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JOHANNES HESENER EN BALTHASAR COHLERUS.

In Meimaand des jaren 1675 trok een vrij talrijke
karavane reizigers, vrouwen, mannen en kinderen, oud
en jong , van allerlei afkomst en natie, naar het nederige
dorpje Wieuwerd in Friesland. Het doel dezer landver-
huizing was het Walta-huis , ook wel Thetinga genoemd.
Later kwamen er nog meer zwervelingen, die daar opge-
nomen werden, en zoo vestigde zich weldra om het door
zijn statig geboomte van verre reeds kenbare kasteel een
kleine rustige kolonie. Binnen de dubbele grachten ver-
rezen al spoedig een menigte gebouwen ten behoeve van
de afzonderlijke huisgezinnen en de verschillende bedrijven.
Deze menschen maakten met elkander een kleine gods-
dienstige vereeniging uit. Zij noemden zich. zelf de
Evangelische kerk (1) , maar zijn beter bekend onder den
naam van Labadisten naar hun hoofd Jean de Labadie ,
die deze gemeente had opgericht en voor ruim een jaar
(13 Febr. 1674) te Altona gestorven was , welke plaats nu
door zijn volgelingen met liet stille Wieuwerd werd ver-
wisseld. De aanleidende oorzaak, waarom men juist dit
plekje had uitgekozen om er zich te vestigen, was het
eigendomsrecht. Walta was toen ter tijde een bezitting
van de gemeente der Labadisten. Het goed behoorde oor-
spronkelijk aan den heer Cornelis Aerssens van Sommels-
dijk, die het evenwel voor eenigen tijd benevens andere
goederen in dit gewest bij onderlinge overeenkomst aan
zijn drie zusters Anna , Maria en Lucia als haar erfdeel

(1) Y p e i j e n D e r m o u t , Geschiedenis der Nederl. Hervormde
Kerk, I II , 90.
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had afgestaan. Deze aanzienlijke familie was den Labadisten
zeer genegen, en de drie gezusters waren zelfs voor eenige
jaren onder de leden van de huiskerk opgenomen. De-
wijl de leden , tengevolge van de invoering der gemeen-
schap van goederen (1) , al wat zij bezaten, aan de gemeente
ten offer moesten brengen, zoo bezaten derhalve de La-
badisten het Walta-huis met zijn vruchtbare landerijen
en boerehoeven in gemeenschappelijk eigendom.

De denkbeelden, die deze menschen aanhingen, vonden
toenmaals weerklank genoeg in de gansche Gereformeerde
kerk. Want zij gaven bevrediging aan liet innig, gods-
dienstig gemoedsleven, hetwelk aan liet kerkelijk ortho-
doxisme van die dagen maar al te veel ontbrak. De Laba-
die, een man met ongemeen groote gaven en eene inder-
daad betooverende welsprekendheid, werd gedreven door
een vurig, dweepend verlangen naar hervorming van het
vele, dat aanstootelijk was in de kerk, in haar leeraars
en leden. Dit doel liad hij met alle werkelijk vrome en
godsdienstige mannen van die dagen gemeen. Maar hoe-
veel toejuiching de Labadie mocht vinden, hij heeft het
niet verder gebracht dan tot hoofdman eener kleine secte.
De oorzaak daarvan lag voornl. in de eigenaardig separa-
tistische richting, die hem en de zijnen aankleefde. De
groote fout van het Labadisme, waardoor het zich elke
levensvatbaarheid benomen heeft, was, dat het bij zijn
ideale opvatting van de eischen des geloofsleven» zich niet
verwaardigen wilde om rekening te houden met het vrij
onvolmaakte, dat den mensch op zich zelf en de gan-
sene menschenwereld aankleeft. De kerke Gods moest een
reine tempel des allerhoogsten zijn , en dat kon zij niet
blijven , wanneer het heiligdom betreden werd door zooveel
oriwaardigen. Derhalve, wie niet voldeed aan de bij deze
ideale beschouwing gestelde kenmerken en eischen, die

(1) H. T a a B e i k i i m , è Labadie en de Labadisten, II, 8, vlg.
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verdiende buitengesloten te worden. Hun stelling kwam
hierop neer : de kerk moet bestaan uit beproefde geloovigen.
Het is een dwaling, dat tot haar zouden behooren alle
openbare geloofsbelijders. De ware kristen mag geen ge-
meenschap houden met de slechten en de wereldlijken.
Een schaapskooi bestaat uit scliapen, niet uit varkens.
De hervormde kerk, zooals zij thans bestaat, is de kerk
van den Antichrist, omdat de tucht er zoo verslapt is, dat
de ergerlijken en goddeloozen niet worden geweerd, maar
dagelijks het heilige door Inm onwaardige gemeenschap
kunnen ontheiligen. Uit dit denkbeeld vloeiden van zelf
de eigenaardige begrippen voort, welke de Labadie koesterde
met opzicht tot doop en avondmaal, dat zij niet bediend
mochten worden dan aan hen, die de zegelen des verbonds
en de kenteekenen der wedergeboorte in zich. vertoonden.

Deze speciale opvatting van het wezen der kerk was het
voorname punt , waarin de Labadisten van hun tijd- en
geloofsgenooten verschilden. Dientengevolge heeft hun
kerk nooit veel leden geteld. Men hoorde ze gaarne, zij
vonden geestesverwanten overal en in menigte, doch maar
weinigen sloten zicli bij hen aan. Want zelfs de velen, die
hen overigens alle achting en sympathie toedroegen, konden
geen streven goedkeuren, dat in 't eind altoos op afzon-
dering moest uitloopen. Ook werden velen teruggehou-
den om metterdaad tot de leden of huisgenooten over te
gaan wegens zekere bezwaren, die hun huishoudelijke
en onderlinge gemeenschap van zelf begonnen te ken-
merken, zoodra zij zich als een kerk op zich-zelf inge-
richt hadden. Daar was iets kloosterachtigs in , 't welk de
toetreding waarlijk niet aannemelijk maakte.

In Friesland is het genootschap eerst goed tot vestiging
gekomen, innerlijk zoowel als uitwendig. Dit gewest trok
de Labadisten te meer aan, omdat zij vooraf reeds verze-
kerd waren er zooveel vrienden en geestesverwanten te
vinden. Het was opmerkelijk, welk een opschudding
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hun overkomst veroorzaakte. Van heinde en ver trok-
ken de menschen naar Wieuwerd, doch de meesten von-
den er n ie t , wat zij zochten, en maakten door hun ver-
trek weer plaats voor anderen. Het getal der leden bleef
derhalve doorgaans op dezelfde hoogte. Maar des te tal-
rijker waren zij , die nu en dan een bedevaart naar The-
tinga ondernamen. Teruggekeerd deelden zij thuis dan
weer aan de anderen het geestelijke voedsel u i t , waaraan
zij hun hart hadden gelaafd. Dientengevolge werden er
overal oefeningen gehouden, die door de verbolgene kerk
onder de benaming van Labadistische sluipvergaderingen of
sluipcatechisaties als verboden spijs werden gestempeld.
Toch had de Labadistische beweging tengevolge, dat het
kerkgaan en de deelname aan het avondmaal in het gan-
sene land op even opmerkelijke als bedenkelijke wijze
schrikbarend begon te verminderen tot groot verdriet en
nog grooter ergernis van Gideons getrouwen, met welken
bijbelschen term de predikanten zich toenmaals geliefden
te betitelen. Want diezelfde Labadisten waren bestemd
om Gideons mannen veel hoofdbrekens, arbeid en hart-
zeer aan te brengen.

In de volgende bladzijden zal de lezer een bijdrage
vinden tot meerder kennis van de Labadistische beweging
in Friesland. De stof tot deze geschiedenis vol kerkelijke
agitatie is voor een goed deel ontleend aan de tot dusver
onbekende en althans niet gebruikte M.S. verweerschrif-
ten van de beide predikanten, die in dit gewest tot de
kerk op Walta-huis zijn overgegaan. Het zijn voorzeker
partieularia, maar het is altoos voor de historiographie wel
der moeite waard om ook de geringe en afzonderlijke bla-
deren tot zich te halen, die nedervielen op den rijken, bree-
den stroom. Misschien kunnen zij nog wel een treffende
getuigenis leveren van den zwaren storm, die eens het
groote woud deed schudden en zuchten.

Nauwelijks had zich in de lente van 1675 de kleine
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gemeente op en om het slot te Wieuwerd gevestigd , of
de kerk stelde zich terstond in postuur tegen het rot de-
zer hoogst verdachte scheurmakers. De trouwe wachters op
Sions muren konden terstond het zwaard ter hand nemen,
want juist van pas werden de vergaderingen der Friesche
synode geopend, nog geen maand na de verschijning van
dit bedenkelijk teeken aan den kerkhemel. (1) Een com-
missie bragt rapport ter tafel aangaande „het pernici-
eus , land en kerk beroerend kwaad in het drijven der
Labadisten." In negen afd'eelingen werd aangetoond, dat
zij „geheel en al zijn geïntentioneerd om de gereformeerde
kerk te troubleeren en te ontrusten, scismata en scheu-
ring te maken." Dewijl daartegen „met rigeur en ijver
gevigileerd diende te worden", stelde de commissie tevens
een aantal middelen voor om dit gruwelijk kwaad te kee-
ren. •'t Sprak van zelf, dat de Staten door middel van
een request in kennis gesteld werden met al de zonden dezer
drijvers, terwijl hun Ed. Mog. ernstig in bedenking gegeven
werd om voor de rust in den lande den hoofdman Yvon
buiten de provincie te bannen, alsmede om alle conven-
tikels, oefeningen en sluipcatechisaties der Labadisten
bij uitdrukkelijk bevel te verbieden. De Staten werden
zeer gewillig bevonden en namen al spoedig informaties.
Een commissie der Gedeputeerden bijgestaan door Prof. Herm.
Witsius, vervoegde zich tot Yvon in persoon. Maar dewijl
de ontvangene antwoorden deden blijken, dat de Labadisten

(1) De synode te Leeuwarden werd geopend 1 Juni. Maatregelen
omtrent de Labadisten , art. 24, 25 , 44 en 45. De commissie , die
het ontwerp tot weering der Labadisterij , alsmede der sluipcatechisa-
ties en alle afgezonderde conventikels ter tafel heeft gebracht, bestond
uit de predikanten Johs. Kleijenburgh van Wolvega, Petrus Feddema
van Kubaard, Petrus Nauta van Foudgum, den s. s. min. cand. Her-
mannus Hachtingius, ouderling te Dockum, alsmede de vijf corres-
pondenten van de synoden uit andere provinciën. De toen genomene
besluiten vindt men b i j D i e s t L o r g i o n , de Nederd. Herc. Kerk in,
Friesland, p. 151—156.
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in alle deelen rechtzinnig waren in de leer, zoo was dit
voor de regeering een gewenschte aanleiding om de zaak
verder geheel met rust te laten. Dat behalve de familie
van Sommelsdijk ook nog andere aanzienlijke personen zich
aan de Labadisten verbonden hadden, en dat zoovelen in den
lande hun genegen waren, heeft er zeker ook niet weinig toe
gedaan, dat de regeering zich tot rustig toezien bleef bepalen.

Des te minder behaagde den kerkelijken dit beloop
der zaak. Herhaaldelijk drongen de Deputaten op krach-
tige maatregelen aan. (1) De classis Sneek klaagde op
de eerstvolgende synoden telkens haar nood, maar verkreeg
niets dan een betuiging van hartgrondig en broederlijk
leedwezen. (2) Want de bittere beschuldigingen maakten
van nu af aan niet den minsten indruk op het gemoed
der Ed. Mog. Heeren, die de kerk met dit groote en grie-
vende leed stil hebben laten geworden. Nu kon men al-
toos de kerkelijke middelen nog wel aanwenden, maar
over het geheel misten die zonder het gezag van den
magistraat hun nadruk. De synode moest zich er toe
bepalen om den klagers den raad te geven, dat men hen,
die wegens Labadisterij zich aan het avondmaal onttrokken,
„met alle soete ende sachte middelen uyt Godts H. Woordt"
enz. moest trachten terug te brengen, terwijl men alleen
tegen de halsstarrigen naar kerkenorde zou kunnen pro-
cedeeren.

Waarlijk, het was zulk een wonder niet, dat het meeren-
deel der predikanten elk in zijn gemeente met groote vin-
nigheid tegen de nieuwe secte ijverde en waarschuwde.
Want menig kerkganger en lidmaat vond stichting bij
oefeningen in den geest van de Labadie en onthield zich
dan van kerkgaan en avondmaal, en de wettige leeraars

(1) Acta Synodalia , 1676 , a. 22 ; — 1677 , a. 23 ; — 1688 , a.
19 ; — 1689 , a. 31.

(2) Acta Syn., 1678 , a. 14 ; — 1679 , a. 42 ; — 1680 , a.34 ; —
1682, a. 39.
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moesten lijdelijk toezien, dat de menschen van alle kantenj
ook van buiten af, soms in gansene gezelschappen naar
Wieuwerd trokken, om er van tijd tot tijd geestelijk voed-
sel op te doen. Het houden van oefeningen op besloten
plaatsen en bij avondtijd viel sedert eenigen tijd zeer in
den smaak. Hadden synode en classes het in weerwil van
alle moeite tot dusver weinig kunnen beletten, nu begon
het onder invloed van der Labadisten geest zeer toe te nemen.

In onzen tijd zou men dergelijke verschijnselen onge-
moeid hebben gelaten, gelijk de regeering wijselijk toen ook
al gedaan heeft. Maar in die dagen was het anders.
Welk strijdvaardig predikant zou net ook rustig kunnen
hebben aanzien, dat zoovelen het gehoor van Grods zuiver
woord, doop en avondmaal gingen verwaarloozen, en dat
nog wel om de Labadisten na te loopen of hun heil te
zoeken in allerlei conventikels, de vruchtbare kweekplaat-
sen des Satans om Christus kerk uit elkaar te scheuren !

De classis Sneek was natuurlijk het meest geplaagd.
Zij diende tal van gravamina in bij de synoden, zij ver-
zocht immer hulp en raad, en zij heeft veel „hertenleedt"
moeten uitstaan. Maar dewijl zij wakker bleef, zoo heeft
zij alle moeite gedaan om het kwaad te keeren. Haar
zorg strekte zich natuurlijk het allermeest uit over de dor-
pen Britswerd en Wieuwerd. Boven allen moest wel te be-
klagen zijn de man, die er herder en leeraar was, terwijl
het groote bederf zich in het hart zijner gemeente nestelde.
De ongelukkige heette Johannes Lespierre. (1) Hij over-
leefde het onheil van de overkomst der Labadisten dan
ook geen twee jaar. Zijn broeder Hermannus, (2) pre-
dikant te Sneek, was een man „die int claszis alles ver-

(1) Hij was er als eand. beroepen in 't voorjaar van 1659 en stierf
in Febr. 1677.

(2) Geboren te Kampen, werd hij in 't najaar van 1653 te Sneek
beroepen, nadat hij pas twee jaar op zijn eerste standplaats Blokzijl
geweest was.
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mocht." De classis stelde er veel belang in, wie den over-
ledene op dezen gevaarlijken voorpost zou opvolgen. Want
reeds kromp de gemeente zichtbaar i n , dewijl zoowel in
deze beide plaatsjes als in den ganschen omtrek de Laba-
disten in toenemend aanzien bloeiden. Maar hoewel ds.
Hermannus hemel en aarde bewoog om er iemand van de
zijnen geplaatst te krijgen, het mogt niet gelukken. Vol-
gens de stemkohieren van dien tijd had de familie van
Sommelsdijk het overwicht door eigendom van 12 stem-
gerechtigde plaatsen. (1) Middelerwijl werd aan zekeren
candidaat Cancrinus aldaar de predikdienst toegestaan, op-
dat de gemeente tijdens de vacature niet geheel zonder
steun zou wezen. Maar „tegen hope en verwachting"
vernam de classis met hartenleed, dat hij voor de pressie
bezweken was en „aldaer in enige huizen oeffeninglie ghe-
daen hadde, oock selfs by nachte ontrent sodanighe, die
van de Labadisten sclrynen vergiftet te worden." Hij werd
daarover streng berispt en heengezonden. (2) Dewijl de
oefeningen echter niet ophielden, maar te Britswerd nu en
dan ten huize van Doede Sipkes gehouden werden, waar-
toe de schoolmeester Marten Hendrix mede aanleiding gaf,
zoo nam ds. H. Lespierre met goedkeuring der classis
maatregelen om dit voorloopig te keeren. (3) Ook een
poging der Labadisten om tijdens de vacature den hun on-
genegen kerkeraad met nieuwe «leden in hun geest te doen
vervangen, mislukte door de waakzaamheid der classis. (4)

(1) Er waren 26 in 't geheel, doch op de 14 andere viel niet te
rekenen. V a n B e r k u m , dl. 2 , p. 210 , aant. 6.

(2) Class. acta van 1 Mei 16/7- Gulielmus Wernerus Cancrinus
was van 1G82 tot 1695, toen hij het emeritaat aanvroeg, predikant te
Wier, terwijl hij als candidaat een tijdlang conrector aan het gymna-
sium te Franeker is geweest. Ook in de verg. van 10 April was aan
den cand. Ciricus Robijnsma, later pred. te Wijckel, op zijn verzoek
de predikdienst in de vacante gemeente toegestaan.

(3) Class. acta van 2 Oct. 1677.
(4) Class. acta van 19 Juni 1677.
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Maar de hoofdzaak, het predikantsberoep. was en bleef
in de macht der Labadisten. Na een vergeefsch aanzoek
bij den Oostfries Petrus Dittelbach, (1) van wiens goede ge-
zindheid zij zeker waren, werden de stemmen uitgebracht op
den candidaat J o h a n n e s H e s e n e r . (2) Deze was een
zoon van den predikant (3) van ScMngen en Slappeterp. Toen
zijn vader stierf, verzocht de gemeente hem om tijdens de
vacature de dienst waar te nemen, en hij deed dit een
jaar lang met zooveel goed gevolg, dat allen hem tot her-
der begeerden en zich met dit verzoek onderscheidene ma-
len tot de gerechtigden wendden. Maar „weereltlijke in-
sichten hebben belet daarin te consenteren, soodat de ge-
meinte niet wier de gegeven de Predicant, die sy begeerden
ende versochten, maar een ander (4) haar wiert opgedron-
gen tegen haar gemoed."

Omstreeks dezen tijd preekte Hesener te Oosterend. De
ouderling van Britswerd, Hessel Sijbes, kwam met nog een
ander hem daar tot tweemaal toe opzettelijk hooren. Deze
was het vooral, die er op aandrong hem uit te noo-
digen, dat hij voor de vacante gemeente mocht optreden.
Alzoo preekte hij daar driemaal tot groot genoegen.
Ook de Labadisten meenden dezen candidaat voor welge-
zind te mogen houden, en derhalven werden de stemmen
der familie op Hesener uitgebracht. Omdat hij evenwel bij
gelegenheid van zijn beroep geen andere stemmen kreeg, (5)

(1) D i t t e l b a c h , Verval en val der Labadisten, p. 4. Hij was
predikant te Nenndorf, en eerst een vurig aanhanger van de secte, die
hij later zoo heftig bestreed en zwart maakte.

(2) Hij was , blijkens acta cl. Franeker 6 Juni 1674 , met grooten
lof tot de H. dienst toegelaten, of Y p e ij , III, aant. p. 69. De naam
wordt ook abusief gespeld Hezenaar, Hazenaar en Heesenar,

(3) Everhardus Hesener werd als 20jarig candidaat aldaar beroepen
en stierf 6 Maart 1677 , toen hij er bijna 40 jaar dienst gedaan had.

(4) NI. Georgius Munckerus, toenmaals predikant te Beetgum. Hij
kwam te Schingen medio April 1678.

(5) Class. acta van 7 en 14 Mei 1678.
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werd juist daarom de achterdocht van de classis gaande, en
dewijl zij „tot praeservatie van Christi gemeente in beijde
dorpen genootsaeckt was te waken ," zoo stelde men in de
vergadering, waar de beroepbrief ter approbatie ingediend
was , eerst de navolgende punten op :

„1. Ofte D. Hesenaer, die door gunste der Labadisten
de beroepinge gekregen heeft, oock eenighsins tot nadeel
van 't Synode , Classibus oft de Gemeijnte tot Britzwart
ende Wijwert sigh aan haer heeft verplicht ?

2. Oft niet aenneemt voor Godt ende dese E. classis, dat
in alle getrouwigheijt ende bij alle gelegentheijt sijn Ge-
meente van de schadelijke ende boose Secte der Labadisten
volgens Synodale resolutie, waerscliouwen, ende, so veel in
hem i s , als een getrou ende oprecht Dienaer Godts, haer
sal beschermen ende verdedigen sodat onder Godts segen
niemant van sijn ledematen tot haer mocht overgaen ende
van onse gereformeerde kerke ende Gemeijnte afgaen

3. Oft niet en belooft den Classi in alle oprechtigheijt
in tijts te sullen notificeren, indien datter ijts tot nadeel
van t' Synode Classen ofte sijn Persoon ende toevertroude
Gemeijnte van de Labadisten ondernomen mochte worden

4. Oft niet Gewilligh was dit bovenstaende met sijn
eijgen hant in 't Class. boek te ondertekenen."

Hesener, die buiten de vergaderzaal wachtende was, werd
nu binnen geroepen, doch antwoordde na de voorlezing :
„Daartoe kan ik niet komen, en bovendien is mij de scha-
delijkheid van de secte der Labadisten nog niet gebleken.
Mocht ik daarvan echter overtuigd worden, zoo beloof ik
de gemeente alsdan voor hen te zullen waarschuwen."

Deze verdachte weigering gaf aan de zaak een bedenke-
lijk voorkomen. Men riep de afgevaardigden van Britswerd
en Wieuwerd binnen, deelde hun het gebeurde mede en
vroeg hun , of zij er ook zwarigheid in zagen. Zij ant-
woordden : „Neen, en wij oordeelen ook, dat ds. Hesener
behoort te teekenen." Maar omdat deze bleef weigeren,
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deelde de classis hem ten laatste als haar besluit mede ,
dat zij „solangb. D. Hesenaer den classi in desen niet ge-
hoorsaemt, de beroepinge op hem niet can approberen, en
met enen hem te gebieden, dat sigh niet verstouten sal in
een van beyde plaetsen te praediken." Tegen dit vonnis
diende Hesener terstond appel (1) i n , zoodat de synode
nu in de quaestie betrokken werd.

Alzoo werd hij een paar weken later opgeroepen, om te
Bolsward (2) voor de hoogwaardige vergadering te verschij-
nen , tegelijk met een commissie van predikanten uit de
classis Sneek, die het tegen hem genomen besluit zouden
verdedigen. (3) De synode achtte het echter raadzaam,
hem vooraf op eenige artikelen te onderstaan en vroeg hem
dus onbewimpeld antwoord op deze vier punten:

„1. Off D. Hesener de scheuringen der genoemden La-
badisten wonende tot Wieuward niet oordeelt te zijn een
sondig quaedt.

2. Oft niet de gepraetendeerde oorsaek, onder anderen
genomen van de nalaticheit des discipline onser kerken,
om van onse gereformeerde kerken aff te sonderen is on-
gefondeert.

3. Oft D. Hesener niet belooft zijn Gemeente tegens
de bovengenoemde scheuringen ende alle andere gelijck,
alsmede tegens alle Leeringen, soo van de voorsz. Laba-
disten als andere, strijdig tegens d'aengenomene formulie-
ren der eenigheit getrouwelijken te waerschouwen.

(1) Class. acta van 21 Mei 1678. „Alsoo ick mij beswaert vinde
over de Redenen waerom het Eerwaerde Classis de Beroep van Brit-
zwert en "Wieuwert op mijn Persoon niet heeft koonen voor goet ken-
nen , soe ist dat ick voor mijn Persoon daervan appellere debito modo
et ordine sullende voorders met de Kercken-raedt daerover spreecken ,
versoecke voorts Copia van de sententie huijden den 14den May 1678.
I. Hesener."

(2) Syn. acta, 1678 , a. 27 en 28.

(3) NI. IJnso Mensonides, pred. te Nijland en Bavius Francisci ,
pred. te Bozum.
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4. Oft D. Hesener niet belooft de voornoemde affge-
scheurde na zijn uitterster vermogen wederom tot den schoot
der kerke ende onder deselve gemeenschap ende discipline
te brengen."

Tot veler verwondering beantwoordde Hesener dit in aller
tegenwoordigheid „met een hergrondige jae." De synode
rekende n u , dat aan alles voldaan was, liet het verdere
onderzoek na en gelastte de classis voor zijn bevestiging
te zorgen. (1) Hiermede was de zaak nu vooreerst bijge-
legd. Doch de argwaan was niet weggenomen en zou eer-
lang weer voedsel ontvangen.

Het kan eenige verwondering baren , dat Hesener de
vragen der synode zoo gaaf beantwoord heeft na zijn
bezwaren tegen die der classis. Maar aandachtige vergelij-
king leert , dat de vragen der synode minder scherp waren
dan die der classis. Hoewel het gemoedelijke in de richting
der nieuwe secte hem aantrok, kon Hesener toch. met een
gerust hart getuigen, dat hij geen Labadist was, en beloo-
ven, dat hij tegen al liet verkeerde in hun streven zou
waken. Maar de classis vergde, dat hij zich. verplichten
zou bij alle gelegentheit tegen de schadelijke en booze
secte der Labadisten op te komen en als een spion alles
aan te brengen, wat zij deden en ondernamen. Toen hield
hij zich op de ruimte en wilde niets beloven, voordat hem
bij nader onderzoek het schadelijke gebleken was. Men
neme Merbij wel in aanmerking, dat de classis tegen hem
ingenomen was , dewijl zij in die gemeente geen ijveraar
tegen de sclieurmakers geplaatst had kunnen krijgen, maar
er een bevestigen moest, die wel is waar geen aanhanger
of l id , maar ook volstrekt geen vijand van het Labadisme
was.

Zoo betrok Hesener zijn pastorie en werd naar het ge-

(1) De bevestiging had plaats 30 Juni door ds. Bavius Francisei en
Nicolaus Alma, predd. te- Bozum en Rauwerd. Den 6 Aug. werd
Hesener als lid der classis Sneek aangenomen en geïnstalleerd.
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bruik deftig door twee oudere collega's ingezegend. De
jonge leeraar kwam daar vol verwachting, dat zijn werk zoxi
dienen tot de reformatie van 's Heer en gemeente. Met
liefde voor zijn kuddeken aanvaardde hij die taak, maar
menige teleurstelling was den jongen ijveraar bereid. He-
sener behoorde van geestesrichting tot degenen , die nog
al strenge zedelijke eisenen stelden, en bevond derhalve
spoedig, dat zijne gemeenteleden in kennis, noch leven,
noch gezindheid aan die hooge eischen beantwoordden.
Hij wekte hen daarom in zijn preeken met ijver op, dat
degenen, die het woord gelooven, dit ook door wandel en
werken moesten toonen. Dewijl dit echter niet als met
een tooverslag te verbeteren was , achtte hij het beter de
bediening van doop en avondmaal uit te stellen. Want
deze plechtigheden waren volgens zijn gevoelen alleen voor
zulken bestemd, die de kenteekenen van ware gelooyigen en
bekeerden in zich konden vertoonen. In dit opzicht dacht
hij bepaald met de Labadisten gelijk, en dat hij ook van
hun oefeningen niet af keerig was , kan uit zijn eigene
woorden blijken : Ik toonde mij genegen en bereid „om oude
en jonge te onder wij sen in de heilige waarheden, die wij
belijden, en te leiden in de wegen Godts , om haar daarin
te doen wandelen naa de maate der genaden ende gaven
Godts over mij; ick hebbe de perzoonen tot haarent be-
zocht, ick hebbe haar gebeden somtijts de tijt te nemen
om bij malkanderen te komen , dan bij deze, en dan bij
gene, opdat ick eenigne te samen en int gemeen konde
komen te spreecken; ick hebbe een catechisatie in de Kerck
willen aanvangen voor kleine en groote, maar de traacheit
ende lauwigheit waarmede sij meerendeels ende bijnae alle de
middelen van haare stichtinge, ende opbouwinge aansaagen,
de getrouwigheit waarin dat ick haar aansprack, ende voorts
de vreemde proceduiren van het claszis omtrent mi j , dat
niets onderliet om haare gemoederen van mij te vervreem-
den , waren oorsaake dat mijne goede voornemens te niete



412 JOHANNES HESENER EN

wierden, ende dat ick niet en dede tgene ick geern hadde
willen doen."

Hesener bleef verdacht bij de classis en kwam terstond
ook in slechten reuk bij alle niet-Labadisten in zijn woon-
plaats. Trouwens, hij gaf er zelf alle aanleiding toe. Hij
verzette zich. met drang van redenen tegen het verzoek der
lidmaten om op den gewonen tijd avondmaal te houden.
Tot den eerste, die zijn kind bij hem voor den doop
kwam aangeven , hield hij een aanspraak, zeggende , dat
hij vooraf eenigen tijd zou nemen om te zien in hoedani-
gen staat hij was , of om hem te bereiden, indien hij hem
„in geen bequaame gestalte en vond." Maar die persoon
„gaf geen plaats" aan hetgeen ds. Hesener hem voorhield
en liet zijn kind terstond elders doopen , tengevolge van
een besluit der classis, dat het bij weigering van ds. He-
sener den naastbijwonenden predikant vergund werd om
zoodanige teruggezondene kinderen te doopen. (1) Want
de classis had zich deze zaken reeds aangetrokken, dewijl
de ouderling Hessel Sijbes al zeer spoedig, toen redenen
en verzoeken niet baatten, klachten over de tweeledige na-
latigheid van zijn predikant indiende. Terstond ontving
ds. Hesener van de classis een nadrukkelijk bevel om doop
en avondmaal op hun tijd en volgens oude gewoonte te
bedienen. Tevens werd hij ter verantwoording opgeroepen.
Hesener, die nu en dan aan de koorts leed, verscheen
niet in persoon, maar stelde een lang geschrift (2) ter
zijner verdediging op, waarom hij in gemoede het avond-
maal tot nog toe niet had kunnen afkondigen, tevens vol
beschuldigingen tegen de kerk, die de menschen maar tot
lidmaten aannam zonder voldoend onderzoek, of zij de

(1) Class. acta, 3 Sept. 1678. Bij deze vergadering kwam de missive
van Hessel Sijbes in, en ook werd Hesener nu voor de eerste maal
door den Scriba Sylvius coram classe geciteerd.

(2) Class. acta, 1 Oct. 1678 „overgesonden onder couvert van den
brief, die van D. Sylvius afquam."
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vereischten daartoe konden doorstaan. Ik heb hun daarin
aangewezen — zoo luidt zijn inhoudsopgave — >,Ten Isten
wat ick geloofde, dat de plicht was van een dienaar des
N. T. wat hem in last gegeven was van sijnen heere,
eride wat straffe hij te verwachten hadde, indien hij niet ge-
trouw was aan sijne beveelen. Ten 2den soo hebbe ick
haar getoont het ellendig verval van onse Gereformeerde
kercke, ende dat gemeenlijk diegene die de naame van lee-
den in deselvige droegen, dat geensins vertoonden noch.
door haare kennisze nochte door haar practijcke; dat veele
van deselve besonderlijk ten platten lande, alzoo weinig
kennisze hadden van de gronden van de gereformeerde leere,
als de leecken onder het pausdom van de haarej dat de
kennisze van die drie hooftstucken, die onze Catechismus
stelt als noodig om geweten te worden ter zaaligheit, niet
alleen niet getoont wierden door de practijcke, maar dat
de meeste self uiterlijk daar niet de minste wetenschap van
hadden; datze oock int minste geen vruchten vande heilig-
maackinge vertoonden, maar wel datze noch aarts ende vlees-
kelijk waaren, geensins door de bant des geestes ende der
liefde aan malkanderen vastgebonden : int korte dat in de
meeste, in plaats van Christenen te sijn, genoegzaam
vertoonden de kenteickenen van weereltlingen. Ten 3den
soo hebbe ick haar oock getoont in deze redenen, dat de
onachtsaamheit ende ijverloosheit van de Predicanten oor-
saake was, dat de weerelt ten liedigen dage de kercke hadde
ingenomen, vermits men elck zonder bekans eenig onder-
scheit te maacken toeliet tot de gemeenschap van de kercke,
zonder eenig behoorlijk ondersoeck te doen, ofter oock rede-
nen sijn om haar te erkennen voor sodaenige alse erkent
willen wesen , ende sonder eerst te letten op haare wandel of
die oock een sodaenige uitdruckt, die door de Geest J. C.
geleit ende geregeert wort, maar dat men in veele plaatzen
haar alleen het Vader Onse ende de Artt. des geloofs dede
opseggen, en naar daarmede aannam tot de gemeenschap

v. r . xiii 8
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van de kercke, Kaar de segelen van. net genadeverbont
mededeelde, jae datmen dit menigmael dede aan openbare
godtloze ende ergerlijke sondaars, ende dat men sich self niet
ontsag om de kinderen van hoeren en overspeeldereszen,
jae van die lantloopers, die men Heidens noemt, te doopen,
en deselve alsoo door dat segel te geven, te erkennen voor
levendige leden van het lichaam J. C.; ende hieruit nebbe
ick haar getoont, dew ijle dat diegene die de naame van
leden droegen op sulcken gront, ende geensins nae den regel
van godts woort, de belijdenisze ende formulieren van de
Gereformeerde kercke , daarvoor waaren aangenomen, dat
men daarom met geen redenen een Leeraer konde verplich-
ten , om de sodaenige daarom als leden der kercke te nou-
den , ende als sodaenige te handelen. Ten 4iden soohebbe
ick haar oock getoont de gevolgen die hieruit voortquamen,
datmen soo achteloos. ende met soo •weinig omsichtigheit te
werck ging in ijemant te erkennen als een lidt der kercke,
en als een soodaenige te handelen, naamelijk dat hierdoor
niet alleen de vreerelt in de kercke gebracht wierde, maar
dat de arme en blinde menschen oock ellendiglijk verleit
wierden, dewijle sij, de zegelen van liet bitter lijden ende
sterven van de soone godts ontfangen.de, oorsaacke naa-
men te geloven, datze deel hadden aan tgene daarvan sij
noch teenemaal vervreemt waaren, ende dat niet sonder re-
denen , vermits de leeraren haar daar genoegsame aanlei-
dinge toe gaven om dat van haar selven te gelooven, ende dat
men de menschen alzoo sorgelooselijk nae de helle quam
toe te leiden, ende dat deze sielen daarom ten jongsten dage
seekerlijk om wraacke souden roepen tegen sodaenige lee-
aren, omdatze haar soo verleit hebben, ende dat haar
dit niet koude verontschuldigen, ofze haar al vermaanden
haar te beproeven, vermits sij wel wisten, datze niet in
staat waaren om dat te konnen doen en het lichaam des
heeren te onderscheiden, geen wetenschap hebbende, waarin
dat de waare beproevinge bestaat ende niet deelachtig gewor-
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den sijnde die geest, waardoor dat dese heilige dingen al-
leen onderscheiden konnen worden ; ende hebbe haar daarom
getoont, hoe noodig dat het was om dese droevige gevolgen
te verhinderen haar deze segelen so lange te onthouden,
totdat sij door de genaade godts in een anderen staat moch-
ten komen, ende dat dit het eenige en noodige middel was
om te komen tot een warachtige Reformatie. Haar ten
'oden hierbij versoeckende ende biddende, datze het doch. niet
quaalijk wilden nemen, dat ick eenige uitstel begeerde,
aleer dat ick dese segelen quam uit te deelen, om
te sien wat segen dat het de heere moclite gelieven
te geven aan mijnen dienst tot eere van sijnen name en
saligheit dergenen, die mij souden hooren; ende ten laatsten
haar oock eernstelijk betuigende in de name godts, voor
wien ick ende sij eens souden moeten verschijnen, datze
dese mijne redenen doch als voor sijn aangesichte, ende in
sijne tegenwoordigheit wilden overwegen, haar versoeckende,
dat, bijaldien deselvige (sij die wel ende zonder vooroordeel
overwegende) haar niet kondeu voldoen, datze doch hetgene
hetwelcke sij daartegen mochten hebben, mij bij geschrifte
wilden toesenden, opdat ick hetselvige mochte leggen
neffens mijn conschientie, ende de regel van godts woort,
belovende dat bijaldien haare redenen, die sij daartegen
mochten hebben, mijne conscientie konden voldoen, mij niet
halsterrig te sullen wesen, maar mij te sullen onderwerpen."

De classis nam dit geschrift in ontvangst, las liet en
wachtte zich. wel zorgvuldig voor wederlegging. Waar zou
het einde zijn, indien men met zulk een begon te onder-
handelen ? Men had hier te doen met een gruwelijk kwaad
van gansch bijzonderen aard. Hier verborg de ongehoor-
zaamheid tegen de kerkelijke autoriteiten en het hardnek-
kig verzet tegen de heilige kerken-orde zich. achter het
scherm van godsdienst, van vrome, conscientieuse recht-
zinnigheid. Hier zou redeneeren weinig baten, hier diende
alleen gehandeld te worden ! Alzoo werd Heseners geschrift
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eenvoudig ter zijde gelegd, en er volgde eene nieuwe dag-
vaarding. (1) Al weder kwam niet de persoon zelf, maar
een brief uit Britswerd, vol verwondering over de niet-be-
antwoording van de ingezondene missive. Toen de onge-
hoorzame daarop voor de derde maal geciteerd was even
als te voren onder bijvoeging van het bevel, dat hij den
doop moest bedienen en het avondmaal afkondigen, kwam
hij zich. eindelijk 5 Nov. 1678 ter classikale kamer te
Sneek aanmelden, dewijl inmiddels „de heere hem van de
koorts verloste."

De gemoederen waren zeer tegen hem ingenomen, en dat
hij niet vriendelijk ontvangen zou worden, was te ver-
wachten. Docît ik wil Hesener zelf laten spreken over
zijn ontmoeting in de vergadering, alwaar heer Regnerus
Meijlema, predikant te Woudsend, den voorzittershamer
voerde. „Voor het claszis verscheenen sijnde, soo hebbe ick
met verwonderinge gehoort ende gesien de groote onordere,
die daar was, want ick kan met waarheit seggen, dat ick
wel voor weereltlijke rechtbanken geweest ben, maar dat
ick daar ordere en deftichheit gesien hebbe, maar in dese
vergaderinge, die de naame wilde hebben, datze in de geest
Christi ende tot bevorderinge van net beste sijns koninck-
rijcks bij malkanderen vergaadert waaren, hebbe ick de
minste ordere niet gevonden, want de eene riep, dat ick
een scheur- en oproermaacker was, de andere dat ick de
wetenschap alleen hadde, de 3de vraagde mij, oft ick een
hartenkender was, de 4de seide, dat men mij op de stoel
Clmsti moeste setten, andere dreigden, datze mij wel sou-
den vinden, ende dat dit classicaal was, maar dat ick haar
int particulier oock hadde geraackt, ende sommige riepen

1) Class. acta van 15 Oct. 1678. De classis nam zijn excuus we-
gens ziekte „twelck den Bcrw. Classi in 't minste bij D. Hesenaars
eerste brieff niet was genotificeert," aan , doch gelastte hem ten derde-
male om op den eersten zondag na ontvangst der missive van den
scriba of zelf of door een ander, als hij ongesteld bleef, het avondmaal
af te kondigen en den doop niet te verzuimen.
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dat ick Mennist, was; ende alzoo voerde elck sijn taal, ick
niet wetende, wat ende wie ick soude antwoorden."

Eindelijk deed de praeses met hamerslag het rumoer een
weinig bedaren, en nadat allen hun plaatsen weder had-
den ingenomen, rees een der eerwaarden op en begon „met
bedaartheit ende soetigheit" het woord tot Hesener te rich-
ten , zijn redeneering stavende door het voorlezen van
„het gevoelen van eenige Theologanten aangaande de doop,"
om te bewijzen, dat een leeraar verplicht was te doopen de
kinderen dergenen, die in de kerk geboren waren. He-
sener gaf ten antwoord, dat volgens zijn gevoelen niemands
kinderen gedoopt mochten worden dan van wie de leeraar kon
aannemen, dat zij reeds behoorden tot het goddelijk ge-
nadeverbond. Na eenige redenen over en weer, die tot geen
resultaat leidden, stond de voorzitter op en vroeg den be-
schuldigde, of hij „dan het bevel van het Claszis niet nae-
komen wilde int avontmaal af te kondigen ende de doop
te bedienen."

Het antwoord van Hesener luidde : Ik ben bereid om dat
te doen, zoodra ik mijn gemeente eenigszins in staat zal
vinden om dat volgens de inzetting J. C. te doen, maar ik
kan het nu nog niet doen zonder tegen zijn heilige wet-
ten aan te gaan.

Op dit bescheid gelastte de praeses hem naar buiten
te gaan, dewijl de broeders over hem wilden beraadslagen.
Al spoedig werd hij weer binnen geroepen. De scriba stond
deftig op en deelde hem mede, welke straf hij volgens
het gevoelen der broeders voor zijn vergrijpen verdiend
had, dat de classis 1) zich genoodzaakt zag „Hem te suspen-
deren van sijn Dienst en de Pastorale Profijten, soolange
Hij comt tot beter gedachten, om te gehoorsamen de or-
donnantie des Classis volgens ordre ende gebruijck der Neder-
lantsche Gereformeerde Kercke."

1) Class. acta van 5 Nov. 1678 , waarvan de meer beknopte aan-
teekening met de, boven medegedeelde, nadere bijzonderheden uit Hese-
aers verslag is aangevuld.
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Over dit vonnis liet men geen gras groeien. Den griet-
man van Baarderadeel, Jr. Ernst van Harmxma toe Slooten,
werd terstond copia sententiae toegezonden, 2) met request
of hij den pastorie-meiers wilde laten aanzeggen om tijdens
de schorsing aan ds. Hesener geen penningen uit te be-
talen. Want de classis schreef zich natuurlijk de eere toe
hem overwonnen te hebben „door veele onwederspreecke-
lijcke redenen genomen uit Godts woerdt en het gevoelen
van de vermaerste Leeraers onser kercke" , terwijl Hesener
van zijn kant zich. ook dezelfde eer toekende.

Hij besteedde daarom den tijd zijner schorsing aan het
maken van veel wederleggende aanteekeningen op dit vonnis.

Intussclien kwamen nu de predikanten der classis eiken
zondag de dienst vervullen en naalden hem naar de ge-
woonte van die dagen ten aanhooren van zijn gemeente
ongenadig door als een afschrikkend voorbeeld van „een
dwaalgeest en verleider/3 tot welk doel verscheidene hunner
den tekst behandelden: „behout dat gij hebt opdat nie-
inant uwe kroone neme." Het eerste, wat de kerkelijken
deden, bestond natuurlijk in afkondiging en viering van
het avondmaal. dat vervolgens geregeld gehouden werd tot
bittere ergernis van den ongelukkigen ijveraar, die toezien
mocht, dat zijn broeders in den Heere het uitdeelden
„sonder het minste onderscheit te maacken", en dat de doop
zelfs toegediend werd „aan de kinderen van de sodaenige,
die van geenderlei godtsdienst professie maackten." Voor-
zeker dit waren wel de minst geschikte middelen om ie-
mand tot „betere gedachten" te brengen. Hartstocht en
odium theologieum vervoerden de classis tot profane on-
barmhartigheid. Heseners gehechtheid aan een kerk,
welker dienaars niet schroomden met de grootste ruwheid
hem aan te tasten in hetgeen hij voor heilig hield, moest
noodwendig onder zulk een wekelijks herhaalde zielsmar-
teling afnemen in dezelfde evenredigheid als zijn neiging

2) Class. acta van 12 Nov. 1678.
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voor het leven en de prediking van de broeders en zusters
op het Bosch, toenam. Indien de kerk hem verstiet, dan
wist hij reeds, waar voor zijn gewond gemoed rust en lier-
stelling te vinden waren.

Deze toestand duurde bijkans een halfjaar. Toen acht-
ten de classisbroederen, dat ze lankmoedigheid genoeg be-
toond hadden door hem zooveel tijd te gunnen om zich.
te bedenken. Derhalve besloot men weer eens hoogte te
nemen van zijn gevoelens, om de zaak ten einde te bren-
gen, na zooals het in de zalvende kanselarijtaal der acta
luidt, „met alle beleeftheijt ende mogelijke middelen hem
van sijn gevoelen" teruggebracht te hebben.

Op zekeren Aprilsdag in den jare 1679 werd alzoo de
gestrafte broeder door een gezelschap van vier eerwaarden 2)
opgezocht en deftig begroet. Een hunner vatte het woord
en deelde mede, dat zij kwamen van wege de classis. Hij
bad en vermaande broeder Hesener, dat hij „doch wilde
wederkeeren tot de bedieninge der Sacramenten, sooalze
gewoonlijk geschiet", dewijl hij hierin „vande Gerefor-
meerde religie, belijdenisze en kerckenordere was afgewee-
cken". Het antwoord was gereed. Hesener beweerde, dat
zij geen der tegen hem ingebrachte beschuldigingen waar
konden maken, dewijl hij bereid was zich ten allen tijde
aan de bepalingen der Dordtsche belijdenis te houden en
juist op grond daarvan zich verplicht gerekend had de
bediening van doop en avondmaal voorloopig op te schor-
ten. Uit deze verklaring ontspon zich een dispuut over
het onderscheiden van geloovigen en ongeloovigen. He-
sener gaf te kennen, dat hij geen vrijheid had tot het vie-
ren van zulke heilige plechtigheden, dewijl hij oordeelde
„dat niet een wedergebooren en was in sijn gemeente", 2)

1) Class. acta van 25 Maart 1679. Ds. Abrahamus Overney, pred.
te Scharnegoutum en ds. Ernestus Gladthayr, pred. te Goe'nga, van
Binnendijk, alsmede ds. Theodorus Ruardi, pred. te Ijlst en ds. Petrus
Fogelsang, "pred. te Sneek , van Buitendijk.

2) Class. acta van 29 April, uit het verslag der commissie.
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daar bijvoegende, dat „soose (sijne) woorden niet konden
geloven, datze heengaan souden ende de leeden self onder-
soecken." Vervolgens ontboezemde hij zijn bezwaar tegen
de kerk, „hoe schrickelijk dat de Sacramenten godts ten
liedigen daage geschonden wierden, ende dat men self de open-
bare ende ergerlijke sondaren daar niet van uitsloot."

Dewijl hiertegen niet veel ingebracht werd, ging hij
daarna over tot beschuldigingen tegen de classis, „vermits
datze openbare ergerniszen ongestraft lieten, ende zodaenige
predicanten niet eens suspendeerden, die soo droncken waaren
geweest, datze openbaarlijk voor de oogen van de waerelt
op de straat waaren del gevallen ende in huis gedraagen
moesten worden, ja datze sodaenige predicanten lieten blij-
ven, die in gedurige ergerniszen leefden."

Hier wees hij op het voorbeeld van ds. Faber 1) van Ou-
dega, „die sulcke booze stucken hadde bedreven, dat het
schande is van deselve te spreecken, dewelcke sij daarover
een 4 deel jaars gesuspendeert hadden, maar berouw krij-
gende, haar sententie wederom hadden ingeroepen, ende hem
lang binnen die tijt wederom in sijn dienst herstelt, son-
der berouw te toonen, dewijle hij alsnoch in dit boosaar-
dig leven is volhardende." Ook wees hij aan, „wat vuile,
ontuchtige ende onkuiske diskoerzen datter gevoert wierden,
wanneer datze bij malkanderen waaren." Onder dezen
stroom van aanklachten trokken de broeders de schouders
op en bepaalden zich tot de opmerking: „wij bekennent,
wij sijn schuldig, wij willen ons niet verontschuldigen,
wij willen en moeten reformeren." Ten slotte wenschte
Hesener hen toe, „dat de heere haar doch eens meer ver-
lichte oogen wilde geven, om het ellendig verval van onze
Gereformeerde kercke te aanschouwen, opdat wij alzoo ge-
saamentlijck eens in de bresze mochten staan om de breucke
Zions toe te metzelen ende de vianden van godt ende sijn

1) De naam wordt door Hesener echter niet genoemd.
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kercke uit te roeyen." De eerwaarde heeren stonden op
en vertrokken, de overtuiging medenemende, dat deze
broeder eerlang voor de kerk verloren zou gaan. Bij het
vertrek drong hij hen al weder als vrucht zijner ledige
uren het vrij uitvoerig geschrift op, waarin hij de redenen
tot zijn schorsing had wederlegd. In deze aanteekeningen
toonde hij aan,, „datze in veele dingen self schuldig waa-
ren aan de verbreeckinge vande kerckenordere ende bezon-
derlijk daarin, dat zij de segelen van de kercke aan de wee-
relt gaven, ende datze daarom self die straffe verdient had-
den " die de classis hem onrechtvaardig had opgelegd;
voorts dat zij ten onrechte beweerden, dat hij door de clas-
sis uit Gods woord overtuigd was geworden, want hem
was slechts het gevoelen van eenige schrijvers over „het
doopen van de kinderen der ongeloovige" voorgelezen en
daarin kwamen maar enkele sckriftuurplaatsen tot staving
der gevoelens van gemelde schrijvers voor.

Het rapport der bezoekers luidde niet gunstig. Zij had-
den bevonden, dat hij volhardde in zijn gevoelen „om niet
te doopen noch avontmaal te houden." Dewijl zulk een
broederlijke vermaning en zoo groote lankmoedigheid niets
vermocht hadden tot een gewenschte bekeering, zoo voelde
men, dat men hier met een te doen had, op wiens ver-
stoktheid alles zou afstuiten. Dronkenschap, vuile taal,
losbandigheid, plichtsverzuim en tal van zwakheden des
vleesches werden, o ja , afgekeurd en gecensureerd, doch
zooveel doenlijk met den ruimen mantel der liefde bedekt.
Maar voor afdwalingen als deze had men geen genade
noch lust tot verdere bemiddeling. De gemoedelijke be-
zwaren van een Hesener werden achting noch aandacht
waard gekeurd. Dit was scheurmakerij van de meest ge-
vaarlijke soort! Ook waren niet weinigen persoonlijk door
den ongeroepen zedemeester aangetast en gekwetst. De com-
missie gaf Heseners geschrift over, omdat zij hem dit wel had-
den moeten belooven, ten einde zich van zijn lastig aandringen
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af te maken. Het werd even als de vorige ter zijde gelegd.
Men moest naar de redenen van zulk een maar liever
niet luisteren! Men mocht rekenen al meer dan genoeg
gedaan te hebben om .den dwalende weder op het rechte
spoor te brengen. Nu was het oogenblik rijp om den hard-
nekkige te verstooten ! Hij mocht dan naar zijn vrienden,
de scheurmakers, overloopen, als hij dat verkoos. Men had
voor de kerk toch niets meer van hem te hopen. Het
was veeleer van dringend belang, jdat zijn plaats door een
gehoorzamer dienaar van Gods kerk werd ingenomen.

Weinige dagen later ontbood de classis Hesener weer
naar Sneelc. Deze had zich. misschien voorbereid op een
dispuut, maar de tijd van disputeeren was thans voorbij.
De praeses Ern. Gladthayr (1) rees deftig van zijn zetel
op en deed hem kortweg de vraag: „ofte (hij) noch niet
van gevoelen verandert was aangaande de bedieninge van
de beide sacramenten des N. T." Hesener, die uit deze
vraag bespeurde, dat men op zijn redenen in geschrifte
in ' t minst geen acht geslagen had, verklaarde, dat hij
„niet een in sijn gemeente conde merken in staet te zijn,
om het H. avontmael weerdighlijk te gebruijcken, ende den
H. Doop aen hare kinderen te bedienen." Hij ging ver-
volgens evenals bij de vorige gelegenheid beredeneeren,
dat hij daartoe bereid zou wezen, als men hem maar uit de
Nederlandsche geloofsbelijdenis kon aantoonen, dat hij zijn
plicht verzaakte en begon daartoe voor te lezen, wat in de
belijdenis staat over de „merckteickenen der kristenen."
Nu viel praeses hem in de rede „seggende datze de in-
hout wel wisten," hij had alleen maar te antwoorden, of
hij de sacramenten bedienen wilde of niet. Weer betuigde
hij, dat hij bereid was „om nae de belijdenisze te werck
te gaan en aan alle diegene de sacramenten te bedienen,
in dewelcke dat die kenteicken, die de belijdenisze daarvan

(1) Cf. class. acta van 6 Mei 1679.
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geeft, sich eenigzins souden vertoonen," er bijvoegende,
dat hij den aanwezigen bewijzen kon, „datze openbaarlijk
van de belijdenisze waaren afgeweecken." Doch de voor-
zitter gebood hem kortaf te zwijgen en voor eenige oogen-
blikken de kerkekamer te verlaten. De broeders waren nu
ten minste vrij spoedig met hun besluit gereed. Eenstem-
mig luidde aller gevoelen: deportement. De scriba Joh.
Scultetus stelde alzoo bet vonnis van afzetting uit de pre-
dikdienst op. Het luidde aldus: „Het Eerw. Classis van
Sneeck met droef heit ende hertenleet aangehoort hebbende
het antwoort van D. Hesener, dat alsnog blijft in deselfde
opinie als voor desen in bet niet te konnen bedienen van
de beide sacramenten des N. T. beeft gesententieert als
volgt: dat hij soo gevoelende niet langer predicant kan
blijven van de gereformeerde kercke, maar dat het E. Clas-
sis genootsaackt wort hem te deporteeren, gelijk het hem
deporteert mits desen, naedat hij eerst ruim een half jaar
hierover was gesuspendeert, ende door gecommitteerden des
E Classis begroet ende broederlijk vermaant, dat hij doch
wilde komen tot de bedieninge van de H. sacramenten in
sijn gemeinte, gelijk hij den geheelen dienst eens dienaars
voor het E. Christelijke Synodus van Bolzwaart ende onder
de predickstoel bij sijne bevestinge voor godt ende sijne
gemeinte, aangenomen hadde."

Hesener, die iets geheel anders verwacht had , zag bij
het aanhooren van zulk een afdoend vonnis kennelijk ten
hoogste verwonderd op (1) „en heeft degene, welke in dese
sententie accordeerden voor de vierschare Godts verdagh-
vaerdt, die ten jongsten dage als Eichter sal verschijnen."
Bezwaard met deze straf, waarvan de hardheid niet te ont-
kennen valt, keerde Hesener van Sneek terug naar zijn
stille pastorie, waar hij zooveel geleden had, en die hij eer-
lang zou moeten ontruimen. Zijn vooruitzichten waren

(1) „"Waerover hy wonderlijk hem vertoonde." Class. acta.
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donker. Want hij was nog volstrekt niet besloten om zich
geheel in de armen der Labadisten te werpen. Hij zag
nog tegen dat uiterste op Geen wonder ! Had hij niet
geklaagd, dat men hem onrecht deed ? Had hij niet tel-
kens geè'ischt en bewezen, dat hij voor een getrouw die-
naar van Gods kerk moest aangemerkt worden, juist om-
dat hij in geen enkel punt van de H. S. noch van de
belijdenis noch van de kerktucht wilde afwijken ? Toch
had hij steeds onder de verdenking geleefd. Als hij
zich nu bij de huiskerk der Labadisten ging aansluiten,
dan kon de classis immers roem dragen op zijn afzetting
en zeggen : Ziet n u , zijn wij niet in ons volle reclit ge-
weest door hem weg te zenden ?

Alzoo aarzelde Hesener nu nog om den weg op te
gaan , waarheen zijn hart sinds lang neigde. Te huis ge-
komen, stelde hij terstond een wederlegging van zijn von-
nis 1) op , alsmede een kort verhaal van het gansene be-
loop der procedure. 2) Deze beide stukken zijn voornl. de
bron voor mijn mededeelingen geweest en dragen blijken van
een eerlijk streven naar waarachtigheid, zooals ook uit
vergelijking met de classikale acta gestaafd wordt.

Hesener levert hierin hoofdzakelijk een uiteenzetting
van dit gevoelen : Ik moet mij houden aan de Nederland-
sche geloofbelijdenis, door de synode van Dordrecht bekrach-
tigd , en mag derhalve de sacramenten sleclits uitdeelen
aan hen , in welke ik eenigermate vind de merkteekenen ,
waaruit de belijdenis zegt, dat men de leden der kerk kan
kennen. Ik ben van meening, dat het mij niet toekomt

1) Het opschrift luidt: „Sententie van het Claszis van Sneeck ,
aangaande mijn deportement" , terwijl met een andere hand op den
buitenkant is geschreven: „Aenteckeningen van Dno Hesenaar."

2) Opschrift : „Kort verhaal van de proceduire van het Claszis van
Sneeck tegens mij Johamies Hesener, Predicant tot Britzwert en Wie-
wert." Op den omslag als boven : „Verhaal van de proceduijren Clas-
sis Snecanae contra dum Hesenaar."
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om ze aan iemand toe te dienen, wien ik , zonder tegen
den inhoud der belijdenis in te streven, daar niet voor
kan houden. Deze redeneering, streng en onbetwistbaar lo-
gisch vastgehouden, wordt door hem met groote klaarheid
en krachtige breedvoeriglieid ontwikkeld en verdedigd. Met
volle overtuiging van zijn goed en nog ongestoord recht
in dezen besluit hij : „Dit alles is zoo klaar ende open-
baar, dat ick redenen hebbe om te geloven, dat indien
het Synodus, dat nu staat vergadert te worden tot Frane-
quer, 1) dese saacken in de vreese ende tegenwoordichheit
godts overweegt, hetselve sal oordelen ende uitspreecken,
dat de sententie van het Classis van Sneeck tegen mij ge-
pronuncieert t eenenaaal onrechtvaardig, nul ende van gee-
ner weerde, jae vol schandaal ende ergernisze is; ende dat
degene, die deselve bezonderlijk geprocureert hebben, tot
heerlijkheit godts ende gemeine stichtinge gestrengelijk be-
hooren gestraft ende gecensureert te worden/''

Dat Hesener wel overhelde, maar zelfs op dit tijdstip
nog niet besluiten kon tot overgang naar de Labadies
gemeente, blijkt ook nog uit het volgende.

Kort na zijn afzetting ontving hij bezoek van
een man, die in het punt van de sacramenten even-
als veel anderen zijn geestesverwant was. ' t Was Ja-
cobus Koelman, die indertijd om de hervormingen, welke
hij in zijn standplaats Sluis in Staatsvlaanderen had wil-
len aanbrengen, door de overheid was ontslagen. De
Labadisten hadden hem op allerlei wijze tot zich trachten
over te halen, doch., hoewel in menig opzicht met hen
eens, is hij toch een der beste en onpartijdigste bestrij-
ders van hun separatistisch drijven geweest. Dit verschafte
hem de vriendschap van een Wilh. à Brakel, wiens ge-
moedelijke geest evenals de zijne de Labadisten met een
achting en belangstelling gadesloeg, die zelfs bleven be-
staan in den tijd, toen zij als tegenstanders van de afdwa-

1) De synode kwam bijeen op 17 Juni.
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lingen in deze secte optraden. Koelman_, die zich te de-
zer tijd in Friesland ophield, 1) stelde natuurlijk levendig
belang in het beloop der proceduren onder de classis Sneek.
Met groote verontwaardiging en ergernis vernam hij het
berich-t van „deeze schrikkelijke daad van die Classis,"
en zag daarin, „een bewijs van de verdorvenheid van de
kerkelyke, die zoo meenigen Godloozen huurling en buik-
dienaar verdraagen." Dewijl Hesener „een oprecht, ern-
stig en godzalige Predikant was/ ' zoo nam hij met een
ander vroom leeraar 2) gaarne de moeite van een reis
naar Britswerd om den verstooteling in zijn druk te bezoe-
ken. Hij deed dat. dewijl h i j , door eigen ondervinding
met de verleiding bekend, vreesde , dat deze jonge man in
zulk een gevaarlijke nabijheid en na zulk een harde beje-
gening al spoedig door de Labadisten geheel overgehaald zou
worden. Te meer, omdat Heseners eigen broeder, die vroe-
ger een rang in ' t leger bekleedde, zich onlangs had laten
bepraten om tot hun gemeenschap over te gaan. De
beide bezoekers vernamen uit Heseners mond „den snoo-
den handel van dat classis" en namen met verbaasdheid
inzage van de schriftelijke bewijzen,, „niet kunnende anders
dan verfoeyen de bittere en onchristelijke proceduuren van
die Kerkelyken." Daarom drongen zij er bij hem op aan,
„dat hy wilde appelleeren op 't Synode en stellen zyn
zaak schriftelyk i n , maakende die aan gantsch Nederland
door den druk bekent, in hoop dat hy mogt gejustifi-
ceert en de Classis in haare onwettigen handel veroordeelt

1) Hij is zonder eenigen twijfel de predikant, van wien melding
is in acta syn. 1678, a. 13, 34; 1679, a. 25 en 1682, a. 44, toen
W. à Brakel over hem met de commissarissen ter Synode van wege de
Staten in woorden geraakte. Zie Lorgion , t. a. p. 164. Omdat Koel-
man niet door een kerkelijk vonnis van de dienst was afgezet , vond
hij er geen bezwaar in om bij voorkomende gelegenheden te preeken
en de sacramenten te bedienen.

2) Waarschijnlijk zijn vriend W. à Brakel, volgens v a n Bér-
k u m , II 72 , en Y p e ij , III , aant. p. 60.
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worden." Zij toonden Hesener aan, dat hij 't ging zoo
het ging evenwel zeer zeker nuttig voor de kerk kon en
zou blijven, „indien hy maar bleef op zuivere gronden
staan en zig wachtede van de Labadistische gronden en
gemeinzaamheid met haar." Recht liefderijk en met veel
redenen werd Hesener deze raad gegeven. Doch. in den
loop van het gesprek bevonden Koelman en zijn vriend,
„dat hij al iets van de misvattingen van de Labadisten
had ingezogen, byzonder omtrent den staat der Kerke des
Ouden en Nieuwen Testaments." 1) In ernstige taal ,
bewogen met dit slachtoffer van den haat der kerkelij-
ken , voorspelden zij hem, dat hij tot net Huis over-
gaande voor de vaderlandsche kerk geheel onnut zou wor-
den. Met deze welgemeende waarschuwing namen zij bun
afscheid.

Den raad van Koelman om op de synode te appelleeren
heeft Hesener zeer zeker terstond opgevolgd, want zijn beide
bovengenoemde geschriften bevonden zich bij de acta sy-
nodalia. Maar van bet appèl zelf is bij de synode spoor noch.
sprake. De stukken kunnen door ds. H. Lespierre, die
op Hesener zeer gebeten en toentertijd scriba deputatorum
was, achtergehouden zijn. 2) Het is ook mogelijk, dat zij
ingediend werden, toen Hesener reeds alle gemeenschap
met de kerk afgebroken had. Want hoe dit ook geweest
moge zijn, al korten tijd na zijn afzetting was hij op het
Walta-huis te vinden. Zijn hart dreef hem toch dien
kant op, en de miskende werd er met open armen ontvan-
gen. Dit vergoedde hem alle grieven en uitgestane leed,

1) J, K.OEL.MAN , Hist. Verh, nopens der Labad. scheuring enz. 286
en verv.

2) Ex aetis deput. van 23 Mei 1679 blijkt, dat ds. Laurentius
Sylvius, pr. te Lutkewierum, deput. ad causas, sedert het najaar gevaar-
lijk ziek was, zoodat ds. Lespierre op verzoek zijn functies waarnam
en derhalven ook alle papieren en ingezonden missives het eerst ont-
ving.
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hij kreeg al spoedig vrede met zijn besluit en werd van
nu af vurig Labadist. Zijn eerste werk was om, ook vol-
gens den raad van ELoelman, al zijn bezwaren tegen kerk
en classis voor den druk gereed te maken. Het werkje ver-
scheen nog tegen het najaar te Amsterdam in het licht.
Men kan gemakkelijk vermoeden, dat toon en inhoud
den voormaligen ambtsbroeders der classis minder aange-
naam geweest zullen zijn. Althans het wordt „een schan-
deleus blauwboeckjen" 1) genoemd, en dewijl het al spoe-
dig hier en daar verspreid raakte, oordeelde de classis het
voegzaam om den procureur-generaal dit geschrift benevens
eenige andere stukken in Heseners procedure ter hand te
stellen. 2) En de Synode van 1680 machtigde de classis
om met het oog op de verspreiding van dit werk bij de
Staten aan te dringen op executie van de strafbepalingen
tegen dergelijke verbodene en slechte waar.

Omstreeks denzelfden tijd, dat Hesener onder de Laba-
disten opgenomen werd, vond daar nog een andere zwer-
veling een wijkplaats, ook na feilen strijd met de partij
der kerkelijken. Want slechts een paar weken vóór He-
seners eindvonnis was er niet minder beroering in de clas-
sis Sneek over een dergelijk verschijnsel.

In liet dorp Nijega, gecombineerd met Elahuisen, stond
sedert liet voorjaar van 1675 een jeugdig predikant van
goede gaven, niet name Balthasar Cohlerus. 3) Hij was

1) Acta Syn. 1680, a. 34.
2) Class. acta van 3 Nov. 1679. In dezelfde vergadering maakte

de fiscus bekend, „dat Johanncs Ilesener de twaelff Caroli gis pro suo
introitu ende sestien strs voor twe absentien" had voldaan. Over deze
prctensie der classis op Hesener waren onderscheidene brieven ge-
wisseld.

3) Ook wel abusief Collerus , Cholerus en Colerus. Hij werd na
zijn examen bij de cl. Sneek tot do dienst toegelaten 28 Mei 1672. In
de class. verg. van 4 Mei 1675 , waar na eenis;o zwarigheden over het
tractomcnt zijn beroeping geapprobeerd is, werden tot zijn bcvesti-
gers benoemd ds. Regnenis Meylema en Gosuinus Ottema , predd. te
Woudsend en Harich.
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er als candidaat gekomen. Dewijl hij de verbeteringsplan-
nen in den geest had, die toenmaals menig gemoedelijk
prediker bezielden, zoo kwamen ook hier de overspannen
illusies in botsing met een koude en teleurstellende werke-
lijkheid.

Zijn naaste collega, ds. Faber 1) van Oudega was, zooals bo-
ven reeds aangewezen is, een mensen van zeer slecht en losban-
dig levensgedrag. Tengevolge van de zedelijke strengheid van
zijn buurman Cohlerus ontstonden er dadelijk hooggaande on-
aangenaamheden, waarbij de jonge ijveraar zich Faber tot een
onverzoenlijken vijand maakte. Al spoedig had deze, naar
hem dacht, goede gelegenheid om den ander leed te doen.
Cohlerus toch. had zulke groote gemoedsbezwaren tegen het
avondmaal, dat hij de viering altoos zoolang mogelijk ver-
schoof. Ook was het bekend, dat hij de slapheid van de
kerlctucht niet zelden ongenadig over den hekel haalde en
bij zulke gelegenheden niet het minste bezwaar maakte
om de gemeente op het ergerlijke voorbeeld van sommige
herders en leeraars te wijzen.

Alzoo diende Faber een aanklacht tegen hem in, 4 April
1676. De classis zond voorzichtigheidshalve een paar van
haar leden uit om nader informatie in te winnen, en hun
rapport luidde „alles so breed niet bevonden te hebben,
gelijk D. Faber hadde aangebracht/' 2) Cohlerus kreeg

(1) Gerardus Johannes Faber werd 8 Oct. 1672 wegens dronken-
schap en andere vergrijpen door de classis onder censure gesteld en
veroordeeld tot openlijke schuldbelijdenis voor zijn gemeenten. In
1674 kwamen er weer nieuwe klachten over zijn slecht leven, en ook
dat hij de dienst een tijdlang had laten stilstaan. Dewijl hij op de
herhaalde citaties niet verscheen, veroordeelde de classis hem 6 Oct.
1674 tot zes weken schorsing met den aankleve van dien. Behalve
zijn aandeel in de zaak van Cohlerus kwamen er in 1683 weder nieuwe
geruchten over slecht gedrag, die ten gevolge hadden, dat hij op de
vergadering van 26 Augustus 1684 moest belooven zich stichtelijker
te zullen gedragen.

(2) Class. acta van 2 Mei 1676.

V. F. XIII. 9
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alleen een vermaning van den praeses „om in 't toeco-
mende wat sachter ende minlijker te spreken in sijne bedie-
dieninge, ende besonderlijk hem te wacliten lasterlijk te spre-
ken van andere Praedicanten, ende ook mede in ' t houden
van 't Avontmael hem te reguleren nae de voorgaende or-
dre in die plaatse." Daarop werd Paber herhaaldelijk ge-
dagvaard om zijn klachten met geldiger bewijzen te sta-
ven , maar omdat hij onder allerlei uitvluchten wegbleef,
werd hij voor drie maanden geschorst, van welk vonnis
hem echter na zes weken op belofte van beterschap par-
don geschonken werd. 1)

lluim twee jaar na dezen, kwam er weer een aanklacht
van eenige lidmaten van Nijega tegen hun leeraar. Zij
waren zeer waarschijnlijk door ds. Faber daartoe opge-
stookt. Cohierus werd nu met zijn kerkeraad in 't verhoor
genomen, en ook de beschuldigers waren voor de Classis
opgeroepen. Maar dewijl de zaak geen ernstig aanzien
had , bleef het al wederom bij eene broederlijke vermaning
aan beide partijen „tot wederzijds schuldige plicht, ende soo
sijn de Partijen door handtastinge met malcanderen bevre-
digt"., (2) voor het aangezicht van dezelfde vergadering, die
in deze zitting even te voren het vonnis van schorsing over
Hesener had uitgesproken.

De standvastige houding van Hesener, die in veel op-
zichten zij n geestesverwant was, doch tevens boven hem
stond, maakte op Cohlerus diepen indruk. Hij had in
zijn hart even groote bezwaren tegen de kerktucht en de
bediening der Sacramenten, doch het ontzag voor de beve-
len der Classis had hem tot nog toe in bedwang gehouden.
Het begon hem echter al meer tegen de borst te stuiten ,
dat hij zijn gevoelens verborgen en alzoo ook medege-
werkt had aan al den druk , dien de ontaarde kerk uit-

(1) Class. acta van 15 Mei en 3 Juli 1677.
(2) Class. acta van 5 November 1678.
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oefende op één , dien hij achten moest, al was hij in zijn
verzet verder gegaan, dan hij nu nog oirbaar achtte. „lek
heb oock mijn deel gehadt — zoo verklaart hij — aan
dese misbruijeken (1) , hoewel niet aen alle. lek hebbe
als anderen in desen veel gesondigt, dog ick ben geresol-
veert door de genaede Godts, dit af te breken; berouw
daervan hebbende, soo wil ick metterdaet mij daerin
verbeteren. In 't particulier hebbe ick bijsondere groote
smerte gehadt sedert de sake van D. Hesener in 't E.
classis is voorgestelt en veroordeelt, sonder dat sijne rede-
nen eens sijn gelesen worden, omdat ick de andere vol-
gende mij had laeten gaen, om oock mijn Advijs tegen
de waerheit te geven over dese sake des Doops. Ick ben
daerover nog bescliaemt voor Godt , gelijck ick oock dien-
selven dag al gevoelde, en bidde hem mij dese sonde te
willen vergeven met alle de andere, die ick begaen hebbe
in de bedieninge van mijn Predic-ampt."

Hij heldert zijn gedrag behalve door zijn berouw ook
eenigermate op door een denkbeeld te geven van den
dwang, dien men op de classikale vergaderingen uitoefende.

Zoo had er dan nu een verzoening van de weder zij dsche
partijen in zijn gemeente plaats gehad. Maar ds. Balt-
hasar kwam thuis , volkomen onverzoend met hetgeen hij
gedaan had. Hij kon geen classikale vergadering meer
bijwonen, waar hij zijn geweten reeds te veel had moeten
verkrachten door deel te nemen aan maatregelen, die hij
eigentlijk als lasteringen van Gods woord en geest had
behooren af te keuren. Hij kon geen doop en avondmaal
meer bedienen. Zijn taak drukte hem al zwaarder. Hij
had geen vrede met de kerk , waar de heilige geest uitge-
bluscht was , en die door slappe tucht de zonden en mis-
bruiken der wereld liet voortwoekeren, zoodat haar leden

(1) In 't voorgaande spreekt hij van het doopen der kinderen van
allerlei onchristelijk slag van menschen.
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een des te lichter prooi des satans werden. Hij reikhalsde
naar reformatie. Geloovigen en ongeloovigen mochten in
de kerk niet gelijk geacht worden. Deze ergernis nam met
den dag toe. Maar zijn handen waren gebonden. Want
indien hij trachtte naar verbetering, dan had hij van kerk
en classis, waar de goddeloosheid reeds op den troon zat,
veeleer tegenstand te verwachten, dan dreigde hem smaad
en verdrukking. De duisternis was op aarde grooter ge-
worden dan liet licht. De kerk was geheel in de macht
der booze wereld. Was hij er niet getuige van , dat men
de ergerlijkste personen met hemeltergende zachtheid behan-
delde , terwijl men een Hesener en allen verdrukte, die
met een goede conscientie voor God wilden wandelen !

Er is geen reden om te gelooven, dat Cohlerus het nu
reeds geheel met de Labadisten eens was, hoewel zijn harts-
tochtelijk en mystiek gestel hem dien kant al verder op-
dreef. Want wij zullen nader zien, dat hij een drijver
was, die licht tot uitersten oversloeg. Doch zetten wij ons
verhaal voort.

Wel liad Colilerus veel aanhangers. Zijn kerkeraad o. a.
was nagenoeg geheel voor zijn geestdrijverij ingenomen.
Maar zijn ijveren had de gemeente in een jammerlijken
toestand gebracht. Er was veel te klagen. Er werden van
den kansel steeds harder waarheden afgeslingerd. Er werd
doop noch avondmaal bediend. Alzoo kon zijn vijand Fa-
ber (1) nu spoedig volop bewijzen van zwaarder gehalte bij-
eenbrengen tot een vernieuwde aanklacht. Dit geschiedde
dan ook tijdens de lijdensweken van 1879. Colilerus ver-
nain, dat hij weder aangeklaagd was en kreeg onmiddelijk
daarna een oproeping om zich. voor de classis te komen
verantwoorden. Met het voorbeeld van Hesener voor oogen,
wist h i j , dat er geen genade voor hem zou zijn. En de-
wijl zijn conscientie zoo zeer bezwaard was over al hetgeen

(1) Class. acta van 25 Maart 1679.
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waarmede hij zich tot dusverre had bezoedeld, dat zij hem
niet langer toestond om te blijven in een staat, waarin
hij zich niet sterk genoeg bevond om den geweldigen stroom
der verdorvenheid te kunnen weerstaan en bij veel gelegen-
heden daardoor niet medegesleept te worden, zoo rijpte
het besluit om zijn ambt neer te leggen, „om in stilte ende
in eensaemheit rouwe ende leetwezen daerover te draegen."

Zoo daagde de paaschmorgen, en de gemeente van Nijega
toog kerkwaarts. Zij zouden in dit uur Imn leeraar voor
het laatst zien optreden. Maar wat zij kwamen te hooren,
zou menigeen met ontsteltenis vervullen. Nog nooit had
ds. Colilerus in zulke schrikbarende taal tegen de godde-
loosheid van de kerk en haar leidslieden uitgevaren en op
hun boosheid en verdorvenheid gescholden als op dezen
morgen van het groote kristenfeest. Zijn rede klonk velen
in de ooren als een vervloeking van de gereformeerde kerk
en van de bediening, die hij vervuld had. En wat aan
alles de kroon opzette, was dat hij bekend maakte bij de-
zen zijn betrekking neder te leggen en zijn afscheid als
leeraar te zullen nemen.

Eenige dagen daarna vergaderde de classis. (1) Ook hier
wilde Cohlerus afscheid nemen en gaf dus gehoor aan de
oproeping ten gevolge van Paber's aanklachten. Hij ver-
keerde geheel in een staat van overspanning. Dit was hem
duidelijk aan te zien, toen hij de zaal binnen kwam en voor
de kerkelijke vierschaar verscheen. Want zoo ras van zijn
zaak één woord gerept wierd, duwde hij den praeses een
geschrift toe en zei, dat zij dit maar eens moesten lezen
en hem daarop antwoorden. De praeses, Joh. Scultetus, hield
het papier in de hand en sprak hem uit naam van de
gansche vergadering deftig toe : hij moest toch eerst de tegen
hem ingebrachte zwarigheden aanhooren. Doch Cohlerus
had geen geduld om hem te laten uitspreken en wilde zich

(1) 29 April 1679.
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verwijderen. Van den voorzittersstoel weerklonk het bevel
om te blijven, ' t Ware beter geweest, dat men hem maar
had laten gaan. Want ,,in groote alteratie" vloeide nu
een stroom van „quade ende onfatsoenlijke redenen" over
Cohlerus lippen : „dat (hy) nu quam om affscheijt te nemen
van deze vergaderinge, gelijck op Paescli-morgen gedaen
hadde openbaer op de Predick-stoel van sijn gemeente, ende
daerbij ter stede seggende, dat noyt was van voornemen om
by ons te koomen." Over dit alles „heeft het Eerw. Clas-
sis in grooten getal vergadert sigh van herten bedroeft."
Op zulke onverwachte taal liet de voorzitter nu een toe-
spraak volgen, „dat maer soude blijven, men soude hem
geven soodane redenen van onderwijsinge, waerdoor in
syn gemoet soude koonen gerustgestelt werden, ende dat het
E. Classis niet anders voorhadde als de belioudenisse van
sijn persoon ende de gerustheijt van sijn gemeente." Cohle-
rus echter deinsde achteruit, als hoorde hij de taal des verzoe-
kers en riep op smadelijken toon, „dat men Godt meer
moeste gehoorsamen als de menschen, . . . dat hij sigh
van ons afsonderde, ende indien men hem jets nader te seggen
hadde, dat sulcken souden moeten doen door geschrifte."

Daarop keerde hij den eerwaarden, geheel verbaasd „over
sulcken vreemden ontmoetinge ende onverwachten uijtgauck
van een der Leden," den rug toe en liep weg. De broe-
ders zonden hem den koster achterna om hem terug te
roepen, doch deze werd op zulk een wijze ontvangen, dat
hij maar spoedig aftrok.

Na deze daad was Cohlerus verder tot niets te bewegen.
De classis kreeg hem niet weer te zien en bleef alzoo ver-
stoken van de vurig verlangde gelegenheid om het onweer
van haar kerkelijke verontwaardiging tegen den vermetele
te ontladen. Zijn hier ingeleverd geschrift (1) bestond in

1) Het opschrift luidt: „Acte of Declaratie , waerdoor ick onder-
geschreven Balthasarus Cohlerus tot nog toe Predicant te Nijegae ,
verklaere aan 't tegenwoordige classis te Sneeek, dat ick in de bedieninge
van mijn beroep niet langer sal continueren."
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een verklaring, dat liij zijn bediening nederlegde met
bijvoeging van de meest dringende redenen, die hem tot
dezen ongewonen stap hadden bewogen. Ze waren zeven
in getale , meestal met een beroep op de geloofsbelijdenis
en den catechismus gestaafd. Zijn eerste bezwaar luidt:
dat h i j , langer in de bediening blijvende, voor leden van
Christus en zijn lichaam zou moeten erkennen zoo velen,
die hij daarvoor niet houden kon „sonder mijne conscien-
tie te quetsen, de waerheit gewelt aen te doen, ende Christi
bevel ons in de Schriftuere naegelaten, te veragten."

Ten tweeden zou hij het avondmaal moeten nitdeelen aan
onwaardigen, aan welke hij het met een goede conscientie niet
kon geven. Hij belijdt, dat hij daarover „al meer als over
twee jaeren, soo grooten ontsteltenis, drang en angst (hadde)
gehadt in (sijn) gemoet, soo dicwils als ick het heilige
Avontmael neb moeten uijtdelen, dat ick naeuwlicx konde
uitvoeren , t' geene ick daerinne te doen hadde , gelijck dat
selfs voor de geheele Gemeinte is gebleken door de swac-
heit ende indispositie, die de drang ende de benaeuwtlieden
van mijne conscientie mij doe ter tijt aenbragten."

De derde reden behelst zijn bezwaren over den doop, dewijl
men in de kerk daarin zooverre gaat, „dat men ook doopt
tot de kinderen dergene, die openbaer profaen en godt-
loos, hoereerders en overspeelders sijn, of die oock selfs
voor Leden der Kercke niet erkent worden, jae men doopt
de kinderen van dwael-geesten, van ketters, van afgoden-
dienaers ende van die men heidenen noemt, ende die oock
in waerheit niet beter sijn."

Het vierde bezwaar geldt de openbare godsdienstoefening,
predikatie , gebed , psalmgezang, kerkelijke formulieren ,
waarbij verondersteld wordt, dat het bij monde des voor-
gangers in aller naam geschiedt. Terwijl dit nu goed
zou bestaan, „indien het wiert gepleegt van waere Christe-
nen , of van die, die de Heere waerlick vresen, soo ist
nu maer valsheit ende schijn, aen wereltsche ende aertsche
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menschen geappliceert, in haeren mont genomen, ende in
haeren naem gedaen wordende."

Zijn vijfde reden i s , dat hij gevoelt van de classis in
plaats van hulp „tot een waere ende daedelicke Reformatie
der misbruijcken" veeleer niets dan „allerhande oppositie ,
jae verdruckinge" te moeten wachten. Hij had dit klaar
genoeg bespeurd aan de wijze , waarop men Hesener had
behandeld, wetende, dat men „denct het met hem nog
slimmer te maken."

Ten zesden het bezwaar om de vergaderingen der classis
bij te wonen, omdat men hem daar gedwongen had deel
te nemen aan proceduren, „die soo vol ongeregtigheit ende
verdruckinge der geener sijn, die 't goede soecken te doen
ende te hanthaven, daer sij met sooveel naelatigheit ende on-
getrouwigheit te wercke gaen ontrent d'ergerlicke Predican-
t en , die dicwils soo seer verdienden gestrengelick gecensu-
reerd gesuspendert ende gedeporteert te worden. Maer de-
sulcke laet men in haer bedieninge, of men hersteltse
stracx wederom, wanneer men suspendeert degeene, die
in een goede conscientie voor Godt willen wandelen; jae
men pleegt dese ongeregtigheit op sulcken ongehoorden
wijse, dat men de Leden des E. Classis verbint haer
Advijs te geven tegen de laatste sonder haere verantwoor-
dinge of reden eens gehoort te hebben; want soo is ' t ten mij-
nen opsichte geschiet in de voornoemde sake van D. Hesener."

De laatste reden , die hem drong om zijn bedie-
ning neder te leggen, was net berouw over de vele
zonden, die hij „met andere daerin begaen" had , zoodat
hij zich meer genegen vindt „om te swijgen als om te
spreken, om mijne sonden te beweenen ende mij daerover
voor Godt te vernederen, als om andere te prediken; met
een woort, om in stilte en in eensaemlieit rouwe ende leet-
wesen daerover te draegen." Na dit alles besluit hij : „om
alle dese groote consideratien ende redenen, soo verklaer ick
door desen aen 't E. Classis, dat ick in 't toekomende
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mijnen dienst niet meer sal doen , ende dat ick die aflegge
om daerin versiert te worden in maniere en wijse, als
men sulcx 't best voor Jestis Christus sal konnen en
willen verantwoorden. Tot bevestiging deses, heb' ick
dese tegenwoordige Acte ende dese mijne declaratie aldus
ondertekent binnen Nijegae den 28 April van 't jaer 1679
B. Cohlerus."

Over zulk een ongehoord feit was de gansche classis
uitermate zeer verbolgen. De zaak was op zich. zelf reeds
erg genoeg, maar de eere der kerk was ook aangetast.
Was zij hier niet verstooten, gesmaad, bespot, zonder
dat zij gelegenheid had om zulk een goddeloos verzet tegen
alle verordening, tucht, instellingen en wetten volgens
haar gewonen loop van procedeeren te bestraffen tot verne-
dering en brandmerking van zulk een gruwelijk zondaar ?
Was dit niet een gansch ander delict, dan het geval met
Hesener ? Deze beging nagenoeg dezelfde zonden, doch.
tegenover hem kon het kerkrecht met al zijn zalvende
plech.tstatigh.eid regelmatig worden toegepast. In Cohlerus
echter had men te doen met een vijand Gods, die door
aanvallender wijze te werk te gaan, door zijn snel besluit
der kerk de kans benam om als een beleedigde en wrekende
Godheid, lankmoedig zelfs in haar toorn, maar toch met
klimmenden nadruk hem. haar wettige straffen toe te dienen.
Moest dat nadeel niet hersteld worden ? Mocht de kerk
maar straffeloos en ongewroken worden gehoond? Moest
zij haar gedaald ontzag niet herwinnen ?

Kortom, de classis geraakte op eens (1) in drukke bewe-
ging over Cohlerus, terwijl ondertusschen de executie van He-
sener geregeld afliep. De kerkeraden van Nijega en Ela-
huizen, „die eenighsins suspect i s , " en alle manslidmaten
werden opgeroepen en door de classis in 't verhoor ge-
nomen omtrent „het ongehoorde affscheijden van D. Coh-

(1) Class. acta van 6 , 13 en 20 Mei 1679.
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lerus uijt hare gemeente ende de onordentlijkheden ende jam-
merlijke toestant aldaer." Ds. Colilerus werd bij herhaling
doch vruchteloos voor de classis geciteerd : hij nam zelfs
de moeite niet om te antwoorden. Vier predikanten (1)
togen naar de beide dorpen op reis „om alle de Ledematen
hooft voor hooft over desen onverwachten en ongelioorden
uijtgangh van haren Praedicant te onderstaen." Een ander
viertal (2) zou zich in persoon tot Colilerus begeven „om op
het vriendelijkste hem aen te spreken ende indien mogelijk
van sijn gevoelen af te brengen." Wel zeker, wanneer hij
te bewegen was om weer in de kerk te blijven, dan kon
het recht zijn volle beloop tegen hem nemen ! Toen deze
broeders evenwel onverrichter zake aftrokken , werden twee
anderen (3) tot grietman Jongestal afgevaardigd om dezen
met de zonden des afvalligen bekend te maken. Inmiddels
kreeg ds. Paber van Oudega scherpe bevelen „om hem in
dese saken geheel stil ende modest te houden." „Om alle
verdraeghsaemheijt ende lanckmoedigheijt aen Balthazar Coh-
lero te betoonen," werden wederom vijf andere broeders (4)
op hem afgezonden „om hem soo doenlijck van sijn on-
gefondeerde ende ergerlijcke affganck ende afwijckinge van de
Kercke ende den Classe te overtuijgen ende tot deselve weder
te brengen." Te vergeefs. Nu volgde terstond het vonnis
van afzetting: (5) „Het Eerw. classis van Sneeck, in de

(1) Ds. Ernestus Gladthayr, Joannes Scultetus , Fogelsang en de
Marees.

(2) De predikanten Lespierre, Gladthayr, Johannes Kingma te
Balk on de Marees, die echter vervangen werd door ds. Ottema. Class.
acta, 13 en 20 Mei. Bij monde van ds. H. de Lespierre brachten zij
in de vergadering van 3 Juni „daeraff een breed rapport" uit.

(3) De predikanten Herman Mercschet en Ludovicus de Marees.
(4) Class. acta van 1 Juli 1679. De predikanten Kingma, de Marees,

Ottema, Scaevola en Robijnsma, v. d. mm. te Balk, Sloten , Harig ,
Oude Mirdum en "Wijckel, derhalve zijn naaste buren.

(5) In de vergadering van 8 Juli.
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vrese des Heeren de gehele saelc ?an D. Cohlerus over-
wogen hebbende (naedat hij seer troulooslijk sijn Gemeente
hadde verlaten ende seer onfatsoenlijk uijt onsen B. classe
was uijtgegaen ende seer lasterlijk van de geheele gerefor-
meerde Kerke en Praedicanten hadde gesproken) heeft nae
lange en. vele, doch. vergeefse devoijren liaer genootsaeckt
gevonden D. Cohlerum van den H. Dienst te deporteren,
gelijkse hem deporteert mits desen."

Maar terecht begreep men, dat dit afzettingsvonnis onder de
gegevene omstandigheden een krachtelooze kastijding was en
tot bespotting in de oogen van den schuldige, die zich buiten
schot gesteld had. Dewijl hem dit derhalven al zeer weinig
deeren zou, zoo kwam men reeds in de eerstvolgende verga-
dering op het voorgevallene terug. (1) Cohlerus had in de
beruchte afscheidspreek „van de dienaren der Gemeente Christi
int gemeen ende van sommige in ' t besonder seer lasterlijk
gesproken , die noemende valsche profeten, leugenpredikers
ende zielmoordenaars." Men begreep, dat hiervan meer ge-
bruik te maken was, „ende dat men classicaliter over soo
iniurieuse ende importante lasteringen sal klagen daar het be-
hoort." Dientengevolge werden twee predikanten belast
met de zorg om deze zaak bij den grietman aan te bren-
gen, opdat hij Cohlerus zou vervolgen, terwijl zij zich daar-
over ook moesten informeeren „bij diegene, die in de pre-
dicatie waeren, als D. Chollerus so lasterde". Uit dit
vernieuwde onderzoek bij de ledematen te Nijega en Ela-
huizen kwamen zulke gruwzame stukken aan het licht,
dat de classis zich genoodzaakt vond om Cohlerus wegens
zijn lasteringen, uitgespogen tegen „de geheele ordere der
Predicanten en H. Kerkendienst," bij den procureur-gene-
raal aan te klagen. Deze nam de zaak in behandeling, doch

(1) Class. acta van 5 Aug., 2 Sept. en 7 Oet. Ds. Kingnia en de
Marees werden met deze zaken belast, terwijl de pred. Ottema en
Lespierre later benoemd werden om de zaak bij den proe. gener. aan
te brengen. Class. acta van 28 Oet.
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hoe het verder daarmede afgeloopen is, zal wel onbekend
blijven. (1)

Colilerus verliet zijn pastorie en kon natuurlijk nergens
anders heul en toevlucht vinden dan op den huize The-
tinga. Evenals Hesener werd bij opgenomen en ging hij
ten onder in den bekrompen kring der Labadisten. Het ver-
volg van zijn geschiedenis is bekend en kan met weinig
woorden verhaald worden. De nuchtere, kleingeestige
huisinrichting der gemeente te Wieuwerd was niet zeer
geschikt om zulk een overspannen geest tot rust en berus-
ting te brengen. Het beginsel der Labadisten om elke op-
welling van eergevoel als een verzoeking tot wereldsche zonde
uit te delgen, wekte al spoedig zijn tegenzin. Hij was
immers herder en leeraar geweest, en terwijl Hesener terstond
onder de Sprekende Broeders, derhalven onder de voorgan-
gers der kleine gemeente, een eereplaats werd aangewezen,
stelde men Cohlerus onder de gewone leden. Alzoo kreeg
hij , die slechts tot prediker was opgeleid, zijn deel aan
den dagelijkschen arbeid. Meermalen moest liij , in een
grove boerenkiel gekleed, aan het waschvat staan en allerlei
ander huiswerk verrichten. Dit was een behandeling, die
geenszins zijn goedkeuring wegdroeg, te meer omdat de
hoofden en leeraars onder de Labadisten zich van de dag-
taak der anderen onthielden. Zulk een gelijkstelling met
de gewone leden der huisgemeente stuitte Cohlerus tegen
de borst. Het viel liem tegen, dat hij met geen meerder
onderscheiding ontvangen was. Het was zijn roeping niet,
om met de handen te arbeiden of onbeduidend bedienden-
werk te verrichten.

Omdat zijne onwilligheid als wereldsche hoovaardij en
als ongehoorzaamheid tegen de orde van de huisgemeente
werd gegispt, nam zijn tegenzin zoozeer de overhand, dat

(1) Vooral ook omdat op deze hoogte een of twee foliobladen uit
het Class. Acten-hoek zijn uitgescheurd.
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hij al spoedig Wieuwerd verliet. Vandaar trok hij niet zijn
vrouw naar Amsterdam , waar hij zich aansloot bij de secte
van den dweeper Gichtel. Maar bij deze drijvers heeft
CoMerus ook geen rust gevonden. Want Gichtel beweerde,
dat de volmaakte kristen (1) alleen door het geloof moet
levenj en dat alle aandoeningen des vleesclies als aanvech-
tingen des duivels behoorden bestreden te worden. Tegen
deze en dergelijke stellingen waagde Cohlerus eenige
oppositie, toen hij eens te Warmond predikte. De Gich-
telianen beschuldigden hem, dat hij de leer van de
meest volstrekte genade, die ook bij volkomen werke-
loosheid den uitverkorene met alle dagelijksclie nooddruft
voorzag, een leer uit den duivel had genoemd. Cohlerus
werd in 't verhoor genomen, maar ontkende onder zware
vervloekingen iets van dien aard gezegd te hebben. Hij
werd evenwel tot zijn schande overtuigd door de verkla-
ring van verscheidene personen, die hem dit hadden hoo-
ren beweeren , terwijl meteen ook de toestand zijner echt-
genoot duidelijk de blijken vertoonde, dat Cohlerus weder
in het vleesch, gevallen was. Dientengevolge gingen Gich-
tel en de andere broeders, die de vierschaar over hem
spanden heen, en sneden hem af van de gemeenschap de-
zer kinderen des geloofs. Doch in dienzelfden nacht stierf
Colilerus. Hij kreeg een bloedspuwing, die aan zijn treu-
rig leven een einde maakte. Zijn weduwe vestigde zich.
terstond na zijn dood met der woon in Friesland. (2)

(1) Gichtel onderscheidde zijn aanhangers in o n v o l m a a k t e n
en v o l m a a k t e n . De onvolmaakten behoefden zich niet van het
huwelijk te onthouden, maar moesten door hun arbeid in het onder-
houd der volmaakten voorzien , dewijl deze alle beslommeringen , die
hun aandacht van het hemelsche konden afleiden , moesten nalaten.
Cohlerus werd in den rang der volmaakten opgenomen en lag derhalve
onder de verplichting om zich van eiken intiemen omgang met zijn vrouw
te onthouden.

(2) Dit verhaal der verdere lotgevallen van Cohlerus is ontleend
aan V. D i t t e l b a c h , Verval en val der Labadisten, 87 en 108;
Van B e r k u m , II 74.
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De verdere geschiedenis van zijn lotgenoot Hesener nam
een geheel ander beloop. Zoodra hij besloten was om de
kerk, die hem uitstiet, geheel te verlaten en tot de La-
badisten over te gaan, werd hij in den nieuwen broeder- en
zusterkring met eere en vreugde ontvangen. Hij werd ter-
stond onder de Sprekende Broeders opgenomen, die met
den voorganger Yvon, du Lignon alsmede de voornaamste
vrouwen het zeer autocratisch bestuur der gemeente uit-
maakten. Derhalve was hij op het huis een geacht persoon.
Hij had in het bijzonder, zoolang hij te Wieuwerd geble-
ven is, het bestuur over één van de drie gemeenschappe-
lijke tafels, en wel over de derde, den disch van de jongere
huisgenooten des geloofs, •'twelk in dezen kleinen kring
voor een zeer aanzienlijke onderscheiding gold. Als zoo-
danig was het zijn taak eiken middag een korte tafelrede
te houden, voorts op alles toe te zien en te zorgen, dat
al wat onordelijk was, ook zelfs in de tafelmanieren, gestren-
gelijk werd geweerd. In deze omgeving nu vond Hesener de
rust voor zijn bezwaarde conscientie na den afloop van zijn
botsing met het clericalisme zijner voormalige ambtge-
nooten.

Intusschen was door zijn afzetting Britswerd c. a. va-
cant geworden. (1) Dit was voor de Labadisten een gun-
stige gelegenheid om de gemeente te bewerken. De classis
had wel is waar van den grietman belofte verkregen, dat
de beroeping ,,met den eersten" uitgeschreven zou worden
om te voorzien in den dringenden nood eener gemeente,
„welke in sulken grooten gevaer was wegens de omswevende
wolven." Maar de zaak kwam op de lange baan, waar-
toe zeker de freules van Sommelsdijk ook haar invloed lieten
gelden. Na jaar en dag althans heeft de classis nog ge-
klaagd, dat de kerkvoogden vijf kwartaal inkomsten, die

(1) De nu volgende bijzonderheden zijn ontleend aan do Class. acta
van 1 Juli 1679 tot 17 Febr. 1680.
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der classis toekwamen wegens de dienst tijdens Heseners
schorsing en de vacature , aan zich. hadden getrokken. Tot
die omzwevende wolven, een aanduiding voor rekening
der classis , behoorde ook Hesener. Zijn nieuwe vrienden
achtten hem in het bijzonder geschikt, en hij voldeed gaarne
aan zijn eigen zielsneiging, om zijn voormalige gemeente
meer voor de leeringen van de Labadie te winnen. Twee-
malen 's weeks op Donderdag en Zondag predikten hij
en Strauch, de Duitsche prediker, in een huis onder het
buurtschap Jet. Ook bezochten zij stoutweg de ingezetenen
van Britswerd en Wieuwerd en noodigden allen, die op-
gewektheid hadden, uit om hen daar te komen hooren. De
kerkeraad kwam al spoedig met bittere klachten bij de
classis. "Want er was ook nog een ander predikant, Fredericus
de Weijle genaamd, die zich in weerwil van hun verzet op
gezag van liet Huis verstout had tweemaal in de kerk op te tre-
den. De classis hoorde mr. Marten Hendricx uit, die de kerk-
deur voor hem ontsloten had, toen men hem dit uitdruk-
kelijk uit naam en order der freules gelastte. Deze deelde
ook mede, „dat daar (te Jet) niemand admissibel was,
dan die permissie van 't bosch verkregen hadde; dat Doede
Sipkes en Bauke Piers van Wieuwerdt, ende ook, so men
seyde , Oege Jelles van Boosum, sigh daar lieten vinden.
Dat de kerkvoogd Pieter Cornelis van Hesener versoght
was om sijn predicatie te willen hooren ende de vergadering
aldaar bij te woonen. Dat h i j , meester, ook voornemens
was geweest met eenige andere naar gewesen Predicant
Hesener daar eens te hooren." De classis besloot aan deze
gevaarlijke buitensporigheden een einde te maken. De
grietman werd verzocht het beroepingswerk te bespoe-
digen , alsmede om liet bewerken der gemeente door de
Labadisten en Iran veelvuldige oefeningen te doen ophou-
den. De meester ontving een scherpe onderwijzing, en er
werd van wege de classis nauwkeurig acht geslagen op de
zoozeer bedreigde plaatsen. Al spoedig werd de vacature
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vervuld door de benoeming van den candidaat Sibenius,
die door de classis volkomen vertrouwd kon worden. EcMer
moest liij , voordat zijn beroep geapprobeerd werd, de vier
wagen beantwoorden, indertijd door de synode aan Hesener
opgegeven. (1) De trouwe waakzaamheid der classis werd
beloond met liet ophouden der predikatie te Jet (2) en
liet beperken van den invloed der Labadisten. Doch mocht
de classis zicli daarvan al de verdienste toeschrijven, een
groot deel van dit gelukkig slagen is voorzeker te wijten
aan den reeds spoedig kwijnenden staat van der Labadisten
vereeniging na een kortstondig tijdperk van bloei.

Ook Hesener deelde in het noodlot van het verval en
den ondergang der Labadisten. Hij behoorde tot de colo-
nie, die naar Suriname werd gezonden om daar eene
gemeente op te richten als een middelpunt voor het werk
der bekeering van de heidenen. Hesener werd door Yvon
als herder en leeraar dezer missie uitverkoren en moest,
hoe hard liet hem ook viel , deze opdracht als een roep-
stemme van den Heer gehoorzamen. Hij was op den dag
van de afreize uit het vaderland zoo weinig zijn aandoe-
ningen meester, dat hij geen kracht had om de achter-
blijvenden een passend woord van afscheid toe te spreken. (3) -

(1) Class. acta van April l(>80. Zie pag. 128.

(2) Class. acta van (ï Juni 1682.

(3) Het afscheid, dat jonkvr. Lucia te Amsterdam nam, was zeer
hartelijk. „De Heere, seyse , mijn beijde handen vattende, roept ons
tot groote dingen, en hij geeft er ons ook een groot herte voor.
Ds. Hesener , die als Leeraar medegingh, stond er by en liet die Juf-
frouw het woord doen, tonende genoegsaam met sijn bcdeest en neer-
slagtig gelaat, dat hy 'er soo grooten gevoelen niet van had." D i 11 e 1-
b a c h , t. a. p. p. 5.3. De gouverneur van Sommelsdijk had Hesenor
gaarne als predikant in de nabijheid der hoofdplaats gehouden , maar
hij ried de opgewondene colonisten te vergeefs om zich niet te ver
landinwaarts te begeven.
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Jonkvrouw Lucia van Sommelsdijk (1) deed het daarom in
zijn plaats, dewijl het duidelijk uit zijn diep neerslach-
tige houding op te maken viel, dat hij nog op dit laatste
oogenblik oneindig liever gebleven zou zijn.

(1) Zij huwde 21 Oct. 1695 met Yvon. Dewijl ds. van Berkum
in zijn werk, II 204 en 205 , de meening van sommige schrij-
vers bestrijdt, dat Yvon met een der jonkvrouwen van Sommelsdijk
gehuwd was geweest, wil ik hier opnemen een extract uit het Proela-
matieboek van Baarderadeel van 1670—1701 , fol. 435 , mij benevens
veel andere belangrijke aanteekeningen over de Labadisten, yerschaft
door mijn oom J. van Loon Jzn., lid der Gedeputeerde Staten van
Friesland.

De huwelijksproclamatie (gcdat. 7 , 14 en 21 Oct. 1695) luidde:
„De Here Petrus Yvon, Bedienaer des Goddelijken woorts en juifr.
Lucia van Aersen van Sommelsdijck, byde op t huys tot Wieuwert,
hebben eikanderen , trou , egte en eere belooft. Indien jemant daarte-
gen wettige redenen tot spieringe weet bij te brengen, kan sulx doen
ter behoorlijker tijdt, wyze en plaetse, bij poene van verstek."

De huwelijksacte luidde : „Compareerden op huiden , dato onderges,
voor ons Mederechter Douwe Tzommes en Dr. Matthias Jansonius,
secr. in gemelte Deele , de Here Petrus Yvon , en Jufrr. Lucia van
Aersen van Sommelsdijck, op t huys tot Wieuwert, alhier proclaman-
ten, versoeckende met eikanderen in den H. egte Staet bevestigt te
worden. Ende alsoo ons uyt bovenstaende proclamatie gebleken is,
dat geene Spieringe is voorgevallen oft jets anders , waerdoor t selve
solde verhindert worden , soo ist dat wy vrederechter en Secret, (voor
soo veel in ons is) de voors. Here Petrus de Yvon en Jufir. Lucia van
Aersen van Sommelsdyck van regtswegen in den H. egten Staet beves-
tigen , sulx doende door crachte deses, na datse eerst en alvoren in
ons praesentie bij handtastinge hadden getrout en belooft, dat sij om
geen oorsaecken ter werelt eikanderen willen verlaten, oock niet scheij-
den, voor ende aleer Godt, de Here door de Doot een scheydinge compt
te maecken , maer daerentegens eikanderen beminnen en liefhebben ,
soo en als eerlij cke luyden na Godes bevel en Ordtie wegens den
Houwelycken Staet toe staet en geoorloft is; na welcke stipulatie
desen alhier is geregistreert en bij ons Mederechter en Secrs. vertee-
kend , desen 21 October 1695.

get. DOUWE TJOMMES. M. JANSONIUS.

1695

v. F. XIII. 10
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De uitkomst heeft zijn treurige gevoelens, zooals ge-
noegzaam bekend i s , verwezenlijkt. De colonie liep al spoe-
dig te niet na allerlei ellende en tegenheden te hebben
ondergaan, ook niet weinig wegens onderlinge verdeeld-
heid tengevolge van de vele teleurstellingen (1) en bittere
ontgoocheling. Doch reeds voordat de gestichte plantage
geheel vervallen en verloopen was , bezweek Kesener als
offer van het moordend klimaat der tropische gewesten.
Hij stierf (2) in 1687 nog maar ruim dertig jaren oud.

Zoo hebben Hesener en Cohlerus beide op onderschei-
dene wijze hetzelfde treurige lot moeten ondergaan, dat
allen wacht, die , uit wanhoop over het reddelooze van be-
staande toestanden, het uitlokkende, maar bedriegelijke schijn-
sel naloopen van een ideaal van volmaaktheid, dat zeer
zeker denkbaar, maar op aarde onder menschen, zelfs onder
de edelsten van ons geslacht, ten eenenmale onmogelijk of
onhoudbaar is. Zij , die het volmaakte hebben begeerd,
mogen in de koortsachtige oogenblikken van dweepachtige
opgewondenheid gedroomd hebben, dat hetgeen zij gevonden
laadden, ook te houden en te bevestigen was , het einde is
altoos ontgoocheling geweest. Daarom is voor de velen,
die haast hebben met de volmaaktheid en de waarheid, de
zijweg maar al te kort naar het dompige moeras, waarin
der menschheid, al voortschrijdende op haar lange baan, de
gelegenheid openstaat om zich te ontdoen van al de dee-
len bijgeloof en ongeloof, die haar aankleefden en aan-
kleven zullen.

(1) Een stervende verweet Hesener en andere hoofden: „Het be-
rouwt my hertelik. Wegh van my, ik heb met U L. niet meer te
doen. Gij zijt het, die ons hier op de pyn-bank gebraght hebt en
soekt noch andere meer te verderven."

(2) „D. Hezener is voor haar als Martelaar gestorven," zegt Dit-
telbach , die overal waar hij over H. spreekt, dit doet op een toon
van diepe meewarigheid met den misleide, p. 4 , 74.



BALTHASAR COHLERUS. 147

Het nageslacht heeft afkeuring voor een kerk, die man-
nen als een Hesener en Cohlerus zoo meedoogenloos ver-
stiet. Maar laat ons in ' t oog houden, dat dit een geschiede-
nis is, dagteekenende uit den tijd, toen men naar de deugd der
onverdraagzaamheid ijverde, die in onze schatting veeleer
als ondeugd staat geteekend. De geest van Draco, die
voor elke misdaad maar één straf instelde, leefde in de
strenge mannen van Calvijn en Dordrecht. Zij genazen
niet, maar doodden. Zij behandelden de duizenderlei af-
wijkingen van de vastgestelde leer en orde volgens één en
denzelfden korten, kerkelijken maatstaf. Doch zij waren ook
niet vrij in de behandeling van ziekelijke verschijnsels op
het gebied van kerkelijk en godsdienstig leven. Wat
slechts een zweem van ongezondheid in de leer verried,
werd dadelijk behandeld, als ware de pest zelf reeds in
volle kracht uitgebroken. Men wachtte niet af, wat er
van iets worden kon, maar sneed terstond het ongezonde
lid af. Men wist niets en wilde niets weten van kristelijke
beginselen, men vroeg alleen naar de leer der kristenkerk,
waartoe men behoorde. En daarom is menigeen verket-
terd, wiens beginselen bekroond zijn met de waardeering
van het nageslacht. Het lot van een Hesener en CoKlerus
wekt nu medelijden : er is in hun mannelijk optreden voor
de beleden overtuiging veel, dat ware toejuiching vinden
mag. Maar dewijl voor hun gemoedsleven niet de uitweg
openstond, die door de verkregene vrijheid van conscientie
thans aan elk godsdienstig kristen gelaten wordt, zoo heeft
hun leven gelijk dat van velen schipbreuk geleden. Zij hebben
gefaald, omdat zij onbillijk waren in hun eisch, dat de
kerk hun op staanden voet moest geven, wat de vooruitgang
der tijden baren kan, en dan nog slechts druppel na
druppel. Hun in den grond onredelijke vraag kon niet beant-
woord worden en kreeg dus het gewone norsche bescheid,
'twelk hen er toedreef om zich blindelings te werpen in
armen van het mysticisme. En het is altoos de fataliteit
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van alle dweeperij geweest, dat zij de krachten van het
individu dwingt om in ééne en dezelfde richting te stroo-
men , die altoos moet leiden tot het nuttelooze en on-
vruchtbare.




