
Dirk HoI(sbergen (1800 -1870)
"Lerend ouderling" te Kampen

door Joh. Lagendijk

Aan de bevoorrechte positie van de Gereformeerde kerken
werd na 1795 door diverse Staatsregelingen een einde gemaakt.
Ze werden gelijkgeschakeld met andere kerken en godsdienstige
genootschappen. Zowel Lodewijk Napoleon als zijn broer, de
keizer, hebben pogingen in het werk gesteld om voor de Cere
formeerde kerken, een nieuwe organisatie in het leven te roe
pen. Doch tot uitvoering ervan is het niet gekomen.
Kort na zijn troonsbestijging toonde Koning Willem I, dat

hij zich het lot van de kerken aantrok. De Raad van State ad
viseerde in 1814 aan de Regering om een commissie te benoe
men, die de Koning moest voorlichten omtrent de "meest ge~
wenste kerkvorm."

Resultaat van dit alles was dat op 7 jan. 1816 de koninklijke
goedkeuring volgde op het "Algemeen reglement voor het
Bestuur der Hervormde Kerk van het Koninkrijk der Neder
landen."

Zowel de wijze waarop dit reglement tot stand gekomen was,
alsook de inhoud lokte hier en daar weI enkele protesten uit,
- b.v. bi] de vele trouwe belijders, die op de Veluwe en in de
Rijnstreek gevonden werden - doch de toongevende richting
in de kerken was die van een oppervlakkig Christendom.
Er heerste een tolerantiegeest ten opzichte van afwijkingen

van de leer. terwijl het kerkelijk denken onder invloed stond van
een rationeel-supranaturalisme.

Verdwijnend klein was het aantal van hen die vasthielden
aan de "leer van Dordt", waarmee men bedoelde de onverkorte
handhaving van alles wat de vrome Vaderen op en om de sy
node van Dordrecht in 1618/1619hadden geleraard en te boek
gesteld. Met name wilden ze vasthouden wat door die voorva
deren was vastgelegd in de belijdenisschrlften, zoals die gebun~
deld waren in de Drie Formulieren van Enigheid. En wat de
organisatie der kerken betrof moest de Dordtse Kerkenorde
ning blijven gehandhaafd. In deze groep groeide dan ook lanq-
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zaam maar zeker het verzet tegen de inveering van het reqle
ment van 1816 en tegen de tolerantieqeest, die het kerkelijk
leven van die dagen beheerste. .

Met name ep de Veluwe woonden - we zeiden het reeds -
een aantal van deze "Derdts~Gereformeerden". Een man uit
een van die Veluwse geslachten, namelijk Dirk Hoksberqen,
heeft hier in Kampen een zeer individuele, niettemin belangrijke
rol gespeeld in de strijd, die wel moest kornen tegen de in
veering van het reglement van 1816 en de geest van de tijd,
waaruit ook dat reglement geberen was.

Op 4 mei van het jaar 1800 werd Beert Heyms Heksbergen
te Oldebroek verblijd deer de qeboorte van een zoon, die hij
Dirk noemde. De moeder van deze knaap heette Neeltje Beerts.

In zijn jonqens- en jengelingsjaren hoorde Dirk thuis vaak
spreken ever de ontevredenhetd, die er heerste in de Ned. Herv.
kerk. Hij vern am zelfs van openlijke protesten, doch aanvanke
lijk zal veel langs hem heen zijn gegaan.

Dat veranderde teen hij een man begen te worden. Boeken
van de Oude Schrijvers trokken zijn aandacht, mede ook al deer
het Ieit dat in de kleine gemeenschapskring men veel van deze
boeken las en onderlinq besprak.

Smijtegelt, Comrie, doch vooral de boeken van vader Brake!
werden zeer door hem begeerd en vereerd. Dech ook andere
kost, als de Institutie van Calvijn las en herlas hij en al spoediq
wist hij zo uit het hoofd er vee! van te vertellen.

Op 21 februari 1823 trouwde Heksbergen met Matje Brock
huis. Hf verhuisde teen van Oldebroek naar het buurtschap
Marie, doch omstreeks het jaar 1831woont hij bij Wilsum, dat
wil zeggen: niet in Wilsum zel£, maar "in den onderdijkschen
polder van Wilsum".
Als men van Kampen naar Wezep gaat, krijgt men even voor

bij de houthandel van Cramer aan de rechterhand eerst de boer
derij Keulvoet, waar de heer Gunnink woont en dan de vol
gende boerderij "De oude Scheere" waar nu de familie Liefers
woorit. Dat was eenmaal de beerderij van Dirk Heksbergen.
Vandaar hoefde hij de IJ sse! maar ever te steken bij het Wil
summerveer em in Wllsum, waar hij kerkte, te komen.
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Deze man was dus boer. Maar geen domme boer. Hij was
behoorlijk van de tongriem gesneden en kon praten, ja hij kon
zeIfs zeer overtuigend spreken en schaamde zich niet voor zijn
overtuiging.
Die overtuiging was niet gezapig~gematigd tolerant, zoals de
tijdgeest zou doen veronderstellen, doch oer~gereformeerd.
Hij leefde zeer intens met zijn tijd mee en nam goede notitie van
wat er rondom hem in het vaderland en in de wereld gebeurde,
doch voor alle dingen was hij een kerkelijk man en volgde met
grote beiangstelling de strijd die Hendrik de Cock, de jonge
predikant van Ulrum, voerde tegen de handhavers van de orga~
nisatie, die Koning Willem I de kerk had opgelegd.

Hoksbergen gaf nauwlettend acht op deze strijd.
Oat blijkt weI uit een zeer bemoedigende brief, die Hoksber

gen op 19 dec. 1833, dus bijna een jaar voordat ds. de Cock
zich afscheidde, aan deze toen reeds geschorste dominee
schreef.

Dit geschrift van Hoksbergen is later met een voorrede van
ds. de Cock uitgegeven en had tot titel: "Brief van D. Hoksber
gen, over den tegenwoordigen verdorvenen Kerkstaat en de
verbastering van het Schoolwezen; gezonden aan en uitgegeven
met eene voorrede door den welew. zeergel. Heer. H. de Cock,
Gereformeerd Leeraar onder 't Kruis."
De ondertekening van deze brief luidde: Derk Hoksbergen,

lid van de Gereform, Kerk te Wilsum bij Kampen.
In deze brief staat heel wat over de scholen en de opvoeding

der kinderen.
Hoor hem vermanend schrijven: " ... de Heere beware een

ieder dat hij geene kinderen teele, den Antikrist, dien tegen·
kanter tegen Christus, die de leere van Christus zeIfs uit de
scholen verbannen heeft, daar men bij onze Godvreezende voor
ouders die tedere spruiten al vroeg van jongs af, naar Salomons
les, de eerste beginselen hares wegs leerde kennen, opdat als zij
oud zouden geworden zijnde, zij daar niet van zouden afwij-
ken." \

Het van God vervreemde onderwijs op de scholen smartte
hem diep: "Daar zij in Christus waren inqeent, zoo zochten zij
de kinderen, hun van God gegeven ook alleen aan Christus,
volgens hun Eed en pligt, ook bij het opdragen van den Doop,
alleen aan een Drieeeniq God toe te wijden; nog doet men dien-
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zelfden eed, maar valschelijk om met God te spotten, want de
leer van Christus is uit de scholen verbannen, en Iabelen van
den Antichrist zwelgen zij in, die zwijmeldrank daar men hun
hoofd en verstand in verwarring mede brengt .. .1 ) .

Fel is zijn critiek op de Ned. Herv. kerk. Nadat hij eerst ge~
zegd heeft dat de ware kerk daar is, waar Christus die verqa
dert, roept hij het uit: " ... wat houdt gij toch het uitwendig
geraamte voor het lighaam? gij zult u schandelijk bedrieqen als
gij den Afgod der vrije wil eens lang genoeg gerookt hebt, dim
Baal" 2).
Even verder lezen we: " ... onze vaders hadden een spreek

woord als men den Paus wilde zien, dan moest men te Rome
zijn; maar wij behoeven daar niet meer naar toe, wij kunnen
hem weI in ons eigen wijngaard vinden. Wat zijn al die mein
eedigers! in plaats van Christenen zijn ze Antichristen, teqen
kanters, om degene die getrouw blijven aan de inzettingen en
regten des Heeren, om die te bestrijden" 3).

Deze boer denkt nog ge~eel in Bijbelse sfeer. Op pag. 14
lezen we b.v. het volgende: "Neen de kinderen Gods wenschen
nog, dat uit het huis van Oranje, Voedsterheeren der kerk zul
len geboren worden, en dat de Vorstinnen nog zoogvrouwen
zuIlen zijn; al is het dat Zijne Majesteit nog de zaak van zijn
vroome Voorouders niet handhaaft, de Heere toch is magtig om
de Koningen in hun hart te geven, dat zij het Beest zuIlen haten,
en dat zij die geesteIijke hoer zuIlen haten en weest maken,
want sterk is de Heere die haar oordeelt."
Wie deze brief geheel leest, Ieert de Wilsummer boer reeds

behoorlijk kennen. De Cock was zeer ingenomen met deze brief
en schreef over Hoksbergen: "Wijzen en verstandigen toch
zien hier niet, ja zijn blinder dan mollen, de duisternis zelve voor
licht aanziende, terwijl een eenvoudig landman, het klaarste
doorzicht openbaart in kerk en schoolwezen, gegrond op Gods
eeuwig blijvend en onfeilbaar Woord. Men leze slechts en oor
deele orn te erkennen dat uit Nazareth iets goeds kan voort
komen, ja dat Gods Geest niet gebonden is aan Hoogescholen
en Gijmnazien, maar dat die ook nog, het zijnen beminden
geeft als in den slaap" 4 ) •

1) Brief v. D. Hoksbergen etc., pag. 7.
2) Idem, pag. 43.
3) Idem,pag. 46.
4) V oorrede I).
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De 51 paqina's tellende brief doet ens Hoksbergen kennen
als een boer, die in de Bijbel goed thuis is, al gebruikte hij meer
dan eens te onpas een Bijbelqedeelte em een bepaalde situatie
te tekenen of zijn evertuiging te bevestigen.

Hier en daar is het beslist onduidelijk wat hij bedoelt en zijn
stijl is verschrikkelijk. In een geschrift uit 1838 verontschuldigt
hij zich te dien aanzien aldus: " ... ik ben geen man die zich
vee1 met letterkunde opqehouden heeft' 5) en even verder:
"Men leert op den akker ook geene staat of Ietterkunde, gelijk
men op de academic van den Ged dezer eeuw doet" 6 ) •

Dech de hoofdzaken waar het Hoksbergen em te doen is, zijn
duidelijk en wat be1angrijk is: zijn gelovig boerenhart klinkt be
wegen doer in deze brief.

We vermoeden dat deze brief van Heksbergen het eerste pu
blieke geschrift is dat de gereformeerde epvatting weergeeft
over het innige verband tussen kerk en school. Van deze Kam
per beer is het gevleugelde woord afkemstig: "De schoelen bint
net So' bedurven as de karken en zollen wie er uut blieven, maar
sturen onse kienders der henne?"
Nog een verzuchting citeren we van hem: "Och mogten wij

tot die weinigen maar behooren, om alleen den hals te buigen
onder het juk van Christus, en dat wij ens niet meer megten
laten vervceren met allerlei wind van leering; hoewel wij ge~
drongen worden em het kroost, ens van God gegeven, aan dien
MOLOCH op te offeren, maar de Hcere beware mij en velen
mijner Landgenooten hiervoor . . ." 7).

"Bedurven as de karken", daar is Heksbergen grendig van
overtuigd. Met volle instemming zou hij zijn naam gezet heb
ben onder wat een eeuw later over zijn tijd geschreven werd
door ds. W. Ramaker, die in zijn boekje "Het beginsel der Af~
scheidinq" het volgende schreef:
"De zuivere waarheid was schaars in die dagen. WeI werd

de naam van Christus nog genoemd, maar Zijn Persoon en
Werk werd niet meer gepredikt naar de Schriften. Men meende
aan een Christus als "Voorbeeld" genoeg te hehhen voor de

5) Twee brieven etc. pag. 3.
6) Idem, pag. 11.
7) Brief v. D. Hoksbergen etc. pag. 1.
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eeuwiqheid en beqeerde Hem niet als schuldovernemende
Borg".

Het gereforlIleerde hart van deze boer meet sneller zijn gaan"
kloppen teen hij vernam hoe in het noorden van ons land ds.
de Cock zijn strijd streed met de gereglementeerde kerk en uit
eindelijk met deze brak en zich daarvan afscheidde.

En zijn blijdschap moet geen grenzen hebben gekend, to en
midden in de zomer van het jaar 1835 deze ds. Hendrik de
Cock, komende van Genernuiden, het erf van zijn boerderij
betrad.

Nog diezelfde avond werd op de boerderij een verqaderlnq
gehouden van mensen, die het in de Herv. kerk niet meer kon
den vinden. Zeer waarschijnlijk is hier toen de afqescheiden
qemeente van Wilsum gevormd en zijn bij die gdegenheid ook
ouderlinq (en) en diaken (en) bevestiqd.

Om half elf's avonds verqezelde Hoksberqen ds. de Cock
op weq naar Kampen, waar ze onderdak vonden bij Roelof
Nijhuis, een grutter en winkelier in de Buiten-Nieuwstraat.

De volqende dag, donderdaq 4 juni 1835, werd ten huize van
deze Nijhuis een afgescheiden gemeente geinstitueerd onder
leidinq van ds. de Cock. Het was maar een klein qroepje, alles
bij elkaar waarschijnlijk 35 led en.

Ook hier werden ouderlmqen bevestiqd. Wie en hoeveel is
onbekerid. WeI staat vast dat Hoksberqen een der ouderlingen
is geweest. De reden waarom deze zich niet aansloot bij de
Wilsummer groep, doch van meet af aan zich bij de Kamper
Afqescheidenen voeqde, is niet meer na te gaan. Een feit is, dat
ds. de Cock vooral hem de zorg voor de Kamper kudde op het
hart gebonden heeft. In deze dienst werden eveneens enkele
kinderen gedoopt.

Doch ook in Kampen werden de Afqescheidenen door de
Overheidniet gewenst.

"Lang zou echter de rust niet duren", zo Iezen we in een his
torisch overzicht van de Geref. Gemeente te Kampen door J.
[anse. "Toen de Commissaris van Politie, C. F. Nehrkoker, van
het gebeurde lucht kreeq, verscheen hij met de agent van Poli
tie F. H. Wilst ten huize van Nijhuis en gdastte ds. de Cock
hem te volgen naar het politiebureau in zijn woning.
Op dit politiebureau aangekomen ontstond, in teqenwoordiq

heid van de burqemeester del' stad Mr. F. Lemker, een heftige
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woordenwisselinq, waarbij de Commissaris cis. de Cock tenslot
te tcevoeqde dat zijn verstand verbijsterd was.

Feitelijk wist deze Commissaris echter niet gO'ed wat er met
ds. de Cock gebeuren moest. Immers daags te voren, teen hem
het gerucht bereikt had, dat ds. de Cock zich in de omqevinq
van Kampen ophield, had hij reeds om instructies geschreven
naar de Procureur Crimineel te Zwolle. Hij wist derhalve niet
beter te doen dan Nijhuis te verzoeken ds. de Cock weder in
huis te nemen. Vrezende echter, dat ds. de Cock opnieuw vrien
den om zich heen ZO'Uvergaderen, werd hem op het hart ge~
drukt niet meer mens en dan bij het bij een uit Napoleon's dagen
stammende wet genoemde maximum van 20 personen tegelijk te
ontvanqen,

Op de naleving van deze bepaling ZO'Udoor een agent van
politie worden toeqezien. De eerste dagen werd hieraan tame
lijk de hand gehO'uden. Ds. de Cock hield zich in die dagen
hoofdzakelijk onlediq met het schrijven van bemoediqende brie
yen naar huis en de vri:enden, waarin deze dienstknecht des
Heeren de zijnen vermaande in Gods wil te berusten en de on
derlinge bijeenkomsten niet na te laten, zelfs al wierp de Satan
er enige van hen in de gevangenis".

"Als echter deze vrienden uit verre omqevinq, hoorden dat
ds. de Cock zich opnieuw in civiele bewaring bevond, al was het
dan ten huize van een breeder, was de toeloop, waaronder Can
didaat A. C. van Raalte, die noq steeds niet tot het predikambt
was toeqelaten, zo grO'O't,dat de burgemeester de Commissaris
van Politic bij zich ontbood en hem opdroeq hieraan een einde
te maken. Opnieuw, dat is Dinsdag 9 juni, begaf zich de Com
missaris naar het huis van Nijhuis,
Aldaar aangekomen vond hij niet aIleen de kamer, waarin ds.

de Cock zich bevond, maar bovendien de gang en een aan
grenzende open plaats propvol met mensen. Hoofdzakelijk
waren het vrienden uit Zwolle, Zwartsluis, Genemuiden; ja
zelfs uit Drenthe en Gelderland was men toeqestroomd. Ver~
toornd beet de Commissaris ds. de CO'cktoe dat hij zijn belofte
niet qehouden had.
Hierop gelastte hij Z.Eerw. hem opnieuw te volgen naar het

politiebureau. Aldaar werd een kamer voor ds. de Cock ont
ruimd en het middagmaal gebruikt. Des avonds werd deze
echter uit het huis van de Commissaris gebracht naar het loge-
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ment "De Bonte Os" en bewaakt door een politieaqent, die hem
mededeelde dat hij des nachts naar Zwolle zou getransporteerd
worden" 8).

(Dit laatste geschiedde inderdaad, doch de volgende daq,
werd de Cock zonder vorm van proces op vrije voeten gesteld).

Vrij spoedig nam Hoksbergen nu een vooraanstaande positie
in in de pas geinstitueerde gemeente. Als "lerend ouderlmq",
zulks op sterke aandrang van ds. de Cock. stichtte hij zondag op
zondag de gemeente; in de eerste tijd door preken van anderen
te lezen, doch na korte tijd door zelf te "oefenen". D.w.z. hij
maakte de preken zelf en droeg die voor in •t Kamper dialect.
Voorwaar voor een boer geen kleinigheid.

Maar we vrezen dat er op zijn preekstijl weI wat aan te mer
ken zal zijn geweest. Als die even slecht is geweest als in zijn
brieven, zal dat zeker zijn invloed hebben gehad op de "stich~
ting" der gemeente. Maar deze stylistisch waarschijnlijk ge~
brekkige preken kwamen uit een zeer gelovig hart voort en dat
toch miste zijn invloed niet. De gemeente groeide en gevoelde
zich nauw met haar lerende ouderling verbonden.

Als vergaderplaats van de groep Hoksbergen wordt de werk
plaats van de Mr. Timmerman van Dijk. in de Hofstraat, ge~
noemd. Vroeger had het deze niet aan werk ontbroken, maar nu
verliep zijn zaak geheel. Zijn yak kon hij echter vlijtig blijven
beoefenen, elken Maandag kon hij beginnen met deuren en
vensters te herstellen, die op den afgelopen Zondag door het
Kamper grauw werden vernield 9).
Dirk Hoksbergen bleek al spoedig in de kerken "een man

van gewicht" te zijn geworden. Duidelijk blijkt dat wanneer
juist hij in 1836 wordt afgevaardigd naar de eerste synode der
Afqescheidenen te Amsterdam als afgevaardigde van Overijs
sel.
En hiermee zijnwe gertaderd tot de belangrijkste ..kerkelijke"

periode uit het leven van Kampens eerste ouderlinq.
Llit het tijdperk 1836~1840 weten we heel wat van hem.
Het waren zeer bewogen jaren in het jonge leven van de

8) ]. lanse. Beknopt Historisch Overzicht, pag. 5.
9) Dr.]. C. van der Does. De Afscheiding in haar wording en begin

periode, pag. 232.
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Afgescheiden kerk, jaren, waarin de kenmerken van een "crisis
der jeugd" zich op velerlei wijze openbaarden.

Jaren van strijd, allerlei moeiten, Ielle vervolging, boete en
gevangenis, innerlijke tweespalt, groeiende onenigheid, her
haalde botsing van niet bij elkaar passende karakters, conserva
tisme en synodocratie; kortom: doorIopend tekort aan gezond
kerkelijk besef.
Bij al deze verwikkelinqen staat Hoksbergen in de voorste

ge1ederen. Hij strijdt, praat, schrijft en beslist mee. Hij gaat
daarbij eigen wegen en laat zich niet wegdringen van zijn
plaats.
Hij worsteIt mee om te komen tot een geeigend kerkelijk

leven en schroomt niet zich los te maken van anderen als hij
meent dat God dat van hem verlangt. Daarbij zijn de vaderen
van weleer hem het lichtende voorbeeld. En wat zij schreven
is voor hem als zijnde Gods Woord geIijk.
We willen bij deze zeer belangrijke jaren wat uitvoerig

stilstaan.

Er waren voldoeride redenen voor de Afgescheidenen om
eens in generale synode bijeen te komen. Immel's de Afge~
scheidenen werden bitter vervolgd.
Die vervolgingen waren het gevolg van het feit dat de Re~

gering meende dat de Afgescheidenen door hun afscheiding
van de door de Regering gereglementeerde Herv. kerk zich
buiten de wet hadden geplaatst en dus niet behoorden tot de
bestaande godsdienstige gezindten, die volgens art. 191 van de
Grondwet recht op bescherming hadden.
De Afgescheidenen daarentegen pretendeerden: Niet wij zijn
een nieuwe kerk, doch de Herv. kerk is een nieuwe creatie,
die voor deze eeuw nirnmer bestaan heeft. Wij zijn, juist door
afscheiding, weer geworden wat we vroeger waren: de aloude
Gereformeerde kerk.
Vele adressen waren den Koning al aangeboden, waarin de

Afgescheidenen vroegen om bescherming en vrijheid van ver
gaderen.

11 December 1835 kwam het koninklijke antwoord op aI
deze adressen. Kort en goed verbood de Koning elke verqade
ring der Afgescheidenen. Op een voorwaarde wilde de Koning
hen wel bescherming verlenen: aIs de Afgescheidenen een

216



nieuw reqlement aannamen, orde en rust niet door hen zouden
worden verstoord en zij niets zouden begeren wat eigendom
was van de Herv. kerk.

Het was voor de AfgescheLdenen onmoqelijk om op deze eis
in te gaan. Zij stonden op het standpunt niet staatsgevaarlijk
te zijn en meenden recht op bescherming te hebben. Zij hielden
zich er van overtuigd dat de Koning verkeerd ingelicht moest
zijn.

Een gezamenlijk adres, waarin exact hun gevoe1ens waren
weergegeven, moest de Koning weI tot een ander inzicht bren
gen.

Zo kwam op 2 maart 1836 de generale synode vande Afqe
scheiden kerk te Amsterdam bijeen. Men vergaderde op een
bovenkamer in het huis van de schoonmoeder van ds. Scholte,
de weduwe Brandt, aan de Lijnbaangracht. Het huis had in
de geve1 de naam: "De Drie Fonteinen".

Tien dagen kwamen de Afgescheidenen daar in het diepste
geheim bijeen. Het waren 11 ouderlinqen, waaronder de 35-
jarige Hoksbergen, 5 predikanten en 1 candidaat, nml. van
Raalte, de beroepen predikant van Genernuiden en Masten
broek.

Deze predikanten behoorden beslist niet tot de oudere gene~
ratie. De praeses, ds. Scholte, was 31 jaar. Ds. de Cock, de
scriba, 35 jaar, En de anderen ver beneden de dertig. Dus alle
maal "baarde1oze knapen".
Vee! en velerlei arbeid is op de bovenkamer van het huis "De

Drie Fonteinen" verricht. Aan al die arbeid nam ouderling
Hoksbergen nauwgezet deel.
Toen de zaak van ds. J. van Rhee, die op gespannen voet

Ieefde met het zevende gebod, behande1d werd, was Hoksber
gen een der commissieleden. Deze commissie adviseerde een
stemmig tot afsnijding over te gaan.
Een gedegen adres werd opgesteld om persoonlijk aan Z.M.

den Koning te worden aangeboden. Dit adres telde niet min
der dan 30 gedrukte bladzijden. WeI een bewijs hoevee1werk
in weinige dagen verzet werd.
Het werd ook noodzakelijk geacht een .rvraaqboekje" te

hebben, voor kleine kinderen ingericht en dat tevens een hand
leiding moest zijn bij het eerste onderwijs. Om dat samen te
stellen werd een commissiebenoemd, waarin naast ds. Scholte
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?n ds. v. Velzen ook onze ouderling Hoksbergen zitting had.
Hieruit blijkt dat men van de aanwezige ouderlingen de Karn
per voorganger daartoe het best in staat achtte. Geen geringe
eer voor "Dirk~Oom", zoals Hoksbergen in de wandeling ge~
noemd werd.

En als dan later de zaak van de zgn. "Oefenaars" aan de
or de komt, wordt hi] opnieuw in een commissie benoemd met
een ouderling uit A~sen en ds. H. de Cock. Het typeert de geest
van de synode dat ze juist deze drie voorstanders van het
oefenaarschap in deze commissie zette om over deze zaak te
rapporteren. Dat was vanzelfsprekend een kolfje naar de hand
van Hoksbergen en men kan er op vertrouwen dat hij zijn
visie met gloed verdedigde. Het is dan ook stelliq voor een niet
gering deel aan Hoksbergen te danken dat art. 2 van het corn
missierapport aldus luidt: "Tot dat einde (nl. het stichten in
de onderlinge samenkomsten) zal een iege1ijk zijne gave ten
nutte der gemeente besteden, hetzij in het voorlezen van Gods
Wet en W oord, of eene stoffe van eenen regtzinnigen Predi
kant; of indien de bekwaamheid bij een of ander lidt mogt zijn,
om, naar de begeerte der gemeente, Gods W oord eenvoudiq
lijk en bekwamelijk uit te leggen en toe te passen, zal hij zich
schuldig achten, deze gave, tot stichting der gemeente, op woe
ker te leggen" 10).
We zullen laten zien, hoe Hoksbergen juist dit artikel

gebruikte om zijn positie als lerend ouderling in Kampen te wet
tigen. Men kan zonder enig bezwaar aannemen dat Hoksbergen
van harte heeft ingestemd met het typisch reformatorische be
sluit over de zgn. "feestdagen", want daarin zag hij een recht
streeks teruggrijpen naar eenzelfde besluit der "Dordtse Vade
ren", die hij bijna verafgoodde; dat besluit luidde:
. "Daar de Heilige Schrift even sterk de gelovigen vermaant,
om te staan in de vrijheid, waarmede Christus hen heeft
vrijgemaakt, als tot het in acht nemen der goddelijke ordon
nantien, zoo zal men zich in de gemeente Christi zorgvuldig
wachten, om, nevens de stipte heiliging van's Heeren dag, de
menschen te verpligten tot het vieren van zoogenaamde Feest
daqen, welke de Heere niet in Zijn W oord verordineerd heeft.
De dag des Heeren is door God zelven geheiligd, en wij kun-

10) Acta 1836,art. 56.
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nen en mogen daarbij door menschelijke bepalingen geene an~
dere Feestelijkheid voegen. De zes werkdagen zijn van God ge~
geven, om te arbeiden: men zal op die dagen wel te zamen
komen, om uit en naar den W oorde Gods gesticht te worden,
mits men maar niet de conscientie der menschen binde tot de
onderhouding van door menschen vastbepaalde en jaarlijks ge~
regeId wederkeerende feestdagen; men zal in deze het gemoed
volkomen vrij laten" 11).

Toen de synode werd gesloten en de acta waren vastgesteld,
werden deze nagezien en in or de bevonden door een commissie
van vier: 2 predikanten en 2 ouderlinqen, waarvan een Dirk
Hoksbergen was. Hierrnede is voldoende aangetoond welk een
beIangrijke roI Hoksbergen speelde in het prille kerkelijk leven
der Afgescheidenen.

Hoksbergen is veilig uit Amsterdam thuisgekomen. Hij had
op de synode veel eer mogen ontvangen. Doch zijn hart was
niet gerust. Duidelijk besefte hij, dat er op de synode spannin
gen waren geweest, die men niet had vermogen weg te nernen.

Van het begin af heeft Hoksbergen de controverse de Cock
Scholte zien groeien. Nauwgezet blijft hij de gang van zaken
voIgen.

Ds. SchoIte stond bij hem niet in een aI te goed blaadje. Hij
vertrouwde hem niet vanwege zijn kerkrechtelijke principes, of
misschien beter gezegd: vanwege het ontbreken van enig kerk
rechtelijk beginsel. Hij had het allanq gemerkt: Scholte kroop
de Dordtse Vaderen niet in alles na. En die vrijbuiterij stond
hem tegen.

Vele vraagstukken beroerden de Afgescheiden kerken. V ra
gen als: Wat is de kerk? Welke kinderen mogen er gedoopt
worden? Wat betekenen de woorden: "In Christus geheiligd?"
enz. waren schering en inslag in de gesprekken. In al deze
kwesties stond ds. de Cock tegenover ds. Scholte en Hoksber
gen koos steeds de partij van eerstqenoemde.
De spanningen in de kerken waren van dien aard dat er vol

doende reden was om na een jaar weer als synode bijeen te
komen. In 1837 yond dat te Utrecht pIaats.

Beroering ontstond vooral door een voorgenomen wijziging

11) Acta 1836, art. 63.
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van de [)ordtse kerkenordening. Hoksbergen had het in Am
sterdam meegemaakt dat men daar voorlopig afgesproken had
bij deze D.KO. te blijven, omdat dit de historische lijn was.
Doch na de snyode had cis. Scholte al vrij spoedig pogingen in
het werk qesteld om deze D.KO. buiten werking te stellen. De
ze was volgens hem te verouderd.
Trouw geholpen door ds. Gezelle Meerburq begon ds. Schol

te op diverse provinciale synodes te pleiten voor een KO., die
slechts wat algemene richtlijnen bevatte en dus meer vrijheid
aan de kerken en de kerkelijke personen gaf.

En Scholte kreeg zijn zin. Enkele provinciale synodes namen
een Scholtiaanse KO. aan en men stuurde deze K.O. aan ver
schillende gemeenten in den lande toe.

De Afgescheidenen in het Noorden en Oosten van ons land
waren verontwaardigd over dit eigenmachtig optreden.

Onder deze verontwaardigden is ouderling Hoksberqen van
Kampen een der meest fellen. Ook hij heeft de nieuwe Schol
tiaanse KO. gelezen en gemerkt dat deze alles uit de KO. ver
wijderd heeft wat maar enigszins heenwees naar de invloed van
de Overheid in kerkelijke aange1egenheden. Dit streven van
Scholte prikkelt het verzet bij Hoksbergen. Oer-conservatieve
boer als hij is, zweert hij nu eenmaal bij wat de vaderen hebben
gezegd en gedaan.

"Met de vadercn" zo schrijft hij ergens, "wi! ik blijven be
lijden dat in religieuze verschillen de regering wat te zeggen
heeft .orn eenmaal een beslissend einde te maken". Hoksbergen
kan niet dulden dat men "de vaderen beschuldigt van verkeer
de practijk en onkunde".
Heel kernachtig zegt hij ergens dat hij de beqeerte heeft de

vaderen "van verre na te kruipen". Hij durft eenvoudig "hun
werk niet te verbreken, vrezeride dan Gods oordelen niet te
zullen ontqaan".
Met diep ontzag denkt Hoksbergen aan de zgn. beroemde

synode van Dordrecht. Hij heeft er geen oog voor gehad dat
die roern over Dordt berustte op de macht van de Overheid en
op de verbeelding van het nageslacht. Juist die sterke arm van
de Overheid had de synode van Dordrecht meer kwaad dan
goed gedaan. Maar voor Hoksbergen stond zulk een critiek vrij
wel gelijk met majesteitsschennis.

Het is hem volkomen ernst. Met opgestoken zeil reist hij, als
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enige afgevaardigde van Overijssel, naar Utrecht, vastbesloten
daar de strijd met Scholte aan te binden.

De Provinciale synode had hem een lastbrief meegegeven.
Hij kende die uit het hoofd. " ... wij hadden uit Groningen,
Drenthe, OverijsseI en Gelderland, van de afgevaardigden te
Utrecht lastbrieven, om de Synode van Dordrecht met de kerk
orden onveranderd te bewaren ... "12).

Denken we ons de situatie goed in. De synode ging verqade
ren, toen de vervolging het felst was. Nagenoeg al de 24 sy
nodeleden, die te Utrecht samenkwamen, konden stuk voor stuk
getuigen van de smaad en hoon, de verdrukking en vervolging,
die zij telkens moesten verduren. Ze konden spreken van de
hoge boetes door menigeen betaald en van de weken, ja maan
den, die zij in gore gevangenissen hadden doorgebracht. Die
verdrukking ondervonden ze zelfs bij de aanvang van de synode
en tijdens de synode. We zeiden: er waren 24 synodeleden, en
dat waren er net vier teveel. Want er was een oude wet van
Napoleon, die bepaalde dat een·politieke vergadering niet meer
dan 20 personen mochtbevatten.
Die wet werd nu in Utrecht toegepast op deze kerkelijke ver

gadering. Er behoorde dan ook stellig zelfverloochening en
moed toe om als afgevaardigde deze sarnenkomsten bij te
wonen. Nacht en daq stond voor de ingang van het gebouw
een schildwacht met zijn geweer om niemand boven het beruch
te twintigtal toe te laten.
Toch zijn aIle 24 synodeleden binnengekomen. Via verbor

gen achteruitqanqen zag men kans de "overtollige" leden hin
nen te loodsen.

Om nu niet door de schildwacht te worden afgewezen als
men zich buiten het gebouw begaf, besloot men gedurende aIle
dagen dat .de synode zou vergaderen in het gebouw te blijven.
Zo zijn de broeders daar 14 dagen en nachten bij elkaar ge~
bleven. Ze aten, dronken en sliepen gemeenschappelijk in de
zelfde vertrekken, waar ze ook vergaderden. Elke avond kniel
den ze neer 'en baden tezamen. Hetzelfde deden ze 's morgens
bij het opstaan. Knielend ook openden en sloten zij hun verqa
deringen.
Wie dit zo leest zou wellicht denken, .dat de synodeleden in

12) "AfgepersteVerklarinq", 1861,pag. 4.
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de beste harmonie de zaken van hun kerk behartigden.
Niets is minder waar.
Hoe het daar soms toeging heeft Hoksbergen ons verteld in

1861.
•.Te Utrecht was men bij de drie weken vergaderd, over de

artikelen van de kerkorde van de Dordtsche Synode, en andere
reglementen, waar ik toen eens mijn breeder H. de Cock op een
morgen vroeg boven in de zaal in een vertrek vond, schreijende
van mcedeloosheid, dat hij wegens den strijd, in dat vuur onder
die Cajaphassen hare zale zoo heet was, als hadden wij in den
winter .als het hard koud was, geen ander vuur noodig gehad,
als de zaal dagelijks te bezoeken, want ik moest hem nog woor
den van troost tcespreken, omdat ik wist, dat die korte ver
drukkinge niet was te waardeeren tegenover de eeuwige heer
Iijkheid, daarop volgende. Sommige spraken dagelijks op de
vergaderinge, dat de duivel zelve rondwandelde door die
zaal" 13).
.Een triest beeld zoals men ziet. De felle vervolging van bui

ten vermocht niet te verhinderen dat de synodeleden soms als
leeuwen en beren tegenover elkander stonden.

Om het optreden van Hoksbergen tijdens en na de synode
qoed te verstaan; moeten een paar merkwaardige feiten ver
meld worden.
De Praeses van deze synode was ds. v. Velzen, van wie een

tijdgenoot getuigde, dat. hij niet vrij te pleiten was van dubbel
zinnigheid, twistgierigheid en heerszucht. Als scriba fungeerde
ds. Scholte. Deze twee, die later felle tegenstanders werden,
bleken op deze synode een van hart en een van zin te zijn.
Zonderling was ook, dat alle synodeleden gedwongen wer

den een "acte van verbindtenis" te tekenen, aIleen geldig voor
deze synodevergaderingen, waarbij ieder beloven moest .miet
enige menschelijke schriften, maar Gods Woord alleen voor
een zekeren en ongetwijfelden regel des geloofs zal houden en
gebruiken." en dat hij "in deze gansche Vergadering niets zal
voorhebben dan de eere Gods. de rust der Kerk en voornamelijk
de behoudenis van de zuiverheid der leer."
Niettegenstaande al deze mooie woorden beleefde Hoksber-

13) Idem. pag. 5.
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gen het dat juist deze synode een menselijk geschrift tot regel
des geloofs maakte en zulks bindend aan de kerken oplegde.

Hij zag de onrust gebracht in de kerk, omdat de synode de
leer niet zuiver hield,

Met groeiende ergernis zag Hoksbergen het gebeuren dat in
plaats van de oude K.O. een nieuwe kerkenordening (feitelijk
een vierde Formulier van Enigheidl) aan de kerken werd opqe-
drongen.

Fel is het protest van ds, de Cock tegen al "die nieuwiq
heden". Hoksbergen en nog vier ouderlingen stonden hem moe
dig en vastberaden ter zijde. 't 'Mocht alles niet baten. De
nieuwe K.O. werd aanvaard en het daarin vervatte vierde For
mulier van Enigheid werd .Jcerkelijke wet".
Toen de synode ook aan de kerken de verplichting oplegde,

een ouderling of diaken niet meer om de twee jaar te doen af
treden, doch bepaalde dat voortaan ambtsdraqers geacht we~~
den "voor het leven" gekozen te zijn, stond Hoksberqen op
nieuw aan de zijde van ds. de Cock, die ook deze "wet" niet
aanvaarden kon.

Zijn "vriend en breeder" ds. de Cock heeft op deze synode
min of meer in het hoekje der verdachten gestaan. Uit het feit
dat Hoksbergen onvoorwaardelijk steeds zijn partij .koos, zal
wei verklaard moeten worden dat Hoksbergen op deze synode
niet in een commissie werd gekozen. Men keurde hem hier wei
nig eer waardig. Zo b.v. werd hem slechts een1ll,aalverzocht.een
bepaalde vergadering met dankgebed te sluiten. Dit gebeurde
na een felle afgebroken discussie over de invoering. van de
nieuwe K.O.
Voor hij in gebed ging, verzocht hij de vergadering eerst te

zingen ps. 119 : 67 en 68, waarin deze regels nit vs. 67:
"Maak in Uw WOOl'd mijn gang en treden vast",
en
"Verlos mij, Heer, van's mensen overlast!"

en uit vs. 68:
"Ik stort bedrukt gehe1e tranenbeken,
omdat men U gehoorzaamheid ontzeqt
en zich niet schaamt uw wetten te verbreken" 14) .

14) Zie Acta-Utrecht-1837, art. 97.
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Dit tekent kernachtig de situatie, waarin Hoksbergen zich
toen gevoelde!

De Acta van deze synode zijn later verschenen, voorzien
van een voorwoord, geschreven door de praeses, ds. v. Velzen.
Enhet typeert opnieuw de situatie dat ds. Scholte weigerde dit
voorwoord mede te ondertekenen. Het is hem al te gortig, zo
als uit enkele aanhalingen te begrijpen valt:

"Daar zijn menschen, die het oude begeren omdat het oud
is, anderen haken naar het nieuwe uit zucht naar verandering:
belden zullen geen behagen vinden in de bepalingen en veror
deningen der Synode, maar beide miss en ook het kenmerk der
ware schriftgeIeerden" 15).

"Thans ook is een iegelijk verplicht, zich daaraan (nml. aan
de nieuwe K.O. L.) te onderwerpen. Indien er zijn, die eiqen
dunkelijk daarvan wilden afwijken, die zouden groot kwaad
doen ... "
"Zoo zouden ook thans sommigen kunnen opstaan, om met
schoonschijnende taal de Gemeente te vervoeren, tweedragt te
zaaijen, en haar tegen de dienaars, die God gezonden heeft,
op te zetten. Maar gelijk de vergadering van KORAH,
DATHAN en ABIRAM met allen die hen aanhingen, de
plagen des Almagtigen ondervonden, zoo ook zouden nu alle
beroerders der Gemeente het ongenoegen en den toorn Gods op
zich laden. Een iegelijk zij daarom gewaarschuwd" 16).

En daar konden Hoksbergen c.s. het mee doen!

Het is te begrijpen dat door deze synodale besluiten twee
spalt onder de Afgescheidenen ontstond.
Bedroefd, verontwaardigd en boos keerden de broeders ds.

de Cock, Hoksbergen e.a. naar huis terug. Ze reisden samen
en zullen veel met elkaar te bespreken hebben gehad.
Bedroefd waren zij vanweqe de tweespalt in de kerken, over

de grote onertigheid der breeders op de synode; en veront
waardigd dat de meerderheid het aangedurfd had "de oude
palen te verzetten" door een gloednieuwe K.O. vast te stellen.

Boos waren ze vooral over de dogmatische inhoud van dit
vierde Formulier.

15) Voorwoord pag. IV.
16) Idem pag. VII.
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Ds. de Cock bezweert de breeders dan ook niet toe te geven
en in hun verzet tegen deze nieuwe K.O. niet te verslappen. In
Zwolle namen ze afscheid van elkander. Hoksbergen reisde
door naar Kampen. de Cock zette zijn tocht voort naar het
Noorden.
Bij zijn thuiskomst viel hij van de ene verbazing in de andere.

Hij trof daar collega van Raalte bij zijn vrouw aan. Deze was
hem voor qeweest, doodsbenauwd voor een kerkscheuring en
had kans gezien Frouw Venema. de Cock's echtqenote, om te
praten en samen trachtten ze nu de Cock aan het verstand te
brengen dat de geschillen toch niet zo groot waren!! Een groot
deel berustte op misverstand en de Cock mcest toch niet zo
wantrouwend zijn! Het is schier onbeqrijpelijk, doch de Cock
liet zich overtuigen .

..Toen lei hij", zo schreef Hoksbergen later ... zijn hoofd in
Dehaas (Delila's) schoot!" 17)

Samen trokken de Cock en van Raalte er nu op uit de kerken
in het Noorden te beweqen toch de nieuwe K.O. te aanvaarden,
hetgeen hen ook lukte.
Ook schreven zij een brief aan de breeders in Overiissel, van

wie ze vermoedden, dat deze de zwenking van de Cock niet
zo maar aanvaarden zouden.
Nu wat Hoksberqen betreft was dit vermoeden wel juist.
Wie de .Jigging" van Hoksbergen kende, kon zich moeilijk

in de reactie van hem verqissen.
Want uit de verschillende geschriften van die tijd krijgt men

de indruk dat Hoksberqcn kerkrechtelijk vee! dingen zuiver
heeft gezien. In bepaaldo meninqen echter had hij zich vastqe
beten. Die meningen waren nogal subjectief. Hij kan nmI. qe
rangschikt worden onder die mensen, die het ..bevindelijke"
Ieven hoog achten. Hoksbergen bedoelde daarmee: het werk
dat God doet in de harten der geIovigen. En hij zei daarvan,
dat dat werk Gods overeenkwam met Gods Woord,

Zeker, Hoksbergen erkende weI dat het Woord Gods boven
de Innerlijke ervaring uitqaat", maar als hij geen kans ziet om
enkele dinqen, waar hij tegen is, met de Schrift rechtstreeks af
te wijzen, gebruikt hij de indirecte redenering: de innerlijke
mens is er tegen en wat die voelt is van den Heiliqen Geest en

17) Afgeperste Verklarinq, 1861.pag. 6.
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DUS volgens de Heilige Schrift, en daarom is datgene, dat de
innerlijke ervaring afwijst, ook met de Schrift in strijd" 18).

In Utrecht had Hoksbergen ervaren dat men weinig arqu
menten nit de Bijbel had gebruikt om de nieuwe K.O. er door
te krijgen. Schriftuurlijke tegenargumenten had ook hij niet tot
zijn beschikking gehad, doch hij redeneerde: Ik voel voor me
zelf dat dit niet goed is. Oat is iets van den Heiliqen Geest en
DUS is die drang en behoefte om mij er tegen te verzetten
uit God. Gods WOO1'd in mij dwingt mij tot verzet.

Daar kwam natuurlijk bij zijn conservatieve opvatting.
Met anderen heeft hij al jarenlang aIle .mieuwlichterii" be

streden. Na de Afscheiding had hij uitentreuren verklaard in
alles te willen vasthouden aan de leer, de tucht en de dienst
der Dordtse Vaderen. Al had hij van kerkrecht niet zo veel
verstand, pcrsoonlijk voelde hij de Utrechtse besluiten als een
verraad aan de goede zaak. Voorts: Hoksbergen moest niets
hebben van een macht van zgn. meerdere vergaderingen. Hij
noemde de afgevaardigden naar de synode "knechten", waar
mee hij bedoelde dat ze hun last, hun opdracht, hadden ontvan
gen van de plaatseIijke kerken. Daarom wenste hij synodebe
sluiten niet zo maar zonder meer bindend te aanvaarden.

Aan de kerkeraad diende de eindbeslissing te blijven. Deze
moest nagaan of de "knechten" weI goed gehandeId hadden.
En hij is voor zichzelf rotsvast overtuigd dat hij zich als
"knecht" gehouden heeft aan de lastbrief, die de provinciale
synode van Overijssel hem meegegeven had. De anderen, die
overstag waren gegaan, hadden woordbreuk qepleeqd, maar hij
niet. Oat stond voor hem als een paal boven water.

Onze Kamper voorganger weigerde dan ook beslist de nieu
we kerkwet te aanvaarden, daar hij zich niet wilde laten rinqel
oren door "jonge leeraars met bisschoppelijke allures!" zoals hij
zei. 't Was dus te begrijpen dat hij de zwenking van de Cock
niet nam en hij kon niet aanvaarden dat de Noordelijke pro
vincies overstag waren gegaan.
Os. de Cock - Hoksbergen weI kennende - stelde alles in

't werk om een scheuring te voorkomen. Een bespreking te
Zwolle liep echter op niets uit.
Dan - op 18 nov. 1837_:_komt er een provinciale verqade-

18) v. Raalte:Wat was de Geref.Kerk,pag. 40. '
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ring te Nieuwleusen, iets ten noorden van Dalfsen.
Er is een persoonlijkc brief van ds. de Cock ingekomen en in

deze brief beleed de Cock schuld dat hij zich door wantrouwen
had laten misleiden.

Hij roept de breeders op tot eenheid en vraagt hen hun ver
zet tegeh de nieuwe K.O. te laten varen, want zo schreef hij:
"Het wantrouwen dat ik had, was ongegrond" 19).

Het moet daar in Nieuwleusen heet zijn toegegaan.
Os. v. Raalte en ds. Brummelkamp deden al hun best de

U.K.O. zo onschuldig mogelijk voor te steIIen. Doch de Hoks
berqen-qroep bleef Eel protesteren tegen deze onschuldige
voorstel1ing van zaken. "Met grotE; hevigheid" lanceerden zij
de beschuldiging dat de synode door het veranderen van de
D.K.O. de grond van de Afscheiding had verlaten. De hele ver
gadering mislukte.

"Met grote onstuimigheid en drift" werden de beschuldiqin
gen opeengestapeld en ze "verhinderen met veel onstuimiq
heid en wanvoegelijkheid, om bedaard en met orde de ont
roerde gemoederen inlichting te geven" 20).

Onverrichter zake keerde men naar huis terug.
Doch beide partijen zetten na de vergadering de strijd voort.

Hoksbergen zal nooit toegeven, doch anderzijds zal zijn teqen
stander ds. van Raalte, predikant te Genemuiden en Masten
broek, niet ophouden om de nieuwe K.O. door de Overijsselse
kerken aanvaard te krijgen. 20 kwam hij ook in Kampen achter
Hoksbergens schapen aan jagen. Meerdere malen kwam hij
hier om - buiten de kerkeraad om - de gemeenteIeden te be
invloeden en het hoofd te doen buigen voor de nieuwe kerk
wet en zich desnoods te distancieren van Hoksbergen. Het re
sultaat is alleen dat Hoksbergen van de weeromstuit hoe langer
hoe halsstarriger wordt. Zo'n "kiend" als ds. van RaaIte zal
hier eens komen vertellen - achter zijn rug om - wat Hoks
bergen doen moet!

Hij voelde zich voor God verantwoordelijk om te waken over
de kudde en om toezicht te houden over de leraars die wat
nieuws en vreernds willen invoeren.

19) Zie v. Raalte, a.w. pag. 34.
20) F. L. Bas, Kruisdominees, pag. 36.
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De Kamper kerkeraad besloot dan ook "de jonge vossen
vroeg te vanqen", en bepaalde dat ds. van Raalte hier niet meer
zou mogen komen preken en geen sacramenten zou mogen be
dienen.

Ds. v. Raalte had niet anders verwacht. Trouwens zelf had
hij zich voorgenomen geen diensten meer te zullen verrichten
in die gemeenten, die de nieuwe kerkwet niet aanvaarden wil
den.

Voor de kerk van Kampen was de consequentie hiervan dat
er nu niemand meer was die de sacramenten bedienen zou.

Wel had Hoksbergen nog op ds. de Cock gehoopt, doch deze
stelde hem ook teleur. Hij schreef nrnl. aan Hoksbergen dat hij
"wijl daaruit broedertwisten met de andere leraars zouden ont
staan, de sacramenten bij hen niet langer kan bcdienen".

Uit een geschrift van Hoksbergen blijkt dat ds. V. Raalte ook
niet altijd consequent aan zijn standpunt vasthield, doch be
hoorlijk met de nieuwe kerkwet manoeuvreren kon.

"Ds van Raalte heeft hier eenige gemeenten genoodzaakt
om de Kerkeordening aan te nemen, of hij wilde er geen kin
deren doopen, hoewel hij in andere gemeenten, daar men hem
niet toestond te prediken, gezegd heeft: "gij behoeft de artike
len niet aan te nemen", De opzieners der Gemeente [esu Chris.
ti te Hasselt zullen hierin der waarheid weI getuigenis willen
geven, hoewel Z.W.Eerw. daar naderhand gedoopt en ge~
predikt heeft, ook zonder dat zij de Kcrkeordeninq hebben aan
qenomen" 21).
Indien dit geen insinuatie doch waarheid is wat Hoksbergen

hier zegt, kunnen we ons voorstellen wat een kwaad bloed die
houding van van Raalte qezet moet hebben bij een man als hi],
die een bepaalde mening tot het bittere einde vasthield.
Zo brak het jaar 1838 aan. Het zou het meest bewogen jaar

in her leven van Kampens eerste ouderling worden.
Nu en ds. van Raalte en ds. de Cock de sacramenten niet

meer kwamen bedienen, zag het er naar uit dat de Kamper
gemeente gedurende lange tijd deze "zegelen van Gods Ver
bond" niet meer zouden ontvangen.

Doch Hoksbergen tobde daar niet zo lang over.
Was hij geen Ierend ouderling, nag wel door ds. de Cock

21) Hoksbergen: Twee Brieven, pag. 12.
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bevestigd in het ambt? En heeft deze laatste hem niet de zorg
voor de Kamper kuddedringend op het hart gebonden?

En dan: hebben ook niet de eerste Christengemeenten uit
haar midden een voorganger geroepen, die Woord en sacra
menten bediende?
Zeker, Hoksbergen begreep wel, dat de aloude D.K.O. hier

andere regeIs stelde, maar in de noodsituatie waarin de Kam
per gemeente nu geraakt was (en volgens hem toch zeker niet
door eigen schuldl ) moest die D.K.O. op dit punt dan maar
buiten werking worden gesteld. Naar zijn innerlijke overtuiging
had hij de zorg voor de kudde en als die zorg vereiste dat hij
de sacramenten ging bedienen, dan moest die innerlijke over
tuiging aIs zijnde Gods Woord door de gemeente ook aan
vaard worden!
Wanneer we zijn latere tegenstander - zijn medeouderling

G. Vos - op dit punt moeten geloven, dan heeft Hoksbergen
op een zondag in het begin van 1838de gemeente voorgesteld
"met een schreijende toon" 22) dat er iemand in het midden
gekozen moest worden, die de kinderen zou dopen en het H.
Avondmaal zou bedienen. Hij zou uitgeroepen hebben: "Kiest
u toch zo'n man. Er zijn aI vier kinderen die gedoopt moeten
worden. Die moqen toch niet ongedoopt voort blijven leven.
AIs u mij daarvoor niet gebruiken wilt,' kiest u dan desnoods
iemand, die de gave van het woord niet heeft. Ik zal dan weI
de gemeente blijven voorgaan. Maar zo kan het niet Iariqer".
Natuurlijk was er wel wat weerstand te overwinnen, vooral

bij zijn medc-ouderlinq D. van Spijker en nog een vier- of vijf
tal leden der 'gemeente.
Maar de rneerderheid, niet sterk in de leer, noch minder in

gewijd in de artikelen van een kerkenordening, ging uit van de
noodsituatie en had een schier onbeperkt vertrouwen in haar
voorganger. De zaak yond voortgang en vanzelfsprekend werd
Hoksbergen gekozen. Ouderling van Spijker en nog enige an
deren namen dat echter niet en verlieten de gemeente om zich
later aan te sluiten hi] de groep van ds. Ledeboer 23).

22) Hoksbergen, Afgeperste Vcrklarmq,' pag. 5,
23) Ds. L. G. C. Ledeboer werd in 1839 Ned. Herv. predikant te Bent

huizen, doch om zijn strijd tegen de gezangen, reglementen en ondertekeninqs
formulier op 13 nov. 1840 geschorst. Sloot zich voor enkele jaren bij de Af~
gescheidenen aan om daarna op zichzelf te blijven staan en al rondreizende
overa! Ledeboeriaanse gemeenten te stichten. "
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Zo is Hoksbergen in feite predikant van Kampen geworden,
al heeft hij die titel nooit willen dragen en steeds van zichzelf
gezegd dat hij slechts .Jerend ouderlinq" was. De zondag na
dit voorgevallene doopte hij 4 kinderen, waaronder een van
hemzelf.

Deze - volgens de D.K.O. illegale - doopsbediening heeft
heel wat deining veroorzaakt. Hoksbergen deelde in een brief
zijn besluit aan ds. ds Cock mede en deze reageerde onmiddel
lijk.

"Met bedroeving heb ik den brief van Breeder Hoksbergen
gelezen", zo begint deze zijn antwoord. En Hoksbergen krijgt
een geduchte vermaning: dit eigenmachtig optreden verbreekt
alle orde in de kerk. Het oordeel en de zending (van een die
naar) moet aan de "gemeenschappelijke opzieners der kerk"
gelaten worden. Zonder deze kan niemand wettig Dienaar des
Woords zijn." Laat dan die vreemde Concepten tach varen en
keer weder met herroeping van het verkeerde tot de van den
Heere gestelde orde!" 24)
Hoksbergen bleef het antwoord hierop niet schuldig. Schreef

ds. de Cock hem een brief van 6 kantjes, hij antwoordt met een
van 20. Heeft de Cock hem beschuldigd dat hij kerkrechtelijk
onordelijk gehandeld heeft, met ettelijke voorbeelden tracht hij
aan te tonen dat de Cock en zijn mede-predikanten het niet
beter hebben gedaan. "Gij wilt mijn optreden nu zoo ordeloos
noernen: doch al willen mij de andere Leeraars er gaarne uit
stooten, ik kan het niet beteren. Ik weet dat zij gaarne dien
modderigen en lastigen steen uit Sion willen weg werpen am
den Tempel te kunnen bouwen, naar het afbeeldsel van een
mensch, en niet zoo als de Heere op den berg toonde"25).

Behalve dit merkwaardige beroep op de Bijbel, citeert hij ook
uitvoerig vader Brakel. En wat de Afgescheidenen betreft: "Ik
kan gemakkelijk aantoonen dat zij het pad onzer Vaderen ver
laten hebben" 26).

"Niet te vergeefsch hebben onze WIJZE en VROME voor
vaderen in het zoo doorluchtige en beroemde Synode van
Dordrecht, weI voorziende dat eenige veranderingzieke geesten

24) Twee Brieven, pag. 9.
25) Idem, pag. 17.
26) Idem, pag. 23.
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eenmaal nog zoeken zouden hierdoor de kerk te bederven, dat
er geene nieuwe gezangen in de kerk zouden worden ingevoerd, -
onze eeuw echter die de wijsheid onzer Vaderen dwaasheid
acht, en waanwijs alles tracht te vernieuwen, te veranderen en
te verbeteren, heeft den raad der ouden verlatencle met Reha
beam, ook in deze eigen zin en wil gevolgd. Maar waarlijk
met geen .beter gevolg dan deze dwaze koning, de ONWIJZE
ZOON van Salomo: want helaas men ziet de Gemeente des
Heeren gedeeld en gescheurd, de gemoederen verhit, de stich
ting belemmerd en Gods waarachtige dienst, waarvan alles,
tijdelijk en eeuwig heil hangt verachterd.
Zoo had ik ook gedacht en denk ik nog over onze wijze en

vrome vaders; en ik denk juist over de Utrechtsche nieuwiq
heidzoekers als ds. de Cock over de gene waartegen hij in 1834
waarschuwde; maar waarheid blijft waarheid, al veranderen de
menschen, die waarheid geschreven hebben.

Och! Domine de Cock, gaf God u oogen om te zien, gij zoudt
het zwaard niet langer tegen ons en tegen u zelven uittrek-
k I" 27)en.

Ook het slot van de brief typeert hem:
"Ik had nog weI lust, om in eenvoudigheid des harten deze

zaken met u uit Gods Woord te onderzoeken: ik zal Uew. nog
als een broeder ontvangen, gij hebt nog wel plaats bij mij, al
gaat het mij nu, met Uew. als Uria bij David.
Intusschen wensch ik van harte weder de oude vereeniging

en betrekking met u, gelijk in de dagen van weleer; hetwelk
ik echter in genen anderen weg begeer, dan naar de raad
van Salomo (Spr. 22 : 28) "Set de oude palen niet te rugge,
die Uwe Vaderen gemaakt hebben" 28).

En toch wie deze brief in haar geheel leest, verwondert zich
over de Schriftkennis en de moedige taal, waarmee deze land
bouwer en teler van de Zalker aardappels, zijn standpunt ver
dedigde en zijn verkregen ambt beschermde.

Maar de deining bleef natuurlijk bestaan.
Op 9 juni 1838 vergaderden de kerken in dit ressort in classi

caal verband te Mastenbroek. Ds. de Cock was zelf aanwezig

27) Idem, pag. 24, 25.
28) Idem, pag. 31.
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en was zelfs praeses.
Natuurlijk kwam het illegale handelen van Hoksbergen ter

sprake. Ds. de Cock stelde voor op deze vergadering nog eens
stuk voor stuk de artikelen van de D.KO. te gaan vergelijken
met de nieuwe KO. van Utrecht.
Sommigen wilden liever heel de zaak maar laten rusten, maar

de meerderheid keurde deze gang van zaken goed. Ver kwam
men echter niet!

Elke wijziging lokte tegenstand uit. En toen men aan art. 4
gekomen was, dat over de Diensten handelde, toen protesteer
den Hoksbergen en zijn medestanders onstuimiq tegen de uit
voerige bepalingen inzake de roeping tot de dienst des Woords,
die daarvoor in de plaats gekomen waren,

Toen ontbrandde de strijd pas goed.
De Cock stelde Hoksbergen en zijn Zwolse medebroeder in

staat van beschuldiging en eiste schuldbelijdenis. Deze op hun
beurt constateerden dat de U.KO. de bron van alle ellende was
en zij eisten dat deze class is deze nieuwe kerkwet zou verwer
pen.

Doch ds. de Cock was niet van plan zich aan de mening
der broeders te onderwerpen. Hij achtte het uit den boze dat
een mindere vergadering de besluiten van een meerdere verga~
dering verwierp. Een of meerdere leden mogen niet in opstand
komen tegen het gehele lichaam!

En daar zat hem juist de kneep. De oppositie wenste niet het
bindend gezag van de meerdere vergaderingen te erkennen. En
verklaarde ronduit dat de praeses hen alleen nog maar van nut
kon zijn als hij met woord en daad wilde tonen de nieuwe KO.
te verwerpen.

Ds. de Cock week niet. En terecht, diverse artikelen van de
D.KO. waren overtreden en hij wist dat ook aan te tonen.

Met ernst en vrijmoedigheid bestrafte hij Hoksbergen c.s.,
maar de meerderheid der vergadering nam dit niet. Zij oordeel
de dat er in Kampen geen sprake was van enige wandaad.

Een der broeders vermaande ds. de Cock onder tranen om
toch niet voort te gaan op de ingeslagen weg "tot ergernis der
oprechten en tot scheuring der gemeenten".

Helaas, men yond niet de weg tot elkander. Bij het uit el
kander gaan waren de gemoederen nog meet verhit dan toen
de vergadering begon.
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Hoe ge1aden moet de sfeer geweest zijn toen men negen
dagen later weer tezamen kwam, nu als provinciale vergadering
te N ieuw leusen. (18 juni 1838).

Tot die geladen sfeer hebben de beide predikanten de Cock
en van Raalte het hunne wel bijgedragen. Want direct na de
mislukte classisvergadering van Mastenbroek togen ze op reis
langs alle Overijsselse kerken om ze vast voor te bereiden op
de komende provinciale vergadering van Nieuwleusen. Een
kerkscheuring hing in de lucht!

Dat deze beide predikanten eerst de kerken afreisden was
het logisch gevolg van hun kerkrechtelijke principes.

In Ieite erkenden zij de zelfstandigheid der plaatselijke kerk
niet, zoals Hoksbergen juist wel deed. Zij zagen de Afgeschei~
den kerk als een grote Iandskerk, waarvan de plaatselijke kerk
een soort afdeling vormde. De Cock en van Raalte beschouw
den zich dan ook als een soort kerkleiders over alle kerken, van
daar b.v. de Cock's presidium te Mastenbroek. Voor hen had
hun rondreis langs de kerken niets illegaals. Hoksbergen van
zijn kant kon hierin weinig anders zien dan een "bisschoppelijke
allure".

Toen de afgevaardigden op de provinciale vergadering te
Nieuwleusen bijeenkwamen en aan ds. de Cock opnieuw het
presidium werd opgedragen, werd door het Iezen van de no
tulen van de classisvergadering te Mastenbroek de zaak meteen
scherp gesteld. Immers via die notulen werden Hoksbergen c.s.
beschuldigd van .
a. verwerping der kerkelijke orde.
b. verleiding van getrouwe leraars.
c. het onwettig uitoe£enen van het ambt van Dienaar des

Woords.
Ds. v. Velzen, predikant te Amsterdam, hier ook al teqen

woordiq, beproefde zijn kerkrechtelijke theorieen aan de man
te brengen, maar het mocht niet baten.
Hoksbergen en zijn Zwolse collega verdedigden zich geducht,

maar het liep uit op een "wanordelijk getwist".
Ds. de Cock maakte er een eind aan, stelde aan allen de

vraag of Hoksbergen c.s. te bestraffen waren; to en de meer
derheid hierop bevestigend antwoordde, drong hij er sterk op
aan dat deze schuld zullen belijden.

Schouwenburg van Zwolle las toen namens zijn kerkeraad
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een soort "acte van Afscheiding" voor, Afgevaardigden uit
Kampen (Hoksbergen) Zalk, Deventer, Mastenbroek en Rou
veen betuigden instemming met dit stuk en verlieten "en bloc"
.de vergadering. De achtergeblevenen besloten de heengegane
"scheurmakers" in hun ambt te schor sen en bij volharding in
het kwaad van hun ambt vervallen te verklaren.

Hiermee was vier jaren na het begin der Afscheiding de
eerste scheuring in de Afgescheiden kerk een Ieit.

En qelijk het meermalen op synodes gebeurt: men was be
gonnen met lcerkwesties (o.a. de kinderdoop) en geeindigd in
een ordekwestie.

Haast vanzelfsprekend werden Hoksbergen c.s. voor scheur
makers uitgemaakt, waarmede deze het natuurlijk niet eens
waren.

In zijn brochure, gericht tegen zijn vroegere medeouderling
G. Vos, schreef Hoksbergen in 1861 omtrent dit punt:

" ... nu noemt hij diegene Supratisten (bedoeld is: Separa
tisten ), die tegen die verandering (van de KO.) hebben ge~
protesteerd. G. Vos meet dit woord op hem zelven of de Chris
telijke Afgescheidenen overbrenqen, die zich van de Synode,
gehouden te Dordrecht, hebben gesepareerd en losgemaakt en
voor hun zelven nieuwe reqlementen, met statuten verandering
in de kerkorden met vijf nieuwe artikelen hebben gemaakt te
U h "2'9)tree t , . . .
Elders schreef Hoksbergen reeds: "Zij die met mij op de

Utrechtsche synode geweest zijn, en der waarheid getuigenis
willen geven, weten hoe laag de meeste Predikanten, op de Va
deren gevallen zijn; dit heeft mij menige wond in mijn binnen
ste toegebragt" 30).

DatzeUde had hij kunnen schrijven over de vergadering te
Nieuwleusen. Tot in het diepst van zijn ziel getroffen reisde hij
naar Kampen terug. Hij had iets ervaren van wat kerkelijke
politick is. Hij meende de dingen veel Schriftuurlijker te zien
dan zijn schorsers! En met bitterheid sprak hij jaren later nog
over het Ieit dat van Velzen op de terugreis van Nieuwleusen
de opmerking maakte "dat de nieuwe reglementen er door zou
den, al zou men daardoor een gehele provincie kwijt raken".

29) Hoksbergen,AfgepersteVerklaring, pag. 4.
30) Twee Brieven,pag. 24.
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Maar nog waren zijn beproevingen niet ten einde. Tien dagen
later - op 28 juni 1838 - kwam hij met andere afgevaardig~
den van de protestereride gemeenten van Zwolle, Deventer,
Kampen, Hasse1t, Zalk, Rouveen, Mastenbroek, Woerden,
Linschoten en Hattem ten huize van Carel Tobias van Ommen
te Zwolle bijeen, zo lezen we in "Kruisdominees" pag. 30.

"Allereerst zorgen de samenvergaderden voor een heruitgave
van de Dordtse Kerkenordening. Zij willen daarmee tonen, dat
zij "die gereformeerd zijn en door Gods genade wensen te
blijven, geen de minste behoefte aan wat nieuws hebben" en
zich .miet verenigd vinden met degenen, die van de paden der
Dordtsche vaderen afwijkeri". Zij nemen dan ook "de Dordt
sche kerkenordening geheel en onveranderd aan, of schoon er
artikelen in gevonden worden, welke "zij thans onmogelijk kun
nen naleven, in een tijd als deze, nu de kerk onder het kruis
is ....r r
Ter sprake kwam ook het bedienen van Doop en Avondmaal.
Hoksbergen deed het voorstel dat allereerst een plaatselijke

gemeente iemand uit haar midden of van buiten zou verkiezen
om de sacramenten te bedienen. Daar kwam het voor Hoks
bergen juist op aan: die roeping door een bepaalde gemeente.
Daar zat voor hem de wettigheid van de "zending',' of "orde~
ning" op vast. Maar slechts twee afgevaardigden steunden dit
voorstel. De anderen waren er tegen, sommigen zelfs heel fel.

Zo eensgezind men was over de Dordtse kerkenordening, zo
twistziek blijken de afgevaardigden t.a.v. deze kwestie, Hooq
lopende ruzies waren het gevolg. "Zeer twistend en onver
enigd" ging men uit elkaar.

De situatie bleef zeer verward. Hoksbergen voelde het aan
komen: het beste zou zijn, dat hij zich met zijn gemeente maar
stil terugtrok en hier in Kampen de gemeenschap met elkaar
trachtte te bewaren. Want al die kerkelijke vergaderingen
brachten maar twist en tweedracht voort. En zijn godsdienstig
boerenhart gruwde daarvan.
Hij is zeer "beroerd" als hij overdenkt dat het onder de broe

ders hard tegen hard gaat. In die overtuiging werd hij nog meer
bevestigd toen hij in Kampen vernam dat de. .xlraaibare" ds.
van Raalte in het najaar van 1838 op een classisvergadering
te Zwolle zijn best deed om de nieuwe U.K.O. maar af te
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schaffen en weer te keren tot de D.K.O. "ten believe van de
afgescheurCle gemeenten" en "tot bevrediging en vereniging
der (eigen) ontroerde gemeenten". Maar de classis weigerde
dit unaniem en verklaarde het optreden van Hoksbergen uit den
boze en voortspruitend uit bandeloosheid.

Zo eindigde het voor Hoksbergen zo veel bewogen jaar 1838.
Wat zou het nieuwe jaar brengen? Spoedig zou hij het weten.
Naar zijn overtuiging zag hij een tweede ramp over de Afge~
scheiden kerk komen.

Vanaf het begin der Scheiding (1834) had men er op ge~
staan erkend te worden als de ware Gereformeerden. "Wij
kunnen niet verzaken, wat Uwe Majesteit in de eerste plaats
van ons eischt, dat wij Gereformeerden zijn ... " zo staat er in
een "Ootmoedig Srneekschrift" van ds. de Cock aan Koning
Willem I.
Die naam "Gereformeerd" was voor hen een belijdenis: De

Afgescheidenen waren er van overtuigd de echte voortzetting
van de kerken uit de grote Reformatie te zijn. En juist om die
belijdenis werden zij vervolgd en verdrukt.
Die verdrukking en vervolging zouden ophouden als zij be~

reid waren een andere naam aan te nemen en aIle historische
rechten prijs te geven.
Vijf jaar hield men deze pretentie vol. Toen capituleerden de

Afgescheidenen. In dec. 1838 vroeg de gemeente van Utrecht
onder leiding van ds. Scholte vrijheid van vergaderen aan. Zij
presenteerde zich inderdaad onder een andere naam: Christe
lijke Afgescheidene gemeente en diende bij de Regering een
Huishoudelijk Reglement in. In feite verloochende men hier
mede het principe de voortzetting te zijn van de aloude Gere
formeerde kerk.
Aanvankelijk was de verontwaardiging over deze daad bij de

broeders groot, doch het duurde niet lang of ook de di. de Cock,
Brummelkamp en van Velzen volgden ds. Scholte op deze weg.
Hoksbergen begreep dat de verwijdering tussen hem en de

Cock e.s. nu groter dan ooit was en vroeg zich af hoe dat ooit
weer kon goed komen. Voor hem is het nu zaak vast te hou
den aan de naam "Gereformeerde Gemeente onder het kruis",
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dezelfde naam, die ds. de Cock gebruikt had direct na zijn
afzetting.

Die naam was trouwens ook in overeenstemming met de
Geref. kerken uit de 16e eeuw. Toen werden zij ook zo ge~
noemd om der vervolging wil. En Hoksbergen wilde liever .
kwalijk behandeld worden, dan ooit in te stemmen met een aan
vrage om vrijheid op voorwaarden, die de schijn zouden wek
ken dat zijn gemeente een nieuwe secte was.

Het jaar 1840bracht nieuwe beroering in het nog steeds on
rustige kerkelijke leven van die dagen.
De synode van Amsterdam, waar de Afgescheidenen weer

eens bij elkander zouden komen, was op komst.
Enkele maanden daarvoor had ook Hoksbergen een brief

van ds. de Cock ontvangen. Deze brief werd geschreven op
aandrang van de provinciale vergaderingen van Groningen en
Drente en behelsde een "Opwekking" aan de "broeders die nu
in onmin met of in vervreemding van de kerk leven", met het
verzoek schriftelijk hun bezwaren ter synode te brengen, op
dat getracht kan worden een oplossing van de geschillen te
zoeken. Ruiterlijk erkende de Cock daarin dat door de invoering
van de U.K.O. menige moeilijkheid was ontstaan en dat door
"verkeerdelijk toeqepaste kerktucht" een scheuring was ont
staan.
Over dit "vredesaanbod" van de Cock wilde men wel eens

praten. VeIe afgevaardigden gingen dan ook op 11 juni 1840
naar het huis van Jochem Kok, een ouderlinq te Mastenbroek,
waarover deze en andere zaken gesproken zou worden.
Helaas was het antwoord der "Dordts~Gereformeerden" niet

verzoeningsgezind. Ze eisten oprecht schuldbelijdenis. Men
mcest de onrechtvaardig behandelde breeders eerst maar eens
om vergeving komen vragen. Bovendien zij behoefden niet
weer te keren, doch de Afgescheidenen moesten tot hen weder
keren. En bij de eiseri die zij stelden was oak deze, dat zij, die
zich "scnuldig gemaakt hebben aan het verloochenen van de
naam "Gereformeerd" en het wegschenken der goederen en
rechten van de Gereformeerde kerk, dit bij de bevoegde autori
teiten herroepen en terug beqeren".

Tot zover was men het weI met elkaar eens.
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Maar over een andere kwestie ontstonden grote moeilijk
heden. Men greep de gelegenheid aan om in de toekomst te
trachten in een meer geconsolideerd kerkverband te leven,

Aangezien geen enkele predikant der Afgescheidenen zich
bij de groep had aangesloten, baarde de kwestie van de voorzie
ning in de Dienst des Woords en der sacramenten grote zor
gen.

Hoe moest daarin worden voorzien?
Een aantal afgevaardigden, waaronder Hoksbergen, stonden

op het standpunt dat de gemeenten het recht had den een voor
ganger uit haar midden of van buiten te beroepen, die Woord
en sacramenten zou mogen bedienen.

Anderen daarentegen wilden dat, staande de vergadering,
aan vijf oefenaars een schriftelijke machtiging werd verleend
"om als dienaars van Christus voor de kerk onder 't kruis Gods
Woord te verkondigen en het heilige bondszegel te bedienen".

En deze laatsten wisten hun wil door te drijven.
Hoksbergen spuwde natuurlijk vuur en vlam. Hij voelt niets

voor een predikant in algemene dienst, die niet eerst door een
bepaalde gemeente was verkozen. Aan dit grondprincipe voor
de wettigheid van het ambt hield hij ook hier, onder qelijk
gezinden, vast.
Teen ze merkten dat dit grondprincipe losgelaten werd,

zochten Hoksbergen en zijn rnedestanders hun papieren bij el
kaar en verlieten de vergadering. Het was echter voor hem een
grote slag dat zijn mede-ouderlinq G. Vos het in deze kwestie
niet met hem eens was en vanaf deze dag boterde het niet
meer tussen deze twee,

Na het vertrek van Hoksbergen c.s. nam de vergadering te
Mastenbroek het ornstreden artike1 aan. Aangezien er echter
geen tijd meer was voor de bevestiging en de handaplegging
der vijf aangewezen oefenaars, besloot men dat dat maar a.s.
zondag te Zwolle moest gebeuren. Inderdaad yond deze beves
tiging te Zwolle wel plaats, doch vanwege het geheimzinnige
en onordelijke optreden der "ambtdragers" ontstonden hieruit
diverse conflicten. Als dan twee van de vijf naar Hoksbergen
vluchten om hulp en troost, toont deze zich onverzoenlijk. Men
heeft hem op de bijeenkomst te Mastenbroek niet voor "vol"
aangezien, goed, dan moeten de breeders van hun eigen daden
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de gevolgen maar dragen. En hij verwijst de troostzoekenden
naar ouderling Vos, die het te Mastenbroek zo gloeiend met
hen eens was geweest ...

Van nu af aan zocht Hoksbergen zijn kracht in een volledig
isolement. Hij heeft nu genoeg van al die kerkelijke verqaderin
gen. Wei schijnt er op 1 en 2 juni 1841 te Kampen nog een bij
eenkomst te zijn geweest van de .Dordts-Gereformeerden".
waar Hoksbergen eveneens aanwezig was en zelfs als lerend
ouderling werd erkend. maar van samenwerking met de an
dere gemeenten is toch feitelijk geen sprake meer.

Mogelijk was hij ook nog tegenwoordig op de algemene ver
gadering te Linschoten, die op 4 en 5 juni 1844 werd gehou~
den. Zo hij daar het eedsformulier ondertekende, werd hij daar
na inderdaad als prcdikant erkend. In een oud jaarboekje van
de Geref. kerk yond ik de vermelding "ouderling Hoksbergen
oefenaar, 5 juni 1844 - 6 februari 1870 predikant". Dit zou dus
voor zijn aanweziqheid te Linschoten pleiten. Andere bronnen
daarentegen vermelden dat de algemene vergadering te Lin
schoten hem juist een vermaning deed toekomen, omdat hij
zich zo afzijdig hield. Het laatste is weI het waarschijnlijkst.
Het heeft er aile schijn van dat Hoksbergen na 1840 met zijn
gemeente een gehee! eigen weg is gegaan. Wij verne men dan
ook niet zo vee! meer van hem en slechts zo nu eudan duikt
zijn naam nog eens op.

Zo bijvoorbeeld in 1850 to en er "verschrikkelijke twistingen"
in zijn gemeente plaats vonden.

De groep Hoksbergen schijnt oorspronkeliik vergaderd te
hebben in de Hofstraat, mogelijk in de werkplaats van de Mr.
Timmerman van Dijk, Maar in 1850 wendde de predikant, zoals
wij Hoksbergen nu weI mogen noernen, zich tot de Regering
met het verzoek om finantieele steun voor het stich ten van een
kerkgebouw. WeI werd dit verzoek afgewezen. maar de ge~
meente wist toch zelf voldoende geld bijeen te brengen om voor
f 810.- op Burgwal 20 een brouwerij aan te kopen, die als
kerk kon worden ingericht. Het is de ons allen zowel bekende
.Klumpieskarke" .
Voor Hoksbergen moet het bezit van een eigen kerkgebouw

een grote voldoening betekend hebben, maar zijn vreugde werd
vergald door een geweldige ruzie die nu in zijn gemeente ont-
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stond en waarin hij zelf ten nauwste betrokken was.
Het is niet geheel duidelijk wat nu precies de oorzaak van

deze "verschrikke1ijke twistingen" in Hoksbergens gemeente
geweest is.

Os. Schouten suggereert in zijn "Gedachtenisrede" 31) dat
enkele gemeente1edenzich niet konden verenigen met het isole
merit en zich liever weer bij de gemeenschap der Christelijke
Afgescheidenen wilden aansluiten. In de "Levensbeschrijving
van Prof. Brummelkamp" 32) wordt de mening geuit dat de
ruzie ontstond over Hoksbergens ambtsgewaad. Aanvankelijk
stond hij in Overijsselse boerendracht, het korte buisje met de
vele knopen, op de preekstoel. Op een gegeven oqenblik ver
scheen hij echter in het zogenaamde ambtsgewaad van de teen
malige predikant: steek, bef en korte brock. Dit namen enkele
gemeenteleden niet met als gevolg grote verdeeldheid.
Hoksbergen zelf schrijft in 1861 over die zaak het volgende:
" ... daar was een gemeentevergaderinge over stoffe1ijke

zaken buiten mijn persoon, daar twist ontstaan was, en dat
schoot bitterheid onder de leden: ik konde beide in geschif geen
ge1ijk geven, dat was mij onmogelijk; nu wierde door zeven
leden een beschuldiginge in een brief op mij gebracht, waarin
ten laatste ook wierd gevonden eene aanmerkinge op eene leer;'
rede over 2 Tim. 2 : 19, waar ik de leer der verkiezing en ver
werping uit verklaarde. Toen wierd mij door die zeven voorge~
houden, of ik die leer op de predikstoel mogte verhande1en; ik
zei ja, daar geene menschen waren konde dat ook niet, waarop
ik de geheele gemeente te zamen liet komen, om dat verschil te
beslissen: toen wierden de beschuldigers in het oriqelijk gesteld,
waarop die leden door de gemeente gingen, om er wat te laten
teekenen: zoo is toen het getal aangegroeid tot dertien in getal,
voIgens het zeggen van G. Vos, en zij verlieten de gemeente,
niet uit een vast geloof, maar uit partijschap, eerst namen ze
de toevlucht tot onder de kruisgezinden te Zwolle, om daar eene
vereniging mede aan te sluiten ... maar te Zwolle dit ver
nemende, die schrikkelijke twistingen hier in Kampen, en onbe
tameliike beschu.Idiginge op haar voorganger geworpen was,
wilden die hunne inlijvingen niet. Nu was voor haar die weg
afgesneden, nu keerden zij haar tot de Christelijke Afgeschei~

31) M. Schouten, Gcdachtenisrede, pag. 12.
32) A. Brurnmelkarnp, Levensbeschrijving, pag. 435.
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denen en die hun beqinsel, welke hun te voren zoo bitter tegen
de borst was. Nu riepen zij de leeraars in van de nieuwe reqle
menten en statu ten en wier den bij hun ingelijfd en wierden een
nieuwe qemeente. Zie daar, dit is wel duidelijk, dat dit niet
uit het geIove was, naar Gods wet en tot zijn eere: maar om·
zich maar een weq te kiezen door nood" 33).

Veel wijzer worden we er niet van. WeI blijkt dat zijn oude
tegenstander, de ouderling G. Vos, een beIangrijke rol speelde
in deze geschiedenis en ook dat de twist zo hoog liep, dat de
malcontenten zich afscheidden en een eigen gemeente te Kam
pen stichtten 34). Zij institueren volgens Dr. F. L. Bos op 5
maart 1851 te Kampen een Christelijke Afqescheidene Ge
meente, welke aanvankelijk vooral door ds. D. Postma van
Zwolle 35) doch vanaf 1853 door een zoon van ds. Hendrik de
Cock qeleid werd.

Natuurlijk had deze groep aanvankelijk geen eigen kerkqe
bouw.
De heer Don, de gemeente-archivaris van Kampen, was zo

vriendelijk mij mede te delen dat zij eerst bijeenkwamen in de
bakkerij van de diaken Heukels, een hoekhuis op de Burgwal,
schuin tegenover de toenmalige Infirrnerie, nu Jeugdherberg.
Voldcende stoelen en banken waren in het vergaderlokaal

niet of althans niet voldoende aanwezig, zodat de.aanweziqen
verzocht moest worden deze zelf mede te nernenl

33) Hoksbergen, Afgeperste Verklaring, pag. 8.
34) Behalve oud. G. Vos en diaken J. Henkels. worden ook genoemd

oud. D. Buijs en diaken J. Grootenhuis.
Zie: M. Schouten a.w. pag. 12.
35) Genoemde ds. D. Postma was predikant te Zwolle van 1849-1858.

Het is van hem bekend dat hij energiek getracht heeft de Afgescheidenen,
die via 5 scheuringen in 6 groepen uit eIkaar gegaan waren, weer tot elkan
der te brengen.
Vanuit Zwolle schijnt hij een behoorlijke invloed gehad te hebben op de

gang van zaken hier in Kampen. Hf had hier goede vrienden.
Wanneer_ hij in jan. 1852 een beroep ontvangt uit Amerika zijn er ook

Kampenaren, die hem smeken toch in Nederland te blijven. We noteren
uit het boek van Ds. G. C. P. van del' Vyver: "Professor Dirk Postma"
pag.85:
"Sodanige versoek het ook van persone buite die gemeente van Zwolle

gekom. J. [ans, Kampen, 19 Jan. 1852, versoek Postma om te bly, .miet aileen
ten belange van Gods Kerk maar ook voor het vaderland". D. Buijs, Kam
pen, 21 Jan. 1852 versoek: "Och bltjf toch bij ons". T. Ruijs Kampen, 24
Jan. 1852, skryf dat Amerika "onze beste dienaars te willen ontnernen",
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Deze groep, die aanvankelijk slechts 13 personen telde, is
wel zeer snel gegroeid. Reeds in 1854 bestond deze gemeente
uit 300 zielen, Ds. de Cock en zijn kerkeraad waren dan ook
spoedig gedwongen naar een betere behuizing om te zien. In
de Hofstraat achter de Burgwalkerk werden een paar percelen
aangekocht, die tot een soort kerkgebouw werden ingericht.
Tot tweemaal toe moest dit gebouw vergroot maar toch bleek
het op den duur te klein. Toen dan ook een geschikt perceel op
de Burgwal te koop werd aangeboden, besloot de bijeenqeroe
pen gemeentevergadering voor f 20.000,- dit te kopen.

Op de plaats van het herenhuis kwam de tegenwoordige
Burgwalkerk te staan en de bijbehorende stal werd omgebouwd
tot pastorie.

Daar Ds. Klinkert te Zwolle gedurende het bovengenoemde
conflict een zeer loyale houding ten opzichte van Hoksbergen
had aanqenomen, door te weigeren de malcontenten op te
nemen, geraakten hij en Hoksbergen op zeer goede voet.

Deze toenadering van Hoksbergen was voor Ds. Klinkert de
aanleiding om nogmaals een poging aan te wenden om de Karn
per predikant en zijn "smalle" gemeente weer opgenomen te
krijqen in het kerkverband.
Aanvankelijk blijkt Hoksbergen hiervoor gevoeld te hebben.
Toen in 1851 te Apeldoorn een synode van de "Dordts~

Gereformeerden" gehouden werd, bracht ds, Klinkert, namens
de Hoksbergengroep te Kampen het verzoek over om wederorn
met de Kruisgezinden (= Dordts~Geref.) verenigd te mogen
worden. De synode benoemde een commissie, hestaande uit
de twee predikanten Klinkert en Plug en nog twee ouderlingen
om de zaak te onderzoeken. Deze commissie werd naar Kam
pen gezonden met de opdracht de gemeente voor te stellen "of
zij verklaren met de leer, tucht en dienst onzer vaderen ver
eenigd te zijn". Tevens zou breeder Hoksbergen zich aan een
klein onderzoek moeten onderwerpen, opdat hij in de toekornst
" in volle rechten" door aIle gemeenten erkend zou kunnen wor
den.

Maar die laatste voorwaarde was natuurlijk net iets teveel
voor de 51-jariqe ouderling, die reeds dertien jaar zijn gemeente
"met stichtinq" was voorqeqaan. Reeds eerder had hij een der
gelijk onderzoek afgewimpeld met de woorden: "Zollen de
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kienders de vaders ondervragen?" Hij weigerde en de vereni
ging ging natuurlijk niet door! Weer had Hoksbergen ,.last"
van een kerkelijke vergadering ondervonden!

Zo bled hij en zijn volgelingen in het isolement.
Zij bleven in dit isolement, ook teen in 1869 te Middelburg

een vereniging tot stand kwam tussen de Christelijke Afge~
scheidene Gemeenten en de Kruisgezinden 36).

Waarom Hoksbergen teen niet toegegeven heeft, is niet hele
maal duidelijk. Hij kon toch niet meer fulmineren tegen de
Utrechtse kerkorde, want dat struikelblok was reeds in 1840
opgeruimd. Ook was men in de Christelijke Afgescheiden kring
reeds lang teruggekomen van de "zonde" (zoals Hoksbergen
het noemde) om autorisatie bij de Regering aan te vragen. Veel
plezier had men van die autorisatie nooit gehad en zeker na
1850 was zij niet meer actueel. Zelfs kon voor hem het bezwaar
niet meer gelden dat hij door de anderen niet als voorganger
erkend zou worden. De Kruisgezinden hadden te Middelburg
ook op dit punt volledige 'genoegdoening gekregen.

Was het de halsstarrige boer die weigerde of weI de vrees
dat hij niet meer zou meetellen indien zijn gemeente samen
smolt met de Christelijke Afgescheidenen, wijl hij wist niet in
de schaduw te kunnen staan van de zo bekende ds. W. H.
Gispen, toentertijd predikant te Kampen?

Of was het wellicht de angst dat zijn gemeente opnieuw in
groepjes zou uiteen vallen, indien de vereniging plaatsvond?

Wij kunnen naar zijn motieven slechts gissen.
Een feit is dat het in deze tijd weer kraakte in zijn gemeente.

Verscheidene leden wilden langzamerhand wel eens een an
dere voorganger hebben, Tot deze opposanten behoorden voor
al zij, met wier geld het gebouw aan de Burgwal was gekocht
en reeds jarenlang op de terugbetaling van het door hen ge~
leende geld wachtten, maar steeds van Hoksbergen te horen
kregen: er is geen geld!

Op 6 februari 1870 ziin de gemoederen in de gemeente van
Hoksberqen zo verhit dat de opposanten het kerkgebouw met
een ketting afsIuiten en door de politic laten -bewaken. Zij wil
len geld zien en beqeren een nieuwe voorganger.

36) Met aIle aandrang was ook Hoksbergen door de Provo Synode van
Overijssel van de Chr. Afgesch. Geref. Kerk opgeroepen om te herenigen.
Zie: C. Veenhof: Prediking en Uitverkiezing, pag. 262 .
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De laatstgestelde eis was overbodig. Reeds op 16 januari
had de voorganger, strijdensmoe, zijn ambt neergeIegd met een
preek over Openbaring 3 : 1~6. Twee weken later nam hij van
zijn gemeente afscheid met een preek over Hand. 20 : 28~32.
Paste hij wellicht dat Bijbelgedeelte op zichzelf toe?

Misschien hebben al deze moeilijkheden zijn dood verhaast,
want geen twee weken later, op 19 februari 1870, des middags
om 5 uur stierf deze merkwaardige man, die vele fouten en ge~
breken gehad heeft. doch wien toch stellig geen innige vroorn
heid ontzeqd kan worden, en op zijn eigen wijze niet meer
dan .Jcneqt" heeft willen zijn van zijn Heer.

Combineren we wat we uit verschillende bronnen 37) heb
ben geput, dan is de verdere geschiedenis van deze Dordts
Gereformeerde gemeente als voIgt:

Na Hoksbergens overlijden was het met de bloei van de ge~
meente vrijwel gedaan. In 1871 gaan 22 leden onder leiding
van ouderling Van der Veen tot de Christelijke Gereforrneer
de kerk (ontstaan te Middelburg 1869) over.

In nov. 1871 wordt oefenaar Elias Fransen bevestigd en
leggen de ouderlingen Kloosterziel en Hulleman hem de han
den op. Als predikant heeft hij hier gearbeid tot 21 maart 1886
toen hij vertrok naar Lisse,
Door zijn toedoen kwamen tot stand "De Statu ten der

Dordtsch Gereformeerde Gemeente te Kampen".
In de vakante tijd, die nu volgde, werd enkele malen de

dienst waargenomen door de door ds. P. Los te Goes tot pre
dikant geordende oefenaar Diedericus Wijting. Deze werd be
roepen, bedankte, werd later opnieuw beroepen en deed 6
mei 1888 zijn intrede.

Een "tere kwestie" die in Goes niet opgelost scheen, werd
hier door ds. Fransen uit Lisse op de kerkeraad gebracht, met
als gevolg dat ds. Wijting door de Classis voor 6 weken werd
geschorst.

Deze accepteerde de censuur niet, scheidde zich af en preekte
voor een gedeelte der gemeente (waaronder ouderling Post) in
het gebouw voor "Christelijke Belangen", het tegenwoordige

37) J. [anse, Historisch Overzicht, pag. 13-24 en 34, 35.
F. L. Bos, Kruisdominees, pag. 34.
C. Veenhof: Prediking en Uitverkiezing, pag. 306-310.



City-theater. Na 9 maanden ontving ds. Wijting een beroep
van de Oud-Gereformeerde gemeente te Zeist en vertrok daar
heen in juni 1889.

Een deel der uitgetredenen keerde nu met schuldbelijdenis
terug.

De diensten werden nu waargenomen door ds. Maliepaard
van de V rije Gemeente te Den Haag en dhr. Snappert, oefe
naar te Nijkerk.
't Schijnt dat ds. Maliepaard .Jiet smeulend vuur" dat be

stond tussen enkele kerkeraadsleden en ds. Fransen van Lisse
aangewakkerd heeft. Oat geschil werd weI bijgeIegd, doch
nieuw verzet openbaarde zich tegen de oefenaar Snappert.

Dan breekt het jaar 1891 aan. Wellicht door invloed van ds.
Maliepaard wilde een deel der gemeente onder leiding van J.
Post en W. van Dijken zich als Vrije Gemeente institueren,
het andere deel onder Ieiding van de Groot en Fikse wilde bij
het kerkverband blijven. De beide laatsten reisden naar Lisse
en confereerden daar met ds. Fransen en zijn kerkeraad en
werden door deze als "provisionele ouderlinqen" aangesteld.
Men gaf hun een brief mee,waarin de mededelinq dat de .xnide
ouderlingen" udt hun functie waren ontzet.

De kerk werd op raad van .Lfsse" en de advocaat Mr. J.
Nanninga Lliterdijk gesloten. De Rechtbank te Zwolle wees
het gebouw toe aan de groep Fikse en de Groot. De anderen
traden uit, namen notulen en officiele stukken mee die later
met opzet werden verbrand 38).
Deze laatsten verqaderden in een huis tinde Groenestraat,

waar ds. Maliepaard vaak preekte. Hieruit is de tegenwoordige
Oud-Gereformeerde gemeente ontstaan, die haar kerkgebouw
heeft op de Burgwal, even voorbij de Lutherse kerk.

De groep Fikse en de Groot beschouwden zich als de wet
tige voortzetting van de Dordts-Gereformeerde gemeente en
ontving in sept. 1893 ds. Adriaan Janse, een vroegere oefenaar
van de Dolerende kerk te Sloten, als predikant.

Tijdens diens ambtsperiode was er slechts eenmaal twist,
toen ouderling Bosch wegens afkeer van ds. Janse niet meer
in de kerk kwam.
Ook lazen we dat in deze tijd de organist Sollie ontslag werd

38) Uit dit feit zal wel verklaard moetenworden het gebrek aan histo
risch materiaal, waardoor een studie ais deze zozeer bemoeilijktwordt.
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gegeven omdat de kinderen van Nijhuis aanboden het orgel
gratis te bespelen.

2 nov. 1898 vertrok ds. Janse naar Barneveld.
Dan is de gemeente 6 jaar vakant. In die vakante tijd weer

diverse moeilijkheden. Een beschuldiqinq tegen ouderling J.
Meurer heeft tot gevolg, dat deze zijn ambt neerlegt (1902).
Het volgende jaar verlieten drie kerkeraadsleden: W. Fransen,
J. Fransen en D. v. d. Velde de vergadering van de kerkeraad
en werden niet meer als lidmaten erkend.

Op 7 Iebr. 1904 bevestigde ds. J. Overduin zijn zoon Daniel
Cornelis Overduin, oefenaar te Lisse, als lerend ouderling al
hier. N a in 1905 geexamineerd te zijn werd hij op 5 juni door
zijn vader als predikant bevestiqd.

Een poging om met de Oud-Gereformeerde gemeente weer
een te worden, strandde op de onverzoenlijke houding van de
oud-Gereformeerde ouderling Post.

Oct. 1906 vertrok ds. Overduin naar Amsterdam.
Dan voIgt een vakante tijd van 26 jaar.
In 1907 kwam een vereniging tot stand tussen de na 1869

nog overgebleven Kruisgezinden en de Ledeboerianen, Kam
pens afgevaardigde, ouderling Fikse, maakte de officiele ver
eniging te Rotterdam mee.

April 1908 ontstond er een kwestie tussen de ouderlingen
Fikse en Room met als gevolg dat de laatste zijn ambt neer
legde.

Een hernieuwde verzoeningspoging met de Oud-Cerefor
meerden bleef zonder resultaat,

28 oct. 1913 besloot de kerkeraad de naam van Dordts-Ge
reformeerde Gemeente los te laten en de naam Gereformeerde
Gemeente aan te nernen.
Eindelijk, herfst 1932, ontving de gemeente een nieuwe pre

dikant in ds. Johannes Vreugdenhil, gekomen van Bruinisse.
In 1938 vertrok deze naar Rijssen en werd opgevolgd door

ds. Herman Liqtenberq, die hier tot 21 juli 1942 bleef.
Het volgende jaar - 9 juni 1943 - kwam ds. Vreugdenhil

voor de tweede maal naar Kampen. Slechts een jaar diende hij
nog de gemeente en stierf 19 juli 1944.

25 juni 1947werd Ds. Adrianus Verhagen, van Lisse komen
de, alhier bevestigd door ds. R. Kok van Veenendaal.

Deze ds. Kok werd in 1950 geschorst en afgezet. Opnieuw
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scheuring in de Gereformeerde gemeenten. Os. Kok en zijn
volgelingen traden uit en sloten zich later in 1959 aan bij de
Chr. Geref. kerk,
Onder leiding van Os. Verhagen werd het "Klumpieskarke"

aan de Burgwal op 16 sept. 1951 gesloten en op dinsdag 18.
sept d.a.v. het riieuwe gebouw aan de 2e Ebbingestraat, op de
plaats waar vroeqer de gemeentelijke plantenkas had gestaan,
in gebruik genomen.
In 1953 volgde een nieuwe scheuring in de Gereformeerde

gemeenten tengevolge van het conflict rondom dr. Steenblok,
waardoor de Geref. gemeenten in twee groepen uiteenvielen.
Noch met ds. Kok, noch met dr. Steenblok is de Kamper Ge

reforrneerde Gemeente meegegaan.
Os. Verhagen verliet in de zomer van 1955 de gemeente van

Kampen en sinds 2 sept. 1958 heeft de Geref. gemeente aan de
Ebbingestraat weer een predikant in ds. J. van Haaren.
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1. Ned. Herv. kerk.
3 kerkgebouwen: Bovenkerk, Broederkerk, Noorderkerk, -
5 predikanten : ds. J. L. Meesters.

ds. J. van Malenstein.
ds. J. Ewoldt.
ds. A. H. Sonnenberg.
ds. A. H. Nijkamp.

2. Geref. kerk (syn.).
2 kerkgebouwen:

3 predikanten

3. Geref. kerk (Vrijgemaakt).
1 kerkgebouw
5. predikanten

4. Chr. Geref. kerk.
I kerkgebouw
1 predikant

5. Geref. Gemeente.
1 kerkgebouw
1 predikant

6. Vrij-Oud-Geref. Gemeente.
1 kerkgebouw
1 predikant

7. Oud-Geref. Gemeente.
1 kerkqebouw
geen predikant.

Burgwalkerk (Burgwal 60).
Westerkerk (Wilhelminalaan97).
dr. D. van Swiqchem.
ds. W. H. Melles.
ds. G. Brinkman.

Nieuwe kerk, Broederweg 34.
ds. C. H. Lindeboom.
ds. G. Visee.
ds. O. W. Bouwsma.
ds. J. O. Mulder.
ds. J. Vonkeman (Zuld-Afrfka].

Buiten-Nleuwstraat 67.
ds. S. van Zwoll.

2e Ebbingestraat 3.
ds. J. van Haaren.

Groenestraat 96.
ds. G. J. Zwoferink.

Burgwal 101 (Kalverhekkenbos).
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