Stadhouder, grietman en predikant.
(Een conflict tusschen Kerk en Staat in Friesland. 1741 ')
door
Prof. dr. L. KNAPPERT.

In het rustige buitenleven van ds. Johannes Cornelis
Wiersma, gereformeerd predikant te Jelsum onder de
synode van Friesland, had ééns eene gebeurtenis plaats,
die, noch voor de wereldgeschiedenis, noch zelfs voor die
des vaderlands van beteekenis, hemzelven zóó gewichtig
scheen, dat hij er tot in zijnen hoogen ouderdom met trots
en welgevallen aan terugdacht. Voor eene korte poos
bracht zij hem uit de vergetelheid van zijn kleine dorp
tot eenige bekendheid en in aanraking met enkele hooggeplaatsten van zijn gewest, ja met den Stadhouder zelven,
deed hem eene rol spelen in een ook buiten de Friesche
grenzen gerucht makend kerkelijk proces en om de trouw
aan zijne beginselen eenige smaadheid lijden. Hoe natuurlijk en hoe menschelijk dan, dat dit toch onbelangrijk
gebeuren in zijne oogen groote afmeting aannam en hij
het der moeite waard achtte zijne bevindingen op 't papier
te brengen. Gelukkig, dàt hij het deed! Zijn relaas is,
het is waar, zeker niet zonder naïeve zelfingenomenheid,
maar zóó eenvoudig en onopgesmukt, het teekent zoo duidelijk menschen en toestanden in dit „conflict tusschen
Kerk en Staat" en heeft zulk eene prettige, lokale kleur,
dat wij het onder de documenten voor de geschiedenis
van een vroeger menschengeslacht toch ook weer niet
') Voordracht gehouden op het „Friesch Genootschap" te
Leeuwarden, 13 Januari 1916.
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zouden willen missen. Ook in het leven der vaderen
mogen wij den dag der kleine dingen niet verachten; zoo
volgen wij dan, al lezende wat zijne keurige hand opteekende, den Jelsumer predikant op het hoogtepunt van
zijn bestaan. *)
') J. C. Wiersma, Opregt en naukeurig verhaal van tgeene
is voorgevallen op die berugte Synode gehouden te Bo/swa/d
des jaars 1741. Handschrift, in perkament gebonden, 4°, met
keurige hand geschreven, 166 bladzijden. Uit de nalatenschap
van dr. M. A. Swalue, kleinzoon des auteurs, kwam het in 1872
aan mevrouw Gesina Swalue, weduwe van den heer J. F. de
Haan, in 1892 aan mejuff. Gesina Prakken te Gorredijk, van wie
ik het, door bemiddeling van dr. S. Cuperus toen nog te Huins,
ter leen ontving. Hem betuig ik voor zijne vriendelijkheid hartelijken dank. Het was de heer Cuperus, die in de Vrije Fries
deel XXIII onder den titel „Het leven in eenFriesch predikantsgezin uit de 18e eeuw", eene aangenaam geschreven studie wijdde
aan den opsteller van het „Opregt verhaal". Hij putte daartoe
uit twee huishoudboekjes van dominee Wiersma, ook in het bezit
van mejuffrouw Prakken en ik neem uit zijn artikel, waarheen
ik voor 't overige met ingenomenheid verwijs, enkele biografische
data over. Wiersma dan werd in 1702 te Leeuwarden geboren,
diende, gelijk vroeger zijn vader en later een zijner broeders,
een poos in het leger, ging in 1723 te Franeker theologie studeeren, om in 1727 de bediening te aanvaarden te Wier, onder
de classis Leeuwarden. In 1738 kwam hij naar Jelsum in dezelfde
classe, stond daar tot 1792 en ging toen als emeritus te Leeuwarden wonen, waar hij in 1795. in den gezegenden ouderdom
van drie en negentig jaren, overleed. Het leven had van zijne
krachten niet veel geëischt. Slechts dat hij vroeg zijne vrouw,
Alida Hovinga van Buitenpost, verloor, die hem twee dochters
naliet, Catharina, gehuwd met den heer Swalue en Johanna
Christina, die met den heer Posthumus trouwde, te Dockum
woonde en in haar eerste kraambed, gelijk zoovele harer toenmalige zusteren, droevig overleed. Hij, de vader, huisde voor en
na in de pastorie te Jelsum, door zijnen biograaf geschetst als
nauwgezet in zijnen arbeid, wat nuchter en kleingeestig, maar
degelijk en betrouwbaar, meer schrifgeleerde dan profeet, ijverig
tuinier en veehouder, een man, „zonder veel horizont of talent",
maar in zijn kleinen kring op zijne plaats.
De vraag dient te worden gedaan, of het relaas betrouwbaar
is? Hieromtrent deelt de auteur aan 't einde van zijn geschrift
mede, wat, het is waar, niet bemoedigend klinkt. Hij schrijft:
„Denk egter niet, geagte leser, dat alles in die ontmoetingen,
voorvallen, conversatiën en samensprekingen so net en correct
a verbo ad verbum is ter neer gestelt. Dat was niet doenlijk,
althans niet voor mij. Maar de sin, t oogmerk, 't principale, so
als dat 't een uit 't ander noodzakelijk vloeijde en so had moeten
sijn, is in agt genomen en dat volgens de licentie, die een histo-
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In het jaar 1740 ontstond er in Friesland eenige beroering door het optreden der gereformeerde kerk tegen de
doopsgezinden, die onder verdenking lagen van socinianisme, ve.afschuwdste aller ketterijen. Het kwam zelfs
tot sluiting van hunne vermaanhuizen. Zij van hunnen
kant richtten zich tot de Staten met een „Request", waarin
zij om bescherming vroegen, om vrijheid van geweten en
onbelemmerde prediking. De doopsgezinde leeraar van
Harlingen, Johannes Stinstra, was de steller van dit waardig
geschrift, gelijk ook van eene nadere „Deductie", uitvoerig
pleidooi voor godsdienstvrijheid, door het natuurrecht (hier
zijn wij wel midden in de typische ideeën der 18de eeuw),
door het protestantisme en door de wetten van de Republiek en van het gewest gelijkelijk geëischt; welsprekend
beroep op eene tolerantie (ander 18de eeuwsch ideaal), die
immers ook voor den bloei van een land zooveel bevorderlijker is, dan eene nare dwinglandij. Stinstra was zeker
niet de eerste de beste, en hij heeft het wel verdiend, dat
een historicus als wijlen Sepp ons zijne uitvoerige biografie
geschonken heeft. Goed theoloog, behoorde hij meteen tot
de toenmaals vrijzinnigen, gelijk vele doopsgezinden, maar
van eigenlijk socinianisme schijnt hij onbesmet te zijn
gebleven. Kundig literator, heeft hij in de jaren zijner
schorsing o. a. eene vertaling geleverd van Richardson's
rieschrijver heeft, om aan 't geschiedverhaal de behoorlijke form
te geven". Inderdaad, dit klinkt niet bemoedigend. Maar juist
de eerlijkheid van deze 's mans mededeeling brengt tot de overweging, dat wij op den wezenlijken inhoud van zijn stuk staat
kunnen maken. Al de namen en gebeurtenissen, door hem vermeld, zijn te controleeren en komen met het van elders bekende
overeen. Alleen de gesprekken kunnen aan geen controle onderworpen worden. Maar de Stadhouder, geslingerd tusschen zijne
vrijzinnige gevoelens en de vrees om de predikantenpartij te
ontstemmen, is toch wel historisch geteekend. Louter subjectief
is natuurlijk Wiersma's oordeel over de zaak van Stinstra, toch
tegelijk zeer levendig en aannemelijk weergegeven. Vatten wij
alles samen, dan durven wij het relaas ons vertrouwen schenken.
Ik wensch ten slotte hier van mijne dankbaarheid te getuigen
aan den heer dr. S. A. Waller Zeper, commies bij het Rijksarchief
te Leeuwarden, die mij bij mijne onderzoekingen overvloedige
hulp bewees.
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„Clarissa" en „Karel Grandison", zedekundige romans,
welker invloed ook ten onzent groot is geweest en die de
juffrouwen Wolff en Deken later tot een navolgen prikkelen zou, dat een overtreffen geworden is. Oprtchte Fries,
eindelijk, gebruikt hij in zijn taal ook Friesche spreekwijzen
en wil daarvoor gaarne verschooning verzoeken aan Hollanders, die zich daaraan stooten mochten, schoon hij niet
begrijpt, „waarom het gemeene volk in de eene provincie
van Nederland het voorregt zou hebben boven de andere
om der taal de wet te stellen".2)
Dat zulk een man in 't krijt trad voor de bedreigde
vrijheid zijner geloofsgenooten, maakte het geval ruchtbaar
in wijden kring, zoodat professor Daniël Gerdes te Groningen, ook als kerkhistoricus met eere bekend, zich gedrongen gevoelde met kracht tegen den Harlinger leeraar
op te komen. Toen was de noodlottige strijd eerst recht
ontbrand, want Stinstra greep op zijne beurt weder naar
de pen en gaf in Februari 1741 een vijftal predikatiën in
't licht, waarin hij Christus' koningrijk schilderde als vrij
van dwang en zonder den band van formulieren. Een
tweede druk met aanteekeningen voedde het vuur der gewekte verontwaardiging over dit „openlijk voorstaan van
eene alle palen overschrijdende verdraagzaamheid" en classis
Franeker besloot, daar immers het toezicht ook op de
doopsgezinden der publieke kerk was toevertrouwd, Stinstra
bij de synode, die den lsten Juni van dat jaar 1741 te
Bolsward geopend worden zou, aan te klagen als een
versmader van htt leerstuk der Drieëenheid en van de
borgtochtelijke genoegdoening van den Zoon Gods. De
classicale vergadering was niet eenstemmig geweest, eene
minderheid had voorgesteld de zaak van Stinstra over te
laten aan de predikanten en de magistraat van Harlingen
als aan zijne eigenlijke rechters, maar de meerderheid
besloot haren afgevaardigden te gelasten bij de synode er
op aan te dringen, dat deze bij Heeren Gedeputeerden om
') Joh. Stinstra in zijne vertaling van Richardson's Clarissa,
Harl. 1152, I. voorrede blz. ***** 2.
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hunne tusschenkomst zou aanhouden, opdat de auteur der
„Predikatiën" eene nadere verklaring geven en de gemeente
gerust gesteld worden mocht.2)
De synode was samengesteld uit de afgevaardigden der
zes classes (uit ieder twee predikanten en twee ouderlingen); uit de twee Commissarissen-politiek Hessel Douwe
Ernst van Aylva, grietman van Westdongeradeel en Sjuck
Gerrold Juckema van Burmania-Rengers, grietman van
Franekeradeel, beiden van edel Friesch bloed; eindelijk
uit de correspondenten der andere provinciale synoden.
Ziedaar de vergadering, waar ds. Wiersma, afgevaardigde
door cl. Leeuwarden, zijne stem zou laten hooren en zich
verzetten tegen het pogen der politieker, om de zaak Stinstra
niet in behandeling te nemen, aan de magistraat van Harlingen over te laten en aldus het opstekend onweer te
doen afdrijven. Hier eindigt dus onze korte, noodzakelijke
inleiding en beginnen wij ds. Wiersma na te vertellen.
Ook hij vangt aan met enkele woorden vooraf. Geloofd
moet allereerst zijn „Jehova den groten opsiender sijner
kerk, die de grouwelleer van den aartsketter Socinus heeft
afgeweerd". Daarna verhaalt de auteur ons, dat hij, als
lid der synode, al het gebeurde historischer wijze zal verhalen, dingen, die den lezer tot verbazing zullen verstrekken, zeer aanmerkelijke samenspraken, die hij heeft moeten
houden met Z. V. D. en gedeputeerden, waarbij God hem
herte en mond gaf. Hij schreef dit verhaal uit zijne vroegere aanteekeningen op in het jaar 1774. Maar aan wie
zou hij 't toevertrouwen, nu ook zijne tweede dochter dood
') Vergel, mijne Geschiedenis der Neder!. Herv. Kerk II,
95—100. Kühler, Het socinianisme in Nederland blz. 266 zegt:
„Stinstra durfde schrijven: „„Ik erkenne Socinus als een broeder
in Christus."" In het socinianisme was veel, dat hem aantrok . .
maar dit maakte hem nog niet tot sociniaan". KühJer herinnert
dan aan den invloed van Venema's vrijzinnig onderwijs, van
Samuel Clarke's ariaansch subordinatianisme, aan Stinstra's
onverschilligheid voor dogma's, als zij geen practisch nut bezaten — wat hem soms met de socinianen op gemeenschappelijken
bodem bracht. De subordinatianen leerden, dat Christus, de
Logos, wel voorwereldlijk, wel gelijk Gods beeld, maar toch Gode
ondergeschikt was.
'•
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was en hare zonen en zijn ander kindskind te Dockum
nog onmondig waren? Het is zulk een booze tijd, de
dierbaarste leerstukken des geloofs lijden harden aanstoot,
de arminiaansch gezinden steken bij geheele troepen 't
hoofd vrijmoedig op. Wie weet, of ook niet zijne kinderen
met den stroom der ongerechtigheid zullen mededrijven?
Hij besluit het daarom toe te vertrouwen aan neef Brugmans, den professor in Groningen, die hem ook op zijn
ouden dag eene enkele maal had gecureerd, ofschoon hij
eigenlijk natuurkundige en geen medicus was. Vader van
den Leidschen, beroemden hoogleeraar Sebald Justinus
Brugmans, overleed hij in H89, zes jaar dus nog vóór ds.
Wiersma. Van hem is toen het handschrift denkelijk aan
dr. Swalue overgegaan.
De vijf predikatiën, oorzaak der huidige beroering, lagen,
zegt de dominee, op een sociniaanschen droesem en ondermijnden de leer der publieke kerk, maar de stijl, erkent
hij, was vloeiend, fraai en mannelijk, de voorstelling vrijmoedig en stout. Op de vergadering van cl. Leeuwarden,
10 April, werd hij ter synode afgevaardigd metds. Andreas
Potter van Marssum, een vijand der toleranten en de twee
ouderlingen Gerard van Lamminga te Leeuwarden en Cornelis Claassen van Jelsum. De classis gaf hun volle macht
hun uiterste devoir aan te wenden tot het supprimeeren
van het schadelijk boekje. Nu had Willem IV, de stadhouder van Friesland, in 't college van Gedeputeerden, 27
April, eene propositie gedaan en gevraagd, of de heeren
commissarissen politiek op de eerstvolgende synode op
de schadelijke sociniaansche gevoelens en geschriften geene
serieuse attentie moesten maken? Z.H. werd deswege
gelaudeerd en de beide commissarissen Aylva en Rengers
ontvingen last ter synode op de zaak te letten en te brengen ter deliberatie van dit college (van Gedeputeerden)
opdat de ware religie beschermd worden mocht. In geen
geval mochten zij de discussies stremmen.a) Dominee
') . . „daerop naukeurigh reflexie te nemen, daar geensins door
haar hoogh gesagh de handt op te leggen, maar de saake over
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Wiersma was met deze mededeeling verantwoord, want
hij had een extract uit deze resolutie ontvangen van zijnen
vriend, ds. Joh. Arnoldus van Beem te Leeuwarden (die
het volgend jaar overlijden zou), die dat op zijne beurt
dankte aan den secretaris van Gedeputeerden Joh. Saeckma
Wijckel, die „geheel de zake Gods was toegedaan." Begrijpelijkerwijze was de voorwaarde gemaakt, dat hij het stuk
niet gemeen mocht maken. Dat hij het toch deed, is de
oorzaak geworden van veel getwist. Wat den jongen stadhouder aangaat, hij was, weet men, der gereformeerde kerk
van harte toegedaan, zonder den dissenters ongenegen te
zijn. Maar.... hij droomde van hooger staat dan alleen
het stadhouderschap van de drie noordelijke gewesten en
Gelderland en het was niet geraden de nog altijd invloedrijke predikantenpartij voor 't hoofd te stooten.
In Bolsward aangekomen werd de dominee „gebylliateerd"]) bij burgemeester D. Bouma, d. i. bij hem ingekwartierd. Dinsdag 30 Mei opende de praeses, Augustinus
Offringa, de vergadering met een toespraak, waarover ds.
Wiersma zich niet uitlaat, maar waarvan latere beoordeelaars „geene hooge denkbeelden" koesteren. Wel spreekt
hij over den scriba, ds. Gerardus van Velzen van Waaxens,
een man van veel studiale wetenschap, maar daar geen
vuur in zat, van een zachten en timieden aard, bang en
vol menschenvrees. Daarom is hij zeker later naar Harlingen beroepen, smaalt de schrijver, dat „soet Philadelphia",
waar hij als emeritus nog leeft. Zoo deed hij inderdaad
in 't jaar 1774, jaar waarin ds. Wiersma zijn „opregt verhaal" opstelde en zou nog leven tot 13 Juni 1782. Maar
vanwaar deze bitterheid? Van Velzen, een geleerd en
te nemen en te brengen ter deliberatie van dit collegie, ten einde
daarop sodanigh nader te resolveren en concluderen, als tot
bewaringe en bevorderinge van de ware en suivere religie deser
landen, na het voorbeeld van onze voorouderen, verstaan sal
worden te behoren. En sal Extract van desen aan weigedachte
heeren commissarissen tot Informatie worden uytgegeven", Resolut Boek Gedepp. van Fries/and, fol. 140 (van de copie).
') gebilletteerd.
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belezen man, was geen zeloot, maar hij had toch in zijn
„Noodtwendige voorzorg", 1741, partij gekozen vóór de
Staten, die de vrije voortplanting van de ketterij terecht
niet duldden. Was het om zijne vriendschap niet Stinstra?
Of, omdat hij zijn boek over Job had opgedragen aan Van
Aylva en dat over de bekeering van den kamerling van
Candace aan diens gemalin, Bouwina van Burmania?')
Dit laatste is zeer waarschijnlijk, want Van Aylva is Wiersma's béte noire, gelijk blijken zal en reeds nu, in den
aanvang, zegt hij, dat de grietman zich had laten afvaardigen, om zijnen lieveling, Stinstra, tegen het opkomend
onweer te dekken. Daarnaast is plaats voor zoeter herinnering. Woensdag 31 Mei werd hij met zijne huisvrouw
ten synodalen maaltijd genoodigd en door Heeren Commissarissen (die aldus eiken dag eenige gasten bij zich
aan tafet vroegen) met veel distinctie behandeld.
En dan komt zijn groote dag, Donderdag 1 Juni. Men
deed de gewone rondvraag betreffende de scciniáansche
stoutigheden en de correspondent van Stad en Lande, ds.
N. Schmaal las het stuk van prof. Gerdes tegen de vijf
predikatiën voor, door de Groningsche synode overgenomen. Aanstonds verklaarde Aylva, dat hij hier geen verder
onderzoek kon toelaten. Men kon zich, zeide hij (naar
Wiersma's aanteekeningen, die het procesverbaal, waarvan Sepp zich kon bedienen, aanvullen) tegen Stinstra
adresseeren te Harlingen en dan nog bovendien de boeten,
die er toe stonden, genieten. Dat was de knuppel in het
hoenderhok! Een aantal leden verzetten zich heftig tegen
dit doodzwijgen van eene zaak van zóó groot gewicht, en
ook onze ds. Wiersma drong op behandeling aan. Te
vergeefs: de heer van Aylva wist een groot deel der synodale broeders „aan den band te leggen".
Waarom, zoo vraagt de auteur zichzelven af, vertoonde
die heer zich als de patroon van Stinstra? En hij ant') Zij waren 8 Mei 1729 gehuwd. Bauwina (t 24 Januari 1771)
was de dochter van Frans Ëysinga van Burmania en van diens
tweede vrouw Wilhelmina Onno's dr. van Tamminga.
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woordt: „Nadat Aylva de grietenij van Westdongeradeel
verkregen had, toonde hij zich, jong en forsch van aard,
van eene losse en ongebonden levenswijze, jagende, gastieerende, zijnde ook een groot liefhebber van den wijn. Hij
woonde toen op 't slot te Ternaard en, daar hij schulden
maakte, schoot Johannes Schrader, fiscaal van de grietenij
hem geld voor, schikte zich naar zijn humeur, regeerde
daardoor alles en vergaf ook de predikantsplaatsen. Zoo
werd hij het fac-totum en de grietman maar een schaduw.
Als er geld noodig was, om stemmen en stemdragende
plaatsen te koopen, schoten de Harlingsche zoogenaamde
Mennonieten, of liever het gebroedsel van sociniaansch
gezinde geesten, dat geld voor. En mèt het geld zoog de
heer van Aylva ook hunne zielsverderfelijke gronden in.
Zóó werd hij hun Goliath en hoorden zij door hem van
al wat de Staten besloten. Daarom stond hij nu ook
Stinstra in dit uiterst gevaar bij". Aldus Wiersma. Maar
van al dit kwaad is nergens elders eenig bericht te vinden,
alle schrijvers prijzen Van Aylva gelijkelijk als grietman en
curator van de Franeker hoogeschool en noemen hem
ingetogen van gedrag.*) Slechts is het waar, dat hij,
•) Vriemopt, Athenae Frisiacae II, p. XCIX. Sminia, Nieuwe
naamlijst van grietmannen blz. 72 vlgg. Ook Sepp, Joh. Stinstra I 254 vond blijkbaar geen kwaad. Over stemdrageude
plaatsen Boeles, Fri'eslands Hoogeschool, II 236. De invloed
der doopsgezinden, die het geld, voor den aankoop dier stemhebbende hoeven (of van het stuk grond, het hornleger, waarop
het stemgerechtigd huis had gestaan, Fruin, Geschiedenis der
Staatsinstellingen blz. 243 en de literatuur blz 245 vlg.) in elke
grietenij, onder hypothecair verband, voorschoten, werd inderdaad zeer groot. Door met opzeggen van de hypotheken te dreigen
hadden zij de grietmannen geheel in hun macht. In den patriottentijd zouden zij er onbeschroomd gebruik van maken. In 1782
heet het kortweg, dat zij in Friesland domineerden. Reinhart,
baron van Lynden en grietman van Opsterland, schreef in December van dat jaar, dat de Prins van dag tot dag van zijnen
invloed in de grietenijen verloor, waarvoor de mennonieten sterk
werkten door hun geld op te eischen, van wie op dat stuk anders
dachten dan zij. Ulbo Aylva Rengers, grietman van Gaasterland,
moest zijn vierde volmacht bedanken, omdat die prinsgezind was
en hij anders zou vervolgd worden door de doopsgezinden, die
zijne crediteuren waren. Arend Julius Carel de Bere, grietman
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verdraagzaam van aard, gaarne omging met mannen als
prof. Venema en Conradi, een vriend was der doopsgezinden en te Holwerd de verhouding tusschen hen en de
gereformeerden zóó goed deed worden, dat deze laatsten,
bij de verbouwing van eigen kerk, in de vermaning preeken mochten. Hier, vrees ik, is de bron van Wiersma's
lastergeloof.
Na de rumoerige zitting ging hij naar zijne kamer, zette
zich en overpeinsde het gebeurde en besloot den volgenden dag nog eene poging te doen. Hij stelde een stuk
op en las dat zijnen medeafgevaardigden voor, wat dus
het zeggen te niet doet, dat ds. Braunius van Molkwerum
het zou gesteld hebben.1) Den volgenden dag, na het
lezen der notulen, beklaagde ds. Visscher zich, dat de
instructies der dassen, rakende de artikelen der socinianen
niet waren opgenomen, maar de toleranten, „menschen
die van religie en waarheid geen werk maken", keurden
dat goed. „Toen", verhaalt onze schrijver, „sprak ik met
veel bedaardheid den praeses aan en las, te midden der
groote menigte van omstanders (want de synodale zittingen waren openbaar en de Bolswarder kerk kon veel hoorders bergen) mijne propositie voor. Ik stelde daarin vast,
dat nadere deliberatie gewenscht was en dat de officiën
van dit tegenwoordig christelijk synodus niet mochten
worden weggenomen. Ik herinnerde ook aan het mandaat aan H.H. Commissarissen gegeven en verzocht eerbiedig omvraag over deze zaak, opdat niet de hand politice op synodale zaken zou gelegd worden.2) De praeses
van Hemelumer-Oldephaert heette naar de partij der patriotten
overgeloopen om de doopsgezinden, wier schuldenaar hij was.
Maar het schijnt, dat hij ook wel stemde in dronkenschap, zonder te weten op wie of wat. Zie (behalve Colenbrander, Patriottentijd II 249, 367) laatstelijk Gedenkschriften van Van Hardenbroek IV 106, 194, 197 vlgg.
') Sepp. a. w. I 259.
2
) In het later te noemen rapport der beide heeren commissarissen staat over dit optreden: „De praedicant van Jelsum,
J. C. Wiersma seijde, dat hij, gealtereert sijnde, sijn advies op
't papier hadde gesteld, lesende tselve voor, in welk advies, onder
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zweeg. De heer van Aylva zeide: „„Deze dingen komen
hier niet te pas, vaar maar voort domine praeses"". „Ik
sprak toen: „„Dewijl ons verzoek afgeslagen is, protesteer
ik voor God den Richter en deze groote menigte tegen
den inbreuk op het recht der kerk"". Anderen protesteerden met mij. Hierop volgden de afscheidsreden. Die van
den heer van Aylva was laag en laf. Bij 't weggaan moest
hij bij mij passeeren. Ik boog mij voor hem. Doch hij
zag mij aan als een leeuw. Ik werd door velen geprezen
en gedankt en burgemeester Syds Banga van Franeker
(ouderling) vroeg mij mijn stuk te mogen kopieeren. Maar
in mijn logement gegaan en nauwelijks mijn mantel afgelegd hebbende, werd ik door de statenboden E. Rinsma
(alsnog in leven) en R. Apeldoorn bij H H. Commissarissen ontboden. Ik ging met een biddend hart naar de
stadsherberg. Op de bovenachterkamer sprak de correspondent van Utrecht mij nog moed in. Maar hij ging heen
en ik stond bij de groote, breede theetafel bij het venster.
Daar werd de deur met force opengedaan en de beide
heeren stijgden daar binnen en traden naar mij toe als
twee tijgers, met glimmende oogen en gefronselde aangezichten. Ik boog met reverentie. Aylva begon: „„Hoe
komt, datje ons dezen morgen zoo leelijk geïnsulteerd hebt
met jou geschrift?"" En beiden te zamen riepen: „„Je
hebt ons goddeloos geïnsulteerd, wij selle van jou rapport
doen aan 't collegie"". Ik verdedigde mij en zeide, dat
ik de waarheid trachtte voor te staan. Toen riep Aylva
weer: „„Jou! Jou waarheid voorstaan. Fennemaas praatandere passagies, dese liet invloeijen, dat hij van ter zijde gehoort ende naderhant selfs gelesen hadde eene secreete Resolutie, door de E. M. HH. Gedep. aan Ons medegegeven, waarin
Ons geördineert wierde, om alles wat op de synode (rakende
de socinianerij) geoppert wierde sijn gangh te laten gaan en door
Ons hoogh gesagh daar geensints de handt op te leggen, tgeen
wij niet gedaan hadden, hebbende ons meer als eens gevergt of
wij er dan de handt oplagen, en is telkens door Ons geantwoordt, dat wij bleven bij de genomene resolutie, waarop hij,
gelijk de anderen, protesteerde om alles geboekt te hebben",
Resolutieboek van Gedepp. fol. 173.
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jes! Jou nar, je bent een weetniet, een groote nar!""
Ik legde mijn hand op de borst en zeide: „„hic murus
aheneus esto"". Hij: „„Jou met jou latijnsche versie, nou
kan hij niet meer"" Ik: „„Ja, mijnheer, quia nil mali
mini conscius sum. Daarom verblik en verbleek ik voor
niemand"". Toen hij weer; „„Maar wie duivel heeft jou
die resolutie gegeven? Jij ons voorschrijven wat wij doen
moeten. Ik beloof 't jou, ik sel 't brengen ter plaatse
daar 't hoort"". Toen kwam het discours op het boekje.1)
En hij: „„Heb je dat boekje wel eens deeg gelezen?
Weet je wel eens wat sociniaansch is? So wat praatjes
van Fennema overgenomen, omdat die het seit, daarom
seggen jimme 't ook. Jouluy bint een hoop weetnieten,
bloeden, die 't boekje niet eens verstaan"". Ik ging naar
mijn logement, verblijd dat ik verwaardigd was, om der
waarheid wille smaadheid te lijden.2) In mijn logement
gekomen, verzocht ik zoolang met den maaltijd te wachten,
totdat ik een piepje gerookt had en stelde deze gansene
redewisseling op't papier".
Daarna voorkomt onze schrijver zijne lezers met de
vraag: „maar wat beteekent „Fennemaas praatjes?1' En
hij antwoordt: „Fennema was predikant te Leeuwarden,
van singuliere godsvrucht en groote gaven. Hij schreef:
„De verburgentheit des cruices voorgetoond in Job en
vervult in J. C. den zone Gods", een uitnemend boek,
waarin een acumen ingenii doorstraalt. Ik en mijne zusters kleefden dezen weergaloozen man Gods aan met eene
zonderlinge liefde des herten. Maar, groot vijand van
socinianen en arminianen, was hij bij den heer van Aylva
gehaat".3) Dominee Wiersma vertelt nu verder hoe hij
') Stinstra's Vijf predikatiën.

2

) Vergel. Sepp, a. w. I 259 vlg., die naar dit relaas kan worden3 aangevuld.
) Ibertus Fennema, Nic-Boëtius'zoon, geb. te Marssum, 3 jaren
conrector te Leeuwarden, predt. te Oudega, Nijega en Opein.de
Aug. HOI, te Leeuwarden 9 Sept. 1703, emeritus 1744, overl.
1750, oud 81 jaren. Zijne overige geschriften Catal. Friesch
Gen. blz. 252. Romein, 'Naamlijst, blz. 31 en 153.
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Maandags te Leeuwarden zijn vader en zusteren, den heer
secretaris van Wtjckel en een aantal andere vrienden bezocht, onder wie ook de heer Livius Suffridus Lycklama
à Nijeholt, president der Staten.') Daar nu de gansene
stad van de zaak vol was, kwam zij ook Z. H. op 't Hof
ter oore, die zich daarna door Lycklama liet inlichten en
er toen ook — zegt ds. Wiersma — geheel van vervuld
was. Hij vertelt dan verder, dat de leden van 't collegie
(van Gedeputeerden)2) met zulk een wonderbaren ijvergeest werden bezield, dat zij Woensdag 14 Juni besloten
de heeren Aylva en Rengers rapport te laten doen van
hunne commissie ter synode. Wat daar ter vergadering
geschiedde, hoorde hij van zijnen vriend Kempenaer, zoon
van den Gedeputeerde Danker de Kempenaer, die burgemeester of „prirnier" was tot Harlingen. Volgens dezen
zegsman dan had de Prins o. a. gezegd : ,Ik zal hier alleen
nog maar bijvoegen, dat, volkomen afkeerig van allen
consciëntiedwang, mijn voornemen in dezen niet is om
aan UE. Mog. aan te raden de socinianen te vervolgen of
te dwingen van hare, echter ongelukkige en godslasterlijke,
gevoelens en stellingen af te gaan. Neen, zulks leert ons
't Evangelie van dien Zaligmaker en Heiland, dien zij verloochenen, niet en die handelwijze komt met zijn geest
niet overeen. Slechts moeten wij waken, dat deze grouwel
niet mondelijk of schriftelijk verspreid worde".3) Deze
') Geboren in 1695. Hij zou in 1742 curator worden der hoogeschool
te Franeker. Sinds 1718 grietman van Opstetland.
2
) Voorzitter Z. H. de stadhouder, negen leden, Jacob van der
Waeyen, Jarich Georg van Burmania, Frederik van Sminia, de
reeds genoemde Lycklama, Tjalling Edo Hes^el van Roorda van
Sixma, Epo Sjuck van Burmania, Danker de Kempenaer en de
ons reeds bekende Aylva en Burmania-Rengers. Secretaris was,
gelijk wij reeds weten, Joh. Saeckma Wyckel.
3
Resolut. Boek van Gedepp. fol. 155 geeft de laatste zinsnede aldus „Maar hoeseer wij in een landt van vrijheijt als dit
aan een yder gaarne gunnen, en ik mene, dat toegelaten magh
en moet worden voor sigh selfs te geloven, soo als hij het voor
Godt en sijn geweten meent te kunnen verantwoorden, soo meen
ik, dat men daarom dog niet minder sorghvuldigh moet bedagt
zijn en waken dat sulken grouwel leer nogh mondeling nogh
schriftelijk verspreijd en uytgebreijd wordt".
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woorden des prinsen zijn dus wel gestaafd en niet in strijd
met zijne, te dier vergadering gedane, propositie, om Stinstra's „boekie" naar al de theologische faculteiten van deze
Nederlanden, gelijk aan de zes dassen dezer provincie, te
zenden, met verzoek hun oordeel er over te willen mededeelen. Daarna zouden dan Gedeputeerden kunnen zien,
wat gedaan diende te worden ten besten van den Staat
en tnaintien van de zuivere leere der waarheid. Niet in
strijd, zeide ik. Want, schoon afkeerig van gewetensdwang,
was hij als hoofd van het gewest verplicht de zuivere, gereformeerde religie te beschermen. Bovendien had hij reden
(zooals wij reeds opmerkten) de predikantenpartij te ontzien.
Aylva, zoo leeren ons de notulen van het hooge Collegie,
verzocht rapport uit te brengen, verontschuldigde zich,
omdat zijn medecommissaris Rengers afwezig was. Men
besloot toen bij missive per expresse bode den heer Rengers „soo ernstigh als vriendelijk" te verzoeken nog ter
vergadering te komen.1) Zaterdag 17 Juni na noen kwam
bericht, dat de heer Rengers „wegens indispositie" niet
kon komen, waarop de heer Aylva weder bezwaar maakte
rapport uit te brengen of de acta synodalia over te leggen.s)
Men vond toen goed de zaak nogeens „uit te stellen en te
surcheren", omdat het onzeker was, wanneer de heer
Rengers zou hersteld zijn, de Prins op reis moest naar
zijne Duitsche staten en het lid van der Wayen naar Holland. Toch hebben de heeren commissarissen den 3den
Augustus hun rapport uitgebracht, dat echter niet in behandeling kwam. Er stond o. m. in: „Wij kunnen egter
niet afsijn ons seer gevoeligh te toonen over het gedragh
van de praedicant van Jelsum, J. C. Wiersma, hebbende
die praedicant ons en in ons (soo wij meenen) UWE. Mog.
selfs op een ongehoorde manier publijcq g'injurieert, waarover wij ook publijcque satisfactie eischen, sijnde wij door
hem selfs ook belet te voldoen aan HE. Mog. secrete resolutie te weten om alles over te nemen en te brengen ter
•j Resolutieboek van Gedeputeerden op datum fol. 156.
) Aldaar fol. 161.

2
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deliberatie van HE. Mog. hebbende hij geweygert over te
geven tgene in de volle synode heeft goedgevonden voor
sijn particulier advies op te seggen, welke weygeringe geblijken kan uyt nevensgaandt relaas van twee Boden".J)
Dit stuk luidt als volgt: „Relateren wij onderschreven
Staat-boden, dat wij op den 5den der maandt Junius 1741,
door orders van Haar Ed. Mog. Jhr. H.D.E. van Aylvaen
Jhr. S. G. I. van Burmania Rengers, als commissarissen
uyt het Collegie der Ed. Mog. Heeren Ged. Staten van
Friesland, tot 't synode gehouden binnen Bolsward een
afvraeginge gedaan aan Dus. Wierdsma (sic) pr. tot Jelsum,
om een copia van tgeen hij in de synode bij de resumptie
over 't Boekje van D"s. Stinstra heeft voorgelesen, en heeft
ons tot antwoord gegeven alsdat hij 't principael doemaals
niet hadde en dat hij ons des avonts soude bescheyt seggen,
of hij copie soude geven of niet, en doen sijn wij den
gden dito wederom na Dus. Wierdsma (sic) toegegaan en
hebben hem voor de tweede maal afgevraagt, uyt ordre
van H, E. Mog., na bovengenoemde copie en doen heeft
Dus. W. ons dese bijleggende memorie gegeven tot antwoord om die te geven aan H. E. M. Actum 13 Juny 1741.
Get. R. A(peldoorn) en E. R(insma).2)
En zelfs dit briefje van den dominee is in de notulen
opgenomen! Aldus: „Memorie voor de bodenR. Apeldoorn
en E. Rinsma. Dus. Wiersma praesenteert sijn onderdanigste dienst aan den Ed. Mog. Heer van Aylva en versoekt ootmoedigh geëxcuseert te wesen vant geschrift off
propositie over te geven als hebbende maar verstrekt tot
ondersteuningh van sijn memorie en sijnde niet geïnsereert geworden in de acten der synode".3)
Den 3den Juli had inmiddels de vergadering van classis
Leeuwarden plaats gehad. Ds. Wiersma las daar (en bij
de herdenking zwelt nog zijn hart) „onder de grootste
') A/daar fol. 170.

2
)
3

Resolutieboek
) Resolutieboek

als boven fol. 173.
als boven fol. 174.
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stilte" het verslag van het gebeurde voor l) „De broeders'^
vertelt hij, „pFezen ons uitbundig. Ik had genade van noode
om onder dit alles klein en nederig te zijn en te blijven.
De toleranten z.igen het aan met leede oogen en zaten
somtijds te meesmuilen, doch men sloeg geen acht op hen
en wierden niet gerekend". De classis, volgens den last
van Gedeputeerden, benoemde zeven harer leden, om het
boekje te lezen en daarover prae-advies uit te brengen.
Den 4'len September kwam het rapport in en veroordeelde
Stinstra's geschrift als bevattende de zielsschadelijke en
verderfelijke leere van Socinus. Men weet, dat de vijf
overige classes het insgelijks veroordeelden, al de leden
der vijf faculteiten verwierpen het eveneens, behalve Venema
van Franeker, waarop Gedeputeerden den 13''™ Januari
1742 het boek verboden en den schrijver schorsten. Eerst
vijftien jaren later herstelden zij hem in zijn ambt en hij
heeft nog lang en gelukkig te Harlingen geleefd, tot zijnen
dood, 8 Januari 1790. Wij voor ons moeten thans echter
tot Wiersma terugkeeren.
Op 3 Augustus 1741, verhaalt hij dan verder, klaagde
Aylva hem aan, dat hij hem had geïnjureerd. Zoo leerden
ons ook al de notulen van Gedeputeerden. Doch er gebeurde niets tot — den 21sten Februari 1742. Toen kwam
er te twee uren een statenbode aan de pastorie te Jelsum
en citeerde den predikant, om tegen den volgenden dag
10 uur te verschijnen in de vertrekkamer van hetCollegie.2)
Des anderen daags kleedde hij zich in pontificaal en ging
waar hij bescheiden was. Na een half uur toevens zag hij
Jarich van Burmania, den grietman van Oostdongeradeel,
') In zijn verhaal sten
ingevoegd blz. 52—59 van het Ms.
) Er zou dien 22 Februari vergadering van Gedeputeerden
zijn. Aan de rechterhand van de groote voorzaal in het Collegie
be.'ond zich de vertrekkamer der Ëd. Mcg. Heeren Rekenmeesters
met een schoorsteenstuk van R. Keyert. Het is tegenwoordig
het bureau van Mr. Menzel, maar het schilderstuk is er niet meer.
Op de tweede verdieping bevond zich naast de Groote Raadkamer ter rechterzijde de kleine, ter linker de groote vertrekkamer der Gedeputeerden. In een van deze twee heeft dus het
gesprek plaats. Tegenw. Staat van Fries/and II 79 vlg. 82 vlg.
2
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binnenkomen met Epo Sjuck van Burmania, burgemeester
van Dockum, een voortreffelijk regent, den vertrouwde
van den Prins en een uitnemend mensch. Zij waren zeer
vriendelijk. Toen jhr. Jarich voor een oogenblik weer was
heengegaan, om het boek met het rapport te halen, werd
jhr. Epo Sjuck zelfs (gelijk de dominee dit noemt) familiaar
en vroeg: „„Hoe vaartje huisvrou? Hoe varen jou kinders?"" En, terwijl hij eenig eikenhout op 't vuur wierp,
zeide hij: „„Het hout hem nogal kout, dominee,voorleden
week was 't aangenamer weer, mijn hovenier was voornemens om al te zayen. Heb je al wat in den grond?""
Toen kwam jhr. Jarich met het resolutieboek en jhr Epo
zeide: „„Dominee wij zijn van 't Collegie gecommitteerd,
om u te onderhouden over 't voorgevallene te Bolsward.
Aylva klaagt over u."" Ik zeide, dat ik ruim zooveel
redenen tot klagen had. Zij lazen mij toen't rapport voor,
waarin Aylva beweerde, dat ik hem beleedigd had. Ik
vroeg kopie van dat rapport, wat zij vriendelijk toestonden.
Ik seide: „„Ik ben H.Ed. Mog. seer verpligt. Is er iets
meer van LJEd. Mog. haar dienst?"" Daarop deden de
beide heeren eene kleine buiging en ik eene lange en ik
seide: „„ik ben UEd. Mog. ootmoedige dienaar."" Toen
ging ik vergenoegd naar mijns vaders huis en vertelde
alles, wat er gebeurd was."
's Anderen daags ontving hij de kopie, pleegde raad met
den raadsheer de Kempenaer en wandelde naar Jelsum, om
zijne defensie te schrijven. Hij betitelde haar: „Remonstrantie en verdediging van dom. J. C. Wiersma tegen de
ongefundeerde aanklagt". *) Den 8sten Maart bracht hij het
stuk zelf aan jhr. Epo en zond, op raad zijner vrienden,
die natuurlijk allen van 't geval vervuld waren, ook eene
kopie aan Zijne Hoogheid met eene afzonderlijke toespraak 3)
Maandag 12 Maart begaf hij zich naar het Hof. Maar zulke
') Ingevoegd op blz. 74—91 van het Ms.
) Ingevoegd op blz. 93—96 van het Ms. De Prins was 5
Maart weder voor 't eerst in de vergadering van Gedeputeer* en
gevveesï:
2
2
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hofvisites waren ongewoon werk voor hem, waarom zijn
broeder, agent van de beide bataillons van Z H. en kapitein bij de armee van den Staat hem onderrichtte en
voorts tot in de antichambre geleidde.}) Daar waren een
17 à 18 heeren, „en een kamerdienaar vroeg", aldus laten
wij onzen auteur zelven weder vertellen, „of wij Z. H. wilpen spreken? Het zou dezen avond nog wel gaan". Mijn
broeder ging heen en soo was ik onder die aanzienlijken
alleen. Twee saten soetelijk te discoureeren, de heer
Coenders2), overste van 't regiment cavallerij van Z. H.,
die mij eens, toen ik als predikant den legerdienst waarnam, eenen grooten dienst had bewezen, de ander Johannes Beuker,3) procureur-generaal, die veel vertelde van
') „De groote antichambre op het Hof was met een fraai
en kunstig gemaakt Turksch tapijt behangen en werd verlicht
door drie schuiframen in 't middenfront op 't voorplein, tegenover de nieuwe raadkamer van het Stadhuis. De schoorsteen
pronkte met een vorstelijk portrait in 't Oudfriesch gekleed. Vandaar kwam men in de groote audiëntie-zaal van den Stadhouder",
Tegenw. Staat van Friesland, II 98 vlg.
2
) Misschien Albert Aemilius van Coenders, die bij Statenresolutie van 24 Februari 1711 w a s benoemd tot „colonel comm a n d a n t van het regiment te p a a r d e van S. F . Dt. de heere Erfs t a d t h o u d e r " , n a resignatie van den heer C h a r l e s de Lanoy.

Te voren was hij sergeant majoor, Register der resolutiën der
Staten van Vries/and,, ed. Chalmot, Kampen, 1734, s. v. Coenders. In den „Staat van Oorlog" van 1713 komt Coenders niet
meer voor, waarschijnlijk omdat het regiment toen op naam stond
van den Stadhouder. Was hij inderdaad dezelfde als die in 's Prinsen wachtkamer „soetelijk discoureerde", dan moet hij toen wel
zeer oud zijn geweest. Anderen van dien naam kunnen niet
bedoeld zijn, Johan niet, gehuwd met Margrieth van Walta en
in 1667 kapitein van de garde te voet, evenmin Jan Sybiand
Walta Coenders, die in 1739 door gedeputeerden van cornet bij
het regiment te paard van Z. H. bevorderd werd tot kapitein bij
het regiment te voet van Schaumburg-Lippe. Want zóó vlug,
immers in 1742, zal hij wel geen overste bij de cavallerie zijn
geworden. Maar nu is er ook nog een Lt. generaal E. van Coenders, die 3 Maart 1744 het extraordinaris kolonels tractement
ontvangt en ook in 1746 nog leeft. Ook deze kan bedoeld zijn.
3
) Johannes Heucker, procureur-generaal bij den Hove, aangesteld in 1704, zou zeer kort na dien avond iii de wachtkamer,
Juni
1742, overlijden, „heel schieliik des morgens om 7 uur, int
62ste jaar zijns ouderdoms, van waar getransporteerd werd na
Witmarsum ter begravinge", Naamrol der Raden 's Holfs van
Friesland. „De procureur-generaal, wiens pligt het is om, ampts-
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zijn activiteit in 't ontdekken van dieven enz., hoe zij zichzelven in den zak prateden. Ik dagt aan 't versie:
„Navita de ventis, de tauris narrat arator,
Enumerat miles vulnera, pastor oves".
Om 7 uur kwam de dienaar, vroeg mij te volgen en ik
trad binnen. Z. H. stond digt bij de geopende deur en
zeide vriendelijk, maar met niet zeer luiden toon: „„Hoe
vaar-je mijn Heer?"" Ik boog wederom en bood hem 't
geschrift aan met beleefde woorden. Z. H.: .„Ik nebbe
îaast op 't Collegie niet geweest, ik was seer verkouden,
maar ik heb wel gehoort, dat de Heeren dat rapport geèntameert hebben. Het ging daar al wat raar toe op die
Synode"". Ik: „„Ja, je Hoogheid, 't was een seldsame
synode so als mogelijk nooijt meer voorgevallen is. Ik
doe er een net verhaal van in mijn defensie."' Z. H.:
„„Maar hebben de Heeren ook niet met je gebesoigneert
na de synode?"" Ik: „„Apparent oogt U. H. op die conversatie tusschen mij en de Heeren van de Synode?""
Z. H.: „„Ja, ik heb daar soo wat van gehoord. Mijnheer
Aylva was so wat op je gestomageerd."" Ik vertelde alles.
Z. H.: „„Wel so, dat is verbaasd, ging 't daar so toe?""
Hij vroeg mij ook nog het gansene verhaal hem onder
couvert te zenden. Hierop maakte Z. H. eene kleine beweging niet zijn lichaam voorover en ik eene diepe reverentie
en ging zeer satisfait naar mijns vaders huis en teekende
alles weer aanstonds op. Daarom hoort de lezer alles zoo
precies".
De dominee was nu geheel gerust. Maar het kwam
anders uit. „God de Heere", schrijft hij, „wiens wegen
diepten hebben, die niet te doorgronden sijn, maar die
met verdwijning in sig selven sijn aan te bidden, heeft
mij egter gesterkt". Den ll den Februari 1743 namen H.H.
halven, uit naam van de Landschappe regt te vorderen, omtrent
allerleye zoort van strafbare misdaden, den Hove onderworpen".
Den 19den Augustus 1748 werd de begeving van het ambt den
Erfstadhouder opgedragen, Foeke Sjoerds, Algern. Beschr. van
oud- en nieuw Fries/and, 1767, blz. 325—329.
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Gedeputeerden eene resolutie, inhoudende, dat hij Aylva
om vergiffenis moest vragen.1) Toen hij dat van DeKempenaer hoorde, riep hij uit: „Dat nooit! Ik geef er alles
om, ik heb er bef en mantel voor ove?!" Den 4<1en Maart
werd hij toen geciteerd tegen den 6den om 4 uur aan 't
huis van mr. Camstra op de Tweebaksmarkt.2) „Ik ging",
') „Wordende Haar Ed. [t. w. Jarich George en Epo Sjuck van
Burmania, gedepp.] wijders versocht en gecommitteerd omme
Ds. J. C. Wiersma van Jelsum, doenmaals met andtre leden van
de Classis voors. gecommitteeid zijnde geweest tot dat Synode,
en vervolgens dit rapport hebbende moeten doen, insgelijks voor
H.E. te roepen, en uyt name van dit Collegie voor te houden, en
desnoods te ordonneeren, omme ter eersten gelegentheydt zigh
te adresseeren aan onse Heren Commissarissen Aylva en Rengers en aan H. E. te temoigneeren ende te betuigen mitsgaders
te avanceeren, dat zo wanneer Z. Eerw. ietwes tegens Haar Ed.
't zij in woorden off andersins zigh
mogt hebben vergrepen oft
gesproken, dat zij Heren Commiss.eu zulks niet mogten gedenken,
maar vergeeten en hem niet toerekenen, opdat also dese saeke
geheel en al beslist en uyt de wegh genomen mogte worden",
Resolutieboek als boven op datum. Ook ingevoegd blz. 111 vlg.
van het Ms.
2
) Tjalling Willem van Camstra, 27 Nov. 1727 grietman geworden van Idaarderadeel, werd in datzelfde jaar ook gedeputeerde. Het door hem bewoonde huis op de Tweebaksmarkt
had een huurwaarde van 312 gulden. Hij was gehuwd metAuck
Aulusdr. van Haersma,' van wie het rijmpje zegt, dat zij door
hare oogen Camstra heeft bedwongen:
't Een vol liefelijke lonken
Doet zijn hart in liefde ontvonken
En dat lodderlijk gezicht
Hem tot tedre min verplicht.
Met het andre ziet ze forscher,
Ja, ook dikwijls wel wat norscher;
Zoo hij dan wat manlijk spreekt,
Pijp en glas en kan zij breekt.
Hij wordt buigzaam ais een handschoen,
Zoodat hij ter nood zijn rantsoen
Eischen zal; in plaats van gram.
Wordt hij dweeger dan een lam . . "
M. de Haan Hettema, Stamboek v. d. Friese hen adel, II 54,
aant. 62. Maar . . Tjalling stierf . . 7 Maart 1742, oud 56 jaar,
zoowel volgens Stamboek I 82 als volgens Sminia, Naamlijst
v. grietmannen blz. 157. Hoe kan hij dan 6 Maart 1743 ds.
"Wiersma nog in zijn huis ontvangen? Ik kan niet denken, dat
de dominee zich in zijne data heeft vergist. Tjalling Homme
van Camstra, de vader van onzen Tjalling, ook grietman van
Idaarderadeel en in 1704 lid van Gedepp. kan evenmin bedoeld
zijn, want hij overleed al 9 Octob. 17/7.
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vertelt hij, „en werd in de zijkamer gelaten, waar jhr.
Epo Sjuck en jhr. Tjalling Camstra ook kwamen. „„Ga
sitten, Domine, neem maar plaats"" en, wiesende met sijn
hand na de eene stoel, plaatste hij mij bovenaan. Vervolgens las hij mij de resolutie voor. Ik moest dus vergiffenis vragen en de heeren rieden mij het ook te doen.
Ik seide: „„het is dog een seer beswaarde last te moeten
temoigneeren, dat als ik mij tegens de Heeren ergens in
vergrepen heb, ik daarover verschoninge moet versoeken,
dat kan een eerlijk predicant niet doen. Ik heb toch geen
kwaad gedaan met mijn propositie, terwijl selfs H. Ed.
Mog. hadden gesegd, dat de Commissarissen-politiek er
niet de hant op mogten leggen."" Jhr. Epo seide: „„Je
hebt evenwel met het aanhalen van die secrete resolutie
in jou propositie die Heeren openlijk en op een publique
synode geprostitueerd en dat past niet."" Ik verdedigde
mij met klem en seide nog o. a.: „„Sulke avances doen
en tot sulk een lacheteit komen, dat mag een eerlijk predieant niet doen."" Ook vroeg ik nog: „„Is mijne remonstrantie van verleden jaar ook gelesen op 't Collegie?""
Jhr. Epo seide: „„Neen, daar is niet over gedelibereert'.'"
Ik: „„Dat is verbaasd! Word ik dan maar onverhoord
veroordeeld?"" Toen voelde ik in mij eenige cholère en
dat ik nu stoffe had om redenen te kunnen geven van
mijn weigering. Jhr. Camstra weer: „„Ga dog er na toe,
dan behoef je niet meer te schrijven, wat heb je er aan,
dat je jou met 't college zoud broullieren, sta dog so stijf
niet."" Eindelijk ging ik en, komende in 't voorhúús,
stond daar de lijfknecht, welke de voordeur opendoende,
maakte ik met reverentie den ootmoedigen dienaar voorde
Heeren en ging henen, verblijd sijnde, dat ik mond en
vrijmoedigheid gehad had om te spreken en dankende
den Heere".
Hij lascht hier een paar woorden over beide heeren in.
De heer van Camstra, doorgaans genoemd jonker Tjalling
was een man, „die niet hield van ceremoniën, maar regtuut opregt en voor de vuist en vertoonde daarin het
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character van een ouden standfries". Hij maakte geere
werk van godsdienst en was „van eene geringe verdieping' in kerk- en staatszaken. Jhr. Epo Sjuck van Burmania was een man van groote zielsvermogens, zeer
ervaren in kerk- en staatszaken, jaren achtereen zat hij
als gedeputeerde op 't collegie, de eerste in den raad der
stad Dockum, zeer bemind onder de burgers Hij beleidde
de zaken altijd met wijsheid en veel politesse. Ongeïnteresseerd zijnde voor zijn persoon, behandelde hij ieder
eerlijk en rechtmatig. Hij was een braaf en uitstekend
regent en maakte zeer veel werk van den openbaren godsdienst. „Ik heb", zegt ds Wiersma, „in mijn 36-jarigen
dienst wel 20 maal te Cornjum ]) gepredikt en deze Heer
heeft mij altijd gehoord en heusch, vriendelijk en beleefd
behandeld". Wij mogen zulk een getuigenis omtrent een
regent in de 18de eeuw wel op prijs stellen: wij kennen
er ook andere.
De oude heer Wiersma had een jaar vóór deze gebeurtenissen eene beroerte gehad en was daardoor ook niét
sterk meer van geestvermogens. Maar bij deze gelegenheid sprak hij, zegt zijn zoon, een aanmerkelijk woord:
„Wel zoon, zult gij eene resolutie van 't collegie niet obedieeren? Zulje dat tegen haar uuthouden? Dat sel mij
nieuw doen". Voor den ouden man, zelf aan tucht gewend,
scheen dat de grootste overmoed. Jhr. Jarich van Burmania had intusschen aan Wiersma's broeder verteld,
dat er dien ll den Februari veel beweging geweest was op
't collegie, toen die resolutie genomen werd Sommigen
hadden er warm tegen geharangueerd. De Prins had lang
gezwegen en eindelijk gezegd: „De predikant van Jelsum
mogt wel eenige, kleine satisfactie geven", maar tegelijk
had hij den secretaris verzocht wat ds. Wiersma's persoon
raakte in de „sagtste termen" te schrijven. Hij gaf dus
maar „flauties" zijne toestemming. Aylva, geen „prince') De heer van Burmania bewoonde te Cornjum Martena State,
gelijk zijn vader, grootvader en overgrootvader hadden gedaan»
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man", had door Rengers, die een witten voet bij Z. H,
had, dezen laten vragen, dat zij toch satisfactie mochten
ontvangen van den „Jelsummer pastoor". En Z H. wilde
een Heer in "t Westerkwartier gaarne alle plezier doen,
want in dat kwartier lag hem bij voorvallende gelegenheden aan één stem veel gelegen. Men bespeurt uit dit
relaas wel duidelijk, hoe lastig de Prins tusschen twee
vuren inzat en beide partijen te vriend moest houden.
De dominee stelde nu eene tweede remonstrantie op aan
H. E. Mog. Gedeputeerden, een goed geschreven stuk. J )
Ging 't om hem persoonlijk, lezen wij, remonstrant zou
zich gaarne verloochenen, maar op de kerk mag hij geen
smaad leggen. Hij zou zich aan openbare en onverschromelijke geveinsdheid schuldig maken door 't doen van
avances met den mond, waaraan zijn hart geene toestemming zou kunnen geven. Hij zou daardoor de uiterste
lacheteit begaan. Bovendien is hij niet personeel responsabel, maar de classicale vergadering, die hem afvaardigde.
En hij zou immers ontrouw zijn aan zijne committanten,
als hij, na gedaan rapport en daarop bekomen approbatie,
„regtdraats" buiten hunne kennis nu zou herroepen. Wat
kán hij trouwens herroepen? Hij weet van geen woord
of daad. En hoe hard is het niet voor een openbaar leeraar
verdacht te worden van gebrek aan veneratie voor H. E.
Mog ! Maar die de dwaalleer verdedigen, ja, die mogen
zeggen wat zij willen! Zóó Stinstra! Zóó Portier! In een
boekje van verleden zomer vermeldt immers deze man,
dat H.'E Mog. Commissarissen bij derzelver rapport van
5 Juni 1739 op 't allerernstigste hadden geklaagd over
zeker caluminieus en met allerlei hatelijke bewoordingen
vervuld lasterschrift door hem, Portier, gesteld; dat H. E.
Mog. dien dag wel tot eene volgende vergadering hadden
uitgesteld de deliberatie over de satisfactie bij de heeren
Commiss. gepretendeerd, maar dat zij het stuk zelf vol
noemden van onwaarheden en lasteringen, alleenlijk daartoe
') Ingevoegd blz. 124—133 van het Ms.
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strekkende om hen te diffameeren en bij al de wereld van
onbetamelijken wandel suspect te maken; en nochtans
roemt Portier in dat boekje, dat het schrieven van die
remonstrantie door de verdere hooge leden, de illustere
vergaderinge der Gedep. Staten uitmakende, niet kwalijk
is afgenomen, roemende alzoo in zijne straffeloosheid.
Hier moge, na zóó langen zin, ds. Wiersma op adem
kornen. Intusschen sta hier eene korte herinnering (die
toentertijd niemand in Friesland behoefde), wie deze Herman Portier was. In 1738 had de hervormde predikant
van de Knijpe, Wijnandus van Assen, eene aanklacht ingediend tegen zijne doopsgezinde ambtsbroeders daar ter
plaatse en te Heerenveen, Wijbe Pietersz., PiekeTjommes
en Wytze Jeens wegens sociniaansche ketterij.J) Classis
Leeuwarden had de zaak aangebracht voor den grietman
van Schoterland, Menno Coehoorn van Scheltinga, die de
beide laatstgenoemde vermaners, die meenden niet verplicht
te zijn in zaken van geloof rekenschap te geven, provisioneel afzette. Dezen hadden zich toen gericht tot de Staten
met een waardig en treffend vertoog, waarin zij zeiden,
dat de innerlijke gevoelens der menschen niet vallen onder
het bereik van de wereldlijke macht;2) dat, wat hun ge'j In 1719 was Jan Thomas, leeraar te Knijpe, afgezet wegens
îoochening van de persoonlijkheid des H. Geestes en voortaan
moesten zijne ambtsbroeders vier artikelen onderteekenen rakende de „drie goddelijke Perzonen in het goddelijke weezen".
Kühler, Het Socinianisme in Neder/., blz. 264 vlg. S. Wartena
in Doopsgez. Bijdr., 1896, blz. 149—175. H. Portier, Omstandig
en waaragtig berigt, Harl. 1742, blz. 1—5.
2
) Zij beriepen zich op Ger. Noodt (vergel, mijne Gesch. d.
N. H, Kerk 11 79 vlg. noot 5), Oratio de re/igione jure gentium
ab imperio libera en op Jean Barbeyrac, Aanmerkingen over
de verdraagzaamheid. Over de werken van dezen laatsten
(o. a. eene vertaling met aanteekiningen van De Groots De jure
be.'/i ac pacis), hoogl. te Groningen 1717 — 1744, zie zijne praefatio vóór genoemde vertaling (ook afgedrukt in Mein. Tydemans
uitgave van Grotius' meesterwerk 1773), Jonckbloet, Gedenkb.
der Hoog. te Gron. Bijl. blz. 63 vlg., J. Simon van der Aa in
Academia

Groningana,

1914, l>lz. 355 en A. Ypey, Gesch. v. d.

Krist. Kerk in de 18de eeuw, 1804, V 248 vlg. Portier's remonstrantie ook in zijn genoemd Berigt, blz. 14—20.
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schied was, geleek op de daden der Inquisitie en geheel
streed met die vrijheid, om welke de vaderen geleden
hadden. De steller van deze remonstrantie was Portier
geweest. Vier jaren later, 1742, had hij toen nog een
„omstandig en waaragtig Berigt" van het toenmaals voorgevallene gegeven, zonder dat daarop eenige veroordeeling
volgde.') Ziedaar 't geval, waarop ds. Wierstna zinspeelt.
Als hij aan dien Portier denkt, dan kookt zijn rechtzinnig
bloed. Zulke menschen, openbare ketters, roemen er in,
dat men hen ongestraft laat! En men zou meteen willen,
dat hij, een orthodox leeraar der publieke kerk, zijne toch
rechtmatige handelingen herriep, waardoor hij de eere der
kerk voorstond door 't weren der dwalingen? Maar, neen,
hij vertrouwt, dat de uitvoering van H. E. Mog. resolutie
aan zijn privé persoon niet zal worden opgelegd.
Den 30<ten Maart 1743 bracht hij dit stuk aan het huis
van den Heer van Burmania,3) die zelf niet thuis was,
waarom Mevrouw het uit zijne handen aannam. Voorts
richtte hij een tweede vertoog tot Zijne Vorstelijke Doorluchtigheid den Stadhouder, waarin hij o. a. 's Prinsen
voorstel op 't collegie tegen Socijn vergelijkt met zijne
eigene propositie op de synode.3) Dienzelfden 20"teD Maart
des avonds 5 uur ging hij toen weder ter audiëntie om
zijn geschrift te overhandigen. De landdag was „so so
aan 't einde." „Ik maakte", laten wij ds. Wiersma weder
vertellen, „twee diepe buigingen voor Z. Hoogheiden zeide:
') Sepp, a. w. I 218 vlg. laat hem door de Staten veroordeelen. Maar noch in de volgende, noch in latere vergaderingen
rept men meer over dat geven van satisfactie. Gedeputeerden
wilden hunne rapporteurs Knijff en de Kempenaer niet afvallen,
maar achtten, dat aan het recht was voldaan, nu zij Portier over
zijn geschrift hadden gekapitteld. Verder zijn zij niet gegaan,
typisch voorbeeld van de houding, door de overheid dezer landen
altijd tegenover ketterjacht, waartoe de kerk haar porde, ingenomen.
2
) Wáár dat huis stond, weten de topografen niet. Den 22»ten
Augustus 1760 kocht Burmania voor 12.000 caroli een huis met
hovinge en stalling op den Wirdumerdijk van Mevr. de wed.
IJtsma.
Volgens vriendelijke mededeeling van Mej. R. Visscher.
. 3) Ingevoegd blz. 134 vlgg. van het Ms.
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„„De nood heeft mij gedrongen, om ootmoediglijk U. H.
gunstige intercessie en protectie te verzoeken. Ik moet
gaan naar de Heeren Aylva en Rengers'". Z.Hoogheid:
„„Wel, heb je daar nog niet geweest?"" Ik: „„Neen dat
kon ik niet."" Z. H.: „„Maar waarom ben je er tog niet
na toegegaan?"" Dit sprak Z.H. met een zoort van een
lamentabile toon. Ik: „„Je Hoogheid, daar geen schuld
is, heeft ook geen strafoefening plaats."" Z. H.: „,,Ey, je
zoud dog maar reys na mijn heer Aylva toe gaan, ik verseker u, hij zal nu niet op jou intonneeren."" Ik hield
vol, dat, als ik schuit bekende, ik de goede saak abandonneerde. Toen weder Z H.: „„Wel, mijnheer, je behoevde
juist so significant geen schuld te bekennen of vergeving
te versoeken, je zoud er je so maar wat afmaken." Ik:
„„ik geloof ook dat de heer Aylva er zich mee gecontenteerd zou houden, maar zulke baselesmanosen *) te maken
met den mond voegt geen eerlijk predikant."" Z. H.: „„Je
moogt evenwel HEMqg. resoluties niet illudeeren."" Ik:
„„ik heb de grootste agting voor mijn overheit, maar ...""
Z H.: „„Wel ik wou dog, dat je er toe konde resolveeren,
je sou er mij plaisir meê doen."" Ik: „„ik zou 't mij 't
grootste voorregt agten en 't zou mij de grootste eere zijn
U. H. genoegen te geven in wat zake 't ook was, waarlijk
ik voele tegenwoordig in mij sulk een liefde voor je Hoogheit, dat bijvoorbeeld, als U.H. de troepen van den Staat
als generaal commandeerde en ik je officier was, ik ging
voor U.H. in de doot, omdat U.H. mij op heden so vriendelijk behandelt"" Z. H.: „„Ik bedankje wel seer, Mijn
Heer, je behoeft er nou jou leven niet aan te wagen, je
kunt er nu met minder moeyte af."" Ik: „„Maar ik denk
niet dat U. H. een poltron van mij zoud willen maken.
Inderdaad, ik moet U. H. zeggen, dat ik datselve in 't kerkelijke ben, 't geen mijn vader en mijn broer zijn geweest
in 't militaire, die dragen beide alsnog haare eerewonden,
die sij voor 't vaderland gekregen hebben. Die waren geen
J

) Base los manos = (ik) kus de handen. Jargon, oorspr. Spaansch.
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poltrons en ik ook niet je Hoogheit.""T) Z. H.: „„Hoe
vaart mijnheer je vader al ?"" Daarmede was de audiëntie
afgeloopen. Ik ging buigend naar de deur. Z. H. ging 3
à 4 voetstappen mede. De kamerdeur werd geopend (want
't schijnt wel, dat de kamerjonker aan de treden en de
beweging der voetstappen 't van buiten hooren kan) en ik
ging vergenoegd van 't Hof, dankende den Heer."
En hiermede is de geschiedenis meteen uit. „Geen de
minste molest is mij sinds aangedaan", zegt onze schrijver. Hij vermoedt, dat Z H. en de Gedeputeerden door
zijne remonstrantie overtuigd en gewonnen zijn geworden.
En hij roemt dankbaar, maar tegelijk met die (toch wel
menschelijke) overschatting van eigen bevinding: ,God
die in alle menschelijke zaken Zijn hand heeft, heeft volgens zijne aanbiddelijke en teffens gunstige voorzienigheid
't also geschikt, dat 't regt en de regtveerdigheit boven
de godloosheit en falschheit heeft getriumfeert. Den Heere
alleen eere en dankbaarheid, dat Hij mij heeft gesteund!"
Aldus aan 't einde van zijn relaas gekomen, neemt dominee Wiersma nog een paar brieven op, door hem over
de groote gebeurtenis in zijn leven ontvangen. De eerste
is van den weibekenden Petrus Hofstede. Deze merkwaardige man was toen predikant te Anjum, een „godvruchtig en geleerd man", zegt onze schrijver, „de auteur
van het historisch verhaal van het voorgevallene in de
zake van ds. Cocq te Beetgum". Dat was hij inderdaad,
maar nog niet in de dagen van Stinstras proces. Het
geding tegen Gerardus Theodorus de Cock, predikant eerst
te Harig, later te Beetgum, den oudoom van Hendrik de
Cock, den man der afscheiding, is van 1765. Hij had aanstoot gegeven door eene predikatie, waarin hij o. a. had
gezegd, dat Gods eeuwig voornemen geweest was alle
menschen zalig te maken, wat streed met de leer der
particuliere genade. Ook toen zouden de Staten gelasten,
') Dit gesprek, te beginnen bij: „wel, ik wou dog . . ." is
reeds afgedrukt in het genoemde artikel van den heer Cuperus
in de Vrije Fries XXIII (blz. 5 vlg. van den overdruk).
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dat van verdere vervolging diende te worden afgezien en
Petrus Hofstede, predikant toen reeds te Rotterdam, zou
zich in dat .Historisch verhaal'' tegen de tolerantie der
Friesche heeren verzetten, 1766.') Ds. Wiersma zegt er
van, dat het duidelijk aantoont, hoe slecht de H.H. Gedeputeerden classis Leeuwarden hadden behandeld en dat
het daarom werd gesupprimeerd, want al wat waarheid is
dat wil men veeltijds niet hooren. Het is waar, dat de
Staten den verkoop verboden, maar wij denken over dien
maatregel gunstiger, dan hij, op zijn standpunt, doen kon.
Intusschen, de thans bedoelde brief van Hofstede is van
10 Juli 1741, uiterst vleiend voor onzen predikant, wegens
den ijver, door hem ter synode betoond. Een tweede
brief is van 9 October 1741. Daarin schrijft hij, dat in
zijne classis (Dokkum) enkelen in Stinstra's „boekie"' geen
socinianerij hadden kunnen ontdekken. Halbertsma, die
booze gast (Hofstede bedoelt Sipke Halbertsma, toen prekikant te Holwerd, waar hij stond van 1739—1779, na
eerst nog 6 jaren te Arum te hebben gediend), had de
stoutheid, niet alleen om Stinstra te defendeeren, maar
ook diens geschrift, waarin hij 't indifferentisme leert,
goed te keuren en daarover zijn gevoelen voor te lezen.
Men beschuldigde hem toen van onrechtzinnigheid, maar
de classis hoorde dat onbewogen aan, velen liepen weg,
die bleven spraken niet een enkel woord en begonnen
aanstonds met andere affaires. Hofstede-zelf was die
„men", maar „uit zedigheid" teekent ds. Wiersma bij den
brief aan, wil hij zichzelven niet noemen. Voorts schrijft
Hofstede nog, dat men in de theologische faculteit te
Franeker met het eindoordeel over Stinstra heeft gewacht,
opdat Conradi mede zou kunnen stemmen, die „vandaag",
met de andere nieuw benoemde professoren, geïntroduceerd wordt. Dit bericht van Hofstede is niet zonder
belang. Inderdaad heeft Petrus Conradi 9 October 1741,
>) L Knappert, Geschied, der N. H. K. II 92—95. J. P. de

Bie, Het leven en de werken van Petrus Hofstede, blz. 124—
138. C. Sepp, a. w. II 66.
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datum van Hofstedes brief, zijn ambt aanvaard, op denzelfden dag als C. H. Trotz en L. G. Valckenaer: drie
oraties op éénen dag! En, daar het advies der Franeker
faculteit het laatst van alle inkwam, ligt het voor de hand
dat men, d. i. Venema en Laan, op hem heeft gewacht.
Dat advies is van den 14de", maar Conradi's naam staat
er niet onder. Naar de oorzaak daarvan kan men slechts
gissen.') Denkelijk heeft Laan het tegengehouden, toen
hem uit Conradi's oratie over „de noodzakelijke eigenschappen voor den theoloog-polemicus" 2) moet gebleken
zijn, dat zijn nieuwe collega geheel aan Venema's zijde
stond en ook Stinstra zou vrijspreken. Het was dus voor
Hofstede en de zijnen maar goed, dat Conradi buiten
stemming was gebleven. Hoe Hofstede zelf over het proces dacht, blijkt uit zijn gedicht, dat hij in 1742 erover in
het licht gaf, waarin hij o. m. van het nemen van de
maatregelen tegen Stinstra's ketterij zegt:
,,'Tword uitgevoerd, naar eisch der zaaken,
Men kramd het wilde swijn den bek,
En brand het, wat geknor het maake,
De steile borzels van den nek'. 3 )
De gezwollen toon van dit gedicht is als eene profetie
van het tien jaren latere en befaamde „Bloemen gestrooid
op het graf van Willem Karel Hendrik Friso".
Op deze beide brieven van den toen reeds bekenden
Petrus Hofstede, waarmee ds. Wiersma dus wel ingenomen
zal geweest zijn, laat hij er nog een volgen van ds. C. T.
Visscher, d.d. Pingjum 18 Juli 1741. Cornelis Tammert
Canter Visscher kwam in 1724 te Parrega, in 1735 te Pingjum,
waar hij tot zijn emeritaat in 1775 bleef. 4) Laten wij, schrijft
') Sepp, a. w. 11 37

2

) Oratio de necessarüs theologi polemici virtutibus. Vergel,

over
lands
3
)
4
)
eene

deze rede Sepp, a. w. II 38 vlg. en W . B. S. Boeles, Frieshoogeschool II 442.
Üe Bie, a. w. blz 36—47.
Sepp. a. w. I 255 noemt hem Cornelius Theodorus, w a t d u s
vergissing schijnt.
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hij aan zijnen vriend, maar moedig volhouden, „al woelen
de magten der Helle en Satans dienstelingen nog so sterk."
Ds. B. van Gelder (hij bedoelt Bernardus van Gelder 1717—
1759 predikant te Gaast en Ferwoude)x) praeses onzer
classis, is om zijn „slegt en qualijk ja slordig gedrag te
Bolsward heftig berispt".2) De schrijver noemt dan voorts
Fontein, met wien hij Gijsbertus Fontein bedoelt, van
1727—1730 predikant te Metslawier, van 1730-1770 te
Bolsward,3) waarbij dan Wiersma aanteekent: „Geen man
van studie, de talen kende hij niet. Ik heb met hem te
Franeker gestudeerd, ben met hem te Leeuwarden voor
de classis geëxamineerd. Van zijnen leermeester, den ouden
Braunius4) kreeg hij alle antwoorden op een briefje en
leerde die zoo wat taliter qualiter van buiten. Hij stak
in arminiaansche gronden, was rijk in goederen, trotsch
en hoogmoedig van bestaan, en vol van eigenliefde, veel
staaltjes zou ik van hem kunnen vertellen, maar 't is al
meer als genoeg." Iets later schrijft Visscher nog: „
koning Jezus, die door Stinstra niet anders dan een onderkoning en als een tweede Jozef wordt aangemerkt" —wat
zeker eene populaire uitlegging is van de sociniaansche
M Romein Naamlijst blz. 304 verwijst voor hem naar Van
d e r Aa, Biogr. Wdb. s. v. (nog niet in het Nieuw Biogr. Wdb.)
en Navorscfier
VIII 301.
2
i O p de s y n o d e v a n B o l s w a r d w a s geen d s . van Gelder lid.
„ S l o r d i g " is geen o u d w o o r d . Kiliaan heeft sloorigh, sloordigh,
s o r d i d u s . H a l m a geeft, behalve de n o g g e w o n e beteekenis, o o k
eene „slordige t a a l " of „ongeschikte wijze van spreken", u n
l a n g a g e sale. V e r d e r heeft hij „slordiu; weer", u n m a u v a i s t e m p s .
D u s „ w a t niet is zooals het hoort", wanhebbelijk. Ook komt
nog voor „slordig o p p a s s e n " , het te grof maken. Aldus de vriendelijke mcdedeeling v a n mijn vriend, prof. J. V e r d a m . Van preeken gezegd, mijne Gesch. II 147.
3
) Niet t e v e r w a r r e n met Pieter Fontein, S t i n s t r a ' s vriend,
Sepp a. w II 174 vlgg.
4
) Bedoeld is Henricus Braunius, in 1694 predikant te Pietersbienim, 1703 te Deinum, 1741 emeritus, overl. 1749, 84 jaar oud.
In 1727, toen Wiersma predikant werd en a fortiori daarna, kon
hij dus de „oude Braunius" heeten. Zijn broeder Johannes, hoogleeraar in het Hebreeuwsch te Groningen sinds 2 September
1681, overleed in 1708. Arent B., predikant te Molkwerum, boven
blz. 11.
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loochening van Christus als de tweede persoon in de Drieeenheid.
In een tweede schrijven van 7 Februari 1742 bedankt
ds. Visscher voor een brief en kostelijke tuinzaden,1) in
welken brief „de blakende liefde tot de beminnelijke waarheid doorstraalt." Ds. Scheltinga van Arum, schrijft hij
nog, komt in consideratie voor professor te Harderwijk.
Zóó was het ook. In de vacature-Ens werd hij ten jare
1742 genoemd met vele anderen, maar toen werd Gerhardus
ten Cate benoemd, die echter reeds in 1749 overleed.
Scheltinga was toen middelerwijl naar Arnhem gegaan,
1743, vanwaar hij 1750 naar Harderwijk als ten Cate's
opvolger vertrok, nadat het tractement van ƒ 850 op
/1150 gebracht was.2)
4 Dec. 1915.

L. KNAPPERT.

') Over ds. Wiersma als tuinier zie men het genoemde artikel
in 2 de Vrije Fries XXIII.
) H. Bouman. Gesch. van de voorm. Geidersche hoogeschool,
II 147—153, 257 vlgg. Over de droevige geschiedenis van prof.
Petrus Ens aldaar II 112—127.
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