eeuwig raadsbesluit een deel van de mensheid uit
verkoren voor het eeuwige leven; een ander deel voor de eeuwige dood. Deze godde
lijke uitverkiezing was gegrond in liefde van Christus voor zondaren. Zijn heilswerk 
was toereikend om alle mensen te behouden; het evangelie werd dan ook aan alle 
mensen verkondigd. Maar, zo waarschuwde De Cock, indien Gods hefde werd afge
wezen had men te vrezen voor Gods toorn. Verkiezing en verwerping waren de twee 
vaste aspecten van het aanbod van Gods genade - men kan hier spreken van 'dub
bele predestinatie'. Deze geloofsgedachte werd 'het credo van de Afscheiding' en was 

H. de Cock, Kinderdoop, 7 , . VG., II. 495 
H. de Cock, Wederkggende beschouwing ... (1837), in: VG., II, 551. 
Vgl. K. van der Zwaag, AJwachten of verwachten?, 564w 
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fundamenteel vreemd aan de supranaturalistische theologie en de latere liberale of 
moderne theologie. '^' 
Het mensbeeld werd bij De Cock beheerst door de gedachte dat de mens - sinds de 
zondeval ~ van nature tegenover God stond; zo was hij dan ook 'ten diepste verne
derd'. Het was alleen Gods werk in de roeping van de zondaar en in de rechtvaardig-
verklaring. En daarom moest God 'tot het hoogste te worden geprezen'. 
De prediking diende mensen op te wekken en aan te sporen om ernst te maken 
met Gods beloften van heil in Christus. Dat appel tot geloof en bekering betekende 
bij De Cock niet dat het aan de mens zelf stond om behouden te worden. Dat was 
alleen Gods werk. De gelovige verantwoordelijkheid van de mens kreeg bij De Cock 
veel nadruk, al zal het in zijn pastorale praktijk wel zijn voorgekomen dat hij met 
lijdelijkheid en zware bevindelijkheid te maken kreeg. Hij was daarin niet rigou
reus, maar begrijpend-pastoraal. Openbare zonden werden aangemerkt als belem
meringen voor deelname aan de sacramenten. De staat van de gelovige die minder 
geloofsbevinding kende, hoefde geen belemmering te betekenen. De zekerheid van 
het geloof hing niet af van de mens, maar van Gods genade. Dat de doorwerking 
van Gods verkiezende genade in het mensenleven tot uiting kwam in de vernieuwing 
van het leven, heeft bij De Cock weinig specifieke aandacht gekregen. Mee daardoor 
bleef de waardering voor de cultuur in zijn geestelijk en kerkelijk klimaat duidelijk 
achterwege. 

g. Israels terugkeer 
In de levensbeschrijving van Hendrik de Cock door zijn zoon Helenius wordt mel
ding gemaakt van een specifiek trekje in de toekomstverwachting van zijn vader. We 
citeren: "Wel leefde vader in de verwachting, dat groote gebeurtenissen weldra zou
den plaatsvinden: zelfs geloofde hij dat Israel als natie teruggevoerd zoude worden 
naar het land der vaderen en zag in spoorwegen en stoombooten één der middelen 
waardoor de profetieën betrekkelijk de groote wereldgebeurtenissen in vervulling 
zouden treden, doch hij stelde zich het rijk van Christus altoos voor, als een gees
telijke rijk, dat met de rijkdom dezer aarde niets gemeen heeft, en hij verwachtte 
geene andere zichtbare komst des Heeren, dan die op de wolken, om gerichte te 
houden over allen. De naaste toekomst stelde hij zich als eene zeer treurige voor. 
Hij verwachtte drukkende tijden, zoowel voor de wereld in 't algemeen als voor de 
gemeente Gods in 't bijzonder, waarom dan ook het woord 'Zalig is hij die waakt en 
zijne kleederen bewaart' gedurig door hem werd herhaald."'''^ 
De hier beschreven aanzet tot een Israël-visie is bij De Cock qua herkomst niet exact 
aan te wijzen. Hij heeft zich daarover niet in het bijzonder uitgelaten. Het is echter 
aannemelijk dat De Cock hierin de opvattingen van W a Brakel volgde die de Joden 
in het Nieuwe Testament, ook na de kruisiging van Jezus, als 'kinderen des verbonds' 
aanduidde.''" Brakel stelde hierbij de vraag: "Of de Joodsche natie uit alle gewesten 
van de wereld, en van onder alle volkeren des aardbodems, onder welke zij verstrooid 

''" Dit aspect van De Cocks theologie is breed uitgewerkt door A.G. Honig, Van Comne tot De Cock, of: Het 
Credo der Afscheiding;, en K. Schilder, De dogmatische beteekenis der 'Afscheiding' ook voor onzen tijd. 

' « Helenius de Cock, Hendnk de Cock, 627. 
'" 'Vgl. G.J. van Klinken, Opvattingen m de Gereformeerde Kerken m Nederland over het Jodendom, 1896-1970; 

Kampen 1996, 9. Van Klinken maakt geen melding van de specifieke opvatting van De Cock over de 
toekomst van de Joden. 
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zijn, wederom bij elkander vergaderd zullen worden, en in het land Kanaan en alle 
die landen aan Abraham beloofd, zullen komen en wonen, en Jeruzalem herbouwd 
zal worden?" En zijn antwoord was even resoluut als helder: "Wij gelooven, dat 
het geschieden zal,..." Hij liet er echter op volgen: ". . . doch wij ontkennen, dat de 
tempel herbouwd zal worden dat daarin de vonge wijze van godsdienst gepleegd 
zal worden...""* Brakel was gezaghebbend in afgescheiden knngen; toch heeft De 
Cock diens opvattingen niet als een soort dogma gehanteerd, maar eerder als een 
persoonlijke gedachtegang gekoesterd. 
Dat lag anders bij H.P. Scholte, die een aanhanger werd van het Darbisme''"'' en 
geloofde datjezus na zijn terugkeer duizend jaar als Hoofd van zijn gemeente zal 
regeren  de leer van het chiliasme. Deze leer werd door De Cock als in strijd met 
het Woord van God en de formulieren van de kerk verworpen.''^ 
Vermoedelijk heeft De Cock via het Reveil, met name via de inzichten van Isaac de 
Costa en Abraham Capadose over hun volk, geleerd in deze trant te denken over de 
toekomst van het oude Bondsvolk. Duidelijk is wel dat De Cock aan de christelijke 
toekomstverwachting geen enkele afbreuk heeft gedaan.'^' 

h. De kerkorde 
De Cocks kerkordelijk ideaal werd bepaald door aloude gereformeerdpresbyteriale 
pnncipes, zoals die vanaf de 16'''' en 17* eeuw waren gehanteerd. Zijn wens was dan 
ook de terugkeer naar de Dordtse Kerkorde. '̂ * Hij ging daar in de eerste tijd na 
1834, naar onze inschatting, tamelijk ongenuanceerd mee om Dat er aanpassingen 
dienden te worden aangebracht in de oude formuleringen werd door hem (waar

schijnlijk) als een bijkomstige zaak beschouwd. De moeilijkheden met zijn mede

afgescheidenen maakten duidelijk dat er sterke divergenties bestonden die deels 
samenhingen met het independentisme. De Cocks wil om de eenheid van de kerk te 
bewaren bracht hem tijdelijk tot een welwillende houding t.o.v. een nieuwe kerkorde; 
maar sinds 1840 werd de koers naar een licht herziene Dordtse kerkorde ingezet. 

i. De l iturgie 
Reeds in de Acte van Afscheiding (van Ulrum) was uitgesproken dat de afgescheide

nen zich in de 'openbare Godsdienstoefeningen' walden nchten 'naar de aloude ker

kelijke Liturgie, en de kerkenordening, opgesteld door de Dordrechtsche Sijnode'.'^' 
Deze gedachte werd met grote instemming overgenomen door de auteur J. Klok, bij 

"■•W a Brakel, ReMijke Godsdienst, Derde deel, 136 (derde druk, Rotterdam z j , 19081909) 
"' 'In 1842 schreef H P Scholte een in waarderende bewoordingen gesteld voorwoord in het boekje van 

J N Darby, De hoop van de Gemeente van Christus Over de verhouding Afscheiding  Darbisme o m M te 
Velde, Ontmoeting tussen Afscheiding en Darbisme, in De Hoeksteen, 13 (1984), 5865 

' *Hel de Cock, Hendnk, &2Gv 
" ' J van Eijnatten, Hollandse Apocalyps Eindtijdlectuur en pubheke vertogen in Nederland, 17401840, 

m Jaarboek geschiedenis jYederlands protestantisme, }g 8 (2000), 2145, de auteur betrekt De Cock niet zijn 
uiteenzettingen, maar zijn studie levert wel een interessant beeld op hoe men in de kringen van het 
Reveil en bij vele afgescheidenen dacht over de toekomst van Israel en van kerk en wereld In het stan

daardwerk van W van 't Spijker (red), Eschatohgie  Handboek over de chnslelijke toekomstverwachting, geeft 
G C den Hertog (370273) evenmin een afzonderlijke paragraaf aan over eschatologische visies onder 
de afgescheiden predikanten 

'" Vgl Acte van Afscheiding (Ulrum), m VG ,1, 608 
' " Hierover o m K W de Jong, Ordening van dienst, 34w. 
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wiens felle kritiek op de Evangelische Gezangen De Cock zich volledig aansloot.^°° 
De officiële kerkelijke vertolking van dit gedachtegoed werd vastgesteld in het Adres 
aan de koning van de eerste synode van de afgescheiden kerken (1836). Daarin werd 
de handhaving van de drie formulieren van eenheid gekoppeld aan het herstel van 
de oude 'Liturgie der Gereformeerde Kerk', zoals die was vastgelegd in de bundel 
liturgische formulieren. Daarmee was voor de afgescheiden kerken de vernieuwing 
van de NHK, die in 1817 hun beslag hadden gekregen, van de baan. "In de bijeen
komsten der gemeenten zal men gebruik blijven maken van de gewone berijming 
der 150 Psalmen Davids en der liederen, die men in de Bijbel vindt, nalatende en 
werende uit de openbare vergaderingen der gemeente de menschelijke gezangen, 
welke niet in den Bijbel gevonden worden, opdat het werk van menschen niet worde 
gelijk gesteld met het werk van mannen, die gesproken hebben, gedreven door den 
H. Geest."2°' 
Bijna een eeuw lang hebben de Gereformeerde Kerken zich gehouden aan de bepa
lingen t.a.v. de liturgie van de eerste synode van de afgescheiden kerken. 

j . Overheid en kerk'°^ 
Met betrekking tot de visie op de verhouding kerk en overheid valt bij De Cock een 
romantisch-historische benadering waar te nemen. Ondanks de felle vervolgingen 
van de afgescheidenen benadrukt hij - in de lijn van de letterlijke betekenis van art. 
36 van de NGB - de taak van de overheid om de valse godsdienst uit te roeien en de 
ware kerk te beschermen. De koning moet optreden om de kerk bij de waarheid van 
Gods Woord en de goede belijdenis te bewaren; daarom ook stuurde De Cock zijn 
heruitgave van de DL naar Willem L In alle Adressen aan de Nederlandse overheden 
komt deze gedachte naar voren en wordt tevens met eerbied en ontzag gesproken 
over de daden van het Oranjehuis in het verleden en wordt datzelfde vorstenhuis 
opgeroepen tot daden in het heden. Daartoe rekende De Cock zelfs het bijeenroepen 
van een nationale synode a la Dordrecht 1618/19, iets wat weinig medestanders 
hem zouden nazeggen. De Cock is met deze gedachte consistent geweest, gelet op 
het feit dat hij al in 1832 zijn theocratisch ideaal had uitgetekend in zijn geschrift 
Ernstige en hartelijke toespraak aan mijne landgenooten.^"^ 

Het tegemoetkomen aan de eisen van de overheid inzake de erkenning van de afge
scheiden gemeenten kan men zien als een compromis waarin het verlies van de naam 
'gereformeerd' gecompenseerd werd door de vrijheid om als gemeente in de samen
leving te fungeren. 

k. Cultuurwaardering 
Van waardering voor allerlei cultuuruitingen (toneel, muziek, literatuur) was bij De 
Cock nauwelijks of geen sprake. Uit zijn biografie blijkt dat hij zó sterk betrokken 

^''' De Cocks eigen visie treft men aan in De zoogenaamde Evatigeluche Gezangen (1835), in VG, II, 133-166, 
en in De dagon onzer dagen, in VG, II, 407-425 De kntiek van De Cock op de Gezangen betrof naast de 
inhoud ook de wijze van invoenng en ervan en de zangwijzen 'eer het tooneel dan de kerk voegende' 
(166) Over deze zaak handelt de scnptie van G M \an den Bnnk, 'De Cock en het kerklied Zijn 
redenen tot het niet zingen van de Evangehsche Gezangen', Theol Fac UvU, 2006 

^'" Art 67 van de Handelingen van de Opzieners der Gemeente Jesu Cknsti, i ergaderd te Amsterdam [1836], 32. 
202 Vgl. ons hoofdstuk 'Schreeuw om recht', eerder in deze studie 
2»'H de Cock, FG , I, 268 
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was op kerkelijke zaken dat hij - afgezien van zijn boekenbezit en een korte periode 
in zijn tweede gemeente (toen was hij op reis en bezocht een opera in Aken) — zich 
niet heeft georiënteerd op de cultuur van zijn dagen, stel dat hij dat al zou hebben 
gewild. De krachtige concentratie op een puriteins getinte levensvisie heeft sturend 
en remmend gewerkt op mogelijke wensen in de richting van de cultuur Daarbij 
moet tevens in rekening gebracht worden dat de volgelingen van De Cock voor het 
overgrote deel ook niet over tijd en geld beschikten om aan cultuuruitingen van deze 
wereld mee te doen. Cultuur stond aan de periferie van hun bestaan en werd veels
zins beschouwd als ijdel tijdverdrijf 

SAMENVATTING 

Het is niet bepaald eenvoudig om 'de theologie' van Hendrik de Cock in beeld te 
krijgen. Toch willen we een poging doen een samenvattende profielschets te geven. 
Het geheel van het bronmateriaal overziende typeren we De Cock, vanuit een door 
het supra-naturalisme bepaald theologisch milieu, als een gereformeerd theoloog die in 
beweging kwam toen hij Calvijn had ontdekt. De lezing van diens (verkorte) Institutie 
markeerde de ommekeer in De Cocks geloofsopvattingen. In samenhang daarmee 
begon De Cock open te staan voor het Reveil als bezinnings- en opwekkingsbewe
ging. Hij en verwierf zich een vernieuwd inzicht in de waarde van de Europese refor
matie van de IS'*" eeuw: niet alleen als een fundamentele los-van-Rome beweging 
- waarbij de figuur van de moedige John Knox voor hem een excellent voorbeeld 
en inspiratiebron was - maar ook was de Reformatie een denkcentrum van waaruit 
leerstellingen van dissidente religieuze groepringen konden worden bestreden. Zo 
vormde volgens De Cock de Synode van Dordrecht 1618/19 een hoogtepunt in de 
verdere fundering en afbakening van de confessionalisering van de Reformatie. De 
actualiteit daarvan was in De Cocks eigen dagen levensgroot toen de Hervormde 
kerk geen weerstand meer leek te bieden tegen o.m. het remonstrantisme en het 
socinianisme. 
De Cocks hoge waardering van de Nadere Reformatie is eveneens een betekenisvol 
gegeven. In de lijn van deze vroomheidsbeweging wilde De Cock de levensheiliging 
niet slechts laten gelden in de sferen van persoonlijke geloofsbeleving, zoals die in de 
kleine kring van het conventikcl werd betracht (als 'orthodoxie van het hart'), maar 
heeft hij deze dienstbaar willen maken aan het geheel van de kerk en haar ambtelijke 
diensten. Daarbij speelde bij De Cock ook de gedachte dat terugkeer van de kerk tot 
haar zuivere bronnen, zou leiden tot herstel van de in verval geraakte Nederlandse 
natie. Hierin kan men De Cock zien als een nationaal-gereformeerde voorman, die 
het christen-zijn steeds relationeel zag; die daarmee de deur voorzichtig opende naar 
een christelijke visie op politiek, sociaal en onderwijskundig handelen. 
Vanuit de (diverse) bronnen van de Reformatie én die van de Nadere Reformatie 
was De Cock bezig gegaan met een poging tot erkenning en herstel c.q. reformatie 
van kerk en theologie. Dat deed hij binnen de kaders van de belijdenis van de chris
telijke kerk en met name de drie Nederlandse gereformeerde belijdenisgeschriften. 
Door deze confessies te verdedigen tegenover zijn 'liberale' tijdgenoten is De Cock 
ook te typeren als gereformeerd apologeet die zich heeft ingezet voor de binding aan de 
kerkelijke belijdenis. 
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Dit alles vond plaats in een context die permanent bepaald werd door confrontatie: 
eerst met het machtsblok van liberale theologen in de N H K die zich grotendeels 
schaarden rond de voormannen van de Groninger Richting; daarna ook met mede
standers die andere inzichten in leerstellig en/of kerkordelijk opzicht hadden dan 
hijzelf. De Cock heeft er nooit naar gestreefd de Afscheiding te voorzien van zijn 
theologisch stempel. Hij greep terug op wat hem vanuit de historie als zeer bruikbaar 
voorkwam. Zonder hem als voorstander van repristinatie te willen beschouwen, wil
len we stellen dat zijn sterke historische gerichtheid hem waarschijnlijk wel verhin
derd om vernieuwend bezig te zijn. Met name in zaken rond kerkorde en liturgie. 
Zijn visie op de rol van de overheid in kerkelijke zaken was eveneens sterk historisch 
gekleurd; men kan die als ronduit als onrealistisch beschouwen. In zijn verhouding 
tot zijn mede-afgescheidenen speelde De Cocks sterke wens tot het bewaren van de 
kerkelijke eenheid een hoofdrol; daarin heeft hij laten zien dat - vanuit een zekere 
relativering - bepaalde compromissen gesloten konden worden op 'ondergeschikte 
punten'. 

De Cock heeft na 1834 niet de rust en de tijd gekregen om thetisch bezig te zijn met 
het opzetten van een vernieuwde, gereformeerde theologie. Of hij daarvoor de juiste 
man zou zijn geweest, valt echter ook sterk te betwijfelen. Hij heeft zich meer op 
polemiek toegelegd en later op het praktische pad van kerkopbouw bewogen, dan 
dat hij een studeerkamergeleerde was. De door hem verzorgde opleiding was feitelijk 
de enige plaats waar hij zich - met zijn 'studenten' - bezig hield met het formuleren 
van theologische visies. 
K. Schilder schreef in 1934 niet zonder reden: "Wie verhandelingen schrijft over 
'de theologie der Afscheiding', behandelt een fictie."'"* In zijn denken over geloofs
thema's heeft De Cock zich niet opgesteld als vernieuwer, maar als bewaarder, redder en 
verdediger van de gereformeerde theologie/"'^ Hij heeft de bodem toebereid voor verder theo
logiseren in gereformeerde zin, zoals in Kampen zijn zoon Helenius en diens opvol
ger Herman Bavinck deden, die zich zagen als 'zonen van de Afscheiding'. Helenius 
de Cock nam gaandeweg 'steeds meer afstand tot het ultra-gereformeerde piëtis
me'.^"'' Herman Bavinck bleef zich op gezette tijden confronteren met de moderne 
theologie van zijn dagen, onder afwijzing van het pelagianisme en zijn 'oppervlakkig 
gebazel en gebeuzel' waarvan de calvinisten niet gediend zijn.'"' 

2<« Vgl. K. Schilder, Beginsel, recht en beteekenib der Afscheiding, in; Van 's Heeren wegen (1934), 49. 
205 Ygj pyy Grosheide, De Afscheiding en de theologie, in: Van 's Heeren wegen (1934), 142; Grosheide 

hanteert de trefwoorden 'redding', 'bewaring' en 'bevordering' als hij ingaat op de vraag naar de ver
nieuwing van de theologie door de voormannen van de Afscheiding. 

<̂* Aldus G.J. Schutte, Helenius de Cock, in BLONP, V; 
'"' H. Bavinck, Gereformeerde Dogmatiek {!''' druk), II, 309w. en; 322v\-. en 342w. Het citaat vindt men op p. 

357. 
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Bijlage 1 \ PREEKSCHETS OVER HEIDELBERGSE CATECHISMUS 

ZONDAG 1 

In het Archief De Cock [GA Kampen, inv. nr. 10) troffen we een door De Cock opge
stelde schets aan, bedoeld voor een preek over Zondag 1 (van de HC). Dat het een 
preekschets betreft is op te maken uit de structuur van zijn notities: na de 'Inleiding' 
wordt een driedeling aangegeven, die daarna bij elk van de delen stap voor stap 
wordt uitgewerkt. Daarbij valt hier op dat het eerste onderdeel van de schets de 
meeste ruimte krijgt, nl. 17 aandachtspunten; het tweede onderdeel bevat 'slechts' 5 
punten, terwijl het laatste deel als 'Toepassing' wordt aangeduid. Dit deel is echter 
onvolledig bewaard gebleven: slechts één uitgewerkt punt treffen we aan. . 
De datering van deze schets stellen we omstreeks 1830/31; daarbij houden we reke
ning met de Hturgie die bij deze schets staat aangegeven; De Cock schreef er bij: Ps. 
73: 12 en 13, en Gez. 31:2. Dit gezang luidt als volgt: 

Zoudt g'om een wuft geluk hier slaven. 
Dat bij 't genot reeds vliet. 
En met een handvol stofs begraven 
Wat eeuwig' aanwinst biedt? 
Uw hart, dat eindloos blijft begeeren. 
Is niet bestemd voor schijn; 
Uw grootsche taak is hier te leeren 
Aan God gelijk te zijn. 

Alleen al het gegeven dat De Cock een gezang laat zingen, is voldoende om als date
ring van deze preekschets te kiezen voor de tijd van voor de Afscheiding. Daaraan 
mogen we toevoegen dat dit overigens ernstige gezang zeker goed past bij een man 
uit het midden van de kerk. Het past niet goed bij een gereformeerde preek over 
Zondag 1 van de HC. Het eerste vers van G. 31 begint met de uitroep: 

"O sterveling, gevoel uw waarde; 
wat u in 't stof nog vleit, 
Uw hart is veel te groot voor 'd aarde, 
Gij leeft voor d'eeuwigheid'. 

Hier merken we nog betrekkelijk weinig van de doordenking van de Dordtse Leer
regels, zoals De Cock dat later deed, behalve dan in de toepassing waarin hij de 
verafgoding van de vrije wil als dwaling betitelt. 
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TEKST 

Zondag I. 

Inleiding! 

Om eenig werk te behartigen stelt men zich eenig einde voor. - Daarom begint de 
onderw. Eerst van het grote einde en stelt daarna de middelen voor. Zien wij 
I. Wat de eenige troost van een Christen zij. 
II. De hulpmiddelen tot die troost. 
III. Het behandelde zal ons dan tenslotte toep (= toepassen, HV). 

1. Eerst de eenige troost - wat troost zij -
2. Dien heeft de mensch nodig in zijn leven. 
3. 't zij men hem aanmerke als een zondaar 
4. of als een gelovige. 
5. Bijzonder in zijn sterven. 
6. Die een eenige troost moet zijn. 
7. En wel uw troost. 
8. Die troost nu bestaat n. (= noch) in tijdelijke eer, voordeel en vermaak 
9. Noch in zich zelf te zijn, zijn eigen 
10. Maar in Christus eigen te zijn 
11. 't welk nader verklaart wordt in de dingen nl. a. Hoe de gelovige zijn eigendom 

zij geworden; b. als zijn eigendom bewaard; c. verzekerd; d. en geheiligd. 
12. De gelovige wordt zijn eigendom 

a. door koop 
b. door overwinning 

13. Als zijn eigendom bewaard 
En wel zoo dat al het kwade ten goede van hem bestuurt wordt. 
14. Hij wordt van zijn aandeel verzekerd door den HGeest. 
15. En eindelijk Code geheiligd; en 
16. Wie kan er nu aan twijfelen of de eenige troost in 't leven en sterven bestaat 

daarin dat een zondaar met lijf en ziel beide in 't leven en in 't sterven Christus 
eigen zij, want 

a. Is hij des Heeren eigendom dan 
b. 't welk meest den gelovigen hunnen troost kan benemen is hun straf-

schuld en 't geweld des duivels. Doch J. Christus heeft voor 
c. De vrees voor het toekomend kwaad mag des Christens troost n. (= 

'niet') wegnemen 
d. Indien hij alleenlijk in dit leven op Christus... 
e. Niets eindelijk is er dat zijn troost meer stoort dan de natuurlijke traagh. 

des harten om voor hem geheel en alleen te leven. 
17. En deze troost waren ook de gelovigen des O.V (= Oude Verbond) deelachtig. 
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II. De hulpmiddelen nu tot dezen troost zijn de kennis 
1. der ellende 
2. der verlossing 
3. der dankbaarheid 
4. Deze hulpmiddelen toch zijn allermeest noodzakelijk en 
5. opgesteld en rustende op Gods Woord en de ondervinding der heiligen. 

(III) Toepassing! 

\'. Ziet hier nu Gel. De waarheid der leer van onze Hervormde Kerk. Die daarvan 
afdwalen en hun eigen vrije wil vergoden, verleiden zich zelven en anderen, maar 
beter is de ware Christen bedagt, dat hij zijn hoogste goed en troost stille in zich 
zelven krijgt en zijns Heeren geheel en al voor altoos eigen. 

EINDE TEKST. 

Enkele opmerkingen en conclusies: 
1. De Cock kent de enige troost (Z. 1 HC) alleen in Christus. 
2. De verzekering daarvan is het werk van de Heilige Geest. 
3. De Cock heeft oog voor de eenheid van Oud en Nieuw Verbond. 
4. Hij noemt als de kerk die hij dient 'onze Hervormde kerk'. 
5. In die kerk is 'de waarheid der leer' te vinden. 
6. De Cock wijst op de 'eigen vrije wil' als verleidelijk voor de mens zelf en 

voor anderen. 

Uit deze aandachtspunten kan men afleiden dat De Cock een prediker was die zijn 
hoorders in alle ernst voorhield dat ze eigendom mochten zijn van Christus en zo de 
troost van God ontvangen. 
Met deze prediking is het denkbaar om De Cock theologisch en confessioneel te posi
tioneren in de kring van de gematigde rechtervleugel van de NHK. Ook kan men 
er uit afleiden dat hij signalen afgeeft - met name inzake de verwerping van de vrije 
wil - die hem in later tijd typeren als een voluit gereformeerd prediker. 

655 



Hendrik de Cock (1801 1842) 

Bijlage 2 \ H E N D R I K D E C O C K S O P V A T T I N G O V E R 

PERIODISERING EN DUIDING VAN DE 

KERKGESCHIEDENIS 

In het archief De Cock bevindt zich een door Hendnk de Cock geschreven epistel 
van 8 bladzijden^"^ onder de titel Kerkgeschiedenis, het documentje draagt de onderti
tel Kerkelijke geschudems in 6 tijdperken Het geheel vormt een poging tot penodisenng 
van de kerkhistone op basis van een theologische duiding ervan We nemen de tekst 
hier over en geven enkele annotaties 

TEKST 

1'" Tijdperk onder de zegelen van 33 — 303 of Constantijn de Groot 
V Het eerste zegel, het witte paard, vertoont de overwinning van het Evangehe in 
die tijd 't welk uitgebreid wierd in Afnca aan de kusten van de Middellandsche Zee 
Egypte en Morenland, in Azia in het Joodsche land Arable Persia Babilonie Syne 
Klein Azia en andere landen, in Europa in Macedonië Gnekenland, Itahe, en denke-
hjk ook Franknjk en Spanje 
2" Het tweede zegel, het rode Paard, vertoont de vervolging van het Evangehe voorna-
mehjk onder 10 zware vervolgingen 1 van Nero 64, 2 Domitianus 91, 3 Trajanus 
98, 4 Adnanus in 120, 5 Antonius Pius en M Aurehus 139, 6 Severus in 203, 7 
Maximinius 235, 8 Decius in 250, 9 Valenanus in 258, 10 Diocletianus in 303 
3*̂  Het derde zegel, het zwarte Paard, vertoont de verandering van het Evangelie door 
de ketters als Simon Magus, Ebion, Cennthus, de valsche apostelen, Gnostieken, 
Cainieten, Sethieten enz Onder de voornaamste Leeraars waren Clemens Romans, 
Ignatius, Polycarpus, Justinus Martyr, Irenaeus, Clemens Alexandnnus, TertuUia-
nus 
4 ' Het vierde zegel, het vale Paard, vertoont de dodelijke toestand der kerk onder 
Diocletiaan, die meende de kerk uitgeroeid te hebben 
5' Het vijfde zegel, het zugten van de zielen onder het allaar, vertoont het verlangen der 
kerk dat de Heere het bloed Zijner gunstgenoten mogt wreken, de vijanden straffen 
en Zijn volk verblijden 
6*̂  Het zesde zegel vertoont die wrake Gods die zigtbaar gekomen is ook over vele 
Tyrannen, de Heidensche Afgodspnesters en het Heidensche volk En 
y Het zevende zegel, het half uur stilzwijgen, vertoont de korte ruste en verblijding die 
de Heere Zijn kerk onder Constantijn gegeven heeft, en die al spoedig door de ket-
tenjen van Anus en anderen verstoord heeft 

Ilde en lilde Tijdperk onder de Bazuinen tot 1517 
Ilde Tijdperk tot 606 of Bonifatius de 3'' die het eerst tot Paus verheven is door de 
keizermoordenaar Phocas "̂̂  

Archief De Cock GA Kampen inv nr 16 
Keizer Phocas was m 602 aan de macht gekomen nadat hij keizer Mauntius en diens familie had ver 
moord Phocas geldt als het afschuwelijkste monster onder de heersers van Byzantium Hans Kuhner 
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1' De eerste Bazuin vertoont ons de ketterij van Anus^'" veroordeeld m 325 te 
Niceen, die velen door zijn kettenj omtrent Chnstus eeuwige Zoonschap verleidde, 
en den weg baande voor de Antichnst, waartoe ook medewerkte de verplaatsing van 
de zetel des rijks naar Constantinopel 
2 De 2' Bazuin toont ons de heerschzucht der Pnesters, wier hoofdzetels al spoe
dig waren Rome, Constantinopel, Alexandne en Antiochie Ook daarna Jeruzalem 
eershalve, totdat Rome in 606 overwon 
3'' De 3 * toont ons de ketterij van Pelagius, een Engelsche monnik,^" die dwaalde 
omtrent de vnje wil en kragten des menschen, gevolgd daarna en daann door de 
Remonstranten en alle vnjewildnjvers en eigenkragtenheffers, veroordeeld te Car
thago in 412 
4' De 4''"' toont ons de diusternis en dwaling die de komst van den Antichnst vooraf
ging in de 5'^, 6'^' en 't begin der 7* eeuw 
5' De vijfde bazuin toont ons de opkomst van den Antichnst in 606 
III Het 5* Tijdperk onder de beide laatste Bazuinen loopt van 606 tot 1517 
& De zesde bazuin toont ons den Arabischen valschen Profeet Mahomed die m 622 
van Mekka naar Medina vlugtte, vanwaar hun tijdrekening begint 
7̂  De 7* Bazuin bevat twee zaken 
A De staat der kerke in die dagen voorgesteld, onder het meten van den tempel 

en het uitlaten van den voorhof, welke laatste de eerste vertreden zou 42 maan
den of 1260 dagen d u jaren, welke de Anüchnst de kerke gedrukt heeft onder 
haar 

B Den staat der getuigen met zakken bekleed en profeteerende 1260 dagen 

A 
1' De staat der kerke was onder die tijd treung, door domheid, afgodenj, bijgeloof 
en heerschzucht 
2' In dezen tijd valt voor omstreeks het jaar 800 in het oosten en in het westen den 
stnjd over den beeldensdienst in de kerken 
3'' De ten top gevoerde heerschzucht en Goddeloosheid der Pausen, onder welke 
uitmunten Gregonus de 7*, 1076 bij 't begin van de Kruistogten en Innocentius III 
in 1215 de Kruistogten was opwekkende, ook die tegen de Waldenzen 
4'̂  De 10* eeuw wordt in 't bijzonder de ijzeren eeuw genoemd door het toenemend 
verval, ruwheid & domheid 
5"̂  In de 11'*'" eeuw beginnen de kruistogten nl 1079 en duren tot 1244 waardoor 
Rome gestijfd wierd en wel 200 000 menschen vernield zijn 

B 
1'' Van heverlede begon wederom eemg hgt door te breken, vooral in de 15* eeuw, 
door Reuchlin, Ganzevoort en andere geleerden 
2' Tevoren waren als getuigen der waarheid en martelaren bijzonder bekend gewor-

Geschiedents der Pausen 37 Bonifatius is pas eenjaar na zijn verkiezing als paus opgetreden toen kwam 
de goedkeuring van keizer Phocas af die erkende dat de paus in Rome het hoofd was van alle chnste 
lijke kerken 

•"" In de marge noteerde De Cock bij de naam Anus Athanasius was zijn bestnjder 
" Hier schreef De Cock in de marge Augustinus zijn bestnjder 
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den in de 12* eeuw 1135 Petrus de Bruis^'^ en Hendrik van Toulouze^'^ ook in de 
12* eeuw 1160 Petrus Waldus naar wien de Waldenzen genoemd zijn. In de 13* 
eeuw de Prins van Armaryk^" 1214 en ook Gerardus SaqareP'^ en Dulcinius van 
Navara^'^ die door den Paus met 6000 van de hunnen verdrukt zijn In de 14* eeuw 
1370 of daarna treedt Wiclef in Engeland op, wiens navolgers Wiclefiten genaamd 
zijn en wiens beenderen nog verbrand zijn na zijn dood. In de 15* eeuw 1414 Joh 
Hus en Hieronimus van Praag in Bohemen die beide te Constans veroordeeld en 
verbrand zijn, en wier navolgers genaamd zijn Hussieten of Boheemsche Broeders 
die onder den blinden Ziska verwonderlijk voor het geloof gestreden hebben; en 
hierop zijn in de 16* eeuw gevolgd met Luther die in 1517 voor de dag kwam, 
Zwinglius in Zwitserland ook Calvijn te Geneve, in Schotland John Knox hier Guido 
de Bres en Pegrin de la Grange en menigte andere mannen van name, Thomas 
Cranmer in Engeland. 

De Reformatie drong door: 
a. In Frankrijk ten halven, totdat in 1672 ^'' de vnjheid die bijna 100 jaren tevoren 
gegeven was door Hendrik de 4''' bij het Edict van Nantes wederom ingetrokken en 
vernietigd werd door Lodewijk de 14*. 
b. In onderscheiden Duitsche Staten waarin die na velerey worstelingen en meerdere 
of mindere bevestiging volkomen bevestigd wderd in de Munstersche vrede in 1648, 
In Duitschland en ook in de Noordsche staten beven zij meest Luthersch. 
e. Hier in ons vaderland waar ook de Munstersche vrede de volle bevestiging was in 
dezen. 
d. In Engeland waar de Reformatie bijzonder tot stand kwam onder de koningin 
Elisabeth in het 2* gedeelte der 16''' eeuw; daar bleef de Bisschoppehjke regeenng. 
e. In Schotland kwam ook al vroeg door John Knox de Reformatie tot stand. Daar 
was de kerkregeermg en kerkinrigting gelijk hier. De koningen en koninginnen ble
ven echter nogal een geruimen tijd Paaps. 

'̂̂  Petrus de Bruis (Bruys) was een rondtrekkende prediker (ex-pnester) in Zuid-Franknjk aan het begin van 
de 12'' eeuw; hij was uiterst kntisch t o v de clerus en wenste radicale hervormingen, hij stond los van de 
Katharen, was voorstander van een 'Geestkerk' van zuivere gelovigen Door de kerk veroordeeld werd 
hij in 1126 verbrand Hendnk van I^usanne nam daarna de leiding op zich van het 'Petrobrusianisme 
A Borst, R.G G , 5, 251 Theun de Vnes, Ketters, 234, geeft als jaar van zijn verbranding 1139 of 1140 

"•' Hendnk van Toulouze, beter bekend als Hendnk van Lausanne, was benedictijner monnik en werd de 
opvolger van Petrus van Bruis Hij werd door Bernard van Clairvaux uit Zuid-Franknjk verdreven m 
1145 A Borst, ft G G, 3, 204 Vgl Theun de Vnes, fttora, 232v 

'̂* Over de 'Pnns van Armaryk' staan ons geen gegevens ter beschikking 
'̂̂  Bedoeld is Gerardo Segareth, hij stieri in 1300 Volgens Theun de Vnes, Ketters, 275v, was hij een arm 

en ongeletterd man met onmiskenbaar dweepzieke inslag, werd door de Franciscanen geweigerd als 
broeder te worden aangenomen, daarna zette G S zelf een apostohsche beweging op, plm 1260, die 
de naam kreeg Apostelbroeders, waann ruimte was voor leken die krachtiger dan Franciscus van Assist 
het 'oerchnstelijke' armoede-ideaal nastreefden O Ruhde, ROG ,l,5\0 

"^^^ Duleinus vanJVnvarre (Fra Dolano) was leider van een radicale, apostolische armoedebeweging, waarin 
bezit pnncipieel uit den boze was Hij wilde een gemeenschap zonder regels, die leefde in 'de vrijheid 
van de Geest' Zijn volgelingen werden als dulcinisten hevig vervolgd in 1307 werd een kruistocht 
tegen de beweging ingezet waarbij D en 140 volgehngen werden gevangen genomen en terechtgesteld 
(1 jum 1307) H Jedin, Handbuch der Kirchegeschichte, I I I /2 , 310 Zie ook. Umberto Eco, In naam van de 
Roos Amsterdam 1984 

' " Hier zal bedoeld zijn het jaar 1685 
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Onder de ketters uit de Reformatie voorkomen waren: 
a. De wederdopers die zich al spoedig begonnen te vertonen tussen 1520 3n 

1530. 
b. De Socinianen, die van Laelius Socinus, een edelman in 't midden der 16'''' eeuw 

hun oorsprong hebben, wiens neef Faustus Socinus zijn ketterij daarna ijverig 
verbreidde en meest ingang vond in Polen en Zevenbergen. Calvijn was een 
hunner gerigte bestrijders. 

c. De Remonstranten opgekomen in 't begin van de 17* eeuw, Arminius Prof te 
Leiden was hun eerste verleider. Zij zijn veroordeeld in de Dordtsche Synode 
van 1618 en 1619. Gomarus was hun eerste en voorname bestrijder. 

IV Het vierde tijdperk onder de 7 Fiolen loopt van 1517 tot de val van Rome. 
1'. De 1'" Fiool bragt een kwaad gezweer aan de menschen die het merkteeken des 
Beestes hadden, hetwelk geschied is door(dat) de Reformatie het Beest toen en velen 
zijn magt & glans verloren hebbende. 
2''. De tweede maaktte de zee tot bloed, zoodat alle levende ziel stierve, waardoor 
aangeduid worden de zielverdervende en dodende leeringen die in het Pausdom 
zouden bevestigd worden. 
3'. De derde maakte de Rivieren en Fonteinen tot bloed, ziende hiermede op de 
Planthoven en Kweektuinen der valsche leere onder het Pausdom hun Akademiën 
en kloosters, monniken enz. 
4''. De vierde Fiool wierd uitgegoten op de zon om de menschen te verhitten, waar
door waarschijnlijk verstaan wordt, Lodewijk de 14* koning van Frankrijk die even
als Napoleon gedurig de wereld in rep en roer hield, en in 't laatst zijner regeering na 
het herroepen van het Edict van Nantes een bloedige vervolgen van de kerk wierd. 
5'. De vijfde fiool wierd uitgegoten op de troon des Beestes, waardoor deszelfs glans 
en heerschappij aanmerkelijk verminderd wierd, gelijk zulks ook door Napoleon die 
de Paus uit Rome naar Parijs gehaald heeft, geschied is. 
6'. De zesde fiool kwam over de Turk en over de Antichrist, daaronder uitgaande 
en zich verheffende de Draak, het Beest en de Valsche Profeet. Daaronder zou ook 
plaats hebben die grote slag te Armageddon. En daaronder zou ook de Heere Jezus 
onverwagt opstaan en Zijn kerk te voorschijn roepen welke opgewekt wordt om te 
waken en deszelfs klederen te bewaren. 
7'. De zevende fiool kondigt Romes ondergang aan, en deszelfs eindelijke plagen. 

VHet vijfde tijdperk loopt van den val van Rome tot het einde van het duizendjarig rijk, 
waarin mijns inziens de Godsdienst bloeijcn zal door uitbreiding en zuiverheid; het 
Beest en de Valsche profeet vernietigd zijnde en Joden en Heidenen meer vergaderd 
wordende. 

VI. Het zesde tijdperk loopt van het einde van de heerlijke kerkstaat of het begin van de 
opstand van Gog en Magog tot aan het einde der wereld. In die dagen zal het zijn 
als in de dagen van Noach, terwijl onverwagt dan het einde zal komen en de wereld 
door vuur vergaan. 

Einde. 
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20 I PERSOON EN GEZIN, 

G E Z O N D H E I D E N L E V E N S E I N D E 

In dit hoofdstuk schenken we aandacht aan de meer persoonlijke aspecten van de hoofdfiguur van ons 
onderzoek Wat was kenmerkend voor de persoonlijkheid van De CocP Hoe was zyn relatie tot zyn 
vrouw en kinderen en verderefamilu^ Hoe ging hij om met ziekte en de bestrijding ervan^ Wat was er 
de oorzaak van dat De Cock op de betrekkelijk jonge leeftijd van 41 jaar u overleden'' En hoe waren 
de reacties op zyn dood'' 

Karakter en persoon 
Het leven van Hcndnk de Cock is zo sterk verweven met de kerkelijke ontwikkelin
gen dat het moeilijk lijkt om een goed beeld van zijn persoonlijkheid en karakter te 
geven Toch willen we een korte impressie geven 
De Cock stond vanaf zijn vroegste studiejaren bij zijn leeftijdgenoten bekend als 
een 'trouw en rondborstig' man, wat betekent dat hij in de omgang met zijn mede
mensen oprecht en openhartig was Deze karaktertrekken gingen veelszins vergezeld 
van nuchterheid en een behoorlijke mate van standvastigheid, waardoor hij in het 
gemeentelijk pastoraat een betrouwbare indruk maakte Ook in de publieke samen
leving het hij merken waar hij voor stond, niet alleen voor rechtbanken, maar ook 
onderweg, in de trekschuit Als er gevloekt werd, dan sprak hij de vloekende persoon 
erop aan De naam van God was hem hedig 
Een en ander betekent intussen niet dat we van De Cock een grote mate van open
heid kennen als het gaat om zijn 'spintualiteit' Het lag niet in zijn aard om 'zomaar' 
met veel woorden voor zijn persoonlijke geloofsbeleving uit te komen Men zou dit 
met H J Selderhuis kunnen herleiden tot zijn Groningse geaardheid ' 
In het kerkehjke conflict dat zijn leven stempelde kwam de stnjdlust sterk naar voren, 
iets wat hij zag in het verlengde van zijn profetische taak om de wil van God bekend 
te maken en te stnjden tegen alles wat van Gods Woord afweek Daarbij speelde de 
karaktertrek van heftigheid een belangnjke rol, die onder juist die omstandigheden 
naar buiten kwam als men hem in zijn diepste overtuiging en gevoelens onrecht aan
deed De Cock heeft hierbij wel eens te nadrukkehjk zijn verbale kracht gemeend te 
zoeken in een taalgebruik dat met van een hoogstaande culturele vorming getuigde 
Toch heeft hij zijn rationele insteek nooit verloren hij wist steeds waar hij het over 
had, of dat nu by de wereldhjke rechter was of dat hij oog in oog stond met kerke
lijke hoogwaardigheidsbekleders Al moet geconstateerd worden dat hi] wel een keer 
danig van zijn stuk raakte door de audiëntie bij koning Willem I 

In zijn korte leven heeft De Cock een lavwne van beschuldigingen over zich heen 
gekregen Zijn tegenstanders hadden geen andere plaats voor hem dan buiten de 
dagelijkse orde Het beeld dat wij hierbij van hem kennen is dat hij die aantijgingen 
met chnstelijke moed heeft gepareerd Toch mag de vraag zeker gesteld worden Was 
hij wel altijd zo moedig'' Had hij nooit zijn mistroostige dagen, zijn inzinkingen'' We 

H J Selderhuis De spiritualiteit van Hendrik de Cock in Wandelen met God Spiritualiteit in de negentiende 
eeuw^ 34 
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kunnen het ons nauwelijks voorstellen dat die momenten er niet waren Hoe kwam 
hij die te boven'' Men moet constateren dat De Cock psychologisch gezien grote 
geestehjke reserves had, die vloeiden voort uit zijn persoonlijkheid en waren geba
seerd op zijn onwankelbaar vertrouwen op God en zijn verwachtingen vanuit Gods 
hefde, wijsheid en voorzienigheid Dal alles maakte dat hij steeds weer moed wist te 
putten voor zijn toekomstig werk 
In deze problematiek was de mentale steun van zijn vrouw van wezenlijke betekenis 
Frouwe Venema regeerde haar huishouden met overtuiging, ze was een troostvolle, 
goede moeder voor de kinderen En in dit alles was ze de steun en toeverlaat van haar 
man die meer dan eens vermoeid en ook moedeloos moet zijn thuisgekomen Maar 
klachten over zijn lichamelijke en geestelijke conditie kwamen niet gauw naar buiten, 
en daann zal Frouwe als een hefdevoUe eega de eerste zijn geweest die de frustraties 
van haar man opving ^ 
De vraag of Frouwe invloed heeft uitgeoefend op haar man waardoor deze tot een 
geestelijke ommekeer kwam, kunnen we, gelet op haar eigen getuigenis, met een 'nee 
onder voorbehoud', beantwoorden Het is uiteraard zo, dat de beide echtelieden 
op hoofdlijnen eensgezind dachten en handelden, en dat daarvoor veel onderhng 
overleg nodig was, maar de ommekeer van Hendnk is zonder de directe invloed van 
Frouwe tot stand gekomen Hun zoon Helenius deelt namelijk mee dat zijn moeder 
in de eerste vier jaar te Ulrum 'nog met tot ede voUe vnjmoedigheid des geloofs' 
was gekomen ' Dat gebeurde wel kort na de geboorte op 3 september 1833 van 
hun tweede dochter, Eelbnn, Het was tijdens een kraambezoek van vrouwen uit de 
gemeente Ulrum dat Frouwe zich gedrongen voelde om te getuigen van de zekerheid 
van haar geloof Zij vertelde het later zo " en toen mogte de Here het behagen, 
het gebeurde toen ik van mijn oudste dochter in het kinderbed lag de Here mij in de 
ruimte stelde en mogte zingen Mijn God mijn God en mijn Verlosser, toen wierde ik 
bepaald bij Psalm 89 vers 8 Gij toch gij zijt hun roem de kracht van hunne kracht U 
vnje gunst alleen wordt ere toegebragt Wij stekend hoofd omhoog en zuUen de Heer 
Kroon dragen Door U door U alleen om eeuwig welbehagen Want Gods is ons ten 
schild in stnjdperk van dit leven En onze koning is van Isrels God gegeven Met dat 
geloof ben ik met beschaamd geworden De Heer heeft zijne beloften ook aan mij 
vervuld " Een tweede notitie vult dat laatste aan met de gelovige erkenning 'door 
Gods grote goederöerendheid' ^ De hier geuite bevinding van moeder De Cock - ze 
was toen ongeveer 30 jaar - draagt de kenmerken van een krachtige geloofsbeleving, 
ZIJ eerde God en wist zith geborgen in Zijn liefde Zij wist nog precies de omstandig
heden te noemen waaronder deze persoonlijke bevestiging plaats vond, wat kenmer
kend is voor hen die zich als 'bevindelijk' laten kennen 

Tijdens zijn kerkelijke stnjd kwam De Cocks karaktertrek van taaie onverzettelijkheid 
meer dan eens in beeld, zeker tegenover zijn Hervormde 'wederpartijders' Maar 
deze karaktertrek hield niet in dat hij in alles coüte-que-coüte zijn wil doorzette, 
zeker niet in de knng van zijn mede-afgescheidenen Dan was hij wel eens minder 

' trouwe de Cock-Venema werd door haar toenmalige Ulrumse dorpsgenoot M D Teenstra {Ulrum zoo 
als het IS ,13) getekend als een Xantippe, een helleveeg, een stokebrand van een wijl We signaleren 
dit omdat dit aspect van een kwalijke bejegening van de familie hier speciaal op haar neerkwam 

' Helenius de Cock, Bladzijden uil de geschiedenis mijner moeder, 7 
* Twee notities van mevr De Cock, Archief De Cock, GA Kampen, inv nr 53 We hebben de spelling van 

mevrouw De Cock op een enkel punt aangepast 
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zeker en soms naïef. Binnen de bandbreedte van de gereformeerde confessie was hij 
aanspreekbaar op alternatieven en zo kon hij ook wel pragmatisch zijn. 
Deze nuance geeft aan dat het van groot belang is erop te letten tegen wie De 
Cock zijn pen hanteerde. De scherpte van zijn woorden hing af van de vraag of 
de geadresseerde tot zijn medestanders of tot zijn bewuste tegenstanders behoorde. 
Tegenover de laatstgenoemden was De Cock shockerend bezig, met het doel hen 
te laten inzien hoe ongereformeerd en dus ongepast hun opvattingen waren. Zijn 
taalgebruik was gestempeld door zijn strijdbaarheid, iets wat hij als opdracht van 
Hogerhand beschouwde. De Cock schreef en sprak de taal van 'de gewone man', 
niet die van de elitaire predikant in de vaderlandse kerk. Zijn toonzetting werd in 
veel gevallen bepaald door een antithetische houding tegenover de oppermachtige 
kerkelijke en maatschappelijke elite. Die toon werd vriendelijker toen er een kerkge
meenschap ontstond waarin men (althans voorlopig) geen twijfels hoefde te hebben 
over de confessionele integriteit van kerkleden en hun voorgangers. 
Men kan De Cock beschouwen als iemand die een grote mate van alertheid bezat 
ten aanzien van die ontwikkelingen die het wezen van de kerk bedreigden. Hij zag als 
het ware de dijken breken, waardoor de kerk in de vloedgolven van het theologisch 
liberalisme ten onder zou gaan. Hij sprong in de bres om elk door hem waargeno
men gat te dichten. 

Daarbij bleek De Cock bijzonder gevoelig te zijn voor al of niet bedekt geuite 
schimpscheuten aan het adres van zijn medestanders. Hij heeft het haarfijn aange
voeld hoe deze kerngroep in het gereformeerd protestantisme werd geminacht en 
zo gediscrimineerd door de leidinggevenden in de samenleving en in de Hervormde 
kerk. Voor de geloofsbeleving van deze gediscrimineerden was het een bevrijdende 
daad om over te gaan tot afscheiding, al leverde dat in eerste instantie veelal weinig 
anders op dan een bevestiging van de beeldvorming rondom deze groep. In dit beeld 
mag de nuance niet ontbreken dat er op lokaal niveau ook positieve uitzonderingen 
voorkwamen. 
De consequenties van de Afscheiding als noodzaak vanwege de gereformeerde con
fessie heeft De Cock ertoe gebracht met groot elan zijn werk te doen voor de stich
ting van gemeenten, de begeleiding van ambtsdragers in kerkenraden, classes en 
andere kerkelijke vergaderingen. Daarbij kwam ook nog de opleiding tot predikant 
op meerdere locaties in Noord-Nederland. De actieradius van De Cock strekte zich 
verder uit dan de buitenste geografische lijnen van de door hem gestichte gemeenten; 
wie zijn reizen in kilometers over water- en straatwegen, over zand- en kleipaden 
wil becijferen zal uitkomen op een voor 19*-eeuwse predikanten ongekend record. 
Datzelfde geldt ook de vrijwel altijd bezette communicatielijnen van en naar allen 
die hem nodig hadden. 
De Cock heeft gaandeweg in zijn leven de bevinding - we gebruiken dit woord niet 
zonder reden - gekregen dat God zijn leven leidde, ook al ging dat door de diepte 
van smaad en gevangenschap. Hij wist zich onder al zijn soms bizarre omstandighe
den in de hand van God die zijn kind niet zou loslaten. Hij kon ervan zingen, zelfs 
achter de gevangenisdeuren. De Cock heeft zich daarbij nooit als martelaar gezien, 
al kan men aannemen dat hij die historische rol voor veel van zijn volgelingen wel 
heeft vervuld. Hij wist als zondaar om van genade te leven, ook als de bewijzen van 
Gods goedheid hem niet altijd helder voor ogen stonden. Hij heeft zijn beste krach
ten gegeven aan de zaak van het herstel van de Gereformeerde kerk; in dat streven 
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heeft naast teleurstellingen ook veel positieve ontwikkelingen meegemaakt. Alles bij 
elkaar genomen kan men niet anders stellen dan dat hij zijn krachten heeft ingezet 
en verteerd voor de bevordering van het herstel van de kerk. 

Het gezin De Cock 
Hendrik en Frouwe De Cock-Venema hebben in totaal 7 kinderen gekregen, van hen 
stierven er twee nog tijdens het leven van hun vader. Het gaat om:^ 
1. Helenius, geboren te Eppenhuizen 1 november 1824 
2. Tjaarda, geboren te Noordlaren 20 december 1828 
3. Jantje, geboren te Ulrum 21 maart 1831, overleden 5 oktober 1834 
4. Eelbrin, geboren te Ulrum 3 september 1833 
5. Jantje, geboren te Smilde, 20 januari 1836 
6. Derk, geboren te Groningen 2 februari 1838 
7. Regnerus Tjaarda, geboren te Groningen 16 augustus 1840, overleden 26 juni 

1841. 
De naamgeving kan men als traditioneel kenschetsen: grootouders en andere fami
lieleden werden vernoemd als een blijk van verbondenheid met elkaar. 

Wat betreft de verdere levensloop van de kinderen vermelden we hier het 
volgende:^ 
1. Helenius wilde graag predikant worden; in april 1844 werd hij verbonden aan 

de gemeente van Nieuwe Pekela; daarna aan die van Appingedam, 's-Hertogen-
bosch en Kampen. In 1854 werd hij benoemd tot docent aan de Theologische 
School te Kampen. Hij overleed daar op 2 januari 1894. 

2. Tjaarda studeerde vanaf 1846 rechten in Groningen en promoveerde tot doctor 
in de rechtsgeleerdheid in 1853. Eenjaar later voegde hij zich bij de Hervormde 
gemeente te Groningen. Hij vestigde zich eerst als advocaat te Winschoten, 
later in Groningen als wijnhandelaan Hij trouwde met zijn volle nicht Frouwina 
de Cock uit Winschoten.' Hij werd in 1887 opgenomen in een psychiatrische 
inrichting te Ermelo. Hij overleed op 19 april 1903 te Zutphen. 

4. Eelbrin trouwde in 1857 met Hendrik Ubbens, houthandelaar te Zuidbroek; ze 
overleed te Wildervank op 30 augustus 1904. 

5. Jantje trouwde in 1857 met Lubbertus van der Vegte, kantoorbediende te 
Zwolle en na diens overlijden met de afgescheiden ds. Sijpko Sijpkens, in 1879. 
Zij overleed op 5 november 1895 te Delfzijl. 

6. Derk werd houthandelaar in Groningen; hij bleef ongehuwd en overleed op 31 
augustus 1862 te Groningen. 

Vader en moeder De Cock hebben hun kinderen opgevoed 'in de vreze des Heren'. 
De sfeer in het gezin werd gestempeld door eerbied en ontzag voor God. Zijn woord 
was waar; zijn beloften zeker. Naast de onwaardigheid van de mens, waarvan regel-

' J.C. Okkema, Parenteel Ds. Hendrik de Cock, in: De afgescheidenen van 1834 en hun nageslacht, 108. Vgl. J. 
Wesseling, 4/!cA. en Dol. Oron,, 143v. 

' Details hierover ontlenen we ook a a n j . Wcsseling, Afsch. en Dol. Stad Gron., 143v. en aan J.C. Okkema, 
Parenteel ds. Hendrik de Cock, in; De afgescheidenen van 1834 en hun nageslacht, 107w. 

' Frouwina de Cock was een dochter van Regnerus Tjaarda de Cock en Ettje Helenius Venema te 
Winschoten; ze was dus zowel van vaders als moeders zijde een nicht van Helenius en diens broers en 
zussen. 
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matig getuigenis werd gegeven, was er bij de ouders veel ruimte voor dankbaarheid 
voor Gods verkiezende genade Dat betekende intussen niet dat men de bekenng niet 
meer nodig zou hebben Moeder De Cock heeft in dezen een belangnjke taak gehad 
en die ook in alle openheid trachten te vervullen Zij wist nog op hoge leeftijd het 
moment aan te geven waarop zij tot bekering was gekomen 
De oudste zoon, Helenius, heeft van huis uit het zoeken naar geloofszekerheid mee
gekregen Hl) het op 16-jang leeftijd in een bnef aan zijn vader weten hoe moeilijk 
hij het soms had in het maken van goede keuzes Zijn voornemen om predikant te 
worden leverde hem twijfels en aanvechtingen op "Wat mijn voornemen aangaat 
die is en blijft nog al bij aanhoudendheid dezelvde en wordt ook nog al gedung meer 
en meer opgewekt en verlevendigd vooral wanneer ik zie in welke nood de kerk 
thans IS en wanneer ik zie hoe de Duivel in de kerk heerscht en regeert doch dan 
komt de Duivel ook wel en raad mij aan om weder van mijn voornemen aftezien en 
dan beloofd hij mij wanneer ik er weder van afzie de koninkrijken der aarde doch 
wanneer ik er bij bhjf de gevangenis ja zelfs het schavot doch hierover mag ik nog al 
getroost zijn dewijl hij doch niet verder gaan kan als hem toegelaten wordt doch dat 
alles doet mij er ook niet los op aangaan maar dan dient de Menschenmoorder ook 
nog wel voor mij tot een middel dat ik de Heere mag aanroepen dat Hij mij toch in 
alles verstand en wijsheid moge geven om die keuze te doen die hem ter eere en mij 
tot nut en zdhgheid moge versrekken "^ 

De vaccinatiekwestie actueel 
Toen De Cock van de (tweede) synode van Amsterdam thuis kwam, december 1840, 
trof hij zijn vrouw en hun jongste kind, Regnerus Tjaarda, ernstig ziek aan Ze leden 
aan de pokken, de zeer gevreesde kinderziekte Moeder herstelde, maar ondertussen 
kreeg vader de ziekte ook - zijn condiüe was in het najaar van 1840 achteruitgegaan 
HIJ mocht echter ook herstellen, maar hun zoontje overleed op 26 juni 1841 In de 
knng van de famihe kwam de zaak van de vaccinatie weer met grote kracht naar 
voren ^ De twee oudste kinderen, Helenius en Tjaarda, hadden het vaccin nog wel 
toegediend gekregen,'" maar de anderen niet Vader Hendnk de Cock, die in zijn 
jeugd wel gevaccineerd was, had zich door de arts en Reveilman Abraham Capadose 
laten overtuigen van bepaalde medische en vooral ethische bezwaren tegen vacci
natie '' Centraal in dit verzet stond het geloof m Gods voorzienigheid het gebruik 

° Bnef van Helenms de Cock aan zijn vader, d d november 1840 Bron Archief De Cock, GA Kampen, 
inv nr 40 

' Vanuit de krin^ van de familie is in dit verband een bnef (d d 27 juni 1841) bewaard gebleven van 
De Cocks zwager, de huisarts H C Buning te Wildervank, dit schnjven was ook ondertekend door Tj 
de Cock, de \ ader van Hendnk Daarin werd het thema van de vaccinatie positief beschreven, name-
hjk dat het 'middel der vaccine onder de Goddelijke zegen voor een vreselijke ziekte kan behoeden' 
Archief De Cock, GA Kampen inv nr 40 

'" In het Archief van De Cock, GA Kampen, mv nr 49, bevindt zich een door huisarts PJ Muller van 
Uithuizen en door burgemeester D Nanmnga getekende verklanng dat Helenius de Cock in 1 8 2 5 -
toen het gezin nog in Eppenhuizen woonde - ingeënt was tegen de pokken Dezelfde arts had De Cock 
behandeld na de rellen in Uithuizen bij de poging tot instituenng van de afgescheiden gemeente daar 
J Wesseling Afsch Gron , 1 , 155 

" A Capadose Bestrtjdmg der vacane, of De vacane aan de beginselen der geneeskunde getoetst, Amsterdam 1823 
en Meuwe bijdrage tot de bestrijding der lacane behelzende voorname punten en derzelier baeshging door feiten lan 
onderscheide recensien en tegenschnften, Amsterdam 1824 
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van een vaccin zou het vertrouwen op God verminderen en 'het vertrouwen in het 
vleesch versterken' '̂  Ue kinderen die niet ingeënt waren konden met worden toe

gelaten tot de lagere school, maar vader en moeder De Cock stelden zich tevreden 
met huisonderwijs '̂  Zij voedden hun kinderen op in een duidehjke geloofsvisie met 
betrekking tot de afwijzing van de vaccinatie Helenius, die zich er later van distanti

eerde, hij beschreef de volgende hennnenng over de bezwaren van zijn ouders 
1 De ongelovige wereld dacht in de vaccinatie een middel gevonden te hebben om 

de Heere in het bestuur van zijn voorzienigheid te bestnjden en de oordelen van 
God te ontgaan 

2 Het woord des Heeren zegt duidelijk dat de gezonden de medicijnmeester met 
nodig hebben 

3 Ook gevaccineerden werden wel door pokken bezocht '* 
4 De ouders die hun kinderen naar school wilden laten gaan, moesten hen laten 

vaccineren, hetgeen velen in gewetensdwang bracht 
5 Vaccinatie was schadelijk voor het gestel, vermeerderde de vatbaarheid voor 

sommige ziekten en veroorzaakte andere ongesteldheden ' 
Vader De Cock had weinig vertrouwen, ja soms wantrouwen in de resultaten van hij 
zag als resultaten van wetenschapsbeoefening door ongelovigen Hij klampte zich 
vast aan een soms al te letterlijke interpretatie van Bijbelwoorden (zoals bij punt 2) 
en wilde graag leven in het vertrouwen op Gods almacht en voorzienigheid Hij kon 
zich overgeven aan zijn Vader in de hemel 

Tot het laatste toe: dienst aan de kerken 
De dienst van De Cock aan de kerken kon in de eerste weken van 1841 nog door

gaan tot 4 februan, waarop hij de vergadering van de kerkenraad van Bnltil (= Enu

matilZuidhorn) voorzat Daaraan voorafgaand had hij in OostGroningen enkele 
kerkenraden geadviseerd in diverse problemen Ook had hij de oude kandidaat Jan 
M Kloppenburg bevestigd als predikant van Stadskanaal En in Schildwolde beves

tigde De Cock zijn vnend Roelof P Medema als predikant Maar kort daarna kwam 
het ambtehjke werk in de gemeenten bijna twee maanden lang volledig stil te liggen, 
ook de opleiding van studenten 
Na zijn herstel, eind maart 1841, nam De Cock zijn werk weer geleidelijk ter hand 
en trok hij er weer op uit Hij was op 30 maart in Staphorst om een kerkenraads

vergadenng voor te zitten"", hij preekte tussen 12 en 18 apnl in de kleine Groningse 
gemeenten Bnlül, Wirdum en Zandeweer, waar hij ook ambtsdragers bevestigde 
Begin mei ging hij voor in Thesinge en op 10 mei 1841 diende De Cock als preses 
van de classis Assen Daarna, 18 mei 1841, trok hij naar Dalfsen om daar de pro

vinciale vergadering van de Ovenjsselse en NoordGelderse kerken bij te wonen 

'2 Hel de Cock, Hendnk 630 
" Hierover J Verhave en J P Verhave De vaccinatiekwesüe in het Reveil m J van den Berg e a (red), 

Aspecten van het Reveil Kampen 1980 230 254 
■* De Amerikaanse opwekkingsprediker Jonathan Edwards (1703 1758) was gestorven als gevolg van een 

inenting J Ridderbos De theohgie i an Johanthan Edwards sGravenhage 1907 29 W \ an Vlastuin De 
Geest van opwekking Heerenveen 2001 60 

' Helenius de Cock Waarom heb ik mijne kinderen laten vaccineeren^ Kampen 1871, v g l j Douma en W H 
Velema, Po/ïo AJwaehten of ajweren^ Amsterdam 1979 35v 

"■ J Wesbehng,4/icA Ot,, I 236 
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Op 25 en 26 mei 1841 presideerde hij de provinciale vergadering van Groningen, 
gehouden in de vergaderruimten van zijn pastorie aan de Guldenstraat. Daar werd 
kandidaat Harm G. Poelman geëxamineerd. De dagen daarna zat De Cock een
zelfde vergadering voor van de Drentse kerken waar de kandidaten B. Amsing en H. 
Joffers werden onderzocht. Op 16 juni fungeerde hij als preses van de Friese provin
ciale vergadering. Een maand later was De Cock preses van de classicale vergadering 
van Groningen. 
Intussen was de gezondheid van De Cock tamelijk slecht. Zijn zoon Helenius schreef 
op 29 juli 1841 een briefje naar student H.J. Wind waarin hij meedeelde: "Daar onze 
Vader zich thans niet wel bevind en van de kinderpokkens, schoon die zeer weinig 
zijn, is lijdende."" 
Op 16 augustus zat hij in Wapenveld zelfs de vergadering van de classis Hattem voor 
Ruim een week later preekte hij in Grootegast en doopte daar 13 kinderen.'^ Deze 
opsomming geeft aan hoe De Cock zich op verzoek van de kerken inzette voor elke 
nodig geachte dienst. 
Een belangrijk moment was de provinciale vergadering van Groningen en Drenthe 
die van 26 tot 29 oktober 1841 te Groningen werd gehouden. Daar hadden zich 
maar liefst tien examenkandidaten'^ aangemeld om tot de predikdienst te worden 
toegelaten. Een climax in de zaak van de voortgang en opbouw van de afgescheiden 
gemeenten - en ook voor De Cock en anderen die hun opleidingswerk nu duidelijk 
bekroond zagen. Toen zat ds. T.E de Haan de vergadering voor en was De Cock 
gewoon lid en examinator. Het moet een bijzonder schouwspel zijn geweest toen 
bleek dat er zeven predikanten aanwezig waren die allen hun opleiding bij De Cock 
hadden genoten. 

Longaandoening 
In de late herfst werd De Cock opnieuw ziek, weer waren het de longen. In de maan
den december 1841 tot maart 1842 droeg hij de lasten van 'eene borstongesteldheid, 
waarbij ook het water kwam'.''" 
De Cock bleef mentaal sterk en liet geen klacht horen, hij onderwierp zich aan 
Gods voorzienig bestel en wees zijn bezorgde gemeenteleden op Gods betrouwbare 
beloften. Hij was er de man niet naar om neerslachtig te worden en die de toekomst 
van de kerk somber inzag, ook niet als hij zou komen te overlijden — God had hem 
niet nodig om haar in stand te houden. De Cock was, naar Helenius' woorden, 
'voor zichzelven bijna altoos bemoedigd' en ging met blijdschap zijn weg; slechts 
zelden had hij ogenblikken 'waarin hij de hem eigene vroolijkheid en opgeruimdheid 
verloor'. In tijden van druk en spanning ging hij in gebed en bad de woorden van 
Mozes: "Leer ons alzoo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen."^' 

" Helenius de Cock aan H J Wind d d 29 juli 1841, m Brievenboek in Archief H J . Wind, Bibliotheek 
PThU Kampen 

" We geven hier niel van elk feit de bronvermelding, we noteerden de gebeurtenissen steeds vanuit de 
lokale bronnen 

" Van de tien kandidaten werden er negen toegelaten tot de predikdienst J W Vijgeboom werd afge
wezen, eenjaar later ondernam hi) een nieuwe poging, nu m Drenthe, maar ook daar kwam hij niet 
verder; Notukn PVDrenthe, '20 okt 1842 

™ Hel de Cock, Hendnk, 635 Met 'het water' zal bedoeld zijn water?ucht 
*' Hel de Cock, Hendnk, 635 De woorden van Mozes vindt men in Psalm 90 12 
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Maar De Cock herstelde tegen de verwachtingen in en ook tot verwondering van 
zijn geneesheer, die hem aanraadde voor verder herstel in het voorjaar van 1842 zijn 
familie in Wildervank te bezoeken. In een van de laatste bewaard gebleven briefjes^^ 
schreef De Cock zijn schoonmoeder en andere familie: 

Geliefde Moeder, Vader en Zoon. Broeders en ^usler, genade en vrede worde Ued. geschonken 
of vermenigvuldigd uit genade. Amen! 

Door des Heeren goedertierenheid bevind ik my thans nog al vrij wel, maar lijd nog al eenig 
sints aan de mond du mij vnj vurig is en aan de hakken en ben ook nog met geheel vnj van 
de hoest. 
Naar onze afspraak echter dachten wij toekomende maandag tot UU. te komen, en daartoe 
met de 12 uurs schuit uit Groningen te gaan. Verzoekende dan Broer Derk of Helenius om 
met verlof van moeder ons van de Hoek te halen waar wij dan eikanderen by Muller hopen 
aan te treffen of te wagten. 
Voorleden ^ondag heb ik voor het eerst wederom eenmaal gepredikt en hoop zulks morgen en 
zondag ook te doen, en in hope dat de Heere mijne verdere genezing bevorderende geven moge 
dat WIJ eikanderen in welstand eerlang ontmoeten mogen noem ik mij heilbiddend Ued. liefh. 
Zoon en Broeder. 

H. de Cock 
Gron. den 4"^" Mey 1842. 

Daarna mochten de kerken meemaken dat 'hun' De Cock weer volop actief was -
of het nu was in Zuidwolde (Dr.), of in Ulrum, Appingedam, Schildwolde of Veen
dam. In zijn geboorteplaats zat hij de classitale vergadering voor op 7 september.^'' 
Het zou zijn laatste voorzitterschap zijn van een meerdere vergadering van de afge
scheiden kerken. In de stad Groningen zat hij op i 1 oktober 1842 zijn laatste verga
dering voor van de kerkenraad. 
Intussen had zijn longziekte zich weer laten gelden. Tijdens een kerkdienst in sep
tember te Groningen kreeg De Cock een bloedspuwing, die de kanselbijbel bevlek
te.^'' Daarna koesterde men steeds minder hoop op beterschap. De doodzieke gaf 
zich over aan Gods wil en besefte dat zijn einde naderde. Op 1 november liet hij 
zijn vijf nog levende kinderen bij zich komen en had voor ieder van een persoonlijk 
afscheidswoord. Hij gaf hen en andere bezoekers de bijbelwoorden mee die de 
apostel Paulus ooit aan zijn jonge medewerker Timoteus had toevertrouwd: "Ik heb 
den goeden strijd gestreden; ik heb den loop geëindigd; ik heb het geloof behouden: 
voorts is voor mij weggelegd de kroon der regtvaardigheid, welke mij de Heere, de 
regtvaardige rechter in dien dag geven zal, en niet alleen mij, maar ook allen die 
Zijne verschijning lief gehad hebben." 

Archief De Cock, GA Kampen, inv nr 40 
Notulen Classis Veendam 7 sep( 1842, deze vergadering was de 1 y* na de start van deze classis, er waren 
in de Oost-Groningse kerken veel problemen op persoonlijk vlak op te lossen. De Cock heeft hier veel 
adviezen verstrekt en oplossingen aangedragen 
BIJ een uitbraak van de roodvonk in 1916 in het gezin van ds R Hamming, van 1911 - 1920 te Gro
ningen, werd het de predikant verboden buiten de Ebbingekerk te preken en moesten alle voorwerpen 
in de kerk worden ontsmet, de kanselbijbel met de duidelijk waarneembare bloedvlek is toen verbrand 
J Wessehng,4/sr/! en Dol, 141. 
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Overlijden 
Ook toen zijn einde naderde was er van zelfbeklag bij De Cock niets te merken. 
De arts die hem bijstond, vermoedelijk dokter BJ.K. Muntinghe,^^ was er niet over 
te spreken dat zijn patiënt op de vraag hoe het met ging, de hierboven vermelde 
bijbeltekst aanhaalde, in plaats van te vertellen hoe hij zich precies voelde. De arts 
verwonderde zich erover dat hij nog nooit een klacht van De Cock had gehoord en 
dat hij op al zijn vragen alleen 'een bloot ja of nee' te horen kreeg. 
Opvallend is de mededeling van Helenius dat zijn vader de Groningse arts meende 
te moeten wantrouwen, met name in het voorschrijven van medicijnen. De huisarts 
van Delfzijl, het afgescheiden kerklid Jurrien H. Smit, moest er aan te pas komen om 
De Cock te overtuigen dat de voorgeschreven medicijnen de beste waren die men 
voor hem beschikbaar had.^* Toen het vertrouwen hersteld was, ging De Cock weer 
meer eten en drinken. 
Nog op zondag 13 november kon De Cock de boven zijn ziekenkamer vergaderde 
gemeente horen zingen, waarbij hij zich probeerde aan te sluiten. Daarbij wist hij 
ook dat men voor hem zou bidden om kracht en zegen. Maar zijn grootste vreugde 
was, volgens Helenius, 'dat de waarheid des Evangeliums mocht worden verkondigd 
aan zondaren'. In de morgen van maandag 14 november 1842 overleed Hendrik de 
Cock, 41 jaar jong. Het gebeurde op een moment dat er alleen enkele kinderen bij 
waren die om ongeveer 8 uur moesten constateren dat hun vader niet meer ademde. 
O p het Groningse stadhuis werd die dag door twee broeders van de afgescheiden 
gemeente, de wolkammer Hendrik Eerhart en de schrijnwerker Harm de Vries, aan
gifte gedaan van het overlijden van De Cock.^' De regeling van de nalatenschap 
was notarieel vastgelegd; deze maakt duidelijk dat de familie De Cock in tamelijke 
welstand heeft kunnen leven.^^ 

Begrafenis 
Via rouwbrieven aan vrienden en voorgangers en een rouwadvertentie deelde 
mevrouw De Cock het overlijden van haar man mee en maakte daarbij duidelijk 
dat het sterven van deze voorganger had plaats gevonden in een vast geloof op Gods 
beloften. Mevrouw de Cock bleef op 39-jarige leeftijd achter met vijf kinderen; de 
oudste, Helenius was, was toen 19 jaar, de jongste, Derk, was 4. De tekst van het 
overlijdensbericht luidde als volgt: 

De naam van deze arts is bekend vanwege zijn rekening voor geleverde medicamenten en gedane 
medische diensten. Archief De Cock, GA Kampen, inv. nr. 55. 
Hel. de Cock, Hendnk, 639. 
De tekst van de overlijdensakte staat o.m. in het Gedenkboek van de Christelijke Gereformeerde Kerk, 
Dordrecht 1934,50. 
De details hiervan vindt men bij J. Wesseling, Afsch. en Dol. In de stad Groningen, 144v. 
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Het heefi den eemgen en dne enigen en Vnjmagtigen Verbonds Gods zyns Volks behaagt 
om op heden den 14 November van mijne en mijner kindere zyde mijnen veel geliefden 
Echtgenoot, den Wel Eeerw Heer H de Cock, Chr Afg Ger Leeraar te Gro
ningen enz door den onverbiddelijken dood weg te nemen Wij hadden nu bijna 19 
Jaren met elkander in een genoeglijken Echt mogen verkeren, zoo dat hy nu bijna den 
ouderdom van 42 Jaren berakt had 
HIJ mogte tot aan het nnde zyns levens met het oog des geloofs zien op hem, die hem en 
van de schuld en van de straf der zonde verlost en nu ook van alk smet derzelve bevryd 
heeft 
Met de wensch, dat de Heere ons en UE in voorspoed dardibaar en in tegenspoed 
geduldig te zyn en voorts voor de toekomst op Hem te vertrouwen, alsmede dat Hy, de 
Heere UE en ons zoolang en zoo veel voor dergelijke onheile beware, als het in zyn raad 
bestaan kan en ook aan ons de vervulling zyner beloftenissen, nl een man des weduwen 
en een Vader des wezen te willen zyn, teken ik mij, 

UEds bedroefde Dienares 

FH Venema, Wed H de Cock 

Groningen, den 14 November 1842 

Op vnjdag 18 november vond de begrafenis plaats onder zeer grote belangstelling, 
De Cocks lichaam werd door 'zijn' studenten aan de schoot der aarde toevertrouwd 
op de Zuiderbegraafplaats aan de Hereweg te Groningen Op de eerste zondag na 
het overlijden van De Cock was ds H J Wind uit Leens aan de beurt om voor te gaan 
m de kerk aan de Guldenstraat Hij sprak een 'gedachtenisrede' uit over Hebreeen 
13 7, "Gedenkt uwer voorgangeren, die u het Woord Gods gesproken hebben, en 
volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst van hunnen wandel "^' 
Een bijzonderheid was het wacht houden bij het graf van De Cock door enkele van 
'zijn' studenten, zes weken lang, het gebeurde uit vrees voor grafschennis door onver
laten onder de Gromngse studenten °̂ 

Frouwe Venema hertrouwde in 1846 haar tweede man was ds H G Poelman op dat moment 

predikant te Uithuizermeeden Ter gelegenheid van dit huwehjk waren behalve de familiele

den, ook anderen schriftelijk uitgenodigd die tot de nauwere knng van vrienden en collega s 

van De Cock mogen gerekend worden Onder hen alle afgescheiden predikanten van het eer

ste uur' , ook ds H P Scholte Tot de genodigden behoorden ook de ouderlingen J J Beukena 

te Ulrum en L ter Loo te Meppel " 

Dit huwelijk duurde tot 21 oktober 1854, toen ds Poelman - intussen werkzaam als docent aan 

de opleiding te Groningen - overleed aan de cholera 

•" H J Wind Leerrede ter nagedachtenis lan den Weleerw ^eergel Heer H de Cock, tn zyn leven leeraar bij den Chrut 
Afgesch Ger Gem te Groningen, uigesproken op den 20 november 1842 O L Schildkamp, Groningen 1843 

'° Een van deze wachters was de latere ds Eppe Weers (Groningen 1812 Kampen 1888) die door De 
Cock en daarna door W A Kok is opgeleid, hij diende vanaf 1850 vijf gemeenten Joh de Haas, Voor 
gangers, I 284v 

"" Aldus gegevens van een lijst in het Archief De Cock, GA Kampen, inv nr 50 
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In 1891 - twee jaar na hel overlijden van de weduwe Frouwe Venema''^ - werd een 
grafmonument opgericht dat m 1911 werd vernieuwd. Behalve de namen van het 
echtpaar De Cock leest men er ook de tekst van Efeze 2 : 8-10, woorden waar De 
Cock onder meer over had gepreekt bij de instiluering van de kerk te Smilde. 

Reacties 
Onder de geloofsgenoten van De Cock werd er veel medeleven getoond aan de 
bedroefde familie Ds. S van Velzen hield een rouw^redicatie, waarvan de tekst later 
in druk verscheen.^^ Naast de gebruikehjke condoleances kwamen sommigen ertoe 
een dichtwerk of rijmwerk te schrijven. Bij boekhandelaar N.C. van der Veer lieten 
twee ons onbekende medestanders van De Cock hun njmwerk uilkomen: het eerste 
was een gedicht van 36 regels waarin De Cock getypeerd werd als een 'edel man, een 
stichter van die zaken, die ieder ware mensch, van harte steed's moet raken'. H e t eindigt met de 
oproep : " Verkondig Christen volk, dan altijd Cock zyn leer." 
Het andere was een iets meer uitgebreid dichtwerk onder de titel Rouwklagt op het 
afsterven van H. de Cock, afgeschaden Geref Leeraar te Groningen. O o k hier bleef de schrijver 
zich in anonimiteit hullen; hij liet het bij de vermelding dat hij 'een Vriend en Lid der 
gemeente' was. Hij schreef o.m. de volgende regels: 

Treur, Christenvolk! gij afgescheidene gemeente; 
Stort vnj uw tranen uit op 't kille lijkgesteente 
Van uwen lieveling, uw' Leeraar H. de Cock, 
En die de vnjmagt Gods vroegtijdig tot zich trok; 
Die hoeksteen van Gods kerk moest spoedig henen varen. 
Slechts in den ouderdom van tweeenveertig jaren/ 
Een man, die zich de gunst van 's Heeren volk verwierf, 
Die als een Christen leefde, en als een Christen ttierf 
Wiens denkkracht dag en nacht op 't sterkst was ingespannen. 
Om 't onregtmatige uitjezus kerk te bannen, 
Lhegeene moate, vlijt, gevaar noch zorg ontzag, 
Maar ijvng werkzaam was, bij nacht zowel als dag, 
In 't heilig dienstwerk, dat de Heer van hem begeerde. 

Het doet ietwat merkwaardig aan te moeten constateren dat de kerkelijke vergade
ringen - gezien de notulen - geen bijzondere aandacht schonken aan het overlijden 
van De Cock. Het ontbreken van notulaire gegevens hoeft natuurlijk niet te beteke
nen dat er in de vergaderingen niet bij stilgestaan werd. 
We sluiten af met het overnemen van een gedicht dat kort na het overlijden van De 
Cock werd afgedrukt op een kaart met een afbeelding van De Cock.'* De tekst begint 
met een citaat uit Spreuken 10 • 7, De gedagtenis des Regtvaardige zal tot zegening 
zijn 

Frouwe Venema was toen reeds 35 jaar voor de tweede keer weduwe, na haar huwelijk in 1846 met ds 
H G Poelman, deze was m 1854 overleden 
S van Velzen, De zalige dooden , 's-Gravenhage, z j Van de andere afgescheiden voormannen is ons 
geen speciale reactie op het overhjden van De Cock bekend 
Archief De Cock, GA Kampen, mv nr214 
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Hij rust, die 't goede Hervormingswerk 
Bewerkte voor des Heeren Kerk 
Wiens arbeid, onder zworen strijd, 
^00 veel vermogt in korten tijd. 
^n naam zal nimmermeer vergaan, 
^oolang Gods Kerk zal blijven staan. 
^n kil gebeente rust in 't stof, 
^n ziel bij GOD in 't Hemelhof 

Ook vermeldenswaard is de 'rijmkroniek' die in 1847 werd opgesteld door de afge
scheiden ds. OJ . Hazekamp, toen predikant te Beilen, later te Thesinge. Het bevat 
120 coupletten van elk zes regels en geeft in eenvoudige woorden de hoofdzaken 
weer van het leven en werk van De Cock.'^ 
Buiten de kring van de afgescheidenen bleef het stil. Bijzondere reacties van perso
nen of kerkelijke instellingen zijn ons niet bekend. 

' Archief De Cock, GA Kampen, inv. nr 40. Ds. Hazekamp is kort na zijn bevestiging in Thesinge overle
den, 1849. 
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21 I D E C O C K NA D E C O C K 

Dit hoofdstuk voil de publieke waardering ten opzichte van Hendnk de Cock aan de orde stellen. En 

wel vanaf zyn overlijden in 1842 tot aan het begin van de 21'" eeuw. We willen speciaal letten op 

de momenten waann de Afscheiding onderwerp was van een herdenking, m.n. in 1884 en 1934, 

zowel bij de gereformeerden als de hervormden Tevens gaan we de poging vanuit de Hervormde kerk 

nader bezien die had moeten leiden tot rehabilitatie van De Cock door de synode van de Nederlandse 

Hervormde Kerk 

Uiteenlopende waardering 

Dat de waardering voor Hendrik de Cock zeer divers is, zal niemand verwonderen. 

Als eerste voortrekker van de Afscheiding en daarmee de reconfessionalisering in 

gereformeerde zin kon De Cock bij een groot deel van zijn eigen kerkleden' rekenen 

op warme betrokkenheid die zich vertaalde in een groot meeleven. De Cock wist 

zich door hun gebeden en hun financiële offers gesteund; één en ander betekende 

bij herhahng een grote stimulans om door te gaan. In een breder perspectief dan 

zijn korte levenstijd kan men De Cock zien staan aan het begin van de herleving 

in Nederland van de waardenng voor Calvijn en andere reformatoren en van de 

Nadere Reformatie. Dat gebeurde op een moment dat veel Hervormde theologen 

kozen voor de Groninger Richting en het Modernisme. De voortgaande kerkelijke 

strijd binnen de NHK, met name die onder leiding van Abraham Kuyper c.s., ver

sterkte deze tendens. 

Tegelijk lieten veel tegenstanders - onder wie veel leden van de NHK, onder wie ook 

theologische en filosofische wetenschappers^ - hun diepe afkeer van deze voorgan

ger merken; zij zagen hem als sektarier, als separatist, en dus als verscheurder van de 

kerkelijke en burgerlijke eenheid. De Cocks plaats in de Nederlandse samenleving 

werd een aantal jaren lang nauweüjks geaccepteerd, pas na de ombuiging van het 

' De waardenng voor De Cock ebde na 1837/38 weg bij zowel 'Kruisgezinden' als bi| veel volgelingen 
van H P Scholte 

^ Het IS in du verband nutüg om na te gaan hoe prof dr L. Knappert dit optieden van De Cock, dat 
leidde tot de Afscheiding, voorziet van commentaar "Te Ulrum, dicht bij de Lauwerzee, begon de 
beweging, in dat /elfde Groningen, waar, sinds Schortmghuis en Verschuir, de vatbaarheid voor opwek
kingen was gebleven, de hang naar konventikcls nog bestond, de bevindelijke vroomheid was gevoed 
De Cock, geboren 12 apnl 1801, was 29 October 1829 te Ulrum bevestigd door Hofstede de Groot, 
zijn voorganger in deze verwilderde en zedelooze gemeente " 
Het beeld van de Ulrumse gemeente wordt door Knappen in nog ongunstiger zin getekend als hij - via 
J B F Heerspink een bijzonder negatieve typenng doorgeeft van ds J van der Linden van Sprankhui-
zen te Kantens die in een bnef aan De Cock stelde dat de gemeente 'door het stalvee in godsdienstige 
kennis schier werd overtroffen' Knappert behandelt dan De Cocks brochure Verdediging tegen Meijer 
Brouwer en Benthem Reddmgius, kent alleen maar negatieve termen als hij het taalgebruik van De 
Cock aan de kaak stelt als 'spitsvoncUg' en 'smakeloos' en hem 'onwil' en 'onbekwaamheid' toedicht om 
te proberen zijn tegenstander te verstaan Hij tekent immers zijn tegenstanders als mannen die beter 
kunnen preken over eten en donken, over mooi weer en lange dagen, over tuin- en akkerbouw, over 
nieuwspapieren en oorlog dan over het koninknjk der hemelen, gelijk zij naar markten en harddrave-
njen hun gemeenten voorgaan, dnnkende en zingende tot de lichtende morgen of de vergaderingen 
bezoeken van het zogenaamde nut van 't algemeen Aldus een bijzonder gekleurde samem atting van 
wat de Leidse kerkhistoncus over De Cocks optreden heeft geschreven Het is een en <il ergernis die De 
Cock oproept - zelfs nog bij iemand als Knappert die V» eeuw na De Cock zijn kerkhistone schnjft 
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regeringsbeleid ten opzichte van de afgescheidenen kwam de acceptatie op nationaal 
niveau langzaam op gang. Daarentegen was de acceptatie is m veel plattelandsge
meenten van Groningen en Drenthe al vrij snel na 1834 op gang gekomen,veelai 
bevorderd door de tolerante houding van de lokale bestuurders. Zelfs in de meest 
rumoerige regio's heeft het slechts korte tijd geduurd dat de afgescheidenen te maken 
hadden met vijandigheid vanuit de dorpsbevolking. Twee kerken in één dorp, twee 
protestantse geloofsrichtingen die soms families uit elkaar scheurden, de veelal 
inhoudloze scheldwoorden op straat - een en ander kon men verdragen, al tekende 
zich in de samenleving nu wel het begin van de verzuiling af 

Invloed van de Afscheiding op het kerkelijk leven binnen de NHK 
Wat heeft de Afscheiding die De Cock in 1834 in Noord-Nederland voltrok betekend 
voor het voortbestaan van de kerk die men de rug had toegekeerd? Hoe was het na 
verloop van jaren gesteld met de vitaliteit van de NHK? Men kan bij 'hen die ble
ven' een sterke vooriiefde opmerken voor het ideeengoed van de Nadere Reformatie. 
Een opvallende figuur in dit verband is ds. A.P.A. du Cloux, de gangmaker van de 
kerkelijke procedure tegen De Cock Het later door hem en de predikanten H.W.A. 
Verhoef en W Krayenbelt geredigeerde tijdschrift 'De Wachter op Sions muur' legde 
daarvan regelmatig getuigenis af ^ Daarnaast waren er meerdere vooraanstaande 
predikanten die aan de Algemene Synode om een duidelijke binding aan de gerefor
meerde confessie vroegen. Ook de Groninger Richting'' en tevens het Modernisme^ 
lieten hun - veelszins eenzijdige - waardering voor de erfenis van de Reformatie 
merken, al werden de klassieke geloofsthema's over zonde, verzoening, verkiezing, 
het werk van de Heilige Geest van een aangepaste inhoud voorzien. 
Ook willen we kort ingaan op een drietal van belang zijnde aspecten: a. het moge
lijke overschot aan predikanten en proponenten; b. de levensinstelling van kerkleden 
m.b.t. geloof en levenspraktijk; c. de realisering van nieuwe kerkgebouwen. 
Wat betreft de aan de Groningse academie geslaagde kandidaten in de theologie 
heeft J. Vree erop gewezen dat zij in de jaren 1830 e.v. 'minder goed terecht konden 
in de gevestigde gemeenten' dan hun collega's die in Leiden en Utrecht hadden 
gestudeerd.^ Het is te gemakkelijk om te vermoeden dat hier confessionele proble-

' Vgl W van Gorsel, De invloed van de Nadere Reformatie op de Nederlandse Hervormde Kerk van de 
negentiende eeuw, m DMR, 10(1986), 10-15 

* De redactie van Waarheid in Liefde, het tydschnft van de Groninger Richting, verklaarde bi| de start in 
1837 "Er IS [ ] geen behoefte aan eene vreemde en ongehoorde leer, of aan eene hervorming van 
het al bestaande in onze Vaderlandsche Kerk integendeel' Er is slechts behoefte aan meerdere opwek
king van den geest,die de Hervormers be7ielde, aan voortgang in den geest van Luther en Calvijn, 
en aan ontwikkeling en verduidelijking, juist niet van alle bijzondere leerstellingen, die 7ij aankleefden, 
maar van dezelfde waarheid, die 7ij beleden, steeds blijvende en meerder wordende behoefte aan eene 
tevens verlichte en gemoedelijke voorstelling des Evangehes, gelijk die in de laatste tijden van Mannen 
als Hmlopen, Van Alphen, Muntinghe, Egeling is uitgegaan " Bij J Vree, Groninger Godgeleerden, 166 
De waardering voor Calvijn kwam vooral voort uit diens kntiek op 'het tomeloos wellustige Geneve', 
de stad die hij wist om te bouwen tot 'een voorbeeld van reine deugd' J Vree, Gron godgeleerden, 219 

" J H Scholten, de grondlegger van het theologisch modernisme in Nederland, heeft zich in zijn dogma
tiek tientallen malen, meestal in kntische zin georiënteerd op Luther, 'Kalvijn' en Zwmgh Het staat 
bij hem steeds in het kader van 'het vnje, wetenschappehjk-historische onderzoek', De leer der Hervormde 
Kerk, reg op de namen der reformatoren 

' J Vree, Overschot op de Nederiandsekandidatenmarkt , in ZWA'öG (juli 2007), 48 Het was in 1832 
zo geregeld dat elk van de drie Nederlandse universiteiten haar eigen 'invloedgebied' had - voor Gro
ningen de dne noordelijke provincies 
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men (bijv die leidden tot de Afscheiding) een rol speelden Veel meer speelt mee dat 
de zittende predikanten niet van standplaats veranderden, maar in een relatief groot 
aantal gevallen in hun gemeente bleven tot hun ementaat of overlijden 

Het geloofsleven van de leden van de NHK in de decennia na 1834 is een thema dat 
nog weinig is onderzocht en 'in kaart' is gebracht Het is echter wel mogelijk om een 
waarnemer aan het woord te laten die als kenner van dit thema een boekje opendeed 
tijdens een predikantenvergadenng in Groningen anno 1852 ' Het gaat hier om ds 
J R van Eerde, in 1852 als predikant verbonden aan de Hervormde gemeente van 
Zuidwolde (Gron ), die een toelichting gaf op een rapport dat de vraag behandelde 
'hoedanig is de godsdienstige en zedelijke toestand der gemeenten in deze provincie'' 
HIJ signaleerde uiteersten 'allertreungst' en 'hoogstgunstig' Enerzijds waren er ker
kleden die zich als 'hoogverlichten' oriënteerden op de ideeën van Thmas Paine, die 
Confucius even hoog waardeerden als Jezus Christus Van Eerde wees op de gevol
gen hiervan voor o m de arbeidersstand 'die de godsdienstoefeningen schandelijk 
verwaarloosde' Anderzijds was er ook 'veel goeds' aan te wijzen Dat had volgens 
Van Eerde te maken met 'het bijgeloof en de dweepenj die met den Ulrummer Pred 
H de Cock het hoofd opgestoken hebben' En daarbij wijst Van Eerde naar 'de 
eenvoudigen, die ter goeder trouw zijn meegesleept', bij hen vindt men godsdienstig
heid en zedelijkheid veel verbeterd' Zij leidden veelal een 'meer ingetogen leven' De 
godsdienstigheid was ook toegenomen, aldus Van Eerde, door 'de Bilderdijkiaansche 
partij' en dat werkte door in o m het tijdschnft Waarhad in Liefde (van de Groninger 
Richting), daarbi) was ook van belang de opnchting van '25 nieuwe Departementen 
der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen' En daardoor was het zedelijke peil van 
de Hervormde Groningers 'gunstiger dan vroeger' Samengevat ziet ds Van Eerde 
het positieve effect van de Afscheiding niet in leerstellige zin, maar speciaal in ethisch 
opzicht Nader onderzoek in dezen kan uitwijzen of deze gunstige tendens zich heeft 
doorgezet en of dit beeld wellicht moet worden bijgesteld 

Ten aanzien van de vraag naar een nieuw kerkgebouw kan men in slechts enkele 
gevallen wijzen op een directe samenhang met de Afscheiding'* Zo is in Hoo-
gcrsmilde d w z het meest zuidelijke deel van de burgerlijke gemeente Smilde waar 
de afgescheidenen in 1842 een eigen kerkgebouw gerealiseerd (te Bovensmilde) Ook 
hadden de afgescheidenen in het nabunge Diever een eigen gemeente, waardoor het 
wensehjk werd geacht om een nieuw gebouw voor de Hervormden te laten bouwen 
in Hoogersmilde De Algemene Synode stelde er f 4000,- voor ter beschikking, bi)na 
de helft van de bouwsom En in het Groningse dorp Thesinge had de Hervormde 
kerk financiële ondersteuning nodig in verband met groot onderhoud aan het kerk
gebouw Maar door de overgang van een vnj groot aantal leden naar de Afscheiding, 
waaronder 'verscheidenen van de meest gegoede stand', was Thesinge hulpbehoe
vend geworden De kerkvoogden protesteerden zelfs bij de Gouverneur tegen plan
nen van de 'separatisten' voor het bouwen van een eigen kerk De Hervormden 

' We volgen hier de Notulen van de Groningse Predikanten Vereeniging (1846 1852) etc ) d d 25 mei 
1852 p 110 112 In Archief Gron Pred Ver 1 RHCGA toegang 693 Met dank aan J Vree die onb 
hierop attendeerde 

' J \ r e e Veertig kerken voor een nieuwe wereld \n Jaarboekgesclnedenu J^ed. Prolestanttsme, jg 10, 62 v 
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kregen intussen de gewenste financiële steun. De afgescheidenen bouwden in 1840 
op eigen kosten hun nieuwe kerk.' 
Het geheel van de invloed van de Afscheiding op het kerkelijk leven in de N H K over

ziend, kunnen we die in directe zin als marginaal aanduiden. Op indirecte wijze is er 
 binnen lokale verhoudingen  vermoedelijk meer te constateren. Meer onderzoek 
hiernaar zal zeker noodzakelijk zijn. 

Heldenverering? 
Onder de afgescheidenen van het eerste uur bestond vrij algemeen een bijzonder 
grote waardering voor De Cock. Zijn prediking en polemiek, zijn enorme inzet en 
zijn scherp geformuleerde inzichten werden begroet als lang verwachte geschenken 
van God voor een kerk die hervorming hard nodig had. Dat De Cock zich in al zijn 
publicaties aan zijn omgeving als 'Gereformeerd leeraar' voorstelde, was een herken

ningspunt van grote betekenis. Niet slechts formeel, maar vooral inhoudelijk. Hij 
was in de ogen van zijn medestanders de man die heldere lijnen trok in een verward 
protestants Nederland dat op drift was geraakt. De Cocks oproep tot 'wederkeering' 
was dan ook niet slechts bedoeld voor de kerk 'sec', maar via de kerk voor de hele 
samenleving. De overtuiging dat alleen in de weg van terugkeer naar Gods geboden 
het Nederland van de koningen Willem I en II zegen mocht verwachten, werd door 
velen gedeeld. Hier kan men aansluiting zien bij gedachten die ook in de Nadere 
Reformatie waren uitgesproken. Tevens kan men hier een politieke denklijn bespeu

ren die later is verdiept en verbreed door de antirevolutionaire beweging van Groen 
van Prinsterer.'" 
De Cock was het ook die zijn conflict met de kerkelijke besturen zo lang mogelijk vol

hield en daarin een consistente lijn vasthield: het moest echt volkomen vaststaan dat 
de Hervormde kerk geen ware kerk meer was in de zin van de artikelen 2729 van de 
NGB; alleen dan was een afscheiding voor God en mensen verantwoord." De Cock 
handelde in zijn conflict met open vizier: zijn permanente publieke verantwoording 
was er één die  hoe sterk ook persoonlijk getint  zich voortdurend baseerde op de 
Bijbel en de Gereformeerde belijdenis. Daarop mocht men hem aanspreken; daar

aan was hij te herkennen. En daaraan herkenden hem zijn medestanders. Dezen 
kenden geen twijfel over De Cock; hij straalde in al zijn wederwaardigheden zeker

heid van overtuiging uit. Hij werd voor velen die evenals hij 'om de waarheid Gods 
onderdrukt werden' een identificatiefiguur bij uitstek. In het verlengde daarvan werd 
hij dus bewonderd en vereerd. Deze eer was echter begrensd; men wist dat De Cock 
zijn vermogen om de lijnen helder uit te zetten aan God te danken had. Dat onder

schreef de notulist van de afgescheiden kerkenraad in het Friese Hallum van harte 

■' Vgl D Drost, Thesinge en de Afschading van 1834 Doctoraalscriptie RU Groningen, 1981 
'" De vervolgingspolitiek van de overheid bracht Groen van Pnnsterer er toe om m 1837  niet zonder 

nsico voor /ijn eigen functie  zijn bezwaren daartegen kenbaar te maken, hi| deed dat middels zijn 
Maatregelen kgen de Afgescheidenen aan hei Staatsregt getoetst De Cock heeft hierover nooit met Groen gecor

respondeerd In 7A)n Kaart van politiek Nederland (K.ampen 1962, 125w)ze tdeh i s toncusH G Leih Groen 
van Pnnsterer op de eerste plaats in de groep van rechtzinnigrn (Reveil en Afscheiding) die zich op het 
poUtieke terrein begaven 

'' Het IS gelet op de ernst van de al lopende procedure niet juist te stellen dat De Cock zijn afzetting nog 
had moeten afwachten voor hij tot afscheiding overging, vgl. de besluiten van de Generale Synode van 
de N H K m 1947 (zie verder in dit hootdstuk) 
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toen hij De Cock aanwees als 'een door God verwekte Sionsheld',''^ die in de rij stond 
van hen die 'Jeruzalem' herbouwden, zoals dat na de ballingschap van Israel het 
geval was met voormannen als Ezra en Nehemia. De Cock was voor velen een refor
mator, die in de voetsporen trad van Luther en Calvijn.'^ Bij allerlei herdenkingen 
werd een dergelijke kwalificatie meer dan eens gehoord. De grens tussen waardering 
en persoonsverheerlijking werd soms met moeite in acht genomen: immers het besef 
was er wel dat niet de man, maar zijn werk diende te worden gewaardeerd. In het 
eeuwjaar van de Afscheiding klonk zowel de verering als ook het geloofswerk van De 
Cock stevig door in 'Het Lied des geloofs', dat op de wijs van psalm 68 gezongen 
werd in Ulrum. We citeren van de drie coupletten het eerste: 

De Cock is lang reeds bij zijn Heer; 
^n lichaam ligt in 't graf ter neer, 
Tot aan denjongsten morgen 
^n ziel geniet de heiligheid 
Der Goddelijke Majesteit 
Ontdaan van alk zorgen. 
Maar nee, hij stierf niet, hij ontsliep. 
Toen hem de vredebode riep. 
Om bij zijn Heer te komen; 
Om, door de doodsvalld, te gaan 
Naar 't zalig, hemelsch Kanadn 
Waar d'heilsfontanen stroomen. '* 

Een vergelijkbaar liedwerk kwam uit de pen van een kerklid (met de initialen H.H.) 
dat ook gezongen werd in het herdenkingsjaar 1934. Van de zes coupletten citeren 
we het tweede en derde: 

DE COCK, de trouwe Godsgezant 
Stond voor ^tjn Z^derpal, 
En bracht opnieuw in 't Vaderland 
De waarheid boven al! 
Al werd hij ook met smaad begroet, 
Met laster overladn, 
Ja zelfs met sommen gelds beboet, 
Hij bleef den heilsweg gaan! 

In weerwil van zoovekr spot, 
Ging hij kloekmoedig voort. 
En bracht, gesterkt door ^nen God, 
Het onvervalschte woord! 

' J. Wesseling, 4/scA. Fnesi, 1,52. 
' Vgl.J.J. van der Schuit, Hendnkde Cock, de vader der Afscheiding, naast Luther en Calmjn. Dordrecht 1933 (2* 

druk 1934). 
' De drie coupletten werden in de Gereformeerde Kerk van Ulruin gezonden in oktober 1934; de tekst 

kreeg een plaats op het programma van het eeuwfeest van de Afscheiding. 
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Maar Hij, de Strijder voor ̂ 'n Vorst, 
Bezield met heilig vuur. 
Werd onrechtmatig, wreed geschorst. 
Door 'tNeerlandsch Kerkbestuur!^^ 

Engelenwacht? 
Een merkwaardig fenomeen (in de religieuze literatuur) is dat van de 'engelenwacht', 
die ook bij De Cock zou zijn voorgekomen.'^ Er zijn verhalen in omloop gekomen 
dat hij meer dan eens onderweg met de dood zou zijn bedreigd, waarbij het echter 
nooit tot uitvoering is gekomen. En wel omdat de daders het niet aandurfden, daar, 
volgnes hen. De Cock gezelschap had gekregen van een of meer mannen - 'engelen' 
wellicht. Door deze 'wonderlijke' bescherming zou De Cock tot twee keer toe aan 
de dood zijn ontsnapt. Toen hem eens een dergelijk verhaal werd verteld, moet hij 
gereageerd hebben met de opmerking 'Ik had niemand bij me'. 

Dit verhaal over De Cock is volgens de historicus Van Lieburg opgetekend 
door de (eerder door ons genoemde) Ulrummer Marten D. Teenstra. Het is 
een vorm van 'oral history', hier met een tendentieus karakter De bedoeling 
van Teenstra was om een sfeer van verwerpelijke, mystieke ervaringen te cre
ëren, om daarmee de sympathieën voor de Afscheiding terug te dringen. Het 
tegendeel van deze 'geschiedschrijving' werd echter ook duidelijk: de verering 
van De Cock werd erdoor bevorderd. 

Kritische m e d e s t a n d e r s 
Met kritische medestanders probeerde De Cock zo lang mogelijk in contact te blij
ven, hen met alle hem ten dienste staande middelen te beïnvloeden zodat ze niet de 
route van een nieuwe afscheiding zouden bewandelen. Dat is hem niet altijd gelukt, 
het ontstaan van de kruisgezinde gemeenten heeft hij niet kunnen voorkomen. Tegen 
het soms extreme conservatisme in deze kringen had De Cock, die zelf ook in veel 
opzichten conservatief was, weinig principieel verweer. Het subjectivisme, waarbij 
de gelovige mens zich met zijn bekeringservaringen sterk maakte, werd door De 
Cock afgewezen. En waar dit subjectivisme ook in andere vormen voorkwam, zoals 
de hang naar het extatische, ging De Cock in een nuchtere afstandelijkheid niet mee. 
Mystiek was hem vreemd. Opwekkingsbewegingen zag hij als tijdelijke bijverschijn
selen met een tamelijk onvast karakter, waarmee de kerk als geloofsgemeenschap niet 
moest worden geïdentificeerd. 

Het historisch onderzoek door Helenius de Cock 
Een van de eersten die verantwoordelijk was voor de beeldvorming van Hendrik de 
Cock was zijn zoon Helenius; deze begon in de jaren na 1850 bij alle afgescheiden 
gemeenten feitelijke gegegevens te verzamelen over het optreden van zijn vader. Wie 
de collectie inziet ontkomt niet aan de indruk dat Helenius voor zijn biografie veel 
lokale gegevens heeft laten liggen. 

'̂  Te zingen op wijs van: Wien Neerlands bloed; in: archief van de auteur. 
" KA. van Lieburg, De mgelenwachL Geschiedenis van een wonderverhaal. Kampen 2000; over De Cock in het 

bijzonder: 29-34. 
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Het beeld dat oprijst uit deze in 1859 en 1864 (in twee banden) verschenen biografie 
is dat vader De Cock een moedig en blijmoedig christen was, die het onrecht gedra
gen heeft en die tevens met grote ijver zijn krachten heeft gegeven voor de reformatie 
van de kerk door middel van de Afscheiding. Daarbij domineert het beeld dat hij zich 
zelf niet heeft ontzien. In 1886 gaf Helenius de Cock een tweede druk (in één band) 
uit van deze gedocumenteerde levensbeschrijving. 

De herdenkingen van 1884 en 1934 
Een eerste bijzonder moment om 'de man en zijn werk' te eren was de Afscheidings
herdenking van 1884. Met name in het geboortedorp van de Afscheiding werd op 
ingetogen en dankbare wijze een herdenking gehouden. Dankbaar was men voor 
alles wat God door de Afscheiding had bewerkt in het leven van de kerken van de 
Afscheiding. Ingetogen, want de aanwezige 'oude garde' - naast de weduwe van 
Hendrik de Cock was ook Simon van Velzen present - wilde niets anders dan de eer 
voor de 'Reformatie van 1834' aan God geven. Mensen waren slechts een instrument 
geweest in Gods Hand. In een eigenhandig schrijven uit 1884 vertelde de weduwe 
De Cock aan de jongeren van de kerk 'wat de Here voor 50 Jaar aan zijn kerk heeft 
gedaan'.'^ Ze tekende haar man als iemand die 'naar eed en pligt' zijn werk gedaan 
had voorde kerk. Van Velzen hield in Ulrum een toespraak waarin een soortgelijke 
visie op De Cock en zijn werk werd gegeven.'^ 

Aan het eind van de 19''' eeuw werd een comité gevormd van gereformeerde voorgangers die 

zich ten doel hadden gesteld een nieuw grafmonument voor De Cock en zijn vrouw op te nchten 

Dit doel werd bereikt en het monument werd opgencht op de /uiderbegraafplaats te Groningen 

Opvallend genoeg op korte afstand van het grafmonument van P Hofstede de Groot De Gere

formeerde Kerk van Groningen (stad) nam de verantwoordelijkheid op zich voor het monument 

en het onderhoud ervan. 

De nog Hervormde Abraham Kuyper toonde in 1870 en volgende jaren veel begrip 
voor de Afscheiding die z.i. voortvloeide uit ontevredenheid over het vruchteloos 
protesteren tegen de leiding van de Hervormde kerk.'^ In het Doleantiejaar 1886 
waardeerde Kuyper het in De Cock dat deze zich fel had verzet tegen de Regle
menten van de hiërarchische Hervormde kerk. Daar kwam een jaar later Kuypers 
waardering bij voor de door De Cock verzorgde uitgave van de (verkorte) Institutie 
van Johannes Calvijn.^" Opmerkelijk was Kuypers poging om Afscheiding en Dole
antie — overigens niet zonde nuances - als eenzelfde beweging te bezien tot herstel 
van de kerk; deze gedachte paste uiteraard in zijn streven naar vereniging van de 
afgescheiden en dolerende kerken. 

" Schrijven van 1884, in Archief De Cock, GA Kampen, inv nr 52 
" S van Vehen, Gedenkschrift der Chr Geref Kerk btj haar 50 jangjubtle, 14 oei 1884, Kampen 1884 
''' A Kuyper, Vrtpnakmg der kerk, eerst m De Heraut, later afzonderlijk uitgegeven, Amsterdam, 1870, vgl 

A Kuyper, Tractaat lan de Reforjnatie der Kerken Amsterdam 1883 
^̂  A Kuyper, Van Complot en Revolutie, 30 jan 1886, later gebundeld in Het Conflict gekomen Amsterdam 

1886, in 1887 gaf Kuyper - in afleveringen - de volledige Institutie van Calvijn uit, voorzien van zyn 
inleiding In 1889 was dit project gereed (Doesburg 1889) 
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In 1912 gaf de Amsterdamse N.H. predikant PJ. Kromsigt een brochure^' uit waarin 
hij zowel de Afscheiding als de Doleantie afwees als 'eigenwillige' en 'onschriftuur-
Hjke' wegen die hadden geleid tot het 'Vnje-kerk-begrip'. De schrijver was en bleef 
aanhanger van de 'volkskerkgedachte', zoals die o.m. door Ph.J. Hoedemaker was 
verdedigd in zijn conflict met A. Kuyper. Dit idee was gebaseerd op een visie op het 
verbond waartoe feitelijk heel het volk behoorde. 
Het tweede bijzondere moment was de Afscheidingsherdenking van 1934.̂ "̂  Door 
Gereformeerden en Chnstelijke Gereformeerden afzonderlijk werd in grote dank
baarheid herdacht hoe De Cock zich had beijverd om de kerk der Hervorming terug 
te leiden naar haar bronnen. De start werd verzorgd op 17 januari 1934 door de 
Kamper dogmaticus A.G. Honig^^ met zijn rectorale rede Van Comne tot De Cock, of: 
Het Credo der Afscheiding. Op 20 juni vulde de Grote Aula van de Theologische School 
te Kampen zich om de Kamper dogmaticus K. Schilder'^* te horen over De dogmatische 
beteekenis der Afscheiding' ook voor onzen tijd. In Apeldoorn had intussen de Christelijke 
Gereformeerde hoogleraar J.J. van der Schuit zijn stem laten horen over Hendrik de 
Cock, de vader der Afscheiding, naast Luther en Calvtjn; hij waardeerde de Afscheiding als 
'een geloofsdaad'.^^ 
Naast een grote tentoonsteUing en uitvoerige herdenkingsbijdragen - in boeken, 
brochures^" en in de kerkelijke pers - zond de NCRV-radio enkele hoofdmomen
ten van de officiële herdenking van de Afscheiding door de Gereformeerde Kerken 
uit. Met name de diepdoorwrochte redevoering van K. Schilder over Beginsel, recht 
en beteekenis der Afscheiding^ en die van de toenmalige minister-president H. CoHjn 
bereikten de huiskamers van duizenden gereformeerden (voorzover ze over een radio 
beschikten).^*' K. Schilder maakte zijn 'dneluik' af met de indringende publicatie van 
Ons aller moeder, een oproep aan de Hervormde kerkelijke leiders om ernst te maken 

'̂ PJ K-Tomsigt, De Afscheidtngsbeginselenin hunne bedenkelijke strekking tioor kerk en volk A,sterdain 1912 
-' De Afscheidingstentoonstellmg in Utrecht vormde een informatief hoogtepunt daar werden (zo goed 

als) alle geschriften en afbeeldingen getoond die met de in Ulrum begonnen Afscheiding van 1834 te 
maktn hadden De begeleidende catalogus was helder geordend en telde 85 bladzijden Over deze 
herdenking o m J J C Dee, K Schilder oecumentcus. Goes 1995, I8w 

" A G Honig (1864-1940) was van 1903-1933 hoogleraar te Kampen (opvolger van H Bavinck), in 1892 
was hij aan de V U gepromoveerd op Alexander Comne, Utrecht 1892 

'* K Schilder (1890-1952) was op 1 maart 1891 in de Nederlandse Hervormde kerk van Kampen 
gedoopt, toen hij 4 jaar was ging het gezin Schilder over naar de Gereformeerde Kerk, J J C Dee, K 
Schilder ̂ n leven en werk Deel I, 35v\ , ook J J C Dee, K Schilder oecumenicus Goes 1995, 22-41 Vgl 
R H Bremmer, BLGJ^P, I Schilders grootmoeder van moeders zijde was Neeltje Hoksbergen, nicht 
van de afgescheiden voorman Derk Hoksbergen J Lagendijk, Derk Hoksbergen, 47 

''' J J v^" 'Jsr Schuit (1882-1968) was van 1922 - 1953 hoogleraar te Apeldoorn, van hem verscheen 
Hendnk de Cock , Dordrecht 1933 (2' druk 1934), ook De AJschadmg een geloofsdaad, Dordrecht 1934 

* Een overzicht van de 'Lectuur over de Afscheiding van 1834' door de Kamper uitgever J H Kok ver
meldt 18 werken, de auteurs waren G Keizer, B W!elenga,J Bosch, A Janse e n J C RuUmann, K 
Schilder, A G Honig, J Kok, J A Wormser, onder de uitgaven bevond zich een boekje vooi de jeugd 
Mattana Rompciman, Als kinderen vragen In opdracht van de synode van de Christelijke Gereformeerde 
Kerk werd een Gedenkboek uitgegeven (Dordrecht 1934), met bijdragen van o m de hoogleraren J W 
Geels, P J M de Bruin, J J van der Schuit on G Wisse 

^ K Schilder in Van 's Heeren wegen, 44-85 Deze bundel geeft een totaaloverzicht van de redevoeringen 
in verband met de herdenking van de Afscheiding 

°̂ H Colijn (1869-1944) was o m van 1933-1939 minister-president, hij stamde uit een afgescheiden 
geslacht m het Land van Heusden en Altena, G Puchinger, Colijn Momenten uit zijn leven, 1 Iv, H Lan-
geveld, Hendnkus Colijn, I, 2 0 w Colijn noemde zijn toehoorders en zichzelf 'kinderen der Scheiding' 
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met de eis van Gods Verbond door 'het ambt aller gelovigen' de volle ruimte te geven 
(zoals in de Afscheiding was gebeurd). 

Gestimuleerd door deze herdenking begon EL. Bos 'onder toezicht' van de kerkhistorici A. Gos-

linga, G.M. den Hartogh, G. Keizer en D. Nauta, met de uitgave van de Archwfitukkm betreffende 

de Afscheiding van 1834; een belangrijke, vierdelige bronnenpublicatie die in 1946 voltooid werd. 

Daarnaast verschenen er in 1934 ook enkele studies, zoals die van J.W. Verschoor" en E.G. van 

Teylingen '°, waarin benadrukt werd hoe de Afscheiding gestempeld was door de geloofsopvat

tingen van de Nadere Reformatie die gekoesterd werden in de conventikels. 

Herdenking door Hervormden 
De herdenking van honderd jaar Afscheiding werd in Ulrum zelf een enigszins 
pikant gebeuren doordat de Hervormde gemeente juist op zondagavond 14 oktober 
1934 een speciale kerkdienst belegde (op verzoek van hel Provinciaal Comité voor 
Groningen van het Nederlands Hervormd Verbond tot Kerkherstel) waar de hoog
leraar Th.L. Haitjema een preek hield onder de titel 'Heere, Vergeef!'^' Evenals 
enkele Hervormde predikanten, o.w. K.H. Miskotte enJ.G. Woelderink, had ook hij 
reden om zich te bezinnen op de achtergronden van de beweging die De Cock had 
veroorzaakt.'^ Door deze Hervormde voorgangers werd begrip getoond voor het 
ontstaan van de verontrusting over de koers van de NHK in de 19* eeuw. Men sprak 
waardering uit voor het Reveil, maar de Afscheiding werd veroordeeld, hoewel Mis
kotte het niet-kerkpolitieke optreden van De Cock waardeerde. De Afscheiding had 
volgens hem een gunstig effect gehad op de kerk! Miskotte schreef: "Niet dat het tot 
kerkelijke afscheiding kwam, waardeeren wdj zoo hoog - integendeel! (...) maar dat 
de Kerk door deze geestesbeweging tot bekeering werd geroepen; niet de geschriften 
van Hendrik de Cock bewonderen wij, maar de kracht van het radicale Evangelie, 
die over hem vaardig is geworden."'' Woelderink toonde ook veel begrip; hij wilde 
zelf in eigen dagen ook niet een kerk waarin 'modernisme en orthodoxie elkander 
vreedzaam de hand reiken', maar evenmin een gemeente waarin het religieus sub
jectivisme het geestehjk klimaat bepaalde. Dat laatste was z.i. bij de Afscheiding sterk 
naar voren gekomen.'* 

Kerkhistorisch kan men de in en na 1934 gevoerde discussie c.q. polemiek echter 
zien als een opmaat naar de poging om te komen tot eerherstel van De Cock en zijn 
collega's. 

De Vrijmaking van 1944 en De Cock 
In de strijd binnen de Gereformeerde Kerken die tijdens de Tweede Wereldoorlog 
leidde tot enkele leeruitspraken over het genadeverbond en de sacramenten, waar-

•'" J.W. Verschoor, 'De Afscheiding en de Gereformeerde Theologie', in: Onder Eigen Vaandel, 9 (1934), 
137-173. 

'° E.G. van Teylingen, 'Eenige opmerkingen over de snelle verbreiding van de Afscheiding in het Noor
den van ons land, bizonder in Groningen'; in: G.TT 34 (1934), 269-293 

" Th.L. Haitjema, Heere, vergeef!, Wageningen 1934. Voor een reactie van gereformeerde zijde zie. J J .C . 
Dee, K Schilder - oecumemcus, 29. 

" K.H. Miskotte, Korte Nabetrachhng over de Afscheiding van 1834. Amsterdam 1934; J.G. Woelderink, De 
Afscheidingen wij. Maassluis 1934. 

" K.H.Mhkone,Mbetrachting,\5. 
'* J.G. Woelderink, Afscheiding en wij, 55. 
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tegen K. Schilder e.a. opponeerden - wat uiteindelijk leidde tot de Vrijmaking van 
1944 - is door de verschillende partijen gepoogd De Cock 'aan hun zijde' te krijgen. 
We denken vooral aan de brochure Rondom 1905 van de hand van RJ . Dam, B. 
Holwerda en C. Veenhof; allen medestanders van K. Schilder.^^ Zij zetten de the
ologische standpunten van afgescheiden voormannen inzake verbond en doop in 
tegen de leerstellingen van Kuyper (die huns inziens door de Generale Synode van 
de Gereformeerde Kerken verbindend waren verklaard). Als Afscheidingstheologen 
werden gezien de Kamper docenten, L. Lindeboom en H. Bavinck en de gerefor
meerde predikanten T. Bos, L.J. Hulst en anderen. 
Tegen Dam, Holwerda en Veenhof keerde zich de Kamper kerkhistoricus G.M. den 
Hartogh met zijn brochure In de lijn der Afscheiding.^'' Wat in beide geschriften opvalt, 
is het gegeven dat 'de lijn der Afscheiding' feitelijk niet bij Hendrik de Cock begint, 
maar bij diens zoon Helenius. Van de 'vader der Afscheiding' wordt wel de geeste
lijke sfeer van de 'reformatie van 1834' aangeduid, maar niemand komt niet met 
specifieke uitspraken van Hendrik de Cock.^' 
Deze handelwijze betekent voor onze vraag naar de relatie tussen De Cock en de 
Vrijmaking dat we geen echte heldere lijnen vanaf Hendrik de Cock zelf kunnen 
trekken. Dat is wel mogelijk vanuit de dogmatische inzichten van Helenius de Cock. 
Dat de polemiek tussen Den Hartogh en Dam c.s. niet tot overeenstemming heeft 
geleid, hangt voor een deel samen met de uiteenlopende waardering voor het meer 
bevindelijke element binnen de Afscheiding - Den Hartogh legde bij de vraag naar 
de zekerheid van het geloof grote nadruk op de noodzaak van 'zelfonderzoek'.''^ De 
anderen baseerden die zekerheid op Gods beloften in het Verbond; zij vreesden de 
gevolgen van een (te sterk) subjectivistisch gekleurde zienswijze. 

De mislixkte poging tot rehabilitatie van De Cock 
Ruim honderd jaar na de Afscheiding, op 6 maart 1947, richtten zes Hervormde 
kerkleden zich tot hun synode met het verzoek tot postume rehabilitatie van Hendnk 
de Cock. Onder hen bevonden zich vier predikanten; van hen was dr. W Volger 
een van de meest in het oog springende personen vanwege zijn promotie in 1946 
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam op het intrigerend proefschrift 'De leer der 
Nederlandschc Hervormde Kerk'. Bij die gelegenheid had hij als zijn tweede stelling 
de these verdedigd: "In de ambtsvervulling van Hendrik de Cock is geen overtreding 
van eenige reglementaire bepaling te ontdekken." Vanwege het documentair karak
ter van dit specifieke verzoek nemen we de tekst in extenso op:̂ *" 

De eerste druk van Rondom 1905 vermeldt wel het jaartal 1944, maar geen uitgever, de vierde druk 
verscheen te Terneuzen m februan 1946 
G M den Hartogh, In de lijn der Afscheiding (diverse drukken, o a ) Groningen 1945 Uitvoeriger over 
deze dogmatische problematiek E Smilde, Een eeuw van slnjd over verbond en doop Kampen 1946, m n 
20-24 (over Hendrik de Cock). 
Dat deed E. Smilde wel, A w, 2 0 w , met name over de verhouding verkiezing - verbond 
Hierover uitgebreid T h J S van Staalduine, Om de lijn der Afscheiding Prof dr GM den Hartogh en de Vrij
making van 1944, Heerenveen 2004 
De tekst komt o m voor bij L. Praamsma, Het dwaze Gods, 65-67 (met weglating van de ahnea die 
handelt over de herdenking van de kolonisatie in de USA); we geven de tekst zoals die aan de pers is 
verstrekt door de Generale Synode van de NHK. 
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U vergunne het ons, dat wij Uwe bijzondere aandacht vragen voor het volgende De ver 
andenng ten goede in onze kerk, die mede door Uwe actie gewekt u, en die zich nog steeds 
voortzet, hebben wij met groote blijdschap en dankbaarheid waargenomen Met het fatale 
beginsel van het Algemeen Reglement van 1816 is gelukkig gebroken, het beginsel, dat onze 
Kerk nut opbouwde, maar verlamde, de belijdenu der Kerk niet handhaafde, maar onder 
mijnde Daarom danken wij God, dat er een Synode u gekomen, du zich met langer naar 
dat vroegere beginsel ncht, maar gehoorzaam wil zyn aan Gods Woord en iml leven naar de 
Belijdenisschnfien Wy spreken daarom de hoop uit, dat het Algemeen Reglement van 1816 
spoedig geheel vervangen zal zyn door een orde du in overeenstemming is met het wezen en 
karakter der Kerk van Jezus Christus, alsook dat de gevolgen van dat Algemeen Reglement 
straks zooveel mogelijk ongedaan zullen worden gemaakt 

Een dier gevolgen is geweest de Afscheding door en onder Hendrik de Cock, in 1834 pre 
dikant te Ulrum Met U betreuren wij, dat De Cock een 'Acte van Afscheiding of Wedere 
keenng' heeft opgesteld, geteekend en uitgevoerd, zonder het laatste vonnis der Besturen af 
te wachten, hoewel imj met gelooven, dat het resultaat anders zou zyn geweest De door 
het Provinaaal Kerkbestuur van Groningen van De Cock gevraagde Acte van onderwerping 
zou, naar onze meening toch nut door hem geteekmd zyn geworden, zoodat de definitieve 
afzetting onherroepelijk moest volgen De Cock heeft jammer genoeg geen geduld gehad om 
te wachten, gelet op alles wat er toen gebeurd u, valt dit te verstaan, alhoewel niet goed 
te keuren Daarmede wordt echter nut bewezen of beweerd, dat de toenmalige Algemeene 
Synode der J{ederlandsche Hervormde Kerk en de Besturen uit dien tijd vnjuitgaan Het zyn 
immers onzes inzien ^ juist deze Besturen, du door hun optreden De Cock in den fatalen hoek 
gedrongen hebben Daarvoor mogen wy verwijzen naar het geschrift van dr W Volger De 
leer der Nederlandsche Hervormde Kerk, Franeker 1946, (zu o a aldaar blz 75 119), 
waarvan wy by deze een exemplaar overleggen Uit dit werk blijkt, dat in de ambtsvervulling 
van Hendrik de Cock geen overtreding van eenige reglementaire bepaling u te ontdekken en 
dat derhalve alle vonnissen over hem geveld onjuut zyn geweest 

Op grond van hetgeen over De Cock in bovengenoemde studie u gepubliceerd, verzoeken wy 
Uwe Synode Hendrik de Cock postuum te willen rehabiliteeren 
Wy ontveinzen ons geenszins, dat dit een nut alledaagsch verzoek u, terwijl, voor zoover ons 
bekend, nog nooit een Synode zulk een besluit heeft genomen Het komt ons echter voor, dat 
dit geen belemmering mag vormen 
Naar ons gevoelen zal een dergelijke posthume rehabilitatie onrecht herstellenen wellicht den 
weg kunnen banen tot het Kerkelijk gesprek met allen, du op voorgang van De Cock den band 
nut onze Kerk hebben verbroken ^ zouden bovendien de vervulling kunnen bevorderen van 
den wensch van De Cock, in zyneActe van Afschading of Wederkeenng geuit de terugkeer 
van deNederlandsche Hervormde Kerk tot den waarachtigen dienst des Heeren 
We meenen tenslotte er nog op te mogen worden, dat in het aanstaande voorjaar honderd 
duizenden zuh zullen begeven naar de stad Holland in Michigan, om het eeuwfeest te vieren 
van de eerste kolonuatie door onze landgenooten, du ons vaderland hebben verlaten juist 
tengevolge van al wat met de kerkelijke behandeling van De Cock in verband stond Die 
kolonisatie, door anderen in tal van streken opgevolgd, heeft immers zulke groote en uitne 
mende gevolgen gehad voor Kerk, school, maatschappy en staat in de Vereenigde Staten, dat 
de posthume rehabilitatie voorzeker de tallooze nakomelingen dier pioniers zou worden het 
grootste geschenk, dat men by dit eeuwfeest hun kan aanbieden Het besluit der rehabilitatie 
zou voor onze Kerk in Nederland beteekenen recht doen tegenover bedreven onrecht, bovendien 
voor ons en voor de zusterkerken in Amerika, de Christian Reformed Church en de Dutch 
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Reformed Church worden' een monumentum aereperenmus.'"' 
Met verschuldigde hoogachting blijven wij gaarne, 

Uw dw. 
Dr. M.H.A. van der Valk, Ned Herv pred. te Rotterdam, 
Ds. J. Fokkema, Ned. Herv pred te Delft en lid der Tweede Kamer der Staten-Gen.; 
Ds. B. Sluiter, Ned. Herv. pred te Midlum (Ft), 
Dr W. Volger, Ned. Herv pred. te Amsterdam; 
Mr W.F. Schokking wethouder te Amsterdam; 
Mr A.B. Roosjen, lid der Tweede Kamer der Staten-Gen. 

Dit verzoek betreft dus feitelijk alleen de heroverweging van de kerkelijke procedure 
tegen De Cock tot het moment van diens Afscheiding De rehabilitatie die daaruit 
zou kunnen voortvloeien is dus alleen kerkjuridisch bepaald. De gereformeerde dog
maticus K. Schilder, die bovenstaande bnef opnam in 'zijn' weekblad De Reforma-
tie*\ gaf het volgende commentaar: " Zoodra een kerk met de 'reglementen (K.O.) 
gaat knoeien, heeft zij het recht verbeurd iets te eischen; dan staat de dusgenaamd 
geschorste voor de vraag: geeft Christus mij het recht, in staking te gaan en de mij 
toevertrouvk'de schapen aan de wolven over te laten?" We horen hier de stem van 
een strijdbaar man die bij ondervinding wdst wat een schorsing (én afzetting) bete
kende."*' 
In het bovenstaande verzoek komt de confessionele geladenheid van De Cocks stre
ven dat ten grondslag hgt aan de Afscheiding nauwelijks in beeld, hoewel W. Volger 
daar wel ruime aandacht aan schonk in zijn proefschrift. 
De Hervormde synode stelde een commissie in (met o.a. dr. W.F. Dankbaar en dr 
H.J. Honders) die in de zomer van 1947 het volgende antwoord aan de adressanten 
had geconcipieerd: 

De Generale Synode u van oordeel [...], dat in de kerkelijke procedure legen ds. De Cock 
ernstige kerkechtelijkefouten zijn begaan en de toenmalige reglementen uitzonderlijk partijdig 
Zijn gehanteerd, terwijl geen gehoor gegeven werd aan zyn beroep op de Halige Schrift en de 
Belijdenis der Kerk. 
Toch meent de Generale Synode als haar oordeel te moeten uitspreken, dat een postuum rechts
herstel als door adressanten gevraagd, tekort doet aan het wezen ener Chnstus-belijdende 
kerk. Een dergelijke rehabilitatie is onvoldoende, omdat Ds. De Cock daarmede allerminst 
recht wordt gedaan. Het was immers veel meer zyn ernstig streven om met Schrift en Belijde
nis, dan met geldende reglementen in overeenstemming te zyn.l...] 
Een volledig kerkelijke rehabilitatie moet getoetst worden, nut alleen aan de reglementen der 
kerk, maar veeleer aan de waarhad Gods. In het bijzonder zyn die stukken van de waarheid 
in het geding welke het wezen der kerk en haar positie in het publieke leven tegenover volk en 
overheid betreffen. Met beschaamdhnd erkent de Generale Synode, dat de Hervormde Kerk 
meermalen gehandeld heeft in stnjd met het wezen der Kerk van Christus. [...] 

Te vertalen met een gedenkteken duurzamer dan bron, aikomstig van Horatius, Oden, 3, 30, 1 
K Schilder, Postuum eerherstel', m De Reformatu,}g 22, nr 24 (22 maart 1947), 187 
K Schilder werd geschorst op 23 maart 1944 door de Generale Synode van de G K N O p 3 augustus 
volgde zijn afzetting, op 11 augustus 1944 maakte hij zich vnj van deze synodebesluiten, wat het start
sein werd lot de landelijke Vnjmakmg 
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Met droefheid neemt zy waar, dat de kerken door scheuring tot stand gekomen, hoezeer ook 
terecht opkomend voor de hahgheid van het verbond, te kort hebben gedaan aan het kathoheke 
en apostoluche karakter ener Gereformeerde Kerk. 
In gehoorzaamheid des geloofs zoekt zy naar wegen en middelen om ook met deze kerken te 
komen tot gemeenschappelijk schuldbesef en tot gemeenschappelijke bekering. De Generale 
Synode wil, overeenkomstig haar opdracht en gedachtig aan het uitzicht, dat de Acte van 
Afscheiding of Wederkenng biedt, alles in het werk stellen om het gesprek der kerken te 
bevorderen, opdat in eendrachtige worsteling om de Waarheid naar het oordeel der liefde de 
eenhad van hel lichaam van Christus meer tot openbaring komt en wy niet schuldig bevonden 
worden in het vervullen van onze roeping ten aanzien van heel ons volk. ̂ ^ 

De Hervormde synode voegde zich in zijn besluit geheel naar dit commissoriaal 
antwoord. 
Deze voor adressanten en tevens voor veel gereformeerde christenen teleurstel
lende uitspraak bevat wel een erkenning in van gemaakte (reglementaire) fouten en 
een beroep op de 'waarheid Gods', maar komt uit bij een negatie van het door De 
Cock gedane beroep op diezelfde 'waarheid Gods'. De gereformeerde kerkhistoricus 
L. Praamsma typeerde dit als 'pijnlijke tegenstrijdigheid'.** De vrijgemaakt-gerefor-
meerde ds. E.Th. van den Born (te Helpman) liet in de Gereformeerde Kerkbode weten 
dat hij er gelukkig mee was dat de Hervormde synode aan De Cock geen eer- en 
rechtsherstel had verleend: de NHK was volgens hem nog steeds een kerk die niet 
bouwde 'op het fundament van de apostelen en profeten', waar socialisten en com
munisten welkom waren. *̂  

Van Raalte evenmin gerehabiliteerd 
Nadat de mislukte poging tot rehabilitatie van De Cock dienden twee predikanten 
van de GKN, ds. F. Dresselhuis en dr. P. Prins bij de synode van de NHK een ver
zoek in tot postume rehabilitatie van ds. A.C. van Raalte. Een synodale commissie, 
bestaande uit dr. H.J. Houders en dr. E. Emmen, bracht in zijn rapport naar voren 
'het ongeestelijk formalisme van de besturende apparaten ten tijde van het conflict 
met ds. Van Raalte'. De arbeid van Van Raalte in Noord-Amerika werd geprezen. 
Desondanks stelde de synode vast dat op dit verzoek tot rehabilitatie niet kon worden 
ingegaan 'omdat velen [...] in de toenmalige kerk zich onttrokken hebben aan het 
pleiten voor het herstel der kerk'.** 
Hiermee deed de Hervormde Kerk niet wat de Acte van Afscheiding (van Ulrum) 
van haar verlangde. 

De kerkelijke ontwikkelingen na 2000 
Decennia later, bij de overgang naar de 2P"^ eeuw, werd de diepgevoelde wens tot 
kerkelijke oecumene omgezet in besluiten tot de vorming van de PKN, waarmee 
feitelijk de hereniging van de NHK en de GKN in gang gezet werd. Dit gebeurde 

" Weekblad van de Mderlandsclie Hervormde Kerk, zaterdag 28 juh 1947. 
** L. Praamsma, Het dwaze Gods, 68 
*̂  E.Th van den Born, Geen eerherstel maar verdere eerberoving van Ds H de Cock, in Gereformeerde 

Kerkbode, 19juh 1947,6 
** Aldus een persbencht m de Aïeuwe/Voo Gron Courant, AA 2 december 1947. 
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echter zonder dat de Gereformeerde partij van haar Hervormde gesprekspartner 
expliciet had vastgesteld of deze aan de door de Cock gestelde voorwaarden voor 
hereniging had voldaan."*' Op de achtergronden daarvan gaan we hier niet in. We 
volstaan met de constatering dat daarmee door deze protestantse kerken een wezen
lijk deel van het levenswerk van De Cock naar een nogal excentrische plek in de 
geschiedenis is verschoven. 

" Bedoeld zijn de voorwaarden zoals die in de Acte van Afscheiding te Ulrum werden geformuleerd. 

685 



Hendrik de Cock (1801 - 1842) 

BRONNEN EN LITERATUUR 

Hierna ^even we eerst een overzicht van de geraadpleegde bronnen en archieven, hierbij 
vormt de door P van Beek c s samengestelde Gids van Afscheidingsarchieven 1834 1892 (Leus
den 1991) een onmisbaar naslagwerk Een nadere specificatie van de door ons geraadpleegde 
bronnen vindt men in het notenapparaat 
Vervolgens geven we een literatuurlijst van twee groepen secundaire geschriften 1 pubhcaties 
in boekvorm, 2 publicaties in tijdschnften of verzamelbundels 

BRONNEN 
Ongedrukte bronnen 

Gemeentearchief Kampen (GA Kampen) Archief De Cock 

Regionaal Histonsch Centrum 
Groninger Archieven (RHCGA) Archieven Nederlandse Hervormde Kerk 

Provinciaal PKB Groningen 
Classicaal CB van Middelstum 
Regionaal Rin^ Leens 
Lokaal 
NHK Veendam 
NHK Eppenhuizen 
NHK Noordlaren 
NHK Ulrum 

Archieven Gereformeerde Kerken in Nederland 
Provinciaal PV Groningen 
Classicaal Classis Groningen 
Lokaal GK (PKN) Appingedam (classis 

Appingcdam) 
GK (PKN) Baflo (classis Middelstum/ 
Warffum) 
GK (PKN) Winschoten (classis Veendam/ 
Pekela) 
GK (PKN) Uhum (kerkenraad) 

Archieven van de Gouverneur van 
Groningen, 1833 e vj 

Archieven van de Staten van de Provincie Groningen 
1834 evj 

Archieven Justitie 
Archief Rechtbank van Eersten Aanleg te 
Appingedam 1834 
Archieven Rechtbanken Groningen 1834 e vj 
Notulen College van Regenten van gevangenissen 
te Groningen 
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Archieven Onderwijs en Wetenschap 

Rijk Archief Senaat RUG 1819 e vj 

Gemeentelijk Archief Latijnse School 1817 e vj 

Archieven instellingen op gebied van recreatie 

Archief 'Vindicat Atque Poht' 1819 e vj 

Gemeentearchief De Marne, Leens Archieven van de vroegere gemeenten Leens en Ulrum 

Bnevenboek Burgemeester Ulrum 1834/1835 

Gereformeerde Kerk vnjgemaakt Ulrum Archief GKv Ulrum, waarin ook dat van de voormalige 

GKv Houwerzijl (1840 e vj ) 

Gemeentearchief Veendam Bevolkingsregister 19de eeuw 

Gemeentearchief Winschoten Bevolkingsregister 19de eeuw 

Het Drents Archief, Assen Archieven Nederlandse Hervormde Kerk 

Provinciaal PKB Drenthe 1834 e vj 

Classicaal Classis Assen 1834 e vj 

Archieven Gereformeerde Kerken in Nederland 

Notulen PV Drenthe 1836 e vj 

Notulen Classis Bellen 1838 e vj 

Archieven Justiüe 

Notulen Regtbank Assem, 1835 

Waterschap Noorderzijlvest, Groningen Biografische notities betr mr H W Hoving te 

Onderdendam 

Gemeentearchief Amsterdam Archief Rechtbank van Eerste Aanleg 1836 e vj 

Universiteit van Amsterdam (UB) Archief mr I da Costa, archief W de Clercq 
(Dagboek en Part Aant) 

Vnje Universiteit Amsterdam Archieven Historisch Documentatie Centrum Ned 

Protestantisme 

Nationaal Archief Den Haag Archief C Baron Van Zuylen van Nijevelt 

Archief PJ Baron van Zuylen van Nijevelt 

Koninklijk Huisarchief, Den Haag Archief koning Willem I 

Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag Archief P Hofstede de Groot 

Universiteit van Utrecht (UB) Portefeuille P Chevalher 
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Regionaal Archief Tilburg Archief Ned. Herv Gemeente 's-Gravenmoer 1658-1979 

Calvin College, Grand Rapids (USA) Archief bneven afgescheiden families 

A C. Van Raalte Institute, Holland (USA) Archief bneven afgescheiden families 

BibUotheek PThU Kampen Brievenboek (copieen) ds H J. Wind, 1840-1848 

G Kool, Ederveen Archief met bnef van H de Cock aan A. Schouwenberg 

te Zwolle 

Gedrukte bronnen 

AJ. van der Aa 

G van Alphen 

Joh. Andriessen 

Joh. Andriessen 

Joh Andnessen en 

J.B. Wielengd 

H.A Benit 

G. Benthem Reddingius 

G. Benthem Reddingius 

G Benthem Reddingius 
H. Bielevelt 
W. Büderdijk 

P. Boeles 

N. Borneman 

N. Borneman 
N. Borneman 

N. Borneman 

F.L. Bos 

A. Bost 

Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden. Gonnchem 1839-1851 

Algemeen Reglement voor het Bestuur der Hervormde Kerk in het Koningrijk der 

Nederlanden 's-Gravenhagc 1816 

Catalogus der pamfletten van de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen, 

1542-1853. Groningen 1944 

List des Satans, in dne bijzonderheden openbaar gemaakt. Sneek 1835 

Korte opwekking aan allen, du de waarheid lujhebben, en in alles verenigd zijn met 

de leer onzer Dordsche vaderen... Sneek 1839 

Tegengedachten op de gedachten van E Hofstede de Groot omtrent de afschaffing van 

het Dordtsche formulier en over de eedbreuk. Sneek 1834 

Redevoering over het tweehonderdjang bestaan der kolonu Wildervank. Wilder-

vank 1850 

Bneven over de tegenwoordige verdeeldheden en bewegingen in de Hervormde Kerk 

Groningen 1833 (2''druk) 

Herinnering der opleiding tot de Evangeliedienst en der ondervinding m de (byna) 

vijftigjarige waarneming daarvan. Assen 1844 

Mijne gedachten over het leeraars-ambt. Amsterdam 1809 

Ontboezfming bij het afsterven van Herman Muntinghe. Groningen 1824 

Opstellen van godgeleerden en zedekundigen inhoud. Tweede deel Amsterdam 

1838 (met een oproep om zich af te scheiden, p 45-53) 

Eene voor onzen tijdgeimchtige vraag van den Apostel Paulus, overwogen n.a.v. 

1 Kor 1-13, Appingedam 1834 

Hij maakt te nut de gedachten der arglistigen, ter bestrijding van het werkje van 

P Hofstede de Groot- Gedachten enz. Sneek 1834 

Gods bevelende roepstem, om weder te keeren, Sneek 1835 

Echo der Bazuin tot vergadering der uitserkorenen van FJ. Baron van ̂ ylen van 

Nijevelt. Sneek 1835 

De eere Gods en die der ware Geref gehandhaafd, ter bestrijding van het kerk en 

staat verpestende geschnji Kiest.' Dordsch of- vnj' Enz. Sneek 1835 

Archufstukken betreffende de AJscheiding van 1834. Vier delen. Kampen 

1939-1946 

Het Godsdienstig Geneve in Maart 1819 Leiden 1821 (met voorrede van 

ds. N. Schotsman) 
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A. Bost 

J Bosch 

A. Capadose 

A. Capadose 

A Capadose 

W de Clercq 

H. de Cock 

H. de Cock 

Hel de Cock 

Hel. de Cock 

Hel de Cock 

G. van Corbach 

I da Costa 

G J F. Cramer van 

Bdumgarten 

[TE. Doorbos] 

D D Drukker 

J.W. Geflien 

J.C.L. Gieseler 

B Gla 

G. Groen van Pnnsterer 

G. Groen van Prinsterer 

Stukkm betrekkelijk de afzethngvan den Leeraar Malan. Leiden 1821 (met 

voorrede van ds. N. Schotsman) 

Om waarheid en recht Eenige stnjdschnften, smeekschriften en smaadschriften uit 

de dagen der Afscheiding Kampen 1933 

Bestrijding der vacane, of De vaccine aan de beginselen der geneeskunde getoetst. 

Amsterdam 1823 

Meuwe bijdrage lol de bestrijding der vacane behelzende voorname punten en 

derzelver bevestiging door feiten van onderscheidt recensien en tegenschnfkn 

Amsterdam 1824 

Ernstig en biddend woord aan de getrouwe leeraren der Hervormde Kerk in 

Nederland, betreffende den tegenwoordigen toestand van de kerk en derzelver 

synodaal bestuur. Amsterdam 1835 

Dagboek. Editie A Pierson c.s. Twee delen. Haarlem 1889 

Verzamelde Geschriften, I en II. Houten 1984 en 1986 

Mtjne Ervaringen en bgegemngen en ontmoetingen in de gevangenis In 

H. Veldman, Hendrik de Cock - q^escheiden en toch betrokken. Bedum 2004, 

215-241; annotaties 243-171 

Bladzijden uit de geschiedenis mijner moeder. Kampen 1889 (tweede druk, 

1890) 

J^a mjfligjaren. Feestrede by de herdenking der Afscheiding Ie Ulrum 13/14 

oktober 1834. Groningen 1884 

Waarom heb ik mijne kinderen laten vaccineeren-' Kampen 1871 

Mijne verantwoording en redenen van Afscheiding, opengelegd aan den kerkeraad 

van Ulsen Amsterdam/Zwolle 1837. 

Bezwaren tegen den Geest der Eeuw. [1823] Ed.J.E Vonkenberg. Leiden z.| 

(1923) 

Gedachten omtrent de toestand der }ied Geref Kerk Een woord aan allen du het 

nut de kerk wel meenen, geschreven na de synode van 1835 Gronmgen 1835 

Een bladzijde uit het leven van Tnjntje Eppes Doornbos, toen zy vertoefde m het 

huu haars Grootvaders, Eppe Doornbos, rentenier te Leens, omtrent den jaren 1834, 

ten tijde der Afscheiding. Sappemeer z.j. 

Een korte verklaring van den kinderdoop; in vragen en antwoorden, enz Met eene 

voorrede van H. de Cock Veendam 1837 

De regtsvraag' zijn de bepalingen van het code pénal, over ongeoorloofde genoot

schappen of vergaderingen, toepasselijk op godsdienstige bijeenkomsten en godsdienst

oefeningen in Nederland^ In eene pleitrede behandeld (te 's-Gravenhage 25 J^ov. 

1835 voor het Hoog Gerechtshof). Amsterdam 1836 

De bewegingen in de Nederlandsche Hervormde kerk m de jaren 1833 tot 1839. 

Uit de bronnen, en met inlassching der voornaamste acte-stukken, verhaald door X 

(= P Hofstede de Groot). Rotterdam 1841 

Godgeleerd Nederland. Biographisch woordenboek van Nederlandsche Godgeleerden 

(mb2-\üb(i) Godgeleerde Bijdragen.ia.a.r%2.ng\ AA Amsterdam 1827-1870 

Schriftelijke nalatenschap. Briefwisseling tweede deel, 1833-1848. Uitg. door C. 

Gerretson enJ.L. van Essen. 's-Gravenahge 1964 [RGP 114] 

Schriftelijke nalatenschap zesde deel Briefwisseling vijfde deel, 1827-1869 Uitg. 

doorJ.L van Essen. 's-Gravenhage 1980 [RGP 175] 
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G Groen van Pnnsterer 

G Groen van Pnnsterer 

G Groen van Pnnsterer 

G Groen van Pnnsterer 

A M C van Hall 

A M C van Hall 

Handelingen 

Handelingen 

P Hofstede de Groot 

P Hofstede de Groot 

P Hofstede de Groot 

P Hofstede de Groot 

P Hofstede de Groot 

P Hofstede de Groot et al 

M Hoo^endorp 

PN Holtrop 

C Hooijer 

H W Hoving 

H W Hoving 

Jaarboekje 

G Keizer 

G Keizer 

Schnjlelyki nalaknschap, aditsUdeel Bescheiden Deel 1 1821 1842 's-Gra-

venhage 1990 [RGP 209] 

De Maatregelen tegen de Afgeicheidmen aan het Staatsregtgetoetst (1837, 1', 2' 

en 3'druk) Editie G J Grashuis Baarn 1903 

Advuzen in de Tweede Kama der Staten Generaal m dubbelen getale Leiden 

1840 (Derde deel van de Beschouwingen over Staats- en Volkerenregt) 

1837 en 1853 Zelfstandigheid der kerk of Alvermogen van den staat' Utrecht 

853 

De vnjheut van Godsdienstoefemngen in Nederland verdedigd Pleitrede (te Arnhem 

lOOkt 1835) Amsterdam 1835 

De vnjheid der Gerejormeerde Gemeenten m Nederland, verdedigd Pleitrede, uitge 

sproken m de teregtiitting van hel Hoog Geregtshof te 's Grasenhage, kamer voor 

correctioneleappellen vanden lOden October 1836 Amsterdam 1836 

van de algemeene chnstelyke synode der Hervormde Kerk in het koningrijk der 

Nederlanden in denjare 1834 's Gravenhage 1835 

Idem 1835 's-Gravenhagc 1836 

en verslagen van de algemene synoden van de Christelijk Afgescheidene Gerefor 

meerde Kerk in Nederland (1836-1869) Houten/Utrecht 1984 

De bewegingen in de Nederlandsche Hervormde Kerk in de jaren 1833 1839 Rot

terdam 1841 

De Groninger Godgeleerden in hunne eigenaardigheid Toespraak aan zyne vroegere 

en tegenwoordige leerlingen, na vervulde vijfentwintigjarige hoogleraarsbediening 

Groningen 1855 

De Moderne Theologie m Nederland Volgens de hoofdwerken harer beroemdste 

voorstanders Groningen 1870 

L G Pareau als man der wetenschap Groningen 1867 

Gedachten over de beschuldiging, tegen de Leeraars der Nederlandsche 

Hervormde Kerk in deze dagen openlijk ingebragt, dat ziJ hunnen eed 

breken, door af te wijken van de leer hunner kerk, die zy beloofd hebben te 

zullen houden Groningen 1834 ( 2 * druk) 

Christelijke betrachtingen eene bijdrage tot de stichtelijke lektuur, naar de behoefte 
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Zusammenfaisung 

ZUSAMMENFASSUNG 

Allgemeines 
Diese Studie beabsichtigt, eine neue und moglichst voUstandige Biographic von 
Hendrik de Cock (1801-1842) zu bieten. Er war der Pfarrer, der als erster sich von 
der Niederlandisch-Reformierten Kirche trennte. Gewissenhafte QueUenforschung 
macht klar, ddss man mehrere Momente seines Lebensweges naher ausarbeiten 
kann. lm Bliek darauf schenken wir in dem breiten Kontext der kirchlichen Entwick-
lungen um 1834 den theologischen Einsichten reichlich Aufmerksamkeit, die in den 
erstenjahrzehnten des 19.Jahrhunderts an den Akademien von Groningen und Fra-
neker dominant, und die auch innerhalb der Niederlandisch-Reformierten Kirche 
verbreitet waren. So ist es moglich, ein klares Bild zu zeichnen der Veranderung in 
den theologischen Einsichten von Hendrik de Cock. Sie wurde eine der wichtigsten 
Anlasse, wodurch die Glaubenseinheit innerhalb der Niederlandich-Reformierten 
Kirche unter grofie Spannung genet. Die nachfolgende Trennung haben wir als ein 
lokales, regionales und nationales Geschehen, mit spezifischer Aufmerksamkeit fur 
die Rolle von De Cock beschrieben. Weiter untersuchten wir den Einsatz De Cocks 
für eine eigene Pfarrerausbildung innerhalb der abgeschiedenen Kirchen zu grun-
den. Daneben haben wir versucht, die neueren theologischen Einsichten von De 
Cock einsichtig zu machen und seine Stelle in der Kirchengeschichte und der eige
nen Kirche zu bestimmen. Auch forschten wir nach der sozialen Position derjenigen, 
die damals die Leitung in der abgeschiedenen kirchlichen Gemeinden der Provinz 
Groningen ubernommen haben. 

Ubersicht der Grundzuge 
1. Hendrik de Cock wurde am 12. April 1801 in Veendam geboren, damals das 
wichtigste Zentrum des Ballungsgebietes der Moorkolonien in der Provinz Gronin
gen. Der Vater Tjaarda de Cock war Landwirt und Besitzer von Moorboden, die 
eine Torfgewinnung ermoglichten. Dadurch gehorte die Familie De Cock zu dem 
lokalen GroBburgertum. Wahrend der napoleonischen Beherrschung der Nieder-
landc wurde De Cock sen. Maire der Gemeinde Wildervank und danach Burger
meister; diese Funktion erfuUte er auch noch in den Tagen der Trennung. Grossvater 
Pfarrer Regnerus de Cock (gestorben 1806) gehorte zu den mehr aufklarerischen 
Pfarrern seiner Zeit. 
Der junge Hendrik wurde in der damals noch Reformierten Kirche getauft. Er 
besuchte die Volksschule in Wildervank, wahrend er danach einige Jahre von dem 
ortlichen Pastor, dem kirchlich-aufklarerischen Pfarrer J.G. Oosterbeek in den klassi-
schen Sprachen unterrichtet wurde. Den Konfirmandenunterricht erhielt der junge 
De Cock vom Lehrer Hendrik Nieman, der sich mit dem reformierten Pietismus 
und der Naheren Reformation verbunden fiihlte, wie man diese Stromungen auch 
in Ostgroningen unter dem Einfluss ihrer groningischen Rcprasentanten S. Tjaden, 
J. Verschuif, W. Schortinghuis und J.C. Appelius kennen gelernt hatte. 

2. Nach der lateinischen Schule in der Stadt Groningen, wo Hendrik de Cock die 
beiden hochsten Studienjahre besuchte, studierte er Theologie an der Akademie 
in derselben Stadt. Seine Lehrer waren die Professoren A.Ypey, E. Tinga und H. 
Muntinghe. Der ersterwahnte und der letzte brachten dem Anteil des Niederlanders 
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Erasmus und dessen Geistesverwandten in der Reformation des 16. Jahrhunderts 
hohe Achtung entgegen; damit hing eine Unterbewertung des reformatorischen 
Denkensund Auftretens der Nicht-Niederlander Luther und Calvin (und ihrer hol-
landischen Nachfolger) zusammen. Muntinghe war daneben ein uberzeugter Anhan-
ger des theologischen Supranaturalismus;dies war eine spate Frucht der christlichen 
AufMarung des 18. Jahrhunderts. Kennzeichnend dafiir waren die gemaBigt-ratio-
nalistische Distanz und Kritik unterschiedlichen reformiert-konfessionellen Dogmen 
gegenuber; es betraf namentlich die Gotteslehre, die Lehrsatze in bezug auf die 
göttliche Offenbarung, die Satisfaktion und die Pradestination. 
Die Groninger Professoren haben durch ihren jahrelangen Unterricht das theolo
gische Denken des ubergroBen Teiles der reformierten Pfarrer in den nordlichen 
Provinzen der Niederlande gepragt, auch den jungen Hendrik de Cock. Der Bestand 
seiner Bibliothek aus demjahre 1830 ist dafur der sprechende Beweis. 

3. Die Vermahlung von Hendrik de Cock mit Frouwe H. Venema, die in Wildervank 
als Tochter eines Landwirts geboren war, fiel mit seinem Amtsantritt im Jahre 1824 
in der kleinen reformierten Kirchengemeinde von Eppenhuizen(Nordgroningen) 
zusammen. Danach diente er ab 1827 der Gemeinde von Noordlaren, wonach er 
1829 die Berufung nach Ulrum (Nordwestgroningen) als Nachfolger von P. Hofstede 
de Groot akzeptierte; letzterer war ja sein Studienkollege gev^^esen, und nun Hoch-
schuUehrer an der Akademie in Groningen. 
Obwohl er zu dem GroBburgertum von Ulrum gehorte, trat De Cock nicht elitar auf, 
sondern hatte er als Pastor eine ofFene Beziehung zu seinen Gemeindemitgliedern. 
Dadurch genet er aufs neue in Beruhrung mit dem Glaubenserlebnis der Naheren 
Reformation und des Reformierten Pietismus. Dies fiel mit der 'zufalligen' Entdec-
kung der Institutio von Calvin (in der verkurzten Ausgabe mit dem Spitznamen 'der 
kleine Calvin') zusammen. Es wurde der Anfang der Neuorientierung De Cocks. 

4. De Cocks Korrespondenz mit dem Haager Pfarrer D. Molenaar und seine Ken-
ntnisnahme der Broschuren des Edelmannes C. Baron van Zuylen van Nijevelt, der 
zu der Erweckungsbewegung 'Reveil'in Beziehung stand, bestatigten ihn in seiner 
sich andernden Sicht auf kirchliche und theologische Themen. Dadurch kam eretwa 
1831/32 zu einer grundlegenden Wende in seinem Denken. Er entwickelte sich zu 
einem Apologeten des reformierten Glaubens; in diesem Rahmen sorgte er flir die 
Neuauflage der beinahe vergessenen Dordtrechter Lehrsatze und des Kurzen Begnffes. De 
Cock stellte sich in diesen (und spateren) Veroffentlichungen immer als 'reformierter 
Lehrer' vor. Er verfocht fiir die Reformierte Kirche die bedingungslose Bindung an 
das reformierte Bekenntnis. Er gab daneben auch deutlich zu verstehen - in seiner 
Broschüre Ernstige en hartelijke toespraak aan mijne landgenoten - dass eine Wiederher-
stellung der von Krieg und Choleraseuche getroffenen Niederlande nur durch die 
Ruckkehr zum reinen Bekenntnis der reformierten Kirche moglich sei. Diese Posi
tion wurde mehr und mehr merkbar in der Verkundigung De Cocks, die immer 
mehr Gemeindeglieder innerhalb und ausserhalb Ulrum, schatzten. Letzteres zeigte 
sich nicht nur aus der wachsenden Anzahl der Leute, die aus verschiedenen Orten 
in Groningen, Friesland und Drenthe die sonntaglichen Gottesdienste in Ulrum 
besuchte, sondern auch aus einer Flut von Briefen von Sympathisanten aus fast allen 
Provinzen der Niederlande. 
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Der neue Kurs rief dagegen gewaltige Irritationen bei P Hofstede de Groot vor, 
mit dem De Cock auch mundlich und schriftlich auf Konfrontationskur ging uber 
eine groBe Anzahl theologischer Themen. Damit wurde klar, dass es zwischen De 
Cock und der von Hofstede de Groot initiierten Groninger Richtung fundamentale 
Unterschiede gab. Zugleich rief das Auftreten De Cocks bei seinen Kollegen im 
Kreis Leens Widerstand hervor, der gestarkt wurde, als De Cock - nach intensiver 
Beratung mit seinem Presbyterium - dazu uberging, Kinder die nicht zur eigenen 
Kirchengemeinde gehorten, zu taufen; auch gab er Personen ausserhalb Ulrum 
katechetischen Unterricht. 

5. Hiergegen fing der Vorstand der Klassis von Middelstum eine Prozedur an, die 
noch nicht beendet war, als De Cock dazu uberging die Broschure Verdediging van 
de ware Gereformeerde leer en van de ware Gereformeerden, bestreden en ten toon gesteld door twee 
zoogenaamde Gereformeerde leraars, of de Khaapskooi van Christus aangetast door twee wolven 
(November 1833) zu verofFentlichen. Mit diesen 'zwei Wolfen' meinte er die refor-
mierten Pfarrer L. Meijer Brouwer aus Uithuizen und dn G. Benthem Reddingius 
aus Assen; beide hatten in ihren gleichzeitig erschienenen Broschuren ihre kritischen 
Einsichten in bezug auf 'Separatisten' und 'Feinsinnige'verofFendicht. 
Nun fand am 19. Dezember 1833 die Suspension von De Cock für unbestimmte Zeit 
statt, ausgesprochen von einem unvoUzahügen Kirchenvorstand und aus Grunden, 
die im Rahmen der Kirchenordnung nicht taugten. Trotzdem hielt De Cock (der das 
Recht auf sein Gehalt nicht verloren hatte) sich an die Bestimmungen des Suspensi-
onsbeschlusses, obwohl seine Mitstreiter sich kaum zu bezwingen wussten und harte 
Aktionen erwogen. De Cock erhob sofort Einspruch bei den Kirchenvorstanden und 
beschrankte sich weiter auf die Ausgabe einer Serie von Streitschriften, die manch-
mal heftige Reaktionen der Gegner hervorriefen. 

Das Presbyterium von Ulrum wahlte die Seite seines Pfarrers und beraumte fortan 
religiose Zusammenkunfte in Privatwohnungen und Betriebsgebauden an. Die erste 
Behandlung der von De Cock eingereichten Beschwerde- und Appellschriften durch 
kirchliche und weldiche Behorden bedeutete keine Wende in seiner Angelegenheit. 

6.Die Veroffentlichung der Schrift von Jac. Klok (Delfzijl) gegen die Evangelische 
Gezangen, worin De Cock ein scharf abgefasstes Vorwort geschrieben hatte, nutzte der 
Kirchenvorstand der Provinz Groningen, um die Suspendierung in eine erschwerte 
Suspendierung (mit Verlust des Gehalts) zu andern. Der Kirchenbvorstand negierte 
die Berufung von De Cock auf die Bibel und die drei reformierten Bekenntnisschrif-
ten konsequent. 
Inzwischen veroffenüichten einige reformierte Pfarrer in NordhoUand Schriften, die 
von einer tiefen Abneigung den Auffassungen De Cocks gegenuber zeugten; ihre 
Polemik zeigte wenig Verstandnis und enthielt sogar schmahliche Worte gegen die-
jenigen, die sich mit dem Pfarrer von Ulrum geistig verwandt fühlten. Ubrigens ist 
ein direkter Zusammenhang mit dem Anti-De Cock-Aufruhr im Fruhüng des Jahres 
1834 nicht nachweisbar. 
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7. Zur Unterstutzung seines kirchlichen Prozesses erhielt De Cock erneut viele Sym-
pathiebekundungen aus allen Teilen des Landes; unter ihnen nahni die Korrespon-
denz mit Pfarrer H.P. Scholte (Pfarrer im Brabanter Doeveren u.a.) eine wichtige 
Stelle ein. Zugleich standen die Haager Juristen D. van Hogendorp und C.M. van 
der Kemp, beide mit der Niederlandische Erweckungsbewegung 'Reveil'vcrbunden, 
De Cock und seinem Presbyterium bei. De Cock ging im Fruhsommer 1834 beim 
Konig Wilhelm I. zur Audienz, aber ohne positives Resultat. Seine Reise nach Den 
Haag brachte wohl verschiedene interessante Kontakte ein mit u.a. Pfarrer C.C. 
Callenbach (Nijkerk), dr. H.F. Kohlbrugge und dessen mit der Erweckungsbewe
gung 'Reveil'verwandten Gattin (Utrecht) und einigen Fuhrern der Erweckungsbe
wegung 'Reveil'im Haag und in Amsterdam. Diese Kontakte trugen ubrigens wenig 
zur konfessionellen und kirchenrechtlichen Frontbildung gegenuber der kirchlichen 
Fuhrung in der reformierten Kirche bei. Auch einige von De Cock brieflich bena-
chrichtigte geistesverwandte friesische Pfarrer lieBen ihn in seinem Konflikt allein. 
De Cocks Appell an die allgemeine Synode von 1834 schien zuerst wohl einige Wir-
kung zu erzielen, aber der Kirchenvorstand der Provinz Groningen bestimmte ab 
den 2. Oktober endgultig den Kurs mit der Absicht, De Cock abzusetzen. Er hatte 
sich geweigert, sich bedingungslos den kirchlichen Reglementen zu unterwerfen. 

8. Am Sonntag, dem 12. Oktober 1834 entschloss De Cock sich zur Trennung. Er 
wurde darin kraftig unterstutzt von Pfarrer H.P. Scholte, der wenige Tage vorher 
seinen Kollegen in dessen amtlichem Elend und in den traurigen Familienumstan-
den wegen des Todes eines jungcn Kindes aus der Familie De Cock besucht hatte. 
Scholte hatte am Freitag, dem 10. Oktober in Ulrum einen besonderen Gottesdienst 
geleitet. Danach drangte er stark bei De Cock und dem Presbyterium in Ulrum 
zur Trennung von der reformierten Kirche uberzugehen und eine 'freie Kirchen-
gemeinde' als Zufluchtsort für alle Reformierten zu bilden. Nach der Abreise von 
Scholte ging das Presbyterium von Ulrum dazu uber und stimmte der ofFentlichen 
Verantwortung mittels der Acte van Afscheiding of Wederkeenng zu. Diese Akte war im 
Konzept von H.P. Scholte verfasst worden und wurde in endgultiger Form von H. 
de Cock redigiert. Alle Presbyter und Diakonen unterzeichneten die Akte (den 13. 
Oktober), ebenfalls der groBte Teil der Kirchenmitglieder von Ulrum (den 14. Okto
ber). Der Text der Akte wurde den wichtigsten kirchlichen und weltlichen Behorden 
zugesandt. Einige Wochen spater gab das Presbyterium eine nahere Erklarung unter 
dem Titel Toespraak en Uitnoodiging aan de Geloomgen en ware Gereformeerden in Nederland 
(den 1. November 1834) heraus. 

9. Der Anspruch der abgeschiedenen Kirchengemeinde von Ulrum, sie sei die legi
time Fortsetzung der Kirche der Reformation - und habe also die freie Verfügung 
uber alle kirchlichen Guter - prallte an der ortlichen kirchlichen Finanzverwaltung 
und der regionalen kirchlichen Versammlung ab, die sich weigerten der Gemeinde 
das Kirchengebaude für den nachsten Gottesdienst zur Verfügung zu stellen. Der 19. 
Oktober 1834, ein Sonntag, wurde dadurch ein dramatischer Tag: zunachst betraf 
es die Konfrontation zwischen De Cock (und seiner Gemeinde) und dem reformier
ten Pfarrer, der dazu bestimmt worden war, den Gottesdienst zu leiten; zweitens 
betraf es die Predigt von De Cock, stehend auf einer Kirchenbank, und zum Schluss 
den Larm um den weggehenden Pfarrer. Die Unruhe dieses Sonntages kam auf das 
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Konto von De Cock und eines seiner Kirchenmitglieder; sie wurden einer gerichdi-
chen Verfolgung unterworfen. Zugleich war das Geschehen eine Ursache der lang-
wierigen Einquartierung einer Kompanie von Soldaten in Ulrum. 
Die Gerichtsverhandlung in Appingedam - noch am letzten Oktobertag gehalten -
fïihrte zu einer Verurteilung, wogegen De Cock und sein Mitbeschuldigtcr sofort bei 
dem Gericht in Groningen Berufung einlegtcn. 
Von Appingedam aus besuchte De Cock Mitstreiter auf dem Lande in Nordgronin-
gen, mit als Höhepunkt die sonntaglichcn Gottesdienste in Uithuizermeeden. Dort 
leitete er einen Gottesdienst bei sympathisierenden Landwirten und spendete auch 
die Taufe. lm Anschluss an einen nachfolgenden Verwandtenbesuch in Wildervank 
- die Mutter von De Cock war gesorben - nutzte man die Gelegenheit, den jetzt 
getrennten Prediger auch dort einen Gottesdienst leiten zu lassen; dieser zog grofie 
Aufmerksamkeit aus der weiten Region. Bis dahin hatte jedoch noch keine Instituie-
ring einer neuen, getrennten Kirchengemeinde stattgefunden. 

10. Kurze Zeit spater jedoch wurde De Cock von den 'Laienpredigern' der Konven-
tikel in der Moorkolonie Smilde (Drenthe) eingeladen, an der Gründung einer get
rennten Kirchengemeinde mitzuarbeiten; diese fand am 20. November 1834 statt. 
Die neue Gemeinde zog daraus die Konsequenz, dass sie sofort dazu überging, eine 
freie-reformierte Schule zu gründen. Diese Tat rief eine scharfe Reaktion seitens der 
Behörde hervor. Ein Bittgesuch der Christlich-Reformierten aus Smilde an König 
Wilhelm I. wurde abgewiesen. Inzwischen hatte am 1. November 1834 Pfarrer H.P. 
Scholte sich mit dem gröBten Teil seiner Kirchengemeinde in Doeveren von der 
reformierten ICirche getrennt. 

11. Dem Urteil des Groninger Berufungsgericht über De Cock, am 28. Novem
ber 1834, ging De Cocks Mitarbeit an der Gründung einer getrennten Kirchen
gemeinde in der Stadt Groningen am 27. November voran. Das richterliche Urteil 
umfasste eine Gefangnisstrafe von drei Monaten, die sofort in Kraft trat. De Cocks 
Haft einer 'pistole' wo De Cock selber seine Verpflegung und Unterkunft bezahlen 
muBte - bedeutete eine Periode intensiven Studiums und Besinnung und die Grün
dung eines Netzes von Kontaktpersoncn, die der Idee der Trennung sympathisch 
gegenüber standen. In Beratung mit einer groBen Zahl von Besuchern wurde eine 
Menge neuer Gründungen im Norden der Niederlande geplant. Es ist ein auffalliges 
Faktum, dass De Cock seine Haft mit christiicher Freude erlebt hat, aufgrund des 
von ihm gefiihrten Tagebüchleins, aus dem hervorgeht, dass De Cock jeden Tag in 
seiner Bibel las und viele Psalmen sang. 

12. Eine drohende Entgleisung der Trennung trat auf, als namentlich jüngere 
Anhanger der Trennung sich aufrührerischen Gefuhlen und Formen von Geistes-
verzückung ergaben.Diese Erscheinungen fanden in einigen Kirchengemeinden in 
den Provinzen Drenthe und Groningen statt. De Cocks Reaktion war nüchtern und 
beherrscht: Das Wort Gottes und die konkrete Wirkung dieser Erscheinungen in der 
nachsten Zeit würden deuüich machen, was der wirkliche Wert dieser besonderen 
Angelegenheiten sei. 
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13/14. Nach seiner Entlassung aus dem Gefangnis am 26. Februar 1835 sah De 
Cock sich gezwungen, 
umzuziehen. Nach einem zeitlichen Unterkommen in Ulrum bezog die Familie bei 
einem Mitstreiter eine geraumigere Wohnung in Smilde. Kurz danach wurde er von 
der ersten (provinziellen) Versammlung der abgeschiedenen Kirchengemeinden im 
Norden der Niederlande als ihr Pfarrer im allgemeinen Dienst angenommen. Von 
Smilde aus fuhr De Cock sehr oft zu seinen Mitstreitern nach Drenthe, Overijssel, 
Friesland und Groningen, auch nach Utrecht, Nord- und Sud-HoUand und Deut-
schland. In denjahren bis 1841 grundete De Cock 86 kirchliche Gemeinden (Ulrum 
nicht mit gerechnet). Deren Grundlage war in den meisten Orten die Existenz eines 
Konventikels. De Cock fbrderte den kirchlichen Aufbau bewusst, nicht nur durch 
die Einsetzung von Amtstragern (Dltesten, Diakonen und Pastoren), sondern auch 
durch die Bildung kirchlicher Verbande in Provinzen und Klassen. 

15. Die Trennung in den Niederlanden bekam aus dem Kreis der Pfarrer wenig 
Unterstutzung; nur eine kleine Gruppe von meist jungeren Pfarrern folgte dem 
Beispiel von De Cock und Scholte. Es betraf S. van Velzen (Drogeham, 1835), 
A. Brummelkamp (Hattem, 1835), G.F. Gezelle Meerburg (Almkerk, 1835) und 
A.C. van Raalte (der 1836 in Genemuiden berufen wurde). Nach ihnen kamen noch 
H.J. Budding (Biggekerke), Joh. van Rhee (Veen, bald abgesetzt), T.F. de Haan (Ee), 
R.W. Duin (Emden, kurze Zeit in Friesland tatig, danach suspendiert) und L.G.G. 
Ledeboer (Benthuizen). 
Der Aufbau eines nadonalen kirchlichen Verbandes fing mit dem Zusammenrufen 
der (geheimen) Synode der abgeschiedenen ïürchen in 1836 nach Amsterdam an. 
Dort fungierte Scholte als Prases und De Cock als Sekretar. Ihre Freundschaft schien 
durch ein gutes, gegenseitiges Zeugnis versiegelt zu werden, aber sie erkaltete durch 
theologische Unterschiede in bezug auf Kirche, Kirchenordnung, Taufe und Abend-
mahl, die zutage traten. Die im Jahre 1837 abgehaltene Synode in Utrecht zeigte 
keine weitere Annaherung zwischen beiden. Der kirchliche Kurs von Pfarrer Scholte 
wandte sich dem Independentismus zu. Er zeigte zugleich Sympathien fiir die chili-
astischen Auffassungen von John Nelson Darby. Die Synode von Amsterdam 1840 
entschloss sich Pfarrer Scholte vom Amt zu suspendieren. 
Es waren nicht die einzigen Streitpunkte innerhalb der abgeschiedenen Kirchenge
meinden. Neben dogmatischen Fragen - uber das Verhaltnis von Bund und Kirche, 
sowie zwischen Bund und Auserwahlung - spieken auch Unterschiede der Kirchen
ordnung eine RoUe. Es gingunter anderem uber die Anwendbarkeit der Dordtrechter 
Kirchenordnung und die Aufrechterhaltung des Namens 'reformiert' bei der staatli-
chen Anerkennung. Dieses und jenes brachte De Cock dazu einen Friedensvorschlag 
zu entwerfen, in dem es fur einige Verschiedenheit Raum gab. Ein sehr konservativer 
Teil der Anhanger der Trennung sprang jedoch ab und bildete als 'Kirche unter dem 
Kreuz' eine eigene Glaubensgemeinschaft, in der ein hohes MaB an Glaubenserken-
ntnis fur die Teilnahme an den Sakramenten bestimmend war. 

16. Die Repressionen seitens der Behorden - mehrere lokale Behorden hielten sich 
allerdings abseits - bedeuteten fiir die Christlich-Reformierten in vielen Fallen einen 
nachdrucklichen Einschuchterungsversuch, um ihr kirchliches Zusammenleben zu 
hintertreiben, wenn nicht unmoglich zu machen, u.a. durch eine groBe 
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Anzahl von Geldstrafen. De Cock hat seinen Teil praktisch selber bezahlt.Diese 
Unterdruckung jenes brachte ihn dazu, urn seine Mitverfolgten auf das Recht hin-
zuwiesen, Adressen und Bittgesuche bei den Behorden einzureichen. Ihr 'Schrei um 
Recht' basierte inhaltlich auf dem niederlandischen Grundgesetz, das Freiheit der 
Religion und Schutz fur jeden Einwohner garantierte. Die kleine OfTnung in Richt-
ung der Anerkennung durch den Konig Wilhelm I. in seinem koniglichen Beschluss 
des 5. Juh 1836 bedeutete zu wenig, die Verfolgungen wirklich zu beenden. Die Bil-
dung der Vorstellung in bezug auf die Christlich-Reformierten durch die Behorden 
wurde getrubt von vielen negativen Informationsstromen und vom belgischen Auf-
stand, der geseUschaftliche Unruhe in den Niederlanden verursacht hatte, beson-
ders durch die hoheren Steuern. Die Pladoyer der Juristen wie A.M.C, van Hall, D. 
van Hogendorp, C.M. van der Kemp und G. Groen van Prinsterer bedeuteten fur 
De Cock und die Seinigen eine wichtige geistige Unterstutzung, aber sie haben nur 
geringen Einfluss auf die tatsachliche Erleichterung ihres Schicksals ausgeubt. De 
Cock hat sich - trotz der vielen, auch personlichen Verfolgungen - noch HofTnungen 
gemacht, dass der Konig eine allgemeine Synode einberufen wurde, um die Kirche 
zu ihren Quellen der Konfession und der Kirchenordnung (Presbyterialverfassung) 
zuruckzufuhren. Diese Idee wurde durch die Kritik mehrerer Chrisdich-Reformier-
ter keine Realitat. Mit dem Amtsantritt Konigs Wilhelm II. imjahre 1840 nahm die 
Politik der Repression der Christlich-Reformierten sofort ein Ende. 

17. Der grolBe Mangel an ordinierten Pfarrern innerhalb der Christlich-reformier-
ten Glaubensgemeinschaft brachte sowohl die kirchlichen Gemeinden als auch die 
amtierenden Pfarrer dazu eingehend uber die Moglichkeiten einer eigenen Ausbil-
dung nachzudenken. De Cock wurde von den Kirchen in Drenthe und Groningen 
gebeten, die Ausbildung zu verwirklichen. So fing er in Dwingeloo, Beilen und Gro
ningen an mit dem Unterricht fur Laienprediger und andere, die meinten die Gaben 
zu besitzen, als Pfarrer in den Chrisdich-
reformierten Kirchen zu dienen. Diese vorliegende Arbeit machte deudich welche 
Forderungen an die Absolventen gestellt wurden, aus welchem Berufsstand diese 
Manner stammten und mit welchem (unterschiedlichen) Resultat sie ihr Studium 
verrichtet haben. Die Zulassung zum Amt wurde - durch Beschlusse der Synode - in 
die Hande der provinziellen kirchlichen Versammlungen gelegt. 

18. Die Untersuchung nach der soziallen Klasse der fïihrenden Personen in den 
Chrisdich-reformierten Kirchengemeinden der Provinz Groningen brachte ans 
Tagelicht, dass der weitaus grol3te Teil der Amtstrager von Landwirten gebildet 
wurde; in nur einer kirchlichen Gemeinde bestand das Presbyterium aus Mannern 
der Arbeiterklasse. Die meisten der betreffenden Landwirte gehorten zur Gruppe 
der mittelgroBen agrarischen Unternehmer. Die meisten der angehenden Pfarrer 
gehorten sozial zur Mittelklasse mit vielen kleinen Selbstandigen. 

19. Die Untersuchung nach der Position von De Cock in der Geschichte der Theolo
gie und der Kirche in den Niederlanden ergibt, dass er sich stark anti-romisch-katho-
lisch aus einer felsenfesten Glaubensuberzeugung heraus profilierte. Sein Verhalten 
ist als anti-papstisch zu charakterisieren. De Cock war radikalen Ansichten abhold, 
sowie diese sich bei Labadisten und verzuckten Figuren ofTenbarten. Remonstranten 
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und Sozinianer werden wiederholt kritisiert, besonders weil sie mit ihren Lehrsat-
zen uber den freien Willen und die menschliche Selbstbeteiligung am Heil den Weg 
zuruck nach Rom bahnen wurden. Der Kreis der Naheren Reformatoren und refor-
mierten Piëtisten dagegen konnte auf De Cocks Anerkennung rechnen, namentlich 
WO es Ubereinstimmung in der Lebensheiligung gab. Dabei fallt es auf, dass G. Voe-
tius nicht in De Cocks Blickfeld vorkommt. De Cocks theologische Orientierung auf 
den aus dem 18. Jahrhundert stammenden J.C. Appelius bestimmte seinen Kurs 
in den Fragen uber die Zulassung zu Taufe und Abendmahl mit den Mitgliedern 
der Christlich-reformierten Gemeinde . Die dogmatischen Einsichten von De Cock 
kann man auf der ganzen Linie als konfessionell-reformiert ansehen, wobei neben 
dem Heidelberger Katechismus und dem Niederlandischen Glaubens-Bekenntnis 
besonders die Dordtrechter Lehrsatze eine inhaldich wesentliche Bedeutung hat-
ten.Die sehr subjektiv geladene Glaubenserkenntnis, sowie diese von der Naheren 
Reformation und dem Reformierten Pietismus beschrieben war, war De Cock zwar 
nicht unbekannt, aber er stellte diese nie fur das Funktionieren in der kirchlichen 
Gemeinde und deren Mitgliedschaft als Bedingung. In seinem personlichen Glauben 
genugte ihm in seinem Leben die Glaubenserkenntnis des Gnadenwerkes Gottes. 
De Cocks personlicher Beitrag in der Ausformung und Entwicklung der reformier
ten Theologie ist inhaltlich beschrankt geblieben, aber er war in der Ausbildung 
der Pfarrer in den abgeschiedenen Kirchengemeindcn wohl wegweisend. Mit groBer 
Uberzeugung hat De Cock sowohl Kirche als Theologie zu ihren Quellen zuruck-
fiihren woUen: zu denen der Reformation, der Naheren Reformation und des Refor
mierten Pietismus. Dabei blieb De Cock in seinen dogmatischen Abfasbungen nahe 
an den Texten der Bekenntnisse und gab er fiir wenige Themen eine nahere Begrun-
dung. Mit der Vertiefung und Entwickling der reformierten Theologie im 19. Jahr
hundert hat sein Sohn Helenius de Cock angefangen und sie ist danach durch den 
Dogmatiker Herman Bavinck zur groBen Blute gekommen. 

20. Das Familienleben De Cocks zeigte das Bild einer besinnlichen, reformierten 
Familie, die mit Uberzeugung von Vater und Mutter regiert wurde. Nachdem die 
Familie sich in Smilde niedergelassen hatte, zog sie imjahre 1837 um nach der Stadt 
Groningen. Die Beziehung zur beiderseitigen Familien blieb gut, obwohl ein Teil der 
Familie De Cock nicht mit der Trennung mitging. Die religiose Atmosphare bei De 
Cock zu Hause wurde von einem nuchtern-pietistischen Erleben bestimmt, in dem 
die Abhangigkeit von Gott und die Sicherheit des Glaubens zentrale Punkte waren. 
Die Impfung der jungsten Kinder unterlieBen die Eltern aufgrund einer verander-
ten Einsicht in die Lehre der Vorsehung Gottes. Der fast ununterbrochene, groBe 
Einsatz De Cocks forderte 1841 seinen Tribut; seine Gesundheit lieB wegen einer 
Lungenerkrankung sehr nach. Nach einer kurzen Erholung nahm am 14. November 
1842 das irdische Leben von Hendrik de Cock ein Ende. Er wurde auf dem 'Zuider' 
Friedhof in Groningen beerdigt. 

21. Das Lebenswerk von De Cock hat sehr unterschiedliche Anerkennung gefunden. 
Sie bewegte sich zwischen Heldenverehrung und Schmach. Die eine oder andere 
Haltung hing und hangt mit der Frage zusammen, wieweit man Affinitat zu seiner 
Glaubensuberzeugung besizt und ob man sich in De Cocks Personlichkeit und sei
nem Charakter erkennen kann, wo die sich in seinem kirchlichen Streit zeigten. Die 
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Gedachtnisfeier der Trennung von 1834 im Jahre 1934 lieB die Diversitat in Anerken-
nung deutlich sehen. Der Versuch, der kurz nach dem Zweiten Weltkrieg unternom-
men wurde, um die Synode der Niederlandisch-Reformierten Kirche zu der Aussage 
der Rehabilitierung von De Cock zu bewegen, brachte nichts ein. Die Bildung der 
Protestantischen Kirche in den Niederlanden (PKN) bedeutet fur viele Rcformierte 
einen kirchengeschichtlichen Strich durch das Lebenswerk von De Cock. 
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SUMMARY 

The objective of this thesis is to present a new and comprehensive biography of 
Hendrik de Cock (180 -1842), who was the first minister to secede from the Dutch 
Reformed Church (Nederlandse Hervormde Kerk). Close examination of the avail
able sources made clear that during the course of his life there would be several 
moments that would deserve a special study. Considering this we chose to pay -
within the broader context of the developments of the church around 1834 - a 
more extensive attention to the theological views that were dominant in the faculties 
of Groningen and Franeker in the first decades of the 19* century, while at the same 
time they were also propagated within the Dutch Reformed Church. In this way it 
became possible to draw a clear outline of the changes in the theological views of 
Hendrik de Cock, which became one of the most important causes of the tensions 
that threatened the unity within the DRC. The Secession resulting from this situation 
we have described as a local, regional and national development with special atten
tion for the role played by Hendrik de Cock. We also investigated his commitment 
in the founding of a theological college within the seceded churches. Additionally 
we have tried to clarify the new insights of Hendrik de Cock and to measure the 
importance of his role in church history and within his ovkn church community. We 
also studied the social position of the people that had leading positions in the seceded 
churches in the province of Groningen. 

General survey 
1. Hendrik De Cock was born on April 12, 1801 in Veendam, at that time the most 
important centre of the peat-colonial agglomeration in the province of Groningen. 
His father, Tjaarda De Cock, was a farmer and owner of peat grounds which made 
peat extraction possible. Because of this the De Cock family locally belonged to 
the social upperclass. During the predominance of Napoleon in the Netherlands 
Tjaarda De Cock became mayor of the town of Wildervank. He still held that posi
tion in the days of the Secession. Grandfather rev. Regnerus De Cock belonged 
to the more liberal ministers of his time. The young Hendrik was baptised in the 
Reformed Church of that time. He went to primary school in Wildervank, while 
later he took some lessons in the classical languages with the local vicar, the hberal 
rev. J.G. Oosterbeek. As a young boy he followed catechism classes with Hendrik 
Nieman, a catechist who felt attracted by the teachings of Reformed Pietism and the 
Further Reformation (Nadere Reformatie). These movements had also acquired rep
utation in Eastern Groningen under the influence of its representatives S. Tjaden, J. 
Verschuir, W. Schortinghuis and J.C. Appelius. 

2. After passing through the highest two years of the Latin school in Groningen, Hen
drik de Cock followed a theological study at the academy of that same city to prepare 
himself for the Gospel ministry. His lecturers were the professors A. Ypey, E. Tinga 
and H. Muntinghe. The first as well as the last mentioned showed a high esteem for 
the contribution of Erasmus and his adherents during the period of the Reformation 
in the 16* century. This coincided with a lack of appreciation for the thinking and 
acting of the not Dutch Martin Luther and John Calvin (and their Dutch followers). 
Moreover Muntinghe was a convinced adherent of the theological supra-naturalism, 
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a late fruit of the Christian enlightenment of the 18''' century. Characteristic thereof 
was a moderate critical attitude towards various reformed confessional dogma's, 
among which particularly the doctrine about the being of God, the doctrines about 
the divine revelation, the satisfaction and the predestination.The professors in Gro
ningen have in the course of their many years of tuition, left their mark upon the 
theological thinking of the major part of the Reformed preachers in the northern 
provinces of the Netherlands, the young Hendrik de Cock not excluded. The inven
tory of his library as it was in 1830 is the living proof thereof 

3. On February 14, 1824 Hendrik de Cock married Frouwe H. Venema, a farmers-
daughter born in Wildervank. One month later he was ordained as minister in the 
small congregation of Eppinghuizen (North Groningen). He served the congrega
tion there until November 1827 when he moved to Noordlaren. Two years later, in 
1829, he accepted a call from Ulrum (North West Groningen) where he was installed 
by his predecessor and former studyfriend P. Hofstede de Groot, who had now been 
appointed as a professor at the University of Groningen. 
Although belonging to the upperclass of Ulrum De Cock did not act elitist. Instead he 
had an open pastoral relationship with the members of his congregation. In that way 
he repeatedly came in touch with the religious experiences of the Further Reforma
tion (Nadere Reformatie and the Reformed Pietism (Gereformeerd Piëtisme). Even 
though he had received a theology degree from the University of Groningen, De 
Cock was not familiar with Calvin's Institutes or the Canons of Dort. This changed 
when one of his Ulrum parishioners challenged De Cock about the doctrine of sal
vation by grace, and De Cock began to study seriously the Reformed doctrines. This 
became the beginning of de Cock's theological reorientation. 

4. Correspondence between De Cock and his colleague D. Molenaar of The Hague 
as well as making acquaintance with the pamphlets of C. Baron van Zuylen, a mem
ber of the Réveil in the Netherlands (The Renewal), strengthened him in his changing 
vision as far as church and theological doctrines were concerned. That resulted into 
a radical change in his thinking during the years 1831 and 1832. With this change 
of heart De Cock felt compelled to defend and propagate the Reformed faith more 
publicly. He developed himself to an apologist of the reformed faith. In that frame
work he ensured the republication of the almost forgotten Canons of Dort and the 
Kort Begrip (a short summary of the Heidelberg Catechism). In these and later pub
lications De Cock always presented himself as a 'Reformed Minister' (Gereformeerd 
Leeraar). He pleaded for an unconditional commitment to the reformed doctrine in 
the Reformed church ( Hervormde kerk). In his brochure Ernstige en hartelijke toespraak 
aan mijne landgenoten (Address to all my Reformed fellow believers in the country) he 
explained that a return to Holy Scripture was the only true safeguard of liberty and 
convalescence of the cholera epidemic and the aftermath of wan His sermons were 
greatiy appreciated. This not only became clear from the growing number of people 
that came from various places in Groningen, Friesland and Drenthe to attend the 
services in Ulrum on Sunday, but also he received a flow of letters of sympathizers 
from almost all provinces of The Netherlands. 

On the other hand the new course set out by De Cock caused great irritation from 
the side of P. Hofstede de Groot, with whom he started a verbal as well as written 
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discussion about a large number of theological matters This made clear that funda
mental differences existed amongst the members of the liberal Groninger Richting 
(Direction) initiated earlier by De Cock and Hofstede de Groot At the same time the 
acting of De Cock received opposition from his fellow clergymen in the municipality 
of Leens This nft widened when De Cock - after consulting his consistory about the 
matter - started baptizing children from other congregations, he was also teaching 
the catechism to members of congregations other than Ulrum 

5 The classis of Middelstum started a procedure against him for baptizing children 
from other congregations, that was still pending when in November 1833 De Cock 
published the booklet Verdediging van de ware Gereformeerde leer en van de ware Gereformeer 
den, bestreden en ten toon gesteld door twee zoogenaamde Gereformeerde leraars, of de schaapskooi 
van Christus aangetast door twee wolven (Defense of the True Reformed Doctrine and of the True 
Reformed Believers Attacked and Exposed by Two So called Reformed pastors, or the Sheepfold of 
Chnst Attacked by two Wolves and defended by H De Cock, Reformed Pastor at Ulrum This 
was his answer to the Reformed pastors L Meijer Brouwer of Uithuizen and doctor 
in theology and minister of Assen G Benthem Reddmgius, who simultaneously had 
openly attacked basic doctnnes of the Reformed Church and voiced their critical 
views concerning the 'seceders' and 'fijnen' (puntans) in their own pubhcations 
Although no quorum of the Classical Board was present as the regulations demanded 
De Cock was suspended for an indefinite period while retaining his salary based on 
illegal grounds that were not in accordance with the church order In spite thereof 
De Cock discharged himself of official duties in the congregation and submitted 
patiently to his suspension in the hope of justice, even though his associates found it 
difficult to restrain themselves and sometimes contemplated harder action De Cock 
immediately appealed to the Church Board and limited himself to wnting pamphlet 
after pamphlet defending his position This sometimes led to grave repercussions 
from the side of his opponents The consistory of Ulrum took sides with its minister 
and held services in pnvate homes, barns and commercial properties Appeals to the 
higher authonties brought no relief or justice 

6 His involvement in the controversy about the hymns forced on the congregations 
reacted even more unfavourably against him The pubhcation of a pamphlet writ
ten by Jacobus Klok (Delfzijl) against the Evangelische gezangen entitled The Evangelical 
hymns weighed, tested and found to be too light, for which De Cock had appended a highly 
commendatory preface, was seized by the Provincial Board of Groningen to impose 
an even stiffer penalty (on Apnl 1, 1834) He was now suspended with loss of sal
ary This Church board consequenüy ignored the emphasis de Cock placed on the 
Bible and the Dne Formuheren van Eenheid (three forms of unity) In the mean
time some Reformed (Hervormde) ministers in North Groningen published articles 
that showed their profound abhorrence of the views of de Cock Their controversy 
showed little understanding for the adherents of the pastor of Ulrum and even con
tained condescending expressions However, there appears to be no direct connec
tion with the uproar against the followers of De Cock in the city of Groningen in 
the spring of 1834 
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7. Expressions of sympathy flooded the parsonage from all over the country to sup
port De Cock in his appeal for justice. Amongst them the correspondence with rev. 
H.P. Scholte (pastor of Doeveren in North Brabant), was of great importance. De 
Cock and his consistory also received legal assistance from D. Van Hogendorp and 
C M . van der Kemp, both lawyers in The Hague and members of the Réveil in 
the Netherlands (The RenewEil; revival), who spoke in his defence.De Cock decided 
to take his case directly to king William I. His audience with the king on May 14, 
1834 held httle hope. The king had no tolerance for Seceders. During his trip to 
The Hague he visited several people sympathetic to his cause and made interesting 
contacts with amongst others rev. C.C. Callenbach (Nijkerk), Dr. H.F. Kohlbrugge, 
whose wife felt disposed towards the Réveil (Utrecht) as well as some leading figures 
of the Réveil in The Hague and Amsterdam. These contacts, however, contributed 
little to the confessional and ecclesiastical support to make a front against the church-
leaders of the NHK. Also some of his Frisian congenial colleagues left him alone in 
his struggle. At first the appeal of De Cock to the Synodical Board in 1834 seemed 
to have some effect, but as from October 2, 1834 the Provincial Board of Groningen 
reacted unfavourably against him and set out to depose him. He had refused to sub
mit himself unconditionally to the church order regulations. 

8. On Sunday 12 October 1834 de Cock decided on Secession. He was strongly 
supported by his friend rev. H.P. Scholte, who had visited him a few days before after 
he heard of De Cocks impasse. During his stay Scholte also comforted the family 
with the death of their three year old daughter. Scholte had preached in Ulrum 
in a special church service on Friday October 10, 1834, and as at that time he had 
gained firsthand knowledge of the situation he urged De Cock and his consistory 
to consider seceding from the established Reformed Church (NHK) and to found a 
'free church' as a refuge for all reformed believers. After the departure of Scholte 
pressures from consistory and congregation increased and De Cock saw no alterna
tive but to secede. After some discussion the Act of Secession or Return (Acte van 
Afscheiding of Wederkeering) was officially agreed upon as a means of public notice. 
The original draft of this act was drawn up by H.P. Scholte and the final document 
was edited by H. De Cock. On October 13 the act was duly signed by all elders and 
deacons, while the next day (October 14) it was read at an official meeting of the 
congregation and signed by most of the members of the church of Ulrum. The text 
of the act was sent to all churchly and worldly authorities concerned. 

A few weeks later the consistory offered further explanation under the tide: Toespraak 
en Uitnoodiglng aan de Geloovigen en ware Gereformeerden in Nederland (November 1, 1834) 

9.The pretention of the seceded church of Ulrum that they were the legal continu
ation of the church of the Reformation - and thus mistakenly thinking they had the 
free disposal of the church commodities - was opposed by the refusal of the local 
churchwardens to let them use the building for the next church service. Already the 
following Sunday on October 19, 1834 De Cock was denied access to the pulpit. It 
became a dramatic day. In the first place there was the confrontation between Hen
drik De Cock (and his congregation) with the Reformed pastor, who had been called 
to preach that day; the people would not let him pass; still determined to preach De 
Cock climbed on one of the front pews and preached from there. After the service, 
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when the people had left the church, the doors were locked behind them. 
The court in Appingedam, held yet on the last day of October, accused De Cock 
of civil unrest and sentenced him guilty. He appealed against this conviction to the 
court in Groningen. Tensions ran high and the authorities called in the military and 
quartered soldiers in the homes of the seceders for a long period. During his trip 
home from Appingedam De Cock visited several people sympathetic to his cause 
living on the Hogeland of Groningen, culminating in the Sunday services in Uithu-
izermeeden: he there preached in the homes of sympathetic farmers and baptized 
some children. From there he travelled on to Wildervank for a family visit, because 
of the death of De Cock's mother. On that occasion the now seceded preacher was 
asked to conduct a church service, that was attended by many interested people 
from a wide area. Until that time no new seceded congregations had been formally 
ordained. 

10. Not long after that, however, De Cock was invited by the conventicles that were 
led by lay preachers (oefenaars) in the area of Smilde in Drenthe that were interested 
in joining the Secession in the area of Smilde to cooperate in organizing a seceder 
congregation; this took place on November 20, 1834. 
The new congregation took the consequence of their choice and organized the very 
first private school based on Reformed principles almost immediately without apply
ing for permission from the provincial authorities. This deed called for a sharp reac
tion from the government. A request by the seceders to king William I did not offer 
any solace. 
In the meantime Scholte had also seceded with the largest part of his congregation 
from the Reformed church in Doeveren on November 1, 1834. 

11. The court in Groningen sentenced him on November 28, 1834 to a fine of 150,--
florins (guilders) and three months in prison separated from his wife and family. He 
was to begin serving his sentence immediately. The day before, on November 27, he 
had assisted in the installation of a new seceded congregation in the city of Gronin
gen. During his imprisonment De Cock was allowed a private room, stove and bed, 
because he paid for himself He also paid for his own food. This privacy gave him 
the opportunity to have visitors under supervision of the prison guard. During this 
period he took time for reflection and study. He spent much time in prayer, medita
tion and writing.He also built an expansive network of people that were sympathetic 
towards the Secession. 

12. A threatening derailment of the Secession occurred when the spiritual life of a 
group of particularly young people showed signs of mass hysteria with a veneer of 
piety (influences of individualism and mysticism). They appeared to be more guided 
by an inner light than by Holy Scripture and gave way to ecstasy and exaltation dur
ing the church services. Women in the audience fainted. These happenings mainly 
took place in some congregations in the provinces of Drenthe and Groningen . 
The reaction of De Cock was sober and restrained: the Word of God and the tan
gible impact of these phenomena in the coming period would in the end make clear 
what would be the real value of these extraordinary matters. 
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13/14. After his release from prison De Cock had to vacate the parsonage in Ulrum. 
Before moving to Smilde After a temporary stay with a congregation member in 
Ulrum De Cock moved to Smilde, where a congregation member invited the entire 
De Cock family to move in with his family. Not long after De Cock was appointed 
pastor for the surrounding secessionist churches within a seventy-five kilometer 
radius of Smilde in general service by the first (provincial) meeting of the seceded 
churches in North Netherland. From Smilde De Cock made a large number of trips 
to associates of the secession in Drenthe, Overijssel, Friesland and Groningen and 
even as far as Utrecht, North and South Holland and Germany. In the years up till 
1841 De Cock organized 86 new congregations (not counting Ulrum). In most cases 
they were based on existing conventicles. De Cock was very consciously building the 
church, not only by the installation of new consistories in the new congregations, but 
also by forming provincial and classical church communions. 

15. The Secession in the Netherlands did not receive much support from other col
leagues. Only a smaO group of mainly young fellow-ministers followed the example of 
De Cock and Scholte. They were S. Van Velzen (Drogeham 1935), A. Brummelkamp 
(Hattem, 1835), G.E Gezelle Meerburg (Almkerk, 1835) and A.C. van Raalte (who 
received a call from Genemuiden in 1836). Not long after H.J. Budding (Biggekerke), 
Joh. Van Rhee (Veen, soon deposed, T.F. de Haan (Ee), R.W. Duin (Emden, for a 
short time active in Friesland, after that suspended) and L.G.C. Ledeboer (Benthui-
zen) joined the movement. 
The first synod of the seceders was held in great secrecy in Amsterdam in 1836. 
This was the start of the construction of a new organization of seceded churches. 
Scholte acted as chairman and De Cock held the function of secretary. Their friend
ship appeared to be sealed by a good reciprocal testimony, but it all cooled down 
when theological differences about church and church order, baptism and the Lord's 
Supper came to the surface. The assembly of the synod in 1837 in Utrecht did not 
show any further alignment in their relationship. De Cock came to suspect his early 
friend Scholte of embarking on a course of Independentism and showing sympa
thies for the chiliastic ideas of John Nelson Darby. The synod of Amsterdam decided 
to depose Scholte in 1840. 
These were not the only differences within the seceded congregations. At stake were 
issues concerning doctrine and church government. In addition to the dogmatic mat
ters - such as the relationship between covenant and church in connection with the 
relationship between covenant and election - the issue of the new Church Order was 
involved. One of the points of discussion was the use of the Church Order of Dort 
and the continuation of the name "Reformed" in connection with recognition by the 
government. In the end De Cock showed willingness to make concessions without 
surrendering personal convictions. 
In 1840, however, a small, very conservative group broke away from the seceders to 
continue as "the Reformed churches under the cross" (Kruisgezinden). They were a 
group that stressed experiential piety. Its leaders called for repentance and renewal 
of life before taking part in the sacraments. 
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16.. Repressions from the side of ttie government - even though several local author
ities kept themselves aloof - made it difficult, if not impossible, for the seceders to 
gather to worship. 
If any regulations imposed on them were broken, they were often excessively fined. 
And if the fines were not paid, household goods were confiscated and the proceeds 
paid to the government. De Cock paid most of his fines himself. All this caused him 
to point out to his fellow citizens their rights to make their defence by appealing 
to the authorities. Their 'cry for justice' was based on the Dutch constitution, that 
guaranteed freedom of religion and protection for every citizen. A small opening in 
the direction of recognition by William I in his royal decree of July 5, 1836 meant 
too little to put an end to the persecutions. The image of the seceders as pictured 
by the authorities was often mingled with more negative information. War with Bel
gium had broken out in 1830. This had caused social disorder in the Netherlands. 
People were anxious about the military tax levied to pay for the war. The pleadings 
of lawyers such as A.M.C. van Hall, D. Van Hogendorp, C M . van der Kemp and G. 
Groen van Prinsterer, who spoke up in their defence, meant a great deal in the way of 
mental support, but had a limited influence on the actual improvement of their fate. 
In spite of the many, also personal prosecutions De Cock held hopes that the king 
would call a General Synod in order to bring the church back to their confessional 
and ecclesiastical sources. This did not become a reality. The political approach of 
resistance by the government and repression of the seceders finally ended in 1840 
when William II, who was more inclined to negotiate a compromise, became king. 

17. The great lack of ordained pastors within the communion of seceded churches 
became the cause of broad deliberation about the possibilities of training their own 
ministers. De Cock was asked by the churches in Drenthe and Groningen to realize 
this education. He himself started teaching lay men and others who believed they 
had the gifts to serve the ministry within the seceded churches of Dwdngelo, Beilen 
and Groningen. 
Research on this point made clear what was demanded from the candidates that pre
sented themselves for examination. Not only their knowledge, but also their endur
ance would be put to the test. It was noted which occupations these men came from 
and which were the (divers) results of their study. The admission to the ministry was 
^ by decision of the Synod - put in the hands of Provincial Boards. 

18. Research to the social class of the churchleaders in the seceded congregations of 
the province Groningen shows that most part of the members of the church board 
were farmers; only in one congregation the church board consisted of men of the 
working class. Most of the farmers concerned belonged to the group of middle sized 
agrarian concerns. From a social point of view most of the new ministers belonged 
to a middle class containing many small independents. 

19. Research into the position of De Cock in the history of theology and the church 
in The Netherlands produces the picture that he profiled himself very much against 
the Roman Catholic church from a very strong conviction based on the beliefs of the 
Reformation; his attitude may be characterised as antipapist. De Cock had a great 
aversion to extremists like Labadists and ecstatic fellowships. He repeatedly criticized 
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Remonstrants and socinianen. Particularly because they would clear the way back to 
Rome with their doctrines about the free will and sanctification. On the other hand 
the movements of the Further Reformation (Nadere Reformatie) and Reformed Pie
tists (Gereformeerde Piëtisten) could count on his appreciation, especially in cases of 
agreement about sanctification of life. At this point it is remarkable that G. Voetius 
is not mentioned by De Cock. Theological orientation onJ.C. Appelius (18''' century) 
stipulated his course in the questions concerning baptism and the Lord's Supper in 
the time of secession. 
In his dogmatic views De Cock may on the whole be regarded as confessional-
reformed. Especially the contents of the Canons of Dort, in addition to the Heidel
berg Catechism and the Belgic Confession, had a substantial meaning for him. 
The strong subjective way of believing with an interest in experiential piety, as it was 
found by followers of the Further Reformation (Nadere Reformatie) and Reformed 
Pietists (Gereformeerde Piëtisten) was not unknown to De Cock, but he never put 
that as condition for the membership of the church or functioning in the church. 
The perception of the grace of God was sufficient for him in his personal life. 
The personal contribution of De Cock to the wording and further development of 
reformed theology was limited as regards to content, but he acted as a guide in the 
training of new ministers within the seceded churches. With large conviction he has 
strived for leading both the church and theology back to its sources: those of the Ref
ormation, the Further Reformation (Nadere Reformatie) and the Reformed Pietism 
(Gereformeerd Pietisme). 
In his dogmatic formulations De Cock always remained close to the text of the creeds 
and he gave a further explanation of a hmited number of topics. The deepening and 
development of reformed theology in the nineteenth century was set off by his son, 
Helenius de Cock, and was brought to great prosperity by the dogmatist Herman 
Bavinck. 

20. The family life of the De Cock family showed the signs of a puritan reformed 
family, that was reigned strictly with full conviction by father as well as mother When 
orders were issued to vacate the parsonage no suitable dwelling could be found for 
the family in or around Ulrum, so that after De Cock's release they had to move to 
Smilde in Drenthe among a group of faithful followers. In 1837 Hendrik de Cock 
was called to the city of Groningen to be minister of the Reformed church. The 
relationship with relatives on both sides of the family remained good, even though 
part of them did not choose to follow the Secession. The religious atmosphere in the 
home of De Cock was one of a modest reformed family that was centred around 
the dependence of God and the certainty of faith. The parents did not have their 
youngest children vaccinated. They based their decision on the revised doctrine of 
Gods predestination: "health and sickness come to us not by chance but from his 
fatherly hand". The only bleak spot at this time was the continued anxiety about De 
Cock's health. The years of stress, persecution, and constant travel had taken their 
toll. He would serve his congregation until his death from a lung sickness, at the age 
of 41, on November 14, 1842. He is buried in Groningen at the Zuiderbegraafplaats 
(Southern Cemetery). 
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21. Evidently the lifework of De Cock had a big impact in the Netherlands not only 
from a religious point of view, but also from a social and historical perspective. The 
way in which its significance was appreciated varies from hero worship to abuse 
and was mainly based on affinity with the convictions of belief or the way in which 
one could recognize his own personality and character where they emerged in the 
church struggle of De Cock. A survey of the celebration of the commemoration of 
the centennial in the year 1934 showed those differences very clearly. The attempt to 
rehabilitate De Cock short after the Second World War did not succeed. 
The forming of the Protestant Church in the Netherlands (PKN) means to many 
reformed people that an end has been put to the lifework of De Cock in church 
historical respect. 
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C U R R I C U L U M V I T A E 

Harm Veldman werd op 14 september 1942 geboren te Bedum, waar zijn ouders 
tot kort na het einde van de tweede wereldoorlog de boerderij RUSTE ELDERS 
bewoonden. Deze benaming is als verwijzing naar een bekend devies van Marnix 
van Sint Aldegonde een belangrijke en mede bepalende factor geworden voor ons 
familieleven. 
Vanaf 1948 volgde hij in Bedum en Groningen onderwijs aan lagere en middelbare 
scholen van gereformeerde signatuur; daarna studeerde hij aan de Gereformeerde 
Onderwijs Opleiding te Enschede, die onder leiding stond van directeur M. Koer-
selman. Tijdens zijn onderwijsloopbaan (Assen, gereformeerd basisonderwijs 1965 -
2001, Groningen/Zuidhorn, gereformeerd voortgezet onderwijs) behaalde hij via de 
Fryske Akademy in 1972 de acte M.O. Geschiedenis en Staatsinrichting en slaagde 
hij in 1988 voor hel doctoraal examen Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Gro
ningen, met als afstudeeronderwerp De Beeldenstorm in Groningen 1566 (Goes 1990). 
Intussen had hij met de onderwijskundigen drs. Remmelt de Boer en Jan van der 
Steeg meegewerkt aan de uitgave van onderwijsleerboeken voor geschiedenis: Het 
verleden vandaag (Groningen/Barneveld 1977 w.) en met Van der Steeg voor kerkge
schiedenis: Het spoor van de kerk (Barneveld 1987/88). Daarnaast ontwikkelde hij voor 
het onderricht in de kerkgeschiedenis voor het voortgezet onderwijs de methode De 

fakkel van het Woord (Zwolle 1995-1998). Ook verschenen er van zijn hand verschil
lende publicaties in boek en blad op het gebied van school- en kerkhistorie, o.m.: 
Huldrych ^wingli, hervormer van kerk en samenleving (Goes 1984), Lwht en schaduw in de Lage 
Landen (Goes 1993), Gods gevangene: Karel V en de kerkhervorming (Bedum 2001), Hendnk 
de Cock, afgeschaden en toch betrokken (Bedum 2004) en Heinnch Bullingerl504-1575, gere

formeerd pastor voor Europa (Bedum 2004); de geschiedenis van het ontstaan van het 
vrijgemaakt-gereformeerd basisonderwijs beschreef hij in de bundels "Door Hem het 
Amen"{red.]. Kamphuis en M. Koerselman, Groningen 1974) en Vrijmaking- Weder
keer (red. D. Deddens en M. te Velde, Barneveld 1994). 

Regionale kerkgeschiedschrijving beoefende hij o.m. met betrekking tot de plaatsen 
Zuidhorn (1992, 2000 en 2004), Marum (1997) en Kornhorn (2005). Ook werkte hij 
mee aan de Christelijke Encyclopedie (3' druk, red. G. Harinck, Kampen 2005) en aan 
De geschiedenis van het christendom van Jonathan Hill (Kampen 2008). 
Na zijn vervroegde pensionering legde hij zich toe op het onderzoek naar de bio
grafie van Hendrik de Cock. In het voorjaar van 2006 gaf hij — op verzoek van 
prof dr. H.J. Selderhuis - enkele gastcolleges kerkgeschiedenis aan de Theologische 
Universiteit te Apeldoorn. 
Verder vervulde en vervult hij diverse functies in het kerkelijke en maatschappelijke 
leven in zijn woonplaats. Ook was hij enige jaren hoofdredacteur van Woorden School, 
het officiële tijdschrift van de GVOLK (Gereformeerde Vereniging van Onderwij
zers, Leraren en Kleuterleidsters) en redacteur (nu vaste medewerker) van het week
blad De Reformatie. In 2002/03 was hij door de Particuliere Synode van Groningen 
afgevaardigd naar de Generale Synode van de GKv te Zuidhorn. 
Sinds 1967 is hij getrouwd met Henderika Huisman (* 1945); in hun huwelijk wer
den acht kinderen geboren, van wie het tweede zijn hemelse bestemming bereikte bij 
zijn geboorte. Het aantal kleinkinderen bedraagt nu zeventien. 
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DANKWOORDEN 

Nu deze studie voltooid is, vvil ik graag mijn dankbaarheid uitspreken. Allereerst 
dank ik onze Hemelse Vader: Hij gaf mij kracht, inzicht en doorzettingsvermogen 
om dit werk te verrichten: Laus Deo! 
Mijn dank gaat vervolgens uit naar de senaat van de Theologische Universiteit te 
Kampen voor zijn toestemming om als niet-theoloog te promoveren aan deze uni
versiteit. Mijn promotor, prof. dr. M. te Velde, ben ik veel dank verschuldigd voor de 
goede begeleiding. Zijn op- en aanmerkingen met betrekking tot opzet en inhoud van 
deze studie waren erg waardevol. Onze gesprekken verliepen steeds in een open en 
goede sfeer. Datzelfde mag gezegd worden van de stimu- en studiemiddagen van de 
gezamenlijke kerkhistorische vakgroep van de universiteiten te Apeldoorn en Kam
pen. Ook dank ik de heren van de leescommissie voor hun leerzame opmerkingen. 
Bij mijn onderzoek was ik afhankelijk van veel personen en instanties; daarbij denk 
ik aan de vele medewerkers van de archieven in en buiten Nederland; speciaal dank 
ik de medewerkers van het Gemeentearchief te Kampen en die van de Groninger 
Archieven. Ook dank ik de directe van het Kadaster te Groningen voor de medewer
king bij het verkrijgen van gegevens over de eerste afgescheiden landbouwers. 
Als meelezers van (gedeelten van) mijn proefschrift noem ik in het bijzonder dr. Jacob 
van Sluis te Berlikum, vakreferent theologie en filosofie aan de RUG, de predikanten 
ds. Andy Velthoen en drs. Tonnis van Eerden, beiden te Zuidhorn en drs. Jan-Henk 
Soepenbrg te Assen (eerder te IJsselmuiden). Met behulp van collega Paul Zijlstra te 
Dalfsen kwam de Duitse vertaling van de samenvatting tot stand, terwijl dr Gerrit 
Jan Beuker te Laar (BRD) daarop nuttig commentaar leverde. De Engelse vertaling 
daarvan is van de hand van Corrie van Dongen te Zuidhorn, terwijl de 'second 
opinion' werd aangereikt door Janet Sjaarda-Sheeres te Grand Rapids (Michigan, 
USA); ook voor hun werk ben ik zeer erkentelijk. Voor het vertaalwerk van enkele 
Latijnse tekstfragmenten dank ik de classici drs. Phihppus Roorda en drs. Jan Geer-
sing, beiden te Zuidhorn. 

Bij dit alles wil ik haar met ere noemen zonder wie dit werk nooit tot stand zou zijn 
gekomen: mijn liefdevolle vrouw Riek! ledere dag dat ik volgens haar woorden 'aan 
het Cocken' was, zorgde zij ervoor dat ik op allerlei manieren werd voorzien van het 
nodige. En zoiets is nauwelijks onder woorden te brengen. 

Dit kerkhistorisch boekwerk draag ik op aan de jongste leden van onze familie, de 
kleinkinderen. Hun namen staan voor in het boek. Ik spreek de wens uit dat ook zij 
iets mogen leren zien van het werk van God dat Hij in deze wereld door zwakke en 
zondige mensen tot stand heeft gebracht en brengt. 
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Bavinck, H 55, 88, 89, 93-95, 652, 681, 

695 ,698 ,703 ,708 ,711 , 
Bazuin, H 117, 229, 243, 294-296, 310, 

360, 384, 444 
Becker, B (ook wel Bekker) 133,607,612 
Beckenng, A 382, 385 
Becking, J W 315 
Begemann, Chr 145, 148 
Begemann,Jacobus 145, 148 
Begemann,Jan 45, 49, 113, 145, 148 
Begemann, Willem 145,148 
Bekker, B (ook wel Becker) 133,607,612 
Bellarminus, R F R 612 
Benit, H A 38, 688 
Benthem Reddingius, G 174, 185, 187, 188, 191 -

195, 199-204,206,223,241, 
252,253,259,262,273,300, 
304,318,364,411,414,422, 

423 ,476 ,512 ,598 ,605 ,611 , 
620 ,623 ,644 ,645 ,688 ,691 

Berekamp, E van de 463, 464, 695 
Bergen, H C 69 
Berkum, T van 315 
Besseling, H N 448, 470, 584 
Betge, C 319 ,320 
Beukelman,J 470 
Beukema,JJ 129, 149, 151, 271,301, 338, 

339,357,358,360,384,444, 
448, 453, 582 

Beukers,J 462, 463, 695 
Bielevelt, H 76, 688 
Bijzitter, J T 565,577 
Bilderdijk, W 252, 258, 612, 688, 713, 718 
Blair, H 596, 598, 603 
Bloemsma,J 470 
Blom, L 39 
Bodeker,JE 44 
Boeles, P 364, 688 
Boeles ,WBS 99, 101, 102,695,701,711 
Boer,JanJ 389, 390, 484, 487, 585 
Boer,Jantje Hendnkus Kappen de 33 
Bolhuis, B van 265, 448 
Bolhuis, F E van 566, 576 
Bol t , JH 199,319-322,364,366,439, 

448, 577 
Bonifatius III (paus) 589, 592 
Bonnet, G 596, 603 
Borneman, N 248, 250, 317-319, 322, 439, 

506, 688 
Born, E T h van den 684 
Bosch, B 595, 600 
Bosch,J 26 ,39 ,53 ,99 ,101 ,124 ,145 , 

166,167,208,402,493,506, 
536-538, 595, 600, 679, 689, 
696 

Bosch, R H 26, 39, 53, 99, 101,124, 145, 
166,167,208,402,493,506, 
536,537,538,595,600,679, 
689, 696 

Bos, F L 28, 688, 696 
B o s , G K 150,271,353,357,582 
Bos, r 681 
B o s , Z S 151,377 
Bost, PA I 155,688,689 
Bottinga, J 18, 128, 188, 189, 411, 506 
Bouman, H 71,696 
Bouwman,JJ 448, 566, 582 
Braak,J 111 
Brakcl.Th d 13 ,612 ,622 ,623 
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Redster 

Brakel, W 

Brander,J 
Brands, K W 
Brandt, Geraert 
Brandt, J D 

13, 124, 128, 161, 173, 
455,469,477,520,521 

447, 
591, 

612,622,623,632,648,649, 
715 
428 
131, 136,279,428 
596, 598 
290, 508 

BreiTgen Pauw, P van der 596, 603 
Bremer,J 
Bres, G de 
Brettschneider, K G 
Bnenen, T 
Bnll, S P 
Brink, G van den 
Broek, C L van den 
Broes, W 

594, 597 
74 ,590 ,612 ,617 , 
593 
26 ,599 ,631 ,696 , 
392, 448 
61,697 
305 
595, 599 

Brouwer, Jan Rengers 281, 441, 448 
Brouwer, P W 
Brown,J 
Brugghen , J JL van 
Bruine, J R de 
Bruining, A 
Bruining,J 
Brummelkamp, A 

Bucer, M 
Buinnge, A J 
Buiten, M J van 
Bullinger, H 

165 
162,447,469 

der 40 
315 
100, 102, 103 
103 
25, 26, 54, 287, 

,448 

619, 

697, 

355, 

620 

712 

368, 
429,472,487,488,494,495, 
499,500,504,514-516,525-
528,636,640,691 
708 
74 ,612 ,618 
343,358 
564 
470, 477, 644 

Buning, A H Werumeus 45 
Buning, A Werumeus 315 
Bunyan,J 
Bubch Keiser, I 
Buursma, D M 

C 
Cajetanus,J de Vio 
Calvijn,J 

Capadose, A 

Carracciolus, G 

469 ,477 ,612 
697 
318 

612 
73, 74, 77, 83, 86, 
155,161,162,179 

697 

130, 

707, 

152-
180,200, 

210,211,227,256,263,447, 
515,569,590,594,604,612, 
617-619,627,632 637 638, 
644,651,658,659,672,676, 
678,679,694, 700 
720 
249, 253, 276, 288 

706 

289 

717, 

299, 
309,365,447,649,664,689, 
702,721 
162 

Cartesius, R (zie ook Descartes) 612 
Castellio, S 
Cattenburg, A van ( 

612,619 
3ok Kattenburg) 594 

Chalmers, T h 310 ,332 ,697 ,704 ,715 
Chantepie de la Saussaye, D 55, 95, 697, 712 
Chevalher, M J 
Chevalher, P 
Chrysostomos,J 
Clau-vaux, B van 
Clansse, Th A 

290 
67, 76, 687 
612 
447 ,612 ,613 
45, 54, 55, 76, 88, 89, 125, 
595, 602 

Clemens Alexandnnus 125, 656 
Cloux, A PA du 

Coccejus,J 
Cock, Derk de 
Cock, Eelbnn de 

129,130,209,210,212,213, 
266 ,381 ,452 ,673 ,695 ,714 
612 
663,669 
226,661,663 

Cock, Gerhardus Theodorus de 38, 40 
Cock, Harmannus Gerhardus de 139, 279 
Cock, Helenius de 

Cock,Jantje de (1) 
Cock, Jantje de (2) 

315 ,354,357,373,380,386, 
448,455-458,468,551,565, 
664 ,677 ,678 ,681 ,697 
226, 325, 334, 339, 663 
663 

Cock, Regnerus Tjaarda de (kind) 663, 665 
Cock, Regnerus Tjaarda de sr 33, 39, 593 
Cock, Tjaarda de 
Cock, Tjaarda de 
Cock, Tjaarda de 
Cohjn, H 
Comne, A 

Comte, A 
Constant, B 

predikant) 38, 39, 593 
vader) 33, 35, 36, 42, 390 
kind) 663 

679,712 
469,470,477,612,679,700, 
701,714 
78 
63, 126 

Constantijn (de Grote) 447, 544, 589, 656 
Corput, A van de 
Corsnus, M 
Costa, I da 

Costerus, A 
Cost, W 
Cramer, S 

162,447,469 
259, 304 
155,158,159,253,255,258, 
290,348,399-402,508,612, 
638,649,687, 689,693, 698, 
701 ,702 ,712 ,715 ,716 
606 
227 
55,712 

Cramer von Baumgarten, G J F 119, 510, 639, 

Cranmer, Th 
Cremer, M Jzn 

D 
Dam, R J 
Damste ,JJ 

Damste, P 
Dankbaar, W F 
Darwm, C R 
Dathenus, P 
Deddens, D 

645 
447, 590, 658 
257 ,260 ,261 ,265 ,275 ,437 

681 
111,213,214,217,219-221, 
240 ,259 ,387 ,456 ,461 
131, 193,428 
683, 694 
78, 696 
612 
2 6 , 3 5 1 , 3 9 2 , 7 1 2 , 7 1 3 , 7 1 6 , 
719-721,742 
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Hendnk de Cock (1801 - 1842) 

Delprat, G H M 
den Hartogh, G M 

Dermout, I J 

Descaries, R 
DetelelT, C 
Deimers, FJ 
Dcurhoff, W 
Dijkema, R 
Dijken, E H van 
Dijkhuis, J L 
Di|ksterhuis, P M 
Dijkstra, H A 
Dijkstra, L J 

D i k , J L 
Doderlein, J C 
Does, J C van der 

101,302 
5 6 , 5 7 2 , 6 8 0 , 6 8 1 , 7 0 0 , 
715 
72, 75, 87, 101, 258, 
710 
73, 696 
290,508 
49 
133,606 
265 
198 
396, 397, 448, 582 
526 ,563 ,571 ,580 
460 ,520 ,713 
173,182, 183,228,229, 
249,251,254,264,265, 
288,311,312,351,365, 

707, 

305, 

232, 
277, 
396, 

397,407,409,410,413-419, 
421 ,423 ,443 ,506 ,565 
415 ,416 ,417 ,419 
94 
53 ,511 ,698 

Donker Curtius, H H 165, 234, 240, 304, 

Doorenbos, H 
Doornbos, T E 

713 
254 ,413 ,414 ,417 ,422 
342, 689 

Doorn van Westcapelle, H J baron van 37G 
Drukker, D D 

Duin, R W 

Durham,J 
Dwarshuis, K J 

E 
Eberhard, J A 
Eerde, E van 
Eerde, J R van 
Eerhart, H 
Egehng, L 
Emmen, E 
Ende, A van den 
Engelsma Mebius,J 
Engels, R 

Enk, D van 
Episcopius, S 

E p p i n g J L 
Erasmus, D 

Ernesti, J A 
Erskine, E 
Erskine, R 
Evenhuis, R B 
Ewald,JL 

448,484,516,517,565, 
640, 689 
45, 249, 257, 293, 394, 
698 
606 
427, 448, 537, 566, 582 

94, 102 
631 ,632 ,633 ,635 ,636 
674 
668 
112 
684 
40 
94 
6 3 , 2 3 5 , 2 4 0 , 3 1 6 , 3 1 8 , 
322 ,366 ,510 ,639 ,645 
516,527 
612 
564 
73, 74, 96, 612, 617, 
620 
595, 599 
332,469,698 707 
332, 469, 698, 707 
509, 596, 599, 699 
69, 595, 598 

504, 

576, 

511, 

319, 
694 

618, 

Ewijck D J van 

F 
Faber, J S 
Farowe, D van 
Feith, Rijnvis 
Filips II (koning \ a n 
Fockens, L 
Fokkema,J 
Francken, Aeg 
Franssen, R 
Fnese, L 
Frik, G E 
Fruytier,J 

G 
Gansfort, W 
Gay,P 
Geer, B R baron de 
Gellert, C F 
Gelms, H E 

Genderen,J van 
Gerretson, C 

419 

317,322 
392, 393 
595 ,600 ,605 ,612 

Spanje) 386 
314 
683 
253, 569, 607 
411 
436 
128 
470 ,569 ,594 ,612 ,622 ,624 

74, 105,204,620 
60, 699 
98, 104, 105 
595,601 
135,136,258,319,365,448, 
487, 537, 584 
633 ,699 ,700 ,717 ,720 
475 ,689 ,714 

Gezelle Meerbur^, G F 26, 355, 368, 395, 472, 

Gijssel, FA van 
Goldammer, K W 
Golverdingc,J van 
Gomarus, F 
Goodwin, Th 
Goslmga, A 
Goudschaal, U P 
Graafland, C 

Grangt, P de la 
Gregonus II 
Gregonus VII 
Greve, E J 
Groen, A B 
Groen van Pnnstere 

Groe, Th van der 
Groot, A de 

Groot, D A de 
Groote, Geert 
Groothuis, A K 

494, 495, 505, 706 
564 
595 ,598 
323, 398 
612 ,659 
469 
680 ,714 
64 
99, 599 ,622 ,632 , 700, 714, 
715 
612 ,620 ,658 
612 
447 ,612 
67, 104,595,602 
352, 353, 354, 564, 582 

r, G 96, 159, 253, 255, 258, 
288,399,400,401,419,458, 
524,535,538,539,541,544, 
638, 675, 689,690,693,696, 
698, 702, 703, 704, 706, 708, 
712 ,713 ,717 
469, 477 
598,599,601,603,700,703, 
712,715,717-719 
120 
73, 302 
266, 283, 284, 358, 428, 449 

Groot, P Hofstede de (zie onder Hofstede) 
Grotiub, Hugo 
Guthry, W 

95, 597 
447 
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Ret^stcr 

H 
Haan, T F de 

Haastert,J F 
Haemstede, A van 
Hagenouw, H E 
Haitjema, Th L 
Haldanc, R 
Hall, A M C 

Ham J S van 
Hanau, C 
Hardenberg, E J 
Hasselman, A 
Haltem, P van 
Ha/c kamp, O J 
Heerspink, J B h 
H e g e l , G W F 
Hem, H 
Hekma, FJ 

Helicnbroek, A 

Helm,J van der 
Hemert, P van 
Hendnksz, D 
Hengel, W A van 
H e n n a , P 
Henschen,JW 
Herder.J G 
Hennga,J 

4 5 , 3 1 5 , 4 6 ^ , 4 8 9 , 5 2 5 , 5 6 2 , 
571,573,666,699,715,719, 
722 
571 
612 
122, 123 
64, 93, 680, 700 
331,332 
290,402,508,538,549,638, 
690 ,695 ,696 ,714 ,719 
428 
536 
281,392,536 
287 
132 
671 
77 ,82 ,86 ,87 ,154 ,701 
92 
198,264,418,421 
222,248, 249,426,449, 506, 
581, 582 
124, 167,253,477,612,622, 
624 
129, 183 187,213,371, 573 
61 ,603 ,701 ,705 
227 ,261 ,268 ,323 ,437 
98, 104 
90 
193,711 
62, 78, 598 
87,94, 104,711,721 

Herwerden, C H van 162, 321, 323 
Hess,JJ 
Heumann, C A 
Heumen, H van 
Heusde, Ph W van 

69, 595, 598, 602 
73 
162,323 
5 8 , 6 2 , 6 6 , 7 0 , 8 8 , 104, 125, 
126,638,701,703,707 

Hieronymus (van Praag) 447, 590 
Hoedemaker, P h J 
Hoeven, A H ten 
Hofstede de Groot, 

Hofstede,J 

679 
140 

P 40, 45, 62-64, 69, 70, 
76-78, 81 , 85, 86, 88, 89, 
104, 105, 109, 114, 120, 
121,123-127, 129,131,149, 
150, 154, 156, 162,170,173, 
175, 176, 178-184,207,211, 
234,237-240,251,252,258, 
260,273,275,281,300,309, 
318,320-323,351,352,364, 
365,415,593,594,599,600, 
605,611,620,626,637,638, 
672,678,687-691,701,711, 
716,717 
39 

Hogendorp, D graaf van 253, 272, 276, 277, 

Hogerzeil, S Mzn 
Hohlwem, H 
Hoksbergen, D 

HoUaer van Gote, 
HoUebekius, I 
Holt, A op 't 
Holwerda, B 
Holwerda, W 
Homerus 
Hommms, F 
Honders, H J 
Honig, A G 
Hoogendorp, M 
Hoving, H W 

Hmskes,JG 
Huizinga,J 
Hulst, LJ 
Hume, D 
Hus,J 

I 
Iddekinge, J F van 
Israel,.! I 

J 
Jans, D (Voort) 
Janssen,J D 

Janssonius, H 

Jerusalem, J F W 
Joffers, H 
Jolly, P 
Jorisz, D 
Junius, F 
Jurdain, I 
Juneu, P 

K 
Kamerling, J 
Kamphuis, J 

Kant, I 

Kars ten , JA 

288, 289, 299, 300, 308, 309, 
310 ,399 ,403 ,638 ,714 
315,623 
69, 77, 602, 603 
251,504,506,510,516,522, 
523, 527, 528, 529, 606, 623 
244 
470 
410 
112 
681 
78 
607 
683, 684 
167,679,701 
292, 293, 690 
86, 87, 92, 137, 602, 687, 
690 
449, 492, 563 
4 4 , 7 8 , 8 1 , 7 0 1 , 7 1 8 
681 
58 
447 ,590 ,612 ,658 

431 
60, 701 

365, 444 
136,192,193,207,219,220, 
221,234,240,391,395,398, 
422 ,423 ,454 ,504 ,601 ,705 
34, 39, 631, 632, 633, 634, 
635 
595,601 
492, 564, 666 
509 
612 
607 
162 
612 

55 ,71 ,264 ,716 
26, 95, 361, 362, 702, 704, 
712,713,716,717,718,719, 
720,721,742 
61, 66, 89, 90, 91 , 92, 95, 
600, 702, 707, 708 
76 

Kattenburg, A van (ook Cattenburg) 594 
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Henflnk de Cock (1801 - 1842) 

Keizer, G 

KeizerJ 
Kema, R A 

Kemp, C M van dei 

Kist, E 
K i s t , N C 
Klatter, H G 
Kley, A A van der 
Khjn, H G 
Klok,JJ 

Kloppenburg, J M 

Knappert, L 
Kniphuizen, Van In 
Knol, H H 
Knox,J 

Koelman, J 

Koenen, H J 
Kohlbrugge, H F 

Kok, A H 

Kok, FA 

Kok,J 
Kok, W A 
Koningsberger, V 
Koopmans, PD 
Koster-HulshofT, G 

Koster, LaurensJ 
Kraak, D J van der 
Krieger, W L 
Kromsigt, PJ 
Kuipenga, K P 
Kulenkamp, G 

53, 113, 139, 140, 155, 172, 
181,288,347,593,597,605, 
606 ,680 ,690 ,691 ,702 
131 
224,225, 248, 249,429,430, 
431 ,449 ,566 ,576 
75, 204, 249, 253, 258, 275, 
288, 299, 302, 320, 398,432, 
638 ,691,704 
595 ,599 ,602 ,714 
72 
128 
151 
222 ,249 ,256 ,286 ,499 ,521 
135,232,236,249,253,255, 
261 ,263 ,274 ,277 ,290 ,291 , 
292, 293,300, 303, 304, 306, 
324, 366, 399, 435,483,484, 
503, 577, 578, 623, 649 
182,249,251,492,506,564, 
585,665,691 
67 ,601 ,602 ,603 ,702 

en 115,118 
564 
161,162,263,447,469,533, 
545,555,557,559,560,590, 
594 ,612 ,617 ,619 ,620 ,651 , 
658 
39, 161, 173 ,321 ,437 ,447 , 
469,470,477,515,594,606, 
612 ,623 ,624 ,629 ,635 ,703 
258 ,399 ,400 ,401 ,403 ,691 
4 8 , 2 2 2 , 2 2 3 , 2 4 9 , 2 5 1 , 2 5 3 , 
256, 277, 278, 279, 280, 286, 
287,310,331,364,701,707, 
715,717 
411,414,420,458-461,476, 
493 ,516,522,528,562,563, 
691 
393 ,443 ,458 ,459 ,460 ,461 , 
476,493,516,522,528,562, 
563,691 
344,702,717 
420 ,493 ,564 ,573 ,691 
499, 505 
315 
228,229,272,294,295,296, 
310,311,312,335,336,339, 
345 ,349 ,353 ,357 ,370 ,371 , 
397 ,415 ,427 ,429 ,449 
73 
188 
595,601 
679,702 
150, 151, 153,582 
594,596 

Kuyper, A 

Kuypers, G 

630,633,672,678,679,681, 
703, 708 
75 ,76 , 166,464,701,718 

Kymmell, C W E , Lzn 417,419,421 

L 
Laan, K A van der 

Laatsman, W 
Labadie,J de 
Lacum,J van 
Lammers,J 
Larape, FA 
Lande, A J \ an der 
Langedijk, D 

150,271,338,357,358,383, 
394, 398, 449, 582 
48 ,223 ,251 
330 ,612 ,619 ,628 ,629 
49 
315 
253, 607 
388, 392 
96 ,703 

Laninga, S T (ook wel Luinmga) 150 151, 284, 

Lantink, H H 
Lap.JK 
Laseo,Joh a 
Laurman, M T 

Lavater, J C 
Leenhof, F van 

285, 449, 582 
128 
451 ,453 
74 
194,195,273,278,289,300, 
611 ,619 ,623 ,691 
595, 598, 600, 602 
132 

Leeuwarden, N S van 609 
Leidekker, M 
Leih, H G 
Ley, G van der 
Lessing, G E 
Lindeboom,J 
Lindeboom, L 
Lindeman, E R 

607 
60, 703 
117, 120 
62, 78, 700, 707 
181,238,694,703,705 
681 
430,449,484,493,503, 506, 
564, 576 

Linden van Sprankhuizen, J van der 110, 131, 

Linde, S van der 
Lodensteyn,J van 
Lodcwijk Napoleon 
Lodewijk XIII 
LodewijkXIV 
Loo, L ter 
Loon,J C van 
Loots, J K 

Lotze,JA 
Lubbers, C 
Lubbers, C T 

183,184,206,207,240,260, 
275, 298, 320,620,644,645, 
672 
105, 154,289,703,717 
470 
34, 140 
179 
590 
394, 449, 669 
56, 704 
117,229,343,344,360,376, 
384 
98, 100, 102, 103, 104 
67 ,68 
453 

Luininga, S T (ook wel Laninga) 150, 151, 284, 

Luit, P K 
Luther, M 

285, 449, 582 
238,319,323,582 
73, 74, 80, 162, 179, 180, 
227,263,402,447,590,594, 
612,617,621,638,658,676, 
679, 706 
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Register 

M 
Maanen, C F van 
Maanen, G A G 
MaatjesJ .H 
Magnet, S 
Malan, C 
MarezoU, J G 
Marnix, heer van St 

Martyr Vermigli, P 
Massier, B A 
Maunts (stadhouder 
Medema, R P 

Mees, F 
Mees, F 
Mees, R T 
Meeuse, C J 
Meihuizen, M 
Meijer Brouwer, L 

Meijer, H 
Meijenng,J 
Meiners, E 
Mekel, H C 
Melanchton, Ph 
MelviUe, A 
Mendelssohn, M 

312 
311 
469 
165, 720 
331,332,689 
69 
Aldegonde, Ph van 
616 ,619 ,620 ,621 ,742 
612 
322, 393, 578 
74,174 
428,449,492,493, 563, 
665 
144 
144,449 
36, 449 
591,704,717 
389 
174, 185, 187-191,193, 

612, 

576, 

194, 
199,200,201,203,204,209, 
211,223,241,252,253, 
262, 273, 300, 595, 600 
569 
322 
607 
470 
612 
162,447,469,557 
92 

Merle d 'Aubigne , JH 541 
Michaelis,JD 
Middel, H H 
Mink, G J 
Miskotte, K H 
Modderman, H J H 

Molenaar, D 

Molen, K van der 
Mosheim,J L von 
Mozart, W A 
Mugi;e,WH 

Mulder, H 1 
Mulder, L H 
Mulder, T E 

Muntinghe, B J K 
Muntinghe, H 

Muurling, \V 

599 
290, 508 
410,504,704 
474, 680, 704 
259,260,261,263,265, 
717 
156, 157,159-161,163, 

259, 
691 

268, 

174, 
175,197,198,205,206,220, 
222,253,314,437,447, 
547 ,594 ,608 ,691 ,699 
458 
595, 597, 598 
114 

546, 

232,238,249,258,278,318, 
449 
249, 548 
27, 466, 467, 548, 704, 718 
165,167,251,253,258,281, 
318,319,321,322,364-366, 
536, 585 
668 
44, 45, 52, 53, 55, 62 
75-88,92,95, 124, 127, 

71, 
154, 

241,595,601,602,637,642, 
688 ,691 ,693 ,707 ,710 
98, 105, 106 

N 
Napoleon Bonaparte 
Nauta, D 

Nieman, H H 
Nieuwenhuyzen, H^ 
Nieuwhuis, H 
Nieuwold, B 
Niewold, M J 
Niezen, P 
Noorda, G 
Noordewier, A J 
Nosselt ,JA 
Nuijs,JY 

O 
Obbes, N 
Oldecamp, H 
Olyvi, P 
Oordt , J F van 
Oostendorp, L 
Oosterbeek, J G 
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denis aan de Rijksuniversiteit te 
Groningen, met als afstudeeron
derwerp De Beeldenstorm in Gronin
gen 1566 (1990). Er verschenen van 
zijn hand verschillende publicaties 
in boek en blad op het gebied van 
kerkhistorie, o.m, Huldrych Zwingli, 
hervormer van kerk en samenleving 
(1984), Licht en schaduiv in de Laije 
Landen {1993), Gods gevangene: 
Karel Ven de kerkhei-vormin^ (2001), 
Hendrik de Cock, afgescheiden en toch 

gen 504-15 75, gereformeerd paswr 
voor Europa (2004) Hij werkte mee 
aan de Christelijke £ncj/clopedie 
(red. G. Harinck, 2005). Na zijn 
vervroegde pensionering legde hij 
zich toe op het onderzoek naar de 
biografie van Hendrik de Cock. 

Dit helder geschreven proefschrift over Hendrik de Cock is breed opge
zet en biedt voor het eerst een volledig uit de bronnen opgetrokken 
beeld van 'de vader van de Afscheiding'. De dominante theologie in 
de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk maakt duidelijk dat de 
Afscheiding niet zozeer een kerkordelijk conflict was, maar sterk be
paald werd door diepgaande verschillen inzake de kerkleer. 

Dit standaardwerk geeft een helder inzicht in de manier waarop Hen
drik de Cock actief was als gemeentestichter; de details ervan vindt 
men op de bijbehorende cd-rom. Daarnaast schenkt de auteur veel 
aandacht aan de spanningen binnen de afgescheiden gemeenten en 
schetst hij een profiel van de theologische inzichten van Hendrik de 
Cock die hij als opleider zijn studenten leerde. 


