
VAN HAAFTEN YERSU8 ENGEMA,

Eene bijdrage tot de geschiedenis van het ontstaan der Oud-Catholieke

gemeente van de Bisschoppelijke Klerezei te Leeuwarden,

Dr. M. van STAVEREN,

TB LEBUWAEDEN,

V. F . XV.





VAN HAAFTEN VEBSUS ENGERNA.
Eene bijdrage tot de geschiedenis van het ontstaan der Oud-Catholieke

gemeente van de Bisschoppelijke Klerezei te Leeuwarden.

Omstreeks den tijd, toen het Vaticaansch concilie gehouden
werd, waarop het leerstuk der Pausselijke onfeilbaarheid is
vastgesteld , en ten gevolge daarvan in Duitschland de Oud-
Catholieke Kerk zich vormde , gaf in ons Yaderland Dr. BEN-
NINK JANSSONIUS , predikant te 's Gravenhage, zijn meester-
werk uit over de geschiedenis der Oud-Cailiolieke Kerk van

ons Vaderland. Het was de vrucht van eene veeljarige studie ,
daar zijne doctorale dissertatie reeds over dit onderwerp han-
delde. Het was natuurlijk onmogelijk voor hem, om, bij het veel
omvattende van dit werk, in allerlei bijzonderheden te treden.
Was dit echter noodig , om de zaak in het volle licht 'te
plaatsen, hij wenschte daarom , dat zijne geschiedenis zou
worden verrijkt en opgehelderd door Monografien over die
Kerk in bijzondere gewesten en steden. Mogt ik mij onder
de vrienden tellen van dezen diepbetreurden man, als dichter
en geschiedschrijver te recht Termaard, hij verzocht mij,
voor Friesland, en zoo dit niet mogelijk was, voor Leeu-
warden , die taak op mij te nemen. Vreemd was mij dit
aanzoek , die in geschiedkundige nasporingen wel grootebjks
belang stel, maar door den aard mijner betrekking en
werkzaamheden belet word zulke onderzoekingen uit de
bronnen te doen. Aarzelend antwoordde ik daarom, dat ik
doen zou , wat ik kon. Een bijna totaal gebrek aan bronnen »
tot zulk een onderzoek noodig , deed mij al schielijk het voo
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naar den inhoud der brieven, van Haaflen versus Engerna,
eene bijdrage tot het ontslaan eener Oud-Calholieke gemeente
der Bissclioppelijke Klerezie Ie Leeuwarden.

Eerst schets ik den toestand der R. 0. Kerk in ons Vader-
land , vooral in Friesland, in het begin der 18de eeuw.

Vervolgens stel ik de geschilpunten voor door van liaaftcn
en Engerna tegenover elkander behandeld, en die eene
Oud-Oatholieke gemeente te Leeuwarden deden ontstaan.

Eindelijk wijs ik op de uitkomst, die deze beweging hier
te Leeuwarden heeft gehad.

I.

Het ontstaan eener Gemeente te Leeuwarden van oud
Koomsclî Catholieken der Bisschoppelijke Klerezei hangt to
zamen met den toestand der R. C. Kerk in ons Vaderland,
in het bijzonder in Friesland en Leeuwarden zelf, gedurende
den loop der 17de eeuw.

De hervorming der Kerk in de 16de eeuw had in ons
Vaderland een grooten slag aan de R. C. Kerk toegebracht.
In een oogwenk vielen duizenden van haar af, hare Kerken
en bezittingen verloor zij, vele harer priesters gingen tot de
hervorming over ; terwijl zij , die aan haar getrouw bleven ,
of de vlucht moesten nemen , of, zoo zij konden blijven ,
in stilte leven, zonder het to kunnen wagen hunne priester-
lijke bediening in het openbaar uit te oefenen. Immers
strenge placcaten verboden de uitoefening van hunnen eere-
dienst, en de eerst vervolgden, maar nu zegevierenden deden
aan hunne tegenstanders al het bittere der vervolging gevoe-
len. Aan het staken der verdrukking was in het laatst der
16de eeuw niet te denken, daar de R. Catholieken, vooral
de priesters, verdacht werden , met het Spaansche bewind
te heulen, en alsoo ais vijanden des Vaderlands werden
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beschouwd. Zoo scheen het laatste uur dier Kerk in ons
Vaderland te zijn geslagen. Intussclien de uitkomst leerde,
dat zij wel hier en daar was verdrongen, en hare macht
geknot; maar dat zij niet was vernietigd. Het bleek al
spoedig , dat menigeen haar was getrouw gebleven. Om-
streeks het twaalfjarig bestand begon men evenwel haar oog-
luikend te dnlden. De openbare placcaten waren en bleven
gestreng , en werden van tijd tot tijd vernieuwd, maar aan
hunne uitvoering werd , met enkele uitzondering hier en daar,
slechts slap de hand gehouden. Eindelijk kreeg zij ook een
meer geregeld en met haar wezen overeenkomstig bestaan.
In plaats van den overleden laatsten aartsbisschop van Utrecht,
Frederik van Toutenburg, was door de overgeblevene leden
van het kapittel van Utrecht, in 1602, tot aartsbisschop
van Utrecht verkozen, SEBALDUS VOSMAER. Deze werd
door den Paus als zoodanig bevestigd, en tevens tot Apos-
tolisch Yicaris in deze gewesten benoemd. Hij droeg echter
niet den titel van Aartsbisschop van Utrecht, want dit zou
door de overheid dezer gewesten niet zijn geduld; maar de
Paus gaf hem den titel van aartsbisschop van Philippi,
i. p . ' i . , gelijk men dat in zulke gevallen gewoon was te doen.
In ieder geval de geregelde opvolging van het bisschoppe-
lijk gezag was niet afgebroken. Van "Willebrord , den eer-
sten bisschop in ons Vaderland af, bleef die bestaan. Genoeg
de E. C. Kerk in ons Vaderland kreeg in Vosmaer een
wettig hoofd , en de bisschoppelijke functiën konden geregeld
worden waargenomen.

Doch ook na die regeling bleef in den boezem der R. C.
Kerk eene groote beweging en verdeeldheid heersenen. Dit
leert ons, als in een spiegel, hare geschiedenis in dit gewest
en deze stad. Al spoedig nadat Leeuwarden en Friesland
tot de hervorming waren overgegaan, kwamen in het geheim



VAN HAAFTEN VERSUS ENGERNA. 87

geestelijken van allerlei aard de verborgene en verstrooide
geloofsgenooten opzoeken. Die geestelijken waren van twee-
erlei aard, seculiere of wereldlijke geestelijken, welke geene
monniksgelofte gedaan hadden en reguliere geestelijken of die,
als tot eene of andere monnikorde belioorend , naar dien
regel leefden, en als missionarissen in vele gemeenten,
nevens de seculiere geestelijken , de priesterlijke bediening
verrigtten. Onder deze laatste werden alhier vele Jezuitcn
gevonden, die zich zeker zeer verdienstelijk hebben gemaakt
voor hunne Kerk , door hun menschkundig en volhardend
pogen , om de R. C. Kerk in ons midden te herstellen, maar
die tevens door hunne heerschzucht trachtten of allen onder
hunne heerschappij te doen buigen en tot hunne werktuigen
te maken , of de wereldlijke priesterschap van allen invloed
te berooven en, zoo mogelijk, te verdringen. Deze tweespalt
onder die beide soorten van geestelijken bekleedt gedu-
rende den loop der 17e eeuw eene belangrijke plaats in de
geschiedenis dier Kerk in ons midden en verklaart in menig
opzicht de latere scheuring. "Wij hebben voor onze stad en
ons gewest twee gelijktijdige en in dezen vertrouwbare bron-
nen, die ons den toestand duidelijk doen kennen en elkander
op merkwaardige wijze aanvullen. De eene is het welbe-
kende werk van Pater VAN DEE HEIDE over de werkzaamheid

der Jezuiten in Friesland na de hervorming , door de HIL
EVERTS en AMERSFOORT uitgegeven. Het andere is minder
bekend. Het is het werk van ANDREAS TIARA oan Leeuu-

warden , pastoor ie Oosterend en getiteld historia Stationum

' ecclesiaslicarum in Frisia et recensïo pastontm -ah anno

1568 ad annum 1696 sub litulo Anecdota Frlsiaca ad

res ccdesiaslicas Catholico-Romanas spectanlia. Dit werk
bevond zich in 1863 in de bibliotheek van E. Baron VAN
BREUGHEL in origineel handschrift. Eene nauwkeurige copie
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er van , voleindigd 2 Januarij 1864 , is vervaardigd door
wijlen Dr. J. Gf. OTTEMA en bevindt zich in de bibliotheek
van het Friesch Genootschap. O.'s naam pleit voor de
nauwkeurigheid van dit afschrift. Deze beide schrijvers ,
v. D. HEIDE en TIARA, komen in één punt zamen, hun gloei-
jende haat tegen de hervormde Kerk. Daarom brengen zij
soms allerzonderlingste verhalen omtrent hervormde pre-
dikanten te berde , vooral als zij van de E. C. Kerk tot de
onze zijn overgegaan. Het zijn volkssprookjes of legenden,
die, voor zoover ik het kon onderzoeken, weinig of geen
grond hebben. Immers de kerkelijke archieven zwijgen er
van, wat hier onmogelijk zou geweest zijn, daar het beschul-
digingen geldt, die in die archieven moesten voorkomen.
Doch dit behoeft ons hier niet bezig te houden , terwijl die
haat zich gemakkelijk uit den toestand dier tijden verklaart.
"Wat hun eigene Kerk betreft zijn zij zeer lezenswaardig,
daar zij) daarmede ten volle bekend, ons zeer nauwkeurige
berichten geven op dit weinig bekende gebied. Zij staan
echter lijnrecht tegen elkander over en hebben dit van den
beginne af gedaan, niettegenstaande de treurige toestand
hunner kerk wel eendracht en zamenwerking vereischt had.
De zaak is deze : Kort na de invoering der hervorming
bleven er maar zeer enkele seculiere geestelijken in Friesland
over, b. v. in Leeuwarden slechts één, en deze moesten zich,
als te bekend , zeer voorzichtig gedragen. Er kwamen toen
van buiten af de orde's of reguliere geestelijken, die hier
eenen korteren of langeren tijd bleven, en tot de herstelling
hunner Kerk veel bijdroegen. Toen echter YOSMAER het bis-
schoppelijk gezag verkreeg, en pauselijk vicaris werd, kwamen
er meerdere seculiere geestelijken, en nu werd het de vraag,
of liever het punt van geschil, aan wie dier beiden het
meeste gezag toekwam. Wel gelukte het den tweeden aarts-
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bisschop en pauselijken vicaris ROVENIUS in 1625, onder
pauselijke goedkeuring, eene overeenkomst tot stand .te
brengen, die wij vinden in het stuk getiteld : Concordahtia

inita inter Missionarios Cleri secularis et regularis Foede-

rati Belgici, autorltate Apostoliea confirmata, en wel bij
Bulle van UKBANUS VIII. Daarbij werd voor elke ge-
meente het getal van wereldlijke en orde's geestelijken be-
paald ; te Leeuwarden b. v. moesten zijn één wereldlijk
Priester , één Pater Jezuit en één Franciscaner. Doch die
concordantie, in verzoenenden geest ontworpen, heeft slechts
de macht der reguliere geestelijkheid, vooral der Jezuiten,
bevestigd. In die concordantie toch was voor Leeuwarden
bij de drie geestelijken gevoegd de formule , cum Soeiis.

De uitkomst was dan ook deze , dat, bij het ontstaan van
den twist, die ons zal bezig houdea, zich te Leeuwarden
bevonden 1 wereldlijke geestelijke , 2 Paters Jezuiten , 2
Franciscanen en één Dominicaan. De twist duurde dus voort
en TIARA en v. D. HEIDE houden zich veelal bezig met de
vermelding der pogingen , door de eene of andere partij
aangewend, om hier of daar een geestelijke te plaatsen,
en het is bij deze schrijvers een lofspraak voor elke partij
als de leiders iemand van de hunnen hier of daar, ter ver-
vanging hunner tegenpartij, konden plaatsen.

Als Pater v. D. HEIDE b. v. de aankomst schetst en het
bedrijf van AUKE BOCKES te Leeuwarden is het eerste, wat
hij van dezen zegt, dat hij dadelijk optradt tegen de se-
culiere geestelijkheid. Hij vermeidt zich in het beschrijven
van de grove gebreken en ondeugden der wereldlijke gees-
telijkheid , en schrijft daaraan den voortgang der hervorming
toe. De eerste Jezuit, die zich voor vast te Leeuwarden
als geestelijke vestigde , ARNOLDUS CATH , vindt er één we-
reldlijk Priester, LAMBERÏUS ENGELBEETS , met wien hij
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aanstonds overhoop ligt. De eerste hulpvicaris van Fries-
land , door YOSMAER den aartsbisschop afgezonden, wordt
gelaakt, omdat hij de regtsmagt der wereldlijke priester-
schap tegen de Jezuiten handhaaft, en zoo gaat dit voort.

TIARA doet op zijn standpunt hetzelfde. Hij prijst b. v.
VITUS JACOBI VAN SUCHTELEN , pastoor te Leeuwarden en
aartspriester van Friesland , omdat hij "Workum weer met
een seculier heeft bezet. TH. VAN SPANGEN, diens opvolger,
is lofwaardig , omdat hij een minoriet te Sneek , die zich
daar ingedrongen had , in den ban deed. Het is ook de
eer van JOH. STOCK zijn opvolger dat hij acerrimus contra
religiosos was. Gij hoort TIARA met groot welgevallen ver-
halen , de wanbedrijven en ongeregtigheden van PETRUS

MANTSEN , een missionaris. Merkwaardig ook is, wat hij be-
richt , hoe er te Leeuwarden een collegie van tien mannen
bestond, dat de keuze des pastoors deed, en vervolgens
door den Pausehjken vicaris werd bevestigd. Hij vermeld-
dit bij de benoeming van Grulielmus Petri tot pastoor in plaats
van Theodorus Bruinsma -— Zie Tiara p. 37/38.

Maar genoeg om te zien welke de verhouding was tusschen
seculiere en reguliere geestelijkheid , die de latere scheuring
duidelijk profeteert.

Vraagt gij hoe het mogelijk was , dat die geschillen voort-
duurden, niettegenstaande het aartsbisschoppelijk gezag en de
concordantie, door den paus goedgekeurd. Dit ligt in den
eenigermate dubbelzinnigen toestand der R. C. Kerk in ons
Vaderland. De vraag, die verdeelde, was, is Nederland een
georganiseerd bisschoppelijk deel der Kerk, of een land van
missie. Het eerste beweerden de seculieren , hot tweede de
regulieren. Voor beide was iets te zeggen. Voor de eersten,
dat de aartsbisschoppen , die hier het gezag voerden, door
de overgeblevene Kanunniken van het 'Utrechtsche bisdom of
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waren benoemd , of ter benoeming aan den Paus waren voor-
gedragen , en, hoewel zij een vreemden titel droegen van
eenig aartsbisdom in partibus infidelium , toch als opvolgers
van de aartsbisschoppen van Utrecht konden gelden. Voor
de anderen , de regulieren , dat die aartsbisschop tevens vica-
ris was van den Paus, te Brussel bij den nuntius werd ge-
wijd , en. dus als zoodanig toonde , dat ons land een land
van missie was, en daarom door de congregatie, de propaganda
fide, bestuurd werd. In dezen onzekeren toestand gevoelde
het bisschoppelijk gezag zich zwak, vooral wanneer de aarts-
bisschop geen krachtig karakter had. "Wilde het nog eenigen
invloed behouden, het moest de regulieren ter wille zijn.
Tegen de heerschzucht der Jezuiten kon het weinig uitrich-
ten, die vooral te Rome een sterken arm hadden , en in het
algemeen door hnnne geheele organisatie magtig waren. Er
was dus brandstof te over voor naijver en twist. Toch zou wei-
ligt de scheuring zijn voorgekomen , indien alleen de rivali-
teit van seculiere en reguliere geestelijkheid, zonder meer ,
had bestaan. Daar echter in dien hoogstgespannen toestand
nog een twist zich er aan toevoegde van dogmatischen en
kerkelijk-politieken aard, werd het seisma onvermijdelijk.

De groote grief, die vooral de P. P. Jezuiten tegen de
seculiere geestelijken in ons Vaderland, inzonderheid in de
laatste helft van de 17de eeuw, aanvoerden, was deze, dat
zij nagenoeg allen besmet waren met het dusgenoemde Jan-
senisme. Natuurlijk zou het hier geheel misplaatst zijn, in
den oorsprong en het verloop der eigenlijke Jansenistische
verschillen ons te verdiepen, vooral in Frankrijk heftig ge-
voerd. Genoeg zij het hier even aan te stippen, dat de eer-
ste oorsprong dezer geschillen ligt in de uitgaaf na des
schrijvers dood van het bekende werk van den Nederlander
CORNELIS JANSEN, bisschop van Iperen, AUGUSTINUS genaamd.
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Aan de hand van dezen kerkvader, heeft hij de leer van
zonde en genade , van rechtvaardiging en heiligmaking uit
de diepte des Evangelie's ontwikkeld. Deze geheele voor-
stelling was in • lijnregten strijd met de laxere begrippen der
Jezuiten over genade en heiligheid, zedelijkheid en deugd.
Was hierin de dogmatische zijde van het geschil gelegen ,
de kerkelijk-politische zijde er van spreekt zich uit in het
geschrift van Jansenius' boezemvriend, DUVERGIER D' HAU-

RANNE , die onder den pseudoniem Aurelius, den eersten naam
van den beroemden AUGUSTINUS , eenige verhandelingen uit-
gaf, welke de zelfstandigheid der bisschoppelijke macht, vooral
zoo als die van ouds her bestond in de vrijheden der G-alli-
kaansclie kerk, handhaafde tegenover de volstrekte opper-
macht der Pausen, door de Jezuiten alom en altijd zoo
krachtig voorgestaan. Ook in ons Vaderland vonden Jans-
senius' stellingen weerklank. En geen wonder. De meesten
der wereldlijke priesters hadden te Leuven gestudeerd,
waar JANSENIUS vroeger student was, en later Hoogleeraar.
Deze had aldaar den bekenden BAJUS tot leidsman gehad ,
die zich steeds zoo krachtig tegen het Jezuitisme, zoowel in
het dogma, als in de moraal en het kerkbestuur had verzet.
Natuurlijk, dat de wereldlijke priesters, door zulke leermees-
ters gevormd, met dien geest werden doordrongen , wat te
ligter geschieden kon, omdat van ouds her de schriften van
AUGUSTINUS in ons Vaderland veel gebruikt werden, en het
natuurlijk vrijheidsgevoel in ons Vaderland , dat zich in zoo
menigen Utrechtschenbiss chop, reeds in de middeneeuwen,
soms zoo krachtig openbaarde, zich niet voegen kon naar
den slaafsehen geest der Jezuiten.

Terwijl nu reeds die twisten tusschen seculiere en reguliere
geestelijken in de vereenigde Nederlanden , in den loop der
16e eeuw, zoo fel blaakten , moest wel, nu de Jansenistische
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richting hier reeds op zichzelf zoo veel aanhang vond , en
door uit Frankrijk verdrevene Jansenisten gedurig versterkt
werd , eindelijk het scisma er het gevolg van zijn. De scheu-
ring brak dan ook in het begin der 18de eeuw uit. Toen was
aartsbisschop de zwakke PETRUS CODDE, een goed man, maar
met weinig vastheid van beginsel. Door de Jezuiten aange-
klaagd, wordt zijne zaak bij de regtbank der inquisitie onder-
zocht. Hij zelf naar Rome ontboden, onder het eervol
voorgeven van eene uitnoodiging des Pausen, om het toen te
vieren jubileum bij te wonen. Terwijl hij op reis is, wordt zijn
bitterste vijand, THEODORUS DE COCK, tot provicaris benoemd.
CODDE komt te Rome, wordt er eervol ontvangen, en hij
meent zich zegevierend tegen zijne aanklagers verdedigd te
hebben. Op de feesten wijst men hem onder de aartsbis-
schoppen de eerste plaats. Hij krijgt verlof, om naar Ne-
derland terug te keeren en wordt met de meeste eerbe-
tooningen van 's Pausen zijde uit Rome uitgeleid. In het
geheim echter is hij in zijne bediening geschorst en het be-
rigt-er van herwaarts gezonden. Hij verneemt het het eerst te
Milaan. Wij kunnen het begrijpen wat uitwerking dit op
hem zelf en de wereldlijke priesterschap uitoefende. Mbgten
de reguliere geestelijken zich bijna eenparig bij den provi-
caris DE COCK voegen, de seculiere schaarden zich bijna als
een man aan CODDE'S zijde. Ook Leeuwarden's priester VAN

HAAFTEN , die eerst, gelijk wij zien zullen, eenigsints gewei-
feld had , sluit zich bij hen aan. Dit alles geschiedt in de
eerste jaren der achttiende eeuw en het geschil waarvan wij
te spreken hebben toont zich in 1704 en 't begin van 1705.
Maar genoeg om te zien welk eene gespannene verhouding
er tusschen de beide soorten van geestelijken ook hier bestond,
dat de brandstof ruim was opeengelioopt, en hetgeen wij nu
beschrijven zullen zich zeer natuurlijk laat verklaren.
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II.

Thans het eigenlijk geschil zullende uiteenzetten tusschen
VAN HAAFTEN en ENGERNA, is het jammer, dat van beider
opleiding en levensgeschiedenis ons zeer weinig bekend isr

Van ENGERNA weten wij alleen, dat hij uit Vlaanderen of Ztnd-

braband, blijkens zijnen stijl en zijne spelling, af komstig was
en waarschijnlijk in eene der collegien van de P. P. Jesuiten
in België is opgeleid, dat hij zich aan die orde heeft aange-
sloten en als missionaris te Leeuwareen de priesterlijke be-
diening, althans tijdelijk, vervulde. Yan VAN HAAFTEN, in
1699 als wereldlijk geestelijke opgetreden en aartspriester
van Friesland, weten wij, dat hij te Rome gestudeerd heeft,
waarschijnlijk tusschen de jaren 1665—1670 en aldaar tot
doctor in de godgeleerdheid is bevorderd. Vielen die jaren
in de regeringen van Alexander VII, Clemens de 9de en
de 10de, zeer mogelijk is. het, dat juist zijne studie te
Rome, vallende in den tijd der Pausselijke beslissingen in de
zaak der Jansenisten, hem de stellingen, dier door de curie
veroordeelden, hebben doen kennen en waardeeren. Ge-
noeg , dat hij, even als de meeste Nederlandsche R. C.
geestelijken , onder den magtigen invloed stond van de stel-
lingen van JANSENIUS en DUVERGIER , is uit zijne brieven
blijkbaar.

Wat nu die brieven betreft, de drie van VAN HAAFTEN

zijn door hem zelf uitgegeven en voeren de dagteekening
van 16 December 1704, 8 Januari 1705 en 19 Februari
1705. Anders is het met den brief van Pater ENGERNA van
31 December 1704, in antwoord op den eersten zendbrief van
VAN HAAFTEN. Hij heeft hem wel schriftelijk aan VAN HAAF-

TEN doen geworden, en er eenige afschriften van onder zijne
vrienden en aanhangers verspreid, maar zelf hem niet laten
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drukken. Yan de schriftelijke toezending spreekt ENGERNA

zelf. Het opschrift van zijnen brief luidt: » Antwoorde op
den sendbrief van den heer A. VAN HAAFTEN , werelts pries-
ter." Hij begint aldus : » Mynheere. Hier is de antwoorde
» op uwen sendbrief in druck uijtgegeyen den 16 December
» 1704 en aan mij ondergeschreven toegesonden door uwe
» Dienst-Maeght den 20 December, omtrent den half ure
» aght 's avonts. Gij siet, dat ick mijn woordt houde en
» UEd. al haest kome voldoen." Het blijkt ook uit den
aanhef van VAN HAAFTEN'S tweeden brief, dat die aanvan-
kelijk slechts schriftelijk bestond. Die aanhef luidt aldus :
» Eervv. Pater! Het antwoord , 't welk UE my den 31
» December laestleden heeft toegezonden, heb ik met op-
» lettendheid gelezen ; maar bevind het zoo lam , ongeschaafd,
» verwerd , en ongerijmd , dat ik in mijne varwachting 't
» eenenmaal bedrogen ben. Ik had waarlijk van uwe be-
» quaamheid iets bondiger en krachtiger verwacht, om tot
» verdediging der waarheid, gelijk UE. mij beloofd heeft,
> mijn zendbrief te beantwoorden; maar ik zie , dat men
» hier wel gebruiken mag het vers van een oude Poëet

» De bergen zijn bevrugt, en baren met gedruijs,
» Maar schrik niet, vrind , 't is een belaggelijke muijs.

» Ik ben ook verwondert, dat UE. dat fraey antwoord in
» 't openbaar niet laet verschijnen , maar zig vernoegd met
D eenige afschriften onder zijn gunstelingen te stroijen. 't Is
»mogelijk een wanschepsel, dat in de duysternissen wan-
» deld, en zig schaemt in 't licht te komen." Op wat wijze
die brief in druk is verschenen, leert ons het aan het slot
van het gedrukte exemplaar geplaatste : Beright tot de Le-

ner. » Terwijl den Schrijver deze brief niet heeft derven in
» 't licht geven , en onclertusschen zig zeer beroemt over
D deszelfs bondigheid en geleerdheid , en het antwoord , liet-
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» welk daartegen is uijtgekomen , als onwaerdig versmaet,
» daarom heeft een liefhebber der waërheid dienstig ge-
» oordeeld , dese brief door de druk gemeen te maken;
» opdat een ijgelijk, die de twee Zendbrieven van den heer
» VAN HAEFTEN gelezen heeft, deze daertegen kan zien, en
)> oordeelen, wie van de twee schrijvers de meeste wind
» heeft, wie met meer bescheidenheid , klaarheid en bon-
» digheid geschreven heeft, en wie het best voet bij stuk
» houdt. Men zal, mijns oordeels , welhaest zien : eerste-
» lyk, dat deze schrijver geen Patriot is , want zijn stijl
»riekt veel na de brabandse koker. Ten tweeden, dat
» hij duijster is in zijn antwoorden en veel omwegen zoekt,
» om zig zelven uijt zijne begaene onvoorzightigheid te red-
» den. Ten derden, dat hij veel dingen overhoop haelt,
» en met gewelt te pas wil brengen, die tot de zaak niet
» dienen. Ten vierden , dat hij al te schimpachtig i s , en
» met weinig bedaertheid schrijft. De rest laet ick de Le-
» zer oordeelen. Vaert wel !"

Een der vrienden en aanhangers van VAN HAAFTEN is
dus de uitgever. Zeker laat zich het ongekuiste en slor-
dige van den stijl van ENGERNA ligter verklaren , als hij
zijn stuk niet voor openbare uitgaaf bestemde. Toch was
het in die dagen onvoorzigtig zoo iets ook in schrift niet
beter te redigeren , daar • de uitgaaf door de tegenpartij ze-
ker te wachten was.

"Wij zien dat reeds vroeg ENGERNA VAN HAAFTEN in zijne
prediking was aangevallen. Immers in zijnen tweeden brief'
de dd. 8 Jan, 1705 aan ENGERNA pag. 8 schrijft v. I I . :

» Het eerste begin van twist tusschen UE. en mij is geweest,
» die Christelijke vermaning , welke ik aan mijne gemeente,
» omtrent vijf jaren geleden gegeven heb , dat se Grods woord
» en voornamelijk het Nieuwe Testament neerstig en met
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» ootmoedigheid zouden lezen, om hun troost en versterking
» in de Goddelijke waarheden te zoeken. XJE. dat verstaan
» hebbende werd seer ontroerd, en alsof ick grootelijks mis-
» daan had, neemt daaruit gelegenheid om tegen mij te
» spreken, en mij bij het volck verdaght en haetelick te
» maken." Zoo gaat het van jaar tot jaar voort. Immers
v. H. schrijft in zijnen eersten zendbrief dd. 16 December
1704 p. 5; »Dog dit alles overslaande, moet ik UE.insge-
» lijks seggen , dat ik niet minder ben verwondert geweest,
» over de onbeschaamde stoutichheit, met de welcke UE. de
» ellendige misleiding voorleden jaar begaan , nu wederom
» na so lange stilzweigendheid getragt heeft te verweeren.
» UE. preekte namelijk dat de kerk van ouds gewoon ge-
» weest is de sondaren kleine poenitention of voldoeningen op
» te leggen." Dus ook in 1703 is de twist voortgezet. In al
zijn felheid ontbrandde die echter in 1704. Hoort v. H.
eerste zendbrief 16 December 1704 p. 1. » Eerw. Pater!
» Met groote verwondering heb ik van geloofswaardige per-
» sonen .gehoord dat UE. voorleden week, vierende de ISToveen
» van den heiligen Franciscus Xaverius, wederom tot ont-
» stichting van vele Catlioiyken in zijne avondpredikatien we-
» derom seer uitsporig is geweest en sich niet geschaamd
» heeft met verscheyden ongegronde redenen en uitroepingen
» syne medebroeders .te versmaden , om niet te seggen te
» lasteren." Waarover die twist liep, welke ten slotte de ge-
schilpunten waren die beide verdeelden, spreken beide dui-
delijk uit. VAN HAAKTEN zegt in zijnen eersten zendbrief:
» UE. viel met wonderen ijver uit tegen de nieuwelingen ,
» die van de gehoorsaamheid van de Roomsche stoel afwijken ,
» die de II. olije bij onwettige overheden halen, die de
» reliquien niet wilden vereeren, UE. voegde daarbij dat de
» zoodanigen den Sathan in liet hert hebben. En vermits
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» eenige luiden van mijne gemeente in uw gesigt zaten
» UE. sig niet onthouden van te seggen, dat er al eenigen
» van sulck volk in uwe kerk waren , maar wcnschte dat ze
» er al liever uitbleven." Yoeg hier nu bij een vierde punt
over do saclite poenitentien of voldoeningen , die de kerk van
ouds gewoon was de sondaren op to leggen , en gij hebt de
vier punten , over drie waarvan VAN HAAFTEN meent door
ENGERNA in diens predikatien beschuldigd te zijn, terwijl
VAN HAAFTEN omtrent het vierde ENGERNA aanvalt.

Ook EXGERNA spreekt pag. 2 van zijnen brief aldus :

» Het kort begrijp van alle, dat aan UE. soo ongegrond
T> en los is overgebragt , bestaet, vooreerst in den ijver door
)> mij bethoondt tegen de Nieuwelingen van deesen tijdt,
»dewelcke van de gehoorsaeniheijdt van den Eoomschen
» stoel af wij cken ;

» Yoor het tweede , tegen die , dewelcke de II. Olie bij
» cle onwettige overheden haelen ;

» Yoor liet derde , tegen die , dewelcke de overblijfsels
» der II.II. niet willen eeren, van dewelcke ik soude geseijd
» hebben , clat sij den Sathan in liet harte hebben ;

» Yoor het vierde, waerin ick beschuldight ben , is om-
» dat ick in het voorgaende jaer soo men UE. sonder reden
» of grondt heeft overgebragt^, soude gepredickt hebben ,
» dat de kercke vau oudts gewoon is geweest, de sondaeren
» kleine poenitentien , ofte voldoeningen op te leggen , dit
» toen bewijsende uit het concilie van Trenlc. "

Over de punten van wedcrzijdsclie beschuldiging zijn beide
het dus volkomen eens. Yooral bij ENGERNA vinden wij die
klaar uitgesproken , alsof het eene formele akte van be-
schuldiging was. De toon dezer brieven is, wij zien het,
verre van malsch en vriendelijk. Doch dit is ligt verklaar-
baar uit de heftige spanning , die er tusschen beiden bestond.
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Beide gevoelen zich de vertegenwoordigers van de twee tegen-
elkander overstaande en elkaar uitsluitende richtingen, terwijl
ieder van hen de zijne voor de eenig ware houdt. Green
wonder , dat de stijl van de bitterheid huns gemoods getuigt.
En nu tot het geschil self overgaande, zien wij wat beide
ten dezen te zeggen hebben , îioe zij zich tegen de gedane
wederzijdsclie aanklachten verdedigen.

Om te beginnen met VAN HAAFTEN , wat heeft deze op
de eerste drie punten te antwoorden ?

Uitvoerig is hij op de eerste beschuldiging van nieuwe-
lingen te zijn , in het niet onbepaald gehoorzamen aan het
Pauselijk gezag, die in hare algemeenheid in de daad ge-
vaarlijk was. Hij schrijft, Ie zendbrief pag. 2—4 aldus :
» Oordeelt UEd. dat wij nieuwelingen zijn ? Toont het met
» sagtsinnigheid en geleerdheid of door openbaar geschrift of
»in een samenspraak bij eerlijke luiden, zoo als ik overlang
» u daervan reeds versoght en uitgedaagd heb. Toond' dat
» ge een man sijt, die niet in ijdel swetsen voor onkundige
>) menschen, maar met geleerde redenen uwe saak kunt goed-
» maken. Overtuigd mij van eenige nieuwe leeringen strij-
» dig tegen Gods kerk, en ik zal mij bereidwillig aan de
» waarheid onderwerpen en alle dwalingen met ootmoedig-
» heid herroepen." Na voorts den Pater toegevoegd te heb-
ben , dat het dezen niet om de waarheid , maar om zijne
medepriesters zwart te maken, te doen was, vervolgt hij:
» UE. sult misschien dat gewoonlijke uitvlucht wel zoecken
» met to seggen, dat UE. mij en mijne medebroeders, met
» dat woord van nieuwelingen niet heelt willen beteekenen.
)). Maar, goede Man ! Schoon UE. mij of ymand anders niet
» hebt genoemd, echter uwe woorden , redenen en toepas-
» singen waren soo klaar , dat een iegelijk wel kon verstaan,
» dat het op mij en mijne medebroeders gemunt was. Ja
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» uwe devotarissen zelf geven sulcks genoegsaam te kennen,
» als se met soo veel vreugde haar beroemen, dat Pater de
» pastoor soo schoon gehekelt heeft. En dog , indien UE.
» dit uitvlucht wilt gebruiken, dan versoek ik, dat UE. op
» den preekstoel in openbaar geschrift sulks gelieve bekent
» te - maken , en daar dan bij te voegen , op wie UE. het
» dan gemunt heeft, 't Is waarlijk niet gemunt op de on-
» catholyken, gelijk uit al de omstandchjkheden bleek;
» 't was ook niet op de Confueianen in China, want die syn
» hier te ver vandaan , enz. en vervolgt: sSoolang UE. dat
» niet doet, heb ik reden, om het mij aan te trekken en
» UE. af te vragen : AVie heeft u tot een overste en rechter
» over ons gesteld ? Heeft de kerk of eenige wettige ovcr-
» heid ons ooit veroordeeld als nieuwelingen ? Zijn wij ooit
» voor eenige vierschaar van nieuwe leeringen overtuigd ? Wat
» regt heeft UE. dan om ons als nieuwelingen op den predik -
» stoel verdaght te maken?" VAN HAAFTEX verzoekt dus
bewijs en wat antwoordt ENGERNA ? Na eerst gezegd to hebben,
dat de geheele aanklacht van VAN HAAFTEN tegen liem steunt
op getuigenis van anderen en alzoo VAN HAAKTEN ligtvaar-
dig handelde, en dat hij tegen één getuige van VAN HAAK-
TEN wel 10 anderen, die beter waren , kon overstellcn ,
voert hij vervolgens het vroeger besprokene in de predikatie
aan. Hij had gesproken over het H. Olijfsel als een H.
Sacrament des nieuwen wets. » Ik hadde , zegt hij , dese
»waarheidt nu bekrachtigt uit de gemelde kerk-vergade-
» ringen en de HH. Oud Yaders. Op dien dag eindigend
» gebruikte ik de woorden des Hooggel. HUGO GROTIUS en

» nu haalt hij een woord van dezen aan uit zijn Votum pro
» pace cecles, en vervolgt: "Wie heeft lievolen deze oude ma-
» nier af to schaffen ? Waarin sondigt de Paus als hij sulcke
» gewoonte onderhoudt ? "Wel gevraagd, seide ik, want was
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» er niemand , die in de oude tijden geleefd heeft tot de
» scheuring, den welcken liet H. Ohjfsel niet goedgekeurd
•/> heeft, Avat uytsinnigheid was liet dan die oudheid tegen
» te gaan ? wie had dat iemand ingoghevcn, als de geest des
» Meuwigheids, deweloke de vruchte des Satans is ; God
»gave, dat men ook van geene nieuwigheid en hoorde
» onder de Catholyken." En verder ! »Wat trekt UE. zich
» al deze dingen aan ? Waarom ontstellen hun, die van UE.
» gemeente sijn, soo men maar bestraft de fouten tegen eenige
» geloofspunten. Die suijver is en heeft geen jooksel. Een
y> vroom . gemoed ontfangt de berisping met een vroom
» gemoed en niet tot verargernisse, Verders wat ontstelte-
» nis kan het veroorsaecken als men iets van de Meuwe-
» lingen sey van dese tydt. Men kan immers niet twijffelen,
» of daar synder. Aengesien zijne Heil. ons selver deselve
» aanwyst in synen brief, denwelcken hij gesonden heeft aan
» de ware Catholycken van dese vereenigde Landen 7 April
» 1703. Daarin vermaent onse Allerh. Vader Clemens XI
» de vrome Catholyken van voortaan geen geloof ofte toe-
ï ganck te laten vinden aan de weinige rustverstoorders beide
» van die kercke en van die republique, dewelcke door be-
»driegelijke kunstenanjen en door valsche voorstellingen
» getracht liebben, opregte gemoederen te bedriegen , of 't
» indien het mogelijk was in dwaling te misleiden. Zij zijn
» verblind, seght Z . H . en och oft de boosheid haar niet
» hadde verblindt! Zij wenden wel voor een schijn van op-
» lettender zedetucht en sy streelen haar met den Roem van
» strenge Gotsgeleerdheid.. Edoch hoedanighe gevoelens sy
» in haer gemoed aanqueecken, kan jeder rechtmatig oor-
» deelder van saecken ligthelijck afmeten. Uit de vruchten
» sult gij se kennen. God lof, do vroomste Catholycken
» kennen hen en sien in hunne werken, wat sy sijn. " Maakte
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ENGERNA er zich met eenige algemeenheden af, zonder iemand
te noemen, en zich dus altijd te kunnen verdedigen, maar toch
in bedekte termen aanwijzend wie hij bedoelde, VAN HAAFTEN

heeft in sijnen tweeden zendbrief 8 Januari 1705 niet malsch
geantwoord. ~Na, op zeer onzachte wijze op het lamme
onbeschaafde , verwarde en ongerijmde van zijn schrijven
te hebben gewezen, gaat hij voort. Had ENGERMA VAN

HAAFTEN voor ligtgeloovig uitgekreten , hij geeft hem dat
met woeker terug. ENGERNA toch had op hooren zeggen
vernomen en in zijn brief vermeld, dat VAN HAAFTEN zich
bij den Nïeuwetoren zou vergeleken hebben in deze be-
woordingen : » "Weet gij niet Mijnheer, dat UEd. zich voor
» eenige jaeren op den eersten dag van Januarius naarde-
» middag hebt vergeleeken met den Meuwetoren. Dit is
» u sekerlick nog indachtig ! En weet gij niet dat de hooge
» torens eerder met den blixem en den donder geslagen
» worden, als de lage en ootmoedige huijskens ? • "Wat zal
» ik nu seghen , volgt naer den blixem de donder niet, en
» is op uwen Toren de blixem van Romen niet gevallen,
» als de H. Congregatie van de voortplanting des geloofs
» UE. dien brief geschreven heeft vol grouwelijcke dreige-
» inenten?" YAN HAAFTEN antwoordt hem p. 2 en 3 tweede
zendbrief en verslaat hem aldus: » Ik heb op eenen nieu-
» wejaersdag het leven van alle staten van menschen ver-
» geleken bij een horologie of uurwerk, en eindelijk het
»leven van een herder of zielsbestierder, bij een groot
» uurwerk, dat aan den Toorn is , omdat, gelijk de kleine
» uurwerken daarnaar gesteld worden, also het leven van
» een herder, op hetwelk de onderdanen hun oogen slaan,
» wezen moet een voorbeeld van deugd en volmaaktheid ,
» om hun leven daarnaar te schikken." Voorts doet hij
hem opmerken , dat hij loochende en bevestigde tegelijk ,
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dat hij alle bepaald antwoord vermeed en daagt hem nog-
maals uit openlijk zijne beschuldiging van nieuwelingen met
bewijzen te staven. Heeft ENGERNA op dien tweeden brief
niet geantwoord , toen hij dien ontving alleen gezegd, dat hij
geen antwoord ivaard was , VAN HAAFTEN schrijft hem een
derden brief. Hij sommeert hem te bewijzen of te herroepen
en vervolgt: » Wat mij belangt, om mij van alle quaado
» achterdocht te suyveren , betuig ik voor Gfod en voor de
» wereld, dat ik nooit een eenig woord , tegen de leering
» van de algemeeno Roomsche kerk geleerd of gesproken
» heb , ja ook bereidwillig ben , om soodanige belijdenis Yan
» geloof, als de gemelde kerk mij voorschrift met de pen en
» met den mond in allen deele te doen, en al hetgeen daar-
» tegen strijdig is met al mijn hart te verwerpen. Toont gij
» nu , Pater, aan wat nieuwichheid van leering ik schuldig
» ben. Ik ben wel versekerd dat het TJE. onmogelijk is,
» iets dienaangaande tot mijn nadeel bij te brengen. Ja ick
» laat mij vast voorstaan, dat TJE. self in zijn gemoed van
» de opregtigheid van mijn geloof wel en genoeg versekerd is,
» en alleen om uw menscholijk oogwit te bereiken, nog tegen
» de getuigenis van uw eigen gewisse aan de Catholijken
? tracht hatelijk te maken. "

Heeft VAN HAAFTEN zich tegen de beschuldiging van nieu-
welingen te zijn krachtig en uitvoerig verdedigd, een tweede
beschuldiging trekt onze aandacht. ENGERNA had gezegd p. 2
van zijnen brief »voor het tweede tegen die dewelcke de
H. Olije halen bij de onwettige overheden." Dit ziet hierop
dat VAN HAAFTEN de H. Olije, bij het laatste Olijfsel gebrui-
kelijk , en dat door het hoofd der kerk in deze landen moest
worden gewijd, van COUDE, aartsbisschop van Sebaste, ontving,
dien hij alleen als pausselijk vicaris erkende, en niet bij zijn
tegenstander DE COCK , den in zijne plaats benoemden pro-
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vicaris. Hier staan wij dus bij een der hoofdpunten van het
verschil, of deze landen van diocese waren of van missie,
met andere woorden, wat hier op den voorgrond stond het
bisschoppelijk gezag, waarvan hot vicariaat een gevolg
was , of het vicariaat, waaraan het bisschopzijn onderge-
schikt was en alleen dienen moest om de functien van het
vicariaat uit te oefenon. In het eerste geval deed VAN HAAF-

TEN regt zich bij CODDE te vervoegen , die wel als vicaris
was vervangen , maar niet van zijne waardigheid was beroofd.
In het tweede ENGERNA , omdat er een nieuwe vicaris be-
noemd was. — Hooren wij beide partijen. ENGERNA maakt
gebruik van liet feit dat VAN HAAFTEN eerst een korten tijd
DE COCK als. provicaris had erkend en zich dus tot dezen ver-
voegd, VAN HAAKTEN beschuldigende van ongestadigheid, zegt
hij p. 8 van zijnen zendbrief » die veel wint en heeft weet
»gij niet dat dese ongestadich is ? Dat hebt ghij selven
»genoegsaem getoond Mijn Heere! ghij hadt met uwen
» eighen hant den Eerw. Heer COCK in het Italiaans erkend,
» en u geheel aan den selven onderworpen , en siet uwe
» ongestadigheijt, en siet het uytwercksei van den Windt.
» Weynigh tijds daarnaar sijt gij van hem afgeweken, selver
» ontkennende, dat ghij ZEew. erkendt hadde. Siet hoe ghij
» draaijt, inderdaad als den Windt. Maar ghij kost het niet
» staande houden in te looghenen , dat gij ZEew. Heere
» COCK erkent hadde, als alleen voor korten tijdt, gehjck
» den Windt. Want u eigen handt in het Italiaansch, dewelke
» wel twee maanden in mijn huys is geweest, quam voor
» den dagh en in handen van de vroomste Catholycken.
» Een wijs man staat op zijn woordt, veelmeer op zijn handt,
» en hef. is geen teecken van bestendigheyt als de Windt te
» draaijen. Soo siet ghij Mijnheer, wat uwen zendbrief in-
» heeft, en waarop hij gebouwd is , te weten op het ligtste
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» van allen de windt. Want segt den wijsen man, die op
» leugenen steunt die voedt den windt."

Ziet daar eene feitelijke beschuldiging, en wat heeft VAN
HAAFTEN er op te seggen ? Zijn antwoord is evenmin malsch
als de beschuldiging.

» Een tweede gedeelte van uw zendbrief bestaat in schimp-
» achtige woorden en gelijkenissen. Eerstélijk noemt TJE. mij
» opgeblasen met de wind , on blijft sig al vrij gelijk met
» die windige praat, die niet veel aardigheid behelst, ver-
T> maecken."

» Ten tweede. UE. noemt mij ook een blinde en een leids-
» man van blinden. Eerw. Pater uwe bitterheid sal mij de
» gal hier niet eens verwecken, want uwe beuselingen sijn
» geene gramschap waardig. Maar met een bedaard gemoed
» vraag ik u , of die in uwe brief herhaalde spreuck , die
» veraglit on sult gij ook niet veraght worden , niet beter
» op u als op mij gepast mag worden enz. De gelijkenis
» van de windt dient u ook wonder wel om mij mijne on-
» gestadigheit te verwijten ; vermits ik alvorens de Heer COCK

» door een brief erkent en naderhand weer verworpen heb.
» lek beken, 't is also geschied, maar voeg er bij , dat
» het niet redelijk is, dat UE. mij daarom van ongestadig-
» heit beschuldigd. Weet UE. niet dat het oud spreekwoord
» zegt, 't is eigen aan een wijs en voorsigtig man van raad
» en voornemen te veranderen , voornamelijk als d' omstan-
» digheden van saecken , die aan een voorsigtig man alvorens
ï onbekend waren , hem aanwijsen sijn misslag, 't Is daarom
» geen deugd van gestadigheid bij een genomen voornemen
» te blijven. De rede , waarvan ik Heer COCK erkend heb,
» was dese : omdat ick van de gescliapenheit van de saecken
» geen kennis hebbende, als door brieven van goede vrien-
» den en Heeren, die mij (self niet beter wetende), versee-
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» kerden, dat Heer COCK door order van den Paus tot
)) provicaris wettig was aangestelt, ook mijne gehoorsaam-
» heid wilde toonen. Maar naderhand beter onderrigt sijnde,
» en het beclrogh en de onregtvaardigheit van den handel
» siende, heb ik geoordeeld raadsamer te sijn , mijn begane
» misslag te verbeteren enz. "

Wij zien, deze beschuldiging loopt niet zoo zeer over de
TL Olije zelf, die beide, do oen misschien wat nauwkeuriger
dan do andere, gebruikte; maar wie de wettige overheid was,
van wien men die bekomen moest. Yan CODDE, de man van de
JSFederlandsche wereldlijke geestelijkheid, of van COCK, die van
de reguliere vooral van de Jezuiten. Dit is juist de oorzaak
van de bitterheid van ENGERNA , en hij maakt er meesterlijk
gebruik van , om zijnen tegenstander verdacht en zijne ver-
dediging krachteloos te maken. Het feit bestaat, VAN HAAF-

TEN erkent het. Zeker, hij kon het verdedigen. In de eerste
oogenblikken, door vrienden en aanzienlijken geraden, en
de toedracht der dingen niet kennend, was hij er toe te
brengen COCK te erkennen. Later inziende, dat het hier gold
de zelfstandigheid der Nederlandsche geestelijkheid , of het
hier zou ophouden een land van diocese te zijn door Ke-
derlandsche geestelijken bestuurd, en een land van missie
worden , aan de orde'sgeestelijken , vooral de Jezuiten on-
derworpen , kon hij veranderen. Toch blijft het feit waar,
en vooral het gevolg or van , dat hij het pausselijk gezag
aan do eene zijde erkende en aan de andere loochende, daar
het feit ontwijfelbaar was, dat COCK door den Paus zelf tot
provicaris was aangesteld. —• Welk een wapen in de hand
van ENGERNA , den Jezuit, bij vrome Catliolijcken.

Het derde punt van beschuldiging behoeft ons niet lang
bezig te houden: dat er waren die de h. reliquien niet
wilden vereeren. VAN HAAFTEN had op deze beschuldiging
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gezegd: » "wijders vraag ik u ook, wanneer wij de behoor-
» lijke eer aan de reliquien weigeren en tegenspreken , wie
» heeft UE. sulcke logens op de mouw gespelt. Of moet
» het al waer zijn, als UE. sulks maer met onbesehaemd-
» heit, om eerlijcke priestercn te lasteren, durft uitbrae-
» cken."

ENGERNA is 'op deze zaak niet teruggekomen , als alleen
door in het algemeen te zeggen, » dat er desulcken wa-
» ren , die dit heilig gebruik niet naquamen. Wat helpt
» het de soodanigen in de kerk te wesen, als sij in één
» stuk te samen het geheel geloof verloren hebben? Het
» ware beter dat sij daaruit waren, als daarin te blijven
» tot verargenisse van anderen." Hij voegt er bij , » dat
» er desulcken waren, maer ook wat treckt u uselve des e
» dingen aen , als sij op u niet toepasselijk zijn?"

Op deze zaak wordt niet verder terug gekomen, omdat
beide het in die vereering eens waren , al was het, dat VAN
HAAFTEN en de zijnen er die bijgeloovige waarde niet aan
hechtten als ENGERNA en de zijnen.

Wij kunnen dus overgaan tot de vierde beschuldiging.
ENGERNA had gezegd, zich beroepende op het concilie van
Trente , dat de biechtvader doorgaans aan de boetelingen
geene zware voldoeningen moet opleggen , en VAN HAAFTEN

had beweerd , op denzelfden grond, dat de biechtvader dat
wel doen moest. In deze polemiek doet zich een verschijn-
sel voor, dat den onpartijdige met de hoogste verbazing ver-
vult , gelijk u blijken zal, als ik u de beide partijen heb
laten hooren.

Hooren wij eerst VAN HAAFTEN. Daar het eene feitelijke
kwestie goldt, wat namelijk het concilie van Trente be-
paald had, voert hij teregt de plaats aan , waar in dat
concilie over deze zaak gehandeld is, volgens beide par-
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tijen Sess XIV cap. 8. Hij begint alles behalve malsch:
» Ik moet UE insgelijks seggen , dat ik niet min vcrwon-
» derd ben geweest over de onbeschaamde stoutigheid met
» dewelcke UE d' ellendige misslag verleden jaar begaan ,
» na zoo lange stilzwijgendheid getracht heeft te verwee-
» ren. UE preekte dat de kerk van outs gewoon geweest
» is den sondaren kleine penitentien op te leggen on om
» sulks te bewijsen bracht UE het concilie van Trente bij,
» uitroepende met veel ijver, dat de II. geest, door liet con-
» cilie sprekende, de waarheid onfeilbaar leerde." VAN
HAAFTEN zegt hem nu, dat hij tot hiertoe geweigerd heeft
onder getuigen zijne zaak te verdedigen en dat hij dit ook
niet doen kon. Hij zal hem echter nu eens uiteenzetten
wat het concilie leerde , om aan ENGERNA al vast stof te
geven er over na te denken en te zien , dat het concilie
even ver verwijderd was van zijn gevoelen als het Evan-
gelie van de stellingen der casuistiek. En nu geeft hij de
bepaling van het concilie op , dus luidende : » De priesters
ï des Heeren moeten dan, zooveel hen de geest en voor-
» sigtigheid ingeeft, na de hoedanigheden der sonden en
» na 't vermogen der boetvaardigen , salige en behoorlijcko
» voldoeningen opleggen , opdat sij, indien se mogelijk de
» sonden door de vingeren sien, en te ruim met de boet-
» vaardigen handelen , eenige ligte wercken voor de swaar-
» ste sonden opleggende , aan de sonden van anderen niet
» deelachtig worden. Maar dat se voor oogen hebben dat
» de voldoening , die se opleggen , niet alleen sij tot bewa-
» ring van het nieuwe leven en tot een geneesmiddel van
» de zwakheid, maar ook tot een wraak en kastijding voor
» de voorgaande sonden." Zietdaar de woorden van het
concilie. Gfeen wonder, dat VAN HAAFTEX triomfantelijk
zijnen tegenstander toeroept: » Komt dat met uwe stelling
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» overeen ? Ik bid u wees niet blint, als het licht sich soo
» klaar vertoont." Om hem het vuur nog nader aan de
schenen te leggen, voert VAN HAAFTEN nog de vijf gronden
aan, waarmede liet concilie zijne uitspraak bevestigde , en
die allen van de strengere opvatting in dozen een klaar ge-
tuigenis afleggen , doch die te breedvoerig zijn om ze hier
te vermelden. Hij eindigt zijn betoog en zijn lsten zend-
brief met deze woorden: » Wel aan clan, Pater, UE heeft
» sich selve aan den dans geholpen, houd nu uw woort!
» Toont nu uwe leering in het concilie van Trente Sess.
» XIY c. 8 om uw eer te behouden, of anders sou UE
» mij verpligten, om de waarheit nog wijdloopiger uit de
» oudtlieid op te soecken , en met andere Brieven UE met
» deze stoffen te begroeten. Indien ÜE swijgt en niet ant-
» woordt, sal ik geloven, dat UE overtuigd is van UE
» grove misslag. Maar wees dan ook soo ootmoedig, en
»herroep dcselve op den Preekstoel, dewelcke door het
» vervalsenen van het II. Concilie soo ontheiligt is. "

AVat heeft ENGERNA op dese feitelijke wederlegging te
antwoorden? Hooren wij hem zelf. Pag. 6 en 7 van zijnen
brief aan VAN HAAFTEN schrijft hij dus : » Maar het vierde
» verwaght ons, om het welcke gij soo groote moeijte gedaan
» hebt. Maar waarom die moeite ? Vergeef liet mij . ick
» moet het seggen , het schijnt, dat UE. de maniere van
» leeren vergeten hebt. Wat baet het hlocken , ofte de ge-
» leerdheid te oeffencn, als men de status quaestionis, of de
D staet der voorstelling niet en weet ? Wat baet also het
» schrijven , als de saecke niet wel bekent is, daar men tegen
D ofte voor wilt schrijven. Eer iemant dan, van eene saecke
» wilt spreecken ofte schrijven , so moet hij wel weten wat
» do saecke is , ofte hij sal slaan , gelijk eenen blinde naar
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» het eij. En hierin is den grooten en botten misslagh, en
» waerover ik mij niet genoeg kan verwonderen.

» Met uwen oorlof Mijn Heere ! gij mist grootelijks , dat
» ick het voorgaande jaar gepr.edickt hebbe , dat de kercke
» van oudts is gewoon geweest de sondaren kleine poenitentien
» of voldoeningen op te leggen , het is , segge ik, met uwen
» oorlof valsch, en ten volle de waarheit bestrijdende, dat
» ik dit bewesen hebbe met het H. Concilie van Trente. Ick
» geloove dat UE. meyndt, dat wij Idioten sijn , en dat de
» wiisheit bij UE. is. Om dan tot het stuok te koomen.
» Aroorgaande jaar vervolgende de stoffe van het H. Sacra-
» ment van penitentie, was ick gekomen tot de voldoening,
» doende onder anderen dese vragen : Off den biechtvader
»doorgaans sware en groote poenitentien moet opleggen ?
» Siet den dagh en de nacht, siet hoe ver gijl. van mijne
;> stellinge sijt! "Wat hebbe ick op dese vrage geantwoordt ?
» Het selfde , hetgene UE, mij moet antwoorden, te weten,
» dat den biechtvader doorgaans geen groote en sware poeni-
» tentien moet opleggen. Dit is liet, hetwelck ick in het
» lang en het breede alleen hebbe bewesen met het H. Con-
t> cilie van Trente, in die plaetse, dewelcke UE. my wel
» aanwijst Sess. XIV cap. 8. Woijt is mij iets soo wonder
» voorgekomen als dien avondt. In mijn gehoor hadde eenen
» geweest. Dese , naar het selve , kwalick in een huys ge-
•» komen sijnde , ofte hij dorste onbedaght seggen , en seer
» venneetelick , dat er van alle hetgeen ick geseijdt hadde,
» niet ia liet minste stond in het Concilie van Trente. Maer
» liet ware te wenschen , dat die goede man wat wijser was,
» en wat verder sagli, als sijn neus lanck is, hij soude sigh
» soo onwetende en soo onbedaght niet getoondt hebben.
» Hoort nu , Mijn Heere ! als iemandt redekavelende in de
» hooge scholen , iedt segt ofte bijbrenght, hetwelcke de
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» stcllinge niet en raeckt, soo antwoordt den beschermer
» dersclve , hetselve als onnut verwerpende , ncgo suppo-
» situm. Mijnheer VAN HAAFTEN ! hetgene UE. segt fol, 6,
» 7 , 8 , 9 , 1 0 , 1 1 , (namelijk het aangevoerde over het
» Concilie van Trente) raackt mijn seggen van het voor-
» gaande jaar in het minste niet, soo ieder kan sien. Gij sijt,
» goeden man , qualick gegrondt! nego suppositum ! Yaert
» er wel mee. Ach! wat past dan op UE. hetgeen een
)) Koninklijk profeet seght, te vergeefs hebben sij gearbeidt.
» AVant al wat gij ten desen gesteld hebt, sijn vijgen na
» Paschen. Mijnheer, die steunt op leugen, dien voedt den
» windt. Al nioeyt voor niet. Yeel seggen en beweeren ,
» dat niet to passé en kompt, is in de windt arbeijden. "

Nooit is mij iets zoo wonder voorgekomen, zegt ENGERNA

en na zijn betoog zeggen wij het zelfde. Men gelooft bijna
zijne oogen niet. Immers juist datgene, waarover VAN HAAF-
TEN hem heeft aangevallen , erkent hij met ronde woorden
gezegd te hebben , en toch beweert hij , dat VAN HAAFTEN

de zaak niet begreep , waarover hij handelde en dus in den
wind schermde. Geen wonder dat VAN HAAFTEN hem in
sijnen tweeden zendbrief dus schrijft: » UE. is in het ant-
» woord soo verwart, dat UE. sigh selve eindelijk den strop
» om den hals werpt; want UE. bekent bijna geheel 't geen
)>UE.. te voren geloochent heeft, alsJDE. toestemt in sijn
» antwoordt deso stelling : » dat de biechtvader doorgaans
» geen sware poenitentie moet opleggen." Hij wijst hem aan,
dat en hoe hij dit in zijne preek gezegd had. En vervolgt:
» Welnu dan ! Pater ! soeck nu de draet van Ariadne, om
» u self uit dese doolhof te redden. Toont mij nu in 't ge-
» seide hoofdstuk, wat woorden het sijn , met welke het
» Concilie uwe stelling ondersteundt. Ik konso niet vinden.
» Of heeft UE. een ander Concilie, als hetgene van de
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» Eoomsohe kerk is aangenomen. Zoolang UE. nog dergelijke
Ï> stelling aldaar niet aanwijst, blijve ik bij mijne versekering,
» dat UE. het Concilie valschelijk geciteerd heeft. " Op
dezen brief heeft ENGERNA geantwoord met een klein briefje,
waarin alleen dit stond, dat VAN HAAFTEN'S brief hem
geen antwoord waard was. In zijn derden brief aan ENGERNA,

daagt VAN HAAFTEN hem nog eens en zoo krachtig mogelijk
tot verdedigen en antwoorden uit. Hij voert hem onder an-
deren tegemoet: » wat nieumodische bril is het, door de welcke
» UE. in het lange en breede sien kan , 't geen voor mij
» soo duijster is ? Of beeldt ge u in Pater! dat men alles
» gelooven moot, omdat het van UE. geseyd wordt, of dat
» wij u sullen houden voor een Pythagoras, wiens woorden
» bij sijne leerlingen orakelen waren ? Ween, Pater! wij be-
» vinden al meer , dat men op u soggen niet veel staet kan
» maken, en wel deerlick misleit sou worden , als men alle
» uwe woorden voor waerheit sou aannemen." Wij behoeven
er geen woord meer bij te voegen , om aan te wijzen , wie
hier het recht op zijne zijde had.

IlI.

Zoo heb ik getracht u den strijd van VAN HAAFÏJSN contra
ENGEKNA te doen kennen , en gij stemt mij toe, dat ik dit
te reclit kon noemen :„ do voorbereiding van eene Oud-Ca-
tholieke beweging te Leeuwarden, in-de 18de eeuw. Immers
dezelfde zaken, die thans bij die beweging in Duitschland aan
de orde zijn, liggen hier ten grondslag, het onfeilbaar ge-
zag der Pausen door de Jezuiten voorgestaan tegenover de
zelfstandigheid der bisschoppen door hunne tegenstanders ge-
handhaafd. De laxere moraal van de eenen tegenover de stren-
gere der anderen. — Gij vraagt misschien: wat heeft die be-
weging uitgewerkt ? En het antwoord is in korte woorden te
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geven. Er heeft zich eene Oud-Catholieke gemeente te Leeu-
warden gevormd of, zoo als zij zich liever noemde , eene
gemeente der Bisschoppelijke Clcrezci. Hier , gelijk op vele
andere plaatsen in ons Yaderland, was er tusschen de aan-
hangers der beide partijen twist, maar nog was er geene
scheiding. Die scheuring barstte eerst uit, toen PEÏR.

COUDE , aartsbisschop van Sebaste en pausselijk vicaris de-
zer landen, hoewel gesuspendeerd , in 1710 stierf. Reeds
vroeger hadden de kapittels van Haarlem en Utrecht ge-
weigerd , het pauselijk bevel te gehoorzamen , om CODDE
te verlaten en de COCK te erkennen, in 1703, Zij weigerden
ovenzeer zich te onderwerpen aan den pauselijkcn nuntius
to Keulen , die clc îfederl. wereldlijke geestelijken , die het
met hen hielden, in don ban deed. Eindelijk werd de
laatste stap gedaan door do benoeming van eenen nieuwen
aartsbisschop van Utrecht, aan wiens zijde zich ook VAN
HAAFTEN . als aartspriester van Friesland, schaarde. Doch
hoe velen eerst zich in verschillende gemeenten met hen
vereeiiigden , allengs kromp hun getal en vele gemeenten
werden opgeheven. Ik meen , dat hun getal heden in ons
ganscho Yaderland slechts ruim 5000 bedraagt. Zoo is het
ook gegaan te Leeuwarden. De kerk niet de woning des
Pastoors was gelegen aan de Speelraanstraat, met ingang
naar de kerk door een huis aan de noordzijde van de Bon-
tepapestecg , welk terrein later, na nog andere bestemmingen
gehad te hebben-, is ingenomen door de vroegere eerste en
tweede stads-armenscliool, en waar thans de nieuwe ambacht-
school verrijst. Het was een vrij rijke kerk, vooral met vele
zilveren versiersels. In 1798 onder hunnen laatsten pastoor
CTERARDÜS HEINBEKW was hun getal tot 10 versmolten. TSTa
diens dood werd de gemeente opgeheven. Door twee afge-
vaardigden van het Utrechts kapittel werden de gebouwen

v. F. xv. 9
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hebben getriomfeerd , de mannen der praktijk, des daads en
des levens.

Toch al is Leeuwarden's Oud-Catholioke gemeente, als zoo
vele andere, verdwenen, geheel vergaan zijn zij in ons Ya-
derland niet en hot is gebleken, van welk gewigt hun be-
staan, al is liet ook in eenen kleinen kring, mag gerekend
worden. Het is eene kerkelijke hiërarchie onafhankelijk van
den Paus, die nu bijna twee eeuwen bestaat. Toen nu in
Duitschland, na het dogma der onfeilbaarverklaring van den
Paus, de Oud-Catholieke beweging uitbrak on men zich
wilde organiseren , was de groote mooijelijkheid , hoe hunne
hierachie in te richten, den eersten bisschop te wijden. De
aartsbisschop van Utrecht VAN LOO is hierin hun helper ge-
weest, als de wettige opvolger van eene onafgebrokene reeks
van bisschoppen van Utrecht, van WILLEBROUD af. Zijne per-
soonlijkheid , omgang , spreken en handelen , en die zijner
mcdgezelleu heeft hen grooten eerbied en achting doen onder-
vinden. In dit merkwaardig tijdstip zijn zij werkend opge-
treden , en hebben het Oud-Catliolicisme een onwaardeerbaren
dienst bewezen. Mogten zij er uit geleerd hebben, den
stroom der beweging niet te ontvlieden, maar handelend
en krachtig op te treden, want, ook op het gebied der kerk
en des geestes, is de groote wet van blijvende toepassing ,
dat liet leven alleen leven wekt.
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