
Noten behorende bij pp. 15 t/m 22

Noten bij hoofdstuk 1

1. Zie voor volledige tekst par. 1.8.2.
2. Een landelijk historisch overzicht hiervan is niet voorhanden. Wij zijn hiervoor

aangewezenopdebestaandebeschrijvingenperprovincie,diewijhier involgorde
van publikatie noemen: J.S. Magnin,Overzigt der Kerkelijke Geschiedenis van
Drenthe; W.B.S. Boeles,De geestelijke goederen in de provincie Groningen; W.
van Beuningen,Het geestelijke kantoor van Delft(betreft Holland en een deel van
Brabant); D.G. Rengers Hora Siccama,De Geestelijke en kerkelijke goederen
onder canoniek, gereformeerd en neutraal recht(betreft Utrecht); B.M. de Jonge
van Ellemeet,Geschiedkundig onderzoek naar de rechtstoestand der Zeeuwse
geestelijke goederen; J.F. van Beeck Calkoen,Onderzoek naar den rechtstoe-
stand der geestelijk en kerkelijke goederen in Holland; L.J. van Apeldoorn,De
kerkelijke goederen in Friesland tot 1795; A.J. Maris, De reformatie der
geestelijke en kerkelijke goederen in Gelderland.
Voor Overijssel wordt verwezen naar:Tegenwoordige staat der Verenigde
Nederlandenen P. Hofstede de Groot e.a.De kwestie van de betaling der
traktementen bij de HervormdeGemeente teKampen. Overde Generaliteitslanden
is geen overzicht gepubliceerd, zij het dat de Langstraat en een deel van West-
Brabant onder het Geestelijk kantoor van Delft ressorteerden en het andere deel
onder Zeeland. Zie hiervoor par. 1.3.1.1.

3. Geciteerd in Van Alphen,Nieuw Kerkelijk Handboek 1889, supplement I.7 en J.F.
van Beeck Calkoen,Geestelijke en Kerkelijke goederen, 43.

4. Geciteerd in Van Beeck Calkoen, 44.
5. Zie hiervoor O.J. de Jong,Nederlandse Kerkgeschiedenis, 154, en

S. Groeneveld, H.L.Ph. Leeuwenberg,Unie en religie,155-183.
6. Uitvoerig wordt dit behandeld in W. Nolet en P.C. Boeren,Kerkelijke instellingen

in de Middeleeuwenpassim en inBénéfices de Droit Canonique.
7. L.J. Rogier,Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland, 1, 8-11.
8. Voor Holland werd gebruik gemaakt van W. van Beuningen,Het geestelijk

kantoor van Delften Van Beeck Calkoen.
9. Van Beuningen, 46.
10. ARA Advis, 17.
11. ARA Advis, 35 v.
12. ARA Advis, 19.
13. Voor Zeeland werd gebruik gemaakt van B.M. de Jonge van Ellemeet,Zeeuwse

geestelijke goederenen I. Telting ’Zeeland’ in:Rapporten over vicariegoederen.
14. Collatierecht is het recht om een geestelijk ambt te begeven.
15. Voor Utrecht is gebruik gemaakt van D.G. Rengers Hora Siccama,Geestelijke en

kerkelijke goederen onder canoniek, gereformeerd en neutraal recht.
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16. Rantsoengelden zijn het best te vergelijken met de tegenwoordige BTW. Zie
H. Verloren-Themaat ’Provincie Utrecht’ in:Rapporten over de vicariegoederen,
124.

17. Rengers Hora Siccama, 457-495.
18. Voor Gelderland is gebruik gemaakt van A.J. Maris,Reformatie der geestelijke en

kerkelijke goederen in Gelderland.
19. Voor Overijssel is gebruik gemaakt vanTegenwoordige Staat van Overijssel. P.

Hofstede de Groot e.a.,De kwestie van de betaling der traktementen te Kampen
en De kwestie van de betaling der Traktementen te Kampen, Nader rapport
uitgebracht door den Kerkeraad.

20. Voor Friesland, Groningen en Drenthe is respectievelijk gebruik gemaakt van L.J.
van Apeldoorn,De kerkelijke goederen in Friesland, W.B.S. Boeles,De
geestelijke goederen in Groningenen J.S. Magnin,Kerkelijke geschiedenis van
Drenthe.

21. Boeles, 67.
22. W.H. Savornin Lohman,Kerkgebouwen van de Hervormde Kerk113.
23. ARA Advis, 13.
24. Boeles, 91 v.
25. De Jong, 223 v., noot 4.
26. Savornin Lohman, 118 en verder 110-124.
27. Bijl. 1.
28. Zie b.v. ARA Advis, 3.
29. G. Groenhuis,De Predikanten,24 v.
30. Groenhuis, 26.
31. A. Th. van Deursen,Bavianen en Slijkgeuzen.Voor de burgemeester-ouderling te

Deventer, zie Knetsch ’Aantekeningen over Revius’ in J. van Sluis en Chr. G. F.
de Jong,Gericht verleden.

32. Groenhuis, 26 v.
33. Groenhuis, 27.

S.D. van Veen,De Gereformeerde Kerk van Friesland,15. waar melding wordt
gemaakt van trakt.verhoging op voorspraak van comm.politiek.

34. Groenhuis, 134 v.v.
35. Van Beuningen, 177 v.v.
36. Voor een uitvoerig overzicht zie Groenhuis, 134 v.v.
37. ARA inv. Bonder 135/121 en Groenhuis, 135 v.
38. Van Veen, bijlage B 241-256.
39. ARA inv. Bonder, 135/116
40. ARA inv. Bonder, 135/118
41. Zowel ten laste van de pastoralia als ook van de kerkfabriek Boeles, 101.
42. Groenhuis, 28.
43. G.D.J. Schotel,De openbare Eeredienst der N.H. Kerk, 298.
44. Groenhuis, 28.
45. Parr. 1.3.1; 1.3.2; 1.3.3.
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46. Groenhuis, 22.
47. J. Wagenaar,Vaderlandse HistorieXIII,58-62.
48. Van Veen, 16 v.
49. Verloren-Themaat, ’Utrecht’ inRapporten over vicariegoederen,125
50. Van Beuningen, 114 v.
51. Van Beuningen, 130 v.
52. ARA Advis, 16.
53. Verloren-Themaat, 125.
54. Boeles, 124, par. 2.8.1.
55. Boeles, 134.
56. Magnin, 237.
57. Van Apeldoorn II, 74.
58. Van Beuningen, 146 v.v.
59. Van Beuningen, 130.
60. ARA Advis, 16.
61. ARA inv. Bonder, 135/120.
62. De benaming ’kerkvoogd’ is reeds voor de Reformatie in zwang, zij werden ook

wel ’voogden’ genoemd of advocati ecclesiae. Boeles, 17.
63. Boeles, 99.
64. Van Apeldoorn I, 46-50.
65. Boeles, 101.
66. Van Beuningen, 36.
67. Van Beuningen, 194 v.
68. Van Beuningen, 197.
69. Van Beuningen, 198.
70. Van Beuningen, 199.
71. Van Beuningen, 203.
72. Boeles, 106.
73. Van Veen, 241 v.v.
74. Groenhuis, 24.
75. Groenhuis, 29.
76. Van Deursen, 24.
77. G.W. Bannier,Grondwetten, 13-16.
78. Zie hiervoor A. Ypey en I.J. Dermout, Geschiedenis der Nederlandsche Hervorm-

de Kerk; L. Knappert,Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk; J. Th.
de Visser,Kerk en Staat III;, De Savornin Lohman; A. de Groot,Tussen geloof en
revolutie; F.H.K. Kossmann,De Lage Landen (1780-1940);artikel van C.H.E. de
Wit, De Bataafse tijd, in AGN 11, 158-175; S. Schama,Patriotten en Bevrijders,
De Jong,Ned. Kerkgesch.

79. Knappert hoofdstuk XVI, 180 v.v. alwaar ook een uitvoerige bronvermelding.
Ypey en Dermout, 124 v.v.
De Visser III, 12 v.v.

80. Knappert, 180 v.v.
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81. Bannier, 17-35.
82. De Wit AGN 11, 164.
83. Schama, 783; Bannier, 17-20.
84. Kossmann, 51.
85. Kossmann, 51 v.v.
86. J. de Rek, ’Tussen republiek en monarchie’ in:Sesam Geschiedenis der Nederlan-

den, 8; 65.
87. Ibidem.
88. H.T. Colebrander,Gedenkstukken II, 493 ev.
89. Kossmann, 52.
90. Kossmann, 53.
91. Kossmann, 55.
92. Zie hiervoor De Visser III, 16 v.v., De Savornin Lohman, 184 v.v.; Bannier 35-37.
93. De Visser III, 22 v.v.
94. Par. 2.8.2.
95. Schama, 314.
96. De Visser III, 23 v.
97. De Visser III, 25.
98. Ibidem.
99. Zes represent.uitHolland, eenuitDrenthe en tweeuit iederder overigeprovincien

en Bataafs Brabant, L. de Gou,Het plan van constitutie van 1796XI. Zie verder:
Bannier, 3; Schama, 303.

100. De Visser III, 26.
101. De Visser III, 27.
102. De Visser III, 28 v.
103. Bijl. 2.
104. Par. 1.7.3.
105. Bannier, 6; Schama, 323; Kossmann, 51;C.W. van der Pot,Handboek van het

Nederlandse Staatsrecht,100; De Wit AGN 11, 169, geeft hier 29.755 voor-
stemmers.

106. Bannier, 6.
107. Bannier, 9.
108. Bannier, 46 v.v.
109. ’Leeraren’ zijn predikanten.

Noten bij hoofdstuk 2

1. Zie hierover Knetsch ’De Nat. Synode van 1578 en de positie van de Waalse
kerken’ in:De Nationale Synode van Dordrecht 1578.

2. Voor benaming Coetus par. 3.1.
3. RAM act. cl. Walch. 17,18.
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4. Deze handelingen werden ook gezonden naar de gereformeerde gemeenten in de
gebieden waar de VOC het bewind voerde. Zo vond ik in maart 1992 in het archief
van de Dutch Reformed Church, de ’Wolvendaalkerk’ te Colombo (Sri
Lanka) bij een voorlopig onderzoek de handelingen van de Synode van Zuid-
Holland over de jaren 1750-1782.

5. Parr. 2.6.2.7.4; 3.3.3.
6. RAH act. class. Haarlem 13, 5 mei 1795.

Weliswaar melden de acta van de classis Walcheren dd. 5 febr. 1795 dat de
moderatores classis gekwalificeerd werden om bij voorkomende gelegenheden iets
te ondernemen, maar dit was geen aparte commissie en dit alles droeg een
defensief karakter: par. 2.5.1. Datzelfde geldt ook voor de commissie die op 25
april 1795 benoemd werd door de classis Overveluwe: par. 2.6.2.1.

7. RAH act. cl. Haarlem 13, 14 juli 1795.
8. Par. 8.1.
9. Par. 1.7.6.1.
10. RAH act. syn. N.H.a, 28 juli 1795.

In diverse acta wordt bedoelde commissie behalve ’financiële’ ook wel ’kerke-
lijke’ genoemd, terwijl er bij lokale commissies meestal sprake is van ’gemeen-
tecommissie’.
De leden worden als regel gecommitteerden genoemd.
Voor het uitvoerige voorstel en de motivatie van de classis Haarlem aan de
Noordhollandse Synode zie RAH verz stukk 25.

11. RAH act. syn. N.H.a, 28 juli 1795.
12. ARA act. syn. Z.H. 7 okt. 1795.
13. RAH verz stukk 25d, missive aan syn coetus van Z.H.
14. RAH act. syn. N.H.a.
15. Een kopie van een opwekkend schrijven om financiële commissies te formeren

d.d. 25 sept 1796 aan de overige kerkverg. is te vinden in RAH verz stukk 25c.
16. Gedacht wordt aan zijn aanvankelijke bezwaren tegen de Utrechtse Coetus. par.

3.1.
17. Par. 2.3.4.2.
18. ARA act. syn. Z.H. 13 sept. 1796 art. 20.
19. Par.2.11.
20. Bijl. 2.
21. ARA act. syn. Z.H. 4 juli 1797 art. 20.
22. Bedoeld is de Utrechtse Coetus: par. 3.
23. RAH act. syn. N.H.a, 23 juli 1797.
24. Par. 3.3.3.
25. Par. 1.7.7.
26. Par. 1.8.1.
27. Par. 1.8.2.
28. Par. 3.3.3.
29. Ibidem.
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30. ARA act. syn. Z.H. art. 37-40.
31. Par. 4.1.2.
32. Par. 3.4.
33. Blijkens een schrijven aan Rutgers stond de classis Buren wel positief t.a.v. de

plannen RAH verz stukk 25.
34. Bijl. 18.
35. Par. 4.2.1.1.
36. Par. 3.5.1.
37. Par. 3.5.
38. Par. 5.2.
39. ARA act. syn. Z.H. 9 juli 1799 art. 35; par. 4.1.6.
40. RAH act. syn. N.H.a, 21 juli 1798 art. 35; par. 3.5.1.
41. Bijl. 3.
42. RAH act. syn. N.H.a, 30 juli 1799 art. 12.
43. bedoeld is de Utr. Coetus.
44. RAH act. syn. N.H.a, 30 juli 1799 en 29 juli 1800.
45. RAH act. syn. N.H.a, 29 juli 1800.
46. RAH act. syn N.H.b, 28 juli 1801.
47. RAH act. syn. N.H.a, 29 juli 1800 en b 27 juli 1802.
48 RAA act. syn. Gron, 10 juni 1800 art. 40.
49. RAH act. syn. N.H.a, 29 juli 1800.
50. RAH act. syn N.H.a, 29 juli 1800.

RAM act. class Walch 14, 4 oct. 1798; par. 2.4.6.1.
51. RAH act. syn N.H.b, 2 juli 1803.
52. RAH act. syn N.H.b, 31 juli 1804.
53. Par. 2.1; Bijl. 3.
54. Par. 2.5.4.1.
55. Th. L. Haitjema,Nederlands Hervormd Kerkrecht,37. Zie verder de brief van de

Commissie te Water aan de ’Minister van den Eeredienst’:Deze ééne Synode zou
nu de plaats van tien of elf vervangen (...) waardoor (...) de overblijfselen van het
foederatief systeem indezen verdwijnenzouden, zoodat ookons kerkbestuuralzoo
meer, en geheel naar den vorm der tegenwoordige regering gewijzigd zoude zijn.
De Visser, III 677.

56. Parr. 2.5.3; 2.8.4.
57. Par. 4.1.5.
58. Par. 2.5.3.
59. RAU act. syn. Utr. 13, 6 sept. 1796.
60. RAU act. syn. Utr. 13, 1 sept. 1795.
61. Van Veen, 250.
62. RAU act.: cl. Utr. 2 juni 1795; cl. A’foort 10 juni 1795; cl. Rhenen en Wijk, 17 mrt

1795.
63. RAU act. ged. syn. Utr. 29 febr. 1796.
64. RAU act. syn. Utr. 13, 6 sept. 1796.
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65. Dit betekende echter niet dat deze commissie geen oog zou hebben voor de
problemen binnen de kerkprovincie Utrecht zelf, althans wanneer wij afgaan op
degemeenten waarvan bekend is dat zij een gemeentecommissie gevormd hadden.
In een map met het opschrift ’Acten van qualificatie van het classicaal ressort van
Utrecht op de Utrechtse Commissie verleend’ bevinden zich van alle betreffende
gemeenten afzonderlijk qualificaties van de Utrechtse Kerkelijke Commissie om
namens hen te reclameren inzake de geestelijke- en kerkelijke goederen.
Hoofdstuk 5 noot 57.

66. Par. 3.1.
67. RAU act. cl. Utr. 9 aug. 1796.
68. Par. 3.2.
69. RAU act. syn. Utr. 13, 5 sept. 1797.
70. Par. 3.3.3.
71. Par. 1.3.2.
72. Iibidem.
73. J. Reitsma en S.D. van Veen,Acta der provinciale en particuliere synoden,

Inhoudsopgave 1 t/m 189.
74. Reitsma en Van Veen, Inleiding deel 5.
75. Parr. 2.2; 3.3.3; 3.5.1.
76. RAM act. cl. Walch. 17.18.

Hieraan worden de volgende handelingen ontleend.
77. Van een soortgelijke commissie is ook sprake in R.A.A. act. cl. Overvel. 25 april

1795, par. 2.6.2.1.
78. Deze brief werd verzonden n.a.v. verg. Prov. Syn. N.H. 26 juli 1796;

par 2.3.1.2.
79. RAM act. cl. Walch. 17, 6 oct 1796 art 8.
80. Parr. 5.4; 8.1.
81. RAM act. cl. Walch. 17, 2 mei 1797 art 11.
82. Par. 3.1.
83. RAM act. cl. Walch. 17, 4 mei 1797 art 15.
84. RAM act. cl. Walch. 17, 7 juni 1797 art 15.
85. Bijl. 10
86. RAM act. cl. Walch. 17, 6 sept 1798 art 16.
87. RAM act. cl. Walch. 17, 4 oct 1798 art 13.
88. Ibidem.
89. RAM act. cl. Walch. 17, 1 nov. 1798 art 16.
90. RAM act. cl. Walch. 18, 5 juni 1799 art. 14. I.
91 De Jong Kerkg. 272; De Visser II, 445-451; G.D.J. Schotel,De openbare

Eeredienst, 163-169.
92. RAM act. cl. Walch. 18, 5 juni 1799 art. 14. II.
93. RAH verz. stukk 25.
94. Par. 5.8.3.
95. RAM act. cl. Walch. 18, 5 juni 1799 art. 14. V.
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96. RAM Verz. hss. no 236.
97. RAM act. cl. Walch. 18, 4 juli 1799 art. 5.

RAM act. cl. Walch. 18, 7 nov. 1799 art. 8.
RAM act. cl. Walch. 18, 5 dec. 1799 art. 15,16.
RAM act. cl. Walch. 18, 6 mrt 1800 art. 23.

98. GAL gem. comm. 909.
99. RAM act. cl. Walch. 18, 3 juli 1800 art. 6
100. Ibidem.
101. RAM act. cl. Walch. 17, 6 april 1797 art. 8.
102. Par. 2.2.
103. A. v.d. Berg,Verdediging van de zaak der Hervormden
104. ARA stukk. scheid. Kerk en St. 4.
105. Parr. 2.6.2.6; 2.6.2.7.1.
106. Verdere voorletters ontbreken.
107. De acta van de Classis Peel en Kempenland over deze periode zijn onvindbaar. In

het R.A. te ’s Hertogenbosch gaan zij niet verder dan tot 1790. Nasporingen in het
R.A. te Maastricht en het G.A. van Eindhoven hadden geen effect. Zodoende
ontbreekt hier een overzicht van de reacties in deze classis.

108. RAA act. cl. Overvel. 25 april 1795.
109. RAA act. cl. Overvel. 12 april 1796.
110. RAA act. gecomm. cl. Overvel. 30 sept. 1795.
111. Par. 2.5.1.
112. Parr. 2.3.1.2; 3.1.
113. RAA act. gecomm. cl Overvel. 30 sept. 1795.
114. RAA act. cl. Overvel. 12 april 1796 art. 7; 2 mei 1797 art. 7.
115. Par. 3.5.1.
116. RAA act. cl. Overvel. 24 april 1798 art. 7.
117. RAA act. cl. Overvel. 9 april 1799 art. 7. Een uitgebreid rapport in RAA act.

gecomm. cl. Overvel.
118. RAA act. cl. Nedervel. 30, 19 april 1796 art. 19.
119. Par. 2.6.2.1.
120. RAA act. cl. Nedervel. 30, 9 mei 1797 art. 19.
121. RAA act. cl. Nedervel. 30, 1 mei 1798 art. 6 IV.
122. RAA act. cl. Nedervel. 30, 21 mei 1799art. 5 IV en 19.
123. RAA act. cl. Nedervel. 30, 21 mei 1799 art. 9.

In de dorpen van de classis Maastricht heeft men eveneens nauwelijks kerkeraden
gekend door het geringe ledental. Zie par. 2.6.2.7.3.

124. Par. 2.6.2.2.
125. GAZ act. cl. Zutph. 4 nov 1795 art. 3.
126. GAZ act. cl. Zutph. 5 april 1796.
127. GAZ act. cl. Zutph. 5 april 1796 art. 14.
128. GAZ act. cl. Zutph. 5 april 1796 art. 33.
129. GAZ act. cl. Zutph. 17 april 1798 artt. 5,8,12,14.

253



Noten behorende bij pp. 85 t/m 90

130. GAZ act. cl. Zutph. 2 april 1799.
131. KB verz. stukk. 2.
132. GAZ act. cl. Zutph. 22 april 1800 art. 19.

Parr. 2.6.2.1; 2.6.4.2.
133. Par. 7.2.1.
134. GAZ stukk Nat. Verg.
135. Hfdst. 4.
136. RAA act. cl. Nijm. ord.10.
137. RAA act. class. comm. Nijm.
138. RAA act. cl. Nijm. extr.ord. 10, 11 nov. 1795.
139. Par. 2.6.2.
140. RAA act. cl. Tiel, 12 sept. 1797 art. 22.
141. RAA act. cl. Tiel, 24 april 1798.
142. RAA act. cl. Bommel, 18 sept. 1797 art. 31.
143. ARA inv. Bonder, 138.
144. Ibidem.
145. Par. 2.5.4.4.
146. Onder de Staatsregeling van 1798 was de Eerste Kamer wat onder het huidige

staatsbestel de Tweede Kamer is en de Tweede Kamer wat nu de Eerste Kamer is.
147. RAsH act. cl. sH.bosch 9, 7 aug. 1798.
148. RAsH act. cl. sH.bosch 9, 17 apr. 1798 art 10. In de handelingen van de class.

comm. van Nijmegen worden vele voorbeelden vermeld. par. 2.6.2.4.
149. RAsH act. cl. sH.bosch 8, oct 1794.
150. RAsH act. cl. sH bosch 8, 4 aug. 1795 art. 5.
151. RAsH act. cl. sH.bosch 8, 16 sept. 1795 art. 8,9.

In Alem en Maren stond toen ds Samuel Keuchenius. Hangt hiermee de
belangstelling van J.A. Keuchenius voor de zaken van de traktementen in deze
classis samen?

152. Par. 2.5.1.
153. Dit betrof o.a. ook de gem. Kessel met 11 zielen zie par. 2.6.2.6.

RAsH act. cl. sH bosch, 13 oct 1795 8 art 5 - zie verder noot 143.
154. RAsH act. cl. sH bosch 8, 25 apr 1797 art 14.

RAsH act. cl. sH bosch 8, 10 oct 1797 art 6.
RAsH act. cl. sH bosch 9, 9 oct 1798 art 6.

155. RAsH act. cl. sH bosch 9, 9 oct 1798.
156. RAsH act. cl. sH bosch 9, 5 aug 1800 art 27.
157. RAsH act. cl. sH bosch 8, 1 aug 1797 art 3.

RAsH act. cl. sH bosch 8, 10 oct 1797 art 3.
RAsH act. cl. sH bosch 9, 17 apr 1798 art 4.
RAsH act. cl. sH bosch 9, 6 aug 1799 art 4.
RAsH act. cl. sH bosch 9, 8 oct 1799 art 4.
RAsH act. cl. sH bosch 9, 22 apr 1800 art 3.

158. RAsH act. cl. sH bosch 8, 16 sep 1795 art 10.
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159. RAsH act. cl. sH bosch 8, 25 apr 1797 art 5.
160. Par. 2.2.
161. Par. 2.6.1.
162. De gegevens in dit overzicht berusten op de RALM. act. class.

J. Boneschansker,Het Nederlandsch Zendeling Genootschap, 146, vermeldt hier
veertien predikanten en 21 personen werkzaam als ziekenbezoekers, voorlezers
of schoolmeesters.

163. De opbrengst uit deze goederen bedroeg ƒ 30.000,- W. Bax,Gedenkboek Herv.
Gem. Maastricht, 187.

164. Par. 2.6.2.6.
165. Ibidem.
166. Jacob Blauw en Caspar Meyer waren onderhandelaars van de Bataafse republiek

bij het Franse gouvernement in Parijs - Schama passim.
167. Maarten van der Goes was minister van Buitenlandse Zaken - Schama passim.
168. Zie noot 107.
169. Van Veen, 184.
170. Par. 5.9.
171. W.A.J. Munier,Van Papen en Geuzen,10 geeft de volgende aantallen: in 1806

waren er in Meerssen 47 protestanten, in Schimmert 18, in Amby waren 8
gereformeerden, in Bemelen en Borgharen elk 3 protestanten. Daarbij moet nog
in het midden gelaten worden of deze protestanten gereformeerd waren.

172. RALM act. cl. 29 juli 1800, 27 juli 1802, 3 mei 1803, 31 juli 1804.
173. RALM act. cl. 28 juli 1801.
174. RALM act. cl. 6 oct. 1801.
175 RALM act. cl. 29 juli 1800.
176. RALM act. cl. 28 juli 1801.
177. zie hiervoor Boneschansker, 146-149.
178. RALM act. cl. 4 okt. 1803.
179. Van Veen, 183.
180. Boneschansker, 147.
181. RALM act. cl. 6 okt. 1801.
182. Bax, 185.
183. RAsH notul. verg. kerkel. comm. Gld., 2 juli 1890.
184. Wij komen hier breedvoerig op terug bij de behandeling van het Holl. Steden-

beraad par. 5.9.
185. Par. 1.3.6.
186. ARA inv. Bonder, 135/121.
187. ARA stukk. scheid. Kerk en St. Wij zijn op dit stuk aangewezen omdat er van

1793-1805 hier geen synode is gehouden, zie Bijl. 4.
188. op 10 november 1796.
189. Boeles, 65-76.
190. Par. 1.3.12.
191. Boeles, 113-120.
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192. Boeles, 117.
193. Boeles, 75.
194. R.A.A. act. syn. Gron. Deze en volgende gegevens over de synode zijn hieruit

afkomstig.
195. Boeles, 135 v en Ned. Jaarb. 1796, 2137-2152. Voor wat onder corporagoederen

verstaan wordt par. 2.10.4, Van Veen, 47-60.
196. Par. 2.9.
197. Arch. Rutgers.
198. Bijl. 5.
199. Boeles, 134; par. 2.8.1.
200. Zie Drenthe, par. 2.7 en Friesland, par. 2.10.6 waar dezelfde opvattingen leefden

en par. 5.8.3.
201. R.A.A. act. syn. Overijss. Deze en volgende gegevens over deze synode zijn

hieruit afkomstig.
202. Voor deze en volgende informatie van deze paragraaf is gebruik gemaakt van

L.J.van Apeldoorn,De kerkelijke goederen in Friesland tot 1795passim.
203. Zo werd tijdens de Eerste Wereldoorlog in Oosterend (Fr.) door de kerkvoogdij

aldaar een electrische centrale gebouwd. Deze kerkvoogdij onderhield er ook de
wegen en bruggen. Dit naar betrouwbare orale overlevering.
Naar de achtergronden hiervan dient dringend een onderzoek te worden ingesteld.

204. ARA inv. Bonder 135/120.
205. Voor de beschrijving der gebeurtenissen in dit gewest is gebruik gemaakt van Van

Veen, zonder dat dit telkens opnieuw is aangegeven.
206. Van Veen, 251: tot aan 1795 werd er door de Staten van Friesland hiervoor

jaarlijks ƒ 2750,- betaald.
207. Van Veen, 41.
208. Ibidem.
209. RAL hand. Kerk. Comm. 88, maart 1804 art. 7.
210. RAL hand. Kerk. Comm. 87.
211. Het hier volgende is een vrije weergave van Van Veen, 47 v.v.
212. N. Nederl. Jaarb.1796-2136 v.
213. Par. 1.7.6.2.
214. RAL hand. Kerk. Comm. 87, 2 dec 1796 art 3.
215. RAL hand. Kerk. Comm. 87, 13 dec 1796 art 2.

waaronder ook het request aan de Nationale Vergadering voorkomt.
216. RAL hand. Kerk. Comm. 87, 13 dec. 1796 art 3.
217. RAL Prov. Syn. stukk. 93 nr. 7.
218. P. Geijl,Verzamelde opstellen2,117 en 136 v.v.

Schama, 345.
219. Par. 2.8.3.
220. Par. 1.6.9.
221. Van Veen, 61 noot 1.
222. Van Veen, 61 noot 2.
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223. RAL hand. Kerk. Comm. 87, 8 nov 1796 art 7.
224. Een breedvoerige beschrijving is te vinden bij Van Veen, 63-79.
225. RAL hand. Kerk. Comm. 87, 20 juni 1797 art 2.
226. RAL hand. Kerk. Comm. 87, 20 juni 1797 art 3.
227. Van Veen, 199 v.v.
228. RAL. hand. Kerk. Comm. 87, 9 jul. 1799 art 9 en 11.

Het plan zelf bevindt zich als bijlage achter deze handelingen.
Een ander concept getiteld ’Ontwerp van Een Toereikend Fonds tot instand-
houding van den Openbaren Godsdienst, Bij het Herformd Kerkgenootschap in
Friesland’, zeer gedetailleerd, met vermelding welke bedrage van elke classis en
gemeente verwacht wordt, zonder jaartal of nadere aanduiding van afkomst is te
vinden onder RAL. Prov. Syn. stukk. 93 nº. 15. Bijl. 6.

229. RAL. hand. Kerk. Comm. 88, 29 april 1800.
230. Ook in de classis De Marne leefde deze opvatting par. 2.8.5; 2.8.6.
231. Par. 3.1.4.
232. RAL. hand. Kerk. Comm. 87, 11 sept. 1798 art 24 en 25.
233. Van Veen, 135.
234. Par. 5.6.
235. K.B. verz. stukk. 3, 23 april 1800.
236. RAL. hand. Kerk. Comm. 88, 29 apr. 1800 art. 15.
237. RAL. hand. Kerk. Comm. 88, 8 jul. 1800 art. 22 nº. 3.
238. RAL. hand. Kerk. Comm. 88, 18 sept. 1800 art. 27.
239. Alle drie de stukken zijn in druk aanwezig achter RAL. hand. Kerk. Comm. 88,

11,12 nov. 1800, als bijlage. Dito in RAL Prov. Syn. stukk. 93.
240. Bijl. 7.
241. Par. 2.10.
242. Onder beheerszaken wordt verstaan alles wat betrekking heeft op het financiële

beheer voorzover van niet diakonale aard, onder bestuurszaken het ’geestelijk’
kerkbestuur zoals dat uitgeoefend wordt door kerkeraden, classes en synoden
inclusief de diakonale zaken.

243. Dit hing samen met de wijze van benoeming van kerkvoogden par. 2.10.
244. Van Veen, 147 v.v.; RAL. hand. Kerk. Comm. 88, 11,12 nov 1800 art. 7; RAL.

Prov. Syn. stukk. 93, stukken betrekkelijk het aannemen of verwerpen der
Gemeentecommissie nº. 20 499-633 waarin uitvoerige berichtgeving van en over
126 gemeenten.

245. RAL. hand. Kerk. Comm. 88, 10 juli 1804.
246. Par. 3.3.3.
247. Par. 2.6.2.1.
248. Par. 2.6.2.2.
249. Par. 2.6.2.3.
250. ARA inv. Bonder, 135/122.
251. W.H. den Ouden,Kerk en Geldw. 31.
252. Op de consequenties hiervan zullen wij in parr. 7.1. en 7.2. terugkomen.
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Noten bij hoofdstuk 3

1. A. de Groot,Tussen geloof en revolutie, voortaan aangeduid met
De Groot

2. ARA stukk. scheid. Kerk en St. 1.
3. Par 2.6.2.
4. Par. 2.3.1.3.
5. ARA stukk. scheid. Kerk en St. 1.
6. Ibidem en par. 2.3.1.3.

De stukken van Donker zijn nauwelijks te ontcijferen.
7. Parr. 2.4.1; 2.4.2.
8. Bijl. 8.
9. De Groot, 161 noot 33.
10. ARA stukk. scheid. Kerk en St. 1.
11. RAH verz. stukk. 25.
12. Bedoeld is het plan voor een Generale synode par. 2.3.4.1 en concept-plan 3.5.1.
13. RAH verz. stukk. 25 U.U.
14. Par. 2.5.
15. Par. 2.3.1.2.
16. RAA act. cl. Overvel. 6 mei 1800 art.6 en 28 april 1801 art. 6.
17. Tenzij anders vermeld zijn deze en volgende gegevens ontleend aan ARA hand.

Utr. Coet.
18. Zie hfdst. 2, Gewestelijke reacties.
19. R.B. Evenhuis,Ook dat was Amsterdam4, 331.
20. Zie hiervoor de reacties op de scheiding van Kerk en Staat in de diverse provincies

in hoofdstuk 2.
21. Par. 3.3.
22. Zie over ouderlingen par. 3.2 en G. Groenhuis,De Predikanten, 24 v.
23. G.J. Schutte,Patriotten Prinsgezinden Gereformeerden, 34. In dezelfde geest uit

zich ook Evenhuis dl 4, 331 en dl 5, 19.
24. Deze wordt hier niet opgenomen omdat alle gegevens breedvoerig per gewest in

par. 2 behandeld worden.
25. ARA act. syn. Z.H. 4 juli 1797 geven voor Zuid-Holland 314.164.
26. Deze cijfers zijn afkomstig uit RAH verz. stukk. 25.
27. Ibidem.
28. Ibidem.
29. ARA act. syn. Z.H. 4 juli 1797 geven voor Bataafs Brabant 8716 en als totaal

1.131.421 zielen.
Zie verder opgave Rutgers: RAH verz. stukk. 25 Q
Deze telling kwam tot stand op verzoek van de ’Commissie tot onderzoek van
kerk en staat’ in een missive d.d. 10 jan 1797 aan alle gewesten om een opgave
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van het getal der kerken, het aantal zielen per genootschap, armenkassen, herv.
predikanten, kosters, geestel.goederen, theol.faculteiten enz.
ARA wetgevende colleges.

30. J.M.F. Fritschy,De patriotten en de financiën van de Bataafse Republiek, 252.
31. Volgens: AGN 10, 65 Nederland zonder Limburg in 1795.
32. Bijl. 8.
33. De Groot, 154.
34. De Groot, 156.
35. Par. 2.8.6.
36. RAH verz. stukk. 25 w.w.
37. De Groot, 162-164.
38. François Jacob Gallé wordt op 30 mei 1798 benoemd tot lid van de Haagse

gemeentecommissie. Zie Bijl. 18.
39. De Groot, 166, v.
40. L. de Gou,Dagboek van een patriot, 195
41. Ibidem.
42. De Groot, 169.
43. Parr. 1.3.1; 1.3.2; 1.3.3.
44. Par. 2.10.2.
45. Par. 2.6.2.7.1-6.
46. Par. 2.6.2.7.4.
47. De gegevens hierover zijn afkomstig uit de handelingen van de synoden van dat

jaar.
48. Deze commissie is dus niet opgericht naar aanleiding van het bekend worden van

het ’teleurstellende nieuws’ zoals De Groot, 169 aanneemt.
49. Par. 3.3.2.
50. De Groot, 169 v.
51. Par. 3.3.
52. Par. 2.8.4.
53. Par. 2.11.
54. Par. 2.8.3, 2.10.4.
55. Par. 2.3.4.1.
56. ARA rekesten grondwetsontwerp.
57. Bijl. 9A en B.
58. Bijl. 9A.
59. Bijl. 2.
60. Par. 1.7.7.
61. De Groot, 171 v.
62. RAH verz. stukk. 25 T.
63. RAH verz. stukk. 25 S.
64. ARA act. syn. Z.H. 3 juli 1798, 37.
65. De Groot, 172.
66. ARA act. syn. Z.H. 3 juli 1798, 37.
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L. Knappert,Geschiedenis der N.H. Kerk, 188 schat het aantal op 215.000.
67. Het betreft Ary Arysz den Ouden, gedoopt 13-9-1744 te Hoogvliet.
68. Zie artikel van A.M. v.d. Woude,De alfabetisering, AGN 7, 257-264.
69. RAH verz. stukk. 25 T.
70. DagverhaalVIII, 26 jan. 1798.
71. ARA act. syn. Z.H. 3 juli 1897, 37.
72. S. Schama,Patriotten en Bevrijders, 346.
73. Schama, 415 v.v.
74. RAH verz. stukk. 25 XX YY, Brieven betreffende nieuwe vergadering van G.

Masman en A. Kok (praeses Utrechtse synode 1798) 28 april, 11 mei en 30 juni
1798 aan A. Rutgers.

75. De Groot meldt hier dat Lange voor het eerst aanwezig is, maar deze was reeds op
de eerste sessie aanwezig.

76. Par. 1.8.1.
77. Par. 7.2.1.
78. De Visser,Kerk en Staat III, 47.
79. De Savornin Lohman,De kerkgebouwen, 211
80. Voor de herverdeling der kerken zie P. Noordeloos,De restitutie der kerken

passim.
81. De Visser III, 48.
82. Par. 3.3.3.
83. Bijl. 10.
84. Par. 3.3.3.
85. Ibidem.
86. Par. 2.6.2.
87. Zie hiervoor: P.B.A. Melief:De strijd om de armenzorg in Nederlanden

J.F. van Loo,De armenzorg in de Noordelijke Nederlanden 1770-1784in: AGN
10, 420.

88. Bijl. 18.
89. Par. 5.1.
90. Parr. 2.5.2.1 en 2.5.2.2.
91. Ibidem.
92. Par. 5.1.1.
93. Bijl. 10.
94. Ibidem.
95. Zeeuws-Vlaanderen omvatte 22 gemeenten en 28 predikanten, BaxGedenkboek

van Herv. Gem. Maastricht, 182
96. Parr. 2.6.2.7 1-6.
97. Par. 2.5.3. Zie ook Friesland: par. 2.10.6.
98. Par. 2.3.1.2.
99. Parr. 2.3.3 1-3.
100. Ibidem.
101. De Groot, 177.
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102 Bijl. 10.
103. Par. 3.2.
104. Par. 2.3.1.1.
105. Par. 3.1.
106. Par. 2.6.2.1.
107. Zie J. Boneschansker,Het Nederlandsch Zendeling Genootschap
108. De Groot, 178
109. Par. 2.6.2.3.
110. Schutte, 10.
111. De Groot, 171 noot 54.

Noten hoofdstuk 4

1. Parr. 3.5.1; 3.5.2.
2. Waar A. de Groot in zijn artikel om vraagt 176.
3. Par 1.8.2.
4. Par 4.1.3.
5. Par. 1.8.3.
6. F.M. Huussen-de Groot,Rechtspersonen in de negentiende eeuw,74-80.
7. Par. 1.8.3 add art. 6.
8. Savornin Lohman, 222: ’Genootschap’ ook voor plaatselijke gemeente.

Zie Bijl. 2: de artt. 751-753 van de ontwerp Staatsreg. 1796 en par. 1.8.3 add. art.
6.

9. GAR acts du consist. 20 Juillet 1798.
10. Bijl. 13: aanhef opwekkende brief.
11. Bijl. 10.
12. Bijl. 10: hfdst. 1 art. 13 en hfdst. 2 art. 1.
13. Bijl. 10: begeleidende brief.
14. Bijl. 18.
15. Par. 3.3.1.
16. RAH verz. stukk. 25 z.z.
17. Bijvoorbeeld in Friesland, par. 2.10.
18. Par. 4.1.6.
19. Het systeem van coöptatie waardoor de gemeente buiten spel stond, zie G.

Groenhuis, 21-26.
20. G.J. Schutte, 23.
21. V.d. Laarse, 79.
22. Bijl. 12.
23. Evenhuis IV, 332-344, Schutte, 25-27.
24. K.B. verz. stukk. 2. Hierin bevinden zich onder meer modellen van notificaties,

protestenenpromemorie’svanverzondenstukken,waaruitdevolgendegegevens
afkomstig zijn.
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25. Nederduitsche Gereformeerde Gemeenten zijn gemeenten waar het Nederlands
als voertaal in gebruik is. Dit in tegenstelling met de Waals-Hervormden waar
Frans, of Hoogduitsch-Hervormden waar Duits gesproken wordt. Zij behoren alle
tot de Hervormde Kerk. In deze periode werden tot 1816, toen het ’Alg. reglement
voor het bestuur van de Herv. Kerk’ ingevoerd werd, de begrippen Hervormd en
Gereformeerd door elkaar gebruikt. Zo spreekt men hier van de Nederduitsch
Gereformeerde Gemeente van Amsterdam, terwijl er in Rotterdam sprake is van
Nederduitsche Hervormde Gemeente.
Zie par. 4.2.1.1. Voor Nederlands en Nederduits: E. Zahn,Regenten, rebellen en
reformatoren, 97-102

26. Hieronder wordt verstaan een protest dat via een notariskantoor kan worden
ondertekend.

27. Par. 5.2.
28. Parr. 5.5.1; 5.5.2.
29. Bijl. 16.
30. Parr. 3.5.2; 2.5.3.
31. In dit schrijven wordt door de voorzitter van de synodale commissie W.L. Krieger

advies gegeven via de classes aan de kerkeraden over te stichten fondsen.
32. ARA stukk. scheid. Kerk en St.1, 34.
33. ARA stukk. scheid. Kerk en St.1, N.
34. Par. 4.1.3.
35. ARA stukk. scheid. Kerk en St.1.
36. Par. 5.1.2.
37. Onder de meerdere vergaderingen wordt verstaan de classicale en synodale

vergaderingen.
38. Par. 5.2.
39. Par. 2.3.3.4.
40. Ibidem.
41. Par. 2.3.4.1.
42. Het betreft de inventarislijst van de archieven van een aantal herv. gem. rond

Rotterdam, aanwezig in het GAR, waaronder Pernis, Barendrecht, Rhoon.
Poortugaal meldt summier de benoeming van een commissie en een financiële
actie. Ook een onderzoek in Brielle leverde geen bruikbaar materiaal op.

43. Zo werd de Utrechtse commissie door plaatselijke commissies rond deze stad
gemachtigd. par. 5.6 en hfdst. 5 noot 57.

44. Te vinden in de gem. arch. van beide steden: GAR Kerkm., GAsG 634, 639, 642.
45. De werkzaamheden van de Rotterdamse commissie omvatten dus veel meer dan

in dit hoofdstuk beschreven wordt, met name haar aandeel in de oprichting en
verdere organisatie van het Hollandse Stedenberaad, hetgeen wij aldaar zullen
beschrijven.

46. Bijl. 18.
47. GAR act. minist. 4 juni 1798.
48. GAR kerkm. 21 juni 1798.
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49. Bijl. 11.
50. GAR act. grote kerker, 27 juni 1798 art. 8.
51. Bijl. 12.
52. Ibidem.
53 Ibidem.
54. Par. 4.2.1.2.
55. In Den Haag wordt als motief voor de oprichting genoemd: de add. artt. 4 en 6 van

de Staatsregeling van 1798. GAsG inv. nr. 634, handel. 30 mei 1798.
In Utrecht: met opzicht tot de bewaaring en handhaving van het recht op
zoodanige gebouwen, gestichten en Fondsen, Inkomsten en Bezittingen als zij
oordeelen aan de gemeente te behooren...GAU arch. kerkv. 47.2.

56. Bijl. 12.
57. GAR act. grote kerker. 1 juli 1798 art. 8.
58. De hier en verder volgende activiteiten van de XXI zijn zonder dat dit telkens

wordt vermeld per datum terug te vinden in de handelingen der vergaderingen
vermeld in GAR kerkm.

59. Par. 4.1.3.
60. Par. 4.2.1.4.
61. Bijl. 13.
62. In parr. 5.7.1 en 5.7.2 wordt hier uitvoerig op ingegaan.
63 Bijl. 10.
64. Bijl. 13. Anders dan bij de hervormden waren de Waalse gemeenten door hun

synode vrijgelaten in de wijze waarop fondswerving diende te geschieden en
werden zij niet geremd door verlegenheid hierover. zie par. 4.2.1.4.

65. Officieel telde de Herv. Gem van Rotterdam twaalf predikanten, terwijl Le
Sage ten Broek na zijn terugkomst in 1795 als boventallig predikant werd
aangesteld, omdat er op dat moment geen vacature was, zie par. 4.2.1.1.

66. GAR act. minist. 27 aug. 1798. De volkstelling van 1811 geeft hier 32.692
’Gereformeerden’ op 53.866 inwoners (GAR volkstelling 1811)

67. Bijl. 6 en 18.
68. Uit par. 4.2.1.3.3 blijkt dat circa 50% heeft bijgedragen. Zie ook Bijl. 18 waarin

vergelijkbare cijfers gegeven worden van Den Haag.
69. Bijl. 13.
70. Ibidem.
71. Bijl. 18.
72. Par. 4.2.1.5.
73. GAR arch. gem. en wed. fonds: Register van ontv. t.b.v. fonds 1799-1800 waarin

de namen van de bijdragers en hun bijdrage vermeld worden.
74. Par. 4.2.1.3.2.
75. GAR act. minist. 1 juli 1799.
76. Bijl. 13, Intekenbiljet.
77. GAR arch. gem. en wed. fonds: Register van ontv. 163-175, waar zij allen bij

naam genoemd worden.
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78. Dit bedrag is uit de handelingen. GAR Kerkm. Het register van ontv. in noot 73
genoemd, geeft hier: 28.414/12/4 gld.

79. GAR acts du consist.
80. Organisten worden hier niet genoemd
81. GAR acts du consist.
82. Ibidem.
83. GAR acts du consist, 7 juillet 1798
84. Deze Waalse commissie is dus benoemd nadat en niet voordat de herv. commissie

benoemd was zoals J.R. Callenbach,Kerkelijk leven van Rotterdam, 91 aanneemt.
85. GAR acts du consist. 20 juillet 1798, zie ook par. 4.1.2.
86. Zie: Extrait des Articles résolus au Synode des Eglises Wallones assemblé à

Schiedam le 6 Sept. 1798. Te vinden in ARA stukk. scheid. Kerk en St. 5.
87. GAR acts du consist. 27 avril 1802.
88. GAR acts du consist. 7 juillet 1798.
89. GAR kerkm. 11 dec. 1799, 2 april 1800.
90. Organisten worden hier niet genoemd.
91. Bijl. 12.
92. GAR kerkm. 28 maart 1801 en Bijl. 12.
93. In deze opgave wordt niet vermeld of dit de gezamenlijke dan wel de individuele

kosten zijn en of dit per jaar of per vergadering gold.
94. Bijl. 13.
95. Par. 4.2.1.4.
96. Bijl. 13.
97. In deze vergadering werd i.p.v. de overleden voorzitter J. v.d. Meij, N.H. van

Charante als zodanig benoemd.
98. Bijl. 13.
99. Het betrof hier 119 bijdragers waarvan de lijst van namen te vinden is in GAR

arch. gem. en wed. fonds als losse bijlage.
100. Bijl. 12.
101. GAR kerkm. 16 juli 1800 en GAR kerkm. 24 jan 1801.
102. Bijl. 14.

Noten hoofdstuk 5

1. Inde literatuurwordenaandezesamenkomstenverschillendenamengegeven.Ter
vereenvoudiging en omdat het meer in overeenstemming is met de feiten wordt
hiervoor de naam ’Hollandse Stedenberaad’ geïntroduceerd.

2. De volgende gegevens t/m de vergadering van 16/17 april 1799 zijn afkomstig uit
de handelingen en bijlagen van GAsG inv. nr. 634. Zie Bijl. 18.

3. Bijl. 18.
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4. Deze persoonsgegevens zijn afkomstig uit: P.J. Buijnsters,Hieronymus van
Alphen; NNWB.I-88 en Van der Aa.

5. Buijnsters, 252-254.
6. NNWB.IV-829.
7. NNWB.IV-1003.
8. Par. 3.3.1.
9. Par. 5.1.1.
10. C.J. Toebes,Haagse Hervormde Historiën, 200: De conflictstof lag in Den

Haag hoger opgestapeld dan elders. en Hoofdstuk XIV Patriotten en predikanten.
11. In de handelingen ontbreken de voorletters van enkele gecommitteerden.
12. Par. 5.6.
13. Gegevens over deze vergadering zijn afkomstig uit handelingen van GAR kerkm.

Ook hier ontbreken de voorletters van enkele gecommitteerden.
14. Waarschijnlijk hangt dit samen met de strijd tussen Coccejanen en Voetianen die

daar op dat moment in alle hevigheid woedde. R. van der Laarse,Bevoogding en
bevinding, 80 v.v.

15. Par. 4.1.4.1.
16. Dit zal wel samenhangen met de persoonlijke relatie van de Utrechtse gecom-

mitteerde J. Both Hendriksen met H. van Alphen, zie Buijnsters, 28-37.
17. Bijl. 15.
18. Hoe dat in zijn werk ging kunnen wij lezen in een schrijven van 31 mei 1799 van

de Haagse commissie aan een aantal omliggende gemeenten:
Scheveningen, Rijswijk, Voorburg, Wateringen, Monster, ’s-Gravenzande, Ter
Heijde, Wassenaar en Loosduinen. GAsG inv. nr. 634.

19. Een verslag van deze vergaderingen is te vinden in: KB verz. stukk. 3, 1e
stukje nr. 4.

20. Par. 5.1.2.
21. Zie J. Boneschansker.,Het Nederlands Zendeling Genoodschap.
22. Par. 5.2.
23. Par. 4.1.4.1.
24. Par. 7.
25. Par. 5.6.
26. Parr. 5.5.1; 5.5.2.
27. De resultaten van deze verslagen zijn terug te vinden in KB verz. stukk. 3.
28. Het probleem was dat wanneer alleen de classicale hoofdsteden stemrecht hadden

de vraag rees hoe het dan moest met een classis waarin twee grote steden gelegen
waren. Zo telde de classis Schieland de hoofdstad Schiedam en de veel grotere
stad Rotterdam.

29. GAR kerkm. bijl. 14.
30. J. en A. Romein,Erflaters, 629.
31. Zie geschiedkundige literatuur w.o. Schama 457 v.v. en AGN 11, 174 v.
32. GAR kerkm. bijl. 16.
33. GAR kerkm. 26 apr. 1800. Voor het volledige rapport: Bijl. 16.

265



Noten behorende bij pp. 193 t/m 202

34. Par. 5.1.2.
35. GAR kerkm. 26 april 1800.
36. GAR kerkm. 29 mei 1800.
37. Bijl. 16, 8 en noot (h).
38. Bijl. 16, noot (i).
39. Bijl. 17.
40. Bijl. 17.4 punt 2.
41 F.R.J. Knetsch, ’Driemaal is scheepsrecht’ 150.
42. Bijl. 17.1.
43. Bijl. 17.2 punt 1.
44. Bijl. 17.4 punt 5.
45. Bijl. 17.4 punt 6.
46. Par. 5.7.
47. Volledige weergave van dit stuk GAR kerkm. bijlage 25.
48. GAR kerkm. 22 aug 1800.
49. GAR kerkm. 29 sept 1800.
50. KB verz. stukk. 3. 6e stukje.
51. Bijl. 17.3, GAL gem. comm. 907.
52. Par. 2.10.6.
53. GAR kerkm. 26 april 1800.
54. Par. 2.10.6.
55. Ibidem.
56. Par. 2.5.5.
57. KB verz. stukk. 3. De Utrechtse commissie werd door de volgende plaatse-

lijke commissies gemachtigd: Harmelen, Baambrugge, Vleuten, Linschoten,
Wilge Langerak, Abcoude, Kockengen, Blauw Kapel, Zegveld, Kamerik, de
Bildt, Montfoort, Mijdrecht, Lopiker Kapel, Vreeswijk, Tienhoven, Lopik en
Cabauw, Langerak over de Lek, Jutphaas,
Wijk bij Duurstede, Veenendaal, Leersum, Doorn, Driebergen, Bunnik, Odijk,
Houten, Schalkwijk, Cothen, Overlangbroek, Nederlangbroek,
’t Waal en Hondswijk en Hagestein.

GAU arch. Kerkv. 47.2.
58. RAsH notul. verg. kerkel. comm. Gld.
59. Par. 5.3.
60. GAL gem. comm. 907
61. KB verz. stukk. 3. 6e stukje nr. 9.
62. Par. 5.5.2.
63. Bijl. 17.4.
64. Parr. 2.8.3; 2.10.4.
65. Par. 2.6.2.7.1.
66. Par. 7.4.
67. GAR kerkm. 26 april 1800.
68. GAL gem. comm. 909, handel. 28 jan. 1801.
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69. GAR kerkm. bijlage 28.
70. In 1806 heeft, in verband met de toen bestaande plannen tot samenvoeging van de

door de overheid beheerde fondsen voor de predikantstraktementen, de commies
van Binnenlandse Zaken, J.D. Jansen een enquête gehouden onder alle gerefor-
meerde gemeenten van de Bataafsche republiek. Hieruit bleek dat er nogal wat
dorpen waren met een minimaal zielental per predikantsplaats. Zo telden
Berchem, Nistelrode en Moergestel respectievelijk vijf, twee en negen zielen.
Ditzelfde gold voor een aantal Waalse en Engelse predikantsplaatsen in steden als
Leiden (Engels 40), Utrecht (Engels 42), Zierikzee (Waals 25). Maar ook vele
Nederduitsche Hervormde Gemeenten in de steden hadden volgens zijn bereke-
ning voldoende aan de bezettingsgraad van één predikant op 1500 zielen. Dit hield
in dat in de betreffende steden plaatsen konden worden opgeheven, zo bijvoor-
beeld in Haarlem, Middelburg en Staveren. ARA Inv. Bonder 138.

71. Par. 1.6.7.
72. GAL gem. comm. 909 handel. 19 april 1801.
73. GAR kerkm. 23 april 1800.
74. KB verz. stukk. 3, 2e stukje nr.5.
75. De Visser III, 60.
76. Par. 1.8.2.
77. KB verz. stukk. 3, 3e stukje nr. 6.
78. KB verz. stukk. 3, 4e stukje nr. 7. 7 v.v. Van Veen geeft twee uitvoerige adressen

van Friesland weer aan Eerste Kamer, 256-290.
79. De Visser III, 64 en KB verz. stukk 3, 4e stukje nr. 7. 1-21
80. J.C. van der Loos,Vaderlandse KerkgeschiedenisIV, 26.
81. KB verz. stukk. 4e stukje nr. 7. 22 v.
82. Par. 3.4. ARA act. syn. ZH. 3 juli 1798, 37
83. In deze commissie hadden zitting D.J. Steyn Parvé, D. Werner, H. van Royen, C.

Floren, W.A. Ninaber, P. Verhoysen, S. Gertsma en C.E. Carsten en
L.E. Diert van Melissant,.

84. KB verz. stukk. 3, 5e stukje nr. 8.
85. KB verz. stukk. 3, 5e stukje nr. 8. 14 t/m 26
86. KB verz. stukk. 3, 4e stukje nr. 7. De Visser III, 66.
87. De Visser III, 67 v.
88. KB verz. stukk. 3, 5e stukje nr. 8. 72 v.v.
89. De Visser III 69.
90. In hoeverre bij de leden der commissie persoonlijke gevoelens voor de Herv. Kerk

meespraken laat zich moeilijk achterhalen. H.H. Vitringa 1757-1801 was als lid
van de Nat. Verg. federalist en op 22 jan. 1798 bij de eerste staatsgreep gevangen
genomen zodat hij geen deel had aan de totstandkoming van de Staatsregeling van
1798. (zie NNWB.V, 1041). J. Lublink de Jonge 1736-1816 Evang. Luth. Hoofd
v.d. comm. afwikkeling scheiding Kerk en Staat in 1796 (zie de Visser III, 21 en
23). Mede door zijn toedoen is het gematigde decreet van 5 augustus 1796 tot
stand gekomen. Hij staat bekend als een gematigd man (zie NNWB).
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Van Storm vond ik geen gegevens.
91. KB verz. stukk. 3, 6e stukje nr. 9.
92. Voor deze artikelen zie Bannier, 121.
93. K. Walf,Kerkbelasting als bestaansmiddel.
94. De Visser III, 84; Schama, 502.
95. Deze en de hier volgende gegevens zijn ontleend aan De Visser III, 85v.
96. Par. 1.7.6.
97. Schama, 494.
98. Zie voor de financiering hiervan Van Veen bijlage, 241-256.
99. Zie voor de politieke achtergronden De Visser III, 78-81 en Schama, 480-506 die

hier zeer uitvoerig op ingaat, waaraan deze gegevens ontleend zijn.
100. Staatsblad 1983, 638.
101. GAR kerkm. bijlage 37.
102. GAR kerkm. bijlage 38a.
103. GAR kerkm. bijlagen.
104. Buijnsters, 337 v.; F. Schregel-Onstein,De Ganzepen, 154-156.
105. GAsG inv. nr. 634.
106. Ibidem.
107. GAR kerkm.
108. Par. 4.2.1.6.
109. Bijl 13 V.
110. Par. 5.3.
111. Bedoeld zal zijn veranderingen als gevolg van de Staatsregeling van

23 april 1798.
112. GAsG inv. nr. 634.
113. G.W. Bannier,Grondwetten,174-177, Van Beuningen, 296-302.
114. GAsG inv. nr. 634 bijlage 138. Voor het decreet: Bannier, 174-177.

Verder: 7.3, 7.4.

Noten bij hoofdstuk 6

1. Par. 2.3.3.2.
2. Parr. 5.3; 5.4.
3. H. van Alphen,De rechten der Gereformeerden
4. Par. 2.6.2.
5. Par. 2.3.1.4.
6. Par. 3.4.
7. Ibidem.
8. Par. 3.3.1.
9. Par. 1.8.2.
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10. Par. 2.3.3.2.
11. Par. 8.1.
12. S.D. van Veen,De Gereformeerde Kerk van Friesland, 256-290, KB verz. stukk.

2 nr. 15: Adres gecommitteerden van de Ned. Herv. Gemeenten van de provincie
Utrecht aan de Eerste Kamer.

13. A. de Groot,Tussen geloof en revolutiepassim.
14. Parr. 3.3.1; 3.4.
15. Par. 5.8.3 Rogge merkt hierover op:dit moest uit een regts- niet uit een staatkun-

dig oogpunt beschouwd worden. Boeles, 142.
16. Par. 5.8.3.
17. Par. 5.8.4.
18. Par. 5.9.
19. Boelens, 142.
20. Par. 5.9.
21. G.W. Bannier,Grondwetten van Nederland, 174, De Visser III, 668. De zekerheid

dat de staat de traktementen der predikanten voor zijn rekening zou nemen kreeg
de Kerk dus niet pas onder Willem I, zoals De Groot,Het Algemeen Reglement
van 1816aanneemt, maar reeds onder Lodewijk Napoleon.

Bij die gelegenheid werden alle geestelijke goederen onder beheer van de
overheden in een amortisatiekas gestort. Hierna had de staat dus geen geestelijke
goederen meer onder haar beheer. Zie par. 5.12.

22. Bannier, 277.
23. Bannier, 336.
24. Parr. 4.2.1.4; 4.2.1.5; 1.8.2 art. 6.
25. Par. 4.2.1.3.2.
26. Parr. 5.9.3; 7.4.
27. Par. 2.3.4.1; Bijl. 3.
28. Parr. 5.5.1; 5.5.2.
29. J. Th. de Visser,Kerk en StaatIII, 95.
30. De Visser III, 96.
31. Bij keizerlijk decreet van 29 october 1811 was bepaalddat een commissie zou

gevormd worden, welke ten taak had de kerkelijke genootschappen met de
Fransche wetgeving in overeenstemming te brengenJ.C. van der Loos,Vaderl.
Kerkgesch.V 394.

32. De Visser III, 237v.
33. De Visser III, 213.
34. De Visser III, 215v.
35. Par. 1.7.6.1.
36. De Visser III, 118v.v.
37. A. de Groot,Het Algemeen Reglement van 1816,120.
38. De Visser III, 218.
39. Ibidem.
40. Parr. 2.3.1.4; 3.1, 3.3.
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41. Par. 3.2.
42. P.J. Buijnsters,Hieronymus van Alphen,302

Noten bij hoofdstuk 7

1. Gecompliceerder lag dit in de noordelijke provincies die wij hier buiten
beschouwing laten omdat daar gemeentecommissies nauwelijks hebben
gefunctioneerd par. 1.3.12.

2. ARA resol. 139. 140. 143. 145 Het betreft hier de gemeenten op Texel, Zandvoort,
Moordrecht, Bergschenhoek,Hillegersberg, ZoeterwoudeenDelfshaven,Giessen
Nieuwkerk, Noordwijk.

3. R. van der Laarse,Bevoogding en Bevinding, 81.
4. Bijl. 10.
5. Par. 5.3.
6. Par. 1.8.2.
7. Par. 3.5 en P. Noordeloos,De restitutie der kerken, 209-238.
8. RAA Bat. Franse Arch. 621.
9. Zie par. 2.6.2.3 waar vermeld wordt dat in Lathum een commissie in leven

geroepen is om met de rooms-katholieken te onderhandelen over de kerkge-
bouwen.

10. Par 3.5.
11. RAA. Bat. Franse Arch. 765.
12. GAL gem. comm. 907.
13. GAR kerkm. 10 april 1802.
14. Par. 5.9.2.
15. Par. 4.2.1.6.
16. GAsH inv nr. 634.
17. Bannier, 176.
18. De Visser III, 670.
19. Niet alleen de lidmaten maar ook de hoofden van de hervormde gezinnen die geen

lidmaat waren hadden stemrecht, zie par. 2.8.4.
20. K.B. verz. stukk.1 18/19.
21. GAR zie voorwoord uit inventarislijst van het archief kerkmeesters in studiezaal.
22. Notulen College van gecomm. tot de zaken der Herv. Gem. te Rotterdam:

7 nov. 1990
23. Parr. 5.7; 5.9.1.3.
24. Bannier, 174-177; Noordeloos, 251-424.
25. W. Volger,Om de vrijheid van de kerk, 383.
26. Par. 1.6.11.
27. Ibidem.
28. Bijl. 4.
29. Volger, 387.
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30. Volger, 388.
31. Par. 7.3.
32. Zie voor deze ontwikkeling: W.H. den Ouden, 52-72.

Noten bij hoofdstuk 8

1. A. Ypey en J.J. Dermout,Geschiedenis der N.H. KerkIV, 124-202.
2. L. Knappert,Geschiedenis der N.H. Kerk, 180-187.
3. De Visser III, 37.
4. J.H. Bakhuizen en W.F. Dankbaar,Handboek der KerkgeschiedenisIV, 98.
5. R.B. Evenhuis,Ook dat was AmsterdamIV, 331 en V, 19:Geen enkele kerkeraad,

classis of provinciale synode protesteerde...
6. G.J. Schutte,Patriotten Prinsgezinden Gereformeerden,34.
7. A. de Groot,Tussen geloof en revolutie,169.
8. De Groot,Algemeen Reglement van 1816, 177.
9. Par. 3.5.2.
10. Par. 1.7.7.
11. Par. 2.11.
12. Par. 1.8.3.
13. Parr. 2.8.5; 2.8.6.
14. Par. 2.11.
15. Bijl. 14.
16. Par. 5.4. en J. en A. Romein,Erflaters,609... toen door de inval der Engelsen en

Russen in Noord-Holland het getij een ogenblik leek te keren ...
17. GAsG inv. nr. 634.
18. Par. 4.2.1.3.3.
19. O.J. de Jong,Nederlandse Kerkgeschiedenis, 312.
20. GAL. Gem. Comm. 907, handel. 18 jan 1799.
21. Par. 2.5.1.
22. Par. 2.6.2.1.
23. Par. 2.3.1.
24. Parr. 2.2.1.2; 2.3.1.2.
25. Ibidem.
26. Par. 2.11.
27. Par. 3.5.2.
28. Par. 5.6.
29. Parr. 2.6.2.1; 2.6.2.2; 2.6.2.3.
30. Par. 2.9.
31. Par. 2.5.4.2.4 en GAL Gem. Comm. 907.
32. Par. 2.10.6.
33. Par. 5.6.
34. Ibidem.
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35. Par. 2.6.2.7.3.
36. Par. 2.8.6.
37. Par. 5.9.
38. Bijl. 9.A slot.
39. A. de Groot,Het Algemeen Reglement van 1816, 118.
40. Zie voor beiden NNBW. respect. V, 1159 en IV, 500.
41. Ypey en Dermout IV, 172,173
42. RAA act. syn. Gld.

In convocatie Masman, 9 mrt 1797 voor Utr. Coet. wordt eveneens over
Posteriteit gesproken. par. 3.1.1.
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Bijlage 1

OVERZICHT VAN DE GEMIDDELDE UITGAVEN VAN HET ’GEESTELIJK KANTOOR VAN

DELFT ’ OVER DE JAREN 1785TOT EN MET 1791.

Tractementen aan Predikanten, eenige weinige Zieken-
troosters en Schoolmeesters van geringe consideratie
gecomprehendeert ƒ 225,837- 9-3
De Tractementen van Predikants Weduwen, met de

Kindergelden - 9,945-10-9
De Tractementen der Emeriti Predikanten, en wat dies

meer is - 26,306- 1-9
Extraordinaris douceuren - 1,336-15-6
Douceuren aan Studenten op de Academie en Triviale

Schoolen - 2,391- 8-9
Jaarlyks Douceur aan de Classe van Neder-Rhynland,

voor menigvuldige examens der Studenten - 150- 0-0
Jaarlyks douceur aan de Engelschen gemaakt,

in Den Haag - 250- 0-0
Uitgaaf aan Conventualen - 74- 4-0
Subsidien aan diverse Ontvangers en het Capittel

ten Hogen-Lande te Leyden - 9,980- 0-0
De uitgaande Renten - 431- 0-0
Reparatien aan Kerken, Predikants- en Schoolhuizen - 3,796- 5-6
Betaling van ongelden en Renten - 255-16-6
Tractementen aan Kosters en Schoolmeesters te

Berlicum en Kaathoven, die uit de Goederen,
geprovenieert van de geweeze Abtdye van Bearn, betaald
worden, jaarlyks - 210- 0-0
Betaling aan Vicarissen - 602-15-9
Het Tractement van den Deurwaarder - 400- 0-0
Vacatien en Reiskosten van den Ontfanger en deszelfs

Bedienden - 1,035- 8-9
De onkosten by het collecteeren van eenige Renten en

opstallen - 111- 9-9
Betaalde ongelden wegens Vicarie-landen - 44-11-6
Het Tractement van den Ontvanger &c - 2942- 0-0

Dus de uitgave ’s Jaarlyks ƒ 286,100-17-9
De ontvang daar en tegen is - 332,174-10-0

ƒ 46,073-12-3

ARA Advis 18
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Bijlage 2

GRONDWETARTIKELEN REGELEND DE VERHOUDING VAN STAAT EN KERK ZOALS

DEZE WERDEN VASTGESTELD IN DE CONCEPT -STAATSREGELING VAN 25 MEI 1797
DOOR DE NATIONALE VERGADERING

TITUL VIII

van den godsdienst, het publiek onderwijs en de zorg
voor de armen.

Eerste Afdeeling.
OVER DEN GODSDIENST.

742. De Kerk is afgescheiden van den Staat, en er zyn geene
Burgerlyke voor- of nadeelen aan de belydenis van eenigen
Godsdienst gehecht.

743. Alle inrigtingen, ter bevoordering van Godsdienst, Deugd en
goede Zeden, en alle Genoodschappen, die hier toe strekken,
staan onder gelyke bescherming der Wet.

744. Geene betaalingen uit Kassen, het zy Nationaale, het zy
Departementaale, het zy Plaatselyke, noch uit lasten door de
Burgery, als zoodanig gedragen wordende, zullen aan of ten
behoeve van eenig Godsdienstig genoodschap of genood-
schappen geschieden.

745. Alle bezittingen of inkomsten der onderscheiden Godsdien-
stigeGenootschappenenKerkgemeenten,dieaandezelvedoor
vrywillige Dispositiën, Donatiën, Collecten, aankoop of
opbouw sedert den jaare 1581 zyn eigen geworden, worden als
dezelver wettigen eigendom erkend en voor altyd aan hunne
vrye beschikking overgelaten.

746. Alle Kerkgebouwen en Pastoryhuizen, welke voor den jaare
1581, binnen deze Republiek aanwezig geweest zyn, met de
Goederen en Fondsen, bestemd tot dezelver onderhoud,
worden door de Natie erkend, te zyn Eigendommen van de
gezamenlyke Ingezetenen en Bewoonders van elke Stad, Dorp
of Plaats, in welke dezelve gelegen zijn, zonder onderscheid
van eenig Kerkgenootschap.

747. Ten aanzien van het gebruik der Kerkgebouwen en Pastory-
huizen, welke ingevolge het laatst voorgaand Articul, door de
Natie erkend zijn, te wezen Eigendommen van de
gezamenlijke Ingezetenen en Bewoonders van elke Stad, Dorp
of Plaats, maken dezelve Ingezetenen onderling zodanige
schikkingenalsmetde rechtvaardigheidenbillykheidoveréén-
komen.
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748. De Geestelijke Goederen en Fondsen, niet behoorende tot die,
welke in den 746sten Articul zijn genoemd, maar die sedert
den jaare 1581 gebragt zyn onder Nationaale, Provinciaale, of
Kwartierlyke Administratiën, worden verklaard te zyn Natio-
naal, en zullen door het Wetgevend Lichaam, voor het einde
van het derde jaar na de aanneming van de Constitutie, gebragt
worden onder eene algemeene Nationaale Administratie.

749. De Leeraren der gewezen bevoorrechte Kerk, welke by het
aannemen der Constitutie, in vasten dienst zyn, genieten,
zolang zy daarin volharden, en door hun toedoen daarvan niet
ontzetworden,dehunbevoorens toegelegdeTractementen, bij
weege van Pensioen.

Insgelyks zal het zoogenaamd Kindergeld, zo en in dier voegen, als hetzelve onder
het voorig Gouvernement aan de Leeraaren der gewezen bevoorrechte Kerk is
geaccordeerd, blyven voordduren.

750. Alle Emeriti, alsmede de Weduwen van Leeraaren der gewe-
zen bevoorrechte Kerk, welke, by het aannemen der Consti-
tutie, Tractementen of Pensioenen trekken, benevens die
Leeraaren, welke alsdan in vasten dienst zyn, doch aan welken
naderhand, om zwakheid van Lichaam of Geest, door het
Wetgevend Lichaam, op hun verzoek, Pensioen zal worden
toegelegd, gelyk ook de Weduwen van alle die Emeriti en
Leeraaren, behouden insgelyks hun leven lang geduurende, by
wege van Pensioen, de Tractementen of Pensioenen, die zy
onder het voorig Gouvernement zouden genoten hebben.

751. Wanneer indeeeneofandereGemeenteeenKerkgenootschap,
tot de gewezen bevoorrechte Kerk behoorende, binnen den tyd
van zes jaaren, na het aannemen der Constitutie, den Leeraar,
by het zelve in vaste bediening zynde, door den dood of
andersins, mogte verliezen, midsgaders door onvermogen
vooralsnog buiten staat mogte zyn, zich van eenen anderen
Leeraar te voorzien, en zich, uit hoofde der afgelegenheid, met
een naastbygelegen Kerkgenootschap, dezelve gevoelens
toegedaan, niet gevoeglyk konde vereenigen, zal zodanig
Genootschap zich mogen vervoegen aan het Wetgevend
Lichaam, ten einde, geduurende en tot aan het einde van
gemelde ses jaaren, aan hetzelve,by wege van subsidie,
toeteleggen het bedragen van het Tractement hetwelk deszelfs
voorige leeraar, indien dezelve by dat Genootschap in dienst
gebleven was, andersins zoude genoten hebben, en zal het
Wetgevend Lichaam daar op, naar bevind van zaken, gunstig
mogen besluiten.

752. Het geen hier vooren, ten opzigte der Leeraaren van de
gewezen bevoorrechte Kerk, welke by het aannemen der
Constitutie, in vaste dienst zyn en blyven zullen, bepaald is, zal
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mede plaats hebben omtrent zodanige, als dan in vaste bedie-
ning zynde Leeraaren van andere Kerkgemeenten, die aan het
Wetgevend Lichaam zullen doen blyken, dat zy door het
bepaalde by art. 744 of door de suppressie van eenige buiten-
landse geestelyke corporatiën in hunne gewoone inkomsten
benadeeld zyn, en zulks ten belope van het gemis, het welk
dezelven zullen aantoonen, daar door andersins te zullen lyden.

753. Alle Kerkgenootschappen verrigten hunnen gemeenschappe-
lijke godsdienstoefening binnen de daar toe bestemde
gebouwen, met ontsloten deuren.

754. Niemand zal met eenig teken van Kerkelyke waardigheid of
bediening, noch met de Ordensklederen van éénig Godsdien-
stig Genootschap, buiten zyn kerkgebouw, verschynen.

- Nieuwe Nederlandsche Jaarboeken XXXII (1797) 400-598
- Dagverhaal Nat. Verg. VI 519,520 en 526
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Bijlage 3

VOORSTEL VAN DS A. RUTGERS OM TE KOMEN TOT DE VORMING VAN EEN

GENERALE SYNODE

In de handelingen van de Noordhollandse Synode gehouden te Enkhuizen op 21
juli 1798 en volgende dagen, waar ds A. Rutgers van Haarlem fungeerde als scriba,
melden de correspondenten van Utrecht en Zuid-Holland dat hun synoden, op de laatst
gehouden vergaderingen, er op aangedrongen hebben om te komen tot nauwere
samenwerking met de overige synoden als meest dienende tot bevordering van de
belangen van onze Kerk.
Uit de discussie hierover werd een vraag van de scriba geboren of

’dezelve Resolutien van Utrecht en Zuidholland ons niet moesten herinneren aan
een nauwere Vereeniging met de geheele Broederschap in alle die
Kerkvergaderingen van ons hervormd genoodschap door de geheele Republiek ook
met Friesland dus! en of daartoe niet best was, dat alle die Kerkvergaderingen zich
voortaan in één smolten door jaarlijks met de Deputatie van een lid uit elke classis
een Predikant of ouderling om de 2 of 3 jaare bij verwisseling op eene of andere
plaats in ’t midden van ons vaderland eene generale synode te houden - een
Synodes waar toe die Kerkenordening ons zelf aanleiding geeft - die als zij op voet
onzer Kerkenordening op meede te brengen instructie, elk van zijne classis wierd
ingericht (vooral wanneer om de gelijkheid van het aantal Classicale Leden ’t zij
door eene, Vereeniging eeniger kleinerde Classis, ’t zij door andere schikkingen in
de Stemmingen de gelijkheid kon worden daargesteld) van zeer veel nut zou zijn,
om een punt van vereeniging te hebben op het spoediger behandelen onzer
algemene belangens, ook in zulke, waar op men buiten dat zelf nader zich zou
moeten vereenigen. Bijvoorbeeld het zorgen voor de Hooge Schoolen enz. terwijl
naar de gedane voorslag het aantal van alle die Leden niet grooter zijn zou dan te
vooren dat van de ZuidHollandschen Synode en althans veele kosten, die nu op de
onderscheidene Kerkvergaderingen en Correspondentien vielen, zouden worden
verminderd?
Uit verscheiden deliberaties hierover gewisseld bleek het, dat zulk eene nadere
vereeniging bij alle de Broedere als een gewenste zaak, voor al ten deezen tijde,
waarin, alleen vereeniging onder Hem, die het Hoofd is, ons behouden kon,
beschouwd wierd zo wel bij correspondenten, als Deputaten en de
Gecommitteerden uit de classes, waarom beslooten wierd die gedaane vraag en
Propositie over zulk eene ineensmelting van alle die Kerkvergaderingen aan de
respp. classen onder ons in ernstige overweging te geven, op dat in een volgende
Synodus daar op geconcludeerd wierd kunnende middenwijl onze correspondent
naar andere Synodens aldaar van deezen gedaanen voorslag bij voorhand kennis
geven’.

RAH act. syn. N.H.a, 21 juli 1798
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Bijlage 4

BRIEF VAN DS LAMB . AARTSEN TE ASSEN NAMENS ALLE PREDIKANTEN VAN

’T LANDSCHAP DRENTHE GESCHREVEN AAN DE GECOMMITTEERDEN VAN HET ’Z UID-
EN NOORDHOLLANDSCHE SYNODE TOT DE BELANGEN DER KERKE’.

Hieruit het volgende citaat:

’Dit Landschap namenlijk heeft nimmer tegen Philippus de 2deKoning van Spanjen
geoorloogt, en is ook nimmer toen hij met vuur en zwaard, moord en verwoesting
blies tegen 7 Provincien, van dezelve bestreden geworden, uit hoofde dat ’s Lands
Steden, Den 10denPenninck welke Hij ook hier liet eischen, door een aanbod van f
40.000,= in eens, tot deszelfs groot genoegen, hebben afgekogt, het welk ten gevolge
hadde, dat Hij dit Landschap van alle verdere overlast bevrijde - te meer, daar de
Inwooners toen alle Roomsch waren - zoo dat dit Landschap - ook zeer laat, en meer
door de overweegenden invloed der 7 Provintien, als door haare eigene genegenheid,
bij de Unie van Utrecht toegetreeden zijn - Doch wiens Inwoonders meest alle, gelijk
bekend is, bij verandering van Heer, zelfs tot de Pastoors of Priesters toe, ook van
Religie veranderd zijn - waaruit volgt, dat wij dus nog dezelfde Persoonen en
Eigenaars der Kerkelijke Goederen zijn, die wij van te vooren, Roomsch zijnde,
waren en welke Eigendommen om veranderinge van Religie ons niet kunnen
ontnomen worden. Jaa, zelfs hebben de Inwoonders, toen de Nonnen, als Inwoonde-
ressen van het Klooster Assen en Stift Dikningen, met ’s Lands geld afgekogt, welke
tot haar dood toe, daarvan zijn onderhouden geworden.
Zoodat de bronnen van het Financieele inkoomen der Leeraren alhier, niet aan een
geweldigen of langste Deegen, of overweldinge aan een andere Religie gedaan, gelijk
men van andere Provincien zegt, te danken hebben - maar aan onze eigen contribu-
tien, aan de Eigendommen der Pastorijen door ons zelven, ’t zij toen wij nog allen
Rooms waren, ’t zij naderhand op deeze of geene tijden, Gedonateert, Gelegateerd
etc. De meeste Bedienaaren van de Hervormde Kerken worden hier uit haare eigene
gemeentens betaalt en het overige bestaat uit Landbouw en Landerijen bij de
Pastorieën behoorende. Sommige hebben kleine Supplementen van f 50,= à f
100,= uit ’s Lands Casse. Maar 4 à 5 Predikanten worden uit ’s Lands Cas geheel
betaalt, als: de Eene Predikant te Meppel, op ’t Hogeveen, op ’t Kloosterveen, een te
Coevorden en de Predikant te Assen welke laatste geheel uit de Kloostergoederen
betaalt word, welke door uitkoop, in vroegere Jaaren reeds Landschappelijk
geworden zijn’.

Duidelijk wordt uit dit alles dat de predikanten in Drenthe onderhouden werden buiten
de last van enige andere godsdienstige gezindheden, daar deze er niet waren en de
inwoners vrij over hun goederen konden beschikken en een ander niet benadeelden
volgens de toen bekende ’Rechten van de Mensch en Burger’.

ARA stukken Scheid. Kerk en St. 1.
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Bijlage 5

BRIEF VAN DE GRONINGSE SYNODE AAN ALLE HERVORMDE GEMEENTEN VAN DIT

GEWEST NAAR AANLEIDING VAN DE VERGADERING VAN 21MEI 1799.

Aan de Hervormde Gemeente te

GELIEFDEN IN ONZEN HEERE JESUS CHRISTUS!

De Sijnodale Vergadering, thans te Groningen bij een gekomen, vindt zich
gedrongen, om, uit hoofde van den bedenklijken toestand, waarin ons Kerkgenootschap
zich, met betrekking tot deszelfs finantiéle belangens, bevindt, Ulieder zorg en ijver
voor de instandhouding van onze openbare Godsdienstoefening nadruklijk interoepen.

Het kan Ulieden niet onbekend zijn, wat bij de ingevoerde staatsregeling nopens
de betaling der Leeraren, voorzangers enz. bepaald is. Reeds is het twede jaar van die
drie, gedurende dewelke de betaling van ’s Lands comptoiren geschieden mag, lopende:
en hoe weinig vastigheid is ’ er, dat bij ’t verloop van dien tijd, genoegzame middelen
zullen zijn, tot instandhouding van ene zo belangrijke zaak, als de openlijke oeffening
is, van den Godsdienst onzes Heeren? hoe weinig is er onder ons verricht, tot
afwending van enen slag, zo geducht als aandoenlijk tot voorkoming namelijk van
enen dadelijken stilstand, in onze Godsdienstige bijeenkomsten? Gijlieden gevoelt,
wat wij hierbij missen zouden! Gijlieden gevoelt, hoe onverantwoordelijk wij ons
stellen voor onze nakomelingschap, zo wij niet ijverig en onverwijld, bedacht zijn op
zodanige middelen, als nog onder ons bereik zijn. Of zullen wij wachten tot het laatste
ogenblik? Maar hoe veel verwarringen zijn ’er als dan niet te verwachten? Welligt,
zou hier en daar ene gemeente zijn, die zig zelfs kon redden; maar hoe velen
daarentegen, die dit niet kunnen?

Hoe nodig, hoe geheel overeenkomend met den aart van ’t Evangelie, hoe
verpligtend dus, is het, dat de een den anderen bijsta?

Het gevoel van dit alles ten minsten, heeft ons doen besluiten, alle de Gemeentens
onder ons, en dus ook ulieden, bij dezen met allen nadruk optewekken, om tog al wat in
Ulieder vermogen is, ter instandhouding van de openbare Godsdienstoefening, bij
Ulieden, naar mate ’er vreze is voor belemmering of voor het ophouden van de
middelen,waaruit zulksalsnogwordtbekostigdenonderhouden,uittedenkenen ijverig
bij de hand te nemen.

Wij hebben bepaaldelijk gemeend, Ulieden bij dezen te moeten aanschrijven:
1.) Dat bij Ulieden, het zij door den Kerkenraad, het zij door ene andere, hiertoe
opzettelijk gekorene Commissie, in gevalle die bij Ulieden nog niet is (en welke tevens
in naam van Ulieden, wanneer de thans gebruikelijke wijze van betaling aan ’s Lands
comptoiren ophoudt, het Leeraarstractement zou kunnen ontvangen) onderzoek gedaan
worde, naar de wettigheid van Ulieder eigendom, aan zulke middelen en goederen als
waaruit thans geheel of gedeeltelijk, de openbare godsdienst bij Ulieden onderhouden
wordt, om die in voorkomende gevallen gereed te hebben.
2.) Dat bijaldien het in een of ander geval aan bewijsbare gronden, voor de wettig heid
van enige dier eigendommen ontbreekt, op dezelfde wijze onderzocht worde, langs wat
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wegen en middelen hetgene daarvan zou verloren worden, voor het vervolg kan worden
vergoed, of aangevuld uit den schoot van uwe gemeente? en
3.) Dat Gijlieden van het een en ander dezer onderzoekingen een duidelijk en
behoorlijkontwikkeld rapport ingeschriftedoet,voorden1stenOctoberdezes jaars,aan
de bij ons aangestelde sijnodale Commissie. welke daarvan gebruik zal maken, om met
overleg van de classen en sijnodus, een algemeen plan ter bevoordering van de
belangens onze Godsdienstoeffening daartestellen, en waartoe benoemd zijn, de
Broeders,F.A. Begeman, H.W. Hemmes, W. van Sijdenborgh, en E. Meurs, Predikanten
te Middelbert, Slogteren, Enum, en Oude Pekel-A.

De Sijnodus vertrouwt bij voorraad met deze schikking ook aan de dringende
verpligting, welke ter algemene voorzorg, op haar rust, enigsins te voldoen, en verwacht
Ulieder volvaerdige medewerking, uit liefde tot onzen Heere Jesus Christus wiens
licht en algenoegzame genade zij Ulieden tevens hartelijk toewenscht.

Gedaan in onze Sijnodale
vergadering te Groningen In naam der Sijnodus voornoemd
den 23 Maij 1799.

Scriba.

Men gelieve het Opschrift der Brieven van Andwoord dus te stellen:

Aan de Sijnodale Commissie
te

Groningen.

Te bezorgen aan het huis
van den burger Pieter Smidt,

in ’t midden der oude Ebbingestraat.

R.A.A. act. syn. Gron., 21 mei 1799
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Bijlage 6

FINANCIEEL PLAN VAN DE FRIESE KERKELIJKE COMMISSIE ZOALS HET WERD

VASTGESTELD OP 9 JULI 1799EN TER BEOORDELING WERD AANGEBODEN AAN DE

CLASSES.

’I. het gewezen Gewest Friesland en de eilanden voor heen daar onder behoord
hebbende bevat in alles salvo calculo

161000 zielen
dissenters 31000 (dissenters, en onwilligen,
onwillige en onverschilligen,
onverschillige 10000 op ’t hoogste gerekend).
maakt 41000

rest dus 120000 gereformeerde zielen deze gerekend op 4 personen in één huisgezin
maakt 30000 gereformeerde huisgezinnen

hiervan trekt men af ½ 15000die onvermogend zijn
blijven er insgelijks 15000 gereformeerde huisgezinnen, dievolgens dit
plan contribueren kunnen. [de Kerk: Commissie merkt bij dezen aan, dat deze
begroting (hoewel men 4 personenin een huisgezin gerekend heeft) zeer matig
gesteld is, metblijdschap vernam zij vanagteren, dat de gereformeerdehuisgezinnen
in Friesland door een kundig mathematicus 600 hoger gerekend worden, dan zij
wilde liever te weinig, dan te veel stellen.]
II. in elke gemeente, na dat dezelve tot de behartiging dezer zaake, bij wege ener
circulaire, door de Kerk: commissie opgesteld en door de Classen goedgekeurd, zal
zijn op gewekt, zullen de Ledematen, hoofden van gereformeerde huisgezinnen,
vrijgezels enz worden opgeroepen en aan dezelve voorgesteld.
* het conceptplan ter goedof afkeuring
** of men zig, in geval men zelve, het plan in alles niet goed keurt, egter aan de
meerderheid der gemeenten wil onderwerpen; in dit geval
*** het aanstellen van twee of meerdere gecommitteerden, het zij in of buiten den
Kerkenraad (met uitsluiting van Leeraars, organisten, kosters en andere
loontrekkende kerkelijke bedienden.)
**** dezelve gecommitteerden te verzoeken en te auctoriseren rond te gaan in hunne
gemeente met een Lijst tot inschrijving, waarvan de kerk: commissie (bij wege van
voorbeeld) de volgende schetze geeft.

’s weeks ’s jaars
1 stuiver f 2/ 12/-
2 stuivers - 5/ 4/-
4 ,, - 10/ 8/-
5½ ,, - 14/ 6/-
6 ,, - 15/ 12/-
8 ,, - 20/ 16/-
9 ,, - 23/ 8/-
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10 ,, - 26/ -/-
11 ,, - 28/12/-
12 ,, - 31/ 4/-
15 ,, - 39/ -/-

kunnende elk zig vrijwillig inschrijven voor eene of andere dezer sommen, met vrijheid
om voor hogere sommen, of dubbele portien te tekenen; de gecommitteerden kunnen de
ingetekende sommen of ’s jaars of ’s weeks innen, wordende er nauwkeurig boek
gehouden van dat gene, wat elk of dadelijk contribueerd of waar voor elk inschrijvt.
III. deze Gemeente gecommitteerden geven berigt hoe eer zo liever van de Somma, voor
welke is ingetekend in hunne gemeenten aan de Classes van hun ressort, deze aan de
kerk: commissie, die dan uit de in gezondene stukken oordelen kan over het vermogen
en den goeden wilder Herformden en over het alof nietuitvoerbare van dit conceptplan.
IV. deze Gecommitteerden, of wel een hunner vergaderen in de hoofdplaats hunner
Classis en deze ses vergaderingen verkiezen elk eenen gecommitteerden uit haar
midden, die dus ses in getal bijeenkomen te Leuwarden, om als dan te verkiezen twaalv
(twee onder het ressort van iedere classis) vermogende, aan de administratie van
penningen gewone en over het algemeen in Vriesland geaccrediteerde mannen,
Liefhebbers en Voorstanders van den herformden Godsdienst, welke vriendelijk en om
het belang der zake ernstig verzogt zullen worden de administratie en distributie der
ingekomene gelden op zig te nemen onder den titelvan Directeurs der finantiele
belangen van het genootschap der Herformden in het kerkelijk Friesland.
V. aan deze Directeurs worden volgens instructie, nader te ontwerpen
- de ingezamelde gelden op eenen te bepalen tijd ter hand gesteld en door dezelve ten
meesten voordele geadministreert.
- zij tellen ’s jaarlijks of bij zekere terminen aan de Predikanten hun aandeel in dit fonds
uit.
- zij geven aan geenen Predikant, dan die door zijne Classis daar voor geerkend word.
- zij doen van hunne administratie jaarlijks (zo zij verkiezen door den druk) rekening,
met overzending derzelver aan de kerk: Commissie, deze aan de Classes, deze wederom
aan de gemeente gecommitteerden, deze eindelijk aan de Gemeenten.
- zij vergaderen zo dikwijls zij dit nodig agten.
- de tijd van afgaan derzelver word, gelijk andere pointen van hun instructie voor als nog
onbepaald gelaten.
VI. Stelt men nu als mogelijk volgende berekening: er zijn in Friesland

huisgezinnen ’s weeks ’s jaars in’t geheel
1500 die geven 1 stuiver 2/12/- 3900
3000 _______ 2 stuivers 5/ 4/- 15600
2400 _______ 4 ____ 10/ 8/- 24960
2000 _______ 5½ ____ 14/ 6/- 28600
1700 _______ 6 ____ 15/12/- 26520
1100 _______ 8 ____ 20/16/- 22880
1000 _______ 9 ____ 23/ 8/- 23400
880 _______ 10 ____ 26/ -/- 20800
500 _______ 11 ____ 28/12/- 14300
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500 _______ 12 ____ 31/ 4/- 15600
500 _______ 15 ____ 39/ -/- 19500

15000 huisgezinnen geven dus in’t geheel . . . f 2,16060
de Kerk: Commissie rekend dit montant om gemakkelijker
rekening in ’t vervolg op het effen getal en dus met
wegwerping der 60 f op . . . . . . . . . 2,16060 f.
Zij geeft het tevens op, bij wege van vooronderstelling, om daar op hare volgende
bedenkingen te gronden, zullende de ondervinding, wanneer men er de proeve van
gelievt te nemen, ook hier de beste Leermeesterresse zijn.
VII.de hoogte der tractementen kan wel van voren niet juist bepaald, en de nadere
schikking deswegens in ’t vervolg beter geregeld worden, naar mate men bevind, dat
deze, als mogelijk, opgegevene contributie meer of minder proev houd; - dog men dient
egter eene bepaling en gros in dit conceptplan te plaatzen, op dat men zie of en in hoe
verre de vooronderstelde opbrengst alof nietvoldoe ter betaling der Predikanten, best
ware het de traktementen der Predikanten, zo veel mogelijk te houden op den te-
genwoordigen voet. en dan bedragen de traktementen van 211 Predikanten (namelijk 7
voor Leuwarden en 2 voor ameland hier bij gerekend) voor zo verre de commissie dit
heeft kunnen nagaan wegens de kleinere Steden, wanneer men elk der Predikanten ten
platten Lande, die boven Suppletie zijn, rekend op 850 f de somma van (alles salvo
calculo en ten ruimsten

gerekend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15800
de jaarlijksche vooronderstelde contributie
zou volgens het bovengemelde zijn . . . . . . . . . . 2,16000
hier af gerekend de jaarlijksche traktementen
van 211 Predikanten op gezegden voet gerekend 1,58000

dan behoud men tot het aanleggen van een fonds jaarlijks 58000
ten ware men dit overige voor een gedeelte besteden wilde tot Soutien van Emeriti, die
aankomen, Weduwen enz: of ook tot schadevergoeding van Predikanten, die hunne
Pastorie door naasting verliezen.
1. - dit overschot zou groter worden, zo men de traktementen der Predikanten, die niet
onder Suppletie zijn ten platten lande, bij derzelver versterv of vertrek redigeerde tot f
600.
2. - in plaatzen, daar Pastorie goederen overig bleven krijgt de Predikant zo veel minder,
als de inkomsten dier goederen bedragen, van zijn aandeel in dit fonds.
3. - indien bij de inschrijving het fonds niet toereikend bevonden word tot de jaarlijksche
traktementen der Predikanten, moeten dezelve, daar Pastorien zijn en boven de 600 f
belopen, en daar gene Pastorien zijn en boven 800 f belopen, penningspond vermindert
worden, zo egter, dat indien de traktementen van alle die gemeenten, wier Predikanten
bevorens meerder inkomen hadden, op den gemelden voet tot op 600 f daar eene
pastorie is, en tot op 800 f waar gene Pastorie is en geen huishuur gegeven word en de
contributien met dat alles niet toereikend mogten zijn ter betaling dier 600 f of 800 f
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zullen de traktenten van alle predikanten zonder onderscheid, voor zo verre uit dit fonds
trekken, mede penningspond vermindert worden.
4. - de contributien worden voor ééne Gemeente gerekend, schoon er onderscheidene
Kerkenraden zijn.
5. - in ydere gemeente zal een zeker getal, geproportioneerd aan ’t getal der
huisgezinnen moeten getekend hebben, (de huisgezinnen, die gealimenteerd worden er
niet onder begrepen), om genot van ’t fonds te hebben - men zou dit kunnen stellen op
2/3 ten zij, dan, dat een getal minder dan 2/3 in ene gemeente ten platten lande zoveel
contribueerde, als de helft van het gewone traktement dier plaats bedraagt.
6. - zo ene of andere gemeente weigerde in dit plan te treden, en verkoos voor zig zelven
te zorgen, zal de Predikant, of Predikanten derzelver niet delen in dit fonds; kunnende
egter particuliere Leden dier gemeente daaraan wel enige contributie penningen aan de
Directeurs overzenden.
7. - gene andere gemeenten worden uit dit fonds bedeelt, dan die ten minstens 50
huisgezinnen uitmaken, ten zij dezelve door hare situatie niet gecombineert kunnen
worden.
8. - voor elke gemeente rest dan te zorgen voor het onderhoud harer Kerk, Pastorie,
Kerkelijke Bedienden enz:
indien de uitslag der inschrijving en contributie niet voldoe aan de vooronderstelde
berekening van f 2,16000 of indien de Gemeenten of wel de meerderheid derzelver een
plan begeerde, ’t welk alleen toereikend ware voor de traktementen der Predikanten,
zonder dat er iets van belang overschoot, het zij tot het aanleggen van een fonds, het zij
tot Soutien van Emeriti, die aankomen, Weduwen enz: en waarin dus ongeveer de
somma van f 1,58000 als tot dat oogmerk genoegzaam, wierde voorgesteld, dan zoude
men ook ter voldoening aan dit goedbedunken, de classificatie daar naar en wel op deze
wijze kunnen inrichten;

huisgezinnen ’s weeks ’ s jaarsin’t geheel
2400 die geven 1 stuiver 2/12/- 6240
3400 _______ 2 stuivers 5/ 4/- 17680
3000 _______ 4 ____ 10/ 8/- 31200
2000 _______ 5½ ____ 14/ 6/- 28600
1500 _______ 6 ____ 15/ 12/- 23400
1000 _______ 8 ____ 20/ 16/- 20800
800 _______ 10 ____ 26/ -/- 20800
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500 _______ 11 ____ 28/12/- 14300
300 _______ 12 ____ 31/ 4/- 9360
100 _______ 15 ____ 39/ -/- 3900

15000 huisgezinnen geven dus in’t geheel . . . 1,76280
dan resteerde er ’s jaars na aftrek van . . . . . 1,58000

de Somma van . . . . . 18280

de Commissie kon het voor als nog niet wel nader bij de benodigde 158000 f door
classificatie brengen.
De Kerk: Commissie heeft deze hare laatste bedenking te liever hier ingevlogten, op dat
men er uit zien zoude, dat deze laatste classificatie, zo men dezelve verkiest, zeer
geregeld afloopt, niet ongemakkelijk voor de Contribuanten en egter toereikend is ter
betaling der traktementen van Predikanten, blijvende met dat alles, zo die bedenking
ingang vinden mogt, de voorheen gestelde regels en gronden in haare volle kragt.
de Kerk: Commissie waagt het, dit alles op nieuw aan de attentie der Classen aan te
bieden, - zij geeft het niet hoger op dan een conceptplan, waar van men in de gemeenten
eene proeve zou kunnen nemen, welker uitslag, ter kennis der kerk: commissie gebragt
zijnde, haar enigzints in staat zou kunnen stellen, te beoordelen de welmening der
gemeenten en wat men van het vermogenen den goeden wilder Herformden met grond
kan hopen, en om vervolgens overeenkomstig bevind van zaken voor de in stand
houding van onsen openbaren Godsdienst door het voor dragen van daar toe geschikte
middels te zorgen’.

RAL hand. Kerk. Comm. 87. 9 juli 1799
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Bijlage 7

RICHTLIJNEN VAN DE FRIESE KERKELIJKE COMMISSIE VOOR DE OPRICHTING VAN

DE GEMEENTECOMMISSIES IN FRIESLAND

Art. 1. Er zal in ieder der Herformde Gemeenten, alwaar zulks nog geen plaats vindt,
ofgeenebehoorlykevolmagtverleend is,eeneGemeente-Commissiewordenaange-
steld, of, waar zy aangesteld is, met eene behoorlyke volmacht worden voorzien, om
de Kerkelyke en Godsdienstige belangen der Gemeente te helpen bevorderen.
Art.2. Deeze Commissie zal bestaan ofuit den Kerkenraad der Gemeente, de
Predikant of Predikanten derzelve daaronder begrepen, ofuit zulke andere
Persoonen, vier, vyf of zes, of meer of min, naar den toestand der Gemeenten, en
derzelver goedvinden, buiten of benevens den Kerkenraad; alleen dat derzelve voor
braave, yverige en werkzaame Mannen bekend staan, en die boven al liefhebbers van
onze zuivere Godsdienstleere zyn; en onze Kerk een toegenegen hart toedragen.
Art. 3. De Gecommitteerden, welke tot deeze Commissie worden aangesteld, zullen
verkooren worden in de respective Gemeenten door dezulken, welke tot de
Gemeente-Vergaderingen, naar het gebruik, dat by ieder Gemeente plaats heeft,
plegen opgeroepen te worden; - of, waar het gebruik nog iets bepaalt, door alle Mans
Ledemaaten en Hoofden der Huisgezinnen, den Herformden Godsdienst toegedaan.
Art. 4. Deeze worden door den Kerkenraad der onderscheidene Gemeenten op
zekeren dag en uur, door den zelven te bepaalen, tot de stemming van
Gecommitteerden opgeroepen.
Art. 5. De Predikanten en Kerkenraaden dragen zorg, dat het werk der stemming
stichtelyk en met orde geschiede.
Art. 6. In eene Gemeente, waar geen Predikant is, behoort de Kerkenraad, een der
naastgelegene Predikanten, of indien het op Zondag geschiedt, den geenen, die den
dienst verricht in de vacante Gemeente, ter meede directie te verzoeken; en de
verzochte Predikant zal in dit geval, dit, zonder gewichtige reden, niet mogen
weigeren, en dit uit liefde tot den Godsdienst verrichten, zonder daar iets voor te
vorderen.
Art. 7. De Gecommitteerden, welke tot deeze Commissie verkooren zyn, worden
aangesteld voor eenen onbepaalden tyd, en wel tot zoo lang, als de last hun gegeven
door de Gemeente wordt ingetrokken, of de omstandigheden der tyden dien post
mogten doen ophouden.
Art. 8. In deeze Commissien worden de zaaken by meerderheid van stemmen tot
conclusie gebragt; echter met dien verstande, dat, waar Gecommitteerden buiten den
Kerkenraad worden aangesteld, dezelve in zaaken van eenig belang communicatyf
handelen met de Kerkenraad.
Art. 9. Deeze Gecommitteerden met den Kerkenraad van oordeel zynde, dat de
zaaken van zulk een gewicht en aangelegenheid zyn, dat de Gemeente daar over
behoort opgeroepen te worden, zullen zulks moeten doen.
Art. 10. Het werk aan deeze Commissien optedragen, om door dezelve met overleg
en concurrentie der Respective Kerkenraaden uit te oefenen, bestaat in de navolgende
stukken.
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1.Datdezelve innaamderGemeentebeoordeelenonderzoekenenbesluitenoveralle
voorstellen,plans,wettenenregelen,welkehaarvandehoogereKerkvergaderingen,
waar onder zy behooren, zullen worden voorgesteld tot instandhouding van goede
orde, eendragt, Kerkberstuur, eenvormigheid en zuiverheid in de Leer, en regelmaat
in het uitoefenen van Kerkelyke Discipline.
2. Dat dezelve waaken, zoo veel in haar vermogen is, voor alle vervreemding van
Kerkelykeof PastoryeGoederen,voor zooverre dieaan deGereformeerde Gemeente
haarer plaatsen behooren, - het recht der Gemeente op haare eigendommen tegen alle
onwettige aanspraak verdedigen, - eene behoorlyke lyst van de Kerk en Pastorye
goederen formeeren, voor derzelver goede administratie zorgen, en, zoo veel als
mogelijk is, bedacht zijn op de bronnen, welke geschikt of dienstig konnen zijn, zoo
nu als voor het toekomende, tot instandhouding van den openbaaren Godsdienst der
Herformden.
3. Dat dezelve het zy door de Classis, het zy door deeze Kerkelyke Commissie tot
correspondentie of informatie voor de by No. 2 gemelde zaaken, en over de staaten
toestand der Gemeente aangezogt zynde, dies aangaande een behoorlyk verslag
geven, en in moeielyke gevallen de inlichting en bystand van de Classis of deeze
Kerkelyke Commissie inroepen, op dat aldus de belangens der byzondere Gemeenten
door eendragt en onderlinge overeenstemming zoo veel te beter konnen worden
behartigd.
4. Dat dezelve door de Classis, waar onder de Gemeente behoort, opgeroepen zynde
om voor haar te verschijnen, om aldaar, het zy afzonderlyk, het zy met andere
Gecommitteerden uit andere Gemeentenoverteleggen of tebesluiten overzaaken aan
dezelve voortedragen; Gecommitteerden uit zich, en tevens uit den Kerkenraad, waar
en wanneer dit noodig is, verkiezen en afzenden om op den door de Classis
bepaalden tijd en plaats te verschynen, en wel met last en procuratie om aldaar met
en uit naam der Gemeente over de voorkomende zaaken overteleggen, en te helpen
concludeeren.
5. Dat aan deze Commissien een vrijen toegang werde gegeven tot de boeken der
Administratie van de Kerkelyke Goederen en andere papieren, welke onder de
Kerkvoogden der gemeente zyn berustende; wordende hier door Kerkvoogden
verplicht om de boeken en papieren aan de Commissie overtegeven onder behoorlyk
Recipis, zoo dikwils als de Commissie dezelve zal oordeelen nodig te hebben; of,
wanneer de Gemeente dit oordeelt, de Administratie der Kerkelyke goederen met
alles daartoe behoorende aan deeze Kerkelyke Commissie overtedragen na gedaane
afrekening.
Art. 11. De Commissie ontvangt by haare aanstelling, of wanneer reeds, maar zonder
genoegzame instructie, aangesteld is, hoe eer hoe liever, eene behoorlyke last en
instructiebrief volgens het formulier hier annex, welke door de Gemeente, of door
daar toe benoemde Persoonen, in naam der Gemeente en in derzelver
tegenwoordigheid vertekend wordt.
Art. 12. De Commissie is verplicht goede aantekening te houden van haare
werkzaamheden, zodra er iets van belang by haar mogt voorvallen, en zullen de
handelingen door alle de presente Leden der Commissie telkens met dagtekening
worden ondertekend.
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Tot zover dit concept.

RAL hand. Kerk. Comm. 88., 11,12 nov. 1800, bijlagen
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Bijlage 8

BRIEF VAN DE GECOMMITTEERDEN VAN DE UTRECHTSE SYNODE EN IN HAAR NAAM

GESCHREVEN OP 9 MAART 1797 DOOR DS GERARDUS MASMAN BEDOELD ALS

CONVOCAAT VOOR DE EERSTE SESSIE VAN DE UTRECHTSE COETUS.

Ik heb U te berigten, dat de gecommitteerden, door de Synodus van Utrecht aangesteld
om in desen tijd de belangen van ons Kerkgenootschap te behartigen, hebben nodig
geoordeeld, dat er door de gecommitteerden tot hetzelve einde ook uit overige
Synodens, met hun eene algemeene Zamenkomst gehouden worde.
Er is een decreet van de Nationaale vergadering te wagten betrekkelijk tot onze
Kerkelijke belangen; wij hopen en wenschen, dat aan onze billijke begeerte en
verwagting het zelve zal beantwoorden, dog het zou kunnen zijn, dat het decreet minder
off meerder met onze belangen strijdig, off ten minsten aan dezelve hinderlijk was: en
het zou, in zulk een geval, buyten twijfel van groote nuttigheden wezen, wanneer men
onderling vooraf kon beramen, zo al niet, wat ons in zulk een geval te doen stond, te
minsten de wijze, waar op wij, die nu allen te samen maar een belang hebben met de
nodige eenparigheid en spoed kunnen werkzaam zijn; nog zo veel te meer, daar wij niet
weeten, hoe veel of weinig tijd ons in zulk een geval tot ’t afwenden van ’t geen wij
gaarne zouden voorkomen zou wezen overgelaten.
Ook zouden wij dan gaarne van onze kant inbrengen zulke poincten van min of meer
gewigt, als wij zouden oordeelen tot de vergadering te behoren en tevens gaarne
vernemen wat poincten onze overige M. Broeders ten zelven einde zouden willen
voorstellen, en wat men omtrent ’t een en ander zoude kunnen voorslaan en beramen;
alles behoudens het recht en de verpligting der bezondere commissien om in den haren
nodige rugspraak te houden.
Wij hebben tot hier toe reeds geoordeeld, dat het zijne nuttigheid zoude gehad hebben,
indien er zodanig een punt van vereeniging, onder ons had plaats gehad, gelijk wij
geïnformeert zijn, dat onze voorvaderen voor de Dordsche synode op dezelve wijs
onderling geraadpleegt hebben.
In een briefwisseling, die wij tot hier toe met de ons naastgelege Broeders uit
Gelderland, Zuid- en Noord Holland gehouden hebben is ons gebleken, dat dezelve
altans van zulk een Zamenkomst niet afkeerig zijn en dewijl wij ons genoegsaam
midden in ’t land geplaatst bevinden en de Stad Utrecht door anderen als daartoe meest
geschikt is voorgeslagen, oordeelen wij dat onze medebroeders de welnemendheid niet
Euvel zullen opnemen met welken wij verzoeken, dat de gecommitteerden uit alle de
Nederlandsche Provintien, ’t Landschap Drenthe en het Walsche Synode zich herwaarts
gelieven te begeven ten Einde als boven, om de werzaamheid van alle gecommitteerden
der Nederlandsche Kerke aan te vangen den 11denApril Eerstkomende dit ’s morgens ten
9 uuren in De Domskamer alhier.
Wij verzoeken zo spoedig mooglijk Uw besluyt hierop te vernemen en teffens van U te
weten, hoe veele en welke gecommitteerden uit uwe commissie gezonden zullen worden
en of dezelve ook bij eenig lid van de Utrechtse gemeente gelieven gebelletteerd te
weezen. In welk geval wij zullen zorgen dat zij met vriendelijkheid en beleefdheid
kosteloos ontfangen en gehuisvest worden.
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Wij durven ons vleyen met een gunstig antwoord op onzen voorslag, doch hoe dezelve
ook mogen uitvallen, zullen wij rekenen onze pligt gedaan en ons bij de Posteriteit
verantwoordelijk gesteld te hebben: zo het intusschen onverhoopt mogt gebeuren, dat
niemant van U tot ’t houden van deze algemeene vergadering tot ons konde overkomen,
zal ’t ons in zulk een geval altijd aangenaam zijn per missive te vernemen dat gijlieden
’t houden van deze vergadering niet afkeurt; gelijk wij niet twijfelen, off men zal U op
uw verzoek gaarne de acta van dezelve toezenden.
Hiermede heb ik eer te zijn uit naam der Commissie van de Sijnodus van Utrecht
enz

ARA stukken scheid. Kerk en St.1. XV
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Bijlage 9

ADRESSEN MIDDELS EEN NATIONALE HANDTEKENINGACTIE AANGEBODEN AAN DE

NATIONALE VERGADERING

9.A Aan de Nationale Vergadering Represen-
teerende het Volk van Nederland.

Geeven met verschuldigden eerbied te kennen de Ondergeteekenden, hoofden der
huisgezinnen, alle behoorende tot het Godsdienstig Genoodschap der Hervormden in
deeze Landen.

Dat het onlochenbaar is, dat de Godsdienst, en dus ook Deszelfs openbaare oeffe-
ning, op bepaalde tijden en plaatzen tot bevordering van deugd en goede zeden, en alzo
tot geluk van den Burgerstaat, noodzaaklijk is.

Dat de Kristelijke Godsdienst bij uitstek aan dat oogmerk beantwoordt, en in deeze
Landen, door genoegzaam het gansche Volk, openlijk beleden wordt.

Dat diensvolgends Deszelfs instandhouding, een voornaam onderwerp is, en blijft,
van de zorge, het gezag en het bestuur der Repraesentative Magten, voor welken het heil
des Volks, de hoogste wet is.

Dat van de onderscheidene Kristen gezindten in deeze Landen, welke alle op
zodanige instandhouding billijke aanspraak hebben, den Hervormden zulks te minder
kangeweigerdworden,naardiendezelvenzoniettweederden, althanszekerdrievijfden
des geheelen Bataafschen Volks, uitmaaken.

Dat tot instandhouding van den Openbaaren Godsdienst der Hervormden, tot hier
toe geaffecteerd zijn, veele zogenaamde Kerklijke goederen, en andere fondsen;
midsgaders penningen, uit die goederen en fondsen, oirspronglijk, of daar voor in de
plaats gesteld, dewelke bij Donatiën, Erfmakingen, als anderzinds, alleenad pios usus,
waren gedestineerd; op alle welke goederen en inkoomsten derhalven de Natie, als
Natie, nooit eenig regt van eigendom of van veralienering gehad heeft, of hebben kan,
veel min de dispositie daar over, aan eene Nationale Stemming over de Poli-tijke
Constitutie van de Regeering deezer Landen, kan worden onderhevig gemaakt.

Dat door het geheel of gedeeltelijk gemis van boven gemelde inkoomsten; (welke
nauwelijks toereikende zijn) het Hervormd Kerkgenoodschap alleen, de meeste schade
lijden, en van erger conditie zou worden dan eenig ander Kristenge-noodschap, ja!
buiten de mooglijkheid gesteld worden, om als een Godsdienstig Genoodschap, langer
te konnen bestaan.
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Dat het niet alleen tegen de regelen eener goede Staatkunde, schijnt te strijden, dat
het grootste deel van het Volk, door zijne Bestuurders, of door het stemmend deel des
Volks, ontzet zou worden van de gelegenheid, de plaats en de middelen om het
dierbaarste van alle zijne Regten en Vrijheden, welke het in den Burgerstaat, genieten
kan,zijnen Godsdienstnaamlijk, te bewaaren, en te blijven behouden; Maar ook, dat het
tegen alle gronden van Regten, aanloopt, ijmand van zijn wettig eigendom, en lang
verjaarde possessie, zonder kennis en vonnis van den Competenten Regter, te
versteeken; hoedanig regt van eigendom en possessie, de Hervormden meenen, en des
noods bewijzen konnen, dat hun competeert, ten aanzien van die gebouwen, goederen
en fondsen, welke zij meer dan twee eeuwen, rustelijk bezeten hebben; en welke tot hier
toe, ten onderhoud van hunnen Godsdienst, zijn geëmploijeerd geworden.

Redenen, waaromme de Ondergeteekenden zig tot Ul. keeren, met verzoek; en in die
billijke verwagting, dat bij het aanstaande Plan van Constitutie, geene schikkingen
zullen worden voorgedragen, waar door het Hervormd Kerkgenood-schap gevaar zou
loopen, het nodig onderhoud, en de gelegenheid voor zijne Godsdienstoeffening, te
verliezen:

Of dat aan de toekomende Wetgeevende Vergadering, worde aanbevolen, daarom-
trent niet te disponeeren, dan na den Hervormden in hunne defensie voor den
Competenten Regter, gehoort te hebben.

’T welk doende &c.
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9.B Aan de Nationale Vergadering, representeerende
het Volk van Nederland,

Geven te kennen de ondergeteekende Burgers en ingezetenen vanHilversumdat
zoodra ter hunner kennisse was gekomen het Ontwerp van Constitutie door de vorige
Nationale Vergadering in de maand Augustus laatstleden aan het Volk ter beoordeeling
voorgesteld, zy wel terstond eenige bedenking hadden gedragen omtrent het
geprojecteerde by

Art. 744. Geene betaalingen uit Kassen, het zy Nationale, het zy Departementale,
het zy Plaatslyke, noch uit lasten, door de Burgery, als zodanig, gedragen wordende,
zullen aan of ten behoeve van eenig Godsdienstis Genootschap of Genootschappen
geschieden.

Art. 746. Alle Kerkgebouwen en Pastoryhuizen, welke voor den jaare 1581 binnen
deeze Republiek aanwezig geweest zyn, met de Goederen en Fondsen, bestemd tot
derzelver onderhoud, worden door de Natie erkend, te zyn Eigendommen van de
gesamentlyke Ingezetenen en Bewoonderen van elke Stad, Dorp of Plaats, in welke
dezelve gelegen zyn, zonder onderscheid van eenig Kerkgenootschap.

Art. 747. Ten aanzien van het gebruik der Kerkgebouwen en Pastoryhuizen, welke,
ingevolge het laatst voorgaand Articul, door de Natie erkend zyn, te wezen
Eigendommen van de gesamentlyke Ingezetenen en Bewoonderen van elke Stad, Dorp
of Plaats, maaken dezelve Ingezetenen onderling zodanige schikkingen, als met de
rechtvaardigheid en billykheid overëenkomen.

Art. 748. De Geestelyke Goederen en Fondsen, niet behoorende tot die, welke in
den 746ste Art. zyn genoemd, maar die sedert den jaare 1581 gebragt zyn onder
Nationale, Provintiale of Kwartierlyke Administratien, worden verklaard te zyn
Nationaal, en zullen door het Wetgevend Lichaam voor het einde van het derde jaar na
aanneming der Constitutie, gebragt worden onder eene algemeene Nationale
Administratie.Voor zoo verre namentlyk het hun was voorgekomen, dat de voorsz.
artikelen niet in alle deelen overeenkomstig waren met dieGelykheiden goede
Staatkunde, nochte met die gronden vanRegtenBillykheid, waarop zonder twyfel de
intentie was geweest ’s Lands Constitutie te grondvesten.

Dat zy echter te dier tyd van het doen van Remonstrantie dien aangaande door
verscheidene Consideratien waren te rug gehouden, maar dat nu het voorsz. Ontwerp
door het Volk was gerejecteerd, en deze Nationale Vergadering dus op nieuw over een
Ontwerp van Constitutie stond te delibereeren, zy vermeenden de vryheid te mogen
neemen Ulieden daaromtrent eerbiedig te herinneren.

Dat uit hoofde van het aangenomen Principe vanGelykheid, het oogmerk wel scheen
te zyn geweest, om voortaan te doen ophouden de voorrechten, waar van het Gerefor-
meerd Kerkgenootschap boven alle de andere Kerkgenootschappen hier te lande had
gegaudeerd, maar geensins om dit Kerkgenootschap vanergerConditie te maaken dan
een der anderen, waar meede de meening was geweest het zelvegelykte stellen, en dat
evenwel dit zoude geschieden, wanneer het Gereformeerde Kerkgenootschap behalven
van alle zyne voorrechten ook nog wierd ontzet van vele Gebouwen, Goederen en
Fondsen,aanhetzelve tevoorengeschonkenof totdeszelfsdienstspeciaalgeaffecteerd,
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byzonderst van zulke Fondsen als na den jare 1581 door de toenmalige Regeering zyn
opgeëischt en onder Nationale, Provinciale of Kwartierlyke administratie zyn gebracht,
doch welke nu volgens art. 748 Nationaal zouden worden, terwyl alle andere Kerkge-
nootschappen hier te lande, geen uitgezonderd, al het hunne zouden behouden;

Dat dusdanig eene verschillende handelwyze omtrent Ingezetenen van een zelfde
Gemeenebest ook scheen te stryden tegen de regelen van eeneGoede Staatkunde, dewyl
het te vrezen was, dat daar door tegen de nieuw te maakene Constitutie zouden worden
vooringenomen, niet alleen vele, maar zelf het grootste gedeelte der Natie, nadien het
ten vollen zeker was, dat zoo al niettwee derde, echter niet minder dandrie vijfdeder
Ingezetenen van Nederland tot dit Gereformeerd Kerkgenootschap behoorden;

Dat ook, ofschoon zy niet wilden contesteeren, dat in sommige Dorpen en andere
plaatzen in dit Gemeenebest, alwaar het aantal der Leden van het Gereformeerd
Kerkgenootschap zeer gering was in vergelyking met die van andere Kerkgenoot-
schappen, zeer goede en nuttige schikkingen ten algemeenen genoegen zouden kunnen
worden gemaakt ten aanzien van Kerkgebouwen en misschien zelfs van Pastoryhuizen
en andersins, mits zulks geschiedde door des Lands of door de plaatzelyke Overheden
en met vooroverleg en toestemming van de daarby geintres-seerden, of van die dezelve
in het Kerkeyke representeerden, het echter zeer te duchten scheen, dat wanneer dit
overeenkomstig het geprojecteerde by de hier voorgen. 746 en 747 artikelen wierd
overgelaten aan de Gezamentlyke Ingezetenen en Bewoonders, daar uit al zeer ligt
gevolgen zouden konnen ryzen, dewelke voor de rust van den Staat op alle wyzen
moesten worden vermyd;

Boven en behalven dat immers ook eene goede staatkunde altoos eerbiedigde het
Albestierend Opperwezen en den Ingezetenen alle gepaste middelen verschafte om hun
derzelver pligten te doen kennen, en om hen op den weg van deugd en van een bestendig
geluk te leiden, waar toe de ervaring van zoo veel eeuwen geleerd heeft, dat de
Christelyke Godsdienst byzonderst geschikt is, en dus die zelve Staatkunde niet kan
toelaten, dat de gelegenheid om in en volgens denzelven Godsdienstig onderwys
ontfangen en het Aanbiddenswaardig Alvermogen openlyk en gemeen-schappelyk te
vereeren, wierde gestremd, daar nogtans zeer waarschynlyk dit al mede het gevolg
zoude zyn, wanneer het zoo talryk Gereformeerd Kerkgenootschap ontzet wierd van
vele Goederen en Fondsen tot betaling hunner Leeraren enz. geschikt; en zulks te
meerder,daarzeergemakkelykkondewordevooruitgezien,dathet inde tegenwoordige
geldelooze tyden volstrekt onmogelyk zoude zyn om het hier voorgemelde gemis door
vrywillige bydragen naar behooren te vervullen;

Dat zoo ook, even gelyk het volgens alle gronden vanRechten, ja zelfs volgens de
geproclameerde
Rechten van den Mensch en Burger onbetwistbaar was, dat niemand van zyn eigendom
of wettige bezittingen vermogt te worden beroofd zonder voorgaande kennis en vonnis
van den Competenten Rechter, die van het Gereformeerd Kerk-genootschap mede niet
tegen hunnen wil zonder voorafgegaan Rechterlyk Gewysde, scheenen te kunnen
worden gestooten uit de possessie van die gebouwen, goederen en fondsen, welke zy
geduurende meer dan twee eeuwen rustelyk en vredelyk hebben bezeten, ’t zy als door
hun zelve aangekocht, aangebouwd of geappropieerd, ’t zy door hunne voorouders op
hun gedevolveerd, ’t zy door de Overheid of door anderen aan hun gedonateerd, in
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vergoeding gegeven, of voor hunne Godsdienst-oefening speciaal geaffecteerd, ’t zy
door den Rechter hun toegewezen, zynde het ten aanzien van hun Recht volkomen om
’t even, of de voorz. hunne goederen onder de administratie waren gekomen van
onbeampte persoonen, dan of des Lands of Plaatzelyke Overheden tot beter directie der
Goederen die voor en ten behoeve van den Gereformeerden Godsdienst waren geschikt,
zich met de benoeming van derzel-ver Administrateurs en met het oppertoezigt daar
over wel hadden willen belasten;

Datdeonbillykheidhiervannietminderevidentwas,vooralwanneergeconsidereerd
wierd, dat op die wyze Nationaal zouden worden verklaard Goederen en Fondsen, waar
op altans de Natie, als Natie, nimmer het allerminste recht had gehad, en dat zulks zoude
geschieden indirect en by het uitbrengen der stemmen over de Constitutie van de
Regeering dezer Landen, teffens en tegelyk met de leden van andere
Kerkgenootschappen, veelal in later tyden hier te lande opgericht, en dewelke daar in
voor zich geen het minste belang stelde, terwyl daar en tegen veele andere, behoorende
tot het Gereformeerd Kerkgenootschap, over wiens goederen, bezittingen en Godsdienst
eigentlyk gehandeld zoude worden, door opkomende redenen verhinderd zouden kunnen
worden om hun stem uit te brengen, en in allen gevalle zouden worden gebracht tot de
onaangename keuze, om of door het rejec-teeren van zodanig nader ontwerp het
daarstellen eener vaste Regeeringsform voor dit Gemeenebest nog verder te helpen
verwylen, of om hun goed recht in eene zaak, naar hun inzien van zulk een wezentlyk
belang voor den Godsdienst en ook in des-zelfs gevolgen voor het gantsche Vaderland
en voor alle hunnen Medeburgers, daar aan te moeten opofferen; het geen immers nog
dies te onredelyker zoude zyn, daar op die wys verre het grootste deel van de Ingezete-
nen van dit Land door een zoo veel kleiner getal stemmende Burgers zouden worden
ontzet van het gene zy ver-meenden met goed recht te kunnen sustineeren het hunne te
zyn;

Mits welke zy zich keeren tot Ulieden, met verzoek, dat het Uwe goede geliefte zyn
moge te zorgen, dat by het aanstaande Ontwerp van Constitutie aan de Kerk-
genootschappenwordengelaten, immersnietzonderhunne toestemmingontnomen,het
recht en het bezit van de Gebouwen, Goederen, Fondsen en Inkomsten, welke tot
dezelve behooren of ten dienste van dezelve zyn geaffecteerd, en dat die geene, dewelke
zich daar mede bezwaard mogten oordeelen, worden gerenvoijeerd tot den weg van de
Justitie.

Of by aldien het Ulieden oirbaar mogte voorkomen, om by het ontwerpen van een
Constitutie melding te maaken van de kosten tot de publieke Godsdienstoefening
vereischt, dat als dan worde bepaald, dat de Staat zal zorgen, dat het Godsdienstig
onderwys bevorderd worde, dat overal gelegenheid tot publieke Godsdienstoefening,
ook voor de Hervormden zy, en dat alle kerkelyke Leeraars behoorlyk worden betaald.

ARA rekesten grondwetsontwerp
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Bijlage 10

BRIEF EN CONCEPTPLAN VAN DE UTRECHTSE COETUS VAN 28 JULI 1798BESTEMD

VOOR ALLE GEMEENTEN

G E L I E F D E B R O E D E R S!

Gecommitteerden tot waarneming der Finantieele belangens der Hervormde Kerk

in ons Vaderland uit de onderscheidene Kerkvergaderingen thans te Utrecht bij één
zijnde, uit kracht hunner Volmagten, tot vereeniging hunner werkzaamheden op dat
belangrijk onderwerp, hebben begrepen op dit tijdstip in de onvermijdelijke verplichting
te zijn, om te moeten nagaan en onder Ul. oog te brengen, op wat voet van nu af aan,
sints de invoering der Staatsregeling, de werkzaamheden der onderscheidene
Gemeentens zouden kunnen ingericht worden tot de beste bevordering harer eigene
belangens, zoo op het stuk harer Kerkelijke bezittingen, als op dat van het in stand
houden van den Kerkendienst onder haar.

Het is geenzins slechts de bijzondere zorge voor het toekomstig onderhoud der
Leeraaren, maar die van den Godsdienst eene zaak, voor ons en onze kinderen van zoo
veel aanbelang die ons in dezen dringt. Ook is het niet, Broeders! om den toon te
geven, maar op dat er aanleiding tot, en eenparigheid in werkzaamheden zij, dat wij ons
tot Ul. wenden, daar het volstrekt nodig is, dat onverwijld in dezen door de Gemeentens
begonnen worde, niet alleen tot bewaaring of verkrijging van eigendom aan die
Kerkgebouwen,diezy tenharengebruikebehoeven,alswaartoede tydvanzesmaanden
door de Staatsregeling gesteld is, maar ook ter beraming van middelen tot onderhoud
van den Kerkendienst, tot betaaling van de hiertoe benodigde gelden, en in ’t bijzonder
tot bezoldiging der Leeraaren, al is het, dat van ’s Lands wege nog drie jaren voor het
laatste stuk gezorgd is, daar elk gevoelt van hoe groot belang het is, dat men zich dien
tyd ten nutte maake.

De respective Kerkenraaden zijn in het een en ander geval de persoonen, van welke
die werkzaamheden het eerst verwacht worden. Voor die Gewesten, waarin de
Kerkenordening van Dordrecht 1618, 1619 kracht heeft, blijkt dit uitdrukkelijk uit Art.
11: ,,De Kerkenraad, als ,,repraesenteerende de Gemeente, zal voor het behoorlijk
onderhoud harer Dienaars zorgen.’’ terwijl in alle gedeeltens van ons Vaderland de aart
van de bediening der Kerkenraaden, volgens welke aan hun de zorg voor orde in, en
regeling van den Kerkendienst is toevertrouwd, hun daartoe van zelve verplicht.

Met dat alles begrijpen Gecommitteerden, dat de Kerkenraad, bij de verandering der
Fondsen, waaruit het één en ander tot hiertoe goedgemaakt wierd, de Gemeentens en
hare hulpe volstrektelijk behoeft, en dat zelfs zulken, die in naam der Gemeentens bij
het handhaven van recht van eigendom, bij eene te doene keus en naasting van
Gebouwen, bij het belooven van daartoe nodige Gelden, en het aangaan van
verbintenissen ter bezoldiging, handelen zullen, hiertoe dadelijk van de Gemeentens
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zullen moeten zijn gevolmagtigd.Na gebruik gemaakt te heb-ben des van verscheidene
voordragten, ook van andere onzer Broederen, en in overeenkomst met het geen reeds
in een en ander gedeelte onzer Hervormde Kerk, of Sijnodaal of Classicaal, besloten, of
aanvangelijk gelukkig in werking is, nemen wij de vrijheid, in verwachting, dat ook bij
Ul. eenparigheid van werking als de grondslag van orde voor ’t geheel zal beschouwd
worden en met verzoek, om hier aan door eene dadelijke medewerking Ul. goedkeuring
te geven, by dezen aan Ul. aantebieden het onderstaand

C O N C E P T - P L A N

V A N

WERKZAAMHEDEN IN DE RESPECTIVE GEMEENTENS DER
HERVORMDE KERK, TER BEVORDERING

HARER BELANGENS.

H O O F D S T U K I.

Volgens de Staatsregeling zullen die werkzaamheden zich allereerst moeten bepaalen

tothetbewaarenofverkrijgenvaneigendomaangebouwen totdenGodsdienstgeschikt,
of ter inwooning voor Kerkelijke persoonen.

Art. I.

In plaatzen, daar het dadelijk blijkt, dat de Gemeente door eigene aanbouw van
zodanige gebouwen, door donatien of andersins, hier aan eigendom heeft, zal zulk eene
Gemeente voor de bewaaring van dit eigendom op de beste wijs zorg dragen.

Art. 2.

Gemeentens, waar zulke duidelijke blijken niet zijn, zullen tot bewaaring van ’t gene
zij vermeenen wettig te bezitten of ook tot verkrijging van eigendom, den weg bij de
Staatsregeling aangewezen, in het bijzonder het voorschrift van het Intermediair
UitvoerendBewind indeszelfsPublicatievan12July laatstleden,diewij vertrouwendat
alomme bekend is, moeten inslaan en volgen.
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Art. 3.

Uit krachtdierPublicatiemoetallereerstgezorgdwordenvooreene juisteopgavevan
de Leden der Gemeente, dat is, volgens onze meening, van alle de Hervormde Zielen in
eene Plaats, jonge en oude, alles naar eene naauwkeurig ingerichte of nog interichtene
telling, welke men ten allen tijde, immers ter plaatze daar zulks doenlijk is, door
opnoeming van huizen en persoonen zou kunnen verifiëeren, gelijk men ook verwacht,
dat bij de overige Gezindheden geschieden zal.

Art. 4

Om bij de te doene keus of naasting van Gebouwen met den besten uitslag te werk
te gaan, zal in elke Gemeente, daar zulks nog geen plaats heeft, door den Kerkenraad
gezorgd worden, dat eene Commissie van kundige en Godsdienstlievende Persoonen
aangesteld worde, het zij de Gemeente die zelve verkieze, het zij, zij de door den
Kerkenraad voorgestelde approbeere. In allen gevalle moet zulk eene Commissie
dadelijk door de Gemeente gequalificeerd worden, al is het ook dat zij den Kerkenraad
zelve (gelijk in kleindere Gemeentens) daartoe benoemen wilde, het welk, of door
ondertekening van de Gemeente, of door verbaal dier volmagtiging uit de Acten des
Kerkenraads, ten allen tijde zal moeten kunnen blijken.

Art. 5.

Die Commissien zullen elk in en voor hare plaatzen, het zij dezelve alleen, het zij ze
gecombineerd met den Kerkenraad vergaderen, zich eerst bezig houden met het
onderzoek naar het recht van eigendom, dat men op het een of ander deel der
tegenwoordige bezittingen zou kunnen hebben, om dit, daar het nodig is, te doen gelden.

Art.6.

Onder de eigendommen, welke bijzondere nasporing vereisschen, komen niet alleen
de gebouwen van Kerk en Pastorij in aanmerking, maar ook de aankleve van dien, zelf
boomgaarden en tuinen; ook zodanige Legaten, als immer tot goedmaking onzer
Kerkkosten aan onze Kerken gemaakt zijn; gedaane bijdragen tot melioratie der
gebouwen uit den schoot der Gemeente of zelf uit Diaconiekassen; het gecollecteerde
in een tweede of Kerkenzakje, waar uit die Kerkgebouwen of gedeeltelijk of geheel zijn
onderhouden enz; tot nasporing van welk alles die Commissien niet alleen van zulke
oude reekeningen als bij de Gemeente berusten, zich zullen kunnen bedienen, maar ook
van zulke reekeningen als onder politieke bewaaring zyn, tot dewelke zij den toegang
bescheidenlijk verzoeken zullen.
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Art. 7.

Het oogmerk van het onderzoek, art. 5. gemeld, zal zijn om naauwkeurig toetezien,
dat bij het maaken van schikking over de Kerkgebouwen en derzelver Goederen (wijl
toch wel de Geestelijke, maar niet de Kerkengoederen Nationaal verklaard zijn, en deze
laatste de Kerken volgen zullen) zodanige bezittingen of aanwinsten, als niet
oorsprongelijk tot die Kerken behoorden, maar bij de Gereformeerden naderhand
verkregen zijn, het eigendom der Gemeentens blijven; en, zullen de Commissien ook
wel doen, in het oog te houden, dat daar de voorgestelde tijd van drie weeken, om zich
op een door de Municipaliteiten voorgelegd Plan te verklaren, zoo kort is, en de geheele
termijn van zes maanden na de aanneeming der Staatsregeling, binnen welke alles zal
moeten geregeld zijn, voor veele plaatzen tot zulke schikkingen welligt niet toereikende
is, deswegens bij het Wetgevend Lichaam de weg van remonstrantie openblijft.

Art. 8.

De Commissie zal voorts, als er eene keus of naasting te doen is, uit kracht harer
volmagt, in naam der Gemeente spreeken, kiezen, en voor de betaling der uitkeering,
welke de letter der Staatsregeling zegt, datmatigzijn zal, in eens of bij termijnen, naar
de voorgeslagene schikking, op meest voordeelige wijs handelen.

Art. 9.
In Plaatzen, daar men door verlies van Kerk of Pastory in gevaar is, dat de Openbare

Godsdienstoefening zou stilstaan, zal men bij het aangaan van het Contract beproeven,
of ook van het over te geevene Gebouw tegen betaaling van huur of op aftrek van de te
ontfangene uitkeering, voor zoo lang nog gebruik gemaakt worden kan, tot men op eene
andere wijs voorzien is.

Art. 10.

Daar eene Gemeente op haar zelven niet in staat is de Gelden te vinden, die tot
naasting of uitkeering nodig zijn en welligt in dezelver nabuurschap eene, twee of meer
Gemeentens in het zelfde geval zijn, met welke zij zich combineerende eene Kerk of
Pastory te samen zich zouden kunnen eigenen, zal men zorgen, dat door minnelijke
schikking dit op die plaats geschiede, daarhet voor de zich Combineerende Gemeentens
minst bezwaarlijk zij.

Art. 11.
In Plaatzen of Gemeentens, daar men dadelijk van eene Kerk ontzet wordt, blijft het

algemeen belang noodzakelijk vorderen, dat toch de Godsdienstoefening niet stilstaa,
maar dat elk der Leden hier toe gereedelijk het zijne bijdrage, ’t zij tot spoedigen
opbouw van een bekwaam vertrek bij voorraad, ’t zij tot leening van zulk een vertrek uit
liefde voor den Godsdienst en den Verlosser, die in onze samenkomsten vereerd wordt,
terwijl de naam of naamen van zodanige, die hier toe de hand leenen, met lof in de Acten
van zulk eene Gemeente zouden kunnen worden opgeteekend; en zullen middelerwijl
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die Kerkelijke Commissien, die in zodanig een Gewest tot raadgeving van verlegene
Kerken zijn aangesteld, aan zodanige Gemeentens gereedelijk de hand bieden.

Art. 12.

Overal daar eenige mogelijkheid is, zal de Commissie der Gemeente zorg draagen
voor het bijéénbrengen van een Fonds, waar uit de nodige Gelden, zoo tot betaaling der
uitkeering als tot onderhoud der genaaste Gebouwen, kunnen worden gevonden.

Art. 13.

In het vinden en aanleggen van dit Fonds zullen bij onderscheidene Gemeentens ook
onderscheidene middelen te pas komen, bij voorbeeld:

Inzameling van penningen aan de huizen der Hervormden op zulk een plaats, of
Ook in de Kerk, door op gezette tijden eene Collecte te doen, door het doen omgaan
van

een tweede zakje, het zetten van schotels op den tafel des H. Avondmaals, het
verorderen van een bos voor vrijwillige giften bij de bedieninge des H. Doops
en bij het trouwen, welk eene bos ook bij de aanneming van Leden en het uitreiken
van Attestatien aan vertrekkende Lidmaten, zou kunnen worden voorgezet;

Het ontfangen van zulke donatien en giften, als de liefde tot den Godsdienst,
’t zij onder levendige, ’t zij bij Testamentaire dispositien, hun zal doen toekomen;

Het doen van voorslagen aan de leden der Gemeente tot het opbrengen van
eene jaarlijksche gift, voor zoo lang als zij verkiezen, als mede:

Het aanleggen van Tontines, of soortgelijke leeningen alles naar het belang
der plaats zulks vordert.

Eindelijk het provenu der Diaconie effecten, als wezenlijke eigendommen der
Gemeente ingevalle zij ten minsten bij de te maakene schikking over de
Armen, geene bijzondere zorg daar voor meer te dragen hebben.

Art. 14.

Tot het vinden van een fonds voor het volgend onderhoud van Kerken en
Kerkgebouwen, zullen insgelijks soortgelijke middelen kunnen gevonden worden,
behalven dat zulke gelden, die tot hier toe de gewoone inkomsten dier Kerken waren,
welligt hier en daar toereikend zijn, en zal de beheering van het één en ander zoo lang
onder ’t opzigt dier Commissie blijven, tot dat door het aanstellen van Kerkmeesters, of
door het doen overgaan van alles op zulken, die er reeds zijn, daar in voorzien is.

Art. 15.

Wijl het intusschen zeker is, dat verscheidene Gemeentens in het ongelukkig geval
komen, van bij verlies van Kerk of Pastorij de gelegenheid tot openlijke
Godsdienstoefening te verliezen, en men er niet aan twijfelen mag, of in Gemeentens,
daar meer gelegenheid tot bijdragen is, de liefde tot allen uit liefde jegens Hem, die daar
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Hij rijk was, arm wierd, om armen te verrijken, op veler harten kracht zal doen, om ook
te zien op het gene der anderen is, zullen de Commissien der Gemeente ook vrijheid
hebben om uit het bij haar opgericht Fonds eene liefde gift uit te keeren.

Art. 16.

De uitkeering dier liefdegift daar uit zal met dat alles niet geschieden, dan wanneer
uit geteekende verklaringen van Classicale of Sijnodale, en dus van Kerkelijk
Gecommitteerden indatGewest,waaronderdeverlegeneGemeentebehoort, blijke,dat
zij waarlijk in den gezegden nood is en door Combinatie als andersins niet kan geholpen
worden, langs welken weg te meerder zal worden voorgekomen het onveilige, dat er is
in het mededeelen aan elken rondreizenden, die voor eene behoeftige Gemeente iets
opzamelt, aan de huizen, tot schade der gemeenschappelijke bijdragen.

H O O F D S T U K II.

Op de werkzaamheden, raakende de Kerkelijke gebouwen volgen de zodanige, die
tot onderhouding van den Kerkendienstbehooren.

Art. I.

Tot het bij één brengen en bezorgen van het gene hier vereischt wordt (namelijk het
betalen der Tractementen van Predikanten, hunne Weduwen, Emeriti, het bezoldigen
van Voorlezers, Kosters enz. het goedmaken van Kerkelijke onkosten en verdere
benodigdheden tot uitoefening van den Godsdienst) zal even als bij Hoofdstuk I. eene
Commissie door de Gemeente moeten zijn gequalificeerd, het zij dan dezelve, het zij
eene andere, ingeval de Gemeente dit verkiest.

Art. 2.

Deze Commissie zal zoo dra de zaak des eigendoms eener Gemeente aan Kerkelijke
Gebouwen in orde is, allereerst achtervolgens het slot van het 4 der Additioneele
Artikelen der Staatsregeling (waarbij aan een Lichaam of Gemeente onverlet gelaten
wordt eene aanspraak, die men op eenig deel der Geestelijke Goederen meent te hebben,
met de nodige bewijzen bij het Wetgevend Lichaam inteleveren) in behoorlijke
overweging nemen, wat daar in zoude kunnen gedaan worden waartoe men ook
onderling de gedachten aan elkander zoude kunnen mededeelen en met overleg van
Classicale en Synodale Commissien te werk gaan.

Art. 3.

Dan, daar, hoedanig ook hier van de uitslag wezen moge, de benodigdheid van
penningen volstrekt onvermijdelijk zijn zal, verwacht men, dat de Commissien, een
ieder in den haren, daar op ook tijdig zullen bedacht zijn.
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Art. 4.

De Commissie zal tot het inzamelen van die Gelden zich van die zelfde middelen
bedienen kunnen, als in het vorig Hoofdst. opgegeven zijn en daar toe tevens gebruiken
kunnen dat gene dat van het Fonds voor de Kerkgebouwen zonder bezwaar kan gemist
worden of wel van de ingezamelde Penningen tot betaaling der uitkeering overgebleven
mogt zijn alles naar den bijzonderen toestand der respective Plaatzen.

Art. 5.

De tijdenwijzevanadministratiedier verzameldePenningen,gelijkook hetdoender
Reekening door zulk eene Commissie wordt gelaten aan die schikkingen, die elke
Gemeente, na dat alles in werking zal gebracht zijn, daar op zal goedvinden te maaken.

Art. 6.

Het spreekt van zelfs, dat in ijdere Gemeente in dezen hand aan ’t werk zal moeten
worden geslagen, dat ook minder vermogende Gemeenten niet moeten stil zitten, maar
elk in den haren doen zoo veel mogelijk is, terwijl het van zeer groote nuttigheid zal zijn,
zoo de Gemeenten zich vereenigen in het samenvoegen harer bijdragen door het
oprichten van Classicale of Gewestelijke fondsen. Niet alleen wordt hier door veel
verwarring, die, als elk opzich zelven blijft, ligtelijk ontstaat, voorgekomen, maar ook
de zoo onontbeerlijke band van samenbinding ter bevordering van waarheid en
onderlinge liefde tennaauwsten toegehaald,behalvendathierdoorgelegenheidzouzijn
om te meerder vrucht te trekken, van het gene niet onwaarschijnlijk maar zelf te
verwachten is, dat Godsdienstige lieden erfmaakingen aan zulk een Fonds zouden willen
bespreken totopwekking van anderen, en ten grondslage van dit liefdewerk; waarom dit
alles aan die naauwkeurige overweging der Gemeentens, die het alsins vereischt, wordt
aanbevolen, terwijl broederlijke liefde door den Geest van het Christendom aangeblazen
en bestuurd hier alle zwarigheden zal doen te boven komen.

Art. 7.

Ook vordert de zekerheid, die de Gemeente met rede begeert, dat uit zulk eene
inzameling geen Leeraar bezoldigd worde, dan die door de Classis en Synode, waar
onder hij behoort, zoo in zuiverheid der Leer, volgens de aangenomene Formulieren van
eenigheid, als in onberispelijkheid van wandel, voor een Leeraar der Hervormde Kerk
erkend wordt, gelijk ook alle zodanige Leeraars op vervulling der met hun aangegaane
verbintenis door de Gemeentens zelve alle recht van aanspraak blijven houden.

Art. 8.

Wijl het intusschen niet genoeg is, dat er voor de bijzondere Gemeentens gezorgd
worde, maar de noodzakelijkheid vorderen zal, dat ook een Fonds worde aangelegdtot
Voorziening in de meer algemeene behoeftens onzer Kerk, en daar op bij de resp.
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Kerkvergaderingen en Gemeentens nadere schikkingen gemaakt zullen moeten worden,
zal elke plaatslijke Commissie wel onder het oog houden, dat ook van de bij haar
ingezameldeGelden totdiealgemeenerebehoeften ietszal kunnenwordenbijgedragen.

Art.9.

Die bijdrage namelijk zal als dan moeten dienen,entot voorzorg in het gene er voor
het Godgeleerd onderwijs op de Hoge Schoolen en de toerusting tot het Leeraarampt
nodig is, en tot ondersteuning van behoeftige Gemeentens ( die er toch zullen
overblijven, al zijn er Classicale of Gewestelijke Fondsen) in het gene zij tot
onderhouding harer Godsdienstoefening volstrekt behoeven.

Art. 10.

Voorts zal eene Gemeente, die in weerwil van alle pogingen tot verzameling van
penningen tegen het einde van het derde jaar na de aanneming der Staatsregeling zich
volstrekt buiten staat bevindt om voor het vervolg voor haren Predikant te zorgen, zich
tijdig te voren aan de Classis waar onder zij behoort, aangeven, op dat dezelve daarnaa
behoorlijk onderzoek doe, en zoo veel mogelijk haar met raadgeving en hulpe bijstaa.

_______________________________________________

Ziet daar, Geliefde Broeders! wat de nood ons drong Ul. ter tijdige voorziening in de
algemeene behoeftens voortedragen. Wij twijfelen aan Uwe medewerking niet. Wie zal
niet al wat in hem is aanvoeren om des Heeren huis onder ons te bouwen? Wij zegenen
in onze harten elke hand, die zich hiertoe leent. Vordert de uitvoering, van het geen wij
Ul. mogten aanwijzen, ijver en opofferingen, wat zullen wij niet voor Hem opofferen,
die zich zelven voor ons in den dood gaf en wiens vereering in de Gemeentens zoo veel
eere voor ons is, als zij een bron is van troost en gelukzaligheid! En immers zal de
opoffering van een klein gedeelte van elks inkomen hier onder den Zegen Gods
toereikende zijn. Moeten zich onze bijdragen verder uitstrekken dan tot onze eigene
Gemeentens, om ook elders, daar zonder bijkomende hulp de gedachtenis van Gods
Naam niet openlijk gesticht kan blijven, de zegeningen daar aan verknocht te
verspreiden, even dit zal Ul., de bij Ul. aantestellende of reeds aangestelde Commissien,
ja alle de Gemeentens overtuigen, dat, hoe milder de bijdragen zijn, ook ten nutte van
anderen, hoe veel meer goeds er zal bevorderd worden, ook voor ons nageslacht, ’t welk
van ons geen minder ijver voor den Godsdienst kan verwachten, dan onze Vaderen
bezielde. Met allen aandrang beveelen wij dit aan Uwe liefde en welwillendheid, ook
tot opbeuring van zoo veel ontmoedigden, die reeds weenen bij het vooruitzigt, dat
zonder hulp van anderen eerlang de wegen Sions onder hun zouden treuren.

Niet dan dankbaar zullen onze kinderen de namen noemen van hun, wier pogingen
de grondslagen hier toe leggen. Wij verwachten alles van Uwen ijver, en bidden
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middelerwijl, dat gevoel van het aangelegene onzer openbare en gemeenschappelijke
Godsdienstoefening en eene blaakende liefde voor de eer van onzen grooten God en
Zaligmaker aller harten samenstrengele, om met vereenigde kracht en werking het
dierbaarste, dat wij bezitten, onder ons te behouden en overtebrengen tot op volgende
geslachten!

Uit onze Samenkomst te
UTRECHT den In naam van de Vergadering,

28 July 1798.
A. D R IJ F H O U T,Praeses.

J. S T E E N M E IJ E R ,Scriba.

GAR. Kerkm. bijlage 4.
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Bijlage 11

ANONIEM CONCEPTPLAN GEPRESENTEERD BIJ DE OPRICHTING VAN DE ROTTER-
DAMSE GEMEENTECOMMISSIE OP 11JUNI 1798

Concept-plan ter inzamelingen instandbrenging vaneengenoegzaam toereikend fonds,
uit welks interessen voortaan de hervormden predikanten van de Nederduitsche, den
Waalsche,denEngelschePresbyteriaansche,endeSchotscheGemeentens teRotterdam,
den weduwen van overledene predikanten, den emeriti benevens den overigen
bedienaars van den Hervormden Godsdienst in den gemelde gemeentens kunnen en
moeten bezoldigd worden.

Artl 1.

Die het Evangelie bedienen, moeten van het Evangelie leeven. Dit heeft de Heere zelve
alzoo geordineerd, en aan zijne gemeenten ten regel voorgeschreven, volgens het
getuigenis van den apostel Paulus 1 Cor. 9: 14

Artl 2.

Op dien grond moeten de jongelingen die zich tot den dienst der kerken, ten koste
hunner ouderen of vrienden hebben laaten bekwaam maaken, zoo dra zij daar toe
geordend en geroepen zijn, zich voor hun leeven lang aan den dienst der kerken
verbinden, enmogen generlei anderberoep bij den handneemen, om daaruit eenmiddel
van bestaan te zoeken.

Artl 3.

Elke gemeente is derhalven verpligt om voor het onderhoud van haare wettiglijk
beroepenen en bevestigde predikanten te zorgen zoo lang zij niet, van eenige misdaad
overtuigd door de kerkelijke vergadering, waar onder zij staan, wettiglijk veroordeeld,
en alzoo onwaardig bevonden zijn, om het leeraarambt waartenemen; of zoo lang zij
niet door eene wettige beroeping tot eene andere Gemeente overgaan; of ook, zoo lang
zij niet door ouderdom, zwakheid, of anderen gebreken buiten staat geraaken, om
hunnen Dienst behoorlijk te vervullen, Tot welk laatste geval zij echter eene billijke
aanspraak behouden op de bezoldiging van die Gemeente, waar aan zij zich verbonden
hebben en die zij, in hunne gezonde dagen, getrouwelijk gediend hebben.

Artl 4.

Daar bestaat alzoo een kerkelijk contract tusschen de gemeentens en haare leeraars;
waarbij de leeraarszichverbinden,omdiegemeente,diehengeroepenheeftenwaaraan
zij zich verbonden hebben, getrouwelijk te dienen, en de gemeentens, om haare leeraars
zoo te bezoldigen, dat zij daar uit een toereikend en eerlijk bestaan voor hen, en hunnen
huisgezinnen vinden kunnen. En dit contract is vast in den Heere en zijne boven
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gemelde ordonnantie, om dat een predikant die wettiglijk van eene gemeente geroepen
is erkend wordt van God zelven tot den dienst van die gemeente geroepen te zijn.

Artl 5.

Dit contract kan derhalven niet verbrooken worden door willekeurige politieke remotien
als regelrecht strijdig met den aard der Evangelie bediening, en het wettig contract, dat
tusschen den leeraar en de gemeenten bestaat. Maar alleen in gevallen van kerkelijken
misdraagingen, of van burgerlijke misdaad, waar over een onzijdig en wettig vonnis, zoo
wel bij den kerkelijken rechtbank als in ’t laatste geval bij eene wettiglijk geconstitueer-
de burgelijke rechtbank is uitgesprooken. Buiten dit geval blijven de gemeentens, op de
bovengemelde gronden verpligt, om politiek geremoveerden predikanten, als haaren
kerkelijk wettigen leeraars te erkennen, alles aantewenden, wat in haar vermogen is, om
die politieken remotie opgeheeven te krijgen, en ze intusschen naar het instand blijvend
contract te blijven bezoldigen op dat ze niet van hun eenig wettig bestaan beroofd,
onherstelbaar geruineerd, en met hunne huisgezinnen in de diepste armoede gedompeld
worden.

Artl 6.

Deeze bezoldiging plagt voorheen te geschieden, deels uit kerkelijke of geestelijke
goederen, onder het opzicht en de beheering van ’s Lands overheid gesteld, deels uit de
stedelijke kassen: waar over zich nooit iemand beklaagd heeft, om dat de Hervormde
Godsdienst erkend wierd voor de Publieke Godsdienst van het Land, en de gemelde
fondsen als tot de gemeentens behoorende. Maar dit nu veranderd, en bij de constitutie
bepaald zijnde, dat de Hervormde Gemeentens als gelijk te vooren de dissenters, hunne
eigene fondsen tot bezoldiging van haare leeraars moeten beraamen en vaststellen, zoo
kan het niet anders zijn, of elke gemeente moet, tot instandhouding van den Openbaaren
Godsdienst, een zoodanig toereikend fonds bij eenbrengen.

Artl 7.

De inzameling der penningen tot zulk een fonds moet hoe eerder hoe liever geschieden:
deels, om tijdig verzekerd en gerust gesteld te zijn aangaande de toereikende werking
van zoodanig geprojecteerd fonds, tot volkomene instandhouding van den Openbaaren
Godsdienst, over 3 jaaren; deels om dat dit fonds behoort belegd te worden in
Hollandsche Obligatien, welke thans voor eenen zeer maatigen prijs kunnen worden
aangekogt.
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Artl 8.

Tot de inzameling en beheering van dit fonds behooren te worden aangesteld 15 of meer
directeurenuitdegegoedsteGodsdienstigsteengeaccrediteeste ledenderbovengemelde
gemeentens, die deeze directie gratis waarneemen, uit liefde voor de godsdienst: één
boekhouder, staande onder het opzocht van en te verantwoording aan de gemelde
directeuren, welke daar voor zal genieten ƒ 1000,- jaarlijks. Een thesaurier onder het
zelfde opzicht en verantwoording staande welke daar voor zal genieten ƒ 500,- jaarlijks.
Een secretaris van directeuren op een tractement van ƒ 300,- ’s jaars, en twee bedienden,
welke voor het ophaalen der penningen zullen genieten in eens, elk ƒ 300,- en
vervolgens voor den noodigen diensten jaarlijks ƒ 150,- ieder; welke persoonen door
directeuren zullen benoemd en aangesteld worden, op zoodanigen voet, als zij noodig
en genoegzaam vinden.

Artl 9.

De inzameling voor de Hervormden Gemeentens van Rotterdam kan aldus gevonden
worden: men zal uit de ledemaaten der gemeentens, of ook uit hen die den Hervormden
Godsdienst zijn toegedaan, zoeken zoodaanige persoonen, die in ééns en voor altoos
geeven den onderstaande sommen, of daar boven: als

20 Ledemaaten geven in eens ieder ƒ 1000 ƒ 20000
40 ƒ 500 ƒ 20000
60 ƒ 400 ƒ 24000
100 ƒ 350 ƒ 35000
150 ƒ 300 ƒ 45000
300 ƒ 250 ƒ 75000
400 ƒ 200 ƒ 80000
1000 ƒ 150 ƒ 150000
1000 ƒ 100 ƒ 100000
1000 ƒ 75 ƒ 75000
1000 ƒ 50 ƒ 50000
1000 ƒ 40 ƒ 40000
1000 ƒ 30 ƒ 30000
1000 ƒ 25 ƒ 25000
1000 ƒ 20 ƒ 20000
1000 ƒ 15 ƒ 15000
1000 ƒ 10 ƒ 10000
11070 ƒ 814000
Men rekent dat de Gereformeerde Gemeenten van Rotterdam bestaan uit 15000
ledemaaten en bij gevolg, zoo deeze 11070 contribueerende Persoonen alle ledemaaten
zijn, schieten er nog bij den 4000 over die niets geeven.
Daar en tegen rekent men onder hen, die geen ledemaaten zijn, nog te kunnen vinden
930 contribuanten, die te saamen zullen opbrengen ƒ48000,-.
En alzoo zal men van 12000 contribuanten hebben eene somma van ƒ 862.000,-.
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Welke somma belegd in Hollandsche Obligatien, gerekend a 40 procent geeven een
liggend capitaal van twee millioen, één honderd en 55 duizend Guldens en dus eenen
jaarlijksche intrest van ƒ 53875,-.

Artl 11.*

Of men zou kunnen maaken drie lijsten van intekening.
De eerste van zulke persoonen die verkiezen mogten intrest geevende obligatien van ƒ
100 tot ƒ 1000 of daarboven aan het fonds in vollen eigendom te tranporteeren. De
tweede van zulke persoonen, die genegen zijn in ééns een zekere som in comptanten te
geeven. De derde voor zulke persoonen, die liever verkiezen mogten zich tot eene
jaarlijksche contributie te verbinden, voor zoodanige som, als zij agter hunnen naamen
zullen plaatsen.
Men vooronderstelle nu, dat op den eerste lijst intekenen
10 persoonen voor ƒ 4000 maakt ƒ 40000
20 ƒ 3000 maakt ƒ 60000
30 ƒ 2000 maakt ƒ 60000
40 ƒ 1500 maakt ƒ 60000
50 ƒ 1000 maakt ƒ 50000
200 ƒ 800 maakt ƒ 160000
350 ƒ 600 maakt ƒ 190000**
400 ƒ 500 maakt ƒ 200000
500 ƒ 400 maakt ƒ 200000
600 ƒ 300 maakt ƒ 180000
700 ƒ 200 maakt ƒ 140000
800 ƒ 100 maakt ƒ 80000
3700 ƒ 1420000

intrest ƒ 35500
Op den tweede lijst
10 persoonen geven ƒ 500 maakt ƒ 5000
20 ƒ 400 maakt ƒ 8000
30 ƒ 300 maakt ƒ 9000
40 ƒ 200 maakt ƒ 8000
50 ƒ 150 maakt ƒ 7500
75 ƒ 100 maakt ƒ 7500
100 ƒ 75 maakt ƒ 7500
125 ƒ 60 maakt ƒ 7500
150 ƒ 50 maakt ƒ 7500
200 ƒ 40 maakt ƒ 8000
400 ƒ 30 maakt ƒ 12000
800 ƒ 20 maakt ƒ 16000
800 ƒ 10 maakt ƒ 8000
2800 ƒ 111500
* In het origineel ontbreekt artikel 10
** Dit moet zijn ƒ 210000
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Welke penningen, in Holl. Obligatien belegd, geeven een capitaal van
ƒ 278,750, en aan intrest ƒ 6967,-.

Op den derde lijst
10 persoonen geven jaarlijks ƒ 50 - ƒ 500
20 ƒ 40 - ƒ 800
40 ƒ 30 - ƒ 1200
80 ƒ 25 - ƒ 2000
100 ƒ 20 - ƒ 2000
200 ƒ 15 - ƒ 3000
350 ƒ 10 - ƒ 3500
500 ƒ 8 - ƒ 4000
700 ƒ 6 - ƒ 4200
900 ƒ 5 - ƒ 4500
1100 ƒ 4 - ƒ 4400
1500 ƒ 3 - ƒ 4500
5500 jaarl. contributien ƒ 34600

Volgens deeze vooronderstelling zou men jaarlijks hebben
Den intrest der eerste lijst ƒ35500,-

tweede lijst ƒ6967,-
Jaarlijksche contributie ƒ34600,-

ƒ77067,-

Artl. 12

Uit deezen intrest nu, het zij dan volgens art. 10. of volgens art. 11. berekend, zou men
moeten rekenen dat in alle mogelijke gevallen moeten betaald worden
12 Nederduitsche predikanten à ƒ 1800 jaarl.

bedr. ƒ 21600
4 Walsche Predikanten ƒ 7200
1 Engelsch presbeteriaansch pred. ƒ 1800
1 Schotsch predikant ƒ 1800
20 minderjaarige kinderen à ƒ 50 ƒ 1000
3 Emeriti à ƒ 1800 ƒ 5400
3 Weduwen à ƒ 600 ƒ 1800
1 Voorleezer der Nederd. geref.
Kerk ƒ 250 ƒ 250

3 Voorl. in 3 Ned. kerken à ƒ 150 ƒ 450
3 Voorl. in den W. E & S.
kerken à ƒ 150 ƒ 450
Bedienden van die gemeentens ƒ 750 ƒ 750
Oudsten Ned. krankbezoekers à ƒ 600 ƒ 600
Jongsten à ƒ 450 ƒ 450
6 Ned. Catechiseermeesters à ƒ 50 ƒ 300
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Classicaale en Sijnodaale
Onkosten voor de Nederd.
kerken jaarlijks ƒ 300
1 Boekhouder voor ’t fonds ƒ 1000
1 Thesaurier ƒ 500
Bedienden ƒ 400

1 Secret. voor Directeuren ƒ 300
ƒ 4,6350

Artl. 13

In beide gevallen zal men jaarlijks een goed slot overhouden, volgens de rekening van
art. 10 ƒ 7525,- volgens ’t plan van art. 11 ƒ 30717 uit welk overschot men eenige
suppletie zou kunnen geeven aan die dorpsgemeentens in Schieland welke niet in staat
zijn uit haare eigene ingezetene de volle tractementen van den predikant en
schoolmeester te vinden, of ook aan andere noodlijdende gemeentens, en het resteeren-
den aanleggen tot capitaal.

Artl. 14

Zoo dit niet nodig mogt zijn, of de intrest van ’t fonds de opgegeevene rekening mogt
ten boven gaan, of zoo ’t fonds met donatien, legaaten, of andersins mogt vermeerderd
worden, zou men daar uit de tractementen der bovengemelde predikanten eenigsins
kunnen verhoogen, als welke bij derzelver eerste bepaaling genoegzaam, maar
tegenwoordig volstrekt niet toereikend zijn, om daar uit, in de kring waarin zij leeven
en verkeeren moeten, te kunnen bestaan.

Artl. 15

Dan, daar volgens de constitutie dit fonds eerst over 3 jaaren behoeft te werken zal men,
gesteld, dat hetzelve voor den 31 Maart 1799 is ingezameld, twee volle jaaren intrest in
casse hebben.

Artl. 16

Uit deeze intrest in casse zijnde, zou men kunnen betaalen:
1º De stedelijke tractementen dat bovengenoemde predikanten, emeriti, weduwen,
voorlezers, krankbezoekers, catechiseermeesters enz. op den voet zoo als die tot hier toe
uit de stad betaald worden, zoo onverhoopt die stedelijke betaaling voor den 31 Maart
1801 mogt ophouden.
2º De onbetaalde tractementen van die predikanten, die dezelve door politieke remotien
en daar door in hunnen finantien een zeer aanmerkelijk en voor hen en hunnen familie
ruinensverliesgeleedenhebben,hetwelk indeeze tijdsomstandighedennietwelvoeglijk
op eene andere wijze kan hersteld worden: of ook van die predikanten, die nog binnen
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de tijd van 3 jaaren mogten geremoveerd worden: en dezelve alzo van de dag hunnen
Remotie af tot hunne herstelling toe, schadeloos stellen.
3º De courtagegelden dat makelaars voor het aankoopen der obligatien etc.
4º De tractementen van de boekhouder, thesaurier, secretaris, bedienden etc.
Het overschot kan tot capitaal worden aangelegd.

Artl. 17

Om een proef te neemen, of dit of een dergelijk plan, in werking kan worden gebragt,
zal noodig zijn, dat de predikanten der bovengemelde Hervormde Gemeentens hunnen
aandagt bepaalen tot eenige geschikte leden van hunne gemeentens, en wel zoo dat elke
predikant twee zoodanige Leden benoeme en besolliciteere om directeurs van dit fonds
te worden. Voorts zullen de directeuren in hunne werkzaamheden tot instandbrenging
van dit fondsonafhankelijk zijnvan degemelde predikantenen derzelverkerkenraaden.
Men laat echter aan het oordeel van directeuren over of het niet noodig en genoegzaam
zij, zoo het fonds tot stand gebragt is, dat daar van legale kennis gegeeven werde aan den
Groote Kerkenraad der Nederduitsche en der kerkenraaden der andere gereformeerde
gemeentens wijl het de grondslag zijn moet, waar op naderhand de predikanten
beroepen, en andere kerkenlijke bedienden aangesteld worden door die respective
kerkenraaden, als mede een maal ’s jaars, van de tijdelijke staat van het fonds. En of het
dan ook niet nodig zij, om van de genoemde kerkenraaden, als de vertegenwoordigende
lighamen hunner gemeentens, te verzoeken, dat zij, in alle gevallen, en voorkoomende
gelegenheden gelieve te concurreeren, om aan de uitvoering der beraamde middelen
eenige publiciteit te geeven.

Artl. 18

De directeuren zullen onderling beraamen de beste en geschiktste middelen, om op de
bovengemeld en algemeene gronden dit fonds tot stand en in werking te brengen.

Artl. 19

Zoo dra dit werk volbragt is, moet het aan de keuze der directeuren staan om hun getal
zoo ze niet verkiezen alle te continueeren, bij loting te verminderen tot zoo veele als zij
tot de directie in ’t vervolg nodig keuren, en tevens te bepaalen, voor hoe lange tijd de
aanblijvenden zullen blijven fungeeren, om, na verloop van die tijd, door anderen
vervangen te worden.

GAR kerkm. bijlage 1.
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Bijlage 12

NOTITIE BETREFFENDE DS J.J. LE SAGE TEN BROEK

Tot beter begrip van zijn rol bij het tot stand komen van de Rotterdamse gemeen-
tecommissie van de XXI gecommitteerden is het dienstig, uitvoeriger in te gaan op de
persoon en enkele ideeën van Johan Jacob le Sage ten Broek (1742-1823) dan in een
noot of een excurs in de tekst mogelijk is.1

Na studie en promotie te Groningen (1765) en predikantschap in enkele gemeenten volgt
in 1769 de benoeming tot hoogleraar in de wijsbegeerte aldaar. Neemt in 1778 een
beroep aan als predikant naar de Nederduitsche Hervormde Gemeente van Rotterdam.
Op 1 april 1778 benoemt de vroedschap hem tot hoogleraar aan de Illustre School in
deze stad.
Een polemisch figuur, die zijn eigen weg gaat. Een zodoende uitgebarsten leerstelling
conflict leidde tot een classicale veroordeling, die hij slechts via een rekest bij de
Hollandse Saten te niet kon doen. Daar hij echter een actief patriot was, werd hij op 22
oktober 1787 door de wethouders op advies van de vroedschap uit zijn ambt ontzet en
nam de kerkeraadde gelegenheid te baat,hem alsnog als lidmaat tecensureren. Hij komt
in Antwerpen terecht, waar hij voorgaat bij de ’Hollandsche protestanten van de
Brabantschen Olijfberg’. Op 20 mei 1795 volgt zijn rehabilitatie door het nieuwe
stadsbestuur. Op 19 juni 1795 aanvaardt hij als dertiende, boventallig predikant
wederom zijn ambt. Daar er op dat moment geen vacature was - alle twaalf
predikantsplaatsen waren bezet - noch middelen om zijn traktement uit te betalen, werd
ditbijeengebrachtdoorvrijwilligegiftenvanmethemsympathiserendegemeenteleden.
Hij klopt dan bij het stadsbestuur aan voor de uitbetaling van zijn achterstallig
traktement gedurende zijn verblijf in Antwerpen, 1787-1795, maar dit gaat daar niet op
in, doch betaalt hem wel zijn verhuiskosten van Antwerpen naar Rotterdam, zijnde
ƒ 150,-.

Op 21 juli 1796 wordt zijn collega Jan Scharp, een felle oranjeklant, vanwege zijn
weigering om de belofte af te leggen niet mee te werken aan de verandering van het
toenmalige stadsbestuur, geschorst en afgezet. Hierop verklaarde de kerkeraad dat
Scharp wettig predikant blijft van de Nederduitsche Hervormde Gemeente van
Rotterdam. Van een commissie uit zijn midden, benoemd om Scharps herstel te
bewerken, is le Sage ten Broek de ziel.Het is stichtelijk te zien, hoe deze gewaakt en
gewerkt heeft voor de belangen van den grooten Oranjeklant onder de Rotterdamsche
predikanten, zodat hij zijn eigen belangen in de waagschaal stelde om maar niet op
enige wijze die van Scharp te schaden.2

Het resultaat is dat op 23 november 1800 ds Scharp opnieuw zijn intree doet in
Rotterdam. Dit is tekenend voor de onderlinge verhoudingen binnen het ministerie van
predikanten die in een politiek zo explosief klimaat, in tegenstelling tot bijvoorbeeld die
in Amsterdam nu wèl goed bleven.
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Zijn initiatief tot de totstandkoming van de Rotterdamse gemeentecommissie, de XXI
hangt dus hoogstwaarschijnlijk samen met het feit dat hij zelf voor zijn traktement
afhankelijk was geworden van vrijwillige giften van gemeenteleden, waardoor hij op het
juiste moment inzag hoe sterk de organisatie moest zijn nu deze constructie de normale
zou worden. Hoewel hij initiator was van de XXI blijkt nergens dat hij hierin een
verdere rol heeft gespeeld.

Op 23 juni 1802 wordt in de handelingen van de vergadering der XXI melding gemaakt
van de ontvangst van een adres van zijn hand.3Hierin betoogt hij - wat gezien zijn eigen
ervaringen onder het ancien régime toch wel zeer opmerkelijk mag heten - dat het
beroepen van predikanten en het eventueel ontzetten uit hun ambt een uitsluitend
kerkelijke aangelegenheid is waarin de burgerlijke overheid geen beslissende stem mag
hebben. En over de honorering van predikanten merkt hij op: Ouders hebben kosten
gemaakt om hun zoon voor dit ambt een opleiding te geven. De predikant is voor zijn
inkomsten geheel aangewezen op zijn traktement en mag geen ander beroep uitoefenen,
waaraan inkomsten verbonden zijn. Dit traktement dient principieel door de kerkelijke
gemeente te worden bijeengebracht. Bij de beroeping wordt hiervoor een contract
gesloten tussen de predikant en de betreffende gemeente waarin de wederzijdse
verplichtingen worden vastgelegd. Ontbinding kan alleen dan volgen als de predikant
zich in kerkelijke zin misdraagt of een burgerlijke misdaad begaat.Politieke remotiën
kunnen daar nimmer toe leiden: dat zou regelrecht strijdig zijn met de aard van de
evangeliebediening en het wettig contract, dat tussen deLeeraar en de Gemeenten
bestaat. Ondanks allepolitieke remotiënblijft de predikant aan zijn gemeente
verbonden.
In deze brochure doet hij verder zijn beklag erover dat hij door zijn verbanning naar
Antwerpen nog een vordering heeft van ƒ 13.709,- wegens niet ontvangen salaris en
daaraan verbonden kosten van ƒ 6.500,-, waarvoor hij de XXI aanspreekt. Hij wijst ook
opdeenormedevaluatiediemaaktdatde traktementennietmeervoldoendezijndoordat
wat men eerst voorƒ 1,= kon kopen daar nu ƒ 3,= voor moet worden neergeteld. Nu de
uitbetaling der lands- en stadstraktementen wederom veilig gesteld is en het fonds van
de XXI hierin niet behoeft te voorzien, zijn er middelen om aan genoemde wensen
gehoor te geven zodat dit onrecht goed gemaakt kan worden.

In de vergadering van 20 juli 1802 deelt de commissie die door de XXI voor deze zaak
was benoemd, mede dat le Sage ten Broek uitgenodigd is voor een onderhoud, maar
hierop niet was ingegaan. Wat de zaak zelf betreft overweegt men dat de gelden van het
fonds niet bestemd zijn voor het doel, waarvoor le Sage ten Broek ze wil aanwenden en
dat het bovendien nog steeds onzeker is waarheen het definitief gaan zal met de bezoldi-
ging vanwege het landvan de leraren der Kerk. Alles overziende verklaart de
vergadering zich uiteindelijk in deze kwestie niet competent.

Interessant is het dat het adres van le Sage ten Broek aan de XXI grote overeenkomst
vertoont met het anonieme conceptplan van 1798.4 Hierin wordt eveneens betoogd dat
de gemeente verantwoordelijk is voor het bijeenbrengen van het traktement voor de
predikant, dat er tussen predikant en gemeente een contract bestaat, waaraan de
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burgerlijke overheid niet mag tornen, gebruikt wordt de opmerkelijke term ’Politieke
Remotiën’. Dit maakt zijn auteurschap van het conceptplan meer dan waarschijnlijk en
bevestigt de rol die le Sage ten Broek gespeeld heeft bij de instelling van de Rotterdamse
gemeentecommissie. Tot het spelen van deze rol is hij mede gekomen op grond van
onverwerkte negatieve ervaringen uit zijn verbanningsperiode. In ieder geval toont zijn
publiekelijk partij kiezen voor zijn collega Jan Scharp aan dat hij uit deze negatieve
ervaring positieve consequenties heeft getrokken door trouw te blijven aan zijn visie op
de verhouding van Kerk en Staat ook toen een politieke tegenstander het slachtoffer was
geworden van machtsmisbruik.

Om kort en krachtig de invloed van het anonieme conceptplan op de oprichting en
werkwijze van de XXI voor ogen te krijgen volgen enkele saillante punten. Spreekt het
plan ervan dat iedere predikant twee ’directeuren’ zoekt als leden van het op te richten
fonds, in de praktijk gebeurt dit ook.(par. 4.2.1.1)
Noemt het plan van intekening in artikel 11 drie mogelijkheden:
interest gevende obligaties, een directe som en een jaarlijkse contributie,
dezelfde mogelijkheden ziet men in de opwekkende brief aan de gemeenteleden van 24
april 1799 opgesomd.(Bijlage 13)
En ten slotte: artikel 19 van het anonieme plan correspondeert met punt V van de
opwekkendebrief,waar gesprokenwordt vandevervanging overde ’directeuren’, zodra
de inzamelingsactie volbracht is.

Hoewel hij dus niet daadwerkelijk bij de werkzaamheden van de XXI gecommit-
teerden betrokken is geweest blijkt hieruit onmiskenbaar de invloed van le Sage ten
Broek op de instelling van dit lichaam.

1. Gegevens zijn ontleend aan J.R. CallenbachKerkelijk leven van Rotterdamen T. v.d.
Loos, Volledige naamlijst van predikanten der Ned. Herv. Gem. te Rotterdam-
Centrum. GAR N.S.I. C87.

2. Artikel H.J. Jaanus: Ter nagedachtenis van ds Jan Scharp inRotterdams
Jaarboekje1980, 156-175.
G.J. Schutte,Patriotten Prinsgezinden Gereformeerden, 25 v.v.

3. G.A.R. kerkm. 23 juni 1802, bijlage 39.
4. Bijlage 13.
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Bijlage 13

OPWEKKENDE BRIEF AAN DE ROTTERDAMSE GEMEENTELEDEN TER BEGELEIDING

VAN DE EERSTE FINANCIËLE ACTIE EN INTEKENBILJET D .D. 24APRIL 1799.

Aan deLEDEN van deNEDERDUITSCHE
HERVORMDE GEMEENTEbinnen deze

Stad, en allen die belang stellen
in de voortduring van den Openbaren

Godsdienst by dezelve Gemeente.

GELIEFDE BROEDERS EN ZUSTERS!

Het is aan de XXI Gecommitteerden uit uwe Gemeente gebleken, dat, gelyk in andere

Gemeenten, zo ook in ’t byzonder in de Walsche Gemeente binnen deze Stad, zich een
aantal Notabele Leden heeft opgedaan, die, by de algemeene bekommering over de
nadeelige gevolgen, welke het ophouden der tegenwoordige wyze van bezoldiging harer
Leeraaren en andere Kerkelyke Beambten of Bedienden, na het eindigen der drie jaren
respyt by de Acte van Staatsregeling verleent, natuurlyk en noodwendig voor de
Hervormde Gemeenten hebben moet, van begrip waren, dat tegen die gevreesde
onheilen niet te spoedig konde worden voorzien.

Eene Commissie uit de Walsche Gemeente heeft aan de XXI Gecommitteerden een
Plan medegedeeld, volgens ’t welk, op aandrang van hare bovengemelde Leden, aan
yder de gelegenheid word opengesteld, om de grondslagen te leggen, waarop de
vereerers van onzen God en Zaligmaker, die tot de Hervormde Kerk behooren, hunne
hoopkunnenvestigen,van teneindederdrie respyt jarenhunnenopenbarenGodsdienst,
zonder stremming of verwarring, te blyven uitoeffenen.

Onder de beweegredenen tot het bespoedigen dezer zaak, teld men ook het
vooruitzicht, dat Menschen, die tot nog toe alleen door de onzekerheid worden
teruggehouden om iets van hunne Nalatenschap, by uitersten Wil, tot de instandhouding
van den openbaren Godsdienst aftezonderen, veel gereeder tot een dadelyk besluit zullen
komen, wanneer zy vernemen, dat daar aan met de daad gewerkt word, en ’er Fondsen
zyn, aan welke de makingen kunnen geschieden.

Daar dit alles nu op de vriendelykste en nadrukkelykste wyze aan de aandagt der XXI
Gecommitteerden is gebragt geworden, hebben deze niet van zich kunnen verkrygen,
hier van blootelyk kennis te nemen, maar veel eer van hunnen onlochenbaren plicht
geoordeeld, van deze opening een nuttig gebruik te maken, door die aan hunne
Kerkgenooten op de best mogelyke wyze mede te deelen, en de volgende gewigtige
bedenkingen aan derzelver aandachtige overweging aan te beveelen.
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1. Dat van den tyd, binnen welke de middelen ter instandhouding van den openbaren
Eerdienst niet slegts ontworpen, maar (wil men verwarring voorkomen) dadelyk in
werking behooren gebragt te zyn, reeds een derde deel verloopen is.

2. Dat (gelyk vry kenbaar is) de gevoelens ook van hun, die te dezer zake werkzaam
zyn of moeten zyn, nopens de keus der middelen en de wyze der uitvoering, zeer wyd
uit een loopen: terwyl sommigen meenen, dat de zorg voor de gantsche Vaderlandsche
Kerkop eens enalgemeen moetplaats hebben; waar toe byeenigen het te zamenbrengen
vanduurzameFondsenalsnoodig,byanderenhetdoenvan jaarlykscheContributienals
genoegzaam geoordeeld word; daar onder-tusschen anderen, die omtrend het
laatstgemeldeevenzeeronderlingverschillen,daar inwedermetelkanderen instemmen,
dat in de eerste plaats by elke Kerkgemeente voor zich zelve behoort gezorgd te worden,
en dat de belangen van andere, zelfs onvermogende Gemeenten, slechts in de tweede
plaats in aanmerking moeten komen, en alleen zo verre zulks zonder eigen benadeeling
zal kunnen geschieden.

De XXI Gecommitteerden onderstellen onder hunne Kerkgenoten te veel
menschkunde en ervarenheid, dan dat dezelve niet zouden overtuigd zyn, dat zodanige
speculative gevoelens, welker voorstanders yder de schynbaarste redenen aanvoeren,
in zo groot een Lighaam als waar uit ons Kerkgenootschap is te samengesteld,
opteruimen en te vereffenen, eene byna onmogelyke zaak is; terwyl de tusschenkomst
van een Burgerlyk of Rechterlyk gezag in den tegenwoordigen stand der zaken noch
ingeroepen noch verwagt kan worden: en wie kan zich dan onzen toestand zonder
krimpend hart voorstellen, wanneer hy zich verbeeld, dat den 23. April 1801 daar zynde,
dan nog zoude moeten beslist worden de wyze van tesamenbrenging van die middelen
van bestaan, welke dan reeds voor den Kerkelyken Leeraar of Beambten onontbeerbaar
zouden zyn?

Zoude men zich niet mogen vleijen, dat wanneer yder edelmoedig Christen, zyn eigen
begrip en gevoelens voor een tyd latende slapen, en de belangen van den Godsdienst
slegts in het algemeen behartigende, van nu af naar vermogen toebracht of toezeide, ’t
geen ter bevordering van dien vereischt zal worden, de beslissing der verschillende
gevoelens, onder Gods zegen, onvergelyklyk gemakkelyker zal worden; daar
integendeel alle ontwerpen, ’t zy algemeene, ’t zy byzondere, geheel onzeker schynen
te zyn, zo lang men onkundig is van de bydragen, welke door de byzondere Leden van
elke Gemeente, of in eens, of jaarlyks zullen worden gedaan.

Al het voorgestelde rust op de vooronderstelling, dat van de milddadigheid van onze
Kerkgenoten binnen nog twee jaren geen gebruik zal behoeven gemaakt te worden:
ondertusschen is het zeker, dat men al vroeger zal dienen bedagt te zyn op het vervullen
van kleinerenooden, welke tot denKerkendienst behooren.Hier toebehoord ookvooral
de overneeming der Kerkgebouwen, waar over reeds onderhandelingen met de
Municipaliteit zyn aangevangen, van welker uitslag de XXI Gecommitteerden niet
zullen nalaten de Gemeente behoorlyk kennis te doen hebben; gelyk zy reeds by
voorraad kunnen melden, dat tusschen hun en de Broederen Commissarissen uit de
Walsche, Engelsche en Schotsche Gemeenten eene zeer aangename en Broederlyke
vereeniging plaats heeft, om van het geen de Kerkgebouwen betreft een gemeene zaak
te maken.
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Dit alles en wat meer betrekking heeft tot de zaken waar toe de Qualificatie van een
groot aantal van Medeleden of Kerkgenoten van de Nederduitsche Hervormde
Gemeente op ons is verleent, met elkander rypelyk overwogen hebbende; hebben wy
gemeent het voorgestelde, door deeze, ook ter overweging van onze Gemeente te
moeten geven en aan dezelve tevens voortedragen een Plan, geschoeid op den Leest van
dat, ’t welk ons door de Commissie uit de Walsche Gemeente is medegedeeld; hier in
bestaande:

Nevens een Exemplaar van deze, zullen aan de Huizen van alle Hervormden tot de
Nederduitsche Gemeente behoorende, worden rondgebragt gedrukte Billietten, welke
yder uwer verzogt word te onderteekenen en daarop intevullen zodanig eene Som als hy
zal gelieven, ’t zy éénmaal, ’t zy by Jaarlyksche Contributie, of op beide wyzen,
toetebrengen, tot den instandhouding van den Dienst van God. Die onverhoopt mogt
overgeslagen zyn, zal zich van zodanig een Billiet aan de Ker-kenraads Kamer kunnen
voorzien. En men zal de rondgezondene of afgehaalde Billieten op den 20 Mey weder
terug doen halen.

Deze Inschryving geschied op de volgende Voorwaarden:

I.

De Fournissementen en Contributien zullen geschieden op Quitantien, geteekend
door twee der Broederen, tot het bestuur van dit Fonds, volgens Art. III, gecommitteert.

II.

Men zal in betaling der Fournissementen of Giften voor éénmaal, aanneemen geld,
of ook Obligatien ten laste Holland, de Generaliteit, Marine en Bataafsche Republiek;
gelyk ook Recepissen op Maandgeld ten laste der Kerken binnen deze Stad: zo als
Inschryvers zelve zullen goedvinden voor zich te bepalen.

III.

Provisioneel zal het Fonds geadministreert worden door de BroederenRudolf Mees,
Wouter Johannes Schellink, Christiaan Willem Schuller, Volkert van der Willigen en Jan
van Koetsveld,die zich op aandrang der overige Gecommitteerden daar toe wel hebben
willen leenen; in welke Administratie zal worden in agt genomen, dat daar uit geene
betalingen zullen geschieden, dan die van een onverwylde noodzakelykheid zyn, en de
overige penningen zo veel mogelyk belegt zullen worden, om uit de vrugten derzelve
’t Jaarlyks Inkomen voor ’t vervolg te vergrooten.
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IV.

Zo ras door de gedane Inschryvingen zal blyken op hoe groot eene Som het Jaarlyks
Inkomen, zo by onze als by de overige Hervormde Gemeenten dezer Stad, zal kunnen
worden gerekent, zullen de XXI Gecommitteerden, met Commissarissen der andere
Gemeenten, terstont overgaan ter ontwerping van een Plan over ’t nuttigst gebruik dier
Inkoomsten; en zy wenschen, dat de Inschryvingen zo ruim zullen zyn, dat zy in ’t zelve
niet alleen de Nederduitsche Gemeente, en alle de Hervormde Gemeenten dezer Stad
zullen kunnen begrypen, maar dat zy ook ruime bydragen tot de algemeene behoeften
der Nederlandsche Kerk en ondersteuning van behoeftige Gemeenten zullen kunnen
voorstellen.

V.

Indien binnen de drie Jaren by de Acte van Staatsregeling toegestaan, geen algemeen
Plan voor de onderscheidene Gemeentens is ontworpen en by onze Gemeente en de
overigen aangenomen, zullen door en uit de voornaamste Inschryvers, (waar door zulke
worden verstaan, die of een Obligatie van Een Duizend Guldens, of een Somma van Vyf
Hondert Guldens in geld hebben geschonken, of wel een Jaarlyksche Contributie van 50
Guldens hebben toegezegt, alles wel meerder maar niet minder) worden verkozen een
getal van Twaalf Personen; en de Eerw: Kerkenraad, als zynde ten allen tyde aange-
merkt als het Vertegenwoordigend Lighaam der Gemeente, worden verzogt om uit
deszelfs Leden te verkiezen zes Personen, om zich te vereenigen met de Twaalf
Personen, door de Contribuanten verkozen. Deze Agttien Personen zullen beslissen
door wie dit Fonds by vervolg zal besteed en bestuurt worden, tot de meeste bevordering
van den Godsdienst en instandhouding van den Openbaren Eerdienst.

Men verstaat dat voor dezulke die, ten deele in Geld, ten deele in Obligatien
fourneren, of die gedeeltelyk in ééns fourneren, gedeeltelyk eene Jaarlyksche
Contributie beloven, deze Fournissementen en Contributien, tot het oogmerk in dit Art.
gemelt, zullen by een gerekent worden, in deze evenredigheid; dat Tien Gulden
Jaarlyksche Contributie,of Twee Hondert Guldens inObligatien in éénsgefourneert,
gelyk zullen worden gestelt aanEen Hondert Guldensin ééns in geld geschonken.

Wy eindigen met Ul. te betuigen, dat het ons tot een onuitspreekelyk genoegen zal
verstrekken, indien wy door dezen weg den blakenden Godsdienst-yver, welke onze
vroome Voorvaders bezielde, op nieuws mogen zien ontvlammen. Trouwens, zoude
de aandrift van velen onzer Broederen in de Walsche Gemeente, ook niet geschikt zyn,
om de Leden onzer Gemeente tot nayver te bewegen? en zouden wy ons niet mogen
vleijen, dat een goed begin hoop zal geven, dat op het einde der drie jaren, wanneer ons
Kerkgenootschap aan hare eigene bezorging zal worden overgelaten, dadelyk zal
blyken, dat onze schoone en belangryke Godsdienst-oeffeningen niet ten val gebragt
zyn, maar wy, ontheven van de vrees, welke thans yder opregt Godsdienst-vriend
beklemd, het hoofd moedig zullen durven opsteken, om den God en Vader van onzen
Heer Jezus Christus en den verheven Koning der Kerke met dankbare Lofgalmen te
verheerlyken.
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DeAllerhoogstebekroonedezepogingenmetZynenhoogstnoodigenZegen,enonze
Kerkgemeente met den bestendigsten bloeistand!

De Een-en-twintig Gecommitteerden uit de
Hervormde Gemeente.

ROTTERDAM En Uit derzelver Naam:
den 24 April 1799.

J. VAN DER MEY,
N.H. VAN CHARANTE,
M.M. VAN DER LOEFF,

W. DE PRIL,
G. J. VAN DEN BOSCH.

T e R O T T E R D A M,

Ter DRUKKERYE van N. CORNEL, Drukker en Boek-
verkooper op de Meent, 1799.
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Inteekening voor een Geschenk in ééns.

Ingevolge het Plan, door de XXI Gecomitteerden uit de Nederduitsche Hervormde

Gemeente, aan dezelve voorgedragen, belove ik Ondergeteekende, op den ....... .....
dezes Jaars 1799, aan Commissarissen uit dezelven te zullen fourneren

ter instandhouding van den openbaren Godsdienst der Hervormden.
Rotterdam den Mey 1799.

Inteekening voor een Jaarlyksche Contributie.

Ingevolge het Plan, door de XXI Gecommitteerden uit de Nederduitsche Hervormde

Gemeente, aan dezelve voorgedragen, belove ik Ondergeteekende, op den I Augustus
dezes Jaars 1799, en voorts yder Jaar, ten zelfden dage, myn leven lang gedurende, of
zo lang myne omstandigheden zulks zullen toelaten, aan Commissarissen uit dezelven,
of volgende Bestuurders van ’t Kerkelyk Fonds, te zullen contribuëren

ter instandhouding van den openbaren Godsdienst der Hervormden.
Rotterdam den Mey 1799.

Inteekening voor een Geschenk in eens en voor een Jaarlyksche Contributie.

Ingevolge het Plan, door de XXI Gecommitteerden uit de Nederduitsche Hervormde

Gemeente, aan dezelve voorgedragen, belove ik Ondergeteekende, op den dezes
Jaars 1799, aan Commissarissen uit dezelven, te zullen fourneren

en nog boven dien op den I Augustus dezes Jaars, en voorts yder jaar, ten zelven dage,
myn leven lang gedurende, of zo lang myne omstandigheden zulks zullen toelaten, aan
gemelde Commissarissen, of volgende Bestuurders van het Kerkelyk Fonds, te zullen
contribuëren

ter instandhouding van den openbaren Godsdienst der Hervormden.
Rotterdam den Mey 1799.

Dit Billet zal op den 20 Mey worden terug gehaald.

GAR. kerkm. bijlage 10.
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Bijlage 14

REDEVOERING VAN N.H. VAN CHARANTE BIJ DE BEËINDIGING VAN ZIJN WERK -
ZAAMHEDEN VOOR DE XXI GECOMMITTEERDEN VAN ROTTERDAM

"Zo eindigen wij dan mijne heeren en medebroeders, onze werkzaamheden ter
instandhouding van den openbaren Godsdienst der Hervormden en in ’t bijzonder van
de Nederduitsche Gemeente dezer stad.
Nu eindigen die in merkelijk gunstiger omstandigheden, dan waar in ons Kerkge-
nootschap, en deze gemeente zich bevonden, wanneer zij onze hulp vorderde ter harer
redding.
Toen had het Staatsbestuur zich van de Kerk scheidende, aan het Hervormd Kerkge-
nootschapdien invloedtoeverzigtenbeschermingontzegt,welkehetzedertmeerdan
twee honderd jaren had genoten, en aan welke het hare vereeniging, de handhaving
der kerkorde, en de bewaarde zuiverheid der leer schuldig was. Het was gedaan met
het gezag der kerkvergaderingen. Yder moet God dienen naar de overtuiging van zijn
hart, en wierd, zoodoende de bescherming der maatschappij toegezegt.
Caracteriseerende leerstellingenderhervormden,wierdenopentlijk, zelfs indehooge
staatsvergaderingbespot,ende leeraarsonzerkerke,opdestraten,doormoedwiligen
uitgejouwt.
Nog meer, de goederen, welke door onze voorvaders, alleen te bevordering van den
godsdienst waren geschonken, en door den voormaligen souverein, onder deszelfs
beheer genomen, om daar uit der leeraaren tractementen te voldoen, deze goederen,
bekend onder de naam van geestelijke goederen waren bij de Staatsregeling van 1798
voor den lande aangeslagen, en tot geheel andere einden bestemt geworden.
Nog drie jaren, en langer niet, zoude men daaruit, aan de gemeenten der voormaals
heerschende kerk (zo noemde men ons kerkgenootschap) de tractementen hunner
leeraaren uitreiken, maar na den 17n maart 1801, moesten de gemeenten zelve zorgen
voor het onderhoud haaren leeraaren.
Aan krankbezoekers, voorlezers en andere kerkelijke beampten wierd bij de
staatsregeling niet gedagt en dezelver tractementen, uit dien hoofde onbetaald
gelaten.
De kerkgebouwen ja, deze konden de hervormden, waar zij de meerderheid
uitmaakten, behouden met de daaraan verbonden kerkgoederen, mits dat zij aan de
joodsche roomsche en dissentieerende kerkgemeenten derzelve aandeel in de ge-
taxeerde waarde dier kerken en goederen betaalden; doch, op dat ook dit niet te
voordelig voor de hervormden zoude zijn, waren er die dagten, om de kerkhoven in
’t regt van ’t begraven, de kerken afteneemen, en uit al den last van het onderhoud
dier oude groote gebouwen, de hervormden op te dringen, zonder hun de middelen
te laten, waaruit dit onderhoud tot dus verre was bekostigd. Zoo stonden de zaken der
hervormden en onzer kerkgemeenten, toen wij geroepen wierden om, waar het
mogelijk, in denzelver nood te voorzien.
Gij zaagt de mogelijkheid van dit werk, gij voorspelde u daarin niet weinige
zwarigheden en tegenstand te zullen ontmoeten en welligt met ondank beloont te
zullen worden doch daar de nood dringende was wildet gij u niet onttrekken aan een
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last, welke in den weg der voorzienigheid u wierd opgelegt, gij aanvaarde de
commotie en in vertrouwen op de hulp van Hem voor wiens vereering gij zoudt
arbeiden alsook gij, met doorzichtig beleid en moedige vastheid, de zaak aan te
vatten.
Danreedsschielijksondektzichbij ’t grosdergemeenteeenaanmerkelijke lauwheid.
Welk een moeite had het in, eene qualificatie op ons door de gemeente getekend, te
krijgen en echter, na al die moeite, wat het getal der teekenaars, na evenredigheid van
de grootte der gemeente nog zo gering, dat wij ons nimmer gecommitteerden der
gemeente hebben durven noemen.
Doch boven al bleek dit, toen wij de gemeente tot eene inteekening verzogten, voor
de behoeften van den Godsdienst er waren ja eenige, die zich als edelmoedige
voorstanders van den Godsdienst, door hunne inschrijvingen deden kennen doch,
noch Uwe opwekkingen, noch uw voorbeeld, waren genoegzaam, om van het gros
der gemeente een genoegzame toelaag te verkrijgen, en velen onttrokken zich
volstrekt, onder de gezogste voorwendsels.
Voorwaar eene zeer ontmoedigende belevening voor de commissie, die niets konde
daarstellen, zonder de medewerking der gemeente, en hare vrijwillige contributien,
maar ’t geen nog verergert wierd, door de tegenwerking, welke men al vroeg
ontdekte, echter meer in andere gemeenten dan wel hier en wel van eene zijde,
waarvan zij nimmer had behooren voor te komen, deze tegenwerking, welke ontstond
uit een zoo onvriendelijk als ongegrond vermoeden, dat de commissien zich een
oppergezag over de Kerk zouden aanmatigen en op de rechten en vrijheden der
kerkvergaderingen inbreuk wilden doen.
Dan bewust, van zelve na geene overheersching te staan, en weetende dat de
bedoeling der verenigden gemeente commissien niet was, de kerkelijken te vernede-
ren, maar integendeel om het wankelend gezag der kerkvergaderingen te schragen,
endederzelver leeraaren tehandhaaven,zonderwelkebeidedeopenbareGodsdienst
niet kan worden instand gehouden, bekreunde gij U zulker vermoedens niet, maar
dezelve door daden wederleggende, bemoeide gij U met geen zaken, kerkeraad, ook
niet met zulke, waarin gij, met rede, zoudt hebben kunnen vorderen, gekent te
worden, en gij vermijde zorgvuldig alle aanleiding tot verschillen.
Alles aan de tijd overlatende verzekert dat wanneer de nood bij het ophouden der
betalingen uit ’s lands en stedelijke cassen neep, men bij de gemeente meer bijstand
zoude vinden en de tegenwerking van zelve zoude ophouden, gingt gij rustig doch
bedaard voort, gij zorgde, door de betaling der kerkbeampten dat in dat gedeelte van
dendienst,waartoezij geroepenzijngeenestilstandkwam, -gijbevorderdederigtige
betaling van de traktementen der predikanten - gij verzamelde een fonds, wier leden
de last der contributien bij verval zouden verligten, gij ontwierp met de gecommit-
teerden der andere Hervormde Gemeenten dezer stad, voodeelige schikkingen op het
stuk der kerkgebouwen, gij maakte de nodige voorbereidselen tegen het gedugte
tijdstip, dat de last van het onderhoud der leeraaren en verdere Godsdienstbehoeften,
opdegemeentezoudenkomen-gij vereenigdeumetdecommissienuit anderesteden
en plaatsen van dit gewest, om de geestelijke goederen weder te eischen en gij waart
met hun werkzaam, om door wijze schikkingen, aan het kerkbestuur de verloren
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vastheid weder te geven, en ook aan minvermogende gemeenten het genot van den
Openbaren Godsdienst te verzekeren.
Deze uwer ijver en werkzaamheid werd echter door voorzigtigheid bestuurt, en
wanneer ontijdige bekendmaking uwer ontwerpen, geen voordeel konde aanbrengen
al te haastig voortgezette pogingen nadeel zouden veroorzaakt hebben, naamt gij
liever den schijn van werkeloosheid aan en getroostte u den opspraak deswegen, dan
door drift de zaak te bederven.
Dan hoe wel berekent uw maatregelen en ontwerpen waren, hoe geschikt naar de
omstandigheden, waarin wij destijds verkeerden, de vooruitzigten waren en bleven
donker - zoude de gemeente verarmt door verliezen in den oorlog, zugtende onder
een buitengewone duurte der levensmiddelen, gedrukt door nimmer ophoudende
zware belastingen. vermogend genoeg zijn om Jaarlijks op te brengen, hetgeen tot
instandhouding van den Godsdienst wierd vereischt - zoude, zo al eens het vermogen
nietontbrakereenealgemeenewelwillendheidgeweestzijn,omdaartoeeengedeelte
zijner inkomsten op te offeren?
Zoude het ontwerp door de commissie voortedragen, welke dan ook bij het
meerderdeel der gemeente goedgekeurt zijn, of had men, met een daarop allerlei
wijze er dwaaze aanmerkingen te verwagten? - al was het dan maar om zich onder het
voorwendsel van de contributien te onttrekken.
Voorwaar een donker vooruitzigt, dan niettemin begreept gij in uwe pogingen
getrouwelijk te moeten voortvaren, en de uitkomst derzelve eerbiedig te moeten
overlaten aan Hem van wiens zegen het wel gelukken van allen, ook van de best
beraamde ontwerpen, geheel afhankelijk is.
Uwe hoop wierd niet beschaamt de uitkomst was geheel anders, doch veel
gewenschter dan gij van ontoereikende pogingen, bij mogelijkheid kondt verwagten.
De schoone verdediging van ’t regt der hervormden op de geestelijke goederen, in het
request der algemeene vergadering* vervat, en de kloekmoedige wederleggingen van
alles, wat daar tegen bij stadts commissien en van buiten wiert ingebragt wekte de
moed der hervormden op, van alle oorden des lands wierde soortgelijke adressen
aangeboden, en de belangen der hervormden met bescheidenheid, doch niet te min
met groote vrijmoedigheid en ernst aangedragen.
Ook zelfs in de Staatsvergadering begon het intrest des Hervormden Kerkge-
nootschap, allengskens meer boven te drijven, eene verlenging van den drie jarigen
termijn der betaling van, de predikanten en professoren, voor nogh één jaar, met eene
openstelling der charterkamer voor de hervormden, om daar de bewijzen voor hunne
regten optezamelen, was de eerste dageraad ener gunstige omwending van ons lot.
Gij ziet, hoe de belangen voor ons kerkgenootschap, zedert meer en meer wierden
begunstigd en kent de veranderde schikkingen ten voordeel van ’t zelve bij de
vernieuwde staatsregeling. Hier wierden ons de kerkgebouwen en kerkoederen,
zonder uitkeering verzekert. De kerkelijke beampten verkregen hunne traktementen
uit de politicque cassen weder. De betalingen der leeraars wierden zolang uitgestrekt,
tot dat bij de wet voorzien zoude zijn, in de wijze, om dezelve door de gemeenten te
doen geschieden.
Bekent is’t hoe zedert, deze artijkelen op de gunstigste wijze voor de hervomden zijn
uitgelegt geworden, hoe het Staatsbewind telkens met aangenaame besluiten het

* Hiermede zal het Hollandse Stedenberaad bedoeld zijn.330



kerkgenootschap verblijd heeft, en in augustus laatstleden besloot, de Synoden der
hervormden weder met publijcque authoriteit, op ’s lands kosten en in het bijwezen
van zijne commissarissen, te laten houden.
Welks eene verandering! wij zien het verdrukt Hervormd Kerkgenootschap bijna op
denzelfden voet hersteld, waar in het voor de afscheiding van Kerk en Staat zich heeft
bevonden! Wie moet hier niet de bestuurende hand eener goddelijke voorzienigheid
erkennen, welke de harten van de regeerders der volken neigt als waterbeeken
waarheen zij wil? - Wie moet haar niet danken voor het daarstellen van iets ’t geen
wij niet konden voorzien; noch in alle onze pogingen bij mogelijkheid verwagten!
Veele van onze ontwerpen en van die der algemeene vergadering hebben daarmede
alle gebruik, immers vooralsnog verlooren, en ik wensche hartelijk dat zij nimmer
mogen te stade komen, maar zullen wij ons hierover beklagen alsof wij voor niet
hadden gearbeid.
Neen mijn heeren, ik agtede integendeel dat onze pogingen bekroont zijn met een
zegen grooter dan de gelukkigste uitkomst onzer ontwerpen zoude hebben kunnen
opleveren, en ik voor mij houde dit voor een goddelijke goedkeuring op onze
verrigtingen, zouden wij dan klagen over verloren arbeid? - niet klagen maar danken.
Hoe gunstig zich in vergelijking van eenige vorige jaren de toestand des Hervormden
Kerkgenootschaps voordoet moeten wij echter niet wanen, dat alle zwarigheid voor
altoos is geweken, de beroerde staat van het vaderland, de onzekerheid van ons
staatsbestuur, de uitgeputheid der geldmiddelen en wat men meer zoude kunnen
noemen verwekken een blijvende bekommering over het toekomstig lot van ons
kerkgenoortschap-zeervoorzigtighebbendegecommitteerdendercontribuantenen
des kerkeraads daarom gehandelt, met eenstemmig en juist overeenstemmende met
de gedagten dezer vergadering, te bepalen, dat het bijeenverzamelde fonds zoude
bewaart en vermeerdert worden, en met eene commissie te benoemen, voorzien van
behoorlijke volmagt, om in alle voorvallende ongelegenheden, werkzaam te zijn ten
nutte dezer gemeente.
Geeft gij mijn heeren die nu aftreedt uw bestuur aan deze nieuwe commissie en
ontrekt u echter harer niet, wanneer zij uwe raad, hulp & medewerking vordert, en
wanneer gij daartoe bij de jaarlijksche verandering geroepen wordt, weigert ook gij
niet, u in die commissie te laten gebruiken.
Intusschen laten wij allen steeds waakzaam zijn voor de belangen der Hervormde
Gemeenten, en dezelve, haars leeraars en allen die aan denzelver opbouw arbeiden
ten minsten met onze voorbeden ondersteunen.
Scheiden wij nu van elkander en nimmer zullen wij hoop ik vergeten de liefderijke
verkeering en goede overeenstemming met welke wij ons werk hebben mogen
verrigten - daar de grootheid van ons getal het onmogelijk maakte dat wij allen
gelijkelijk werkzaam waren, bemerkte ik nimmer eenig ongenoegen bij hun, die een
ruim deel der werkzaamheden op zich zagen laaden, noch ijverzugt deswegens bij
hun, die daarvan meer wierden verschoont.
Weinig verschil was er in gevoelens - één in oogmerk, één in ijver, één in vrede-
lievendheid, waren wij doorgaans eenstemmig, of daar wij de scheenen te verschillen,
gemakkelijk te vereenigen; of gereed om ons aan het gevoelen der meerderheid te

331



onderwerpen. Bescheidenheid, vriendelijkheid, toegevendheid voor elkander
caracteriseerden uw raadslagingen!
Vergun mij en mijn heeren! dat ik dit zeggende ook aan mijzelve denke, door u
gevorderd om het voorzittersschap dezer vergadering waartenemen heb ik dit alles,
tot mijn voordeel, zeer aanmerkelijk mogen ondervinden en ik erken met
dankzegging, de hulp die gij mij hebt bewezen, de achting met welke gij mij hebt
bejegent, de liefde met welke gij mijne misslagen bedekt hebt, en de goedkeuring
waarmede gij mijne verrigtingen hebt gelieven te vereeren.
Hoe gaarn wenschte ik dat hier noch tegenwoordig ware de braave Van der Meij, op
dat ik hem mijne dankzegging mogte doen, voor de diensten die hij door zijn beleid,
kunde en voorzichtigheid, aan deze vergadering heeft bewezen, dat ik ook hem
opentlijk mogt bedanken, daarvoor dat hij mij, door zijn wijze raad en bestuur voor
uwe dienst als ’t ware gevormd heeft, zijn assche ruste in vrede, zijne gedagtenis
blijve bij alle braven en zegening.
Mijn heer vicepraesident uwe bereidwilligheid om mij behulpzaam te zijn, en de
diensten welke gij mij hebt toegebragt wanneer mij ongesteldheid of zwakheid
verhinderdendeze vergadering waartenemen,vorderen mijne opregte dankbaarheid.
Ook u, moet ik voor mij en voor de vergadering bedanken heer secretaris welke zo
net als getrouw, de verrigtingen der commissie hebt te boek gesteld.
Ja u allen mijn heeren wil ik bedanken voor het geen gij ten nutte der gemeente in
deze commissie hebt verrigt.
Hoe gaarne zoude ik aan ijder verdiensten in die betrekking regt doen maar ik gevoel,
dat zulks niet welvoeglijk door mij, een medelid uwer vergadering kan geschieden
en dat de meestverdiende lofspraak uit mijn mond een vleijerij zoude kunnen
schijnen.
Maar dit hoop ik dat gij mij zult toestaan dat ik in de naam dezer vergadering, ons
oudste medelid bedake voor de gewigte dienst die hij ons en der gemeente heeft
bewezen in het naauwkeurig waarnemen der finantiele commissie in de bewaring der
gelden, en in het leenen van een gedeelte zijner woning, tot een comptoir voor onzen
ontvang en uitgaaf en dat ik ook deze dankzegging uitstrekte tot die onzer mede-
broeders, welke hem in dit moeilijk en omslagtig werk, hebben bijgestaan.
Mijn heeren en medebroeders ik mag uw geduld niet meer vergen en daar het tijdstip
daar is dat wij zullen moeten scheiden verlangt gij billijk dat ik deze aanspraak
eindige en gij verwagt dat ik dit zal doen met eenige zegenwensch.
Maar wat zal ik wenschen?
Ik zal wenschen dat de Godsdienst voor wier instandhouding gij uw middelen, uwe
tijd, uwe arbeid veil had, in deze gemeente meer en meer bloeije en de heilzaamste
vrugten door tijd en eeuwigheid blijve opleveren.
Ikzalwenschendatdegemeenteuenuwenakomelingensteeds ijverigevoorstanders
hebbe harer godsdienstige belangen.
IkzalwenschendatdeGodsdienstuwe tijdelijkegenoegensverhoogdenuhetgevoel
van tegenspoedige leenige dat ze u ten steun en troost zij in alle de wisselvalligheden
dezes levens dat zij in een uur des doods uwe sterkte zij, en door een vrolijk uitzigt
in de eeuwigheid u bemoedige bij den grooten overstap.
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Ik zal wenschen dat gij dien Godsdienst, welke hier slegts onvolmaakt en met
veelvuldig gebrek word verrigt, eenmaal in de Hemelsche Gewesten op volmaakter
wijze zult uitoefenen en in vereeniging met de vlekkelooze troongeesten, eenmaal
juichen zult Hem die op den troon zit en den lamme zij de dankzegging en de eere en
de heerlijkheid in de kragt, in aale eeuwigheid - amen."

De praeses herinnert de leden hunnen loffelijke gewoonte om derzelver vergaderingen
met gebed en dankzegging aan God te eindigen in proponeert om, ook zulks nu meer
plegtig te verrigten, waarin bij allen zijnde toegestemt, heeft de vergadering biddende
en dankende haare bezigheden besloten.

Waarop in deze vergadering binnentreed de commissie uit de gecombinnerde
vergadering van de contribuanten en van den kerkeraad, in vorige acte gemeld die, bij
monde van professor Smits de XXI gecommitteerden in eene breedvoerige en alleszins
gepaste aanspraak, hartelijk dank betuigt voor alle derzelver meenigvuldige moeitens
en werkzaamheden, met een zo gelukkige uitslag aangewend met heilbedes over de
personen en verrigtingen zo over de leden die deze vergadering hebben uitgemaakt, als
over de commissie die nu van nieuws, haare werkzaamheden zal aanvangen.

Al het welke de praeses Van Charante mede met hartelijke zegenbede kostelijk heeft
beantwoord, en zich daarop tot deze vergadering wendende, zegt hij - geëerde
medebroeders ons werk is geeindigt - wij zijn ontslagen van de ons opgedragen
commissie, en ik eindige mijne presidiale functie met deze verklaring. De vergadering
der XXI gecommitteerden uit de gemeente, ter instandhouding van den Godsdienst, is
ontbonden.

Nawelkeverklaring,de ledenvriendbroederlijkvanelkanderafscheidhebbengenomen
en uit elkander zijn gegaan.

Geresumeert den february 1805
door de Heeren R. Mees, C.W. Schuller & den ondergeteekende
N.H. van Charante.

GAR Kerkm. 2 februari 1804
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Bijlage 15

BEGINSELVERKLARING AFGELEGD IN DE OPRICHTINGSVERGADERING VAN HET HOL-
LANDSE STEDENBERAAD , OP 21MEI 1799

De gecommitteerden uit de gemeentens van Dordrecht enz enz, uitmakende de meeste
classicale steden van Zuid- en Noord Holland onder de Zuid- en Noord-Hollandse
Synoden, 21 mei 1799 in Den Haag bijeen hebben verklaart zich met elkanderen te
vereenigen tot waarneming van de algemeene belangens van de Hervormde Godsdienst
in ons Vaderland en instandhouding der openbare uitoefening van den zelve en te dien
einde besloten de Werksaamheden in deeze bijeenkomst begonnen door meer geregelde
correspondentie en vergaderingen voort te zetten.
En vermits het oogmerk is niet alleen de Gemeenten der Classicale Steden hier present,
maar ook alle andere afwezende Classicale Steden en verder Gemeenten onder beide
Synoden hier boven gemelt ressorterende in deze werkzaamheden te doen delen zoo
hebben de respectieve Gecommitteerden aangenomen om van het bovenstaande kennis
te geven aan de commissiën welk in de Gemeenten der plaatsen onder derzelver
classicaal ressort exteren en derzelver qualificatie van wegen die gemeenten bekomen
hebbende die uittenoodigen om tot bevoordering van ’t voorz. oogmerk mede te werken
en te dien einde de verdere te houden vergaderingen ook hunne ’t wege te doen
bijwoonen ’t zij dan door commissiën der Classicale steden zelve, ’t zij door het
gezamentlijk benoemen en afvaardigen voor een afzonderlijke gecommitteerde met en
benevens dat Lid, welke uit de commissie der Classicale Stad daartoe zal worden
gecommitteert en voor zooverre de afwezende ofschoon tot deze Conferentie
uitgenoodigde Classicale Steden van ’t Classis van Voorne & Putten, van Woerden en
over Rhijnland, van Buuren en van Alkmaar betreft hebben de Gecommitteerden van
Delft,Gouda,DenHaagenHoorn respectievelijkopzichgenomenendezelvenadervan
dit geresolveerde te doen kennis hebben en dezelve te engageren om niet alleen tot een
volgende Vergadering toe te treden maar ook intusschen die zaak in haar Classicaaal
ressort op de wijze als boven gemelt te behandelen en in aanmerking genomen zijnde
dat volgens ingekomen informatie de aart en inrigting der Amsterdamsche commissie
’t uitnoodigen derzelve tot hier toe niet heeft toegelaten, zo zijn verzogt en
gequalificeerd de gecommitteerden van Haarlem en Hoorn, om van wegens de
vergadering alle mogelijke devoir aan te wenden in dezelve commissie op den voet der
overige geconstitueert te krijgen, ten einde ook dezelve in Staat zij de geprojecteerde
volgende vergaderingen bij te wonen en bij onstentenisse van dien, deze vergadering te
dienen van derzelve consideratiën en advies hoedanig ten deze nader zoude kunnen
worden gehandelt op dat alzo moge worden bereikt ’t hoofdoogmerk deze Vergadering
zijnde ’t daarstellenvaneen Ligchaamrepresenterendealle HervormdeGemeentenvan
(sic)debovengenoemdeSynodenbehorende,endaardoorgrond te leggen totuitbreiding
dezer werkzaamheden zo mogelijk ook door de verdere gedeeltens dezer Republiek.

GAsG. inv. nr. 634
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Bijlage 16

RAPPORT BETREFFENDE MIDDELEN OM AAN HET HERVORMD WEZEN VASTIGHEID

EN VEREENIGING TE GEVEN , GEPRESENTEERD IN DE VERGADERING VAN HET

HOLLANDS STEDENBERAAD OP 23APRIL 1800

De Gecommitteerden tot het 3de Point, in hunne
handen gesteld, by het besluit dezer Vergadering
van den 21ste Mey 1799; inhoudende, om te
onderzoeken:Welke middelen by de hand kunnen
worden genomen, om aan het Hervormd wezen
in ons Vaderland zodanige vastgheid en vereeni-
ging te geven, of te doen behouden als tot bevor-
dering van den Godsdienst noodig is?hebben
de eer, voor Rapport, het volgende aan deze
Vergadering voortedragen.

Het is ontwyfelbaar, dat de vastigheid en deugdelykheid van een saamgesteld

ligchaam daar in gelegen zy, dat alle deszelfs byzondere deelen, op zig zelf behoorlyk
kunnen werken; en daar en boven zo in verband en samenstemming met elkander staan,
dat zyéén, en eengehéélwerktuig uitmaken, hetwelk aan het groote doeleinde, waar toe
het geschikt was, beäntwoordende, eene geregelde, bestemde, en volledige werksaam-
heid hebben kan.

De byzondere deelen nu van het Hervormde Wezen in ons Vaderland zyn, (dit kan men
vooronderstellen, of zou ligt te bewyzen vallen) alle de onderscheidene Gemeenten,
welke, ieder door eenen Kerkenraad gepresenteerd, ook als Leden van het geheele
Hervormde wezen hunne bepaalde werksaamheid hebben.

Deze byzondere deelen, in zeekere opzigten van elkander onafhankelyk, zyn egter aan
elkander verbonden, door Classen en Synoden; en kunnen dus, in zekere opzigten, als
één geheelworden aangemerkt; hetwelk zig in een Nationaal Synode, by representatie,
vertoont, of vertoonen kan.

De omstandigheden des tyds schynen aanteraden, om veele redenen zo weinig
mogelyk aftebreken; maar

a.) Deze Classen en Synoden, zo lang en in zo verre zulks mogelyk is, te laten blyven,
zo als zy zyn:
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b.) Het Kerkelyk-politiek ligchaam, het welk thans, op en- overneemt de zorgvoor; en
het instandhoudenvanden Openbaren Hervormden Godsdienst, op soortgelyke wyze
interigten, als het louter kerkelyke ligchaam; zo verre, namelyk, de grondslagen aangaat;
ten einde te gemakkelyker te kunnen samenwerken en corresponderen.

Dienvolgens zal het noodig zyn.

I. Dat er in elke Gemeente worde aangesteld eene Commissie, even gelyk de
KerkenraaddeGemeente representeerende;haargezagvandezelveontlenende;en
aan haar verantwoordelyk, met opzigt tot alle de Pointen, welke aan haar speciaal
gedemandeerd zyn, of natuurlyker wyze voordvloeïen uit het generaal mandaat: de
zorgenamelykvooren deinstandhouding van den Openbaaren Hervormden Gods-
dienst.

II. Dat er in elk Synodaal ressort (de twee Hollandsche voor één gerekend) een kerke-
lyk-politiek ligchaam zy, of worde opgericht; bestaande uit de afgezondenen, uit
elk der respective Classen; welke alle, met behoorlyken last en qualificatie
voorzien, te samen zullen uitmaken, het kerkelyk-politiek ligchaam van dat
Synodaal ressort.

III. Dat er door deze gewestelyke ligchamen, op eene wyze, nader te bepalen,
verkozen worde (a) eeneVergadering of Collegie van algemeene directie; het welk
dadelyk by de hand neemt en uitvoert, dat geen, wat tot de algemeene belangen van
het Hervormd wezen kan en zal geoordeeld worden te behoren; de onderscheidene
Synodalegewestelyke ressortenalseen ligchaamrepresenteert; en,alszodanig,als
het geheele Hervormde wezen in Nederland, eenigheid, vastigheid, bestemde, en
geregelde werksaamheid geeft.
Deze zyn de groote trekken van dit nieuwe, en, door de omstandigheden des tyds,
noodzakelyk geworden gebouw.

Dezelve in detail uittewerken, zoude prematuur zyn, zo lang men niet weet, of deze
eerste linëamenten aan de Hervormden in ons Vaderland, over het algemeen behagen
zullen.

Daar men egter van Gecommitteerden iets meer, dan deze Grondschets, verlangen
zal, willen zy deswegens zig niet onttrekken, van hier over, het een en ander nog te
zeggen, en deze hunne reflectien ook in drie Classen verdeelen.

(a) Dit stuk behoort tot het geheel; vermits, zonder dit, de zaak van het Hervormde weezen in Nederland niet
volledig behandeld, en dus aan het geheele oogmerk deezer Commissie niet kan beantwoord worden: ook kan
daaruit, door de andere Synodale Ressorten, gezien worden, op welke eene wyze men zig met elkander zoude
kunnenvereenigen, teneindeaanhetHervormdeweezen ingeheelNederlandeenheidenvastigheidtegeeven.
Het geen niet zoude kunnen worden opgemaakt, byaldien men zig alleen by het Stedelyke en Gewestelyke
bepaalde.
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A R T. I.

Wat de Kerkelyk-politieke Commissie in de Gemeenten betreft; Deze behoren
gratis te fungeeren; en zijn:

a.) Uit den boezem derGemeente, en wel Ledematen;welke, voor het in functie treden
zullen moeten beloven; dat zy zullen vasthouden en maintineeren de ware
Christelyke Gereformeerde Religie; gelyk dezelve, volgens de vastgestelde en
aangenome orde, alomme, in de, voormaals Nationaale, Hervormde Kerke dezer
Landen geleerd en gepredikt wordt.

b.) Onafhanklykvan, maar in goede betrekkingtotden Kerkenraad; al is het, dat in de-
zelve Leden van den K.K. gevonden worden.

c.) Voorzien met behoorlykemagt, en verbindendetoezegging, dat de Gemeente zig
niet zal onttrekken, om hunne werksaamheden dadelyk en effacieus te ondersteu-
nen.

d.) Noch tepermanent noch tetemporair Het eerste toch leidt totoverheersching
het tweede totonbedrevenheidenonvastigheid.

Hunne werksaamheden zullen voornamelijk bestaan (b);

a.) In het uitvinden en daarstellen van Fondsen en Geldmiddelen noodig voor alle
de plaatselyke behoeften, als:

I. De plaatselyke Tractamenten der Leeraaren, boven het geen hun in ’t
algemeen, als Leeraars der Hervormde Kerk, gewestelyk mogte worden
toegelegd.

II. De onkosten tot onderhoud van kerken enz. en derzelver Bedienden.

III. De Salarissen van Krankenbezoekers, Cathechiseermeesters enz.

IIII. En alle verdere pecuniëele arrangementen.

b.) In het zorgdragen, dat, op zyn tyd, de Contributien tot de plaatselyke en algemeene
Uitgaven opgebragt, en in de algemeene Casse gestort worden, op dien voet, zo
als zulks nader zal worden bepaald en afgesproken (c),

(b) Of het met opzigt tot kleinere Gemeenten, ter waarneeming van hunne uitwendige belangen, zoude nuttig
zyn, dat dezelve zig begaven onder het immediaat toeverzigt van groote Gemeenten, ofte wel, van de
Gewestelyke ligchamen, sub. ART II. vermeld, verdient nader overwogen te worden.

(c) Van de zekerheid en genoegsaamheid tog dezer Contributien, hangt alles af, daar mede staat of valt het
geheele Ligchaam.
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c.) In het verzorgenvan, en agt gevenopalles, wat tot denluister, dedecentieen de
instandhoudingvan den openbaaren Godsdienst betrekking heeft; in zo verre dit
niet behoort of behoren moet, tot de gewone werksaamheden desKerkenraads, of
tot de meer algemeene werksaamheden dergewestelyke ligchamenof algemeene
directie: zullende aan derzelver beschikking staan, al het uitwendige van den
openbaaren Godsdienst, en dus mede de bepaling van tyd en plaats der Predicatien,
Cathechisatien; ten einde, ten minsten zonder hunne goedkeuring, op de een of
andere plaats, de gewoone Predikbeurten en Catechisatien niet worden verminderd,
of veranderd, gelyk zy ook, van hunnen kant, in den tyd of plaats der Predikbeur-
ten geene verandering zullen maken zonder toestemming des Kerkenraads.

d.) In het agt geven, dat de gemeenten voortaan eenen geregelden invloed hebben op
de verkiezinge van hunnePredikanten, OuderlingenenDiakonen; ten einde deze
Vergadering, en de Leden derzelve, der Gemeente waarlyk aangenaam zyn.

e.) In het bepalen van het getal der Predikanten, en het aanstellen van Kosters, Orga-
nisten, Voorlezers, en Krankenbezoekers, zynde dit Point, daarom van het
Departement dezer Commissien, om dat dit in onmiddelyk verband staat, met de
Summavanpenningen,welkedeGemeenteopbrengenwilenkan,enzonderwelke
penningen de Leeraaren enz.: wel kunnenberoepen, maar nietaangehouden
worden; blyvende de aanstellinge van de Catechiseermeesters, gelyk ook het
examineerenderVoorlezersenKrankbezoekers,alsvanouds,aandeKerkenraden.

f.) InhetClassisgewyzemedehelpenverkiezenvanGedeputeerdentotdegewestelyke
Vergaderingen opzulkeeenewyzeenmetzodanigequalificatien,alsvervolgens,
met algemeen consent, zullen zyn vastgesteld: welke gedeputeerden mede, by hun
infunctie treden, zullen declareeren; gelyk zulks met opzigt tot de leden der
Stedelyke Commissien (d) sub Lit. A. is vastgesteld.

g.) In het orde stellen op de inning en de Administratie van degeconsenteerde Contri-
butien; enhetgeenverder,aandatplaatselyk fonds, bydonatieoferfmaking,mogte
toekomen: en dit op zulk eene wyze, als elk, naar zyne situatie, gemaklykst en
secuurst oordeelt. Deeze Commissien zullen ook, ter behoorlyker tyd, aanslaan,
van Kerkmeesteren overneemen, bestieren, en doen onderhouden de noodige
Kerkgebouwen, met al het geen daar toe behoort; zy zullen overneemen, onder zig
slaan, en administreeren de Kerken en plaatselyke geestelyke goederen, welke aan
hun mogten worden toegewezen of overgelaten.

(d) Zynde het problematiek, of het nuttig zyn zoude, dat deze Commissie regulier in hunne Vergaderingen tot
zig riepen een of meer Gedeputeerden uit den K.K.; en dat, even zo, een of twee hunner leden, in den K.K.
bestendig verscheenen dan of het beter zy zulke pointen, welke best, met Concurrentie van beide,geregu-
leerd en geexcuteerdworden; in, expresselyk daar toe aangelegde, besoignes, gezamentlyk teoverleggenen
tebehandelen.

En wat den Invloed der Gemeente op hunne verkiezing, en andere zaken, tot hun
departement behoorende, aangaat, daar omtrent is het moeilyk, vaste bepaalingen
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optegeven; te meer, daar elke Gemeente, in dit opzigt, vry behoort te zyn, of, en in
hoeverre, zy op de voorsz. zaaken invloed behouden; of dezelve aan het bestier van
haare Commissiecum liberaoverlaten wil.

A R T. II.

De leden, tot deze Vergadering afgezonden, behoren een behoorlyke last enqualificatie
te hebben, om met elkanderen, over de voorkomende zaken tedelibereerenen te
concludeeren.

Ten dien einde behoort, op elke Vergadering, zo veel mogelyk te worden bepaald,
welke pointen op de volgende deliberatie zullen worden gebragt.

Omme hier in langwyligheid en gebrek van afkomst te vermyden, zullen de
voorgebragte zaken, bymeerderheid, behoren, te kunnen worden afgedaan, zonder
ruggespraakof overnemen.

Hier door wordt egter niet uitgesloten, dat men elkander tyd van beraad zal geven; en
in zaken, die uitstel kunnen lyden, de conclusie bepalen tot eene volgende Vergadering.

De aart der zaake vordert zulks; en daar alles by consent van vrywillige samenwerking
geschiedenmoet, kan,zonderdit, deexecutiezelfsvanhetgeconcludeerdenietgeregeld
geschieden.

De wyze van Stemmen zal nader behoren bepaald te worden, als ook de wyze en
vorm, waar op de leden derzelve door hunne respective Committenten zullen moeten
zyn gecommitteerd en gequalificeerd; gelyk ook hetgetal en dehoedanigheidvan
derzelver leden. Zullende het getal der leden mogelyk het best naar het getal der Classen
in zulk een Synodaal Ressort worden geregeld. Doch in alle gevalle, door elk der
Synodaale Ressorten, in den zyne moeten bepaald worden.

En wat de qualificatie betreft, zoude men, in het algemeen, kunnen requireeren het
lidmaatschap, en het doen van eene belofte, tot maintien van den Hervormden
Godsdienst, als te voren gemeld is.

Tot de Werksaamheid van deze Vergadering behoordt.

a. In het algemeen, het ontvangen van addressen en propositiën van byzondere
plaatselyke Commissiën of Gemeenten; ja van byzondere personen, het algemeen
belang van dat gewest, met opzigt tot de indstandhouding van den Godsdienst,
betreffende; en welke by de byzondere Commissiën niet kunnen worden afgedaan.

b. Het maken van zulke schikkingen of veranderingen, welke den welstand der
gewestelyke Kerke betreffen, en niet zyn van het Departement der Classen of

339



Synode van dat gewest; ook, des noods,door het doen van addressen aan de
burgelyke bestierders.

c. Het innen en administreeren, door daartoe gequalificeerde Personen, van zulke
pecunieele bydragen, dus ook van de geestelyke goederen en fondsen, welke met
succes zullen wordengereclameerdof behouden; uit welke eene gewestelyke
Casse zal behoren te worden geformeerd, en uit welke Casse zal worden betaald;

1.) Het algemeen of Synodaal-gewestelyk (e) Tractement der Leeraaren, in dat
Synodaal Ressort hunne bediening exerceerende; en wel, op eene Classicale
attestatie van merite: dat is, eene attestatie van zuiverheid in de leere en
stigtelyk gedrag, en dat zy zig gedragen naar de byzoindere wetten der Classen
en Synoden.

2.) De nodige onkosten, vallende op de gewestelyke Classen en het Synode.

3.) De onkosten, op deze Vergadering vallende, na daaromtrend genomene
conclusie.

4.) De Tractementen van Emeriti, Weduwen, enz. ofte het verleenen van
extrabeloningaanHoogleeraren,endiergelyke hetonderhoudenvangeweste-
lyke alumnien diergelyke.

d. Het toestaan van Tractementen aan Emeriti, Weduwen, Kindergelden en
diergelyken, naar bevind van zaken, en de situatie van de Personen; met
spaarzaamheid; doch over het algemeen, voor zo veel Ressorten der Hollandsche
Synoden aangaat, op den voet van de Resolutt. van Holland, in do 15 Juny en 26
November 1792.

e. HetinhoudenderTractementenaanLeeraaren,welkebevondenzullenworden,om
wangedrag in leer, of leven, zulk eeneopschortingte meriteeren; en waar na ook
de Plaatselyke Commissiën zig behoren te gedragen; doch het niet geschieden zal,
dan na alvorens ingenomen advis, of voorafgegaane oordeelvelling van de Classis
of Synode.

f. Het hooren van klagten van byzondere gemeenten tegen hunne Leeraaren; welke
egter louter Kerkelyk zynde, aan de Ordinaris Kerkelyke Vergaderingen, met
instantie op een schielyke afdoenin, zullen worden gerenvoyeerd.

(e)Gewestelyk, omgewigtige redenen, van ligging, vermogen enz. en ookdus demiddelweg tusschenhet
al te bekrompenplaatselyke en hetal te algemeeneover de geheele Republiek.
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g. Het benoemen der Leden tot deVergadering, of het Collegie van algemeene
directie als mede tot deCommissie van resumtie en inspectieonder Art. III
vermeld:

h. Het houden van de nodige Correspondentie met de gewestelyke Synoden waar
toe zoude kunnen voorgeslagen;

a.) Dat er 2 a 4 Leden der Synode, niet by tourbeurten, maar zulken, welke daar toe
de meeste geschiktheid hebben, op deze vergadering werden geadmitteerde,ad
audiendum.

b.) Dat er een even groot getal der Leden van deze Vergadering, op de Synode
verscheenen, insgelyksadaudiendum, enwelkevandehandelingenderSynode
op de eerstkomende volgende Vergadering Rapport doen.

i. Het informeren van eene Permanente Commissie, om, gedurende den tusschen tyd
van deze Vergadering, de beslotene zaken te executeeren; zaken die geen uitstel
lyden, aftedoen, de voorkomende voor de volgende Vergadering te prepareren;
en desnoods, de Vergadering buitengewoon bijeen te roepen.

k. Het uitschryven van gewestelyke Bededagen en Bedestonden op de gewone
Zondagen, (f) staat aan deze Vergadering; doch zal het nodig zyn, alvorens dit te
doen, deswegens met de Deputaten Synodi te confereeren of wel met eene
Commissie, uit de Synode zelf, ad hanc causam, gedecerneerd. Ten einde ook
gezamenlyk de uitschryving te extendeeren; en alzo by deze Vergadering te doen
arresteeren.

A R T. III

De Vergadering of hetCollegie van algemeene Directie, d.i. der algemeene Financtie
en Administratie, wordt gekozen, door de onderscheidene Gewestelyke Ligchaamen

en handelt op eene Instructie, welke, door eene gecombineerde Commissie uit de
onderscheide vereenigde Gewestelyke Lichaamen, ad hanc causam, zal worden
ingesteld; en waar van deinterpretatie, amplificatie, ofalteratieblyft gereserveerd aan
de Synodale Gewestelyke Ligchaamen; welke door eene afzonderlykeCommissie, uit
de Gewestelyke Ligchaamen insgelyks te deputeeren, en reguliereens ’s Jaars
bijeentekomen, zoude kunnen vaceeren tot hetrefumeeren van deze Instructie; en wel
in October; omme ook dan te ontvangen de Reekening van het vorige Jaar, als mede
de Petitie, van hetdirigeerend Collegie, en na ingenomen consideratien (zo het nodig
is) dezelve, elk aan zyn Gewestelyk Ligchaam, te communiceeren, met de nodige
elucidatiën.

(f) Dit kan niet anders zyn in den tegenwoordigen staat van zaken, vermits, op andere dagen der weeke, de
bededagenhet plegtige, hetwelk nog aan den Zondag overschiet, geheel zoude missen door dien dezelve
door andere gezindheden in het geheel niet zouden behoeven te worden gerspecteerd.
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A. Het Collegie van algemeene Directie bestaat uit 18 Politieken; 9 Kerkelyke
Leeraaren, of Ouderlingen; en 3 Hoogleeraaren.(g) Vergadert alle drie Maanden
ten minsten eene geheele week. Heeft een Preases, Scriba en Administrateur, by
hun zelf te kiezen en een algemeene Casse en doe mede dezelfde verklaring als
gemeld is.

De Uitgaven dezer Cassa zyn,

a. De Onkosten van dit dirigeerend Collegie zelf.

b. Die op de Seminaria en alumni.

c. De subsidiën voor de onvermogende Gemeenten.

d. De Onkosten, opzigtelyk de Coloniën.

e. Andere Onkosten van onderscheiden aart.

Het ontvangt daartoe de nodige Penningen, op den bepaalden tyd, en ingevolge de
gedaane en geapprobeerde Petitie; uit handen der Administrateurs der gewestelyke
Fondsen: en doet Rekening aan de bovengem. Commissie, by Jaarlyksche overzending
van dezelve Rekening.

B. Verkiest uit zig drie Commissiën elk van tien Leden, zes Politieken, drie
Kerkelyken en een Hoogleeraar.

1. Tot de opterigtene of opgerigteseminariaen dealumni, (art. 19 van de K.O.)
met al het geen daar toe behoort, als bepaling van de tractementen en het getal
der Hoogleeraren hun werk en het opzigt over hun leer, leven, en hunnen
verknogtheid aan de formulieren van Eenigheid. Zy zyn dusInspecteurenen
Curateurenvan deze seminaria, cum annexis; in den uitgestrektsten zin.

2. Tot de Colonien en wat de bevordering van het dienstig wezen aldaar betreft.

3. Tot de onvermogende gemeenten (h) en andere voorkomende zaken.

(g) Dat is, uit alk Seminarium een voorondersteld, dat er 3 Seminaria (gelyk niet ongepast schynt) zullen
gekozen worden: en wel een Hoogleraar in de theologie zullende de politieken, om redenen bovengemeld,
mede by hunne aanstelling de beloften doen, tot maintien van den Hervormden Godsdienst, byaldien die nog
niet gedaan hebben; en zullen ook niet jonger zyn, dan 30 Jaaren.

(h) Dit kan niet welgewestelykgeregeld worden, om de inégaliteit van vermogen derykstetog moet de

armstete gemoet komen; maar in hetrykstegewest zyn deminste onvermogende.
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Wordende er egter geen Resolutien genomen, dan na algemeene deliberatien vande
geheele Vergadering, en dus met algemeene kennis en wetenschap, by meerderheid van
stemmen: met een concludeerende stem voor den President in cas de stemmen staken.

C. Het draagt zorg voor alle de algemeene belangen der Hervormde Kerk in
Nederland, en correspondeert zelfs, is het nood, deswegens met de Hervormde
Kerken in andere landen.

D. Het bewaart, en zorgt voor, deAutografa en heeft het toezigt, dat de banden van
eenigheid bewaard; de formulieren in kragt blyven; de Kerkenordeningen, voor zo
verre die in de onderscheide gewesten tot nu toe stand grypen, mitsgaders de
Kerkelyke inrigtingenenwettenenookallezodanigepolitieke tegenwoordige tyds
omstandigheden zyn kan, geobsedeerd worden; regelt daar en boven den vorm der
Kerkelyke visitatien, ten einde dezelve aan haar groot oogmerk te beantwoorden.

E. Het geeft, byaldien het in het een of ander eenige nalatigheid bespeurt, of afwyking
opmerkt, daar van kennis aan het gewestelyk ligchaam, waar zulks t’huis hoort; of
schryft deswegens die Synode aan, waar in zulks plaats heeft; te gelyk met
kennisgeving van die beschryving aan het gewestelyk ligchaam.

F. Het heeft de magt, om een nationaal Synode bijeenteroepen, hetzy uit zigzelf, het
zy op instantie der gewestelyke Synoden; en door haare Gecommitteerden, aldaar
zodanige pointen voortedragen of aantehooren, als men meent, dat op zulk eene
Vergadering tot welzyn van het algemeen belang der Hervormde Kerk van
Nederland behoren te worden behandeld en afgedaan.

G. Het behoort alle de byzondere addressen, propositien, klagten enz. van byzondere
gewesten, plaatsen of personen behandelt die, of renvoyeert dezelve derwaard,
waar dezelve behoren.

H. Het doet aan de gewestelyke ligchamen, zodanige voordragten, als hetzelve meent
noodzakelyk te zyn, tot instandhouding en bevordeing van alles, wat aan den
Hervormden Godsdienst in ons Vaderland meerdere wezenlyke welvaart of
inwendigen bloei, zoude kunnen verschaffen, addresseert zig ook aan de
Geconstitueerde Magten, in zaken, het gemeene wezen betreffende; by aldien zulks
onvermydelyk is.

I. Het doet, ten minsten drie Maanden voor het volgend Jaar, eene gedetailleerde
petitie; en verzendt die, op zyn tyd, aan de bovengem. Commissie, ter verkryging
van de noodige penningen; ten einde de noodzakelyke uitgave te kunnen doen;
en doet alles betalen (by geteekende ordonnaniën) door den Administrateur; welke
Jaarlyks Rekening doet aan de Vergadering, of het Collegie van algemeene
directie; en welke Rekening, geapporbeerd zynde, copielyk aan de bovengem.
Commissie ter resumtie en inspectie; en, door die, aan elk der gewestelyke
ligchaamen worden toegezonden.
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K. Het overlegt den tyd vn algemeene bededagen en bedestonden, schryft die uit, en
zendt die aanschryving aan de gewestelyke ligchaamen, ofte derzelver permanente
Commissie, met verzoek, om elk in den zynen, dezelve, met communicatie van de
Synode of derzelver gedeputeerden te arresteeren, en met decentie te doen vieren,
op den gewoonenZondag.

L. Byaldien deze of geene zig, by een Synodaal vonnis mogt bezwaard vinden; staat
het hem vry, zig aan deze Vergadering te addresseeren niet zo zeer by wyze van
provocatie ofteappel maar by communicatie of addres; en zal als dan dit Collegie
oordelen, of de bezwaarde, in het vonnis der Synode, zal behoren te berusten; en
zo ja, denzelven daartoe tragten te induceeren en zo dit niet van effect is,
aftewyzen anders onderzoeken, of die zaak van dat belang zy, dat, deswegens, een
Nationaal Synode zoude behoren by een geroepen, dan f de zaak op eene andere
wyze zoude behoren getermineerd te worden. Alles, na ingenomen berigt en
consideratien van de Synode, van welker vonnis redres begeerd wordt.

M. HetCollegie van algemeene directiezal voor drie Jaaren permanent blyven; doch
vervolgens zal er Jaarlyks een derde uitvallen, by loting; en door anderen, te kiezen
by dat gewestelyk ligchaam, waardoor de uitgevallene verkozen waren, vervangen
worden: de Leeraaren door de Synoden en de Hoogleeraaren, door het Collegie
van de Hoogleeraaren.

Mogelykzoudehetnietonëvenreedigzyn,deagttienPolitiekendusteverkiezen.(i)

Uit Holland, als twee Synodale ressorten bevattende, gelyk ook Breda 6.
Gelderland met de Meyery van ’s Bosch 3.
Zeeland 2.
Utrecht 2.
Vriesland 2.
Overyssel 2.
Groningen 2.
Drenthe 1.

18.

(i) Of zo men daar niet meede te vreden is, dan naar het getal der Leden der Hervormde Kerk in elk Synodaal
Ressort, of naar’tmontantderalgemeeneContributien. Inbeidegevallenzoude Hollandeenveelgrootergetal
moeten verkiezen.

Doch als men andere gewesten wil lokken, moet men in dit opzigt veel toegeven.

Of mogelyk zou men de proportie kunnen evenredig maken met het getal der gewoone Gecommitteerden ad
autographa.

De Kerkelyken, uit elk Synodaal ressort uit dat van Holland 2. en uit de
overige 6. en 1. uit Drenthe 9.
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Een Hoogleeraar uit elk der 3. Seminarie 1. in Holl. Utrecht en Friesland of
Groningen 3.

30.
N. Het zal noodig zyn, dat ook ditCollegie van algemeene directie, gedurende zyne

absentie, eenige Gecommitteerden benoeme, om in den tusschentyd, de beslotene
zaken te execureeren; voorkomende, die geen uitstel kunnen lyden, aftedoen;
addressen aantenemen, de te behandelen zaken voor de volgende Vergadering,
zoveel mogelyk, te prepareeren, door het inwinnen van informatien, berigten
&c. &c.

De Gecommitteerden beseffen zeer wel, dat dit alles veel meer in detail zal moeten
worden geregeld, alvorens dadelyk zoude kunnen worden ter executie gelegd maar zy
hebben gemeend, zig voor als nog over die details niet te moeten uitlaten maar
aftewagten:

a. Hoe deze grondschets zal worden opgenomen by deze Vergadering.

b. WelkegewestelykeSynodaleRessortenzullengoedvinden,zigmetdeHollandsche
vergadering op dien voet te vereenigen.(k)

Byaldien zy tog het genoegen hadden, in beide opzigten, te zien, dat, hunne hoop niet
werd verydeld, zoude het niet moeilyk zyn, dit ruw ontworpen Plan verder te
detailleeren; en, naar de reflexiën, welke men of reeds medegedeeld heeft, of nog door
kundigen medegedeeld zullen worden, geregeld te volmaken, en ten einde te brengen.

Zy beveelen het aan de attentie van de Vergadering en meenen voor zig:

Dat, gesupponeerd zynde, dat de respective Gemeenten, elk in den hare, als de grond-
en integrerende Leden van het geheele Lichaam, gewillig zyn, om hunne plaatselyke
Cassen zodanig interigten, te styven en te sterken, dat zy, ingevolge eene daar toe te
beramene Quotisatie, in staat zyn, om aan deze kosten (waar van insgelyks een staat van
raming, casu quo, zal moeten worden gemaakt) behoorlyk façe te kunnen maken

(k) Egter is het te hopen, dat, by weigering van zommige gewesten, om zig met de Hollandsche Vergadering
te vereenigen, Holland deze zaak, met die, welken zig met haar willen vereenigen,mutatis mutandiszal ten
uitvoer brengen. op dat niet deprincipalezaak verloren ga. Holland kan zelfs, des noods, deze geheele zaak,
alleen, by dehand vatten,en uitvoeren; zelfs metminder omslag enkosten; want danzou er slegts eenCollegie
van algemeene directie, voor het gewestelyk ligchaam alleen, moeten verkozen worden. Ja alles zou als dan
mogelyk aanhet gewestelyk ligchaamzelve, onder deze engeene bepalingen, kunnenworden gedemandeerd.

Dus de poginge, om zich met andere Synodale ressorten te vereenigen, alleen voordspruit uit liefde tot de
algemeene Hervormde Kerk van geheel Nederland, en het behoud, gelyk ook den bloei en welstand, van
dezelve.

zonder dat door eene onvoldoende of vertraagde opbrengst van Penningen de gemeene
zaken belemmerd worden of in verval geraken;
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Dat als dan, dit hun ontworpen Plan deze algemeene Karaktertrekken heeft.

a.) Dat er niet alleen voor het byzondere, maar ook voor het algemeene, behoorlyk
gezorgd wordt; en dat de Contributiën zullen beantwoorden, zo in ’t algemeen, als
in ’t byzonder, aan het groot oogmerk de instandhouding en bevordering van de
openbaren Hervormden Godsdienst in ons Vaderland in ’t gemeen, en in de
byzondere, zelfs de onvermogende, Gemeenten.

b.) Dat, in hetzelve, de onafhanglykheid der byzondere gemeenten zeer wel strookt
met die ondergeschiktheid, welke in alle samengestelde ligchamen onvermydelyk
is.

c.) Dat de Kerkelyke Vergaderingen, by hunne existentie en gewone werkzaamheden
bewaard blyvende, egter zodanig een steunsel ontvangen, ’t welk voor hun, in de
tegenwoordige omstandigheden noodzakelyk, en daar aan, in aanshouw genomen,
wat zy verloren hebben, zo veel mogelyk, geëvenredigd is.

d.) Dat de Correspondentie en Harmonie tusschen het Lichaam der Hervormde
Geestelykheid, en de Commissiën der Gemeenten; de gewestelyke Lichamen; en
’t Collegie van algemeene directie wordt bevorderd, tot welzyn van ’t geheel.
dat ook aan de nayver der minvermogende gewesten, met opzigt tot de meest
vermogenden, by uitstek wordt te gemoet gekomen. En dat aan het Ligchaam der
Geestelykheid, hetwelk, door het dadelyk aandeel van hun, in hetCollegie van
Directie, eene zekere balans van magt wordt inhanden gestelt, welke, schoon niet
preponderant boven die der Politieken, maar inferieur, egter genoegsame sterkte
an hebben, om alsbalanceerend, te worden aangemerkt; en dus eenen gewigtigen
invloed hebben kan op de besluiten van dat Collegie.

e. Dat door de Commissie tot de resumtie der Instructie van het Collegie van
algemeene Directie enz. ook een balans wordt daargesteld; tegen de altegroote
magt, welke men zoude kunnen vreezen, door dit Collegie te zullen worden
uitgeoefend; zonder egter hetzelve, in deszelfs werkzaamheden, nodeloos, te
belemmeren.

f.) Dat dus eindelyk, door zulk eene inrigting, het Algemeen Hervormd Wezen in
Nederland tot zulk eene eenigheid en vastigheid zoude kunnen worden gebragt,
welke men wenschen moet, dat hetzelve verkrygen moge dat deszelfs werkzaam-
heden geregeld, aan elkander ondergeschikt, en bestemd zouden zyn, om aan het
groote doelwit te beantwoorden; dat er geene werksaamheid, ten algemeene of
byzondere beste noodig, zoude kunnen bedagt worden, welke door hetzelve niet
zoude kunnen worden by de hand genomen en uitgevoerd.

GAR kerkm. bijlage 20
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Bijlage 17

HERZIEN RAPPORT OM AAN HET HERVORMD WEZEN MEER VASTIGHEID TE

GEVEN, GEPRESENTEERD IN DE VERGADERING VAN HET HOLLANDSE

STEDENBERAAD OP 23 JULI 1800

P R O V I S I O N E E L R A P P O R T
der Personeele Commissie, van den 23e Ju-
ly 1800, nopens de middelen, dewelke bij
de hand zouden kunnen worden genomen,
om aan het Hervormd Wezen in ons Vader-
land zodanige vastigheid en vereeniging te
geven, of te doen behouden, als tot be-
vordering van den Godsdienst nodig is.

De Heeren

hebben ter Vergadering gerapporteerd: dat zij, ingevolge en ter voldoening aan het
geresolveerde op den 23e April laatstleden, hadden geëxamineerd het Rapport, ten dien
dage uitgebragt door de Gecommitteerden tot hetderdeCommissoriaal Poinct van het
Besluit van den 21e Mey 1799,nopens de middelen, dewelke bij de hand zouden kunnen
worden genomen, om aan het Hervormd Wezen in ons Vaderland zodanige vastigheid
en vereeniging te geven, of te doen behouden, als ter bevordering van den Godsdienst
nodig is; benevens de Consideratien, door verscheiden Gemeente-Commissien daar
omtrend aan hun gesuppediteerd; en dat het daarbij aan hun was voorgekomen, dat in
het voorsz. Rapport te recht wierd voorondersteld, dat de omstandigheden van den tijd
allezins aanraaden, om zo min mogelijk aftebreken, en daarom onder anderen ook de
Synoden en Classen, immers provisioneel, overal en in alles te laten blijven op den
tegenwoordigen voet; maar dat, voor zoo verre de Hervormde Kerk hier te lande zoude
moetenmissendiensteunenonderstand,denwelkendezelvebevorenshadde in ’sLands
Overheden, alsmede derzelver zorg voor haare finantieele belangen, zonder dewelke
haare openbaare Godsdienst niet behoorlijk in stand kan worden gehouden;dit gemisop
de best mogelijke wijze moet worden vergoed; En dat daartoe bij het voorsz. Rapport
om zeer goede redenen in substantie was voorgeslagen het aanstellen:
Voor eerst,van eene Commissie in elke Gemeente, belast met de zorg voor de

instandhouding van den openbaren Hervormde Godsdienst daar ter plaatse;
Ten anderen,van eene Vergadering van Afgezondenen uit de voorsz. bijzondere

Gemeente-Commissien, in elk Synodaal Ressort van deze Republicq, de beide
Hollandsche Synoden voor één gerekend;
En ten derden,van eene Vergadering of Collegie van Algemeene Directie uit alle de

voorsz. Synodale Ressorten.
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Dat zij Rapporteurs hartelijk wenschen, dat binnen korten mede onder alle de andere
Synodale Ressorten zullen zijn daargesteld even-gelijke Gemeente-Commissien en
Vergaderingen, als onder de Synodale Ressorten van Holland; en dat alsdan
gezamentlijk met die van Holland zal worden beraamd een zodanig Collegie van
Algemeene Directie tot eenparige instandhouding van den Hervormden Godsdienst in
ons gantsche Gemeenebest, als ter bereiking van dit heilzaam oogmerk het beste; voor
alle de Gewesten het meest geschikte; en voor derzelver ingezetenen het nuttigste zal
worden geoordeeld; doch dat zij vermeenen, dat de kort voorhanden zijnde tijd niet mag
worden verspild met werkeloos aftewachten den uitslag der pogingen, die daartoe
worden gedaan; maar dat intusschen behoort te worden voordgevaren met het vaststellen
van ten minsten eenige zaaken, dewelke provisioneel, ter vermijding van verwarring,
overeenkomstig den geest dertwee eersteleden van het meergemelde Rapport van den
23e April, ter instandhouding, onder ’s Hemels zegen, van de Gereformeerde Kerk in
de Synodale Ressorten van Holland, kunnen worden in het werk gesteld.

Dat dus, naar hun oordeel, van stonden aan en boven alles moet worden getracht naar
eene eenstemmige mede-werking van alle de Gemeenten onder de voorsz. Hollandsche
Ressorten; en dat daartoe, het zij dan onder de hand, of bij circulaire missiven, aan alle
die Gemeenten, dewelk niet met andere gecombineerd zijn noch verlangen te worden,
en alwaar dusdanige Commissien nog niet worden gevonden, op de meest overtuigende
wijze behoort te worden aangeraden, dezelve hoe eerder zoo beter daartestellen; en om
vervolgens zich, even als de andere, ter dezer Vergadering te doen repraesenteeren.

Dat voorts de voorsz.Gemeente-Commissienveel-al schijnen te kunnen worden
ingericht naar de verschillende denk-wijze en gesteldheid van elke bijzondere
Gemeente; in de vooronderstelling, dat het getal van derzelver Leden niet al te groot
noch al te klein zal worden genomen; dat hunne benoeming niet zal geschieden voor
eenen al te langen noch al te korten tijd; dat de Benoemden in alle gevallen zullen zijn
bekwame lieden, Ledematen dier Gemeente, en onbesproken van leer en leven; dat ook
deze benoeming, of de approbatie daarvan, zal worden toegekend aan alle de
contribueerende Leden dier Gemeente; en dat vooral altoos in het oog zal worden
gehouden, dat van het vertrouwen, de welwillendheid, en de mede-werking der
Gemeenten, en van de genoegzaamheid en zekerheid van haare Contributien alles ten
dezen afhangt; zoo dat de voorsz. Commissien, zoo veel zulks zijn kan, zich verzekerd
moet kunnen houden, dat de Gemeenten derzelver werkzaamheden dadelijk en
genoegzaam zullen ondersteunen;

Dat het ook van zelve schijnt te spreeken, dat de voorsz Gemeente-Commissien geheel
onafhangelijk zijn van, doch in goede betrekking moeten staan tot de Kerkenraden; en
dat alle de Leden dezer Commissienom nietzullen fungeren; en door het aanvaarden
van hunne functien verstaan worden te beloven en aanteneemen, om te zullen
vasthouden en handhaven de waare Christelijke Gereformeerde Religie, gelijk dezelve,
volgens de vastgestelde en aangenome orde, alömme in de voormaals publicque Kerken
dezer Landen werd gepredikt en geleert.

Dat,naardegedachtenvanvoornoemdeRapporteurs, voorsz.Gemeente-Commissien
zig voornamelijk zullen moeten bezig houden

1º. Met, daar en voor zoo verre zij zulks nodig zullen oordeelen, na voorgaand
overleg met de contribueerende Leden haarer Gemeente, of van eenige, uit
en door dezelvetot dat eindete verkiezen, voor het vervolg vaststellen het
getalen dequalificatie,als mede dentijd en dewijzevan de benoeming en
verandering der Leden van haare voorsz. Commissien; mitsgaders den
invloed, denwelken de Gemeente zal hebben in de Beroepingen van haare
Leeraaren, Ouderlingen en Diaconen; en met op gelijke wijze te beramen
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den voet, waarop de openbare Godsdienst daar ter plaatze zal worden
gebragt of gehouden, zoo ten aanzien van de Kerkgebouwen, als van het
getal en het tractement der Predikanten, Organisten, Kosters, Voorlezers,
Krankbezoekers en andere vaste Be-dienden; en dewijze, waarop de nodige
Fondsen daartoe zullen worden gevonden en geadministreerd;

2º. Met aanteslaan, overtenemen, te bestieren en te doen onderhouden de
Kerkgebouwen van de Gemeente, met al het geen daartoe behoort;

3º. Met overteneemen alle de Geestelijke en de Kerke-goederen, dewelke aan
haare Gemeente mogten worden toegewezen, of overgelaten;

4º. Metbehoorlijk tedoen innenenadministrerenallede Inkomstenvanvoorsz.
Goederen, alsmede de Contributien, en al het geen verder door Giften, Erf-
makingen, ofte anderzins, aan dit plaatselijk Fonds mogte opkomen;

5º. Met gadeteslaan en te beschikken alles, wat tot den luister, de decentie, en
de instandhouding van den uitwendigen of openbaaren Godsdienst haarer
Gemeente betrekking heeft: voor zoo verre hetzelve bij de Kerken-ordening
of bij politique Resolutien aan geene Kerkelijke Vergadering is aanbevolen;

6º. Met te zorgen, dat op zijn tijd worden betaald
a. De jaarlijksche Bijdragen haarer Gemeente aan het Algemeene Fonds,

zoo lang deszelfs inkomsten, buiten die, ontoereikende mogten zijn tot
vinding van een tractement van ƒ 500. voor de Leeraaren, en hetgeen
verder in het gemeen zal moeten worden uitgeschoten;

b. De toelagen, dewelke, boven voorsz. f 500., aan haare Leeraaren
plaatzelijk mogten zijn toegezegd;

c. De salarissen van Kosters, Organisten, Voorlezers, Krankbezoekers, en
andere Bedienden;

d. De kosten, vallende op het onderhoud van de Kerken en Orgels, met den
aankleve van die;

e. De kosten van Brood, Wijn enz. voor het Nachtmaal, en het geen verder
ter zake van den Godsdienst van wegens de Gemeente aldaar zal moeten
worden uitgegeven.

En 7º. Met te verkiezen en behoorlijk te machtigen Gecommitteerden, om haarent-
wege mede bijtewoonen de Algemeene Vergadering van de gezamentlijke
Gecommitteerden der Hervormde Gemeenten, tot de Synoden van Zuid- en
Noord-Holland behoorende; en met de Besluiten van die Vergadering op de
beste wijze behoorlijk effect te doen erlangen.

Dat wijders, naar hun oordeel, de voorsz.Algemeene Vergaderingniet alleen
naauwkeurig zal dienen naartekomen en te doen naarkomen het Reglement van Orde,
voor dezelve gemaakt of nog te maaken; maar ook vooral werkzaam te zijn

1º. In het beschikken en behandelen van alle zaken, betreffende den welstand,
het algemeen belang, en de instandhouding van den Gereformeerden
Godsdienst onder de Synodale Ressorten van Holland, voor zoo verre
dezelve zaken bij de Kerken-ordening of bij politicque Resolutien niet zijn
gesteld ter beschikking van eenige Kerkelijke Vergadering; noch behooren
tot het huishoudelijke van eenige bijzondere Gemeente;

2º. In het handhaven van de Hollandsche Synoden, Classen en Kerkenraden, bij
alle hunne rechten;en hethoudenvan goedverstandmet devoorsz.Synoden
en derzelver Deputaten;

3º. In het verhoeden, zoo veel maar immers mogelijk, van scheuringen in de
Kerk; het helpen handhaven en bevorderen van eendracht, rust en goede orde
in dezelve; en het ter nederleggen, en afdoen des noods, van alle geschillen,
dewelke onverhoopt omtrend de werkzaamheden der Gemeen-te-Commis-
sien onder deze Synodale Ressorten zouden mogen oprijzen;
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4º. In het zorgen voor de betaling van een jaarlijksch tractement van f 500.,
mitsgadersvandegewooneKinder-geldenendiergelijkedouceurs,aan ieder
Predikant van eene der Gemeenten, in de voorsz. Vergadering gerepraefen-
teerd wordende, en voor haare Bijdragen behoorlijk zorgende; alsmede van
de gewoone tractementen van dusdanige Emeriti en Weduwen;

5º. In het doen inhouden van voorsz. tractementen en douceurs, wanneer zulks
bij eene daartoe bevoegde Kerkelijke Vergadering, ofte ook anderzins bij
deze Vergadering, na ingekomen bericht of advis van dezelve, nodig mogt
worden bevonden; in welke gevallen de Gemeente-Commissien, ten aanzien
van de plaatzelijke toelagen, zich daar naar mede zullen moeten gedragen.

6º. In het overnemen en doen administreeren van de Geestelijke Goederen en
Fondsen, dewelke door haar met eenen gewenschten uitslag mogten worden
gereclameerd of behouden, mitsgaders van het geen verder aan de
Algemeene Casse bij Giften, Erf-makingen, ofte uit eenigerhanden anderen
hoofde zal opkomen; gelijk mede van het geen door de Gemeente-
Commissien zal worden bijgedragen ingevolge den overslag, die jaarlijks,
zoo lang zulks nodig is, zal worden gemaakt naar evenredigheid van het
getal der Predikanten in de Gemeenten, dewelke te dezer Vergadering zullen
worden gerepraesenteerd, tot vinding van het geen het Algemeen Fonds te
kort mogt komen, ter betaling van de onkosten der voorsz. Vergadering; van
de hier voorgemelde tractementen en douceurs der Leeraaren, haare
Weduwen en Emeriti; en van het geen verder nodig zal worden bevonden;

En 7º. In het benoemen van eenige Gecommitteerden, om, geduurende de
afwezigheid der Vergadering, derzelver Besluiten uittevoeren; Adressen
aanteneemen; hetgeen geen uitstel kan lijden, aftedoen; de objecten van
deliberatie voor de volgende Vergadering zoo veel mogelijk door het
inwinnen van berichten, informatien enz. te praepareeren; en om des noods
de Vergadering buitengewoon bijeenteroepen.

En dat zij Rapporteurs laatstelijk nog in bedenking meenen te moeten geven, om dit
Rapport aan alle de Gecommitteerden te doen mededeelen, ten einde hetzelve, na
behoorlijk onderzoek, in de eerstkomende Vergadering aftedoen; en om het als dan daar
omtrend te neemen Besluit ter hand te doen stellen aan alle de Gemeente-Commissien
onder de Synodale Ressorten van Holland, om te dienen tot derzelver informatie; met
bijgevoegd verzoek, om al hetgeen daar bij zal zijn vastgesteld, naauwkeurig te helpen
achtervolgen, tot tijd en wijlen hetzelve bij deze Vergadering, na vooraf Commissoriaal
te zijn gemaakt, en dus met rijpen raade, zoude mogen zijn ingetrokken of veranderd.

GAR kerkm. bijlage 24.
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Bijlage 18

ENKELE GEGEVENS BETREFFENDE DE GEMEENTECOMMISSIE VAN DEN HAAG

Uit de verslagen van de vergaderingen der Haagse commissie blijkt, dat de gebeurte-
nissen hier parallel lopen met die in Rotterdam. Ook hier problemen met de salariëring
vanvoorlezers,catechiseermeesters,voorzangers,ziekentroosters,deoprichtingvaneen
fonds maar bovendien: bijzonder veel werkzaamheden ten aanzien van de algemene
commissie, het Stedenberaad.
De oorsprong van de Haagse gemeentecommissie ligt in een besluit van een extra
ordinaire kerkeraadsvergadering op 30 mei 1798, waarin respectievelijk als praeses en
scriba functioneren de predikanten Häcke en Krieger. Deze laatste is ons reeds bekend
om zijn activiteiten op dit gebied zowel gewestelijk als nationaal. Als motief voor
de oprichting wordt genoemd de Staatsregeling van 1798 en dan speciaal de meer
genoemde additionele artikelen 4 en 6. De kerkeraad stelt als leden voor: Coenraad
Le Leu de Wilhem, Francois Jacob Gallé, Rudolph Baalde, Sibout Bollaard, Pieter van
Buren, Hieronymus van Alphen, Hendrik Schepman, Johannes Hendrik Mollerus, L.S.
Vitringa en Johannes Cornelis van der Kemp.

De gemeenteleden worden direct bij de benoemingsprocedure betrokken doordat zij
uitgenodigd worden hetzij in persoon of door een ondertekend biljet van hun goed- of
afkeuring te doen blijken, waardoor de voorgestelden tegelijkertijd gekwalificeerd
worden geacht. Als tijdstip hiervoor wordt vastgesteld de periode van dinsdag 26
juni tot vrijdag 29 juni van 12 tot 2 uur. Wie niet verschijnt wordt geacht zijn/haar
goedkeuring aan de voordracht gehecht te hebben.
In een extra ordinaire kerkeraadsvergadering waarin Ds Noordink fungeert als praeses
en Ds van de Wijnperse als secretaris wordt vastgesteld dat er 3000 lidmaten verschenen
zijn en niemand van hen tegen de voorgestelden bezwaren heeft ingebracht, waaruit
geconcludeerd wordt dat voor deze benoemingen goedkeuring van de gemeente
verkregen is. De voorgestelden nemen hun benoeming aan, hetgeen van de kansels
wordt bekendgemaakt. Later komen hierbij: C.S. Hureau en J.A. van (der) Spijk (1758-
1826) president van de Provinciale Representanten van Holland, 1797 lid van de tweede
Nationale Vergadering, moderaat.

Op 17 juli 1798 volgt dan de eerste commissievergadering ten huize van de gecom-
mitteerde Le Leu de Wilhem. Dezeeerste vergadering viel dus vrijwel gelijk met die van
Rotterdam. Een van de eerste zaken waarnaar een onderzoek moest worden gedaan, was
naar het aantal hervormde leden en gezinnen.
Aanvankelijk werd geschat dat er 12.000 lidmaten waren waarvan er 9.000 geacht
konden worden behoeftig of onwillig te zijn, en 3.000 potentiële contribuerenden. Ds
Krieger zorgde echter voor een meer exacte opgave. In een schrijven aan de commissie
deed hij mededeling van de volgende stand van zaken:
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Zielental 25.716
Aantal huisgezinnen 6.686
Effectief aantal lidmaten 13.087
Uit de armenkassen worden ondersteund 2.567
Er worden, zo wordt eraan toegevoegd ’700 huisgezinnen bedeeld, die geen lidmaat zijn,
echter wel gedoopt’. Het aantal hervormde zielen per gezin bedraagt dus 3,8, wat wel
aardig lijkt te kloppen met de schattingen die bij het Friese conceptplan gemaakt zijn,
dat uitgaat van vier zielen per adres. (Bijl. 6)

Het zwaartepunt van de werkzaamheden van de Haagse commissie ligt vooral bij de
activiteiten rond de oprichting en verdere uitbouw van het Hollandse Stedenbe-
raad,waarvan de handelingen tot aan 16 juli 1799 in die van de Haagse commissie terug
te vinden zijn. Zo richt zich tot juni 1799 de aandacht grotendeels op de correspondentie
met de commissie van Dordrecht over de oprichting hiervan.
Pas in de vergadering van 1 juni 1799 komt de fondswerving aan de orde. Op 17
januari 1800 wordt een plan aangenomen voor de eerste inzamelingsactie.
In tegenstelling tot Rotterdam wordt hier een brochure opgesteld waarin breedvoerig
wordt vermeld waarvoor de gelden nodig zijn. Zo wordt hierin een bedrag van ƒ
20.000,- genoemd als salaris voor tien predikanten. De bedoeling is voor de cruciale
datum van 23 april 1801 een som bijeen te brengen waaruit alleen de hoognodige
uitgaven zullen worden gedaan, de rest zal belegd worden zodat tegen die tijd over een
zeker kapitaal beschikt zal kunnen worden. Hiertoe verbinden zich de gemeenteleden
door een bepaald bedrag toe te zeggen dat om de drie maanden persoonlijk bij de
toezeggers zal worden geïnd. Als handleiding ’tot de wijze van inschrijvinge’ wordt een
leidraad samengesteld volgens een bepaalde classificatie die een bedrag noemt per drie
maanden verdeeld over tien classen. De eerste of laagste klasse betaalt vijf stuivers en
dan volgen per volgende klasse telkens vijf stuivers meer, oplopend tot de tiende klasse
waar een bedrag van ƒ 3,- genoemd wordt. Wat de inzamelingsactie zelf betreft, de
eerste actie wordt gevoerd in januari 1800. De eerder genoemde brochure waarin dus
vermeld staat waar de gelden aan gespendeerd zullen worden wordt in de kerken ter
inzage gelegd en is bij de boekhandel verkrijgbaar. Verder wordt bij alle huisadressen
de handleiding voor de classificatie annex een inschrijfbiljet bezorgd, dat enkele dagen
daarna weer afgehaald wordt, terwijl de predikanten vanaf de kansel hiervoor een appèl
zullen doen op de gemeente. De innigen vonden dus per kwartaal plaats, de laatste op
23 october 1801. De gemiddelde kwartaalopbrengst was ƒ 3.000,-. De totale opbrengst
over al deze kwartalen was in zoverre wij die konden reconstrueren inclusief enkele
legaten ƒ 23.313,-.

GAsG inv. nr. 634
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