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JOHN FORBES (1568-1634)
Voorwoord
Deze studie is gewijd aan de Schotse predikant John Forbes (ca. 1568-1634), een telg uit een oud
adellijk geslacht, die door zijn optreden zowel in Schotland (1605-1606) als in de Nederlanden
(1608-1634) naar het oordeel van de schrijver wetenschappelijke belangstelling rechtvaardigt.
In zijn Schotse periode vestigde Forbes de aandacht op zich door de wijze waarop hij de rechten en
vrijheden van de presbyteriaanse, calvinistische Church of Scotland zocht te verdedigen tegenover
de staat, die, in de persoon van koning James, deze wenste in te perken en de kerk trachtte om te
vormen tot een episcopale. Dit conflict bereikte een voorlopig hoogtepunt in de door John Forbes
geleide doch door de kroon verboden General Assembly van 1605. Forbes’ onverzettelijkheid in deze
kwestie, die evenwel nooit de vorm van openlijke rebellie tegen het staatshoofd aannam, leidde
tenslotte tot zijn verbanning uit zijn vaderland in het jaar 1606, al bleef hij nog vele jaren nadien voor
velen in Schotland een symbool van een strijdbare kerk, zoals dat ook met Andrew Melville, diens
neef James Melville en een aantal anderen het geval is geweest.
Kort na zijn verbanning vestigde Forbes zich in de Nederlanden (1608), waar hij tot een jaar voor
zijn dood in 1634 diende als predikant een Engels genootschap van kooplieden in lakense stoffen,
de Merchant Adventurers, die aanvankelijk in Middelburg, Zeeland, en vanaf 1621 in het ZuidHollandse Delft hun stapelplaats hadden. In zijn Nederlandse tijd ontwikkelde Forbes zich tevens tot
een zeer vruchtbaar auteur en legde zich toe op het voor zijn gemeenteleden en andere belangstellenden toegankelijk maken van de in supralapsaristische zin geïnterpreteerde predestinatieleer, zoals die
onder meer door de Geneefse theoloog Theodorus Beza (1519-1605) was uitgedragen. Forbes kan
gekwalificeerd worden als een piëtistisch theoloog, wiens geschriften voornamelijk als doel hadden
zijn lezers de helpende hand te reiken bij hun zoeken naar geloofszekerheid en omdat hij vrijwel
altijd inging op in zijn gemeente levende vragen, geven zijn geschriften een goede indruk van het
geestelijk klimaat, dat heerste in kringen van in de Nederlanden verblijvende Merchant Adventurers
gedurende de eerste 35 jaar der zeventiende eeuw. Hoewel zijn werk, voor zover bekend, nooit in het
Nederlands vertaald is, kan hij gezien worden als een vroege vertegenwoordiger van die geestesrichting, die in het latere Nederlandse gereformeerde pietisme tot bloei is gekomen.
Vanaf zijn verhuizing naar Delft (1621) tot vlak voor zijn dood (1634) heeft hij, samen met enkele
Engelse en Schotse collegapredikanten hier te lande, onvermoeibaar doch met weinig vrucht getracht
zo veel mogelijk van zijn in de Nederlanden verblijvende Engelse en Schotse confraters onder het
toezicht te stellen van een in 1620/1621 mede door hem opgerichte Engelse synode (ook Engelse
classis genoemd). In de eerste plaats wilde hij aldus tegemoet komen aan irritaties aan Nederlandse
zijde, die het ongedisciplineerde optreden van een aantal van hen veroorzaakte, vervolgens probeerde
hij hiermee een schild te creëren waarachter hij en geestverwante collega’s bescherming konden
vinden tegen de Engelse staatskerk, de Church of England, die in deze jaren in toenemende mate
trachtte Engelse en Schotse onderdanen in de Nederlanden te bewegen zich naar haar kerkorde en
liturgie te richten, en tenslotte meende hij een kans te zien een kerkelijke organisatie op te richten,
zoals hij die in Schotland had leren waarderen en verdedigen, doch waarvan hij inmiddels de ondergang aldaar had moeten constateren.
De Engelse synode is in haar opzet niet geslaagd en is zowel als gevolg van een gebrek aan innerlijke samenhang, als van het optreden van de Engelse ambassadeur in Den Haag, William Boswell, nog
tijdens Forbes’ leven te gronde gegaan, doch de betrekkelijke korte tijd van haar bestaan is toch niet
zonder betekenis geweest. Gedurende enkele jaren bood zij onderdak aan een aantal Engelse en
Schotse predikanten, heeft zij enkele voorgangers uit hun ambt gezet en anderen gecorrigeerd.
Tevens brengen haar lotgevallen en de rol, die Forbes daarin heeft gespeeld, iets aan het licht van de
kerkelijke en theologische pluriformiteit, die in kringen van Engelse en Schotse predikanten in de
Nederlanden bestond, alsmede van het betrekkelijk geïsoleerde bestaan dat deze lieden in een voor
hen vreemde omgeving geleid hebben. Ook wordt de aandacht gevestigd op een aspect van de
buitenlandse politiek van de Engelse kroon, die, ter zake van door haar gewenst optreden tegen
iv
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Engelse en Schotse non-conformisten hier te lande, geen middel onbeproefd liet om de Staten-Generaal en de Raad van State tot haar standpunt over te halen.
Tot slot mogen nog enkele opmerkingen gemaakt zijn. Ten eerste wordt gewezen op de verschillen
in de kalenders tussen het vasteland van Europa en Engeland. Op het Europese vasteland was een
onnauwkeurigheid van 10 dagen, die inmiddels in de tijdrekening geslopen was, gecorrigeerd door
paus Gregorius XIII. Deze had bepaald dat 4 oktober 1582 gevolgd zou worden door 15 oktober,
waarbij de tussenliggende 10 dagen werden overgeslagen (nieuwe stijl). De meeste
Rooms-Katholieke landen, alsmede het calvinistische Holland en Zeeland, volgden dit besluit, doch
andere landen, waaronder het protestantse Engeland, hielden vast aan de gebruikelijke Juliaanse
kalender (oude stijl). In Engeland was dat nog tot 1 januari 1752 het geval. Daarnaast begon in dat
land het nieuwe jaar pas op 25 maart. Alle in deze studie gegeven citaten zijn ongewijzigd overgenomen uit de originele teksten, zij het dat afgekorte woorden geheel uitgeschreven zijn, waarbij de
aanvullingen tussen vierkante haken [ ] geplaatst werden.
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DEEL I. FORBES’ SCHOTSE JAREN

JOHN FORBES (1568-1634)

Thus for a long space by the forward zeall and rair pietie of so excellent a Prince, and by
the faithfull labours and diligent watchfullnes of uncorrupt pastours, the work of God did
prosper, and grow to such perfection, as the Kirk of God in this land might justlie have
beine called the Lord’s delight, the place whilk he loved more than all the habitations of
Jacob, and the very praise of the world: whilk Sathan greatly envying, did ever endeavour,
both with head and taill, to interrupt, yet to no great effect, the Lord still so rulleing the
heart of the King ... that neither heresie nor schisme did enter the House of God for the
space allmost of [fifty] zeires; notwithstanding, that the enemies of the trueth ... did
greatly labour, both to pervert the trueth, and turne his Majesty’s heart from the trew
profession thereof.
Forbes, Certaine Records, 349.

1. PROLOOG: DE REFORMATIE VAN DE CHURCH OF SCOTLAND
Inleiding
De Schotse jaren van John Forbes (ca. 1568-1634), die tot 1606 predikant van de calvinistische
Church of Scotland was, werden voor een belangrijk deel beheerst door het conflict tussen koning
James (1566-1625), die in toenemende mate zijn invloed en macht binnen de kerk wenste uit te
breiden en diezelfde kerk, althans een spraakmakende minderheid ervan, die, getrouw aan haar
presbyteriaanse beginselen, dit trachtte te verhinderen en de koning met grote hardnekkigheid en
vrijmoedigheid tegemoet trad. John Forbes heeft een beslissende fase van dit conflict aan den lijve
ondergaan en is het slachtoffer geworden van James’ pogingen het presbyteriaanse element binnen
de kerk terug te dringen ten gunste van het episcopale. Deze fase bestreek de jaren tot 1606 en betrof
de geslaagde pogingen van de koning om aan het zelfstandig optreden van de General Assembly, het
hoogste bestuursorgaan van de kerk, een eind te maken.
Om de Schotse kerk naar zijn hand te zetten gebruikte James uiteenlopende methoden. Een ervan
was het hanteren van de pen om onder meer de theorie van het goddelijk recht van het koningschap
uiteen te zetten en te stellen tegenover de leer van de "Two Kingdoms" betreffende de verhouding
tussen kerk en staat, zoals die haar uitdrukking vond in het Second Book of Discipline, dat door de
General Assembly van 1578 was aangenomen en voornamelijk afkomstig was van Andrew Melville
(1545-1622). Vervolgens maakte James gebruik van zijn Schotse aristocratie en Privy Council,
getuige onder meer de nauwkeurige, uit 1604 en 1605 daterende, instructies, hoe te handelen indien
de kerk leden van de adel tot haar orde wilde roepen. Tegen de laatste hardnekkige verzetshaarden
binnen de kerk trad hij hard op: sommige predikanten werden ontslagen, andere gevangen gezet of
verbannen1).
Dit conflict, dat als hoogste inzet had de macht in de kerk, vond een voorlopig hoogtepunt in de
tegen James’ wensen gehouden General Assembly van 1605 en de nasleep ervan. Toen eind 1606
de gemoederen enigszins tot bedaren waren gekomen bleken de posities, vergeleken met enkele jaren
eerder, in het voordeel van de koning gewijzigd te zijn en bleek hij erin geslaagd te zijn de kerk een
1

2

Lee, Government by Pen, hoofdst. i en ii. Laing, Original Letters, I, 353-355. Burton, Register, VII, 468-470. Brown,
"Scottish Politics". Donaldson, Scotland. James V- James VII, hoofdst. xi. Wormald, Court, Kirk, and Community, 109-139.
Lynch, "Calvinism in Scotland".
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gevoelige slag toe te brengen. De strijd tussen de kroon en de presbyteriaanse factie van de Schotse
kerk was lang en hard, doch door de loyaliteit van zijn Schotse onderdanen tot grote hoogte te
beproeven en door met grote behendigheid te maneuvreren, slaagde de koning erin zijn plannen te
realiseren. De predikanten die na het verdwijnen van Andrew en diens neef James Melville
(1556-1614), John Forbes, John Welsh (ca. 1570-1622) en een aantal anderen die de koning in zijn
plannen gedwarsboomd hadden, na 1606 nog overbleven kunnen beschouwd worden als behorend
tot de zwijgende meerderheid der kerk, met wie de monarch weinig problemen meer ondervond,
althans tot aan het eind van het eerste decennium der zeventiende eeuw2).
Als koning van Engeland vanaf 1603 kon James in zijn optreden tegen het non-conformisme en
puritanisme aldaar gebruikmaken van de wapens, die hij gescherpt had in de strijd om de Schotse
kerk. Andersom sterkten zijn ervaringen met het Engelse non-conformisme hem meer dan ooit in zijn
voornemen om in de Church of Scotland geen ruimte te geven aan die krachten, die naar zijn stellige
overtuiging een bedreiging vormden voor een natie, welke slechts bestuurd kon worden door "the
wisdom of the king"3).
Schotlands eerste kennismaking met het continentale protestantisme
De Rooms-Katholieke Kerk in Schotland had sedert de late Middeleeuwen in toenemende mate
kritiek te verduren gekregen, zowel als bewaarster van het christelijk erfgoed als ook wegens haar
falen in sociaal en economisch opzicht. In sommige steden (burghs) had reeds in de vijftiende eeuw
de burgerij het initiatief van de kerk overgenomen door zelf scholen en ziekenhuizen te stichten, doch
ook in politiek en moreel opzicht verloor de kerk meer en meer aan invloed en aanzien. Hoewel in
de vijftiende en zestiende eeuw meerdere, doch meestal vergeefse pogingen gedaan waren om de
organisatie, het bestuur en het benoemingsbeleid van de topzware en rijke kerk te hervormen en
vooral de tucht onder de geestelijkheid en binnen de talrijke kloosters te verbeteren, bleek een aspect
van het kerkelijke leven voortdurend over het hoofd te zijn gezien, namelijk de plaatselijke parochiekerk. De kerk was verreweg de grootste landeigenaar van Schotland, doch de opbrengst van haar
bezittingen werd deels gebruikt ter financiering van kathedrale kapitels, kloosters, bisdommen,
colleges, en de soms luxueuze levensstijl van de hogere clerus, een ander deel viel, via een toenemende secularisatie - het verpachten van vruchtgebruik -, toe aan pachters, de adel of de kroon.
De stipendia van de lagere clerus waren dientengevolge laag, in de regel te laag om van te leven en
daardoor werden priesters gedwongen om meerdere parochies tegelijk onder hun hoede te nemen,
extra betaling te verlangen bij begrafenissen en huwelijken, of nevenbetrekkingen te zoeken, bijvoorbeeld in openbare functies of de handel. "Non-residency" kwam derhalve veel voor en kerkgebouwen
raakten in verval. Bovendien waren veel priesters, monniken, nonnen en seculiere geestelijken slecht
of in het geheel niet opgeleid en het gevolg was dat de geestelijke verzorging en het onderricht van
het kerkvolk ernstig te kort schoten, als ook dat de bediening der sacramenten, waaraan voor 1560
nog de grootste waarde werd gehecht, zeer te wensen overliet. Dit alles veroorzaakte in de zestiende
eeuw de nodige sociale onrust en het waren, los van alle theologische overwegingen, vooral twee
dingen die de predikers der reformatie de gunst van grote delen van de natie bezorgde: ten eerste de
nadruk die ze legden op de handhaving van orde en tucht in kringen van de clerus, ten tweede hun
veroordeling van de rijkdom van de kerk en van de secularisatie van haar goederen4).
2
3
4

Pryde, Scotland, 6, 7. Mathieson, Politics, I, 308. Donaldson, Scotland, 70-82.
Tanner, Constitutional Documents, 337-341. Edoch: Curtis, "Conference".
Sanderson, Scottish Rural Society, 124-133, 188-190. Donaldson, The Scottish Reformation, hoofdst. i en ii. Donaldson,
Scotland. James V- James VII, 135, meldt dat in 1560 slechts 10% van de inkomsten uit het bezit der kerk voor het werk
in de parochies beschikbaar was. Wormald, Court, Kirk, and Community, 75-108. Nicholson, Scotland. The Later Middle
Ages, passim.
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De eerste kennismaking van Schotland met het continentale protestantisme dateerde uit de twintiger
jaren der zestiende eeuw. Binnen deze beweging voerden lutherse en zwingliaanse elementen de
boventoon en ze werd gevoed door de verspreiding van bijbels en andere protestantse literatuur en
de contacten van Schotse theologen met protestantse centra in Zwitserland, Duitsland, Scandinavië
en Engeland. Zij bereikte in 1543, een jaar na de dood van James V, haar hoogtepunt toen het Parliament een wet bekrachtigde die alle Schotten het bezit van een bijbel in de landstaal toestond. Deze
reformatiepoging sloot aan bij wijdverbreid gevoelens van onlust, die soms met geweld gepaard
gingen. De aantrekkingskracht van dit protestantisme bleek echter om verschillende redenen gering
en het ebde al snel weer weg, vooral na de dood van een der voormannen, George Wishart (1546),
en de verbanning van een andere, diens volgeling John Knox (1547)5).
Hoewel tijdens de regering van James V en in de jaren 1549, 1552 en 1559 - toen als verre echo van
het Concilie van Trente - pogingen gedaan werden het spirituele en morele gezag van de
Rooms-Katholieke Kerk in Schotland te verbeteren en de ergste misstanden te hervormen, verdween
het protestantisme niet.6) Het leefde, aangemoedigd door predikers als John Willock, John Douglas
en Paul Methven en getolereerd door de regent, de Rooms-Katholieke Mary de Guise, op bescheiden
schaal vooral in adellijke kring en sommige steden ("burghs") voort, getuige het bestaan van "privy
kirks".
Van een georganiseerde beweging was echter geen sprake, evenmin van eensgezindheid in de nieuwe
leer, die sinds de terugkeer van Knox (ca. 1515-1572), "an ardent Calvinist", in 1559 een sterke
calvinistische inslag had. Hervormers als John Knox en John Erskine of Dun stonden met hun
respectieve aanhang recht tegenover elkaar waar het ging om hun verwachtingen ten aanzien van de
overheid. Want waar Knox, ondanks de politieke situatie van die dagen, de reformatie der kerk als
de taak van het staatshoofd beschouwde - wiens gezag slechts tijdelijk door de adel moest worden
overgenomen -, wees Erskine het concept van de "godly prince" en daarmee elke bemoeienis van de
staat met de kerk geheel van de hand, zoals na hem Andrew Melville zou doen7). Luthers gedachtegoed speelde ook een rol zoals bleek in het fenomeen der beneden te bespreken superintendenten,
die na 1560 werden aangesteld, en de in de Confession of Faith (1560) beleden presentia realis in
het avondmaal8). De scheidslijn tussen overtuigde protestanten en ontevreden Rooms-Katholieken
was vaak maar moeilijk te trekken en wie zich bij de protestanten aansloot behoefde nog geenszins
ontvankelijk voor de nieuwe leer te zijn. Een dergelijke stap werd dikwijls bepaald door factoren, die
met theologie niets en met politiek alles van doen hadden. Bijvoorbeeld, de Rooms-Katholieke graaf
van Huntly sloot zich, evenals zijn broer de bisschop van Galloway, in 1559 bij de protestanten aan
en de protestant Lord Ruthven ging voor korte tijd over naar het kamp van de regent, Mary de Guise.
Vooral bij de revolutie van 1567 verlieten velen, onder wie Argyll, het protestantse kamp en kozen,
tegen de nieuwe koning James VI, de zijde van de afgezette Mary Stuart9).
Een krachtige stimulans kreeg de hervormingsgezinde partij toen in december 1557 een "band" of
"common bond" gesloten werd, waarmee vijf leden van de adel, te weten Archibald Campbell, Earl
of Argyll; diens zoon Archibald, Lord Lorne; Alexander Cunningham, Earl of Glencairn; James
Douglas, Earl of Morton; en John Erskine of Dun, zich verplichtten "to mentene sett forwarde and
establishe the maist blissed worde of God, and his Congregatioune"10). Het sluiten van een verbond
voor politieke of sociale doeleinden was in de Schotse verhoudingen een normale zaak11), doch dit
5
6
7
8
9
10
11

4

McMillan, Worship, 372. Donaldson, The Scottish Reformation, hoofdst. ii. Davidson, "Influence of the English Printers".
Donaldson, Scottish Historical Documents, 114-115.
Williamson, Scottish National Consciousness, 16-18.
Reyburn, "Calvin and Scotland", 210.
Winning, "Church Councils", 337-358. Cameron, "'Catholic Reform'", 111-115. Lynch, "Calvinism in Scotland", 226, 238.
Donaldson, Scotland. James V - James VI, 173-174. Wormald, Court, Kirk, and Community, 88. Donaldson, "Conservative
North", 65-79. Met Huntly was dit maar tijdelijk het geval, zijn broer de bisschop conformeerde zich.
Donaldson, Scottish Historical Documents, 116-117. Donaldson, Scotland. James V - James VII, 89.
Burrell, "Covenant Idea", 339 vlg.. Rae, Administration. Williamson, Scottish National Consciousness, hoofdst. iii.
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was de eerste keer dat het werd aangewend in een godsdienstige kwestie. Deze "Lords of the Congregation", zoals ze genoemd werden, kregen echter aanvankelijk weinig bijval, vooral omdat velen
terugschrokken voor de mogelijke sociale en politieke consequenties van al te drastische omwentelingen.
Dat veranderde toen de spanningen tussen de protestanten en Mary de Guise, die om verschillende
redenen haar tolerante houding meer en meer liet varen, opliepen. In een aantal steden in het midden
en zuiden van het land kwamen protestanten openlijk voor hun eredienst bijeen en vormden gemeenten naar het voorbeeld van de Engelse vluchtelingengemeenten op het Europese continent. In juli
1559 werd John Knox aangesteld als eerste protestantse predikant van Edinburgh, al duurde het nog
tot april 1560 voordat de "Lords of the Congregation" de stad definitief in hun macht hadden. Met
Engelse hulp werden daarnaast Mary de Guise’s Franse troepen verslagen, waarna het verdrag van
Edinburgh (juli 1560) een eind maakte aan alle onzekerheid en de overwinning van de protestanten,
overigens nog steeds een minderheid in het land, veilig stelde12).
De Schotse reformatie: Knox, de Kirk en het First Book of Discipline
Het (calvinistische) ideaal van Knox en de zijnen was de nauwe samenwerking tussen kerk en staat
ten einde de kerk te hervormen en de religie zuiver te houden. Alle onderdanen moesten van een
religie zijn, "all professing Christ Jesus", terwijl het staatshoofd het land regeerde "according to the
law of God". Mocht die "godly prince" ontbreken, zoals dat in het Schotland van Mary de Guise het
geval was, dan viel die taak aan de "godly" aristocratie toe13).
Plaats voor bijvoorbeeld Rooms-Katholieken en atheisten was er niet. Kerk en staat vormden de
twee fundamenten van het ene christelijke imperium en het was de taak van de kroon de strijd aan
te binden met alle restanten van de kerk van voor de reformatie, in het bijzonder met de bisschoppen
en hun "vain religion, their false doctrine, their wicked lives, and their slanderous conversation", al
heeft Knox, van wie deze woorden waren, niet gepoogd het bisschopsambt of de episcopale kerkorde
af te schaffen. Gods wetten, die te vinden waren in de bijbel, vormden norm en model voor de wetten
van het land en het gedrag van allen, vooral dat van het staatshoofd en de adel. Men was volledig
bereid de monarchie te accepteren op voorwaarde dat deze zich richtte naar de kerkelijke tucht en
moraal. De staat diende zich niet met de interne gang van zaken van de kerk in te laten en werd
geacht op te treden in die gevallen, waarin de kerkelijke tucht faalde of aan overredingskracht te kort
schoot14).
Met dit programma als uitgangspunt werd in augustus 1560 de Reformed Church of Scotland door
drie wetten van het in meerderheid protestantse Parliament in het leven geroepen. Hoewel Mary
Stuart weigerde deze wetten te ratificeren, werd hiermee toch de basis van de oude kerk vernietigd.
De mis werd verboden en de gehoorzaamheid aan de paus, op wiens interventie de hervormingspogingen binnen de Schotse kerk tevoren maar al te vaak schipbreuk hadden geleden, opgezegd.
Hoewel dit de afsluiting van een lange ontwikkeling betekende, zou het voor de kerk nog veel jaren
van onrust en conflicten vergen, zowel intern als met de kroon, voordat op de restanten van de oude
een nieuwe kerk gebouwd zou zijn15).
12
13
14
15

Donaldson, Scotland. James V - James VII, 92-102. Wormald, Court, Kirk, and Community, 113-121. Lynch, "Calvinism
in Scotland", 225-227. Percy, John Knox, hoofdst. xix.
Dickinson, Scotland, 365. Bainton, "Religious Liberty", 96. Aubert, "Religionsfreiheit", 429-433. Calvijn, Institutio, IV,
xx, 3.
Reyburn, "Calvin and Scotland", 211. MacGregor, Polity, 59-61. Knox, Works, II, 241. Cameron, First Book of Discipline.
Donaldson, Scottish Historical Documents, 126-134. Scott Pearson, Church and State, 79 vlg.
Donaldson, Scottish Historical Documents, 124-126. Percy, John Knox, 308. Donaldson, Scotland. James V - James VII,
141-142, en idem, The Scottish Reformation, 31 vlg., betoogt dat de Schotse reformatie in het verlengde lag van een
ontwikkeling binnen kerk en politiek, die al veel langer gaande was. Wormald, Court, Kirk, and Community, 135 vlg.,
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Als fundamenten kreeg de Kirk een overwegend, zij het niet exclusief, op Calvijns Institutio gebaseerde Confession of Faith16) en het in 1560 en 1561 ontworpen First Book of Discipline van onder
meer John Knox. De liturgie die in "privy kirks" gebruikt werd was aanvankelijk het Engelse Book
of Common Prayer, doch vanaf 1560 werd dit verdrongen door de liturgie van de Engelse gemeente
in Frankfurt die door Knox uit ballingschap mee terug was gebracht17). In 1562 werd dit Book of
Geneva formeel door de General Assembly voorgeschreven. Tegelijkertijd onderging het enige
uitbreiding, om vervolgens in 1564 door de General Assembly opnieuw geautoriseerd te worden.
Deze nieuwe versie, die vele herdrukken zou ondergaan, was het Book of Common Order of "Knox’s
Liturgy" en verscheen tot 1611 in een band met Calvijns door Knox vertaalde Catechismus (1542),
dezelfde Catechismus die in het First Book of Discipline als leerstof voor de jeugd werd genoemd18).
Het First Book of Discipline omschreef de taken en de organisatie der gemeenten. Elke gemeente
moest, behalve een jaarlijks gekozen kerkeraad, een naar behoren opgeleide en eveneens door
haarzelf gekozen predikant hebben, of, waar dat nog niet mogelijk was, een "exhorter" of een "reader". De bedoeling was dat aldus het verschijnsel van "non-residency" zou verdwijnen. Kerkgebouwen dienden hersteld en onderhouden, de armen verzorgd en de jeugd naar behoren opgevoed en
onderwezen te worden. Verder schreef het First Book of Discipline wekelijkse bijeenkomsten voor
"prophecy" en "interpretation" voor, de intellectuele, spirituele en morele vorming der ambtsdragers,
waaraan overigens alleen predikanten deelnamen. Vanaf 1581 ontwikkelden zich uit deze "prophecyings" de eerste classes of "presbyteries". Andere zaken liet het nog in het vage, zoals de uiteindelijke
structuur van de nieuwe kerk, en de status, de samenstelling en het opereren van andere kerkelijke
vergaderingen dan de kerkeraad, zoals de General Assembly, die vooralsnog met "council of the
church" werd aangeduid19).
Om onderwijs, zieken- en armenzorg te kunnen betalen en om in de behoeften van de gemeenten
en hun voorgangers te kunnen voorzien, bepleitte het First Book of Discipline voorts een herstructurering van de kerkelijke financiën. Aan het proces van secularisatie van kerkelijke goederen diende
een eind te komen. Alle inkomsten daaruit (huur, opbrengst van de oogst, pacht, rente, etc), waar de
kerk traditioneel rechten op kon doen laten gelden, dienden - met uitzondering van die welke aan de
kloosters toevielen -, door de diakenen beheerd te worden en, direct of indirect, ten goede te komen
aan de plaatselijke gemeenten20).
Sociale en politieke verwikkelingen
De Schotse samenleving reageerde verdeeld op de reformatie en de daarop volgende politieke
omwentelingen. Het gebied ten noorden van de rivier de Tay was conservatief van instelling en bleef
overwegend georiënteerd op Rooms-Katholiek Europa, vooral Spanje. Men hoopte dat de terugkeer
van Mary Stuart in Schotland (augustus 1561) het begin zou betekenen van een contra-reformatie.
Doch elders kon de Kirk rekenen op de steun van een militant protestantisme, dat naar het Engeland
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19
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vertegenwoordigt daarentegen, minder overtuigend, de klassieke breuk-theorie.
Reyburn, "Calvin in Scotland", 212.
De officiële titel was: The Form of Prayers and Ministration of the Sacraments, etc., used in the English Congregation at
Geneva, and approved by the famous and learned godly man John Calvin (1556). Het was echter in Frankfurt ontstaan,
Reyburn, "Calvin and Scotland", 213. McMillan, Worship, 48-73.
McMillan, Worship, 133. Donaldson, Scottish Historical Documents, 131. Reyburn, "Calvin and Scotland", 212.
Scot, Narration, 10. De General Assembly was een afspiegeling van het Parliament en was samengesteld uit de drie
"estates": 1. adel en afgevaardigden van de "shires"; 2. afgevaardigden van de steden (burghs) en 3. superintendenten,
bisschoppen en door hen aangewezen predikanten, Donaldson, Scotland. James V - James VII, 113. De aanduiding "General
Assembly" kwam pas in 1563 in gebruik.
Donaldson, Scottish Historical Documents, 132. Anders dan in Engeland werden de kloosters in Schotland nooit opgeheven.
Die stierven door vergrijzing een natuurlijke dood.
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van Elizabeth zag voor steun in de strijd tegen de Franse regentes en eventuele Spaanse of Franse
invasiepogingen, en waar soms zelfs gehoopt werd op politieke eenwording21).
Hier stond men om uiteenlopende redenen en zonder alle ideeën van de hervormers te onderschrijven achter de omwentelingen van 1559/1560 en later die van 1567. Het ging ten eerste om diegenen
die laag op de sociale ladder stonden, zoals grote groepen boeren die getroffen waren door de geleidelijke verzwaring van de pachtvoorwaarden en niet zelden hun landerijen waren kwijtgeraakt. De
hervormers hebben het voor hen opgenomen en zelfs het First Book of Discipline vroeg het Parliament om "respect to your poor brethren, the labourers and manurers of the ground; who by these cruel
beasts, the Papists, have been so oppressed ..."22).
Ten tweede waren er de niet-adellijke grootgrondbezitters ("lairds") alsmede de burgers in de
steden, die steeds meer van zich deden spreken en door mee te gaan met de reformatie dachten ze
zowel hun nieuw verworven maatschappelijke prestige veilig te stellen als Engelse invasies te
voorkomen. Hoewel de burgers en de "lairds" in de zeventiende eeuw voor de kerk de belangrijkste
steunpilaren zouden worden, was binnen de protestantse partij aanvankelijk van groter politiek
belang een groeiend aantal adellijke families en grootgrondbezitters, eerst in het westen, Angus en
The Mearns, later ook in het zuidoosten en zuidwesten van het land. Leiders waren onder meer een
zoon van James V, James Stewart, Earl of Moray (d. 1570); Archibald Campbell, 5th Earl of Argyll
(d. 1574); John Erskine of Dun (een der eerste superintendents); William Ruthven, 1st Earl of Gowrie
(d. 1584); Archibald Douglas, 8th Earl of Angus (d. 1588), en Alexander en William Cunningham,
de 5th and 6th Earls of Glencairn23).
De theocratische en anti-hiërarchische tendenties en de daarmee samenhangende sociale en financiele voorstellen van het programma der hervormers ging velen van hen echter te ver. Het First Book
of Discipline van 1560 was kennelijk te radikaal voor zijn tijd, een tijd waarin zoals de presbyteriaan
Calderwood het formuleerde "were there manie that for worldlie respects abhorred a perfyte reformatioun"24). Zijn teleurstelling is begrijpelijk. Zoals boven opgemerkt hadden de adel, de "lairds" en
kleinere boeren zich de opbrengsten van kerkelijke goederen grotendeels toegeëigend. Dit proces van
secularisatie was al eeuwen aan de gang doch bereikte, door diverse oorzaken, een hoogtepunt in de
jaren 1550-1570 en dit betekende dat de belangen van menigeen in feite lagen bij het handhaven van
de status quo. Hier verzette men zich dan ook - met resultaat - tegen de voorgestelde herverdeling
die, indien uitgevoerd, tallozen tot de bedelstaf zou hebben gebracht en zelfs de belastingopbrengst
drastisch zou hebben verminderd25).
Een kwestie die hier nauw mee samenhing had te maken met de rol van adellijke families en andere
invloedrijke groepen binnen de kerk van na 1560. Met andere woorden, de Kirk zag zich thans
geplaatst voor de taak een antwoord te vinden op de kwestie van de verhouding tussen geestelijkheid
en leken, en de daarmee samenhangende vraag naar de verhouding tussen kerk en staat. Twee partijen
stonden hierbij tegenover elkaar: enerzijds de nieuwe geestelijkheid, die aandrong op strikte scheiding van beide, en anderzijds die delen van de adel, "lairds" en burgerij die in de jaren voor 1560 het
voortouw hadden genomen doch thans niet bereid waren van hun leidende positie binnen de kerk af
te zien ten gunste van die geestelijkheid, zich neer te leggen bij haar leiding en zich te beperken tot
het geven van - vooral financiële - steun.
In 1562 werd in de kwestie van het beheer der kerkelijke goederen een onbevredigend compromis
bereikt en kwamen de kerk en de kroon overeen een derde van de opbrengst te delen. In feite betekende dit echter de mislukking van de plannen tot herstructurering van de inkomsten uit kerkelijke
21
22
23
24
25

Knox, Works, IV, 394.Donaldson, "Conservative North", 65-79. Wormald, Court, Kirk, and Community, 133, deelt mee
dat in 1600 nog eenderde van de adel en grootgrondbezitters Rooms-Katholiek waren. Zie ook beneden, hoofdst. I.5.
Donaldson, Scottish Historical Documents, 131. Vgl. Smout, A History of the Scottish People, 84 vlg.
Lynch, "Calvinism in Scotland", 244-245. Wormald, Court, Kirk, and Community, 111, 124.
Calderwood, History, II, 15.
Donaldson, Scotland. James V - James VII, 137. Wormald, Court, Kirk, and Community, 160-176.
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bezittingen en werd de kwestie van de secularisatie van kerkelijke goederen niet opgelost. Hoewel
veel leden van de voormalige Rooms-Katholieke clerus met de reformatie meegegaan waren26), ven
oude kerkelijke structuren voortbestaan. Het hiermee samenhangende gebrek van de kerk aan middelen belemmerde of vertraagde de tenuitvoerlegging van veel van dit eerste Book of Discipline. De
financiële situatie van de kerk was en bleef weinig bevredigend en in de meeste gemeenten heeft de
taak van de diakenen nooit meer omvat dat het beheer van collectegeld, dat bestemd was voor de
armen27).
Hoewel het nog tot na 1581, toen de eerste classes werden opgericht, zou duren voordat in Schotland iets van de presbyteriaanse kerkstructuur zichtbaar zou worden, werden vanaf 1561 wel enkele
elementen van het Book gerealiseerd. Zo werden in maart en april van dat jaar in Lothian en Fyffe
de eerste twee van de tien voorziene superintendenten geïnstalleerd, later gevolgd door drie andere.
Ze traden op als de permanente voorzitters der provinciale synodes, die ontstaan waren na een
herindeling der voormalige diocesen28), en het was hun taak, net als die van drie bisschoppen die na
de reformatie in functie bleven29), om toezicht te houden op de handel en wandel van gemeenten en
hun voorgangers, waaronder veel voormalige Rooms-Katholieke geestelijken. Vervolgens dienden
ze ervoor te zorgen dat waar mogelijk kerkeraden in het leven werden geroepen. Ze moesten ambtsdragers op hun geschiktheid examineren en erop toezien dat afgevaardigden naar de General Assemblies reglementair aangewezen werden. Het was verder de bedoeling dat deze tien superintendenten
ieder met het toezicht op omstreeks 100 gemeenten zouden worden belast; doch het bleef, wegens
gebrek aan middelen, bij vijf. Drie andere diocesen bleven onder toezicht van hun bisschoppen, en
de overige twee van door de General Assembly aangestelde commissioners30). De bisschoppen waren
in rang en bevoegdheden gelijk aan de superintendenten en allen waren onderworpen aan het gezag
van de General Assemblies. De strengere kerkelijke tucht, waar het Book op aandrong, vond verder
nog haar neerslag in wetgeving van het Parliament betreffende overspel (1563) en in wetten om de
armenzorg te regelen (1574 en 1579)31).
Op het opheffen van het traditionele patronaatsrecht (het recht van voordracht door een "patron",
meestal de kroon) en het systeem van "collation" (het door de bisschop toekennen van een benefitie,
een kerkelijke waardigheid waaraan inkomsten verbonden waren) drong de kerk sinds 1563 niet meer
aan. Wel trachtte men te ervoor te zorgen dat slechts geschikte voorgangers voor aanstelling in
aanmerking kwamen. Doch hoewel in verband hiermee door het Parliament en de Council regelingen
werden uitgevaardigd voor de vervulling van vacatures, zowel in gemeenten (1567) als
(aarts)bisdommen (1572), en voor het toezicht op allen die reeds een kerkelijk ambt bekleedden
(1562, 1573), slaagde de General Assembly er toch niet in de gehele geestelijkheid aan haar gezag
te onderwerpen. Dat bepaald werd dat aan te stellen hogere ambtsdragers zowel onder het gezag van
de kerk ("in spiritualibus") als van de civiele overheid ("in temporalibus") vielen, duidde er bovendien op dat kroon en adel nog steeds in kerkelijke zaken intervenieerden32).
26
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Ongeveer de helft van de oude clerus weigerde met de reformatie mee te gaan, al verloren ze hun recht op inkomsten uit
kerkelijke goederen niet, Wormald, Court, Kirk, and Community, 125.
Robinson, Letters, 24, 39. Mackie, History, 136-158. Burns, "Political Ideas", 251-268. Dickinson, Scotland, 324-345,
366-388. Collier, Ecclesiastical History, VI, 278-350. Mackay, Church in the Highlands. Knox, History of the Reformation.
Donaldson, Scotland, 50-79. Scot, Narration, 3, 4. Reyburn, "Calvin and Scotland", 209-216. MacGregor, Polity, hoofdst.
ii. Row, History, 17-20. M'crie, Melville, 5. Wormald, Court, Kirk, and Community, 123 vlg. Donaldson, Scotland. James
V - James VII, 105, 142.
Donaldson, The Scottish Reformation, 112-113.
Dat waren Adam Bothwell (Orkney); Robert Stewart (Caithness) en Alexander Gordon (Galloway), Wormald, Court, Kirk,
and Community, 135.
Donaldson, Scotland. James V - James VII, 105, 141, 147. Idem, The Scottish Reformation, 6.
Lynch, "Calvinism in Scotland", 234. Smout, A History of the Scottish People, 86. Het was overigens allesbehalve
eenvoudig de naleving van wetten af te dwingen, Williamson, Scottish National Consciousness, 48 vlg.
B.U.K., I, 209. Wormald, Court, Kirk, and Community, 127.

Chr.G.F. de Jong (www.cgfdejong.nl)

JOHN FORBES (1568-1634)
Dat laatste bleek ook elders, want de pogingen van de Assembly om de tucht onder de geestelijkheid
te verbeteren, de bisschoppen te dwingen hun taken naar behoren te vervullen, alsmede om het
verschijnsel van "non-residency" uit te roeien werden ondermijnd doordat de kroon, zowel tijdens
Mary Stuart als daarna, aartsbisschoppen en bisschoppen bleef aanstellen. Bovendien regelde de
wetgeving van Parliament en Council wel de taken en bevoegdheden van superintendenten en
bisschoppen - die van 1567 gaf hen zelfs het recht van voordracht en "collation" van een voorganger
in een gemeente -, doch maakte geenszins een eind aan het recht van de kroon of andere "patrons"
om ook kandidaten voor lagere benefities voor te dragen. In de praktijk betekende dit dat de superintendenten zich als bisschoppen gedroegen - Erskine of Dun heeft in zijn beginjaren het bisschopsambt zelfs als de iure divino verdedigd33). Dit alles heeft nog vele jaren het functioneren van kerkeraden in veel gemeenten belemmerd34), want tot na 1600 dienden deze door de kroon of andere "patrons" voorgedragen predikanten te accepteren, zonder zelf het recht van "collation" te hebben35).
Ondanks de weinig bevredigende regeling van 1562 verbeterden de stipendia der ambtsdragers en
daarmee nam hun aantal toe. Het gevolg was dat in 1596 al meer dan de helft van de ruim 1000
gemeenten in Schotland over een eigen predikant beschikte. Deze gemeenten waren aanvankelijk
vooral te vinden aan de oostkust, in de Lowlands, het zuidwesten en de Borders, de grensstreek met
Engeland36); de overige gemeenten hadden meestal een "reader". Er zat echter veel kaf onder het
koren en veel van de misstanden van voor 1560 bleven bestaan. De klachten over de "over sudden
admissioun and light tryall of persones that entres in the ministerie" waren legio en
ministers gevin to vnlawfull and incompetent traids and occupationnes for filthie gaine,
as haulding of hostillaries, taking of ockar [woekerrente] ... and bearing warldlie offices
in noble and gentilmens housses, merchandice, bying of victualles, and keiping of tham
to the darthe ...
bleven nog lang de agenda van de General Assemblies vullen alsmede een voorname aanleiding
vormen voor hernieuwing van de "covenants" der Schotse kerk37).
Ontstaan en opkomst van het Schotse presbyterianisme
In 1574 keerde Andrew Melville uit Geneve in Schotland terug. Zijn optreden gaf de reformatie van
de Kirk nieuw elan, doch leidde er ook toe dat kwesties als de scheiding van kerk en staat, en de
gewenste kerkorde zich verder toespitsten. Hij is vele jaren hoogleraar in de theologie (Glasgow, St
Andrews) geweest en trad meerdere malen als voorzitter van de General Assembly op. Hoewel hij
geen predikant in de Schotse kerk geweest is en maar weinig gepubliceerd heeft, was zijn invloed
zeer groot. Hij had tijdens zijn studie aan enkele Europese universiteiten een grondige calvinistische
scholing en vorming ondergaan. Gedurende zijn verblijf in Genève (1568-1574) was hij bovendien
in aanraking gekomen met Calvijns opvolger, Theodorus Beza (1519-1605), en met de Engelsman
33
34
35
36
37

Calderwood, History, III, 157-158. Williamson, Scottish National Consciousness, 16-18, 20. Donaldson, The Scottish
Reformation, 125-126.
Laing, Miscellany of the Wodrow Society, I, 534-535. Van de uitzonderingen is Edinburg een der belangrijkste, zie: Lynch,
Edinburgh and the Reformation. Het patronaatsrecht werd in Schotland pas in 1874 afgeschaft. Donaldson, The Scottish
Reformation, 19 noot 4, 194-195, 207, 224.
Thomson, Acts, III, 542.
Laing, Miscellany of the Wodrow Society, I, 396. De eerste generatie predikanten bestond voor de helft uit (voormalige)
Rooms-Katholieke geestelijken, Lynch, "Calvinism in Scotland", 229, 233, 248-250. Donaldson, The Scottish Reformation,
6-7, 9.
Melvill, Diary, 230 (1596). Het ambt van "exhorter" was inmiddels afgeschaft.
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Thomas Cartwright (1535-1603). Tevens had Melville kennis gemaakt met het werk van Walter
Travers (ca. 1548-1635), wiens Ecclesiasticae Disciplinae ... explicatio hij mee naar Schotland
terugnam38). In deze kring leerde men de principiële gelijkwaardigheid der kerkelijke ambten (predikant, ouderling en diaken), als ook van de lokale gemeenten onderling, en dit diende huns inziens
duidelijk in de kerkorde te worden vastgelegd. De gemeenten, die onder toezicht der kerkeraad
stonden, moesten verdeeld worden in classes, organen voor het oefenen van tucht en het plegen van
overleg in zaken van geloof en moraal, zonder dat een hoger kerkelijk orgaan of de civiele overheid
ongevraagd intervenieerde. Kerk en staat waren strikt gescheiden. De presbyteriaanse kerkorde werd
door hen beschouwd als de iure divino, door God zelf ingesteld en bevolen.
Melville heeft zich dit gedachtegoed eigengemaakt. Dergelijke opvattingen over de ambten, de
kerkorde en de verhouding tussen kerk en staat waren veel radicaler dan wat tot dan toe in Schotland
gebruikelijk was. Ze zouden, indien ten uitvoer gelegd, dan ook een revolutie van de sinds 1560
ontstane kerkelijke en politieke verhoudingen betekend hebben. Edoch, om Melville de "originator"
van het Schotse presbyterianisme te noemen, zoals de Schotse historicus Gordon Donaldson doet,
gaat voorbij aan diens afhankelijkheid van de kringen waarmee hij in het Geneve van Theodorus
Beza in aanraking was gekomen39).
De opvattingen van Beza waren in Schotland al voor Melvilles terugkeer bekend want reeds enkele
jaren tevoren had de Geneefse reformator John Knox gewaarschuwd voor "ita Pseudo-Episcopos,
Papatus reliquias ... Hanc pestem"40). Beza correspondeerde nog met andere geestverwanten in
Engeland en Schotland als Robert Rollock, de Principal van de Universiteit van Edinburgh. Zijn
opvattingen kregen grotere bekendheid door de publicatie van zijn correspondentie (1573) en door
zijn verhandeling over de ambten, De triplici episcopatu (1576), welk werk in 1580 in Engelse
vertaling verscheen41). Na zijn terugkeer ontwikkelde Andrew Melville zich tot de belangrijkste
verbindingsman van de Schotse calvinisten met Genève en Zürich, terwijl hij ook contact onderhield
met Cartwright en Travers. Hij heeft hen beiden in 1580 zelfs een leerstoel aangeboden aan de
universiteit van St Andrews, doch ze bedankten42). Van Thomas Cartwright verscheen bij Waldegrave
in Edinburgh in 1602 The answere to the preface of the Rhemish Testament, dat gericht was tegen
een rooms-katholieke Engelse bijbelvertaling, waarvan het Nieuwe Testament in 1582 in Rheims was
verschenen43).
Het grotendeels door Melville geschreven Second Book of Discipline (1578) droeg het stempel van
Beza44). Het veroordeelde in krachtige termen de episcopale kerkvorm en alle restanten daarvan die
in Schotland nog bestonden. Het "aims at elaborating a system from the New Testament, without
reference to circumstances"45). In John Forbes’ conflict met de kroon in 1605 en 1606 over de vraag
of de General Assembly, die op 2 juli 1605 onder zijn voorzitterschap te Aberdeen gehouden werd,
al of niet wettig geweest was, heeft dit Second Book of Discipline richting gegeven aan diens doen
en denken en aan dat van dat segment van de kerk, dat zich onder leiding van Andrew Melville zelf
achter die Assembly had geschaard.
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Dat was [W. Travers], Ecclesiasticae Disciplinae, et Anglicanae Ecclesiae ab illa aberrationis, plena e Verbo Dei, et
dilucida explicatio (1574). In hetzelfde jaar verscheen een Engelse vertaling van de hand van Cartwright: A Full and Plaine
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Het tweede Book leerde de volstrekte pariteit der predikanten en betoogde dat de leiding van de kerk
niet berustte bij superintendenten of bisschoppen, doch bij uit gekozen leden samengestelde kerkelijke vergaderingen, welke hiërarchisch geordend waren van kerkeraden tot General Assemblies, en die
ongestoord door staatsbemoeienis op gezette tijden vergaderden. Kerk en staat dienden strikt gescheiden te zijn als de "Power of the Keyes" en de "Power of the Sword", waarbij de invloed van het
lekenelement uit de leiding der kerk moest worden gebannen. Het hoogste gezag in de kerk in
"ecclesiasticall causes" lag uitdrukkelijk bij de General Assemblies, waarin niet langer de drie
"estates" van het land vertegenwoordigd dienden te zijn, doch die uitsluitend "ecclesiasticall persons"
zou moeten omvatten: predikanten, "doctors" als Melville zelf, en voor het leven benoemde ouderlingen. Uitvoering van deze voorstellen zou betekenen dat ouderlingen ophielden leken in de strikte
zin van het woord te zijn. Het door het First Book of Discipline ingestelde ambt van "reader" diende
weer te worden afgeschaft, iets wat overigens niet gebeurde46).
Het gezag van de General Assemblies was derhalve onderscheiden van het gezag van de kroon,
want de
power ecclesiasticall is an authoritie granted be God the Father, throw the Mediator Jesus
Christ, unto his kirk gatherit, and having the ground in the Word of God; to be put in
execution be them, unto quhom the spirituall government of the kirk be lawfull calling is
committit.
Deze "power ... is spirituall, not having a temporall heid on earth, bot onlie Christ, the onlie spirituall
King and Governour of his kirk". Reeds in het eerste hoofdstuk werd de scheiding tussen kerk en
staat uitvoerig toegelicht en benadrukt, en werd uitgelegd dat Christus de kerk regeerde "throw his
Spirit and Word, be the ministrie of men". Indien de burgerlijke overheid "transgresse in matteris of
conscience and religioun", dan zou deze stuiten op de "discipline of the kirk", terwijl het daarentegen
de taak van de kerk was diezelfde overheid te onderrichten hoe te regeren "according to the Word"47).
In de praktijk betekende dit dat predikanten zich alle vrijheid veroorloofden vanaf de kansel het
handelen van de overheid te bekritiseren doch weigerden zich door haar ter verantwoording te laten
roepen.
Rigoureus waren ook de voorstellen in zake de financiering van de kerk: het afschaffen van het
episcopale stelsel hield in dat het recht van voordracht door een "patron" en het gehele systeem van
"Papisticall titles of benefices" zou verdwijnen. Het complexe stelsel van verpachting van het eigendom van de kerk - "ane detestable sacriledge" - diende te worden afgeschaft en het beheer van dat
eigendom geheel aan haar diakenen te worden overgedragen, die de inkomsten besteedden op aanwijzing van de kerkeraad48).
Wat hier beleden werd als de zuivere verhouding tussen kerk en staat was weinig minder dan een
theocratie en betekende, indien ten uitvoer gelegd, een radikale breuk, niet slechts met wat tot dan
toe gebruikelijk, maar ook met vele wetten en verordeningen van het Parliament en de Privy Council.
Dit hervormingsprogramma tastte bovendien de rol van de monarch aan die, zoals de geloofsbelijdenis van 1560 onder verwijzing naar Oudtestamentische voorbeelden nog had geformuleerd, bestond
in "the conservatioun and purgatioun of religioun ... [and] maintenance of true religioun, and ...
suppressing of idolatrie, and superstitioun whatsoever". Het had als uiterste consequentie derhalve
de aantasting van traditionele sociale en politieke constellatie van Schotland: James’ overbekende
46
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uitspraak, gedaan in 1604 tijdens de conferentie met een aantal Engelse puriteinen in Hampton Court:
"No bishop, no king" gold niet slechts in Engeland49).
Na door de General Assembly te zijn aanvaard werd het Second Book of Discipline in juli 1578 aan
het Schotse Parliament voorgelegd doch dit weigerde het te autoriseren en kracht van wet te geven.
Het leek derhalve onvermijdelijk dat de Schotse kerk, wier fundament daarin was neergelegd en
waarin een der belangrijkste auteurs, Andrew Melville, die bij een andere gelegenheid zijn koning
toevoegde dat hij in de kerk "nocht a king, nor a lord, nor a heid, bot a member" was, een zeer
vooraanstaande rol speelde, in gespannen verhouding met de kroon zou leven50).

De Kroon, de Staat en de Kirk
Reeds sinds het aantreden in 1572 van James Douglas, de Earl of Morton, als regent had de staat in
toenemende mate in kerkelijke aangelegenheden geïntervenieerd, vooral ter versterking van de
bisschoppelijke hierarchie, terwijl tevens stadsraden en de adel hun traditionele rechten binnen de
kerk bleven doen gelden51). De Church of England van Elizabeth was het grote voorbeeld. Morton
ergerde zich aan "sic as war disturbers thairof [rust en orde] be thair conceats and owersie [over-sea]
dreames, imitation of Genev discipline and lawes" en voegde Andrew Melville in 1578 toe dat "ther
will never be quyetnes in this countrey, till halff a dissone of yow be hangit or banished the
countrey"52).
Van hun kant echter hadden de General Assemblies zich sinds 1575 uitvoerig over de kwestie van
het bisschopsambt binnen de Schotse kerk gebogen en als resultaat besloot men in 1578 om geen
nieuwe bisschoppen meer aan te stellen. Enige jaren later (1580) veroordeelde men dat ambt zelfs
als onbijbels en gelastte men de bisschoppen, met het oog op de gewenste oprichting van classes, hun
ambt neer te leggen. Die hebben dit echter naast zich neergelegd en de kroon reageerde met de
benoeming van een nieuwe aartsbisschop van Glasgow, Robert Montgomery, terwijl het Parliament
in 1581 de episcopale kerkregering met nieuwe wetgeving ondersteunde53).
Vanaf de jaren tachtig vond de kerk een koning tegenover zich die stond voor het goddelijk recht
van het koningschap. Hoewel James in zijn jeugd als leermeester George Buchanan gehad had, die
het koningschap met allerlei restricties had omgeven en de adel het constitutionele recht had toegekend een monarch af te zetten54), bleek koning James, onder meer getuige zijn The Trew Law of Free
Monarchies dat in 1598 verscheen en Basilikon Doron van een jaar later, een geheel andere mening
te zijn toegedaan. Het staatshoofd was volgens hem slechts verantwoording schuldig aan God en niet
aan het volk, de kerk of de adel. De vorst stond boven wetten van het land die hij opstelde met
goedkeuring van het Parliament. Verzet tegen het staatshoofd was niet toegestaan, al was diens
bewind nog zo slecht, want alleen God kwam het toe hem te oordelen en te straffen. De kerk had niet
het recht over de overheid te oordelen en predikanten dienden zich niet naar eigen goeddunken met
’s lands politiek in te laten. De geëigende plaats voor de kerk om zich hierover uit te spreken was niet
de onafhankelijke General Assembly, maar het door de koning gecontroleerde Parliament, waarin
haar vertegenwoordigers, de bisschoppen, als een der "estates" zaten.
49
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De enige manier om zeggenschap in kerkelijke aangelegenheden te hebben en het gedrag van
"unruly" predikanten, die ondanks hun overwicht binnen de General Assembly maar een minderheid
binnen de kerk vormden, aan banden te leggen was volgens de koning gelegen in de verdere versterking van het episcopale, hierarchische element dat, zoals boven reeds is duidelijk gemaakt, nooit
volledig uit de Schotse kerk van na 1560 weggeweest is. Hierbij dienden de hogere ambtsdragers als
bisschoppen en aartsbisschoppen - "the king’s ’led-horse’" volgens tegenstanders - hun aanstelling
uit handen van de kroon te ontvangen en slechts daaraan verantwoording schuldig te zijn55).
Macht en invloed van de Melvilliaanse partij waren beperkt en nog tijdens het regentschap van
Arran kreeg men een gevoelige slag kreeg toegediend toen in 1584 de Black Acts van kracht werden.
Deze Acts vormden het antwoord van de regent (Chancellor), James Stewart, Earl of Arran, en diens
rechterhand Patrick Adamson, sinds 1576 aartsbisschop van St Andrews en beslist geen vriend der
presbyterianen, op het Second Book of Discipline van 1578 en waren uitgelokt door de instemming
die de General Assembly, het hoogste orgaan van de Schotse kerk, had betuigd met ’s konings
ontvoering in de jaren 1582-1583. Die ontvoering, die bekendheid kreeg als de "Raid of Ruthven"
en uitgevoerd was door Lord Ruthven56), had deels politieke en financiele achtergronden, maar was
ook bedoeld geweest om de toen nog jeugdige monarch te onttrekken aan vermeende
rooms-katholieke invloed van de regent, Esme Stewart, seigneur d’Aubigny en Duke of Lennox
(1580-1582), en om een voor de presbyteriaanse partij gunstiger politiek klimaat te scheppen.
De Black Acts vestigden volgens een heftig protesterende Andrew Melville "the Popish supremacie"
van de koning over de kerk, doch hij kon niet verhinderen dat het overgrote deel van de geestelijkheid, onder wie de invloedrijke Erskine of Dun, zich uiteindelijk conformeerde. Een later gegeven
toelichting van de hand van Adamson legde uit hoe gelukkig Schotland zich mocht prijzen niet
slechts een filosoof als koning te hebben, gelijk Plato reeds had aanbevolen, maar zelfs een natie te
zijn, "wherin our king is a theologue, and his heart replenished with the knowledge of the heavenlie
philosophie", al zou de koning zelf zich hier over in de regel veel gematigder uitlaten57). Het logisch
uitvloeisel hiervan was volgens deze toelichting dat "his Majestie’s royall authoritie over all estats,
both spirituall and temporall, is confirmed", aldus de tweede der Black Acts58). Dit laatste was echter
niet nieuw want woorden van gelijke strekking maakten reeds in 1571 deel uit van de eed die de
bisschoppen dienden af te leggen. Bovendien sprak reeds de Schotse geloofsbelijdenis van 1560 over
staatshoofden als "lieutenants of God, in whose sessiouns God himself doth sitt and judge"59).
Hoewel deze Acts bevestigden, dat slechts aan Christus de titel "Head of the Kirk" toekwam en de
koning zagen als een van "the number of the faithfull", beschouwden ze diens plaats en de bijbehorende taak wel als een bijzondere, namelijk als
the cheefe and principall member appointed by the law of God, to see God glorified, vice
punished, and vertue mainteanned within his realme, and the soverane judgment for a
godlie quietnesse and order in the commoun wealth to apperteane to his Hienesse’ care
and solicitude"60),
welke woorden eveneens sterk doen denken aan de wijze waarop de Schotse geloofsbelijdenis van
1560 de taak van de vorst zag. Ook de uitspraak dat niet de kerk de overheid de kunst van het regeren
55
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diende bij te brengen, maar dat de "duetie of a faithfull preacher of the Gospell be rather to exhort
the people to the obedience of their native king" lijkt niet zozeer ingegeven om de Schotse Kirk de
genadeslag toe te brengen, alswel om Melvilles afwijzing van de jurisdictie van de kroon binnen de
kerk te pareren61).
Vervolgens werd bepaald dat de besluiten van de General Assembly voor hun geldigheid de instemming van de kroon behoefden en dat elke bijeenkomst van welke kerkelijke vergadering dan ook
verboden was, indien daar geen toestemming van de kroon voor gegeven was. Dit laatste was niet
zozeer tegen de General Assemblies alswel tegen het nieuwe fenomeen der classes of "presbyteries"
gericht die, hoewel niet genoemd in het Second Book of Discipline62), sinds het regentschap van
Lennox in enkele delen van het land aktief bleken en die een aantasting inhielden van het gezag der
bisschoppen63). De bisschoppelijke kerkregering werd vervolgens uitdrukkelijk als de enig rechtmatige verklaard - de iure humano wel te verstaan - , en de bisschoppen en commissioners, de laatsten
als gevolmachtigden van de kroon in kerkelijke zaken, kregen de opdracht strak leiding te geven aan
hun diocesen en voordrachten van de kroon voor benoemingen over te nemen64).
De contemporaine historicus Calderwood zag de situatie (te) somber in: "the Word of God it self,
and the interpretatioun therof, the power of binding and loosing, or whatsoever ellis may be called
spirituall, is not excepted", doch in feite betekenden deze Acts, op een uitzondering na, weinig meer
dan een bevestiging van de situatie zoals die sinds 1560 bestond. Die uitzondering was de nadruk die
gelegd werd op het feit dat de bisschoppen en commissioners niet zozeer gehoorzaamheid verschuldigd waren aan de General Assembly - die tijdens Arrans bewind dan ook niet bijeenkwam - als wel
aan de kroon65).
Het in de praktijk omzetten van deze Black Acts stuitte echter op problemen en na Arrans val
stemde koning James in 1586 en 1587 in met een compromis, waarbij de oprichting van nieuwe
"presbyteries" werd toegelaten. Volgens dit compromis werden de bisschoppen, die benoemd werden
door de kroon en onder toezicht stonden van de Assembly, automatisch de permanente voorzitters
der classes, al hadden ze wel ieder hun eigen gemeente. De kroon kon echter niet verhinderen dat in
de nu volgende jaren het episcopale stelsel in de Church of Scotland sterk aan belangrijkheid inboette
en in grote delen van het land vervangen werd door het presbyteriaanse, waarbij de rechten en taken
der bisschop of superintendenten - het in ontvangst nemen van voordrachten, het aanstellen of
bevestigen van predikanten, het toekennen van benefities, het aanwijzen van vertegenwoordigers naar
de General Assembly en het schorsen van predikanten - geleidelijk aan op de classes - voor zover die
er waren - werden overgedragen66).
De spanningen tussen kroon en kerk namen, vooral dankzij de nieuwe kanselier John Maitland of
Thirlestane, na 1587 af en in 1592 erkende de kroon de aldus ontstane verhoudingen. Ze stemde in
met de Golden Act waarin alle rechten en vrijheden, die de kerk zich tot dan toe had weten te verwerven, bij wet gegarandeerd werden. Hoewel noch de bisdommen werden opgeheven, noch het ambt
van bisschop of superintendent en de ermee verbonden waardigheden afgeschaft - dat geschiedde pas
in 1690 -, en hoewel evenmin het ius divinum-karakter van het presbyteriaanse stelsel werd erkend,
kreeg bij deze gelegenheid het bestaan en zelfstandig functioneren van classes rechtsgrond67). Classes
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bestonden echter nog niet overal en waar ze al wel waren functioneerden ze soms zeer gebrekkig,
zoals tot na 1600 in het gebied rondom Aberdeen het geval was68). Ook ontving de kerk het recht
General Assemblies bijeen te roepen, al moesten plaats en datum wel nog door de kroon worden
vastgesteld. Tevens werd verklaard, dat de wetgeving van 1584 op geen enkele wijze "the privilege
that God has given to the spirituall office bearers in the kirk" zocht in te perken.
Deze concessies van de kant van de kroon bleven echter geheel binnen kerkelijke sfeer: van zelfstandigheid van de kerk of van scheiding van kerk en staat was geen sprake, de samenstelling van
de General Assembly veranderde niet ingrijpend en ook elders binnen de kerk bleef de invloed van
leken (stadsbesturen, adel, kroon) aanzienlijk. ’s Lands politiek bleef voor de kerk verboden gebied
en ook werd geen reorganisatie van beheer en verdeling van de opbrengsten van kerkelijke goederen
doorgevoerd. Daarnaast duurde het nog vele jaren voordat overal kerkeraden bestonden, terwijl van
voor het leven gekozen ouderlingen of door de kerkeraad gekozen predikanten vooralsnog nergens
sprake was. Ook de diakenen vervulden niet die rol die zowel het eerste als het tweede Book of
Discipline hen had toebedacht. Kortom, hoewel sommige commentaren van tijdgenoten ronduit
opgetogen waren, was er van Melvilles idealen voorlopig maar weinig gerealiseerd69).
Wegens de grote rol, die deze Golden Act in het conflict rondom de General Assembly van 1605
zou gaan spelen, moge hier de betreffende passage geciteerd worden. De kroon stemde in met:
the generall Assemblies appoyntit be the said kirk And declairis that it salbe lauchfull to
the kirk and ministrie euerilk yeir at the leist and ofter pro re nata as occasioun and necessitie sall require To hald and keip generall assemblies Providing that the kingis Maiestie
or his commissioner with thame to be appoyntit be his hienes be present at ilk generall
assemblie befoir the dissolving thairof Nominat and appoint tyme and place quhen and
quhair the nixt generall assemblie salbe haldin And in caise nather his Maiestie nor his
said commissioner beis present for the tyme in that toun quhair the said generall assemblie
beis haldin Than and in that caise IT salbe lesum to the said general assemblie be thame
selffs To nominat and appoynt tyme and place quhair the nixt generall assemblie of the
kirk salbe keipit and haldin as they haif bene in vse to do thir tymes bypast70).
Het radicaal-presbyteriaanse deel der kerk werd er in zijn omgang met de kroon in deze jaren niet
bescheidener op en veroorloofde zich, dikwijls bij monde van Andrew en James Melville, steeds
grotere vrijheden, al deden ook andere leiders van deze beweging als John Dury, James Carmichael,
John Welsh, John Davidson - "ane of the antient fathers of the Kirk" - en de Edinburghse predikanten
James Balfour, Walter Balcanquall, William Watson en vooral Robert Bruce van zich spreken. Reeds
in 1589 voelden sommige predikanten zich geroepen hun misnoegen ten aanzien van de Engelse
koningin Elizabeth vanaf de kansel kenbaar te maken. Enkele jaren later werd zelfs het gedrag van
de Schotse vorst en vorstin, als ook dat van leden van de Privy Council en de stadsraad (city-council)
van Edinburgh openlijk bekritiseerd, terwijl Robert Bruce de kroon openlijk aanviel wegens vermeende chaos en wetteloosheid in het land71).
Eind 1596 veranderde de machtsverhouding tussen kerk en staat echter ten gunste van de laatste.
Hoewel de strijd hierna met wisselend succes gestreden werd, bleek het toch de koning te zijn die
de meeste overwinningen behaalde, waaronder de laatste. In dat jaar stelde hij de vrijheid van de kerk
om te vergaderen weer ter discussie72) en wist Edinburgh, een presbyteriaans bolwerk waar op 17
december ongeregeldheden waren uitgebroken gericht tegen ’s konings vermeende rooms-katholieke
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gezindheid, op de knieen te krijgen. Een jaar later zag hij kans Robert Wallace en David Black,
radicale predikanten in St Andrews, tot zwijgen te brengen.
Ook op andere wijze nam James de presbyterianen de wind uit de zeilen. Reeds in 1587 had James
de opbrengst der kerkelijke goederen geheel tot zich getrokken. Enerzijds leidde dit - tot groot
genoegen van de presbyterianen - tot het nagenoeg verdwijnen van het episcopaat dat zich plotseling
van zijn inkomsten beroofd zag. Anderzijds echter kon de koning aldus zijn macht en invloed over
de aristocratie, voor zover haar inkomsten uit rechten op kerkelijke goederen afkomstig waren,
uitbreiden. Door toewijzing of opschorting van dergelijke rechten en verheffingen in de adelstand
schiep hij bovendien een nieuwe aristocratie, die aan hem loyaal was doch waar de kerk weinig vat
op had73).
Behoedzaam opererend en gebruikmakend van het gebrek aan eensgezindheid binnen de kerk ten
aanzien van kwesties als de plaats van ouderlingen binnen de classes, de wijze van benoeming van
afgevaardigden naar General Assemblies en de wenselijkheid van pariteit der predikanten, wist de
koning het episcopale element in de kerk uit te breiden en te versterken. Zo stemde de General
Assembly van 1600 in met zijn wens van vertegenwoordiging van de kerk in het Parliament, daarmee
haar formele goedkeuring hechtend aan het overigens niet nieuwe fenomeen der "parliamentary
bishops", om wier arrogante, autoritaire optreden en "prelaticall, proud, tyrannicall speech" de
contemporaine historicus John Row zich zo kwaad maakte. Daarnaast ging James, zonder de kerk
daarin te kennen, voort met het aanstellen van bisschoppen die tevens zitting hadden in het Parliament (Aberdeen, Ross en Caithness). En al was hun kerkelijke status slechts die van predikant, door
het op veel plaatsen niet of slecht functioneren van een presbyteriaanse organisatie wisten ze toch in
toenemende mate bestuurlijke functies naar zich toe te trekken, waarmee hun positie aan gewicht
won74).
Om het radikale element, dat in het verleden in de General Assemblies de boventoon had gevoerd,
nog verder te ondermijnen schreef de koning vanaf 1596 in toenemende mate vergaderingen van de
General Assemblies uit in Perth, Dundee en Montrose, gelegen in de meer noordelijke, overwegend
conservatieve streken van het land, in plaats van in presbyteriaanse bolwerken als Edinburgh of St
Andrews75).
Al deze maatregelen ontlokten nog wel protest en de General Assembly te Aberdeen van 1605, die
volgens de koning in het geheel geen Assembly was, kan ook als zodanig beschouwd worden. Doch
daarna was de weerstand grotendeels gebroken en kon James betrekkelijk ongehinderd voortgaan met
het uitvoeren van zijn plannen. Een vrije kerk met een vrije Assembly was onverenigbaar met James’
politiek, "which liberty standing, there was no appearance that Episcopacie could be advanced"76).
In 1605, 13 jaar na de ondertekening van de Golden Act, verschenen enkele proclamaties waarin het
de kerk, onder dreiging met de zwaarste straffen, verboden werd een General Assembly te houden
zonder ’s konings uitdrukkelijke toestemming. Een jaar later stemde een General Assembly (Linlithgow) formeel, zij het niet geheel vrijwillig, in met de aanstelling van permanente voorzitters van
classes en synodes. In datzelfde jaar, 1606, nam het Parliament bovendien maatregelen om de "estate"
van de bisschoppen te herstellen en hoewel dit op zichzelf geen kerkrechtelijke consequenties had
voor de status der bisschoppen, werd hun positie wel krachtig ondersteund door hun vrijwel gelijktijdige benoeming tot permanent voorzitter van classes en synodes. Gedurende de daarop volgende
jaren zagen de aartsbisschoppen van St Andrews en Glasgow hun taken en bevoegdheden verder
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uitgebreid77). In 1609 en 1610 werd de bisschoppelijke jurisdictie hersteld en werden verantwoordelijkheden van de classes op de bisschoppen overgedragen, waarmee men terugkeerde tot het compromis van 1586. Tevens werd in 1610 de bisschopswijding weer ingevoerd. Een predikant, Alexander
Hume, constateerde in Ane Afold Admonitioun to the Ministerie of Scotland (1609) bezorgd hoe
steeds meer ambtsbroeders
without delay tooke Byschoprickes of the Prince, with all emolumentis, priviledges,
jurisdictionis, estate, and dignity, quhilk pertenit or micht pertene thairto of awld, (that is
to say, in time of Poperie,).
Aldus was in Schotland een kerkelijk systeem ontstaan met vier bestuurslagen (kerkeraad, classis,
synode en General Assembly), waarbij bisschoppen het bestuur in handen hadden en het hoogste
gezag binnen de kerk bij de door de kroon gecontroleerde General Assembly gelegen was78).
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2. HET GESLACHT FORBES
John Forbes was een telg uit een zeer oud adellijk Schots geslacht, over de oorsprong waarvan geen
zekerheid bestaat. Een overlevering wil dat de naam Forbes voor het eerst werd aangenomen door
een zekere Ochonchar, een Ier, die zich, na in de buurt van Aberdeen een beer gedood te hebben,
Forbear noemde. Het wapen van het huis Forbes draagt inderdaad drie berekoppen. Een andere
verklaring wil dat de naam is afgeleid van het Gaelic woord Ferbash of Ferbasach, wat ’een moedig
man’ betekent, terwijl er een derde uitleg bestaat, volgens welke de oorspronkelijke naam Forbois
was, een verbastering van een uit het Latijn afkomstig Frans woord, dat duidde op een bosgebied vol
beren, gelegen ten westen van Aberdeen. De naam Forbes werd in de zestiende eeuw waarschijnlijk
aldus uitgesproken, dat beide lettergrepen evenveel klemtoon ontvingen.
Ten tijde van de Schotse koning William I (1165-1214) bezat John de Forbes de landerijen van
Forbes, terwijl zijn zoon, Fergus de Forbes, van dezelfde gebieden, gelegen ten westen van Aberdeen, omstreeks 1236 een charter ontving van Alexander, de graaf van Buchan79). De kleinzoon van
deze laatste, Alexander III (1249-1286), schonk Duncan Forbes een charter voor de gebieden van
Forbes in 127180). De eerste Forbes in deze lijn, die een adellijke titel ontving, was Sir Alexander en
deze was voor 1 juli 1445 als Lord Forbes lid van het Parliament. Zijn naam komt voor in de Exchequer Rolls. Hij was sinds 1432 "sheriff-depute" in Aberdeenshire, wat door James II in januari 1448
bevestigd werd met een "Charter" onder het "Great Seal". In 1435 stond Sir Alexander Lord Erskyn
bij in diens pogingen het Earldom of Mar te verkrijgen. Erskyn beloonde hem hiervoor rijkelijk met
landerijen. In 1440 werd hij aangeduid als "Nobilis et potens dominus Alexander de Forbes ac
deputatus Vicecomes de Abirden"81). Hij overleed in 1448 en zijn kleinzoon, Patrick, de derde zoon
van James, de tweede Lord Forbes, werd de stamhouder van de zijtak Forbes of Corse, waaruit John
Forbes geboren zou worden, en het was deze Patrick, die bij charter van 17 december 1476 "omnes
et singulas terras Baroniae de O’Neil, videlicet terras de Coule, Kincraigie et Corse" ontving, uit dank
voor bewezen diensten aan koning James III (1460-1488). Aan dit charter ontleende het huis van
Forbes of Corse zijn naam en titel82).
Patricks zoon en erfgenaam, David, kreeg in 1506 dezelfde landerijen en in 1511 ontving hij bij
charter van James IV "the lands of O’Nele, Corse, Kincraigy, le Mureton with the mill and alehouse",
verenigd in een "haill and free barony ’cum furca, fossa, pitt et gallous’", voortaan bekend als de
baronie van O’Neil (of O’Nele). Dit betekende dat de Forbesen het recht hadden om te berechten,
te veroordelen, te verdrinken, te vierendelen en te hangen83). De machtigste adellijke families in
Aberdeenshire waren het huis van Erroll en dat van Huntly. De Earls of Huntly waren in de vijftiende
eeuw tot aanzien gekomen, waarbij ze hun macht en rijkdom uitgebreid hadden voornamelijk ten
koste van het huis van Forbes, de oorzaak van vele vetes84).
Davids oudste kleinzoon en drager der waardigheid was William Forbes of Corse, die in 1596
overleed. Hij was getrouwd met Elizabeth, dochter van Alexander Strachan, afkomstig uit Thornton
in Kincardineshire. Deze William, die in 1568 in het bezit van zijn erfdeel gekomen was, herbouwde
in 1581 het in verval geraakte familieslot van Corse in Druminor en breidde de erbij behorende
bezittingen uit. Dat laatste deed ook zijn oudste zoon Patrick, die hem als drager van de waardigheid
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en rechten opvolgde. William behoorde tot de eerste aanhangers van de reformatie in Schotland en
zijn houding ten opzichte van de kroon was er een van onderdanigheid en voorzichtigheid85).
William had zeven zonen en waarschijnlijk vijf dochters86). De oudste zoon, de bovengenoemde
Patrick, werd geboren in 1564 en maakte naam als bisschop van Aberdeen en hij was de vader van
één der "Aberdeen Doctors", dr. John Forbes of Corse87). De tweede zoon was William, die fortuin
maakte in de handel en grote landgoederen in Schotland verwierf. Hij werd de stichter van het
geslacht Forbes of Craigievar88). De derde zoon was John, het onderwerp van deze studie en de vierde
Arthur. Deze diende gedurende de Dertigjarige Oorlog als luitenant-kolonel in het leger van de
Zweedse koning Gustaaf Adolf. Hij verbleef enige tijd bij zijn broer John te Middelburg in 1612 en
samen bezochten ze in dat jaar Andrew Melville, die zich inmiddels te Sedan in Frankrijk gevestigd
had89). Arthur vertrok in 1620 naar Ierland en kreeg in 1628 een adellijke titel90). Hij sneuvelde in
1632 in een duel te Hamburg en het was waarschijnlijk onder meer hierom, dat John Forbes in dat
jaar een reis naar Duitsland ondernomen heeft. Van de vijfde zoon, Alexander, is slechts bekend, dat
hij een militaire loopbaan volgde, terwijl van de jongste twee, James en Robert, niet meer is overgeleverd, dan dat beiden rijkelijk met kinderen gezegend waren. Van de vijf dochters van William en
Elizabeth trouwden er drie met een Forbes en alle vijf "made favourable marriages"91).
De geboorteplaats en -datum van John Forbes zijn niet met zekerheid bekend, doch wat het jaar
betreft mag 1567 of 1568 aangenomen worden. Een Magister Artium-diploma van het St Salvator’s
College te St Andrews, dat hij in 1587 na een 4-jarige studie ontving, werd pas aan een kandidaat
uitgereikt, indien die "at least the twentieth year of his age" bereikt had92). Over zijn jeugd is niets
bekend. De achttiendeeeuwse Schotse historicus Robert Wodrow rekende hem tot die "worthy Men,
of whom I have very little, save what relates to their share in some remarkable Transactions of a more
publick Nature". Hij vervolgde met de constatering dat Forbes
bare a very remarkable part in the sufferings with which Prelacy was first accompanied
to Presbyterian Ministers in Scotland. He was a Person of great Piety, Zeal and Learning,
and I am sorry we have so little left concerning him.
Hij bleek ook niets van Forbes’ studie in de theologie te weten, welke hij - foutief - veronderstelde
te Aberdeen plaatsgevonden te hebben. Ook wist hij niet, wanneer hij als predikant werd bevestigd,
doch wel dat hij de gemeente Alford in Aberdeenshire diende. Ook was hij ervan overtuigd, dat
Forbes een man was "of considerable Prudence and Parts" en dat hij "a good many Years a burning
and shining Light" in zijn gemeente geweest is. Uit de heftigheid waarmee de "Prelates" later tegen
hem optraden leidde Robert Wodrow af dat Forbes "one of the most considerable Men in the Northern Parts" geweest is, welke conclusie hij ondersteund vond door het feit dat hij het was, die in het
conflict van de kerk met de Marquess of Huntly naar het hof in Londen werd gestuurd93).
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John Forbes was getrouwd met Christian, dochter van George Barclay, de Laird van Mathers en uit
dit huwelijk werden zes kinderen geboren, evenveel zonen als dochters94). De oudste dochter, Margaret, huwde met Andrew Skene uit Kirktown of Dyce, niet ver van Aberdeen. Met wie de tweede
dochter trouwde is onduidelijk, daar de bronnen elkaar tegenspreken95). De jongste dochter, Katherine, huwde met John Oswald (1600-1653), de eerste predikant van de Engelse kerk van Dordrecht
(1623-1624). Na zijn vertrek naar Schotland in 1624 diende hij als predikant achtereenvolgens de
gemeenten van Montrose, Pencaitland en Edinburgh96).
Dat de naam van John Forbes in Schotland nog lang na zijn verbanning in 1606 voortgeleefd heeft,
moge daaruit blijken, dat deze als aanbeveling gold voor zijn drie zonen. Nadat Arthur, de oudste,
in 1639 in Schotland teruggekeerd was, diende hij onder Robert Munro, bevelhebber der Schotse
infanterie gedurende de Bishops’ Wars (1639-1640), in het leger als aanvoerder van een regiment
cavalerie. De herinnering aan Arthurs vader, "sufferinge banishment in King James the Sixths tyme
for opossing Episcopacye" was voldoende aanbeveling om hem in dienst te nemen, ook al was hij
"none of the wysest nor best commanders"97).
Van de tweede zoon, James, is niet meer overgeleverd, dan dat hij werd geboren voor 1611. Hij
bevond zich in 1634 in Delft98), terwijl hij in of na het jaar 1638 predikant werd in het Schotse
Abercorn in Lothian. Hij koos de zijde der Covenanters en overleed voor 1660. Van hem was algemeen bekend dat hij een zoon was van de John Forbes, die wegens de verboden General Assembly
van 1605 verbannen was. Hij werd beschouwd als een "able and zealous preacher, who after every
sermon behooved to change his shirt, he spoke with such vehemency and sweating"99).
Over John Forbes’ jongste zoon, Patrick, en diens aan afwisselingen zo rijk bestaan, is meer bekend.
Hij werd geboren omstreeks 1611 en studeerde aan het King’s College te Aberdeen. Zijn oom,
Patrick Forbes, John Forbes’ oudste broer en bisschop aldaar was kanselier (Chancellor) van de
universiteit van die stad en diens zoon, dr. John Forbes, was professor in de theologie aan het King’s
College100).
Johns zoon Patrick behaalde zijn graad van Magister Artium in 1631 en in 1636 diende hij tijdelijk
de Engelse gemeente van Delft, althans dat deel ervan dat was overgebleven nadat de Court der
Merchant Adventurers in 1635 de stad verlaten had om zich in Rotterdam te vestigen. In zijn preek
tijdens de dienst van 17 februari 1636 in de Gasthuiskerk haalde hij fel uit naar de Church of England
en veroorzaakte daarmee zoveel opschudding, dat de Engelse ambassadeur in Den Haag, Sir William
Boswell, zich ermee bemoeide. Daarnaast raakte Patrick betrokken bij een conflict, dat samenhing
met de verhuizing van de Court naar Rotterdam in 1635 en de vraag betrof, wie nog wel en wie niet
als lid van de Engelse kerk van Delft beschouwd kon worden. Uiteindelijk dwong Boswell hem te
vertrekken101) en de jaren 1637 en 1638 werkte hij als predikant onder Schotse militairen te Breda102).
Doch ook hier liet Boswell hem niet met rust, daar deze "understood of some Passion you had
bewrayed in opposition to our English Church at Breda"103). Hierop vertrok Patrick naar Schotland,
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waar hij op 29 november 1638, tijdens de General Assembly te Glasgow, het National Covenant
ondertekende en ook voor hem, net als voor zijn broers, was de naam van zijn vader een aanbeveling:
"come forward, Mr Patrick; before, ye were the son of a most worthy father, but now ye appear to
be the most worthy son of ane most worthy fahter". De naam van die vader, John Forbes, bleek,
wegens diens rol in het conflict rondom de General Assembly van 1605, 30 jaar later reeds onderdeel
te zijn geworden van een nationale legende, welke in nauw verband stond met sentimenten, die hun
uitdrukking vonden in het National Covenant van 1638104).
In 1641 bevond Patrick zich weer in Delft waar hij wederom voor korte tijd de Engelse gemeente
diende (1641-1643). Zijn naam wordt genoemd in een brief van een Schotse predikant, Robert
Baillie, aan William Spang, diens collega van de Schotse kerk te Vere op het eiland Walcheren. Deze
brief is gedateerd 10 mei 1644 en de schrijver drukte er bewondering in uit voor Patrick Forbes,
vooral vanwege diens geschrift tegen de "apologetick", waarmee hij doelde op An Apologeticall
Narration, Hvmbly Svbmitted to the Hon. Houses of Parliament, geschreven door T. Goodwin, P.
Nye, W. Bridge, S. Simpson en J. Burroughes uit 1643105), en hij sprak de wens uit, dat het gedrukt
zou worden106). Die wens is in vervulling gegaan, want in een brief van 9 juni 1644 kon Baillie
meedelen dat "Forbes is on the press". Waarschijnlijk is hier bedoeld: An Anatomy of Independency,
or, A Briefe Commentary, and Moderate Discourse upon the Apologeticall Narration, etc. By argument, laying naked the dangers of their Positions, etc., uit 1644107). In september van het jaar daarop
vroeg Baillie aan Spang om de rest van Forbes’ werk, want "I like the book very well, and the man
much the better for the book’s sake"108).
Patrick bleek in deze jaren de zaak van het Schotse calvinisme nog geheel te zijn toegedaan. De
auteurs van het door hem bestreden Apologeticall Narration waren zijns inziens veel te tolerant
jegens Turken, Joden, "papists" en andere andersdenkenden en vooral een van die auteurs, Thomas
Goodwin, werd door Forbes beschouwd als een "bitter enemie to Presbyterie"109). In april 1646 bleek
Forbes te werken aan een boek, dat gericht was tegen Londense anabaptisten110).
Vervolgens diende hij als legerpredikant van de Schotse brigade te Duinkerken, gedurende welke
periode hij van kerkelijk en theologisch standpunt veranderde. Hij "returned home with the King at
the Restauration, [and] was consecrated Bishop of Caithness" in mei 1662, welk ambt hij bekleedde
tot zijn dood in 1680111).

104
105
106
107
108
109
110
111

Gordon, History, II, 3-4. Burrell, "Covenant Idea", 347-348.
Dexter, Congregationalism, App., 49, no. 953. Sprunger, Puritanism, 343-344. Baillie, Letters, II, 181.
Baillie, Letters, II, 181. Hanbury, Memorials, II, 436.
Hanbury, Memorials, II, 440. Baillie, Letters, II, 193. Dit werk wordt meestal toegeschreven aan Alexander Forbes, Tolmie,
Triumph, 125. Dexter, Congregationalism, App. 51, no. 983.
Hanbury, Memorials, II, 554.
Baillie, Letters, II, 193. Kaplan, "Presbyterians".
Baillie, Letters, II, 193. Hanbury, Memorials, II, 554.
Gordon, History, II, 4. S.P. 29, vol. 12, no. 81. Scott, Fasti, III, 457. D.N.B. XIX, 409 vlg. Scot, Narration, liii-liv.

JOHN FORBES (1568-1634)
3. JOHN FORBES TE ST ANDREWS
Hoewel over de opleiding, die John Forbes in zijn jonge jaren voor 1583 ontvangen heeft, niets
bekend is, is wel is zeker, dat vader William veel zorg besteedde aan de opvoeding en opleiding van
zijn kinderen en het is meer dan waarschijnlijk, dat John, net als zijn oudere broer Patrick
(1564-1635), al op jeugdige leeftijd "must have learnt the value of hard work and stern discipline and
have received a thorough grounding in the reformed faith". Net als Patrick werd hij naar de universiteit van St Andrews gestuurd, een universiteit, die sinds 1580 sterk de invloed van Andrew Melville
onderging112).
Scott deelt mee, dat John Forbes zijn graad van Magister Artium in 1583 behaalde, doch dit moet
als een vergissing beschouwd worden. Forbes liet zich in dat jaar als student inschrijven aan het St
Salvator’s College te St Andrews en tekende op 28 december van dat jaar de "articuli religionis"113).
Er is een onderbreking in de Graduation Roll, zodat niet met zekerheid vastgesteld kan worden, of
en zo ja, wanneer hij zijn graad behaalde. Wel is zeker, dat hij in 1593 als predikant bevestigd werd
in Alford, dat ten westen van Aberdeen gelegen is. In 1602 werd hij door de General Assembly,
bijeen te Holyroodhouse, genoemd als een van de 25 kandidaten, waaruit koning James de afgevaardigden van de kerk in het Parliament zou kiezen. Forbes heeft echter nooit een goed woord over
gehad voor dit soort afgevaardigden, "Bishoprie commissioners", zodat zijn naam in dit verband
slechts vermeld werd "for the fashion"114).
John Forbes studeerde in St Andrews "when his relative Andrew Melville was dominant there", al
is het moeilijk precies te bepalen hoe het onderwijs, dat hij aan het St Salvator’s College ontvangen
heeft, eruit gezien heeft115). Dit komt vooral doordat er in de voorafgaande jaren ambitieuze plannen
ontworpen waren om het universitaire onderwijs te St Andrews te veranderen en aan te passen aan
de gewijzigde omstandigheden in Schotland na de reformatie.
Na enkele vroegere hervormingsvoorstellen verscheen in 1579 een plan genaamd The New Foundation and Erection of the three Colleges in the University of St Andrews en in 1580 kwam een der
ontwerpers van dat plan, de presbyteriaan Andrew Melville, aan het hoofd te staan van een van die
drie: het in 1554 gestichte St Mary’s College, ook wel New College genaamd116). Een belangrijk
element van dit hervormingsprogramma was de omzetting van St Mary’s in een College, dat uitsluitend gewijd was aan de beoefening der godgeleerdheid, waarbij de twee overige, St Salvator’s en St
Leonard’s, zich toe bleven leggen op het onderwijs in de artes. Als gevolg van deze reorganisatie
kreeg St Salvator’s er twee docenten bij, afkomstig van St Mary’s, en dit bleek een bron van allerlei
ruzies en conflicten binnen het College.
Een ander voornemen van de The New Foundation was de verandering van het oude systeem vam
"regenting", dat dateerde uit de Middeleeuwen. Dit hield in, dat elk der docenten een leerjaar onder
zijn hoede nam, de studenten bleef begeleiden gedurende hun gehele verblijf op het College en les
gaf in alle vakken van het Curriculum Artium. Het nieuwe plan beoogde de invoering van de vakspecialisatie. De docenten dienden zich toe te leggen op een of enkele der artes, wat inhield, dat het
systeem van de vaste docent per leerjaar moest verdwijnen.
In het St Salvator’s werden deze plannen slechts onvolledig doorgevoerd en de vaste docent per
leerjaar bleef ook na 1579 een normaal verschijnsel, terwijl van de vakspecialisatie niet meer terecht
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kwam, dan dat door aparte docenten Griekse en Hebreewse grammatika onderwezen werd. Het peil
van het onderwijs, dat de plannen beoogd hadden te verhogen, bleef onveranderd laag117).
In de jaren, dat Forbes aan het St Salvator’s verbleef, bestond het docentenkorps uit Provost James
Martine, vier Ordinary Professors, onder wie Robert Rollock118), William Cranston en David Monypenny119), en de twee overgeplaatsten, de wiskundige William Welwood en de jurist William
Skene120). De studiesfeer gedurende de eerste 10 jaar, die volgden op de invoering der hervormingen,
was slecht, "thair wes greit difficultie" als gevolg van de opgelegde veranderingen121), die "umbrage
and dissatisfactions" veroorzaakten122).
Het geestelijk klimaat, dat Melville en Forbes bij hun komst in St Andrews in respectievelijk 1580
en 1583 aantroffen, verschilde niet veel van dat binnen andere Europese universiteiten. Het intellectuele leven werd beheerst door het werk van Aristoteles en diens geschriften namen een zeer vooraanstaande plaats binnen het Curriculum in. Deze situatie was een niet aflatende bron van zorg voor de
Schotse reformatoren en vormde de achtergrond van de pogingen het universitaire bedrijf te vernieuwen123). De General Assembly van 1583 publiceerde een onthullende opsomming van met de vigerende calvinistische opvattingen ter zake in strijd zijnde standpunten, die binnen de beide
niet-theologische Colleges uitgedragen werden. Bezorgd stelde het college vast, dat "many things
are wrytin directlie impugning the grounds of religioun, and speciallie in the philosophie of Aristotle"
en riep de universiteit op tot het nemen van maatregelen124). Tot de dwalingen rekende men standpunten als "Potest aliquis sibi suo studio felicitatem comparare"; "Libera est nobis voluntas ad bene
agendum"; "Mundus est phisice eternus" en "Res viles et inferiores non curat Dei providentia"125).
Het onderwezen aristotelisme wees verder de leer der erfzonde af, stelde de menselijke deugd boven
het geloof, onderwaardeerde het geloof in het hiernamaals en stelde de "civilis scientia" boven de
theologie126).
Voor Forbes’ vorming is van groot belang geweest de introductie door Melville in de universiteit
van wat in die tijd The New Learning genoemd werd en waarvan de strijd tegen het kritiekloos
citeren uit vertalingen van werk van Aristoteles een belangrijk bestanddeel was. De term duidde in
het algemeen op de binnen het kader van het humanisme herlevende belangstelling voor de klassieken, de bijbel en de kerkvaders en de bestudering ervan in de grondtalen. Andrew Melville heeft van
meet af aan van zich doen spreken door zijn aanvallen op het zijns inziens onjuiste gebruik van
Aristoteles’ werk, daartoe niet in de laatste plaats geïnspireerd door zijn Parijse leermeester Petrus
Ramus (Pierre de la Ramée, 1515-1572)127).
In 1564 verliet Melville Schotland voor een tournee lang verschillende Europese universiteiten. De
eerste die hij bezocht was die van Parijs (1564-1566), gevolgd door Poitiers (1566-1568) en Genève
(1568-1574). Tijdens zijn verblijf in Parijs studeerde bij grootheden als Turnebus, Salignacus en
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Ramus128) en in het bijzonder de laatste had grote invloed op hem uitgeoefend. Zijn biograaf Thomas
M’crie meldt dat "Melville attended his lectures, and [...] introduced the plan of teaching, and the
mode of philosophising, followed by his master, into the universities of Scotland"129). Op een ander
belangrijk moment in Melvilles opleiding en vorming, zijn contacten met Theodorus Beza en de
Engelse presbyteriaan Thomas Cartwright in de jaren 1571-1572 te Genève, is boven reeds
gewezen130).
De kern van de onderwijshervormingen, waaraan Melville zich na 1574 eerst in Glasgow en vanaf
1580 te St Andrews zette, lag, nadat de studenten eerst door hem in de Griekse grammatica onderwezen waren, in het onder zijn leiding bestuderen van de dialectiek (volgens Ramus hetzelfde als logica)
en rhetoriek131). Melville "teatched tham the Greik grammer, the Dialectic of Ramus, the Rhetoric of
Taleus" en demonstreerde beider inzichten aan de hand van Homeros, Hesiodos, Pythagoras en
andere klassieken. Hierop liet hij volgen het onderwijs in de wiskunde, eveneens aan de hand van
Ramus, en de "Morall Philosophie", waarbij uitgebreid het werk van Aristoteles, naast dat van
schrijvers als Cicero en Plato, aan de orde kwam. Hierop volgde, wederom aan de hand van Aristoteles, de bestudering van de "Naturall Philosophie"132) en bij dit alles liet Melville niet na precies aan
te geven op welke punten de Griekse meester gefaald en derhalve correctie van node had, doch hij
ging er niet toe over diens werk volledig te bannen. Wat de theologie betrof, Melville "past throw
the haill comoun places of theologie verie exactlie and accuratlie" en hield zich daarbij aan de "order
of Calvin’s Institutions"133). Daarnaast maakte hij zijn studenten vertrouwd met Bezas "presbyterian
discipline of Geneva". Buchanans De Jure Regni apud Scotos vormde verplichte leerstof voor de
studenten en ongetwijfeld zal ook het werk van John Knox aan de orde zijn gekomen134).
De beschrijving, die Andrew Melvilles neef, James Melville, in zijn Diary geeft van het onderwijs
in St Andrews van omstreeks 1580, is weinig vlijend135), terwijl volgens de bronnen ook de rest van
het universitaire bestaan pover van kwaliteit was136). De weerstand, waarop Melville in St Andrews
bij het ten uitvoer leggen van zijn onderwijshervormingen stuitte, was aanzienlijk, hoewel het toch
niet de eerste keer was, dat men er in aanraking kwam met het ramisme. De Schot Roland MacIlmaine, die van 1565 tot 1569 te St Andrews verbleef, had reeds werk van Ramus uitgegeven137). Doch
toen Melville tijdens zijn colleges op de beperktheden van Aristoteles wees138) en trachtte aan te
tonen, dat diens opvattingen betreffende Gods wezen en eigenschappen, de schepping en de voorzienigheid in strijd waren met "the principles of both natural and revealed religion", stak er een storm
van protest op en verschillende collegas "raised an outcry against him"139).
Er is echter alle reden de invloed van Ramus op Melville niet te overschatten, vooral daar het werk
van John Forbes en zijn broer Patrick - beiden studenten van Melville - weliswaar typisch ramistische
kenmerken vertonen, doch geenszins als overtuigde ramisten gezien kunnen worden. Williamson
wijst er bovendien op dat
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Obviously Theodore Beza, the great hammerer of the French congregationalists, would
hardly have recommended Andrew Melville to Scotland in such glowing terms if Melville’s commitment to Ramus had been at all thoroughgoing140).
Doch niet iedereen reageerde even afwijzend en sommigen begonnen, het eerst in St Mary’s, in plaats
van genoegen te nemen met vertalingen van Aristoteles’ werk, de texten in de grondtalen te bestuderen en "studied the arts for purposes of utility, and not for show and verbal contention"141) of om de
woorden van James Melville te gebruiken,
they fell to the Langages, studeit thair Artes for the right vse, and perusit Aristotle in his
awin langage, sa that, certatim et serio, they becam bathe philosophers and theologes, and
acknawlagit a wounderfull transportation out of darknes vnto light142).
Deze nadruk op "utility" en "right vse" is een echo van Ramus’ toepassing van de artes in de praktijk
- zoals theologie als "Ars bene vivendi" - en van diens pogingen de logica "ad eruditionis usum" te
doen strekken. Melvilles filosofische en theologische opvattingen en herwaardering van het belang
van Aristoteles143) bleven echter niet beperkt tot de collegezalen van St Mary’s, doch vonden ook
elders gehoor, zoals bij Andrew Duncan, Regent van St Leonard’s en Forbes latere strijdmakker en
medebanneling in 1605 en 1606, en bij Robert Rollock, nieuwtestamenticus en Regent van St Salvator’s144). Toen John Forbes in de zomer van 1583 in St Salvator’s zijn intrek nam, hadden Melvilles
naam en methoden er reeds ingang gevonden, want, zo deelt Melvilles biograaf mee: "Before he had
been two years at St Andrews, a favourable change was visible on the university"145). Een op Ramus’
inzichten gebaseerd studieprogramma kende als vakken: dialectische filosofie, fysica, mathematica
en "ethical philosophy"146).
Na aanvankelijk succes te hebben geboekt verslapte het elan van Melvilles onderwijshervormingen
echter weer en na enige tijd bleek, dat hij er toch niet in geslaagd was deze permanent ingang te doen
vinden en, na Melvilles gedwongen vertrek in 1606, wist het Aristotelisme zijn verloren gegane
terrein weer te heroveren147). Dit neemt echter niet weg, dat tussen 1580 en 1590 Melvilles aanwezigheid en invloed in alle universitaire regionen te St Andrews goed voelbaar waren en voor een onrustig studieklimaat zorgden148).
1584 Was het jaar van de Black Acts en in februari, enkele maanden na Forbes’ komst naar St
Andrews, zag Andrew Melville zich, wegens zijn weigering deze te ondertekenen en zich voor de
Council wegens kritische uitlatingen te verantwoorden, genoodzaakt het land te verlaten. In gezelschap van zijn neef James, Patrick Forbes en een aantal andere predikanten week hij uit naar Engeland149). Deze Patrick Forbes, John Forbes’ oudste broer, studeerde reeds in Glasgow onder Andrew
Melvilles leiding en was hem in 1580 naar St Andrews gevolgd150). Via hem zal het voor John Forbes
niet moeilijk geweest zijn rechtstreeks met de Melvilles in contact te komen. Patrick was er ook
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bij151 ) , toen Andrew en James in maart 1586, nadat hun conflict met de kroon was bijgelegd, hun
werk aan de universiteit van St Andrews weer hervatten152).
De toestand der archieven van de universiteit van St Andrews laat niet toe met zekerheid vast te
stellen of en zo ja, wanneer John Forbes zijn graad behaalde153), doch het is zeer waarschijnlijk, dat
hij, na de 4 jaar durende opleiding aan St Salvator’s in 1587 te hebben voltooid, zijn studie heeft
voortgezet aan St Mary’s, gelijk zijn broer voor hem ook gedaan had154). Een van de regels, die The
New Foundation invoerde was dat vanaf 1583 slechts zij als predikant in de kerk geaccepteerd
werden, die een volledige cursus aan dit laatste College gevolgd en met bevredigend resultaat beëindigd hadden155).
John Forbes is tijdens zijn studie in aanraking gekomen met de zeer uitgesproken opvattingen van
de beide Melvilles, en met name via Andrew met continentale theologische en wijsgerige inzichten,
waaronder die van Beza en Ramus, en die hebben niet nagelaten hun invloed uit te oefenen op zijn
verdere ontwikkeling. Een hoewel in zijn theologie opvattingen terug te vinden zijn die binnen de
Schotse kerk van rondom de eeuwwisseling gemeengoed waren, kon een latere historicus Forbes
kwalificeren als een theoloog, die "was one of the most determined of the Melville group"156). Vele
jaren later gaf Forbes nog blijk van zijn eerbied voor zijn ’vader’ James Melville: "sed nimis te
obtundo, qui mihi talia dabes, non ego tibi. ... majorem fortasse modestam desiderares in filio erga
parentem"157).
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4. PREDIKANT TE ALFORD
John Forbes werd in 1593 bevestigd als predikant in Alford, een kleine gemeente ten westen van
Aberdeen, in zijn streek van herkomst. Alford behoorde tot de provinciale synode van Aberdeen en
was volgens Robert Wodrow de "Presbytry seat", waarheen elke week de predikanten van het gebied
trokken "for exercise of prophesie, by course, and exercising of discipline"158). Kerkelijk acta uit deze
periode bestaan van het betreffende gebied niet zodat het niet geheel duidelijk is wat hier bedoeld
wordt en in hoeverre deze "exercise" reeds de bestuurlijke taken van een classis had. Wel is bekend
dat tot na de eeuwwisseling in het diocees Aberdeen - en daar niet alleen - nog een superintendent
actief was wegens het gebrekkige functioneren der classes, voor zover die er waren. Evenmin is
bekend of Alford toen reeds over een kerkeraad beschikte159).
De eerste predikant van Alford na de reformatie was John Philip(e) (omstreeks 1567). Hij werd in
1568 opgevolgd door John Strathauchin, die met een onderbreking van 1574 tot 1585 bleef tot 1588.
In dat laatste jaar werd hij overgeplaatst naar een naburige gemeente, van waaruit hij tot aan de komst
van John Forbes de geestelijke verzorging van Alford voortzette. Of men in Alford toen over "reader"
beschikte is onbekend160).
Van de nu volgende jaren is, tot aan het verschijnen van Forbes’ naam als kandidaatafgevaardigde
in 1602, niets over hem bekend. In 1598 kwam zijn broer Patrick in de buurt wonen, die zijn vader
William was opgevolgd als Laird van Corse in Druminor en na John Forbes’ arrestatie in 1605, heeft
deze enkele malen voor hem waargenomen161).
Na Forbes’ arrestatie is de gemeente enige tijd vacant geweest tot in 1607 Alexander Guthrie zijn
intrede deed, die op zijn beurt werd opgevolgd door een ver familielid van John Forbes, William
Forbes (1585-1634). Deze was 20 jaar later predikant van Edinburgh, waar hij, na een korte periode
in Aberdeen, in 1634 als eerste bisschop van het nieuw gestichte bisdom Edinburgh werd aangesteld.
Hij stierf nog in hetzelfde jaar. William maakte naam "for learning and piety by the writers of the
Episcopall side" en als predikant in Edinburgh werd hij van Arminianisme beschuldigd162).
David Laing, de uitgever van Forbes’ Certaine Records (1846), merkte over Alford en omgeving
op, dat "into that remote part of the country the light of the Reformation had but very partially
penetrated, and the people were generally sunk in the ignorance, superstition, idolatry, and moral
degradation of Popery"163).
Niet alleen "the light of the Reformation" was nauwelijks in de Schotse Highlands doorgedrongen,
want ook de aanblik die de Rooms-katholieke Kerk in de vijftiende en zestiende eeuw in de streek
bood was weinig verheffend. De christianisering van de bevolking was er van ouds her op grotere
moeilijkheden gestuit en trager verlopen dan in het zuiden. Het aantal kloosters en kerken was er
gering en kathedralen, zoals die van Elgin, Dunblane en Dornoch, waren jarenlang ernstig vervallen.
Bezoeken van bisschoppen aan met name westelijke diocesen waren, wegens de algemene vijandigheid van de bevolking, een levensgevaarlijke onderneming. Veel bisdommen en soms zeer uitgestrek158
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te parochies, die wegens de terreingesteldheid moeilijk toegankelijk waren, bleven vaak jaren achtereen vacant. Het gevolg van dit al was dat een groot deel van de bevolking niet gedoopt was en geen
onderricht in de christelijke leer gehad had164).
Ook na de reformatie van 1560 is de kerk er maar in zeer beperkte mate in geslaagd om zich in dit
deel van het land effectief te doen gelden165). Er heerste in deze arme en geïsoleerde streek een groot
tekort aan predikanten, terwijl de kerk in de streek ten westen van Aberdeen veel tegenstand ondervond van de rooms-katholieke adellijke geslachten van de Errolls en van de Huntlys166). Forbes kreeg,
zoals beneden nader zal worden toegelicht, veel met een van hen, George Gordon, de 6th Earl and
1st Marquess of Huntly, te maken. En hoewel Forbes volgens de Schotse historicus Robert Wodrow
geheel tegen hem opgewassen bleek, zou zijn confrontatie met Huntly het voorspel vormen van een
episode die het definitieve einde van zijn predikantschap in de Schotse kerk zou betekenen167).
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5. DE KERK EN DE ADEL
De geschiedenis van Schotland en de Schotse kerk gedurende de laatste 40 jaar van de zestiende
eeuw werd gekenmerkt door een harde strijd om de macht, zowel op landelijk als op regionaal en
plaatselijk niveau. Regionale conflicten hadden niet zelden de bijzondere relatie tussen adel en
monarch als achtergrond alsmede het ontbreken van een effectief centraal gezag. De samenleving
bezat weinig cohesie en de plaats van het staatshoofd binnen het maatschappelijke en politieke
establishment was die van primus inter pares. Koning James V stierf in 1542 en daarna heeft het,
afgezien van de zesjarige regeerperiode van Mary Stuart die in een vernedering eindigde, ruim 40
jaar geduurd alvorens er weer een effectieve regering van enige duurzaamheid en stabiliteit, die van
de in 1566 geboren James VI, optrad. Het bestuur van het land lag aldus lange tijd geheel in handen
van de adel, die aan deze positie grote macht en aanzien ontleende - James werd tussen 1578 en 1585
zes maal ontvoerd, een zevende poging mislukte. In feite werd Schotland tot 1585 door regenten
geregeerd, terwijl ook daarna Schotland ondenkbaar was zonder aristocratie. In dit op zichzelf reeds
moeilijke interregnum, dat verder nog gekenmerkt werd door grote sociale en politieke veranderingen, viel ook nog de reformatie van de kerk. In samenhang daarmee vond bovendien een omslag in
de buitenlandse betrekkingen plaats en werd de in 1548 pas weer herstelde alliantie met Frankrijk
verbroken168).
Een groot probleem waar de kerk na 1560 voor stond was dat de oude kerkelijke structuren van
voordien niet veranderden. Dit had te maken met de sfeer van compromis waarin de reformatie zich
voltrokken had, als ook met het ontbreken van een duidelijk herkenbaar centraal gezag, de "godly
prince", die de leiding zou hebben kunnen nemen en politieke en staatsrechtelijke kwesties effectiever zou hebben kunnen oplossen dan in feite geschiedde. Koningin Mary Stuart heeft tot 1567
nauwelijks belangstelling voor de Kirk kunnen opbrengen, al heeft ze nooit getracht de
Rooms-Katholieke Kerk opnieuw leven in te blazen.
Aarzelend en met veel voorbehoud is het grootste deel van de Schotse aristocratie met de reformatie
meegegaan, doch met name in het noorden van het land bleef veel weerstand bestaan. Hoewel dit
deel der aristocratie als rooms-katholiek te boek stond bleek het hier, behoudens een of twee uitzonderingen, eerder om politiek conservatisme te gaan dat pro-Frans en later pro-Spaanse was, van meet
af aan de zijde van Mary Stuart koos en de reformatie van 1560 afwees169). Het ging hierbij om de
Earls of Atholl (d. 1579), Caithness (d. 1582) en Crawford (d. 1562) en in latere jaren om de Earls
of Erroll (b. 1564) en Huntly (b. 1562). Pogingen van de Church of Scotland na 1560 om haar
invloed op deze noordelijke aristocratische families te vergroten, bleven veelal vruchteloos. Dit
rooms-katholieke element was evenwel te zwak, onder meer wegens gebrek aan priesters, om voor
de Church of Scotland een werkelijke bedreiging te vormen.
Het voornaamste adellijke geslacht in het gebied ten westen van Aberdeen, waar Forbes’ gemeente
Alford lag, was dat van de Gordons, de Earls of Huntly. Ze stonden afwijzend tegenover de reformatie en "desired again the papistry, not for the love they bear to it ..., but hoping to have promotion of
idle bellies to benefices"170). Hoewel George Gordon, de 4th Earl of Huntly, in 1562 tegen Mary
Stuart in opstand kwam, steunde zijn zoon (d. 1576) haar actief en bleef dat ook doen na haar afzetting in 1567. Diens zoon, de 6th Earl en 1st Marquess of Huntly (geb. 1562), was gehuwd met een
dochter van Esme Stewart, de seigneur d’Aubigny en sinds 1581 Duke of Lennox. Hij onderhield
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sinds 1586 contacten met Spanje, getuige meerdere malen onderschepte correspondentie "from the
three papist Earles, Huntlie, Angus, and Arrol, and their complices" (1592), waarin men zijn diensten
aan de Spaanse koning Philips II aanbood om Schotland voor het rooms-katholicisme terug te
winnen171).
In zijn omgang met de adel, ook met het rooms-katholieke deel daarvan, heeft koning James zich,
ondanks de soms krachtige taal in zijn Trew Law of Free Monarchies (1598) en Basilikon Doron
(1599), zowel voor als na zijn vertrek naar Londen in 1603 gematigd opgesteld en de leden in bescherming genomen tegen een al te rigoureus optredende kerk. Zolang de omstandigheden dat
toelieten was zijn binnenlandse politiek er een van verzoening, tolerantie en het begaan van de via
media. In de eerste plaats ontbraken de centrale regering de middelen om de machtigste adellijke
families haar wil op te leggen. Bovendien had hij, zoals hij in zijn Basilikon Doron uitlegde, de adel
nodig om het land te besturen en de meer radicale elementen binnen de kerk in het gareel te houden.
Tevens wenste hij de rooms-katholieke factie niet van zich te vervreemden, daar zijn buitenlandse
politiek erop gericht was de deur naar Spanje, Frankrijk en Rome open te houden.
De Huntlys in Aberdeenshire hadden aldus een niet geringe mate van speelruimte en hebben daar
ruimschoots gebruik van gemaakt172). Bovendien hadden ze de funkties van "sheriff of Aberdeenshire" en "baillie" (rechter) en als zodanig waren ze vanaf 1587 onder meer verantwoordelijk voor de
afdracht van de opbrengsten der kerkelijke goederen in hun bisdom aan de kroon. Hierdoor kregen
ze invloed op het beheer van deze goederen, waarbij ze beslist niet door altruïstische motieven geleid
werden. Slechts de Act of Conformity van 1573 belette hen om in hun gebied weer rooms-katholieke
geestelijken aan te stellen173).
De kerk was dit een doorn in het oog en de provinciale synode van Fyffe excommuniceerde Huntly
in 1593, tesamen met een aantal andere aristocraten. In 1594 sprak de General Assembly, daarin
gevolgd door het Parliament, haar veroordeling over de graaf uit en bestookte de koning met verzoeken om maatregelen te nemen tegen "all Papists, Jesuits, and excommunicats"174). Zelfs James zag
zich enkele malen gedwongen tegen de Marquess of Huntly op te treden, vooral toen in 1594 en 1595
diens vete met Archibald Campbell, de Earl of Argyll, in een burgeroorlog ontaardde die het gehele
noorden van Schotland bedreigde. Doch hoewel Huntly in 1597 - niet de voor eerste en ook niet voor
de laatste keer - gedwongen werd zich formeel aan de kerk te onderwerpen, trok hij zich van zijn
beloften nauwelijks iets aan en ook de kroon dwong hem niet zich eraan te houden. Weliswaar
betekende deze episode het einde van het politieke gevaar dat van dit nog resterende
rooms-katholicisme ten noorden van de Tay uitging, doch leidde vooralsnog niet tot meer kerken en
predikanten in Aberdeenshire175).
Aan het begin der zeventiende eeuw trad John Forbes, in verband met het optreden van de kerk
tegen Huntly, uit de anonimiteit. In St Andrews kwam in september 1604 de provinciale synode van
Fyffe bijeen, die ondanks pogingen van de kroon bij monde van de recentelijk benoemde Commissioner voor kerkelijke zaken, Sir Alexander Straton, de Laird van Laureston, zulks te verhinderen, een
aantal aanbevelingen en verzoeken tot de koning richtte waarvan de tweede inhield, "that ordour
might be taken with Papists, and contemners of Kirk-discipline"176).
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Hierop volgde een uitgebreide correspondentie tussen de betrokkenen, die werd ingeleid door een
klacht van Huntly aan James over het optreden van de provinciale synode van Aberdeen tegen hem.
De koning nam hierop Huntly uitdrukkelijk in bescherming en verbood de synode haar plannen, te
weten het excommuniceren van de Marquess, ten uitvoer te leggen en in een tegenaanval daagde
Huntly de synode in februari 1605 zelfs voor de Schotse Privy Council, waarvan hij overigens zelf
lid was177). Hierop zond de gedaagde twee afgevaardigden, de predikanten Charles Ferme en John
Forbes, naar de Council om haar optreden tegen de Marquess te rechtvaardigen, doch ze werd in het
ongelijk gesteld en met zware straffen bedreigd, indien zij het Huntly, "so reasonable a man", nog
verder lastig zou maken178).
Inmiddels had James vanuit London de Schotse Privy Council reeds van nieuwe richtlijnen voorzien
hoe te handelen, in geval van een conflict tussen adel en kerk, en deze kwamen erop neer, dat zelfstandig optreden van de laatste niet getolereerd mocht worden. Zo deze al wenste op te treden, dan
diende dat immer via een klacht bij de Council, en nooit eigenmachtig, door kerkelijke procedures
als excommunicatie, te geschieden. De kerk beschikte volgens de koning slechts over "the Spirituall
censure", terwijl alle "Civile power" bij de kroon lag. Zijn instructies luidden dat men zich met
"greate moderatioun", "all goode meanis, rather by lenitie" tegenover de adel moest gedragen179).
De kerk is er derhalve niet ingeslaagd de Council ertoe te bewegen zijn "Civile power" tegen de
Marquess van Huntly aan te wenden en omdat zij in Schotland geen gehoor vond voor haar klachten,
werd John Forbes in maart 1605 naar het hof in London gestuurd, om de koning uit te leggen voor
welke problemen de Schotse kerk zich geplaatst zag, uitgaande van de - foutieve - veronderstelling,
dat het staatshoofd niet nauwkeurig met de feiten bekend was. Forbes overhandigde de koning twee
brieven, een van beide synodes en een van de Privy Council, waarin hij op de hoogte werd gesteld
van het voornemen van de synode van Aberdeen de vervolging van Huntly, in afwachting van ’s
koning wensen, te staken. Huntly ging in dezelfde maand ook naar London, doch James weigerde
hem te ontvangen. Dit was overigens minder een bewijs van ’s konings steun voor de kerk dan wel
een demonstratie van het feit dat Huntly’s macht en aanzien tanende waren180).
Het gesprek dat John Forbes namens de synodes van Murray en Aberdeen met James had, betrof
twee zaken, ten eerste de kerkorde van de Schotse kerk, alsmede de aldaar bestaande vrees, dat haar
presbyteriaanse karakter bedreigd werd, en ten tweede het conflict van de kerk met de aristocratie.
Met betrekking tot beide punten bracht Forbes onder ’s konings aandacht, dat Huntly in zijn verzet
tegen de provinciale synode van Aberdeen kon rekenen op de steun van aanzienlijke kerkleiders als
George Gladstanes, aartsbisschop van St Andrews, Gawin Hamiltoun, bisschop van Galloway, en
Alexander Forbes, bisschop van Caithness, en dat zowel het feit dat de General Assembly niet op
gezette tijden bijeenkwam, als de tegenwerking van de Privy Council de oorzaak van veel onrust en
bezordheid in de kerk waren en men was er zeker van, dat al die obstructie niet geschiedde met
James’ instemming.
Forbes werd door dit onderhoud geheel gerust gesteld en hij verliet London met de verzekering van
James’ "constant purpose and resolution no wayes to mak any alteration of the discipline and jurisdiction of the Kirk, and ordour of government quhilk he had left established behind him in Scotland",
doch Forbes’ optimisme bleek voorbarig. James heeft zich tijdens dit gesprek op de vlakte gehouden
en zich niet tot stellige toezeggingen laten verleiden. Hij was in feite in het geheel niet van plan
voorlopig nog een vrije, niet onder zijn toezicht staande General Assembly toe te staan, wat afdoende
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moge blijken uit het feit, dat Commissioner Straton, voorzien van de benodigde volmachten, alle
belangrijke kerkelijke vergaderingen bijwoonde om die terstond te kunnen doen ontbinden, indien
ze de allures van een General Assembly zouden aannemen181). Forbes was het echter op dat moment
niet gegeven James’ bedoelingen te doorgronden en hij liet na terugkeer in Schotland weten, dat de
koning hem de verzekering had gegeven dat er binnen afzienbare tijd een General Assembly zou
komen182).
Ten aanzien van het punt van de roerige adel gaven de koning en Forbes naderhand elk een andere
interpretatie van hun gesprek. James heeft getracht, naar eigen zeggen, het verzet in die kringen tegen
de kerk, zo niet te rechtvaardigen, dan toch wel begrijpelijk te maken en hij herhaalde tegenover
Forbes de instructies, die hij kort tevoren aan zijn Council gezonden had183). In Forbes’ versie lagen
de accenten elders en had James te kennen gegeven de mening te zijn toegedaan, dat de Privy Council in het geval van een recalcitrante aristocraat de kerk te hulp moest komen en "to be so farr from
resisting the authoritie and jurisdiction of the Kirk, that, be the contrairie, they sould hauld hand
thereto, that no disobedience sould be tollerat, no not in the Nobillitie themselffes, bot that the lawes
sould be seveirly execute against them"184).
Op grond van dit gesprek met James was Forbes, en met hem anderen binnen de Schotse kerk, tot
de - foutieve - slotsom gekomen, dat Straton in zijn pogingen de provinciale synode van Aberdeen
te verhinderen tegen Huntly op te treden, inderdaad inging tegen James’ uitdrukkelijke wensen, "his
Majestie haveing plainlie signified his miscontentment with the said proceiding of Lawrestoun, as
done without any warrand from his Hienes". Dat die interpretatie fout was bleek uit James’ instructies
aan de Council, gedateerd 22 maart 1605, dat de vrijheid van de kerk "be contenit within the boundis
of moderatioun, and thair unreulie willis not sufferit to rin at randome, bot ... you sall ... enforce those
ministeris to conforme thame selffis to the particulair instructionis gevin be us to the Laird of Loureistoun ..."185).
Een andere - ook verkeerde - conclusie die Forbes trok was dat de koning toestemming zou geven
voor de voorgenomen General Assemblie van 2 juli 1605 en men schonk dan ook weinig betekenis
aan het optreden van Straton op de vergadering van de provinciale synode van Fyffe van 30 april
1605, die trachtte te verhinderen, dat men vertegenwoordigers aanwees voor die Assembly en evenmin hechtte men geloof aan zijn bewering, dat van een dergelijke vergadering vooralsnog geen
sprake zou zijn186).
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6. DE GENERAL ASSEMBLY TE ABERDEEN (1605)
Het is uiteraard verkeerd om de geschiedenis in omgekeerde richting te lezen, en uit het verloop van
James’ pogingen om van de Church of Scotland een bisschopskerk te maken, te concluderen, dat
Forbes in zijn streven naar het houden van een vrije General Assembly wel moest falen. Vruchtbaarder is het Forbes’ opvattingen en plannen te plaatsten tegen de achtergrond van wat hij weten kon
omtrent die van de koning en diens Privy Council en van de mogelijkheden en moeilijkheden, die
de omstandigheden boden. Het is James zelf geweest, die de regie voerde van de ontwikkelingen van
de nu volgende anderhalf jaar en hij nam zelfs de pen ter hand om de vervolging van Forbes en de
zijnen te rechtvaardigen.
Toen James begin april 1603 naar Londen vertrok liet hij in Edinburgh een bestuurlijk en sociaal
vacuum achter. Een groot aantal hooggeplaatste Schotten, waaronder de meeste leden van zijn
Council, vergezelde hem op zijn reis, zoals zijn neef Ludovic Stewart, de Duke of Lennox; John
Erskine, de Earl of Mar; zijn hofprediker Patrick Galloway; bisschop David Lindsay van Ross en
diens schoonzoon, John Spottiswood, predikant te Calder en vanaf 1605 primaat van Schotland.
Verder bevonden zich in ’s konings gevolg Lord Treasurer Sir George Home of Wedderburn, Secretary of State James Elphinstone en Comptroller David Murray. Deze exodus schiep de nodige problemen voor de achterblijvende leden van de Privy Council, van wie Alexander Seton de meest vooraanstaande was. James trachtte dit deels op te lossen door verheffingen in de adelstand en in dit verband
werd Seton, die sinds 1604 vice-kanselier en sinds 1605 kanselier was, begin 1605 Earl of Dunfermline187).
Deze en andere maatregelen konden toch niet voorkomen dat aan het gezag en de macht van de in
omvang gereduceerde Schotse Council in eigen land afbreuk werd gedaan. James’ bestuur over
Schotland was voor zijn vertrek naar Londen in 1603 effectiever dan erna, daar het in de Schotse
verhoudingen van essentieel belang was dat de koning in eigen persoon in het Parliament aanwezig
was of de Council voorzat. Bovendien ontmoedigde James zijn Schotse onderdanen naar het hof in
London te komen, tenzij dat strikt noodzakelijk was. Hoewel de koning van meet af aan duidelijk
maakte dat hij Schotland zelf wenste te blijven regeren en met grote regelmaat zijn instructies
betreffende allerlei zaken het Parliament en de Council in Edinburgh bereikten, was het toch onvermijdelijk dat zijn directe betrokkenheid bij en bekendheid met allerlei bestuurskwesties met de tijd
zou verminderen. Dit had tot gevolg tot de Council zich soms gedwongen zag instructies uit Londen
naast zich neer te leggen, zoals in het geval van zijn weigering, eind januari 1606, om een aantal
predikanten te vervolgen, dat betrokken geweest was bij de General Assembly van 16051 88). Deze
ontwikkelingen gaven het reeds ontstane machtsvacuüm een extra dimensie: voor velen was het na
1603 niet onmiddellijk duidelijk waar het politieke centrum van Schotland gelegen was, in Edinburgh
of in Londen. Aan de belofte zijn geboorteland elke 3 jaar te bezoeken, heeft James zich niet gehouden189).
Zowel bij het boven geschetste optreden van de kerk tegen Huntly als bij de General Assembly van
1605 bleek dit machtsvacuüm inderdaad een factor van belang te zijn geweest. Forbes’ reis naar
London was er een rechtsstreeks gevolg van, evenals het feit dat toen hij en een aantal andere predikanten op 2 juli 1605 te Aberdeen bijeenkwamen, ze ervan overtuigd waren dat, wat de Council, de
commissioners van de koning en andere functionarissen ook beweerden, zij geheel handelden met
James’ instemming. Dat ze zich hierin bleken te vergissen heeft op Forbes geen grote indruk ge187
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maakt. Want er was een andere factor die van groter belang was: de meeste van de ter Assembly
aanwezige afgevaardigden, als wier leider en woordvoerder Forbes zich opwierp, wisten van geen
wijken waar het de beginselen van hun presbyteriaanse kerk betrof. Naar aanleiding van deze gebeurtenissen verwierf Forbes bekendheid om zijn vasthoudendheid en afwijzen van welk compromis dan
ook. Hij stond bij latere generaties Schotten bekend als "a pious and learned man, famouse by his
writings abroad and at home ... fond of Presbiterian government"190) doch vooral als een "keen
partizan of Presbyterian Parity"191).
Zoals boven reeds uiteengezet, keerde Forbes geheel gerustgesteld terug van zijn onderhoud met
koning James, wiens bedoeling het voornamelijk geweest was de Schotse gemoederen te kalmeren.
Het is niet bekend of de voorgenomen Assembly van 1605 onderwerp van hun gesprek geweest is,
doch, indien dat al het geval was, dan blijkt nergens, dat de koning er zich afkeurend over heeft
uitgelaten. Al ruim 2 jaar was er geen General Assembly meer geweest. In het jaar 1604 was er
weliswaar een door de koning bijeengeroepen192), doch deze werd, in verband met het stagneren van
de onderhandelingen over een unie tussen Schotland en Engeland, op last van hemzelf uitgesteld tot
2 juli 1605193). Op de brief, waarin dit uitstel vervat was, hebben Forbes, Welsh, Duncan en de andere
in staat van beschuldiging gestelde predikanten zich naderhand herhaaldelijk beroepen om de rechtmatigheid van de Assembly van 1605 aan te tonen, daar het huns inziens uiteindelijk koning James
zelf geweest was, die plaats en datum bepaald had194).
Een der eerste aanwijzingen, dat de voorgenomen Assembly van 1605 op moeilijkheden zou kunnen
stuiten, vormde het reeds gememoreerde optreden van Commissioner Straton op de synodevergadering van Fyffe van 30 april van dat jaar195), een andere bestond in verschillende pogingen van de
kroon om verwarring te stichten ten aanzien van de vergaderdatum196).
Voor Forbes was van doorslaggevend belang, naast zijn onderhoud met het staatshoofd, het gesprek
dat hij met kanselier Dunfermline gehad had en waarin, volgens Forbes, een aantal afspraken gemaakt was, die inhielden, dat de kanselier zijn toestemming voor een Assembly zou geven in ruil
voor terughoudendheid van de vergadering in haar oordeel over het optreden van de bisschoppen en
andere door de kroon aangestelde kerkelijke functionarissen, en de adel. Hoewel Dunfermline later
het bestaan van zulke afspraken krachtig ontkend heeft, zou het aanvankelijk zeer gematigde optreden van de Council tegen Forbes en andere bij de Assembly betrokken predikanten er goed mee
verklaard kunnen worden197).
De Council heeft verscheidene pogingen gedaan om de voorgenomen General Assembly te verhinderen. Op 20 juni 1605, nadat men reeds op 11 juni door Forbes van de plannen op de hoogte was
gesteld, verscheen van die kant een Proclamation for deserting of the Assemblie198), welke in opvallend milde bewoordingen gesteld was. Daarnaast richtte de Council zich op dezelfde dag met een
brief tot de predikanten, die op 2 juli als General Assembly bijeen zouden komen, waarin gewezen
werd op het ongenoegen van de koning ten aanzien van hun voornemen199).
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De meeste classes hebben zich aan deze verboden gehouden, doch dat nam niet weg, dat een aantal
predikanten toch naar Aberdeen kwam om op de afgesproken datum een General Assembly te
houden. Het waren er achttien: Archibald Blackburn, Robert Dury, Andrew Duncan, John Sharp,
Alexander Strachan, John Forbes, William Forbes, James Irving, Robert Youngson, Robert Reid,
Charles Ferme, William Davidson, David Robertson, John Munro, Alexander Scrogie, James Ross,
John Rough en James Mill200). Onder voorzitterschap van John Forbes besprak de vergadering, die
bijeenkwam in het "session-house" van de Grote Kerk van Aberdeen, eerst de brief van de Council
van 20 juni201) en besloot aan de erin vervatte opdracht om niet te vergaderen gehoor te geven202). Men
heeft wel tegen de instructies in een nieuwe vergadering uitgeschreven en bepaalde die op de laatste
dinsdag van september 1605. Men deed dit echter niet dan nadat Straton, die men herhaaldelijk
hierom gevraagd had, geweigerd had dit te doen. Deze laatste, die op het ene moment wel, op het
andere niet de beraadslagingen bijwoonde, protesteerde heftig tegen dit agendapunt en liet, ten einde
elke schijn van betrokkenheid erbij en verantwoordelijkheid ervoor te vermijden, onmiddellijk de
bovengenoemde Proclamation ter vergadering bezorgen, dezelfde verklaring, waarvan hij later zou
beweren dat hij die reeds op 1 juli, conform zijn instructies, in het openbaar bekend had doen maken.
Volgens Forbes echter was het een van zijn afspraken met Dunfermline, dat deze verklaring niet in
het openbaar zou worden voorgelezen.
Na dit document besproken te hebben, werd de vergadering ontbonden, waarop de aanwezigen hun
gehoorzaamheid aan de wensen van de Council notarieel lieten vastleggen203). Ondertussen had men
nog tijd gevonden het verloop van de vergadering te notuleren204) en een antwoord op te stellen op
de brief van de Council205).
Aanvankelijk reageerde de Privy Council niet op de gebeurtenissen en het lijkt aannemelijk, dat men
de zaak wilde vergeten, doch James had andere plannen. Hij wilde een voorbeeld stellen, want de
bijeengekomen predikanten vormden geen klein, extremistisch groepje, doch vertegenwoordigden
een gevoelen, dat in de kerk wijd verbreid was. Bovendien had hij ook nog te rekenen met een aantal
uit het zuidwesten van Schotland afkomstige predikanten, onder wie John Knox’ schoonzoon John
Welsh uit Ayr206), dat ook de vergadering had willen bijwonen, doch wegens diverse omstandigheden
daartoe niet in staat geweest was. Het ging, behalve om Welsh, om Nathaneell Inglles, James Greg,
John Young, Thomas Abernethie, Archibald Sympson, Nathaneell Harlaw en Abraham Hendersoun
en allen hebben naderhand hun instemming betuigd met de gang van zaken ter Assembly207).
Reeds op 16 juli werd ’s konings wens bekend gemaakt, dat Dury, Strachan, Duncan en Sharp zich
op 1 augustus van dat jaar voor de Council, waar voor de gelegenheid ’s konings Commissioner en
hofprediker Patrick Galloway aan was toegevoegd, dienden te verantwoorden, terwijl Forbes en
Welsh, die als hoofdverdachten werden beschouwd, reeds op 25 juli voor het gerecht moesten
verschijnen208). De aanklacht luidde, dat genoemden zonder toestemming van de kroon een kerkelijke
vergadering hadden belegd, die derhalve geheel onwettig was, waar de beklaagden tegenover stelden,
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dat slechts een volgende General Assembly gerechtigd was over de wettigheid van de vergadering
van 2 juli te oordelen en bij dit standpunt zijn ze, op een uitzondering na, gebleven tot ze 15 maanden
later voor hun leven uit het land verbannen werden209).
James heeft zijn opvattingen ter zake bekendgemaakt in een brief, gedateerd 19 juli 1605210), waarin
hij Forbes er ten eerste van beschuldigde een belofte te hebben gebroken, die deze tijdens hun
onderhoud in maart van dat jaar gedaan zou hebben en die inhield, dat hij de koning zou bijstaan in
diens streven de vrede in de kerk te bevorderen. Waar James echter bovenal door geirriteerd bleek,
was het voorbehoud van de beschuldigde predikanten, hem slechts te willen gehoorzamen voor zover
als dat verenigbaar was met Gods Woord en hun eigen geweten, gelijk zij in hun brief aan de Council
van 2 juli hadden laten weten. Hij accepteerde de minachting jegens zijn persoon, die uit dit standpunt sprak, niet211).
Enkele meningsverschillen, die de discussie beheersten en een rol speelden op het eerste proces
tegen de zes, dat op 24 oktober 1605 gehouden werd, betroffen ten eerste de vraag of de vergaderde
predikanten Commissioner Straton nu wel of niet de toegang bij tijd en wijle ontzegd hadden,
oftewel: was diens afwezigheid het gevolg van boze opzet van Forbes en de zijnen, gelijk de kroon
beweerde, of van zijn eigen nalatigheid, zoals de beklaagden volhielden. In dit laatste geval trad de
Golden Act in werking, die bepaalde, dat indien de koning of diens vertegenwoordiger tijdens de
Assembly verstek liet gaan, de vergadering het recht had zelf een nieuwe Assembly uit te schrijven212).
Ten tweede was er de vraag of het verbod om de Assembly te houden tijdig door Straton in het
openbaar was afgekondigd, zoals de kroon betoogde, of dat het betreffende document pas, volgens
de afspraken van Dunfermline met Forbes, tegen het eind van de bijeenkomst was overhandigd, zoals
de beklaagden naar voren brachten. Op 18 juli 1605 verscheen een Act for denuncing of certane
ministers, waarin het standpunt van de kroon in beide kwesties bekend werd gemaakt en zowel
Dunfermline als Straton werden van alle blaam gezuiverd213). Dit betekende echter niet dat de zaak
hiermee voor de kanselier214), die, volgens Forbes, direkt na afloop van de Assembly tegenover John
Welsh zijn tevredenheid over de gang van zaken had betuigd, van de baan was215).
Forbes en Welsh traden op als woordvoerders van de aangeklaagde predikanten216), en samen met
de eveneens na hun verhoor opgesloten Duncan, Strachan, Dury en Sharp stonden ze al snel bekend
als de "warded ministers"217). De omstandigheden, waaronder ze in het kasteel van Blackness, "a foull
holl", gevangen zaten waren zeer slecht, waarbij Forbes het harder te verduren had dan de overigen218). Ze hadden het zelfs zo slecht, dat een lid van de Council, David Lindsay, de bisschop van
Ross, zich hun lot aantrok219), welke bezorgdheid overigens voornamelijk ingegeven werd door de
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dreigende schade voor de goede naam en reputatie der bisschoppen, want er werd beweerd trad de
Council met opzet zo hard optrad ten einde anti-episcopale gevoelens in het land aan te wakkeren220).
Het nieuws van de Assembly en zijn nasleep ging snel rond en reeds op 4 augustus bracht William
Fowler, de secretaris van James’ echtgenote, koningin Anna van Denemarken, de gouverneur van
Vlissingen, Robert Sidney, Viscount L’Isle, op de hoogte van de lotgevallen van Forbes en Welsh
en voegde daaraan toe, dat hun zaak tot in James’ naaste omgeving sympathie ondervond221). De
"warded ministers" ontvingen zoveel steunbetuigingen, dat James zich genootzaakt zag hier een
verordening, Proclamation against justification by speech or otherwise of the late unlawfull Assembly at Aberdeen, gedateerd 8 augustus 1605, tegen uit te vaardigen222).
James instrueerde de Council nauwkeurig hoe te handelen en heeft zijn optreden in het openbaar
verantwoord223). Op 2 september 1605 verscheen van de hand van de opgesloten predikanten een
Apology224), die voor James de aanleiding werd een Schorte Declaratour, "that most exellent discourse"225), op te stellen, dat een half jaar later deel uitmaakte van A Declaration of the Just Causes of his
Majesties proceiding against those ministers who are now lying in prison attainted of high treason226). Gepubliceerd op 7 maart 1606 werd dit pamflet zowel in Schotland als in Engeland op grote
schaal verspreid en bleek een zeer effectiek wapen227) en Forbes’ Certaine Records touching the
Estate of the Church of Scotland kan in belangrijke mate gezien worden als een onder meer voor
James geschreven weerlegging van deze Declaration, die Forbes beschouwde als een van de vele
"impudent forgeries" van Dunfermline, Straton, openbare aanklager Lord Advocate Thomas Hamilton en anderen228). De Apology, een der belangrijkste verweerschriften der beklaagden, ademde de
sfeer van het Second Book of Discipline en de geloofsbelijdenis van 1560. De auteurs spraken James
aan als "the Lord’s lieutenant heere on earth, who has receaved power and authoritie from him for
the maintenance of the good, and punishment of the evill"229) en hieruit vloeide naar hun inzicht ’s
konings taak voort de vrijheid van de Schotse kerk en haar Assemblies te garanderen. Deze vrijheid
vond haar fundament ten eerste in de bijbel, ten tweede in de wetten van het land230) en ten derde
vormde zij een onlosmakelijk deel van de tradities van de kerk sinds 1560. Men beriep zich hierbij
uitvoerig op de geloofsbelijdenis van dat jaar.
In zijn weerlegging, de Schorte Declaratour, welke een nadere toelichting van zijn brief van 19 juli
1605 was231), deed James een beroep de "reasoun". Hij wilde "this unreulie handfull of ministers that
made the fashion of keiping this pretendit Assemblie" overtuigen van hun ongelijk en toonde zich
bereid te wachten tot ze hun fouten inzagen en beseften, dat om volledige vrijheid Assemblies te
rechtvaardigen elk beroep op de bijbel, het geweten, de wetten van het land of de traditie der kerk
ten onrechte was want indien daar al argumenten te vinden waren, dan slechts zulke die zijn eigen
visie en niet de hunne ondersteunden. James betoogde, zoals hij dat eerder in zijn The Trew Law of
Free Monarchies (1598) gedaan had, dat de kerk slechts bepaalde rechten en vrijheden had zolang
hij die toestond en wat de beklaagden gedaan hadden was het maken van inbreuk op het recht van
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de koning, dat hem door God geschonken was en waarvoor het recht van de kerk, zoals dat bijvoorbeeld was neergelegd in de Golden Act, moest wijken: "since to us ... doeth belong the interpretatioun
of oure awne deid"232).
In dit stuk werden Forbes en de zijnen er verder van beschuldigd met het beroep op hun geweten
de goede naam en de vrede der kerk schade te hebben toegebracht en, hun ambt misbruikend, zich
te hebben afgezonderd van een groot deel van hun ambtsbroeders. Hierdoor werden volgens de
koning vijanden der kerk in de gelegenheid gesteld haar goede naam te besmeuren en hij zag zich
genoodzaakt "to the straitter animadversion and order-taking" jegens "thair Puritine bretheren in this
cuntrey [Engeland]", ten einde te verhinderen dat die aan de ontwikkelingen in Schotland een voorbeeld zouden nemen, "as thai are both favourers of one discipline"233).
Al snel werd duidelijk dat het in dit conflict niet slechts ging om een betrekkelijk simpel geval van
ongehoorzaamheid van enkele predikanten jegens het staatshoofd234), doch om de centrale vraag naar
de verhouding tussen kerk en staat en de afbakening beider jurisdicties. James had er in de Golden
Act mee ingestemd dat "materis meir spirituall" uitsluitend het domein van de kerk waren en hij is
hier formeel in deze jaren niet op teruggekomen. Nog in januari 1606 verklaarde hij in een brief aan
de Privy Council nooit aanspraak te hebben willen maken op "ony suche papall and absolute pouer
over the Worde and worshipp of God - the authoritie whereof as it dependis upoun no fleshe"235).
De zaak spitste zich bijgevolg toe op de vraag of het bijeenroepen van een General Assembly onder
de "materis meir spirituall" viel. De beklaagden zijn verder niet meer van hun standpunt geweken,
dat de vrijheid een General Assembly te houden door God aan de kerk gegeven was, derhalve geheel
onder kerkelijke jurisdictie viel, en dat "no King, Prince, nor Magistrate may bereave them of this
power and liberty, but ought to maintaine and conserve the same"236).
Het eerste grote proces in deze zaak werd op 24 oktober 1605 in Edinburgh gehouden, waarbij in
totaal veertien predikanten, waaronder zich zowel de belangrijkste deelnemers aan de verboden
Assembly als een aantal geestverwanten bevonden, terecht stonden237). Het resultaat was een verdere
verscherping der tegenstellingen, vooral omdat de beklaagden, middels het indienen van een Declinatour, lieten weten het gezag van de Privy Council in de onderhavige kwestie niet te erkennen. De
kroon toonde zich echter doof voor alle argumenten van de verdediging en bleef bij zijn oordeel238).
Met het indienen van de Declinatour verschoof het zwaartepunt van de aanklacht, want het was
thans een zaak van hoogverraad geworden en dit verlangde een nieuw proces. Dat werd op 10 januari
1606 te Linlithgow gehouden, deze keer alleen tegen de zes hoofdverdachten Forbes, Duncan, Sharp,
Dury, Welsh en Strachan239) en ondanks alle geheimhouding is dit tweede proces een van de grootste
en drukst bezochte uit de Schotse rechtsgeschiedenis geweest. De stad Linlithgow werd overspoeld
met belangstellenden uit het gehele land, waaronder veel geestverwante predikanten, van wie er 40
onder leiding van Andrew en James Melville bij het adviseren der beklaagden en het voeren van de
verdediging betrokken waren240).
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Als resultaat van alle overleg kwamen de beklaagden tot de slotsom dat de Declinatour niet herroepen kon worden zonder dat de kerk van Schotland onherstelbare schade toegebracht zou worden,
want niet slechts het lot van een aantal predikanten doch dat van de kerk zelf stond op het spel.
Het centrale probleem op dit proces was, of in de vraag naar de legitimiteit van de Assembly van
2 juli 1605 de jurisdictie van de kroon terecht was afgewezen en derhalve de Privy Council met recht
was bestempeld als een niet-competente rechtbank. Een jury moest beslissen of de beschuldiging van
hoogverraad juist was. John Welsh zag in deze dagen een profetie van zijn schoonvader John Knox
in vervulling gaan, "That Christ should be crucified in this kingdom" en hij was er van overtuigd, dat
ook het tweede deel ervan zou uitkomen, "but glorious should be his resurrection"241).
De uitslag van dit proces bevestigde naar Welshs oordeel het eerste deel van Knox’ profetie, want
de jury sloot zich aan bij het standpunt van de kroon, dat luidde, dat
whosoever, in whatsoever caus, declynes the king and counsell’s judicatour, incurres the
guiltinesse and paine of treasoun. But these upon the pannell [de beklaagden] have declynned the king and counsell’s judicatorie: Ergo, They have incurred the guiltinesse and paine
of treason242).
waarmee de indiening van de Declinatour werd veroordeeld als verraad243).
Veel moeite hebben Forbes en de zijnen zich in deze maanden getroost om duidelijk te maken, dat
het nooit hun bedoeling geweest is James’ "royall power and authoritie over them" te betwisten. Ze
beschouwden zich als loyale onderdanen, gehoorzaam aan de door God aangestelde overheid,
behalve in "things that concerne the Kirk of God and jurisdiction therof, and speciallie in the matter
quhairupon they were accuissed". Hierin wezen ze de competentie van de kroon af en wensten ze hun
zaak uitsluitend beoordeeld te zien door een General Assembly. Slechts aan dit hoogste kerkelijke
gezag onderwierpen ze zich "and to his Majestie, being present therin, as in tymes past, as ane
honorable member of the Kirk of God"244). Volgens Forbes diende de bijdrage van het staatshoofd
aan de handelingen van een General Assembly zich te beperken tot het vaststellen van de eerstvolgende vergaderdatum en -plaats en diende hij alle andere zaken over te laten aan "Ecclesiasticall
persons allanerlie"245).
Het proces en zijn uitslag hebben veel pennen, zowel van mede-, als van tegenstanders, in beweging
gebracht en een stroom van petities om clementie ontketend doch die hebben geen van alle veel
invloed op de gang van zaken gehad246). Uit het feit dat zelfs de Franse en Nederlandse vluchtelingengemeenten in London de gevangenen in een brief openlijk veroordeelden moest Forbes met
verontrusting constateren, hoe allerlei zijns inziens misleidende berichten, die in omloop waren over
de Assembly en zijn nasleep, hun werk begonnen te doen.
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Die brief uit London, waarvan de betekenis overigens wegens de afhankelijkheid van de vluchtelingenkerken van de welwillendheid van de Engelse kroon voor hun voortbestaan maar beperkt was,
droeg geheel het standpunt uit dat was neergelegd in James’ Schorte Declaratour. De ondertekenaars
wezen erop, dat velen in London, "et quidem boni viri", niet vermochten in te zien hoe de idealen van
de bewuste Schotse predikanten "ecclesiastica de immunitate a civilibus subselliis privilegia ejusmodi constare possunt, cum praeceptis Apostolicis, quae regibus, gubernatoribus, potestatibus omnibus,
omnem animam subjiciant" en hun advies was dat de veroordeelden toch, in navolging van de kerk
der eerste eeuwen, "judicia ... profana subirent" en de koning om vergeving vroegen247).
De gevangen predikanten antwoordden met een uitvoerige brief, die in zijn omvang en gedetailleerdheid de zorg om hun goede naam illustreerde en zowel hier als bij andere gelegenheden stelden
zij hun lezing der gebeurtenissen tegenover de lasterverhalen die over hen de ronde deden en waarin
ze soms werden afgeschilderd als rebellen en beschuldigd van de "furious madnesse of the Anabaptists, and usurped tyrannie of the Papists"248).
Boven is reeds melding gemaakt van de dubbelzinnige rol die kanselier Dunfermline en, in mindere
mate, Commissioner Straton gespeeld zouden hebben bij de voorbereiding en het verloop van de
betwiste Assembly. Al tijdens Forbes’ eerste verhoor op 25 juli 1605 was hierop de aandacht gevestigd en inmiddels bleken de geruchten dusdanig hardnekkig, dat James begin 1606 deze zaak verder
uit liet zoeken. Waarschijnlijk heeft dit in het voordeel van de zes veroordeelden gewerkt, want het
is nooit overtuigend aangetoond dat er voorafgaand aan de Assembly van 2 juli 1605 geen afspraken
gemaakt of toezeggingen gedaan zijn249).
In de zomer van 1606 ondernamen de nog steeds op hun definitieve straf wachtende predikanten
een, wat later zou blijken te zijn laatste, offensief om in hun uitzichtsloze situatie verandering te
brengen. Ze stuurden achtereenvolgens verzoekschriften aan het Schotse Parliament, dat begin juli
in Perth bijeenkwam250) en aan de koning, in augustus251), terwijl ze daarnaast op een aantal door
James in september voor overleg naar London ontboden Schotse predikanten, onder wie de beide
Melvilles, een dringend beroep deden om tijdens dat onderhoud hun zaak te bepleiten252).
Het verschil in toonzetting tussen verweer- en verzoekschriften van Forbes en zijn medegevangenen, en de veel direktere en agressievere aanpak der problemen door James en Andrew Melville,
bijvoorbeeld tijdens dat onderhoud met de koning in september, is zeer opmerkelijk. Waar de eersten,
uitgaande van bestaande wetgeving en, ondanks enige toegenomen vrijmoedigheid, in alle eerbied
voor de kroon bleven hameren op het aambeeld van de legitimiteit van de betwiste Assembly,
schrokken de laatsten er niet voor terug om in het bijzijn van de koning het gedrag en de persoon van
de Schotse openbare aanklager Hamilton aan te vallen en hem, wegens zijn optreden tegen de Schotse kerk, voor de antichrist uit te maken, daarmee via een omweg James zelf aanvallend. Forbes en
Melville deelden echter de overtuiging dat indien de wetten van een land of uitspraken van een
rechtbank in strijd waren met fundamentele rechten van de kerk en het individuele, zich aan de bijbel
orienterende geweten, de eerste moesten wijken voor de tweede, ongeacht de consequenties.
Zowel de reeds veroordeelde predikanten als de Melvilles stelden de kroon derhalve voor problemen: de eersten, vanwege het precedent van de Assembly, dat indien niet afdoende bestreden en
afgestraft blijvend voor onrust zou zorgen; de tweeden, omdat die er wel voor zouden zorgen, dat die
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Forbes, Records, 525-531. De brief was gedateerd 26/2/1605, [o.s.], en de ondertekenaars waren Robertus Masso Fontanus,
Aaron Cappel, Nathanael Marius, "Ecclesiae Gallicae Pastores", en Leonhardus Moiartus, Johannes Regius en Simeon
Ruitingius, "Ecclesiae Belgicae Pastores". Grell, "Continuity", 45-46.
Calderwood, History, VI, 402-419.
Forbes, Records, 550-551. Burton, Register, VII, 492-493. Lee, Government by Pen, 47-56. Forbes' eigen verhaal in een
brief aan Robert Bruce, d.d. 16 juli 1606, Calderwood, History, VI, 551-556.
Calderwood, History, VI, 539-551. Burton, Register, VII, 264. Forbes, Records, 553-554. Melvill, Autobiography, 636 vlg.
Calderwood, History, VI, 563-566.
Ibidem, 561-562.
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onrust zou blijven bestaan en het vuur van het verzet tegen ’s konings plannen met de Schotse kerk
zou blijven branden253).
De beide petities bleven in gebreke het gewenste effect te sorteren254), terwijl de benadering van
Andrew en James Melville zelfs resulteerde in het tegendeel van wat beoogd werd. Ook de uiteindelijke erkenning van schuld door een van de veroordeelden, John Sharp, heeft in dit laatste stadium
van de procesgang het oordeel van de koning niet meer kunnen beinvloeden255).
Behalve door middel van deze processen tegen Forbes, Welsh en hun geestverwanten voerde de
koning ook op andere wijze de druk op de kerk op, in de hoop dat hun veroordeling de kerk wat
meegaander had gemaakt256). Zo werd te zelfder tijd van alle provinciale synodes verlangd instemming te betuigen met een vijftal principes, dat erop gericht was de "state of the bishops" te verstevigen257). Toen het grootste deel der synodes echter weigerde besloot de koning, voordat hij zijn
toestemming voor een nieuwe General Assembly wilde geven, een achttal Schotse kerkleiders voor
overleg naar London te ontbieden, onder wie de beide Melvilles, James Balfour en William Scot258).
Na gewezen te hebben op de weigering van de synodes om de door hem verlangde garanties te geven,
alsmede op het in Schotland wijdverbreide ongeloof en wantrouwen ten aanzien van de oprechtheid
van zijn bedoelingen, zoals die uiteengezet waren in A Declaration van maart 1606, gaf hij te kennen
met hen te willen spreken over wat er gaande was in de Schotse kerk en wat de beste oplosing der
problemen was. De koning verwachtte dat zij, na terugkeer in Schotland, "beare trew witnessing for
iustifying the lawfulnes of all our intentions and actions, aswell concerning the whole Church as the
particulare members thereof". Met deze laatsten bedoelde hij ongetwijfeld vooral de gevangen
predikanten259).
De uitslag van dit geruchtmakende gesprek, dat gehouden werd op 22 en 23 september 1606 in het
paleis van Hampton Court en door James bedoeld was als poging om een aantal invloedrijke Schotse
theologen aan zijn zijde te krijgen, was voor hem zeer onbevredigend. Want in plaats van dat de
delegatie het hoofd in de schoot legde, toonde deze zich volstrekt onbuigzaam en kwam het zelfs tot
een felle woordenstrijd tussen de koning en Andrew Melville, welke laatste de betwiste Assembly
van ruim een jaar te voren en de vrijheid van de Schotse kerk in het algemeen met kracht verdedigde260).
Het uitblijven van het door James gewenste resultaat van dit onderhoud bezegelde het lot van John
Forbes en zijn lotgenoten. Daags erna gaf de koning bekendheid aan "the signifiacatioun of oure will
... tuicheing these ministeris who ar convict of treasoun"261) en het vonnis betreffende Forbes, Welsh,
Duncan, Sharp en Strachan hield in, dat zij "be Banished all our dominiones, during all the dayis of
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M'crie, Melville, 259. Burton, Register, VII, 259. Reeds in 1584 riep James Melville de gevluchte Ruthven Raiders op tot
gewapend verzet. Dat was Forbes volstrekt vreemd. Wormald, Court, Kirk, and Community, 128.
M'crie, Melville, 258. Calderwood, History, VI, 578-579. Burton, Register, VII, 263-264. Forbes, Records, 554.
Laing, Original Letters, I, 28-31, brief van John Sharp aan James, ongedateerd, doch na 10/1/1606.
Scot, Narration, 155-156.
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auteur van de Narration. Melvill, Autobiography, 634-636.
Aldus de uitnodiging, d.d. Greenwich, 21/5/1606, Laing, Original Letters, I, 48-50. Calderwood, History, VI, 477-479.
Scot, Narration, 165-177. Brief van James aan Privy Council, d.d. Greenwich, 24 juni 1606, Laing, Original Letters, I,
365-366. Burton, Register, VII, 494-497. Row, History, 231-232. Donaldson, Scotland. James V-James VII, 204-205.
M'crie, Melville, 259. Mathieson, Politics, I, 212. Rouse, Ecumenical Movement, 33. McNeill, "Conciliarism", 91-106, 110.
Calderwood, History, VI, 571. Melvill, Autobiography, 644-668. Lee, Government by Pen, 66-67.
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thair naturall lyves; vnder pane of daeth"262). Op 7 november 1606 verlieten ze, onder achterlating
van vrouwen en kinderen, de haven van Leith met als bestemming Bordeaux in Frankrijk, uitgeleide
gedaan door een menigte aanhangers263). Dit vertrek bleek allerminst rustig verlopen te zijn, want
the banesitt menesteris hes made sowche a sermon upone the bulwarke off Leithe as was
newer harde beffor, a thousand pepill raling aganis his Majesties prosedings and pronunsinge thretnynges to all Cownsallowris and Saysowneris that war att Lethe tow264).
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Pitcairn, Criminal Trials, II, 503. Forbes, Records, 556-558. Tweedie, Select Biographies, I, 31. Melvill, Autobiography,
669-672.
M'crie, Melville, 247. Calderwood, History, VI, 290-291. Tweedie, Select Biographies, I, 30-32. Brief van John Welsh aan
Robert Boyd of Trochrig, d.d. 26/6/1607, Wodrow MS. Gen. 1209, fol. 139. Laing, Miscellany of the Wodrow Society, I,
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d.d. 26/11/1606. Melvill, Autobiography, 669-670. Lee, Government by Pen, 39.
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DEEL II. PREDIKANT DER MERCHANT ADVENTURERS (1608-1634)

JOHN FORBES (1568-1634)
It was demanded of Pythagoras by a Great Prince, What was the worst of wilde Beasts
unto Mankinde? He answered, a Panther; the antipathy of whose nature is such, that if it
see the picture of a Man in a board, he rends it in pieces, though he break his teeth, and
teer off his claws thereby. And what is the worst of tame Beasts? He answered, a Flatterer;
because the world is full of Trencher-Chaplains, who seek out smooth things, and claw
their Patrons where it doth not itch.
Nicholas Cowling, A Svrvey of Tyrannie: or TheAnatomizing of Tyrants. (Londen, 1650), A 2.
1. FORBES’ EERSTE JAREN OP HET VASTELAND
Na de boven beschreven periode, die in een nederlaag voor John Forbes eindigde, brak er een moeilijke tijd voor hem aan, waarin hij zich gesteld zag voor de opgave voor zichzelf en zijn gezin een
nieuw bestaan op te bouwen in een hem onbekende wereld. Wodrow besloot zijn Life of Mr John
Forbes met de opmerking, dat "I have very litle further concerning this Eminent person, when he was
banished". Hij bleek bij geruchte vernomen te hebben, dat Forbes na aankomst op het vasteland veel
gereisd en verschillende Engelse gemeenten als predikant gediend heeft, "where he did much service", met andere eminente theologen correspondentie onderhield, en, naast enkele verhandelingen over
theologische onderwerpen, een geschiedenis van de verboden Assembly schreef, van welk werk
Wodrow aannam, dat dat hetzelfde was als dat, aan de hand waarvan hij zijn Life had samengesteld265).
De wegen der bannelingen gingen na aankomst in Frankrijk uiteen. Welsh preekte al weer snel, en,
na enige tijd in Bordeaux verbleven te hebben, diende hij enkele kleine protestantse gemeenten in
de buurt, eerst die van Nerac, daarna die van Jonsac. Zijn laatste gemeente was St Jean d’Angely, van
waaruit hij in 1621 via La Rochelle naar Londen terugkeerde, waar hij het jaar daarop overleed266).
Robert Dury werd predikant van de Engelse kerk van Leiden (1610) en bleef dat tot zijn dood in
1616. Hij was de vader van John Dury (1596-1680), die bekendheid verwierf om zijn irenische
opvattingen267). John Sharp werd predikant van een Franse protestantse gemeente en hoogleraar in
de theologie te Die in de Dauphine. Andrew Duncan heeft na enkele jeren herroepen en de onwettigheid van de Assembly van 1605 toegegeven, waarop hij toestemming kreeg naar zijn vaderland terug
te keren268), terwijl Alexander Strachan korte tijd na aankomst in Middelburg stierf269).
Forbes bleef niet lang te Bordeaux, zoals John Welsh. Op 7 maart 1607 schreef Welsh aan Robert
Boyd of Trochrig te Saumur, dat "Monsieur Forbes is gone to Sedan, upon what occasion I know not,
ffor he did not wrytt to me"270). Zijn bezoek aan deze stad, aan wier universiteit enkele landgenoten
doceerden271), was een van de reizen, die Forbes gedurende de eerste jaren van zijn verblijf op het
vasteland heeft gemaakt, en die hem, behalve in enkele delen van Frankrijk, ook in de Nederlanden
en Duitsland brachten en een bron beschrijft zijn ontmoeting in Rouen in 1607 met Guillaume
Feugueray272). Deze laatste deed hem bij die gelegenheid het verhaal van een gebeurtenis, die in
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"Letters of mr John Welsh", 542-563. Tweedie, Select Biographies, I, 32-35. Wodrow MS. Gen. 1209, fols. 138-148.
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verband stond met pogingen van Rome om, binnen het kader van de contra-reformatie en met voornamelijk Spaanse hulp, het protestantisme gewapenderhand te bestrijden. De plannen hiervoor waren
grootscheeps en zouden reeds dateren uit de tijd van paus Pius V (1566-1572)273), doch de uitvoering
zou pas door Clemens VIII (1592-1605) ter hand zijn genomen. Feugueray legde Forbes uit waarom
van alle duivelse voornemens niets terecht gekomen was en ook waarom Pius’ opvolger, paus
Gregorius XIII (1572-1585), er niets van had willen weten. De laatste zou namelijk, uiteraard voor
zijn omgeving volstrekt onbekend, protestant zijn geweest. De rots, waarop evenwel de plannen van
Clemens VIII schipbreuk leden was een boodschapper, die alles verried en Feugueray op de hoogte
stelde. De betrokken informant woonde thans in Heidelberg en na het horen van deze geschiedenis
besloot Forbes hem met een bezoek te vereren.
Uit het ongedateerde document, dat van de hand is van en getekend door een zekere Jo. Burnet, die
voor de authenticiteit ervan instaat, blijkt niet wanneer Forbes deze reis ondernomen heeft, doch,
indien deze geschiedenis al op waarheid berust, dan moet die niet lang na zijn ontmoeting met
Feugueray hebben plaats gevonden. Of het dezelfde geweest is, die hij in april 1608 ondernam en die
hem in het stroomafwaarts van Hamburg aan de Elbe gelegen Stade, waar Engelse lakenhandelaren,
de Company der Merchant Adventurers genaamd, een Court hadden, gebracht heeft, is onzeker274).
Ontstemd door berichten, dat enkele der bannelingen al binnen enkele maanden na aankomst in
Franrijk weer regelmatig in kerkdiensten voorgingen en zo de kans kregen hun zijns inziens verderfelijke opvattingen uit te dragen, zond de Engelse koning James een gezant naar Frankrijk in een
poging te verhinderen, dat ze in enige Franse protestantse gemeente onderdak zouden vinden. Twee
maanden na zijn vorige brief aan Robert Boyd of Trochrig berichtte Welsh hem op 7 mei 1607, dat
de "Bishop of Glasgow is come to Ffrance: I suspect verele that it is for me and Mr Jhone Forbess,
that we sall not be sufferit in this kingdom". Bovendien verbood James alle Schotse en Engelse
legeronderdelen en handelsnederzettingen op het vasteland de zes als predikant in hun midden toe
te laten275).
In februari en maart 1608 bleken Forbes en Dury in Zeeland te zijn en gingen er voor in Engelse
diensten in Middelburg, waar zij onder hun gehoor niet louter kooplui aantroffen, maar ook zee- en
handwerkslieden276). Op uitnodiging van de Engelse legerpredikant te Vlissingen, Thomas Potts,
preekten ze ook daar. In april volgde Forbes’ reeds gememoreerde bezoek aan de Engelse kooplui
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Reformed Thought, 119. Cohen, Ecrivains francais, 144-151.
Pius V zat in november 1569 waarschijnlijk achter de opstand van de graven van Westmorland en Northumberland tegen
de Engelse koningin Elizabeth, Wiener, "Beleaguered Isle", 31-33. Black, Reign of Elizabeth, 131.
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rooms-katholicisme was overgegaan, Spanje de oorlog, nadat het in de voorafgaande jaren al tot talrijke schermutselingen
tussen Spaanse en Franse troepen was gekomen, waaraan ook de in het document genoemde Catherina de Navarra, Henris
zuster en gemalin van Henri de Lorraine, aktief had deel genomen met geld en soldaten. Ten slotte voerde Spanje een
uitzichtsloze oorlog in de Nederlanden en op al deze drie fronten heeft zij ten slotte weinig eervolle vredesverdragen moeten
sluiten (resp. 1604, 1598 en 1609). Afgezien van de cruciale onjuistheden over Gregorius XIII, wordt ook de betekenis van
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daarnaast de verenigde pogingen van Rome en Spanje om het protestantisme te bestrijden volstrekt niet nieuw waren.
Wellicht zou de boodschapper in verband gebracht kunnen worden met een der Spaanse invasiepogingen van Engeland.
De verwijzing naar Parijs plaatst het verhaal in of na 1594, in welk jaar Henri IV de Franse hoofdstad pas kon binnentrekken
(22 maart). Clemens VIII wordt ongunstiger afgeschilderd dan hij verdiende. Hij was een gematigd kerkleider en had grote
aarzelingen ten aanzien van de Spaanse plannen Engeland met geweld te "bekeren", Black, Reign of Elizabeth, 453,
Daniel-Rops, Catholic Reformatio n , 321, 337; Von Ranke, Papste, 444-460, 489-496; Braudel, Mediterranean, II, 843,
890-891, 1043, 1219-1221.
Scot, Narration, xlix-l. Shaw, Report, IV, 24.
Shaw, Report, IV, 23-24. Sprunger, Puritanism, 199 vlg.
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in het Noordduitse Stade, bij welke gelegenheid hij preekte over Paulus’ brief aan de Romeinen, 8,
16: "The same spirit beareth witnesse also togither with our spirit, that wee are the sonnes of God",
welk thema, alsmede Forbes’ behandeling ervan, voor enkele Companyleden aanleiding waren hem
om een nadere toelichting van het probleem van de zekerheid der uitverkiezing te vragen. Forbes gaf
aan dit verzoek gevolg middels een brief, die 8 jaar later (1616), na verdere uitbreiding en bewerking
te hebben ondergaan, bij Richard Schilders in Middelburg als tractaat verscheen onder de titel A
Letter First written and sent by Io. Forbes, ... for resolving this Question: How a Christian man may
discerne the testimonie of Gods spirit, from the testimonie of his owne spirit, in witnessing his
Adoption277). Behalve in Middelburg en Vlissingen preekten Forbes en Dury in 1608 ook in Vere op
het eiland Walcheren, waar al sinds 1541 een stapelplaats van Schotse kooplui gevestigd was. Dit
was maar van korte duur want een verbod van James maakte er een einde aan. Uit de bronnen blijkt
niet of er in latere jaren nog contacten tussen Forbes en Vere geweest zijn278).
Dury verbleef het grootste deel van het jaar 1608 in Middelburg ter vervanging van de predikant
van de aldaar gevestigde Company der Merchant Adventurers, Thomas Potts’ broer Lawrence Potts,
die een bezoek aan Engeland bracht279). Ook aan Dury’s arbeid onder de Engelse troepen te Vlissingen kwam door orders uit Londen een einde, doch zijn positie als predikant der Merchant Adventurers
werd niet bedreigd, want, hoewel dezelfde orders ook de kooplui bereikten en inderdaad al geruime
tijd tevoren bereikt hadden, trokken die zich er niets van aan280).
Dat sommige van de zes bannelingen, te weten Forbes, Dury en Strachan na verloop van tijd hun
domicilie in de Nederlanden kozen, is begrijpelijk tegen de achtergrond van het grote aantal Engelsen
en Schotten, voornamelijk kooplui en soldaten, dat er verbleef. Voor Forbes speelde een rol, dat zich
sinds 1605 onder die soldaten zijn broer Arthur Forbes bevond, die van 1607 tot 1609 in Zeeland was
gelegerd. In 1609 bevond deze zich in Breda, in 1611 in Tiel en in 1613 in Friesland.
Eind 1608 vestigde Forbes zich, na terugkeer uit Duitsland, in Middelburg en begon er, naast
Lawrence Potts, voor te gaan in diensten van de kerk der Merchant Adventurers. Samen met Arthur
bezocht hij in 1612 Andrew Melville, die zich na zijn verbanning uit Engeland en Schotland in 1611
in Sedan in Frankrijk had gevestigd281).
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Forbes, A Letter First written, 6. Reeds in 1617 is in Londen een herdruk verschenen, zie beneden Deel, V nrs. 2 en 3. De
geciteerde editie is die van 1616.
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sub 114, 11, R.A. Zeel. Shaw, Report, IV, 23. Laing, Original Letters, I, 158. Carter, Reformed Church.
S.P. 84, vol. 146, fol. 40v.
Ferguson, Scots Brigade, I. M'crie, Melville, hoofdst. x. De naam van Arthur Forbes komt ook voor onder enkele gedichten
in: Patrick Forbes, An Learned Commentarie, B3-3v. Burk e's ... History, 869. Snow, Patrick Forbes, 182. Sprunger,
Puritanism, 207. Carter, Reformed Church, 69.
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2. DE MERCHANT ADVENTURERS
John Forbes is vanaf 1608 tot kort voor zijn dood in 1634 predikant van de achtereenvolgens in
Middelburg en Delft gevestigde Court van de Company der Merchant Adventurers geweest. Hij heeft
herhaaldelijk hun belangen de zijne gemaakt en zich als hun pleitbezorger opgeworpen en is betrokken geweest bij enkele belangrijke gebeurtenissen in hun bestaan. Zowel in materieel als in geestelijk
opzicht heeft zijn nieuwe omgeving niet nagelaten haar invloed op hem uit te oefenen, terwijl hij
omgekeerd, enerzijds door zijn preken en geschriften over leerstellige onderwerpen en anderzijds
door zijn uitgesproken standpunt betreffende de organisatie van de kerk der Merchants, zijn omgeving beinvloed heeft.
De thematiek van zijn theologiseren ontleende hij overwegend aan de vragen betreffende de individuele uitverkiezing en de zekerheid dienaangaande, die in kringen van de kooplieden in Stade en in
de Nederlanden leefden. Daarnaast werden alledaagse zaken als de plaats van vestiging van de Court
van de Company, en daarmee Forbes’ woonplaats, door handelsbelangen bepaald en hij dankte de
kooplui zijn betrekkelijke welstand, terwijl ook de gevolgen van een economische recessie, die de
Company in de jaren 1614-1617 trof, niet aan de kerk der Merchants voorbij is gegaan. Zijn positie
als Companypredikant gaf hem een groot aanzien binnen de Engelse en Schotse gemeenschap in de
Nederlanden.
Het laatste kwart van de zestiende eeuw en de eerste jaren der zeventiende gaven in het algemeen
in grote delen van Europa een snelle en krachtige economische expansie te zien. Ook op politiek en
militair gebied traden ingrijpende veranderingen op, waarbij het vooral noordwest Europa voor de
wind ging. Het Frankrijk van Henri IV won aan kracht en toonde zich een geducht bondgenoot van
de Noordelijke Nederlanden en Engeland in hun oorlog met Spanje, welk laatste land het, ondanks
alle Amerikaanse rijkdommen, steeds slechter ging. Vooral de wapenstilstand van 1609 met de
Noordelijke Nederlanden werd in Castilie, het Spaanse hartland, als een ernstige vernedering ervaren,
te meer, daar de gehate en "ketterse" Nederlanden gaandeweg steeds meer macht en invloed op de
Spanjaarden wisten te veroveren282).
De Merchant Adventurers vormden als handelaars in lakense stoffen een zeer machtige Engelse
handelscorporatie, wier geschiedenis terugging tot de veertiende eeuw. Vanaf het midden van die
eeuw verdrong de export van lakense stoffen uit Engeland geleidelijk aan die van de ruwe wol, die
reeds sinds de tiende eeuw werd uitgevoerd. Belangrijkste centra waren steden als Colchester en
Cambridge waar op het platteland vervaardigde wollen stoffen werden verzameld en havensteden als
Londen en Hull, van waaruit de export naar het vasteland plaatsvond. De hoofdvestiging van de
Merchant Adventurers bevond zich dan ook in Londen. In de zestiende eeuw was Antwerpen het
economische en commerciele centrum van noordwest Europa en de Merchant Adventurers hadden
middels hun vestiging daar volop deel aan alle voorspoed, en droegen er het hunne ook toe bij. Toen
oorlogshandelingen in de tweede helft dier eeuw het einde van Antwerpens welvaart inluidden en
veel van de bedrijvigheid uit de stad verdween, zagen ook de Merchants zich gedwongen elders een
vestigingsplaats te zoeken, al hielden ze er hun Court nog geopend tot 1582283).
Behalve in Antwerpen bezaten de Merchants sinds 1567 ook handelsprivileges in Hamburg, doch
de Hanzestad bleek voor hen niet geschikt de rol van Antwerpen over te nemen, daar ze er in 1578
hun bevoorrechte positie verloren. Een op het eerste gezicht gunstige uitwijkmogelijkheid leek
Middelburg. De afstand tot Engeland was kort en dit bood de gelegenheid in geval van nood de
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handelsvloot door de Engelse marine te laten beschermen, terwijl ook een snelle evacuatie mogelijk
was. Na 1585 kwam daar nog bij, dat zowel Vlissingen als het nabijgelegen fort Rammekens Engelse
en Schotse troepen herbergde, die eventueel voor bescherming konden zorgen.
In 1582 verhuisde de Court van Antwerpen naar Middelburg, doch ook die stad viel tegen als plaats
van vestiging. Ook daar waren de gevolgen van de oorlog voelbaar en door de nood gedrongen
openden de Merchant Adventurers in 1587 een Court in het Noordduitse Stade. Deze beleefde een
gouden tijd en ze bleven er, met een onderbreking van 1598 tot 1601, tot 1611, toen ze wederom, en
deze keer definitief, naar Hamburg verhuisden.
De Merchant Adventurers konden in de regel rekenen op de politieke steun van de Engelse regering,
vooral vanwege de financiele ondersteuning, die ze de Engelse koningin Elizabeth en haar opvolgers
gaven. Bovendien verschafte de aldus geschapen afhankelijkheid van de Engelse kroon jegens de
Merchants de laatsten een betrekkelijk grote mate van bewegingsvrijheid284).
Tot 1614 ging het in de Middelburgse vestiging met de lakenhandel, na een moeizame beginperiode, redelijk goed totdat het gewraakte Cockayneproject, dat als remedie bedoeld was tegen concurrentie van de Hollanders en de Zeeuwen, aan dat herstel een ontijdig eind maakte, met als gevolg dat
gedurende de jaren 1614-1617 de handel der Merchant Adventurers grote schade opliep285). Hoewel
er na 1617 weer sprake was van een lichte opleving, zag men in dat uit concurrentieoverwegingen
een stad in Holland als vestigingsplaats te verkiezen was boven de Zeeuwse hoofdstad en in 1618
viel het besluit te verhuizen286) waarna, met hulp van de Engelse koning James en diens ambassadeur
in Den Haag, Sir Dudley Carleton, onderhandelingen geopend werden met Amsterdam en andere
steden als Delft, Rotterdam en Dordrecht287).
Als bezwaar tegen een verhuizing voelden de Merchants, die in overwegende mate tot de orthodox
gereformeerde, presbyteriaanse traditie behoorden, dat "religion is more sincerely profest in Zeeland,
then in any of the other Provinces" en vooral van Holland vond men een nadeel, dat "there are many
sects and schismes there"288). Handelsbelangen gaven echter de doorslag, al stelde men ten aanzien
van de nieuwe plaats van vestiging wel als voorwaarde, dat haar bestuurders "stand fast in their old
faith", wat de kandidatuur van Rotterdam, die "nursery of the Arminians", vrijwel uitsloot289). Ook
Forbes zag, vanwege "ther intestin division in matter of religion" niets in een verhuizing van de Court
naar de Maasstad290).
De keus van de Merchants is op Delft gevallen, waarheen de Court in 1621 verhuisde. Bij de
voorbereiding hiervan heeft Forbes een bescheiden rol gespeeld en, hoewel hij niets met de onderhandelingen dienaangaande te maken had, de pensionaris van die stad in november 1620 geadviseerd
omtrent de wegen om de zo begeerde vestiging der Merchant Adventurers in zijn stad te bereiken291).
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3. PREDIKANT TE MIDDELBURG
De kerk der Merchant Adventurers was sinds het eind van hun Antwerpse jaren een gereformeerde.
Ze was presbyteriaans van opzet met op gezette tijden gekozen ouderlingen en diakenen, waaronder
zich in de regel de aanzienlijkste Courtleden bevonden292). Onder hun eerste voorgangers bevonden
zich Walter Travers (1578-1580) en Thomas Cartwright (1582-1585), presbyterianen van het eerste
uur, en Francis Johnson (1590-1592), die tevergeefs getracht heeft de kerk op basis van een verbond
("covenant") te reorganiseren293). In de periode van Travers en Cartwright, welke laatste de eerste
Engelse theoloog was, die het presbyterianisme als de iure divino verdedigde, vond deze kerkvorm
definitief ingang in kringen van de Merchant Adventurers in de Nederlanden294).
Voor de Engelse aartsbisschop John Whitgift waren Cartwrights opvattingen volstrekt onaanvaardbaar, "T.C. maketh the church and the commonwealth two such distinct and several bodies, as must
of necessity have distinct and several magistrates and governors, and that the civil magistrate hath
not to meddle in ecclesiastical matters"295), doch de Merchants bleven, eerst te Middelburg en daarna
te Delft, bij de door Cartwright uitgezette koers. Een halve eeuw later (1633) sprak Deputy Governor
Edward Misselden over de kerkleiding als "this presbyterian faction"296) en ook de Engelse ambassadeur in Den Haag, William Boswell, constateerde te zelfder tijd van de Engelse kerk van Delft, dat
"the Disciplyne therof presbyterian" was en dat dit reeds het geval was sinds de dagen van Travers
en Cartwright297).
In 1579 kregen de Companyleden in Antwerpen, na de overgang van de stad in protestantse handen,
alle vrijheid om hun kerkelijke zaken naar eigen inzicht te regelen en voorgangers naar eigen keus
aan te stellen, "with this proviso That wee Conforme ourselues both in doctrine and discipline with
those Churches of the reformed religion, which the Comp[any] then did, ... so euer since the discipline hath Continued in the Charge of Pastor Elders en Deacons"298). De band met de omringende
Zeeuwse en Hollandse kerken was gedurende de halve eeuw, die op Cartwright volgde, zeer los, en
de contacten waren "vpon occasion ..., nor holding other Correspondence then voluntary with
them"299).
Bij hun komst in Middelburg (1582) troffen de kooplui daar een van de Church of England afgescheiden Engelse gemeente aan, die geleid werd door Robert Browne en Robert Harrison. Deze
gemeente, die tot Harrisons dood in 1585 een kwijnend bestaan geleid heeft om daarna geheel te
verdwijnen, bestond uit 30 tot 40 leden en was georganiseerd op basis van een verbond.
De verstandhouding met Cartwrights Merchantsgemeente was slecht, wat volgens de laatste veroorzaakt werd door onverdraagzaamheid van Browne en Harrison jegens iedereen, die niet onherroepelijk met de Church of England brak. Cartwright van zijn kant wees separatisme af en in deze houding
werd hij door vrijwel alle op hem volgende predikanten der Merchants nagevolgd. Hoewel van enige
separatistische gemeente of kerk in Middelburg na 1585 geen sprake meer was, zijn enkele van de
ideeen, zoals die eerst door Browne en Harrison en vervolgens door Johnson in 1592 werden uitge292
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dragen en in dat laatst genoemde jaar binnen de Engelse kerk van Middelburg voor grote problemen
zorgden, in kringen van de Merchant Adventurers blijven voortleven, om gedurende de periode van
Forbes’ predikantschap weer aan de dag te treden300).
De officiële liturgie van de Church of England, zoals die werd voorgeschreven door het Book of
Common Prayer, werd binnen de Merchantsgemeente nauwelijks nog gebruikt, al beweerde Cartwright, dat hij in zijn Middelburgse tijd "read the praier out of the booke". In de plaats van dit
"booke" deed het uit 1584 of 1585 daterende en waarschijnlijk van Cartwrights hand stammende A
Booke of the Forme of Common Prayers, Administration of the Sacraments, &c. Agreable to Gods
Worde, and the Use of the Reformed Churches zijn intrede, waarin aan de prediking een ruime plaats
was toebemeten. Ook John Forbes heeft, als Cartwright en diens opvolger Dudley Fenner (ca. 1558
- 1587), deze vele malen herdrukte en overwegend Geneefse invloed verradende liturgie gebruikt,
"sometimes" aangevuld met een gebed of een andere text uit het Engelse Prayerbook, en de vrijheid,
die de kerk van de Engelse Court zich op liturgisch gebied permitteerde, wekte bij buitenstaanders
soms de indruk, dat deze "any constant course" ontbeerde301).
Forbes paste goed in de kerk der Merchant Adventurers, zowel gelet op zijn Schotse achtergrond
en ervaringen, als op zijn standpunt in zake de organisatie en leiding der kerk, waarbij zijn streven
naar kerkelijke onafhankelijkheid jegens de Church of England goed aansloot bij de betrekkelijk
grote mate van zelfstandigheid, welke de kooplui op zakelijk terrein bewaarden302). Er groeide
waardering voor zijn inzichten en hij wist zich geleidelijk aan stevig in hun midden te nestelen en
veler vertrouwen te winnen, zodat niet zelden ook in andere dan kerkelijke zaken naar hem geluisterd
werd. Het gezag dat hij zo verkreeg liet niet na zijn ijdelheid ietwat te strelen en een tijdgenoot
merkte in 1633 op dat "he having bene somewhat puffed vp in himself"303).
Gedurende zijn gehele loopbaan heeft Forbes zich, getrouw aan wat hij in de collegebanken van
Andrew Melville had geleerd, verzet tegen de invoering in de kerk van wat hij zag als "human
superstitions" en in zijn preken, waarvan een aantal tijdens de diensten door gemeenteleden genoteerd
en soms, na vervolgens door hemzelf eerst nader uitgewerkt te zijn, afgeschreven of gedrukt en
verspreid werden, trachtte hij zijn toehoorders te doordringen van de gevaren, die hen op dit punt
bedreigden304). Zijn leidsman bij zijn overwegingen was de apostel Paulus, die hij op een lijn stelde
met Mozes, want "as God by Moses ordayned him to be his penman to order his church under the
law: So Christ hath made this Apostle his penman to appoint what ordinaunces his church must
practise untill his second appearing" en dit beroep op Paulus, vooral op diens eerste brief aan Timotheus, werd des te klemmender, naar mate, eind twintiger, begin dertiger jaren der zeventiende eeuw,
de druk op de Engelse kerken in de Nederlanden om zich aan de orde en de liturgie van de Church
of England te conformeren, toenam305).
Daar tegenover staat dat Forbes, net als in Schotland, altijd zijn trouw en gehoorzaamheid jegens
de Engelse koning beleden heeft en hem nooit in het openbaar is afgevallen of bekritiseerd heeft.
Toen in het najaar van 1608 het gerucht ging als zou hij James beschuldigd hebben van het onderhouden van geheime contacten met de paus, ontkende hij heftig en voelde zich zelfs geroepen zijn
onschuld middels een brief uitdrukkelijk onder James’ aandacht te brengen. Hij beleed, ondanks zijn
verbanning, zijn trouw aan de monarch, want "I do not as vthers respect yowr M[aies]tie for gain nor
peace nor countrey nor any commoditie wordle so mutche as for conscienc and that carie I with me
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whithersoeuer I go"306). In deze houding van gehoorzaamheid was hij, althans voor zover het andere
dan intern-kerkelijke zaken betrof, zeer consequent, want toen hij 25 jaar later enkele zeer onaangename bevelen van de Engelse koning Charles ontving, aarzelde hij niet te gehoorzamen, want "he
knew too well his duty to God, and the King, to oppose his Majesty or speak ag[ains]t his purpose
heerin"307).
In zijn eerste jaren in Middelburg was de samenwerking met zijn collega Lawrence Potts, predikant
der Middelburgse Merchants sedert 1601, volgens Forbes zelf althans, goed en had hij alle lof over
voor deze "louing and learned Pastour, whom the Lord hath taught to be a Scribe in his kingdome,
a faithfull and wise steward"308). Forbes begon als diens assistent en beperkte zich aanvankelijk tot
het houden van de preek, doch na 1612 nam hij steeds meer taken van hem over en "carried it so that
Mr Potts for very wearines gave over vnto him, and tooke a smale living given him in Wales", in
1615. Potts kreeg in juni 1615 het "lectureship" van Newland, op de grens van Engeland en Wales.
In 1624 keerde hij voor enkele weken naar Middelburg terug en verving de Engelse predikant aldaar,
John Drake309).
In 1610 werden Forbes’ eerste twee preken, die hij in oktober 1608 te Middelburg voor de Merchant
Adventurers gehouden had, "for the generall instruction and comfort of all Gods children" gepubliceerd310). In het voorwoord dankte hij de kooplui "because of the abundance of your love to me", doch
veel activiteiten heeft hij in deze beginperiode wegens ziekte niet kunnen ontplooien311) en zijn beide
preken waren geboren uit de troost welke hij mocht ontvangen "out of this Scripture, in time of my
most heavie sickenes, when I was dayly in hope to goe out of this body to dwell with the Lord"312).
Forbes en Potts waren niet de enige predikanten waarover de Middelburgse Court in deze tijd kon
beschikken en mogelijk heeft Forbes er met Henry Jacob en Hugh Broughton kennis gemaakt313). In
1612 dreigde hij evenwel op last van James ontslagen te worden. De Company had hem, ondanks
het uitdrukkelijke verbod van de koning van 1608, toch binnengehaald, doch, alle vrijheid van de
Merchants ten spijt, toen James 4 jaar later ter ore kwam, dat Forbes hun predikant was, toonde hij
zich zeer ontstemd en "rebuked the Company for Entertaining such a one. wherevpon the Company
was resolued to dismisse him"314). Het is niet uitgesloten, dat dit voor hem de aanleiding geweest is
om, in gezelschap van zijn broer Arthur, in dat jaar Andrew Melville te Sedan te bezoeken, want
Schotse kringen aan het Londense hof, waarmee de laatste nauwe betrekkingen onderhield, voorkwamen dat het tot een ontslag kwam en Forbes behield zijn positie met instemming van de koning315).
Dit laatste had als bijkomend gunstig gevolg, dat Forbes’ reputatie een aanmerkelijke verbetering
onderging en dit leverde hem, na 1625, de zeer belangrijke sympathie van Secretary of State Sir John
Coke op, toen hij in conflict raakte met de leiding van de Delftse Court. De Deputy Governor,
Edward Misselden, had toen de grootste moeite Coke duidelijk te maken, dat James’ toegeven in
1612 aan druk om Forbes voorlopig nog in Delft te dulden niet als een formele aanstelling uitgelegd
mocht worden. Misselden, die zich tegen het einde van Forbes’ predikantsloopbaan in toenemende
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mate begon te manifesteren als een van diens grootste tegenstanders, onder meer wegens zijn verfoeilijk geachte "presbyterian doctrine and discipline", heeft altijd de legitimiteit van zijn aanstelling
bestreden. Van een formele bevestiging van Forbes in de kerk der Merchants is overigens niets
bekend316).
Het contract, dat de stad Middelburg op 5 oktober 1582 met de Merchant Adventurers tekende,
voorzag ook in een kerkgebouw, "bequame tot exercitie vanden Christelycke gereformeerde religie
dewelcke daertoe sal geapprobeert worden"317). John Quick, die in het algemeen slecht geinformeerd
was, deelde mee, dat "they had a Temple assigned them (which they beautified, and enlarged with
a faire and spacious Gallery) capable of containing about sevenhundred persons or more", en dat het
wapen van de Engelse koningin Elizabeth, "our English Deborah", was aangebracht boven de plaats
waar in vroeger tijden het hoofdaltaar gestaan had318). Die kerk was de Gasthuiskerk, die onderdeel
was van het oude St Barbaragasthuis, terwijl hun stapelhuis gevestigd was aan de Lange Delft319).
Een contract als dit, evenals het in 1579 in Antwerpen verkregen recht van "free liberty of a Church
and Goverm[en]t for all the english march[an]ts and other her Majestys subjects then living at
Antwerpe"320), werd door de Merchants, in casu Forbes en de kerkeraad, naderhand telkenmale
gebruikt om zich te verdedigen tegen verwijten van ongehoorzaamheid wegens hun afwijzen van de
orde en liturgie van de Church of England321).
De beide preken, die Forbes voor de Middelburgse Merchants in oktober 1608 gehouden heeft en
die aan 1 Petrus 1, 3-5 gewijd zijn, verschenen in 1610 in druk bij Richard Schilders in Middelburg
onder de titel The Saints Hope, and Infalliblenes thereof322), en, net als zijn preek in het Noordduitse
Stade in 1608 en de daarop volgende uiteenzettingen, die hij gegeven heeft op verzoek van enkele
Engelse kooplieden daar, zijn ook deze preken geheel gewijd aan de problemen rondom de uitverkiezing en rechtvaardiging. Dit is ook het geval met zijn A Treatise tending to Cleare the Doctrine of
Ivstification uit 1616, welk werk, waarin hij de supralapsaristische interpretatie van de predestinatieleer verdedigde, als zijn hoofdwerk beschouwd kan worden. Het ontstond in samenhang met een
dispuut, dat hij had met de Rotterdamse remonstrantse predikant Nicolaus Grevinckhoven
(1593-1619) en verscheen op een moment, dat de kwestie van het infra- en supralapsarisme door het
optreden van de in 1615 tot hoogleraar in de theologie te Franeker benoemde Pool Johannes Maccovius (1588-1644) in het middelpunt van de belangstelling stond323).
Net als bij de meeste van zijn andere geschriften het geval was, bleken het ook hier leden van zijn
gemeente, waaraan het boek is opgedragen, te zijn geweest, die voor de publikatie verantwoordelijk
waren en hem overgehaald hadden "to alter my former determination, of abstayning from all writing,
especially during the present estate of Gods Church, more wasted and whithered, then watered"324).
Forbes stuurde het ter beoordeling naar de inmiddels uit Frankrijk in Schotland teruggekeerde Robert
Boyd of Trochrig, Principal van de universiteit van Glasgow (1615-1622)325).
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Een van de kooplieden, die de meeste interesse in Forbes’ werk toonden, was de invloedrijke Middelburgse Deputy Governor Edward Bennet, wiens vriendschap met Forbes uit deze jaren dateerde.
Diens opvolger, Deputy Governor Edward Misselden, merkte over Bennet, die in 1630 Deputy van
de Hamburgse Court werd, in 1633 op, dat deze "was at first brought in by Mr. Forbes, and taken out
of the Brownists Church at Amsterdam; whereof he was a principall member, vntill he came to be
Deputy of our Company"326). Bennet heeft zich altijd verplicht gevoeld jegens zijn leermeester en
hem in diens conflict met Misselden gesteund327).
Forbes’ Schotse ervaringen speelden een belangrijke rol en zijn presbyteriaanse visie op kerk en
liturgie, en zijn mening inzake de ordening der gemeenten in van de overheid onafhankelijk opererende classes en synodes, alsmede de pariteit der predikanten, waarvoor hij in zijn vaderland gestreden had en verbannen was, heeft hij nooit opgegeven. De gemeente diende geleid te worden door de
predikant en gekozen ouderlingen, terwijl de eveneens gekozen diakenen voor hun beheer der
financien verantwoording schuldig waren aan de kerkeraad. Zowel de overheid, als de leiding van
de Company hadden zich naar zijn oordeel wat betreft de interne gang van zaken van de kerk zeer
terughoudend op te stellen en hij wees volstrekt de suggestie van de hand, dat de Deputy, wiens
"place being civil, should any way touch vpon his, being Ecclesiastical"328). Zijn standpunt in deze
bleek zelfs radicaler dan dat van een congregationalist als Henry Jacob omstreeks 1613, die vond,
dat "Civill Magistrates may and sometime ought to impose good things on a true Church against their
willes, if they stifly erre as sometime they may"329).
De kerk der Merchant Adventurers te Middelburg was, behalve welgesteld, ook goed georganiseerd,
zodat Forbes zonder bezwaar geruime tijd achtereen afwezig kon zijn. Toen John Drake, predikant
van de in 1623, ter vervanging van de inmiddels naar Delft verhuisde Companykerk, opgerichte
Engelse kerk van Middelburg, in verband met een voorgenomen reis naar Engeland in 1625 een
vervanger zocht, ontlokte dit de scriba van de kerkeraad de verzuchting, dat "in the farre better
enabled churche of the English merchants here formerly there had been ... longer absence of the
pastour, and yet no suche provision of supply (yea none at all) in the meane while" was nodig geweest330). Ook in andere gevallen werd Forbes’ gemeente aan die van Drake ten voorbeeld gehouden.
Men wenste tuchtzaken te regelen naar "the generall example of all reformed churches, in all countries ... especially of the muche noted English churche which continued so long together in this very
citye here afore us" en net als in Forbes’ gemeente werd de betrokken overtreder pas weer aan het
avondmaal toegelaten na "his publique testimony of his humiliation for suche his scandall". Bij de
Nederlandse hervormde kerk van Middelburg was een schuldbekentenis ten overstaan van de kerkeraad, die overigens meer leden telde dan de gehele Engelse kerk van Drake, voldoende331).
Niet lang na aankomst in Frankrijk werden de pogingen om Forbes en zijn vijf medebannelingen
te bewegen hun standpunt betreffende de Assembly van 1605 te herzien, hervat. Deze pogingen
strekten zich ook uit tot Andrew en James Melville, die geen van beiden na hun onderhoud met de
koning in september 1606 naar Schotland hadden mogen terugkeren en zich respectievelijk in Sedan,
in Frankrijk, en in het Noordengelse Newcastle-upon-Tyne gevestigd hadden332).In 1613 bereikten
Forbes via James Melville, die inmiddels de hem aangeboden functie van bisschop van de Church
of England had afgewezen, voorstellen, die moesten uitmonden in zijn terugkeer, en het is niet
uitgesloten, dat de aartsbisschop van St Andrews, George Gladstanes, er de hand in had. De voorstel326
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len bevatten echter niets nieuws en John Forbes, evenals de overige medebannelingen, met uitzondering van Andrew Duncan, wezen ze af333).
Forbes was nog steeds van mening, dat de visie van de koning op de gebeurtenissen van 1605 en
zijn eigen rol daarbij niet alleen onjuist was, doch hem bovendien ingegeven was door valse raadgevers en hij zag zich door de jongste, onacceptabele verzoeningspogingen van Gladstanes in deze
overtuiging gesterkt. Aangemoedigd door de door hem sinds 1612 gesignaleerde kentering in de
houding van het staatshoofd ten aanzien van zijn persoon, toog hij in 1615 naar Londen om zelf zijn
zaak daar te gaan bepleiten. Ondanks Melvilles aanvankelijke scepsis, die vooral voortkwam uit het
feit, dat Forbes’ bezoek niet buiten de bemiddeling van de nieuwe aartsbisschop van St Andrews,
John Spottiswood (1615-1639), om tot stand had kunnen komen, had hij er achteraf toch wel vrede
mee en in juli 1616 schreef hij aan Dury, dat "It is weill he [Forbes] hath informed the King in all ye
treuth of ye proceidings, and made yo[u]r innocencie knowne"334).
Forbes was bij zijn vertrek hoopvol gestemd over een mogelijke terugkeer naar zijn vaderland en
in Middelburg dacht men al na over een opvolger. Over de Companykerk schreef Sir John Throckmorton, plaatsvervangend gouverneur van Vlissingen, op 8 november 1615 aan gouverneur Robert
Sidney, Viscount L’Isle, dat "theye have noone nowe but Mr. Forbeys, and whether he will staye with
them or not is uncertaine". De meest voor de hand liggende kandidaat voor de opvolging was de
Vlissingse garnizoenspredikant Thomas Potts, wiens taak door het op handen zijnde vertrek van de
troepen nagenoeg beeindigd was en Throckmorton stelde zijn superieur er tevens van in kennis, dat
"allredy he [Potts] is tampering with some of the newe Companye at Middelburge to be admitted
thether"335).
Na een half jaar wachten, wat volgens Melville te wijten was "double dealling of Spotswood", werd
Forbes tot de koning toegelaten "[to] haue a kisse of the Kings hands"336). Wat precies door beiden
besproken werd, is onbekend, doch na afloop was Forbes nog steeds hoopvol gestemd ten aanzien
van een mogelijke beeindiging van zijn ballingschap, getuige zijn brief aan Melville, kort daarna
verstuurd. Melville reageerde in een brief aan Dury terughoudend, "Thus I wryte, not to hinder yow
to accept of yo[u]r liberty obteaned already at the Kings hands", doch hoewel ook hij zich "rejoysed
to heare, both of yo[u]r comming home and replanting in the ministrie at home" toonde, had hij,
terecht naar blijken zou, weinig vertrouwen in de goede afloop337).
Na dit onderhoud, dat omstreeks april 1616 heeft plaats gehad, was Forbes ervan overtuigd, dat
James verder afzag van zijn eis ten aanzien van hem "to do that dutie which I am never able to
performe", te weten herroepen, al vond hij het wel gepast de koning "some evidences" van zijn
loyaliteit aan te bieden338). Deze bewijzen van trouw waren zijn Certaine Records touching the Estate
of the Church of Scotland, dat hij de koning als een apologie bij gelegenheid van dit gesprek heeft
aangeboden, en A Treatise tending to Cleare the Doctrine of Ivstification, dat hij graag onder diens
"patronadge" gepubliceerd wilde hebben als "a record of yowr M[aies]ties favour and a small token
of my thankfulnes for it"339).
Groot was echter de teleurstelling toen na enige tijd bleek dat Forbes’ interpretatie van het onderhoud niet strookte met de intentie van de koning en deze noch de opdracht van diens A Treatise als
genoegdoening wenste te accepteren, noch zich met diens lezing van de gebeurtenissen in 1605 en
333

334
335
336
337
338
339

54

Dc. 6. 45, 326-329, U.L. Edinb. Al eerder waren pogingen gedaan om Forbes en de andere bannelingen tot herroepen te
bewegen. Zie bijvoorbeeld James' instructies aan de General Assembly van de Church of Scotland van 10 december 1606,
Calderwood, History, VI, 617. Lippe, Biographical Collections, 330. Wodrow Collection, Folio XLII, no. 42, fols.
118v-119v. Bijlage III.
Wodrow Collection, Folio XLII, no. 42, fol. 119v, d.d. 5/7/1616.
Shaw, Report, V, 339-340. De Bruin, "Robert Sidney", 49-57.
Wodrow Collection, Folio XLII, no. 42, fol. 119v.
Ibidem.
Adv. MS. 33. 1. 3., vol. 17, no. 47, N.L.S., zie beneden, bijlage nr. 4.
Ibidem.

Chr.G.F. de Jong (www.cgfdejong.nl)

JOHN FORBES (1568-1634)
1606 kon verenigen, en er van een terugkeer geen sprake bleek340). Het is niet onmogelijk, dat de
koning aanvankelijk in Forbes’ Records een herroeping van zijn standpunt had gemeend aan te
treffen en zich daarom tijdens hun onderhoud in welwillende bewoordingen heeft uitgelaten. Hij had
des te meer aanleiding ten aanzien van John Forbes enige hoop te koesteren vanwege de gunstige
indruk die hij van zijn broer, Patrick Forbes, de latere bisschop van Aberdeen, had die in 1613 uit
dank voor van de koning ontvangen gunsten341) een boek aan hem had opgedragen, dat hij wel
geaccepteerd had342).
Hoewel de theologische inzichten der beide broers Forbes, John en Patrick op een aantal punten
verschilden, waren ze het er, overigens huns ondanks, wel over eens, dat het in het openbaar in woord
en geschrift stelling nemen in controversiele theologische vraagstukken slechts tot verwarring kon
leiden343). Ook de Engelse koning was hiervan doordrongen en deze vreesde, dat door aldus in de
Nederlanden ontstane en aangewakkerde onrust politieke verdeeldheid en kerkelijke tegenstellingen
zouden worden bevorderd en zelfs scheuringen konden worden veroorzaakt, hetgeen hij in strijd
achtte met de Engelse belangen344).
Een ieder nu, die, zoals Forbes deed, de pen ter hand nam ter verdediging van die belangen, welke
in de jaren 1611-1614 begrepen werden als het stimuleren van verdraagzaamheid binnen de kerk ter
bescherming van de eenheid, doch in de erop volgende jaren in toenemende mate als het onderdrukken van de partij der remonstranten ter wille van diezelfde eenheid, kon rekenen op James’ steun345),
dit ondanks het feit, dat het Engelse staatshoofd zich geheel kon vinden in de in Wtenbogaerdts
Tractaet van ’t Ampt geformuleerde, remonstrantse, visie op de verhouding tussen kerk en staat346).
Forbes’ theologische uiteenzettingen in zijn A Treatise waren voor de koning van minder gewicht
dan diens positie en bruikbaarheid in het kerkelijke krachtenspel in de Nederlanden en hoewel het
feit, dat Forbes zich zo lang als Companypredikant heeft weten te handhaven ongetwijfeld voor een
deel gelegen zal hebben aan diens "agile political skills", zat James toch minder met hem verlegen,
dan Deputy Governor Misselden het wilde doen geloven. Forbes heeft op bescheiden wijze de
politieke belangen van de Engelse kroon gediend, net als Arthur Forbes dat deed als soldaat en
Patrick als bisschop347).
Een andere reden waarom James hem in 1616 weer naar Middelburg liet vertrekken, was dat hij ook
daar zijn bruikbaarheid had bewezen, want tot aan dat jaar hadden schismatieke elementen binnen
de Engelse kerk aldaar geen kans gekregen. Dat James er de man niet naar was om Forbes’ predikantschap binnen de Companykerk als een voldongen feit te accepteren moge voldoende illustratie vinden
in zijn optreden in het conflict rondom Conradus Vorstius, tegen wiens benoeming als opvolger van
Jacobus Arminius, hoogleraar in de theologie te Leiden, hij zich met succes verzet heeft348). Hoewel
het Deputy Governor Misselden in 1633 uiterst ongelegen kwam, werd in Londen aangenomen, dat
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de "Company received Mr. Forbes with K[ing] James consent"349) en in datzelfde jaar vertelde
ambassadeur Boswell de Raad van State, dat Forbes "by the fauour of his Ma[jesty] and his Father
of B[eloved] M[emory], had been long in that place"350).
Deze houding tegenover Forbes toonde James ten voeten uit, als in zijn Schotse jaren het evenwicht
zoekend tussen rivaliserende belangen, zo lang mogelijk alle kansen benuttend en, wandelend over
de via media, alle geweld zo lang mogelijk uitstellend waar dat verantwoord of geboden was. Forbes
was veel kwetsbaarder dat op het eerste gezicht leek. In 1612, 1628 en 1633 kreeg hij voor hem zeer
onaangename en oneervolle instructies uit Londen, doch hij heeft ze zonder aarzelen alle opgevolgd.
Geprojecteerd tegen deze achtergrond krijgt ook het vermoeden van David Calderwood enig relief,
dat deze in 1618 uitte: "Wee feare that Mr John Forbesse bee the K[ings] agent and intelligencer,
whereof wee haue some praesumptions"351).
Forbes was in zekere zin inderdaad een man van James en later van Charles, doch niet in de zin,
waarin Calderwood vermoedde. Hij was gehoorzaam, doch niet in de eerste plaats uit eigen belang
of dat van de groep, waartoe hij behoorde, en hij hoopte nauwelijks er beter van te worden. Een
koning was voor hem door God zelf aangesteld en men behoefde geen "intelligencer" te zijn om zo
iemand alle eerbied te bewijzen, die hem toekwam. Dit uitgangspunt heeft hij meermalen de koning
uitdrukkelijk onder diens aandacht gebracht en die heeft daar gebruik van gemaakt. Niet slechts
Forbes’ betrekkelijke voorspoed, een in koopmanskringen geen zeldzaam verschijnsel, maar vooral
zijn houding tegenover de kroon heeft voedsel gegeven aan verdenkingen van onbetrouwbaarheid
jegens Engelse en Schotse nonconformistische en puriteinse geestverwanten in de Nederlanden, doch
Forbes al te zeer als een sluw politicus beschouwen doet zijn betrekkelijk naieve rechtlijnigheid over
het hoofd zien. Hij heeft er weinig besef van gehad, dat zijn soms vertrouwelijke omgang met
vetregenwoordigers van de Engelse kroon, die zich niet zelden diepgaand met kerkelijke en theologische ontwikkelingen hier te lande bemoeiden, bij meer kritische geesten argwaan wekte352).
Een voor Forbes plezierig gevolg van de lichte verbetering van de relaties met het Londense hof was
dat hij ongehinderd Engeland kon bezoeken en hij heeft dit dan ook meerdere malen gedaan. Bij een
van die bezoeken raakte hij, zij het kortstondig, betrokken bij de ziekte en lijdensweg van Joan Drake
(1585-1625) in Esher (Surrey), welk geval, onder het pseudoniem van The Relator, is beschreven
door Jasper Hartwell (Heartwell) in Trodden down Strength (1647). Tijdens haar ziekte, die de laatste
10 jaar van haar leven in beslag genomen heeft en van groot belang is geweest voor de pastorale
vorming van Forbes’ latere Delftse collega Thomas Hooker (1586-1647) 3 5 3), werd ze geestelijk
bijgestaan door een twaalftal predikanten, die allen getracht hebben haar te genezen van haar waan
dat ze voor eeuwig verloren zou gaan354). Onder deze predikanten bevonden zich, behalve Forbes en
Hooker, John Dod (1549-1645), James Ussher (1581-1656) en dr. John Preston (1587-1628) en het
is niet onmogelijk dat beide eerstgenoemden elkaar hier voor het eerst getroffen hebben.
Forbes werd door Hartwell omschreven als een "wise, acute, learned, discreet man, of great judgement and parts"355), en nadat hij Joan Drake zijn diensten had aangeboden antwoordde zij hem, dat
"her Case and doome was already determined and past, and therefore there was no good to bee done
by any one unto her". Ze stelde een gesprek met Forbes op prijs, doch hij bereikte niets en moest
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toegeven, dat "she was too hard now on a sudden for him"356). Na het onderhoud merkte hij tegen de
echtgenoot, Francis Drake, op: "Sir, now I can stay no longer, but I will study how to answer you[r]
Wives Arguments, and will now leave her in a good estate: (In faith, professing infidelity)". Tegenover Hartwell moest Forbes echter toegeven, dat het de vreemdste pastorale taak was, waarvoor hij
zich ooit geplaatst had gezien, en "That the Lord had some strange work to doe by her, but whether
in mercy or in judgement hee could not determine"357).
Die reis naar Esher vond plaats omstreeks 1618 en het is niet uitgesloten, dat Forbes die combineerde met een nieuw bezoek aan koning James358), want met bemiddeling van zijn broer Patrick, die
inmiddels (1618) tot bisschop van Aberdeen benoemd was, werden pogingen ondernomen om hem
als predikant te Edinburg aangesteld te krijgen359). Doch ook deze keer gaf de koning geen toestemming voor Forbes’ terugkeer naar Schotland, ondanks de goede moed, waarmee sommigen vervuld
waren en die Patrick, geheel voorbarig, James deed bedanken voor "extending your princely benevolence to my brethren, Mr Jhon and Captain Forbesse"360).
De "Learned Doctor" William Ames (1576-1633) bevond zich sinds 1610 in de Nederlanden, nadat
hem in januari van dat jaar alle bevoegdheden en taken, die hij als fellow van Christ’s College te
Cambridge bezeten had, wegens zijn puriteinse opvattingen ontnomen waren en hem het zwijgen was
opgelegd361). In zijn funktie van veldprediker der Engelse troepen en predikant van de Engelse
gemeenschap in Den Haag vond hij aanvankelijk, dankzij het feit, dat hij zijn "anti-prelatical pen"
liet rusten, weinig hinder en de Engelse ambassadeur, Sir Dudley Carleton, heeft zich meerdere
malen in gunstige zin over hem uitgelaten362).
Van Forbes had Carleton evenzeer een gunstige indruk, waarbij de verstandhouding tussen beiden
goed was en Forbes heeft hem meerdere malen in Den Haag bezocht. Deze gunstige indruk werd niet
in de laatste plaats veroorzaakt door de diensten in de Engelse kerk van Den Haag, waar Forbes,
vooral na het vertrek van Ames in 1619, voorging. De Haagse Engelse kerk en haar voorganger
Ames hadden de zijde der contra-remonstranten gekozen en reeds in 1613 had de laatste het strijdperk betreden, waarbij hij in van John Forbes overgenomen polemieken met de remonstranten Simon
Episcopius en Nicolaus Grevinckhoven een aantal strijdschriften had geproduceerd. Ook trad Ames
op als niet-officiele adviseur van praeses Johannes Bogerman van de synode van Dordrecht
(1618-1619)363).
Een gemeente, die het gematigd puriteinse geluid van William Ames had leren waarderen364),
luisterde met genoegen naar Forbes, al verschilden beiden op bepaalde onderdelen der theologie niet
onaanzienlijk. Waar beiden het wel over eens waren, was het afwijzen van de Remonstrantie (1610)
en het arminianisme, het verwerpelijke van het ritueel, ceremonieel en de bisschoppelijke kerkregering van de Church of England, de pariteit der predikanten en de noodzaak van het oefenen van tucht
in de kerkelijke gemeente met als zwaarste straf de uitsluiting van het avondmaal.
Ze verschilden echter van mening betreffende het gezag van classes en synodes over plaatselijk
gemeenten en het verschil, dat op dit punt tussen beiden bestond, was een fundamenteel onderdeel
van het verschil tussen presbyterianisme en congregationalisme. Ames was een congregationalist,
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terwijl Forbes een presbyteriaan was, die de laatste jaren van zijn leven getracht heeft Engelse en
Schotse kerken in de Nederlanden onder synodaal toezicht te brengen en te houden, naar het model,
dat hij in Schotland had leren kennen. Forbes heeft het William Bradshaw en William Ames nooit
nagezegd, dat "euery Companie, Congregation or Assemblie of men, ordinarilie ioyneing together
in the true worship of God, is a true visible church of Christ", die op geen enkele wijze onderworpen
was aan "any other superior Ecclesiasticall Iurisdiction, then vnto that which is within it self"365).
Voor tijdgenoten was Ames’ standpunt ten aanzien van classes en synodes echter niet altijd even
duidelijk. Volgens John Paget, predikant van de Engelse kerk van Amsterdam en vurig verdediger
van het Schotse presbyteriaanse kerkmodel van het Second Book of Discipline, die naar eigen zeggen
gedurende meer dan 20 jaar met Ames een "inward familiarity" bezeten heeft, aarzelde deze soms
en "sometimes acknowledged that synods had power to judge of causes"366). Thomas Edwards, een
iets jongere tijdgenoot en tegenstander van alles wat maar naar separatisme zweemde, concludeerde
dat "Amesius showes that the light of Nature requires, that particular Churches may and ought to
combine in Synods, for things of greater moment", daarbij diens visie op het al of niet bindend zijn
van synodeuitspraken in het midden latend367).
Voor William Ames bestond dit bindende karakter echter niet, zeker niet bij benoeming en ontslag
van predikanten. Hij erkende slechts, dat in een gemeente behoefte kon ontstaan in groter verband
met anderen overleg te plegen en het advies van zusterkerken in te winnen. De figuur van een synodevoorzitter, die in naam van die synode gemeenten berispte, predikanten ontsloeg, aanstelde,
overplaatste of examineerde en toeliet tot het ambt, zoals Forbes vanaf 1621 in zijn funktie van
voorzitter van de Engelse synode meerdere malen gedaan heeft, heeft Ames’ goedkeuring nooit
vermogen te verkrijgen368).
Hier was Forbes beslist niet "Dr. Ames’s friend"369), want waar volgens de laatste de plaatstelijke
gemeente alle rechten in handen had370), was voor Forbes een predikantsbevestiging of toelating tot
het ambt pas geldig, indien die door en onder verantwoordelijkheid van een meerdere vergadering
- in zijn geval de Engelse synode - voltrokken werd en tegen deze achtergrond wekt het dan ook geen
verbazing, dat er geen aanwijzingen gevonden zijn van enige betrokkenheid van Ames bij die mede
door Forbes in 1621 opgerichte Engelse synode.
Een van de preken, die Forbes in de Engelse kerk van Den Haag voor een gehoor, dat overwegend
bestond uit leden van het corps diplomatique, waaronder zich Carleton en de hoogste Engelse legerleiding hier te lande bevonden, in april 1620 gehouden heeft, is bewaard gebleven, omdat "Some
honnorable persons then present, desired him to put it in wryting, for their further consideration and
satisfaction in those points handled"371). Net als de rest van zijn tot dan toe verschenen werk, raakte
ook deze preek, die slechts als manuscript bewaard is gebleven, enkele theologische en kerkelijke
kwesties van zijn dagen, die op de synode van Dordrecht (1618-1619) weliswaar voor een deel
beslecht, doch geenszins beeindigd waren372).
Interessant is, dat Forbes in deze preek, die handelt over Paulus’ brief aan de Romeinen 8, 28-30,
enkele opmerkingen maakte over de politieke consequenties van zijn streng supralapsaristische
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standpunt, die zijn gehoor van notabelen aangenaam in de oren moeten hebben geklonken. Voor hem
was het eerste en alles bepalende "the counsell of gods will". Uit deze "first founteine" komt voort
"all diversitie of condition" der mensen, zowel aangaande "their bodily and temporall", als "their
spirituall, and eternall estate" en hier vond Forbes de verklaring en rechtvaardiging, dat "some are
Princes, others subiects, some masters, some servants, some rich, some poore, some wise, some
foolish"373). Het overgrote deel van deze preek was echter gewijd aan het probleem der uitverkiezing.
"Politieke theologie", zoals hier in een paar woorden geschetst, is in Forbes werk zeldzaam en hij
heeft zich slechts vanuit een defensieve houding met politieke vraagstukken beziggehouden. Meestal,
zoals in zijn Records en Fovr Sermons (1635), nam hij slechts de pen ter hand om de rechten van de
kerk te verdedigen tegenover een overheid, die zijns inziens de grenzen van haar bevoegdheden te
buiten ging.
Naar aanleiding van preken als die van april 1620 waren Carleton en hoge officieren als Sir Horace
Vere zeer wel te spreken over "Mr. Forbes, a Scottish man, one of excellent parts of learning and
utterance and of fair conversation. He is likened by most to Mr. Burgess, and for the doctrinal part,
I think, he exceeds him far", aldus Carleton. Ook James’ dochter Elizabeth Stuart en schoonzoon
Frederik V, de "Winterkoning", die sinds 1621 in Den Haag verbleven, hoorden Forbes volgens hem
"with much good liking", al vond Carleton de toon van diens preken, evenals die van John Paget,
wiens diensten in de Amsterdamse Begeijnhofkerk Elizabeth en haar echtgenoot soms ook bijwoonden, nogal somber, want beide predikanten "in place of comfort augment their sorrow"374).
Forbes bleef gedurende zijn ballingschap goed op de hoogte met wat er aan de andere zijde van de
Noordzee gebeurde. Hij verkeerde permanent in koopmanskringen, die een eigen koeriersdienst op
Londen onderhielden, terwijl ook talloze reizigers van en naar Engeland en Schotland Middelburg
aandeden, zoals in 1612 en wederom in 1618/1619 zijn neef John Forbes, de zoon van Patrick, die
in het laatst genoemde jaar in Middelburg door zijn oom tot predikant werd bevestigd375). In
1612/1613 bezocht de Heidelbergse historicus Abraham Scultetus (1566-1624) Londen in verband
met de verloving van Elizabeth Stuart met Frederik V, de "Winterkoning". Op de terugreis, begin
1613, reisde Scultetus via Brabant en bij die gelegenheid bracht hij Forbes een bezoek376). Ook via
de Schotse handelsnederzetting in Vere op Walcheren bereikten berichten hem377), en bovendien
bezocht hij de synode van Dordrecht, waar hij landgenoten ontmoette, die hem konden inlichten over
de ontwikkelingen binnen de Church of Scotland378).
Daarnaast onderhield Forbes correspondentie met Andrew Melville, al was die minder frequent dan
die van Dury met Melville. Op 5 september 1613 schreef Melville aan Dury: "Hartly commende us
to all freinds there and at home, DD[octoribus] Polyandro, Jacobo Hunsio, to whom I haue writtin
two lynes inclosed, as also to my Cousing Mr James and Mr forbesse"379). 3 Jaar later klaagde Melville: "from Mr Johne forbesse neuer a word haue we yet receaued", doch op het moment dat hij dit
373
374
375
376
377
378
379

MS. Rawl. E 161, 11v, Bodl. L., Oxford. Dat Gods wil hier als oorzaak en legitimering van rijkdom naar voren wordt
gebracht, lijkt voornamelijk ingegeven te zijn om Zijn almacht te benadrukken en mag, gelet op wat verderop in deze preek
betoogd wordt, niet uitgelegd worden als zou rijkdom teken van Gods welbehagen jegens iemand zijn.
S.P. 84, vol. 101, fols. 244-247, d.d. 7/7/1621. John Burgess was Ames' voorganger als Engels predikant te Den Haag,
Green, Elizabeth, 179-183. Birch, Court and Times, II, 263. Lee, Carleton, 285. Nijenhuis, "Resolutions", 83.
Snow, Patrick Forbes, 187. Henderson, "Scotland and the Synod of Dordt", 2-4. Lippe, Biographical Collections, 87, 90.
Henderson, "John Forbes of Corse", 28. Sprunger, Puritanism, 189-190. Sykes, Old Priest, 102.
Benrath, Kirchengeschichtsschreibung, 20. Van der Woude, Lubbertus, 238-239, 246. Nijenhuis, Slade, 16.
Sprunger, Puritanism, 206-211. Davidson, Scottish Staple. Steven, Scottish Church, 288-294. Yair, Account. S.P. 84, vol.
85, fols. 76, 236-238. S.P. 84, vol. 98, fol. 77, bijlage VII. Onder deze reizigers was ook Elizabeth Stuart, in mei 1613.
Green, Elizabeth, 68. Vrijwel het gehele archief van de Schotse kerk van Vere is verloren gegaan.
S.P. 14, vol. 104, fol. 26. S.P. 84, vol. 85, fols. 262-263. S.P. 84, vol. 92, fol. 5. Reitsma, Acta, VI, 425. Sprunger, Puritanism, 213-214.
Wodrow Collection, Folio XLII, no. 42, fol. 118v. Van der Woude, Lubbertus, 154-155, 162-168.

Chr.G.F. de Jong (www.cgfdejong.nl)

59

JOHN FORBES (1568-1634)
schreef, 24 mei 1616, was er juist een brief van Forbes, gedateerd 4 mei 1616, naar hem onderweg,
waarin deze, overigens zeer sumier, verslag deed van zijn onderhoud met koning James380).
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4. PREDIKANT IN DELFT
In 1621 verhuisde de Court der Merchant Adventurers van Middelburg naar Delft. Deze laatste stad
had, naar men veronderstelde, allerlei voordelen boven andere Hollandse steden en werd vooral
geschikt geacht vanwege "health, vtilitie, safetie, and conveniencie". Doch niet in de laatste plaats
was van belang, dat Delft vrij was van "sects and schismes" en geheel "affected to his Ma[jes]ties
service"381).
De Court werd in Delft ondergebracht in "a faire house, w[hi]ch is called the Princes Court, where
the last Prince of Orange alwayes lived, and is seated in the best part of the towne", terwijl de
kooplieden voor hun handelsactiviteiten over een rij huizen aan de Boterbrug beschikten382). Ze
kregen voor hun "liberum Christiana[e] Religionis reformata[e] exercitium" de Gasthuiskerk, onderdeel van het Prinsenhof, toegewezen en Oosterbaan constateert niet zonder trots, dat "het een belangrijk moment" was toen de Merchants hun intrek in de stad namen en in de kerk van het Prinsenhof
"de stem weerklonk van John Forbes, een hartstochtelijk man, een geharnast polemist en een scherpzinnig theoloog"383). Het beschavingspeil van de Delftenaren werd door de Engelsen hoger aangeslagen dan dat van de inwoners van het naburige Rotterdam, die ze beschouwden als "a much rougher
people then these of Delft, though but Hollanders at the best"384).
Op den duur bleek echter ook Delft tegen te vallen als vestigingsplaats en hun verblijf duurde dan
ook niet langer dan 14 jaar. De stad bleek "not conuenient being destitute both of trade and
exchange"385), en, terwijl de Engelse koning Charles aarzelde in zijn keus voor een nieuwe plaats van
vestiging, waren de merchants zelf intern ernstig verdeeld. Delft had echter afgedaan, onder meer
omdat haar invloed in de Staten van Holland te gering was om effectief de Engelse handelsbelangen
te kunnen behartigen en in 1635 verhuisde de Court naar Rotterdam386).
Van de dagelijkse gang van zaken binnen de kerk der Merchants is, aangaande zowel hun Middelburgse, als hun Delftse periode, weinig bekend, daar alle kerkeraadsacta verloren zijn gegaan, doch
er zijn aanwijzingen, dat die acta wat betreft hun karakter in het algemeen weinig verschilden van
die van andere Engelse kerken hier te lande. Een Delfts kerkeraadslid merkte er in 1633 over op, dat
"the things therein registred contane matters of scandall, admonitions, reprehensions and ecclesiasticall punnishments"387).
Een tuchtzaak, die in of kort na 1621 nogal de aandacht trok, betrof de bordeelhoudende Companykapper. Zaken als deze riepen in koopmanskringen grote weerstand op, want behalve oorlogen waren
het vooral schandalen, die geacht werden op gespannen voet te staan met hun handelsbelangen388).
De kooplieden besteedden grote zorg aan hun reputatie en wisten uitstekend de weg te vinden in de
Nederlandse politiek, daarbij krachtig bijgestaan door een ijverige ambassadeur Carleton. Ze wisten
precies hoe en waar welke gevoeligheden lagen. Om hun vestiging in Delft door de Staten van
Holland goedgekeurd te krijgen, deden ze een beroep op hun beschermheren, de Staten-Generaal, en
deskundig werden zwaarbeladen termen als "arminiaans" gehanteerd om tegenstanders van hun
plannen verdacht te maken, terwijl ze op deze wijze tevens hun gereformeerde orthodoxie beleden.
Kerkelijk gezien stonden de Merchants dichtbij de Nederlandse calvinisten en dat verschafte hun,
los van alle regelingen en contracten met Antwerpen, Middelburg en Delft, een zekere mate van
onkwestbaarheid voor druk uit Londen om zich aan de Church of England te conformeren. De
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Nederlandse "Reformed churches concurre with the church of England, in the Essentiall points of
faith; they differ only in point of Governement, discipline and order" en totdat de ster van William
Laud begon te rijzen werd deze situatie stilzwijgend door de Engelse kroon geaccepteerd. De positie,
die de Engelse kerk van Delft te midden van de andere Engelse en Schotse kerken in de Nederlanden
innam, was die van "a leading church to others", wat niet in de laatste plaats te danken was aan haar
predikant, John Forbes389).
De samenstelling van de gemeente was, net zoals dat in Middelburg reeds het geval was geweest,
aan sterke wisselingen onderhevig. Merchants, die Delft verlieten, kregen de gebruikelijke attestatiebewijzen mee, waarin werd meegedeeld, dat de betrokkene "hath liued dyvers yeares with vs in this
congregation during which tym he hath bein a member of this church and lived therin religiously and
honestly without scandall or offenc so far as we could know", waarop verklaard werd, dat hij geacht
kon worden te zijn een "member of Christs Mysticall body". Deze bewijzen waren meestal geschreven door Forbes zelf en getekend door hem en leden van de kerkeraad390).
Er zijn tekenen, die erop duiden, dat er binnen de Court, zowel in zijn Middelburgse als in zijn
Delftse periode, tegenstellingen hebben bestaan, die zowel van zakelijke als van godsdienstige aard
waren. Deze kwamen tot uitbarsting naar aanleiding van de verhuizing naar Delft en concentreerden
zich onder meer op de persoon van Edward Bennet391), die, hoewel hij sinds zijn aanstelling tot
Deputy Governor zijn vroegere separatistische opvattingen had laten varen en lid van de Companykerk was geworden, toch voor een deel van de kooplui, zowel om zakelijke als godsdienstige
redenen392), niet acceptabel was393). Forbes heeft zich in deze zaak op de achtergrond gehouden394) en
Bennet is tot 1623 in Delft gebleven, in welk jaar hij, met attestatie, naar Amsterdam vertrok395).
De zakelijke kant van het conflict hield verband met de wenselijkheid van verhuizen naar Delft en
het leek niet denkbeeldig, dat dit zou kunnen resulteren in een scheuring van de Court. Deze dreiging
was voor de Staten-Generaal voldoende aanleiding om in het Reglement van 19 juni 1621, dat de
vestiging van de Merchants in Delft regelde, te bepalen, dat ze in de Verenigde Nederlanden geen
tweede stapelplaats naast Delft mochten hebben396). De positie van de Delftse Court is, ondanks het
"voorbeeldeloos harde" Reglement, door Te Lintum als dragelijk beoordeeld. De omzet bereikte na
enige jaren ongeveer de helft van die in hun Middelburgse tijd van voor het Cockayneproject, doch
aan verhuisplannen heeft het nooit ontbroken397).
De gegevens over de problemen binnen de Companykerk van Delft zijn uiterst schaars, doch dat
die er waren mag afgeleid worden uit het besluit van de Londense Companyleiding om Deputy
Governor Bennets opvolger, Edward Misselden, te voorzien van een "Speciall Commission bearing
date the 5th of July, A[nn]o 1623, vnder the hands of the Gouvern[or] Deputy, and the principall of
the Company to use the authority of my place in repressing scisme faction and dissordre in the
Church, and in looking to the orders thereof"398).
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Indien er van mag worden uitgegaan, dat de inhoud van Forbes’ preken verband houdt met was er
binnen de Engelse kerk van Delft leefde, dan lijkt de conclusie gerechtvaardigd, dat van enige
oppositie ten aanzien van zijn persoon sprake geweest is, die zich wellicht gekristalliseerd heeft naar
aanleiding van de ophef rondom Edward Bennet. Forbes zag zich meerdere malen gedwongen zich
vanaf de kansel tegen aanvallen te verdedigen. Hoewel hij zijn uit die tijd bewaarde preek A Frvitfvll
Sermon (1626)399) in algemene bewoordingen opende met het uitspreken van zijn bezorgdheid over
"so great and universall a contempt of the blessed ministrie of Christ, as of a base and Contemptible
thing"400), bleek het achterliggende probleem toch te zijn geweest, dat hij voor een deel van de
gemeente als predikant niet aanvaardbaar was louter op grond van ambtelijke waardigheid of geleerdheid, doch dat van hem een "sharper experience of Christ speaking in him" verlangd werd, gelijk dat
gebruikelijk was in de separatistische gemeente van Robert Browne en Robert Harrison in Middelburg, ruim 40 jaar tevoren en bijvoorbeeld na 1629 in de Engelse kerk van Hugh Peter, John Ward
en William Bridge in Rotterdam401).
Volgens deze separatisten, wier ideeën op overigens bescheiden schaal binnen de Companykerk
ingang gevonden hadden, had de "ware" kerk, die slechts uit wedergeborenen kon bestaan, bij wie
de tekenen van hun nieuwe staat manifest waren, en derhalve alle anderen buitensloot, als taak van
de ambtsdragers niet slechts de bekwaamheid, maar ook en vooral de "guiftes and godlines" vast te
stellen. Zoals beneden nader zal worden toegelicht, heeft Forbes, voor wie de kerk een "corpus
mixtum" was, geweigerd aan dergelijke eisen tegemoet te komen en getracht de betrokken gemeenteleden aan de hand van Paulus duidelijk te maken, dat ze niet op iemands uiterlijke verschijning
konden afgaan en geen "farther proof" van zijn geschiktheid als predikant konden verlangen402). Hij
wenste de "authoritie and power of his ministrie" te verdedigen, niet uit ijdelheid, doch alleen om "to
procure their edification"403), opdat niet hun minachting voor het ambt van predikant hun de "blessed
fruit" ervan zou doen ontgaan. De "faithfull ministers of Christ", die met zulke eisen geconfronteerd
werden, konden zich volgens hem met recht en reden verweren, en, verwijzend naar een soortgelijk
probleem, dat de apostel Paulus met de gemeente van Corinthe ondervonden had, hield Forbes zijn
gemeenteleden voor, dat ze "must eyther acknowledge the divine vertue and force of my ministry,
or then ye your selvs must be reprobates? but, wee trust yee are not reprobates neither will ye have
us think so, therefore yee must acknowledge the vertue of our ministry"404).
In welke mate een element van separatisme in de Engelse kerk van Delft hierna is blijven voortbestaan is moeilijk na te gaan, doch dat het niet verdween is zeer waarschijnlijk want van tenminste een
lid van de Merchantskerk is bekend, dat hij in 1635, na verhuizing van de Court naar Rotterdam, uit
protest tegen de benoeming van George Beaumont, Forbes’ opvolger, lid werd van Hugh Peters
gemeente405). Dat over deze materie weinig met zekerheid bekend is komt, behalve door het ontbreken van alle Acta, door het specifieke karakter van een kerk van een Court van de Company der
Merchant Adventurers. De samenstelling van zowel de Court als de kerk was, afgezien van een klein
aantal oudere kooplui dat permanent in de Nederlanden verbleef, aan sterke wisselingen onderhevig406). Dit leidde er onder meer toe, dat de plaats van de predikant in de kerk de extra dimensie kreeg
van het bewaren van de continuiteit en dat diens macht en invloed zeer groot waren. Forbes was niet
verbonden aan een "standing congregation, but to a succession of Marchants, w[hi]ch are continually
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coming and going"407). Mochten separatistische sympathieën binnen de kerk al zijn blijven voortleven, dan was dat waarschijnlijk het geval binnen die vaste kern van al wat oudere kooplieden. In
Delft bestond deze kern uit twee delen, "one part of them is Lay-Elders: another part is such as are
married to strangers", met welke laatsten kooplieden bedoeld waren, die met een Nederlandse vrouw
getrouwd waren. John Quarles (1596-1646/7), die vanaf 1617 in de Nederlanden gewoond heeft, was
daar een voorbeeld van. Na aanvankelijk als koopman in Amsterdam te hebben gewoond verhuisde
hij niet lang na 1621 naar Delft waar hij in 1628 trouwde met de dochter van Gerard van Berckel, een
van Rotterdams burgermeesters408).
Van een openlijk beleden voorkeur voor separatisme of het sluiten van een verbond ("covenant")
is in de jaren van Forbes’ predikantschap niets gebleken409). Forbes zelf heeft er nooit twijfel over
laten bestaan, zowel het presbyteriaanse kerkmodel volledig te willen handhaven, als ook van een
afscheiding van de Church of England niets te willen weten. In 1626 stelde hij vast, dat "we may
justly dispise those dispysers, and al their contempt of our ministry, seing it doth no hurt to us, nor
our blessed ministry, but doth discover them to us, although not to themselvs that they are rejected
of God"410).
Forbes heeft zijn gemeente bijeen weten te houden. Zijn overwicht en gezag enerzijds, de jeugd en
onervarenheid van de meeste Merchants anderzijds, verhinderden dat latente tegenstellingen aan de
oppervlakte kwamen. De leiding van de gemeente bleef in handen van de predikant en kerkeraad, die
samengesteld was uit de meest vooraanstaande leden van de Court. In 1625 waren dat Caleb Cockcroft, Lemhold Williams en Thomas Clarke, in 1629 onder meer Samuel Avery en John Quarles411).
Hoewel een tijdgenoot opmerkte, dat hij "cannot certainly say, That this Comp[a]ny of our English
at Delf haue euer had any Regular Constitucions and entyre frame of a Church"412), is het wel zeker,
dat men een reglement of "church discipline" bezeten heeft, want toen ambassadeur Boswell in 1633
inzage vroeg in de kerkeraadsacta werd hem dat geweigerd op grond van een "clause in the Church
discipline"413).
Forbes verstandhouding met het hof van Elizabeth en Frederik in Den Haag bleef goed. Niet zelden
bezochten beiden Forbes’ diensten in de Engelse kerk van Den Haag en ze waren aanwezig bij de
bevestiging door Forbes van John Wing als eerste vaste predikant van die kerk op 12 mei 1627414).
Daarnaast achtte Forbes het nodig Elizabeth via ambassadeur Carleton te wijzen op het ongepaste
van theaterbezoek, waaraan zij zich, nota bene des zondags, te buiten placht te gaan. Het is veelzeggend voor Forbes’ positie, dat hij meende zich zoiets te kunnen permitteren, al is het jammer, dat
Elizabeths reactie op deze vermaning, zo die er al geweest is, onbekend is. Zijn optreden verhinderde
haar evenwel niet meermalen bij haar broer, de Engelse koning Charles, een goed woord voor hem
te doen, toen Forbes’ conflict met Misselden om de leiding van de Delftse kerk zijn hoogtepunt
naderde415).
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De 10 jaren (1623-1633), dat Edward Misselden Deputy Governor van de Delftse Court is geweest,
werden gekenmerkt door spanningen en wrijvingen tussen hemzelf enerzijds en de meeste overige
kooplieden alsmede Forbes anderzijds416), terwijl ook ambassadeur Carleton een ongunstige indruk
van hem had417). De Companykerk bleek een belangrijk, zij het niet het enige kristallisatiepunt van
het hoog oplopende conflict rondom de Deputy te zijn. Misselden beschouwde zich binnen de Delftse
Court als de vertegenwoordiger van de Engelse kroon, welke kwaliteit naar zijn inzicht tevens
inhield, dat hij bekleed was met het hoogste gezag in de kerk. In deze opvatting stond hij echter
alleen en hij vond Forbes tegenover zich, die gesteund werd door het grootste deel der kooplieden,
die "a great affeccion ... vnto their present Minister" hadden opgevat418) en van Misselden, wegens
diens "scandalizing and ... affronting theyr Church", niets moesten hebben419).
Forbes heeft, ondanks de moeilijkheden met Deputy Governor Misselden, voor wie het Engelse
Book of Common Prayer en de episcopale kerkvorm normatief waren, gedurende zijn gehele loopbaan als Companypredikant alle vrijheid gehad om, samen met zijn gemeente, kerkorde en liturgie
vast te stellen en inhoud te geven. De stichtingsoorkonde der Engelse synode, waarop beneden
uitvoeriger zal worden ingegaan, gaf hierbij de richting aan en Forbes heeft tot 1633 nauwelijks enige
bemoeizucht ondervonden van de kant van het Engelse staatsgezag. De opwinding, die ontstaan is
over pogingen van sommige legerpredikanten der Engelse en Schotse troepen in de Nederlanden om
een experimentele liturgie in te voeren (1627-1629), is geheel aan de Engelse kerk van Delft voorbijgegaan, hoewel deze liturgie ook daar toch niet onbekend was420).
De benoeming in 1628 van Sir Dudley Carleton, sinds mei 1626 Lord Carleton of Imbercourt en
sinds juli 1628 Viscount Dorchester, tot Secretary of State naast Sir John Coke betekende, dat de
houding van de Engelse kroon in niet onaanzienlijke mate ten gunste van Forbes werd beïnvloed421).
Beide bewindslieden moesten om uiteenlopende redenen niets van Misselden hebben, doch in de
tweede helft van 1631 keerde het tij enigszins ten gunste van de Deputy Governor, toen diens klachtenstroom over "the violent and vnchristianlike behavior" van Forbes en zijn "disciples" jegens hem
niet naliet enige indruk op Charles te maken422).
Er waren eind twintiger, begin dertiger jaren van de zeventiende eeuw allerlei tekenen, die wezen
op veranderingen binnen de Church of England en een heroriëntering van de kerkelijke politiek van
de Engelse kroon423). William Laud werd 1633 de nieuwe primaat van Engeland, al had hij in feite
al in 1628 de leiding van de Church of England van George Abbot overgenomen. Zijn kerkelijke
politiek was gericht op de re-katholisering van de Church of England en hij voltooide wat in de latere
jaren van Elizabeth begonnen was. Arminianen bezetten veel leidinggevende posities binnen de kerk
en de populaire "lectures", bijeenkomsten van puriteinen buiten de kerk om, werden onderdrukt. Na
de dood van Buckingham (1628) nam de invloed van de rooms-katholieke koningin Henrietta Maria
aan het hof toe en toen Sir Dudley Carleton overleed werd hij als Secretary of State opgevolgd door
de roomsgezinde Sir Francis Windebank (1632)424). Van belang in dit verband was ook het verbod
van Charles uit 1628, dat blijkens de instructies van de nieuwe Engelse ambassadeur in Den Haag,
William Boswell (1632), ook voor zijn onderdanen in de Nederlanden gold, om over gevoelige
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theologische kwesties als de predestinatieleer, de leer betreffende de wil van de mens en diens
vermogen aangeboden genade al of niet af te wijzen, in het openbaar te discussieren425).
Maatregelen als deze, die volgens tegenstanders verkapte pogingen waren om het arminianisme te
bevorderen, hadden in de Engelse kerk van Delft geen direct effect. Enige tijd na de afkondiging van
dit verbod stelde Forbes in een preek over Paulus’ eerste brief aan Timotheus 6, 13 hier het voorbeeld
van Christus’ "good confession" voor Pontius Pilatus tegenover en vervolgde met de vaststelling ,
dat niet het staatshoofd, maar Christus de ambtsdragers diende te onderwijzen "how to discharge the
duty of their calling". Verwijzend naar Christus concludeerde hij, dat "no terrour of the judge, nor
cruelty of the adversary, nor feare of death, made him afraid to confesse Gods trueth, this example
should wee set before our eyes allwaies"426). Doch indirekte gevolgen had deze koerswijziging wel
degelijk. Een intern-kerkelijke aangelegenheid als de komst van Thomas Hooker naar Delft (eind
1631) verhevigde het conflict tussen Forbes en Misselden en dit trok een jaar later op voor Forbes
fatale wijze de aandacht van de Engelse kroon, welke reageerde op een manier, zoals dat 10 jaar
eerder niet gebeurd zou zijn.
Hoewel men zich in deze jaren in Engeland in toenemende mate zorgen maakte over het nonconformisme in kringen van landgenoten in de Nederlanden427), blijkt uit bovengenoemde instructies
voor ambassadeur Boswell, dat dat tot aan het aantreden van Windebank nog maar in beperkte mate
gold voor de Companykerk. Diens instructies betreffende de Engelse kerk van Delft luidden in
hoofdzaak als volgt:
For their government in ecclesiastical affaires, that they set up no consistorial assemblies:
and that they celebrate their church seruice and sacraments as neere as may bee according
to the formes prescribed in the booke of Comon prayer and the ordinances for this church:
And that they admit no vnconformeable pr[ea]chers: nor suffer other doctrine to bee
taught then you conceaue to bee consonant to the doctrine of our church: and tending not
to curious debates but to peace and good life,"
waarbij hem voor de uitvoering ervan de vrije hand werd gelaten. Er was echter geen sprake van, dat
Forbes als een "vnconformeable" predikant beschouwd werd, of dat hij, indien hij weigerde mee te
werken, naar Londen gestuurd moest worden, gelijk dat, volgens dezelfde instructies, met andere
Engelse of Schotse non-conformisten, die hun leven niet wensten te beteren, diende te geschieden428).
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5. LITURGIE EN KERKORDE
Opgemerkt is reeds, dat de kerk der Merchant Adventurers een grote mate van vrijheid genoot om
haar eigen liturgie en kerkorde samen te stellen. Hier dient echter herhaald te worden, dat bijzonderheden omtrent het dagelijks bestaan der kerk, wegens het ontbreken van de kerkeraadsacta, niet
bekend zijn, al zijn er wel enkele omstandigheden, waaruit bepaalde conclusies getrokken kunnen
worden.
Ten eerste beschikte men over A Booke of the Forme of Common Prayers, Administration of the
Sacraments, &c. Agreable to Gods Worde, and the Use of the Reformed Churches, dat zoals gezegd
waarschijnlijk van Cartwright stamde. Dit verschilde nauwelijks van het Schotse Book of Common
Order en daarnaast zullen zowel het besluit van de Engelse synode, genomen op haar eerste, door
Forbes voorgezeten vergadering van 20 april 1622, om niets te doen "in any other forme to the least
offence of the Churches among whom they reside" - wat in feite een herhaling was van wat ten
aanzien van de Companykerk in 1579 in Antwerpen reeds bepaald was -, als ook Forbes’ Schotse
afkomst een rol gespeeld hebben. Op de Engelse synode zal beneden uitvoeriger worden teruggekomen429).
In het algemeen kan van de Church of Scotland uit Forbes’ dagen gezegd worden, dat deze vrij
tolerant was op het stuk der liturgie. Het uit Geneve stammende Book of Common Order, of "Knox’s
Liturgy" (1564), bevatte allerlei formulieren voor de diverse onderdelen van de eredienst430). Het
schreef het gebruik van het Onze Vader, de geloofsbelijdenis en het Gloria voor, doch ten aanzien
van de rest werd het grotendeels aan de predikant gelaten zich ervan te bedienen of zelf een liturgie
samen te stellen. Wat van het gebed gold, te weten: de predikant diende "this Prayer" te gebruiken
"or else prayeth, as the Spirit of God shal move his heart, framing the same according to the time and
matter which he hath entreated of"431), gold van het grootste deel van deze liturgie. Van de predikanten van de Church of Scotland van Forbes’ generatie kon gezegd worden, dat "they be not tied to set
forms and words"432) en uit de woorden van een tijdgenoot en lid van de Church of England, dat "Mr
fforbis he did observe not formes, but by reson of his extreordinari gifts, did speak as the spirit
informes him" kan worden opgemaakt, dat dit op hem ook van toepassing geweest is, al bleek bij een
andere gelegenheid, dat Forbes’ bezwaren tegen "prayers in a forme" zich beperkten tot die van de
Engelse kerk, en niet tegen bijvoorbeeld het Onze Vader. Aangaande Forbes’ visie op de officiële
Engelse liturgie, het Book of Common Prayer, en kerkorde, de Canons (1604), liet Deputy Governor
Misselden Thomas Howard, de Earl of Arundel, weten, dat
he [Forbes] will not abide the book of Common prayer: nor vse any set formes of prayer,
nor celebrat the publique Administracions of the church, as Baptisme, the Lords supper,
and mariag, in any other, then his owne voluntary conceptions and formes: Nor pray for
the King as supreame Governor of the church in His Ma[jes]ties Dominions next vnder
Christ: Nor solemnize any Anniversaries or publique Thanksgivings, for the birth, and
death of Christ, and the like: Nor admit of any Privat baptisme or Communion: No nor so
much as to vse the Lords prayer in publique: But doth all things according to his owne
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judgment and minde, both in doctrine and Administracion, and the discipline of the
church"433).
Of de Schotse gewoonte, dat de kerkeraad en de predikant gezamenlijk besloten waarover des
zondags gepreekt werd, in Delft ook bestaan heeft, is onbekend, doch het is niet waarschijnlijk, dat
Forbes volledig de vrije hand werd gelaten434).
In Forbes Schotse jaren had een kerkdienst er ongeveer als volgt uitgezien: na een voorbereiding van
de gemeente door onder andere het zingen van een of meer psalmen en het lezen van enkele bijbelgedeelten, kwam de predikant binnen en "conceives a prayer at which the people humble themselves".
Hierop las hij het vastgestelde bijbelgedeelte voor en vervolgde met een gebed, de preek en een
dankgebed. Nadat de gemeente een slotpsalm gezongen had, zegende de predikant "the people in the
name of the Lord, and so demits them"435). Het Book of Common Order schreef een maandelijkse
avondmaalsviering voor, al liet het er direct op volgen "or so oft as the Congregation shall think
expedient", wat aanvankelijk leidde tot een viering per jaar, met Pasen. Het werd zittend gevierd, iets
waartoe Forbes pas tegen het eind van zijn ambtsperiode overging436).
In de Engelse kerk van Delft werden drie diensten per week gehouden, twee op de zondag en een
op de donderdagavond, welke laatste in de categorie der "prophesyings" viel437). Bij deze laatste
dienst verzamelde zich een aantal predikanten om gemeenschappelijk de bijbel te bestuderen en voor
de gemeente te verklaren. "Prophesyings" - ook "lectures" of "exercises" genaamd - waren reeds een
bekend verschijnsel binnen de Church of England sinds de dagen van koningin Elizabeth, waar ze
soms funktioneerden als "universities of the pore ministers", doch vaak ook tot brandhaarden van
tegen de Church of England gerichte puriteinse prediking uitgroeiden. Om deze laatste reden verbood
Elizabeth ze uiteindelijk, wat tot de val van Edmund Grindal (1519-1583) als aartsbisschop van
Canterbury leidde. Dit fenomeen, dat oorspronkelijk uit Zurich afkomstig was, kwam ook in de
Church of Schotland voor, waar Forbes er in zijn jaren in Alford mee in aanraking was gekomen438).
Voor de jaren voor 1621 zijn er geen aanwijzingen, dat er binnen de Companykerk zulke "prophesyings" bestaan hebben en sinds wanneer ze in Delft gehouden werden is onbekend. In een enkele
Engelse kerk in de Nederlanden bestonden ze al langer, zoals in die van Vlissingen, waar Robert
Dury, de vervanger van de Engelse predikant Thomas Potts aldaar (1608), op de woensdag bijeenkomsten van ongeveer dezelfde aard hield voor het garnizoen439). De drie diensten per week in Delft,
waar Forbes veel werk van maakte, namen veel tijd in beslag en de Merchants waren er gewend
geraakt aan "three extemporary sweating sermons every weeke"440).
Het is niet geheel duidelijk op welke schaal en in welke mate het A Booke of the Forme in Engelse
en Schotse non-conformistische kringen in de Nederlanden ingang gevonden heeft. Het werd gebruikt
door Hugh Goodyear, Engels predikant te Leiden, als ook binnen de Engelse kerk van Rotterdam.
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Hugh Peter trof het daar bij zijn komst in 1629 aan en hij heeft het niet onmiddellijk afgeschaft441).
Het is mogelijk dat ook Samuel Balmfort, Engels predikant in Den Haag, het gebruikt heeft442).
Volgens Goodyear was het "allowed of by all the godly English", al hadden enkele Nederlandse
predikanten er wel bezwaar tegen "as not agreable to their church"443), want "it makes every thing to
be Christs owne order, and necessary to be done"444).
Dit A Booke of the Forme, dat op veel plaatsen woordelijk gelijk was aan Calvijns Geneefse kerkorde en het Schotse Book of Common Order, sloot voor een belangrijk deel aan bij de inzichten, die
hadden overheerst op de synode van Den Haag van 1586, welke gehouden was op initiatief van de
graaf van Leicester445), en waar volgens een tegenstander van Forbes, legerpredikant Stephen Goffe,
"things are sett downe more like o[u]r nonconformers way then in any other of the Synods"446). Dat
Forbes het in zijn Companykerk gebruikte gebeurde zeer tot ongenoegen van Misselden, die bovendien moest constateren, dat dit geheel en al geschiedde met instemming van de Delftse Court en deze
koers van de Companykerk werd vanaf 1632 de inzet van een harde strijd, die in een nederlaag voor
zowel Forbes als Misselden eindigde447).
Forbes heeft in zijn kwaliteit van voorzitter van de beneden uitvoeriger te behandelen Engelse
synode, doch tot groot ongenoegen van de Engelse kroon, enige malen aan de hand van het A Booke
of the Forme predikanten van Engelse gemeenten bevestigd en dat geschiedde op een wijze, die niet
afweek van wat er binnen de Nederlandse gereformeerde kerken voorgeschreven was448). Op andere
onderdelen week het A Booke of the Forme daar wel vanaf, onder meer betreffende "Prophecijng and
the manner of ordaining of Elders w[hi]ch in this booke is different from the Dutch church". Het
schreef de bevestiging van ouderlingen onder handopleggen voor, terwijl de kerkorde van 1586
slechts sprak van een bevestiging met "openbare Ghebeden ende stipulatien", waarbij het hand
opleggen niet toegestaan was. Ook de "prophesyings", die in de Nederlandse kerken inmiddels in
onbruik geraakt waren, werden erin geregeld. Tenslotte rekende het meer taken en bevoegdheden toe
aan de "Doctores" of "Teachers", dan de kerkorde van 1586 had gedaan449).
Forbes’ Engelse synode heeft binnen de Engels-Schotse gemeenschap in de Nederlanden nooit
voldoende gezag bezeten om volledige uniformiteit op kerkordelijk en liturgisch gebied te kunnen
afdwingen. Doch naarmate, eind twintiger, begin dertiger jaren de druk vanuit Engeland om zich aan
de Church of England te conformeren toenam, ging Forbes er in een laatste tegenoffensief zelfs toe
over dit A Booke of the Forme krachtiger en in wijder kring aan te bevelen, onder meer ook bij een
uitgesproken tegenstander als legerpredikant Stephen Goffe. Doelend op Forbes en andere leden van
de inmiddels ter ziele gegane Engelse synode schreef de laatste in februari 1633 aan ambassadeur
Boswell, terwijl hij hem er tevens een exemplaar van deed toekomen, dat het deze liturgie was,
"w[hi]ch by all meanes the ministers of the English here, would have me vse" en ook de tijdelijke,
Nederlandse, vervanger van Isaac Fortree, de Engelse predikant van Utrecht, werd bij zijn aantreden
omstreeks dezelfde tijd met deze wens geconfronteerd450).
Aan het avondmaal werd in de Engelse kerk van Delft tot aan de opschorting ervan, eind 1631,
staande deelgenomen. Na Forbes’ terugkeer, begin 1633, van een reis naar Duitsland en de hervatting
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der vieringen werd dit veranderd in "sitting, as most agreable, he saith, to the institucion"451). Van de
frequentie van de avondmaalsvieringen is niets bekend, doch het is niet waarschijnlijk, dat hierin
groot verschil bestaan heeft met andere Engelse kerken in de Nederlanden, zoals die van Vlissingen
en Middelburg. Daar was met gewoon het avondmaal vier tot zes maal per jaar te houden, waarbij
elke viering drie weken van te voren werd aangekondigd en voorafgegaan door huisbezoeken aan alle
gemeenteleden, die geacht werden deel te nemen. Het al of niet toegelaten worden hing af van de
aard en kwaliteit van het gedrag van de betrokkenen en uitsluiting kwam herhaaldelijk voor. In
Vlissingen bestond de gewoonte om op de zaterdag, voorafgaand aan de zondag waarop het avondmaal gevierd werd, een "preparation sermon" te houden, doch er zijn geen aanwijzingen, dat die
gewoonte ook in Delft bestaan heeft452).
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6. THOMAS HOOKER EN DE ENGELSE KERK VAN DELFT
Eind 1631, kennelijk gealarmeerd door de komst van Thomas Hooker en de mogelijke opleving van
latente spanningen als gevolg daarvan binnen de Delftse Companykerk, begon Deputy Governor
Edward Misselden zich met de kerk te bemoeien op een wijze, die verschilde van wat tot dan toe
gebruikelijk was453). Een der kooplui, tevens ouderling, John Quarles schreef in december 1631, dat
Misselden "hath of late made great stirr in o[u]r Church Goverment and pretends that he ought to
Governe in the Church and nothing to be donne w[i]thout him". Misselden beriep zich op zijn
"ecclesiasticall charg laid vpon him by the oath that he hath taken as Deputy of the Comp[any]" en
ervan uitgaande, dat "there is no ecclesiasticall order but the order of the Comp[any]", accepteerde
hij geen "elders in the Church as wee haue"454).
Forbes had tot Hookers komst altijd kunnen rekenen op een voorzichtig welwillende houding van
zowel de Londense Company als de Privy Council en het staatshoofd, zodat Misseldens klachten over
de kerk daar nauwelijks gehoor vonden, doch met de komst van Hooker veranderde dat en kon de
Deputy Governor veilig aannemen, dat optreden van zijn kant tegen Hooker Londens instemming
zou verwerven455).
Weinig is bekend van Hookers jeugd, behalve dat hij zijn opleiding ontving aan Emmanuel College
in Cambridge. Van zijn bekeringservaring zei hij later dat die "filled him with most unusual degrees
of horror and anguish". Omstreeks 1618 werd hij predikant in Esher (Surrey) en in 1626 "lecturer"
in Chelsmford, waar hij het middelpunt werd van een grote groep nonconformistisch ingestelde
predikanten en vanaf de kansel niemand zijn kritiek spaarde. Hij was een "preparationist" en betoogde in zijn preken dat ernstig zondenbesef en berouw aan Gods genade voorafgaan. Al spoedig trok
hij de aandacht van de bisschop van Londen, William Laud, en zag hij zich als gevolg van diens strijd
tegen de "lectureships" en streven naar "complete enforcement of uniformity" genoodzaakt het land
te verlaten (juni 1631)456).
In juli 1631 werd op hem een beroep uitgebracht door de kerkeraad van de Engelse kerk van Amsterdam om de recentelijk overleden Thomas Potts, predikant naast John Paget, op te volgen. Paget
heeft zich echter in de tweede helft van 1631 met succes tegen Hookers aanstelling verzet, waarbij
Forbes, op de hoogte gehouden door de drukker van non-conformistische lectuur Stephen Offwood,
de ontwikkelingen in Amsterdam nauwlettend volgde. Daar was men echter niet van Forbes’ belangstelling gediend en toen hij in november van dat jaar de Engelse kerkeraad via Offwood om inlichtingen vroeg, besloot deze "to wrytt vntto mr: forbois that if hee requires such a thing hee would bee
pleased to wrytt for itt hime and to aledg the causes wheerefore hee required itt"457). Forbes heeft
evenwel toch, zij het vruchteloos, geprobeerd de benoeming uit de impasse te halen, waarin deze
gedurende de laatste maanden van 1631 door het verzet van Paget geraakt was458).
Paget moest niets van Hookers opvattingen hebben, met name niet van die betreffende de relaties
met separatistische groepen, de doop en het gezag van classes en synodes over lokale gemeenten459).
Separatisten was Hooker welgezind en, hoewel hij hun standpunt inzake de noodzaak van afscheiding
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van de Church of England niet deelde, veroordeelde hij hen niet en achtte hun standpunt zelfs niet
voldoende grond om hen als lid van de Engelse kerk van Amsterdam te weigeren. Wat hij wel afwees
was hun mening, dat zelfs het onderhouden van contacten met de Church of England ongeoorloofd
was460). Verder had Hooker zijn twijfels ten aanzien van de legitimiteit van het dopen van kinderen
wier ouders geen lid van de kerk waren461), en ook betoogde hij, dat indien een gemeente een predikant wenste te beroepen, dit volledig haar zaak was en dat een classis of synode daar niets mee te
maken had, evenmin als met welke andere interne aangelegenheid ook462). Vlak na aankomst in de
Nederlanden, in de zomer van 1631, had hij in deze laatste materie reeds zijn eensgezindheid betuigd
met Ames, Parker en Baynes, en Paget laten weten "Wherein how far they differ from you I doubt
not but you fully know", wat in feite niet slechts tegen Paget, maar ook tegen Forbes gericht was463).
De houding, die Hooker tegenover Paget aannam, ontlokte Stephen Goffe (1605-1681), regimentspredikant van Sir Horace Vere, de spottende opmerking, "that he thinkes no Church as yet knowes
Christs mind, but he knowes it alone"464).
Toen bleek, dat Hooker voor de Amsterdamse classis als predikant niet acceptabel was en "onberoepelijk" was verklaard, stelde Forbes de gereformeerde kerkeraad van Amsterdam op de hoogte van
het Delftse voornemen Hooker als tweede predikant naast hemzelf aan te stellen, "whom yet he
conceived ought not to be; if he were justly excepted against by the Dutch classis"465) en hij trachtte
te achterhalen wat de Amsterdamse motieven geweest waren 466).
Forbes was niet tevreden met het ontvangen antwoord en gaf in maart 1632 zijn ongenoegen lucht
in een brief aan de classis, waarin hij "den Classem seer beschuldicht, en hare sententie sugilleert,
diese gegeven heeft tegen den selven d[ominum] Houckerum, met versoeck dat de selve geretracteert,
ofte ten minsten wat verbetert ende versacht werde"467). De classis echter beschouwde deze beschuldiging en dit verzoek als "onbillick" en antwoordde Forbes in een poging om "hem sijne fouten,
valsche fondamenten en onbillijcke begeerte aen te wijsen"468). Forbes, die wellicht meende zich als
voorzitter van de Engelse synode deze handelwijze te kunnen permitteren, verweet men "medling
in things above his place, and plainely blaming the arrogancy of his spirit and though he blame
B[isho]ps him selfe more then Episcopall"469). Op de achtergrond van dit Amsterdamse antwoord
speelde de animositeit, welke al vele jaren bestond tussen Paget en Forbes. Paget beschouwde Forbes
als een man "of a most vsurping and Imperious disposicion, laboring for nothing soe much as his
owne preheminence", en heeft, hierin gesteund door zijn kerkeraad en de classis, altijd geweigerd lid
te worden van Forbes’ Engelse synode en zelfs het bestaansrecht ervan nooit erkend, wat men via dit
verwijt nog eens duidelijk onder Forbes’ aandacht bracht470).
Hooker werd vervolgens in de Delftse Companykerk aangesteld, doch slechts in de funktie van
Forbes’ assistent en waarnemer, en niet als "authorized minister" met volledige bevoegdheid471), en,
indien Forbes al met de gedachte gespeeld had zich in verband met zijn reeds gevorderde leeftijd
door hem te laten opvolgen, dan heeft het Amsterdamse besluit, dat Hooker als predikant daar
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"onberoepelijk" was, dat verhinderd. Hooker voelde op den duur weinig voor deze positie en is bij
de eerste gelegenheid, toen Forbes hem niet langer nodig had, vertrokken472).
Indien Forbes Hooker wel als volledig bevoegd predikant bevestigd zou hebben - gesteld dat zijn
kerkeraad daarmee ingestemd zou hebben -, na alles wat er in Amsterdam gebeurd was, dan zou hij
de uitstekende reputatie, die zowel hijzelf, als zijn Companykerk, als zijn synode nog in Haagse
regeringskringen genoten, op het spel gezet hebben. Dat die reputatie goed was moest ambassadeur
Boswell constateren, toen hij leden van de Raad van State van het tegendeel trachtte te overtuigen
en van een van hen te horen kreeg, dat "The English Church at Delft is in that classis, and the Ministre obserues our formes and constitucions"473).
Hookers komst betekende voor de ongeveer 63-jarige Forbes een aanzienlijke verlichting van zijn
taak en het moet hem niet moeilijk gevallen zijn de met de Nederlandse omstandigheden betrekkelijk
onervaren en 20 jaar jongere Hooker, die hij waaarschijnlijk voor het eerst aan het ziekbed van Joan
Drake getroffen had (omstreeks 1618), in zijn gemeente aan het werk te zetten. Ruim een jaar, tot
maart 1633, is hij Forbes’ assistent geweest en nam hij voor Forbes waar, al was het hem niet toegestaan de sacramenten te bedienen. Op zichzelf was dit laatste slechts gedeeltelijk een probleem, daar
eind 1631 de viering van het avondmaal in verband met het conflict rondom Deputy Governor
Misselden werd opgeschort474). Hoewel beider theologie als pietistisch te kwalificeren valt, zonder
overigens op alle onderdelen op elkaar aan te sluiten475), is deze periode te kort geweest om van "one
soul in two bodies" te spreken, te meer daar beiden ook op andere onderdelen als het gezag van
classes en synodes, de houding jegens separatisten en de relatie tussen kerk en staat van mening
verschilden en Forbes bovendien ongeveer de helft van die tijd uitstedig geweest is476).
Hookers bemoeienissen met de Companykerk betekenden voor Misselden een onacceptabele
versterking van het non-conformistische element en dit leidde ertoe, dat aan de gewapende vrede
tussen de Deputy Governor en de kerk een einde kwam, vooral toen bleek, dat er enkele veranderingen in de liturgie werden doorgevoerd. Hookers biograaf, William, deelt mee: "During most of the
period of Hooker’s co-ministry in Delft services without the Prayer Book became increasingly
improvised under the directions of the Spirit"477) en Misselden klaagde, dat tot Hookers komst Forbes
"hath vsed th’ expresse words of the Lords prayer", zij het weinig, doch dat het Onze Vader sindsdien
niet meer gehoord werd478). Deze veranderingen, waar Forbes zich kennelijk bij neergelegd heeft,
kwamen echter, gezien zijn lange afwezigheid van juni 1632 tot februari 1633, voornamelijk voor
rekening van Hooker479). Het is overigens duidelijk, dat men in Delft in meerderheid niets voor
Hookers "novelties", die niet slechts de liturgie, doch een breed scala van theologische en kerkelijke
inzichten en problemen golden, voelde480).
Misseldens eerste zet in het gevaarlijke spel, dat nu begon, was dat hij de Court wist over te halen
"to giue him a Civill power over the Church"481), een soort overval, die mogelijk werd gemaakt door
het feit dat de Court voor het merendeel uit jonge en onervaren lieden bestond, "not perceyving his
drift"482). Dit vond plaats op 26 december 1631 en toen het Forbes ter ore kwam trachtte hij de Court
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duidelijk te maken, dat "they hed donne they knew not what shewd them the euill of it, and tould
them yf they persisted in it, he desired leaue to provid fer himselfe, the court sennc this did recall
what they had donne"483) en Misselden leed zijn eerste nederlaag. De directe aanleiding tot diens
optreden was geweest, dat Hookers bemoeienis met de kerk reeds had geresulteerd in het als lid
toelaten van "diuers handicrafts men, and others vnfree of this fell[owshi]p", die ook stemrecht
kregen bij de verkiezing van ouderlingen en diakenen484). Dit bedreigde evenwel het exclusieve
karakter van de Companykerk, waarin zowel het actieve als passieve kiesrecht aan de Courtleden was
voorbehouden. Deze maatregel werd weer vlug ongedaan gemaakt en de snelheid, waarmee Forbes
aan Misseldens bezwaren in deze tegemoet kwam, doet vermoeden, dat hij er zelf ook niet erg mee
ingenomen was en Misselden zag, terecht, Hookers hand achter de gehele onderneming485).
Voor Misselden was de presbyteriaanse structuur van de Companykerk de bron van alle moeilijkheden en hij was van oordeel, "the governem[en]t of their church by Lay-Elders and Deacons, not to
be jure divino, nor comparable w[i]th the church of England", waarin hij zich gesteund voelde door
"the whole current of the scriptures, and learned divines"486). Dit botste uiteraard met wat Forbes en
zijn kerkeraad voor juist hielden en waarvoor de eerste zijn gehele leven op de bres gestaan had en
vanaf deze tijd schonk hij in zijn preken extra aandacht aan het probleem van de verhouding tussen
kerk en staat. De Deputy Governor hield hij voor, dat het "is of great moment to preserve us, not to
offend this God, for the pleasure of any Potentate in the world", en hij had voldoende gezag binnen
de Company om de "Potentate" Misselden te weerstaan en uiteindelijk, zij het in een Pyrrusoverwinning, weg te werken487).
Na deze eerste nederlaag vertrok de Deputy Governor spoorslags naar Londen om steun te zoeken
voor zijn streven, dat hijzelf "might be the head of the Church heer as his Majesty is in England",
waarbij hij druk op de Nederlandse vluchtelingenkerken in Engeland als overigens niet nieuwe
remedie aanbeval, indien de Nederlandse Staten-Generaal hieraan niet mee wensten te werken488).
Misselden kreeg in Londen aanvankelijk echter geen gehoor en zag zich genoodzaakt zijn bezoek
eind 1632 en wederom in 1633 te herhalen, doch de Londense Court, evenals de Hamburgse, steunde
die van Delft in haar oordeel, "that the Governement in the church hitherto vsed, shall continue so
w[i]thout alteracion"489).
Behalve om de Companykerk zelf, maakte de Deputy Governor zich ook zorgen om de impulsen,
die het Engels-Schotse nonconformisme in de Nederlanden van de ontwikkelingen aldaar ontving.
Na Hookers komst kwalificeerde hij de beide Delftse voorgangers als "the chief of those Refractories
there"490), zonder van inzicht blijk te geven in de verschillen tussen Forbes’ opvattingen enerzijds en
die van allerlei andere nonconformisten van een veel radikalere snit anderzijds491).
Kennelijk toch geschrokken van Misseldens optreden en dreigementen, zeker nu die wellicht hun
weerslag konden hebben op kringen, die niets met het Delftse conflict te maken hadden, stelde
Forbes op 10 februari 1632, kort na terugkeer van de Deputy Governor uit Engeland, de kerkeraad
van de Nederlandse hervormde kerk van Delft ervan op de hoogte, dat "de koertm[eeste]r tegen hem
heeft questie gemaect over het stuck vande regieringe der kercke" en dat deze de Engelse koning
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Charles zou hebben weten over te halen de Staten-Generaal te waarschuwen, dat de "Engelsche
kercken alhier souden volgen de regieringe vande kercken van Engelant, offedat hij andersins de
nederduytsche kercken in Engelant sal constrin geven haer onder de bischoppen te moeten
begeven"492). Doch Misselden blufte en Charles heeft niets van dat al gedaan, terwijl ook Misseldens
bewering, dat de Privy Council hem steunde, uit de lucht gegrepen bleek493).
Met het aantreden van Sir Francis Windebank, Sir Dudley Carletons opvolger als Secretary of State,
medio mei 1632, won de toonzetting van de berichtgeving over de Companykerk in de diplomatieke
correspondentie aan scherpte. De Delftse Company was volgens Windebank een "seminary of such
as oppose the gouernment of the Church and state heere"494) en het stilzwijgende compromis tussen
Forbes en de Engelse kroon, dat de jaren van Carleton gekenmerkt had, verdween. Van de roomsgezinde Windebank, die tot deze hoge funktie was opgeklommen dankzij protectie van koningin
Henrietta Maria, had Forbes niets, Misselden alles te verwachten495). Windebank steunde Misselden
inderdaad en instrueerde in het najaar van 1632 de een half jaar eerder benoemde ambassadeur
William Boswell "to assist him against these factious people, and to compose these differences if he
can: if not to aduertise the state heere of the persons refractory"496).
Als reactie op Misseldens eis, dat Forbes "will submit to His Ma[jes]ties Ecclesiasticall Governem[en]t and to the Companies Governem[en]t in th’ affaires of o[u]r owne church, and give due
respect to me their Deputy-Gov[erno]r"497), was men er in de Companykerk, in een poging hem buiten
de kerkelijke gemeenschap te plaatsen, inmiddels toe overgegaan de avondmaalsvieringen op te
schorten. De laatste was gehouden in november 1631 en ze werden pas na ruim een jaar weer hervat,
nadat Forbes, na terugkeer van zijn Duitse reis en na Hookers vertrek, een zijns inziens afdoende
manier gevonden had om de Deputy Governor tot inbinden te dwingen498)
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7. FORBES’ REIS NAAR DUITSLAND. BEMIDDELING IN DELFT
In juni 1632 vertrok Forbes voor een reis naar Duitsland, die hij gedeeltelijk maakte in gezelschap
van Hugh Peter, Engels predikant in Rotterdam en sinds 1631 legerpredikant van een onder bevel
van de roemruchte kolonel Edward Harwood staande afdeling Engelse soldaten, die in het leger van
Frederik Hendrik diende. Forbes’ bedoeling was zowel om een bezoek te brengen aan de troepen van
de Zweedse koning Gustaaf Adolf, die in de Dertigjarige Oorlog aan de zijde der protestanten vocht,
als om bij de Hamburgse Court der Merchant Adventurers zijn belangen te gaan bepleiten499). Na
eerst de Rijn stroomopwaarts tot Bazel gevolgd te hebben, trokken ze langs de Donau in oostelijke
richting tot ze bij Neurenberg op de Zweden stuitten. Vervolgens keerde Peter terug, terwijl Forbes
doorreisde naar Hamburg.
Er kunnen voor Forbes meerdere redenen geweest zijn om het Zweedse leger te bezoeken. Zijn
broer Arthur had erin gediend, doch deze was inmiddels in een gevecht in Hamburg gesneuveld (april
1632) en het kan zijn, dat de tijding van zijn heengaan Forbes mede tot deze reis bewogen heeft500).
In die tijd bevond zich nog een familielid van hem in Duitsland, namelijk Alexander, de elfde Lord
Forbes, een luitenant-generaal onder Gustaaf Adolf501), en dat John hem bezocht heeft lijkt waarschijnlijk vanwege het bezoek, dat de Lord hem begin 1634 in Delft gebracht heeft502). Het is daarnaast mogelijk, dat John Forbes’ eigen zoon, Arthur, aan Zweedse zijde meevocht503).
Een zeer belangrijke aanleiding voor deze reis was echter het conflict met Misselden en Forbes
heeft, met succes, gepoogd om, gebruikmakend van zijn relaties met de Hamburgse Court der
Merchant Adventurers, waar de verkiezing van de nieuwe Deputy Governors plaats vond, hem
ontslagen te krijgen. Misselden bracht de Privy Council onder de aandacht, dat Forbes "hath gone
vp to Hamburgh himself in person, to draw them there to his faction"504). De secretaris van de Hamburgse Court was Joseph Avery, een broer van Samuel Avery, ouderling van Forbes’ kerk en een van
Misseldens felste tegenstanders en de Deputy Governor daar was Samuel Averys schoonvader, de
onder Forbes’ invloed staande Edward Bennet505).
Tijdens Forbes’ afwezigheid zijn pogingen gedaan om in het Delftse conflict, dat zowel zakelijke
als kerkelijke kanten had, te bemiddelen506). De Londense Court zond eind 1632 op last van de Star
Chamber enkele afgevaardigden, die de uitdrukkelijke opdracht hadden Misseldens positie te versterken. Koning Charles wenste hem in zijn funktie te handhaven, onder meer uit erkentelijkheid voor
diens uitvoerige, zij het niet altijd even betrouwbare, berichtgeving over de toestand op het vasteland
van Europa. Een jaar na de mislukte overval van de Deputy Governor op de kerk wisten deze gezanten de Court te bewegen tot een, overigens door Misselden als een "condicionall conformity" van de
hand gewezen, onderwerping507). Misseldens beoordeling van dit gebaar van de Delftse Court bleek
juist, want van een "Christian Reconciliation, sealed vp w[i]th a Communion" was geen sprake en
het conflict om de leiding van de kerk was geen stap dichter bij een oplossing gekomen. Boswell,
wiens bemoeiingen met de zaak begonnen, nadat de Londense delegatie weer vertrokken was, merkte
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in februari 1633, nauwelijks twee maanden later, op, dat "before I interposed they were all in pieces,
and I dare say had so continued (notw[i]thstanding the Commission sent hether from ye Comp[a]nie
in Lond[on])"508).
Deze Delftse "condicionall conformity" bestond in het herhalen van een oud standpunt. Zeventien
van de meest vooraanstaande Delftse Merchants, onder wie de woordvoerders van Misseldens
tegenstanders, de ouderlingen John Quarles, die tevens secretaris van de Court was, en Samuel
Avery, deelden mee vernomen te hebben, dat ze "haue been traduced in Engl[an]d to be Schismaticke, and Refractory men, and Contemners of ye Royall Authority of our most Gracious Soueraigne"
en geschrokken te zijn van het stof, dat deze geruchten hadden doen opwaaien. De "Forbesians"
verklaarden echter allesbehalve rebellen en radikalen te zijn en toonden zich bereid hun trouw en
gehoorzaamheid aan de koning van Engeland en diens wetten, indien gewenst, te tonen, door de Oath
of Supremacy en de Oath of Allegiance af te leggen. Zolang ze echter in de Nederlanden verbleven
dienden ze zich te richten naar de "Gouerm[en]t established in ye Churches of ye Vnited Prouinces"
en ze deden dat "by ye joynt Authority of our State, aswell as of this State vnder which we lyue as
our predecessors haue done"509). Ze betoogden dat het Misselden was, die hun kerk en predikant
dwong in te gaan tegen oude afspraken tussen Engeland en de Nederlanden en ze pleitten zichzelf
vrij van alle blaam. Op deze wijze trachtten ze zowel hun kerkelijke onafhankelijkheid veilig te
stellen als de schuld voor alle onrust en spanningen binnen de Delftse Companykerk bij de Deputy
Governor te leggen510).
Misselden, die met leedwezen had moeten aanzien hoe tijdens Forbes’ afwezigheid voor hem werd
waargenomen door non-conformisten als Thomas Hooker, Hugh Peter en Samuel Bachelor, wenste
echter geen voorwaardelijke maar een "absolute conformity" en toonde zich met deze gang van zaken
zeer ongelukkig. Hij drong er bij Boswell op aan om de Londense delegatie niet te laten vertrekken
alvorens dit doel bereikt was en dan moest men allereerst op Forbes’ terugkeer wachten. Maar de
Londense Court had de handen reeds van de Deputy Governor afgetrokken en de delegatieleden
waren "in haste to be gone"511). Het was aan Boswell hun taak tot een goed einde te brengen512).
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8. FORBES’ LAATSTE JAAR ALS PREDIKANT
Forbes keerde in februari 1633 van zijn reis naar Hamburg via Amsterdam en Londen in Delft
terug513), waar hem al snel bleek, dat de problemen met Deputy Governor Misselden nog dezelfde
waren als voor zijn vertrek514). Hij had in Hamburg de steun gevonden, die hij gezocht had en Misselden liet Boswell weten, dat Forbes "returnes the same man he went out from hence, in point of o[u]r
differences here"515).
Een van de eerste dingen, die Forbes na terugkeer ter hand nam, was de excommunicatie van de
Deputy Governor. Hiertoe riep hij zijn gemeenteleden bijeen en las hun de "presbyterian and Consistoriall Canons and Constitutions" der kerk voor, welke bestonden in een voor de gelegenheid opgestelde samenvatting van de Delftse "church discipline" en inhielden, "That Gods word is truly preacht
in this their church: That the discipline of this church, is according to Gods word: And that all that
are Members of this church, must submit to the discipline and Governem[en]t thereof"516). Forbes
verlangde vervolgens dat, wilden ze tot het avondmaal toegelaten worden, zij "submit themselues
thereunto, and to be governed thereby, and by no other authority", iets wat Misselden, die "claimeth
to himself, and that ex officio, as deputie, the whole and sole power of ecclesiasticall governement
in this church as well as civill in the companie" geweigerd heeft517). Nadat de rest van de gemeente
aan de verlangens van haar voorganger gehoor had gegeven en Misselden aldus geëxcommuniceerd
was, werden de avondmaalsvieringen, kort na het vertrek van Thomas Hooker, hervat.
De eerste maal dat de Deputy Governor met de eis deze "canons" te onderschrijven geconfronteerd
werd, was niet lang na de opschorting van de vieringen, ruim een jaar eerder. De bedoeling ervan was
hem niet ontgaan en hij weigerde vanaf het eerste ogenblik, "now if I submit not, at least to one of
the latter, they hold they may refuse the Communion vnto me"518). Hij is bij zijn weigering gebleven
tot hij medio 1633 van zijn funktie in Delft ontheven werd.
Het als noodmaatregel van een gemeente instemming met "canons" als deze eisen was iets anders
dan het sluiten van een verbond ("covenant"), zoals dat door Hugh Peter in de Engelse kerk van
Rotterdam was geïntroduceerd519), en dat inhield, dat wie niet zijn handtekening zette onder een
vijftien artikelen tellend document, volgens Stephen Goffe een "pestilent precise thing"520), niet als
lid van de gemeente werd aangenomen. In Delft echter ging het om een tuchtzaak en in zo’n geval
was het "no vnvsuall thing to suspend men from the sacrament"521). Derhalve kwam met het vertrek
van Misselden de eis om instemming met deze "canons" te betuigen te vervallen en de avondmaalsvieringen stonden daarna weer open voor iedereen, die belijdenis had gedaan of, van elders komend,
een attestatie meebracht, terwijl ook niet-Companyleden werden toegelaten, zoals leden van een sinds
de zomer van 1633 in Delft gelegerde compagnie Engelse soldaten522). Toen een van hen, "ecclesiae
anglicanae Membrum", naar Amsterdam vertrok gaf Forbes hem een verklaring mee, waarin stond
dat hij enige maanden "pie et sine scandalo hic delphis" gewoond had, in voldoende mate de diensten
had bijgewoond en aan het avondmaal had deelgenomen523).
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Forbes werd bij zijn thuiskomst in januari 1633 opgewacht door een voortvarende Boswell524). De
ambassadeur, die van Windebank instructies had ontvangen om de Deputy Governor bij te staan,
legde bij zijn onderzoek en rapportage aan de nieuwe Secretary of State en de Privy Council aanvankelijk de nadruk op het zakelijke deel van het Delftse conflict, terwijl de kerkelijke tegenstellingen
slechts zijdelings aan de orde kwamen, als een kwestie, die snel en simpel op te lossen was, "w[i]th
particulars wherof ... I will not be so vnmannerly as to trouble yo[u]r Hon[or]"525). Dit nam niet weg,
dat Boswell zich begin 1633 dienaangaande wel op de hoogte stelde526), "hauing diuers tymes synce
his [Forbes’] retourne out of Germany ... considered togither with him the differences betweene him
and the Deputy (Mr. Misselden) concerning ther Church"527).
Forbes reageerde uiterst behoedzaam op Boswells bemiddelingspogingen528), zozeer zelfs, dat de
laatste tot de conclusie kwam dat de Deputy Governor harder klaagde dat de feitelijke toestand
rechtvaardigde529). Forbes was echter in het geheel niet van plan iets toe te geven, "dealt more earnestly with the States then euer"530) en zag in de nieuwe ontwikkelingen zelfs voldoende aanleiding
om, na in januari 1633 in Delft te zijn teruggekeerd, voor een kort bezoek naar Londen te gaan, om,
naar oude beproefde gewoonte zijn zaak op zo hoog mogelijk niveau bepleitend, de koning een
verweerschrift terzake van de Delftse kerkstrijd te overhandigen en het gedrag alsmede de opvattingen van de Deputy Governor aan de kaak te stellen531).
Door naar Londen te gaan, bracht, behalve Misselden, nu ook Forbes naar buiten, wat sinds eind
1631 binnen de Delftse Court aan de orde was en de Deputy Governor was ervan overtuigd, dat
Forbes op deze wijze zijn eigen ondergang naderbij haalde en "hath ... drawne out, one of the worst
threds, that eu[er] he spunne in his life"532). Het is inderdaad waarschijnlijk dat Misselden de situatie
juist beoordeelde en dat Forbes te weinig oog gehad heeft voor de wijzigingen, die zich inmiddels
in de hoogste kerkelijke kringen in Londen aan het voltrekken waren. Forbes bereikte precies het
tegenovergestelde van wat zijn bedoeling was, want de informatie, die hij de Privy Council verschafte, vormde voor deze, mede met het oog op het uitstralingseffect van het Delftse nonconformisme
in bredere kringen van Engelsen en Schotten in de Nederlanden, aanleiding om Boswell nog eens
zeer nadrukkelijk de opdracht te geven de Merchant Adventurers in Delft tot gehoorzaamheid te
bewegen533). Vanaf dit moment, eind februari 1633, intensiveerde Londen haar rechtstreekse bemoeienis met de Engelse kerk van Delft aanzienlijk en het is opmerkelijk hoe snel ambassadeur Boswell
zich tot volle tevredenheid van zijn opdrachtgevers van zijn taak wist te kwijten534).
De beste oplossing leek de Council, indien Forbes, Hooker, Peter, Bachelor, legerpredikant onder
kolonel Morgan, en andere nonconformisten "bee drawne, to plant themselues in virginia, or New
England for the seruice of theire Countrey"535). Ze mochten in geen geval met rust gelaten worden
en de Council volstond niet langer met de wens, welke Windebank nog tegenover Boswell geuit had,
dat de namen van de betrokkenen aan Londen zouden worden doorgegeven. Onderdeel van de
nieuwe koers was dat deze lieden zelf naar Londen gestuurd dienden te worden, het zij om oude
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534

535

B.P. I, 89, 109-112. S.P. 84, vol. 146, fols. 126-132.
S.P. 84, vol. 146, fol. 102.
S.P. 16, vol. 234, no. 8.
B.P. I, 92, 108, 109. S.P. 84, vol. 146, fol. 126. Stearns, Congregationalism, 131.
B.P. I, 71-73.
S.P. 84, vol. 146, fol. 101. B.P. I, 71-73. Stearns, Congregationalism, 37.
B.P. I, 100. Stearns, Congregationalism, 137.
Forbes overhandigde de Privy Council een uitvoerig document met bezwaren tegen de Deputy, B.P. I, 82-83. Stearns,
Congregationalism, App. XII.
S.P. 84, vol. 146, fols. 101-102. B.P. I, 92.
S.P. 84, vol. 146, fols. 66v, 203.
B.P. I, 84, 93, 109-112. S.P. 84, vol. 146, fols. 65-67, 100, 126-132, 166. Sprunger, Puritanism, 14-15. S.P . 16, vol. 234,
no. 8. Een veel gehoorde klacht was dat veel jonge Companyleden ongewenste invloeden ondergingen en "returne home,
worse then they came, and so become ill members to o[u]r mother church, and Country", S.P. 84, vol. 146, fol. 71. S.P. 16,
vol. 310, no. 103.
S.P. 84, vol. 146, fol. 67.

Chr.G.F. de Jong (www.cgfdejong.nl)

79

JOHN FORBES (1568-1634)
zonden af te zweren en te beloven zich aan de Church of England aan te passen en het Book of
Common Prayer in hun gemeenten te gaan gebruiken, het zij om, in geval van weigering, hun straf
te ondergaan, en vanaf begin maart poogde Boswell John Forbes, die net uit Londen teruggekeerd
was, "te persuaderen de reyse na Engelant aentenemen, om sulcke instructie aldaer te ontfangen, ofte
hem te verantwoorden"536). Behalve aan Forbes werden dergelijke uitnodigingen, via de kolonels
Herbert en Morgan, ook gericht aan Engelse legerpredikanten als Sclaer en Bachelor, doch geen van
drieen gingen ze537), en ook het verzoek van Boswell aan de Staten-Generaal om aan de uitvoering
van zijn instructies mee te werken, werd afgewezen538).
Zoals reeds opgemerkt is, opereerde Boswell in de kwestie van het Delftse nonconformisme aanvankelijk behoedzaam, attent op mogelijke reacties van Nederlandse zijde. Daar was alle reden voor,
want de Raad van State had op 28 februari opnieuw zijn steun uitgesproken voor Forbes’ Engelse
synode539) en de ambassadeur bleek daarom, tot Misseldens ontsteltenis, bereid de mogelijkheid te
overwegen "to deferr the Introduccion of our Lytourgie vnto the Remoueall of their Residence, yf any
change of their place be so soone intended"540).
Niet alleen van Den Haag, ook van andere zijde ontvingen Forbes en zijn geestverwanten enige
steun. De Leidse hoogleraren in de theologie lieten op 18 maart 1633 aangaande het probleem,
dat men in Engelant geresolveert soude zijn, de predicanten die hier in dienst zijn van de
Engelsche Court ende Regimenten, te brengen onder ’t gesach ende Jurisdictie van de
Bischoppen ende Geestelicke Regieringe aldaer: ende volgens dien, de selve predicanten
te verbinden haere beroepinge van daer te brengen, ende de Engelsche Liturgie in de selve
Kercken allenskens in te voeren",
de Raad van State weten, dat dit een zaak betrof, die "seer verre siet, ende noyt tot noch toe in dese
Landen is gebruyckt" en Thysius, Polyander en Walaeus constateerden, dat de Engelse bedoelingen
in strijd waren met bestaande afspraken en verdragen, "die van ’t begin daer van onderling gemaeckt
zijn, ende, so van de Coninginne Elisabeth, als van den Coninck Jacobus ... toegstaan zijn". Daar
kwam nog bij, dat ze bezwaar hadden tegen het feit dat kerken, die onder de souvereiniteit der
Saten-Generaal vielen, verantwoording schuldig zouden zijn aan "persoonen, welcke, noch in geestlycke, noch in werreltlycke Regieringe hier te Lande enich deel hebben". In de Nederlanden was naar
hun oordeel geen ruimte voor "herschappie van vremde Bischoppen, ofte Kercken, over andere" en
ze toonden zich geirriteerd door het eigenmachtige Londense optreden541).
Zowel de Raad van State als de Leidse hoogleraren waren door Forbes, Bachelor en Peter ten
aanzien van de Engelse bemoeizucht gealarmeerd en tot hun respectieve openlijke stellingnamen
bewogen, en het zal het drietal niet moeilijk gevallen zijn hen van zijn gelijk te overtuigen, daar de
officiele Engelse liturgie in gereformeerde kringen in de Nederlanden als "Popery" gold542). Waarin
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Forbes en de zijnen tot hun teleurstelling niet in slaagden, was om aan de drie hoogleraren een
openlijk veroordeling van de Engelse kerkorde en liturgie te ontlokken543).
Dit gesprek tussen de drie Engelse predikanten en de drie hoogleraren vond plaats op 16 maart
1633, doch reeds voor dit onderhoud had Forbes het hoofd gebogen voor Boswells wens dat de
Engelse synode met onmiddellijke ingang al haar activiteiten zou staken544). Forbes had zijn besluit
om aan die wens, "[to] keep our Classianans from conuenting, or spurring such authority vpon others,
vntill his Ma[jes]ty shall haue approued therof" te gehoorzamen reeds op 10 maart van dat jaar aan
zijn kerkeraad en de dag daarop aan de Raad van State meegedeeld, en daar tegenover de laatste aan
toegevoegd, dat Boswell de "acte" van de Raad met de steunbetuiging aan de Engelse synode van 28
februari 1633 niet erkende545).
Die Engelse bemoeizucht ging inderdaad ver, ook waar het andere zaken dan die de eigen onderdanen betreffende gold. Toen Boswell in het voorjaar van 1633 vernam, dat de bijbelvertaling, die op
last van de synode van Dordrecht (1618-1619) vervaardigd werd, voorzien zou worden van uitgebreide aantekeningen in de marge, haastte hij zich de bij de vertaling en revisie van het Oude en Nieuwe
Testament betrokken Daniel Heinsius in kennis te stellen van zijn mening, dat koning James daar
nooit zijn goedkeuring aan gehecht en zulke toevoegingen beschouwd zou hebben als "a thing not
so fitting in our Chr[istian] Bibles, for many and most weighty reasons" en hij aarzelde geen ogenblik
de Nederlanders te wijzen op de Engelse Authorized Version van 1611 en die "as a most excell[en]t
worke and of gr[ea]t use towards theirs in hand" aan te bevelen546). Een van de instructies, waaraan
de vervaardigers van deze vertaling zich te houden hadden, was dat geen noten in de marge toegestaan waren, tenzij om zo kort mogelijk moeilijk te vertalen Griekse en Hebreeuwse termen toe te
lichten547).
Waar Boswell vooralsnog niet in slaagde was om Forbes te overreden naar Londen te gaan om daar
zijn ontslag in ontvangst te nemen. De inmiddels 65-jarige Forbes stond overigens niet geheel
afwijzend tegenover de gedachte zich als predikant terug te trekken en liet zich reeds in februari 1633
in die zin uit tegenover de ambassadeur en de Delftse Court, doch hij wenste niet te gaan dan nadat
zijn opvolging tot tevredenheid van de Merchants geregeld was548).
De Privy Council was echter niet van plan te wachten tot Forbes eigener beweging ontslag zou
nemen en ook niet om de Delftse Court toe te staan zelf diens opvolger te benoemen549). Men streefde
ernaar Forbes zo snel mogelijk door een "conformeable" predikant te vervangen, al stelde Boswell,
om de overgang voor de Delftse kerk wat te verlichten, wel voor de vigerende vorm van kerkregering
door de kerkeraad, bestaande uit predikant, gekozen ouderlingen en diakenen, voorlopig te laten
voortbestaan, onder voorwaarde dat de Deputy Governor lid van dat college zou zijn. De kerk
rechtstreeks onder de leiding van de bisschop van Londen plaatsen, zoals de Council wilde, achtte
hij "very tedious, vncertayne, and scarce practicable"550). De Privy Council besliste echter anders.
Dat het oplossen van de kerkelijke problemen van de Delftse Court, alsmede de leiding van de kerk
voortaan aan de bisschop van Londen voorbehouden zou zijn en niet aan de Delftse kerk overgelaten
zou worden, was, sinds het naar voren treden van William Laud en diens rigoreuze programma van
maart 1633 ter beteugeling van het Engelse non-conformisme in het buitenland, geen vraag meer551),
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en koning Charles had ter weerlegging van alle verwijten van bemoeizucht met de interne aangelegenheden van de Nederlanden zelfs al het staatsrechtelijke antwoord klaar, dat de Company in Delft
te beschouwen was als "a little Republige emong them, but not of them; so was the church in that
Republige"552).
Vanaf maart 1633 probeerde Boswell ook inzage te krijgen in de kerkeraadsacta van de Companykerk in Delft, ten einde iets meer van haar geschiedenis te weten te komen, doch dit werd hem,
vanwege het vertrouwelijke karakter ervan, geweigerd553), wat niet weg nam, dat het hem toch gelukt
schijnt te zijn de boeken in handen te krijgen554). Ook in andere Engelse kerken in de Nederlanden
verzamelde hij dergelijke informatie en vooral die van Amsterdam, het toneel van een aantal conflicten waar Forbes bij betrokken geweest was, bleek een rijke bron van informatie. Boswells bedoeling
was zo veel mogelijk belastend materiaal over Forbes, zijn gemeente en zijn Engelse synode te
verzamelen, dat "the states may see how they cherish men as opposite to themselvs as vnto vs"555).
Daarnaast trachtte Boswell aan te tonen, dat het invoeren van de liturgie van de Church of England
in de Engelse en Schotse regimenten hier te lande in het geheel geen nieuwigheid was, gelijk de
Engelse synode, niet zonder succes, de Raad van State voorhield. Volgens Boswell was het gebruik
der "co[mmo]n prayers ... no innouation: for when wee began to assist them w[i]th our swords, wee
doubled our seruices by our prayers: And they haue euer been vsed openly in some of o[u]r Regim[en]ts and garisons vnto this day without any apparent interuption"556). Van dit laatste beweerde
de Engelse synode altijd onkundig gweest te zijn557).
Deze kwestie was inderdaad nogal ingewikkeld. Enerzijds hadden de Staten-Generaal zich in het
verdrag van Nonsuch van 10 augustus 1585, waarmee de militaire bijstand van Engeland aan de
Nederlanden geregeld werd, zich verplicht de Engelsen en Schotten te voorzien van gelegenheden,
waarin ze hun eigen godsdienstige samenkomsten konden houden en in veel gevallen werd daarbij
het Book of Common Prayer gebruikt558).
Daarentegen was Forbes ervan overtuigd, en hiermee rechtvaardigde hij het agiteren van de Engelse
synode tegen legerpredikanten als Stephen Goffe, die zich aan dit Prayerbook hielden, dat Elizabeth
er bij de overdracht van de beide pandsteden Vlissingen en Den Briel mee had ingestemd, dat haar
onderdanen in de Nederlanden "should not vse the formes and Discipline of their owne Church, but
wholy Conforme themselues vnto the Dutch Churche" 559)en voor zijn gevoel had koning James zich
geheel achter deze toezegging van Elizabeth gesteld, toen hij akkoord ging met de beginselverklaring
van de Engelse synode van 1621/1622560).
Het probleem betrof echter de reikwijdte van de toezegging van Elizabeth, want die was beperkt
geweest tot die beide steden en had als achtergrond de niet onredelijke overweging, dat de Engelse
aanwezigheid slechts van tijdelijke aard was en dat het ongewenst was, "that two great Townes
should learne forraine formes, and so be deliuered back with the face of a new Discipline" en in
Vlissingen is het inderdaad die kant uit gegaan561).
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In Den Briel lag het iets moeilijker, want daar konden de Engelsen en Schotten lange tijd geen
predikant vinden. In november 1585 kreeg de Engelse gouverneur van de stad, Sir Thomas Cecil, van
de Privy Council de opdracht erop toe te zien, dat "the use of exercises of common prayer and
preaching, according to the laws of England, be daily and publicly had and maintained in the English
tongue" en dat alle soldaten deze diensten bijwoonden562). Van 1590 tot omstreeks 1616 stond hier
Michael Seroyen, die de Council weinig reden tot klagen gegeven heeft, al preekte er daarnaast wel
eens de voormalige separatist Thomas White563).
Boswell vond na maart 1633 inderdaad in kringen van de Raad van State en Staten-Generaal in
toenemende mate gehoor, ook al nam dit laatste college het op 22 april nog eenmaal op voor "de
saeck van d’engelsch ende schotsche predicanten bediendende in de steden deser provincien eenige
kercken", door daar "eenige nieuwicheit oft ongebruick" in liturgie of kerkorde te verbieden564).
Boswell was echter niet onder de indruk van dit Haagse optreden, en terecht, want enigszins bang
geworden voor mogelijke consequenties van al te veel rumoer om deze zaak, hadden de Staten-Generaal aan hun besluit de opmerking toegevoegd, dat "hoe minder hoe beter daervan diende
gesproken te worden"565) en ongehinderd bleek Boswell in staat de druk op zowel nonconformistische
Engelse en Schotse legerpredikanten, als de Engelse kerk van Delft op te voeren.
Niet zelden verzamelde zich te Delft, naar goed puriteinse traditie, tijdens de "prophesyings" op de
donderdag "a colledg of 5 or 6 preachers", waarbij men gezamenlijk de ontwikkelingen duidde en
de gemeente uitlegde hoe zij "is enforc’t, to wit, to oppose Gods truth and to persecut the Gospell".
De Engelse Council, Misselden, Goffe en andere "persecutors might think they did well, because they
semed to thrive in their plots", doch hen werd voorgehouden, dat "God did suffer this, to fill vp the
measure of their iniquities", waarbij ook gemeenteleden vanaf de kansel uiting aan hun ongenoegen
gaven566).
Wat Forbes aanging adviseerde Boswell de Council in maart 1633, dat deze nog eens heel nadrukkelijk naar Londen ontboden zou worden, want hij kende hem inmiddels goed genoeg om er zeker
van te zijn dat "Mr. Forbes may be fully dealt w[ith]all, their L[ordshi]ps powre, and pr[es]ence
ouerawing any disposition irreconciliable oth[er]wise in him"567).
De omstandigheden waren Boswell niet ongunstig gezind. Forbes was een oude, zieke man, terwijl
ook het dreigement om de bevoorrading van die legeronderdelen te staken, die een non-conformistische predikant in dienst hadden, zeer effectief bleek en zelfs voormalige leden van de Engelse synode
bleken niet anders te kunnen dan toegeven aan deze druk, bijvoorbeeld Daniel Widdows uit Heusden.
De machteloosheid van de Staten-Generaal bleek verder bij het ontslag, in mei 1633, van regimentspredikant Samuel Bachelor die in deze jaren, achter Forbes, de tweede man van de Engelse synode
was. Dit ontslag was onrechtmatig want het was geschied "sonder kennisse der hooger overicheyt",
doch men was niet in staat er iets aan te veranderen en het enige dat men kon doen was diens traktement te continueren568).
562
563
564
565
566
567
568

S.P. 84, vol. 5, fol. 4.
Arch. Eng. Kerk, Amst., P.A. 318, no. 14, G.A. Amst. Ook Weyt of Wiet. Hij was de eerste kandidaat voor het
predikantschap van de Engelse kerk van Amsterdam, juni 1606.
Arch. St.-Gen., Res. no. 58, fol. 360, d.d. 22/4/1633, A.R.A. Ibidem, no. 3685, fol. 55. S.P. 84, vol. 146, fols. 170-170v,
de Engelse vertaling van dit besluit. Arch. R.v.St., Res. no. 50, fols. 289-290, 363-364, A.R.A. Acta Clasis Amst., P.A. 379,
no. 4, fols. 29-29v, G.A. Amst. S.P. 84, vol. 146, fols. 198-208.
Arch. R.v.St., Res. no. 50, fols. 289-290, 352, A.R.A. S.P. 84, vol. 146, fol. 206v. S.P. 84, vol. 147, fols. 103-105v. B.P.
I, 137.
B.P. I, 108, 114. Dit zijn de enige aanwijzingen, dat de Companykerk deze "prophesyings" kende. Een dergelijke
bijeenkomst bestond in de regel uit een combinatie van een preek, de bespreking ervan door de aanwezige predikanten en
de uitleg voor de gemeente, Newton, "Yorkshire Puritan Movement", 15. Trinterud, "Origins", 46 vlg.
S.P. 16, vol. 234, no. 8. S.P. 84, vol. 146, fol. 134. B.P. I, 114.
Arch. R.v.St., Res. no. 50, fols. 352, 398-399, 451, A.R.A. B.P. I, 145. S.P. 84, vol. 146, fol. 196v. Stearns, Congregationalism, App. XVII.

Chr.G.F. de Jong (www.cgfdejong.nl)

83

JOHN FORBES (1568-1634)
Half mei 1633 kon Boswell omtrent het Engelse en Schotse non-conformisme in de Nederlanden
melden, dat "wee are at an end, by freedome for o[u]r Prayers, and suspension of the[i]r Classis"569),
welke laatste opmerking hij baseerde op Forbes’ toezegging van twee maanden te voren - welke
inmiddels al geresulteerd had in het afgelasten van een voorgenomen synodevergadering -, want de
Engelse synode was voor vriend en vijand "indeed nothing else but Mr forbes his Superintendency"570)
Met niet minder goede moed was Boswell vervuld ten aanzien van de Companykerk in Delft en
omstreeks dezelfde tijd berichtte hij Coke, dat "though I think that a Corner stone to be layed w[i]th
a carefull and sure hand, yet I know nothing to the contrary, but his Ma[jes]ty may at pleasure cause
the same to be redressed according to our English order, and formes", waarbij hij tegelijk trachtte de
door velen gerespecteerde Forbes een vernedering te besparen571). Bovendien verwachtte de ambassadeur, dat deze hem nog van dienst kon zijn bij het oplossen van het probleem van de vervaardiging
en verspreiding van in Engelse ogen ontoelaatbare, tegen de Church of England gerichte "scandalous
pamphlets"572). De ambassadeur vond het zelfs dienstig hem in kringen van de Staten-Generaal aan
te bevelen als "a graue man of good life, ... and ... otherwise worthy of very good respect"573).
Hoezeer het klimaat binnen de Church of England in het voorafgaande decennium veranderd was,
bleek uit het feit, dat de beide verklaringen, waarvan de ene gericht was aan de Staten-Generaal en
koning James (1621/1622) en de andere aan de koning (1624), waarin respectievelijk door John
Forbes, John Wing en een aantal collegapredikanten de uitgangspunten voor de op te richten Engelse
synode geformuleerd werden, en de koning gevraagd werd om toestemming om haar activiteiten te
mogen voortzetten, en welke beide genade gevonden hadden in James’ ogen, in 1633 beschouwd
werden als bewijzen van hun onbetrouwbaarheid, "measuring punctually the trew being, and secret
Influences as well as the colours, and seeming motions of these meteors, and imperfect mixtures"574),
die de Engelse koning Charles, blijkens een uitvoerige verklaring, waarin hij zich in de maand juni
1633 tot de Company der Merchant Adventurers richtte, volstrekt niet als hun voorgangers wenste575).
Nadat in verband met de kwestie van de Engelse kerk van Delft reeds een aantal vooraanstaande
Delftse kooplui door de Council naar Londen ontboden was576), toonde Forbes zich vervolgens
eveneens bereid aan Boswells verzoek te voldoen en hij vertrok in september in gezelschap van zijn
zoon James577). Voor zijn vertrek had hij de ambassadeur verzocht, "That he might not be imprisoned
or otherwise disquieted vpon any priuat suggestion or iealousie before he had fully spoken what he
could vnto his Ma[jes]ty and their Lord[shi]ps for his owne defence". Nadat Boswell hem dit toegezegd had, verklaarde Forbes zich bereid "most willingly [to] submit himself vnto his Ma[jes]t[ie]s
pleasure and their L[ordshi]pes iustice"578).
Dit optreden tegen Forbes was een van de eerste officiële handelingen, die verricht werden door de
aartsbisschop van Canterbury, William Laud (1633-1645). Deze prelaat had bij de aanvaarding van
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dit hoge ambt in september van koning Charles de opdracht gekregen "to keep up the dignity and
grandeur of the See of Canterbury" en dit beloofde voor Forbes weinig goeds579).
Het onderhoud van Forbes met de Privy Council, die bij een eerdere gelegenheid (11 oktober) reeds
besloten had de kerk der Delftse Merchants onder het gezag van de bisschop van Londen te
plaatsen580), vond plaats op
2 november 1633 en hij heeft zowel toen als ook in privé-gesprekken met leden ervan, onder wie
William Laud, vrijelijk zijn mening naar voren gebracht581). Volgens Coke, die van het onderhoud
van Forbes met de Council verslag deed aan Elizabeth Stuart, beschouwde koning Charles hem als
een "reuerend Divine, in whom his Ma[jes]tie discouereth no offence for that w[hi]ch is past" en
indien Forbes zich bereid getoond zou hebben "[to] conforme himselfe and his congregation to the
orders of our Church: his Ma[jes]tie is well pleased to send him backe to his charge there"582).
Forbes heeft dit echter niet gedaan. Wat hij in Londen naar voren gebracht heeft is niet overgeleverd, doch in een later uitgegeven preek, die hij omstreeks dezelfde tijd in Delft gehouden heeft,
formuleerde hij zijn standpunt ter zake als volgt:
It is the Magistrates duty to order the common wealth, and the affayres of policy, but for
Magistrates to take this authority from Ministers which Christ hath given them, and so to
betray the Church of God, and deprive them of their lawfull power which Christ hath
committed into their hands, is an high dishonour to God, and a vyolating of this grand
charge which the Apostle hath so straitly commanded.
Volgens Forbes waren niet de bisschoppen van de Church of England, die door de duivel misleid
waren "by the glittering shews of honours, and earthly preferment", maar predikanten als hijzelf, die
zich aan de bijbelse voorschriften hielden, "the men which God hath given the authority and power
unto, to order the affayres of his house in his worship" en waarschijnlijk heeft Forbes het staatshoofd
en de Council erop gewezen, dat
the Preists of ould were not ashamed to oppose themselves to Kings, telling them plainely
to their faces, that it belonged not to them but unto the Priests to doe this and that; so it
becometh Ministers well, to say to any Magistrate under heaven, that the ordering of Gods
house, the affaires belonging to his true worship is not in them to prescribe any other
manner then the Lord Iesus Christ hath by his Apostles prescribed583).
Een andere en, met name in de ogen van Secretary of State Sir John Coke, niet geheel onsuccesvolle
lijn van Forbes’ verdediging heeft erin bestaan de mate van het Delftse non-conformisme, die door
tegenstanders als Misselden en Goffe zijns inziens overdreven was voorgesteld en wier berichtgeving
ter zake door hem als "malisious" werd afgedaan, tot geringere proporties te reduceren, alsmede de
eigen koers van de Engelse kerk van Delft te verdedigen door te wijzen op oude afspraken uit de
dagen van Elizabeth en James584).
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Volgens een interessante, doch wellicht niet geheel betrouwbare bron, was het Charles’ bedoeling
geweest "to employ him about the English discipline in the English Churches in the Low Countreyes", waarmee hij een oud plan van zijn vader James nieuw leven inblies, dat beoogde een permanente
voorzitter van de Engelse synode in de Nederlanden aan te stellen, die de rang en waardigheid van
bisschop van de Church of England zou bezitten. Forbes weigerde echter en "said, he would hinder
it to his power. ...and he reiecting the offer, the King dismissed him of his Charge at Delfft"585).
Daarnaast zou, volgens dezelfde bron, Forbes tijdens dit gesprek verteld hebben hoe Charles’ vader,
James, hem niet lang voor zijn dood bij zich ontboden had586), om hem zijn mening te vragen waarom
het met de kerken van Schotland en Engeland zo slecht ging, waarop Forbes te kennen had gegeven,
dat alle schuld daarvoor bij de bisschoppen lag, "whose gouerment was Antichristian" en als aanbeveling had hij daaraan toegevoegd, dat "it might be easily altered in Scotland, where that Gouerment
was not yet so strongly settled, and in England also it might be done, so it were wisely managed".
James zou Forbes daarop toegezegd hebben "to thinke upon some course to effect it, and to advise
farther with him about it: in the meane time he charged him to conceal this their conference".
Tijdens een apart onderhoud met de aartsbisschop is ook een eventuele terugkeer van Forbes naar
Schotland aan de orde geweest, doch het is er, hoewel Charles er zijn toestemming voor gegeven
schijnt te hebben, om financiële redenen niet van gekomen587).
Hoewel de gezant der Staten-Generaal aan het Engelse hof in november 1633 schreef: "Mr forbisser
predicant van de court tot Delfft is mede van sijnen dienst verlaten ouermits weigert sich te conformeren met de Lijturgien ende ceremonien van de Engelse Kercken", is van een formeel ontslag niets
gebleken588). Men gaf Forbes de kans zijn ambt te behouden door op de gestelde voorwaarden in te
gaan en Boswell heeft met de mogelijkheid, dat deze dat zou doen, ernstig rekening gehouden. Hij
bond Coke op het hart, dat Forbes in dat geval "be seuerely held", overtuigd als hij was, dat zich niet
snel een nieuwe gelegenheid voor zou doen "of bringing our Litourgie, and Church discipline into
that Company; and thereby to break the combination of our fugitiue, and factious spirits, who cannot
be denied to haue held a Rendezvous, and Centre in this place"589).
Doch Forbes heeft Laud laten weten niet op de gestelde voorwaarden in te kunnen gaan en in januari
1634 keerde hij, "with much content from the L[ord] Bishop" en met de toestemming van de koning
"to dispose of himself where he thinketh good" als ambteloos burger naar huis terug590). Hoewel er
sprake van geweest is, dat Forbes in Rotterdam in de plaats van de in november 1633 overleden
William Ames verbonden zou worden aan de nieuw op te richten Latijnse school aldaar 591), bleek
hij na terugkeer de voorkeur te geven aan "a priuat retraict"592).
Forbes is trouw gebleven aan zijn opvattingen omtrent de grenzen van de macht van de kroon ten
opzichte van de kerk. Hij is noch meegegaan met de meningen, die binnen de Church of England bij
monde van kerkleiders als Laud steeds luider werden, noch afgebogen in de richting van de veel
radicalere opvattingen dan de zijne, die te vernemen waren in kringen van theologen als William
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Eg. MS. 784, fol. 193. Volgens deze bron stierf Ames in december 1633 in Franeker in plaats van in november in Rotterdam, ibidem, fol. 192.
Dat zou dan in mei 1624 of maart 1625 geweest moeten zijn. Dat John Forbes en James elkaar in maart 1625 nog gesproken
hebben is niet waarschijnlijk, hoewel niet uitgesloten. Op 19 maart had Forbes de koning, die een paar dagen later stierf,
nog niet gesproken, zie beneden, bijlage nr. 14. Eg. MS., fol. 193, vermeldt echter, dat "King James a little before his death
sent for him out of Holland" en merkt verder op, dat "The next news that forbes heard of the King, was of his death", wat
voor een gesprek in maart 1625 pleit.
S.P. 16, vol. 260, no. 5.
Arch. St.-Gen., Liassen Eng., no. 5892 II, 1633, doc. no. 736, A.R.A. Deze gezant was Govert Brasser, de raadpensionaris
van Delft. Dat "mede" sloeg op het ontslag van Misselden door de Company, waarmee de Council instemde. De enige
aanwijzing voor een formeel ontslag in Eg. MS. 784, fol. 193; vgl. n. 74
S.P. 84, vol. 147, fol. 174
S.P. 16, vol. 258, no. 40. Stearns, Congregationalism, 138. Forbes keerde kort na 12 januari 1634 in Delft terug, S.P. 84,
vol. 148, fols. 1-2.
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S.P. 84, vol. 148, fol. 26.

Chr.G.F. de Jong (www.cgfdejong.nl)

JOHN FORBES (1568-1634)
Ames, Hugh Peter en Thomas Hooker, wat, behalve uit zijn visie op de taak en bevoegdheden van
classes en synodes, heel nadrukkelijk bleek uit het feit, dat hij de consequenties van zijn onenigheid
met de Council heeft aanvaard en zijn ambt neergelegd heeft. Iemand als William Ames daarentegen
trok zich niets aan van officiële Londense protesten tegen zijn aanstelling als professor aan de
universiteit van Franeker in 1622593).
Het jaar 1633 is voor het Engelse non-conformisme in de Nederlanden zeer ongunstig geweest,
beroofd als het werd van twee prominente vertegenwoordigers. Boswell constateerde in november
tot zijn tevredenheid, dat
Mr. Forbes his remouall, and Doctor Ames his death hath much dismayd that party, being
wont to magnifie the wisdome, and grauity of the one, and learning and industry of the
other: Qualities very rarely to be found emong our Classarians, and their Brethren who
surviue here594).
De Engelse kerk van Delft, die door Forbes vanuit Londen op de hoogte werd gehouden, legde zich
vooralsnog niet bij de ontwikkelingen neer 5 9 5). Alle ouderlingen bleven in functie, de kerkorde
veranderde niet, het Book of Common Prayer werd niet ingevoerd en voor de preekbeurten deed men
een beroep op de Haagse predikant Samuel Bachelor, "mr. Peters and other Refractory preachers to
supply mr. Forbes roome"596).
Onmiddellijk nadat Forbes’ terugtreden als predikant bekend geworden was, deden de namen van
mogelijke opvolgers de ronde, waaronder die van de Schot Henry Sibbald uit Nijmegen en van Mr.
Oldsworth, een Engelsman597), doch de Court hoopte ook Forbes te kunnen behouden. Volgens de
Delftse plannen zou de nieuw te benoemen predikant niet meer zijn dan Forbes’ "curate, and that Mr
forbes shall stilbe entertained as the preacher, w[hi]ch ... is the choise worke, for as for those litle
things to baptize children and administer the sacram[en]t the Apostles were not wont to do them"598).
Forbes heeft echter geweigerd hieraan mee te werken en hij bleef, afgezien van een door hem
ondernomen doch mislukte bemiddelingspoging bij de vastzittende benoemingsprocedure van John
Davenport tot tweede predikant naast John Paget in de Engelse kerk van Amsterdam, begin 1634,
bij de toezeggingen, die hij aan Laud gedaan had599). Tot zijn opvolger werd eerst Stephen Goffe
benoemd, Engels legerpredikant onder Sir Horace Vere, doch toen deze weigerde, viel Lauds keus
op George Beaumont, die in dienst van de Merchant Adventurers bleef tot 1643600).
Behalve met de Privy Council hebben John Forbes en zijn zoon James tijdens hun bezoek aan
Londen ook contact gehad met geestverwanten, in wier kringen beiden, blijkens enkele naderhand
geschreven brieven van James Forbes aan een van hen, dr. John Stoughton, predikant van Aldermanbury in Londen, een warm onthaal vonden. James liet hem weten, dat "I thought it noe smaell fauoure
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S.P. 84, vol. 106, fol. 58. Sprunger, Ames, 72.
Boswell schreef op 18/28 november 1633, dat Ames "died about 12. dayes since of an Apoplexie", S.P. 84, vol. 147, fols.
174-174v.
S.P. 16, vol. 257, no. 12. S.P. 16, vol. 239, no. 64. S.P. 16, vol. 247, no. 2.
S.P. 16, vol. 257, no. 12. Voor de Haagse reactie op Lauds optreden, Sprunger, "Laud's Campaign". Nijenhuis, "Resolutions", 84-92.
Sprunger, Puritanism, 246. S.P. 16, vol. 252, no. 55. Sibbald was door de Engelse synode in Nijmegen geplaatst, B.P. I,
168.
S.P. 16, vol. 250, no. 28. S.P. 16, vol. 252, no. 55.
S.P. 16, vol. 258, no. 62. S.P. 16, vol. 260, nrs. 5, 13. Voor Davenport, zie: Calder, Letters, 38-55. Sprunger, Puritanism,
112-119. Carter, Reformed Church, 81 vlg. Tyacke, Anti-Calvinists, 186-187. Acta Eng. Kerk, Amst., P.A. 318, no. 3, fols.
46 vlg., G.A. Amst. Acta Classis Amst., P.A. 379, no. 4, fols. 34 vlg., G.A. Amst. B.P. I, 172, 187. Davenport bezocht
Forbes twee maal in Delft om advies te vragen, in januari en maart 1634. Hij was sinds eind november 1633 in het land,
Calder, Letters, 4, 42. B.P. I, 189. Ford, "Letters", 228-230. Burrage, Dissenters, II, 282-284. Tolmie, Triumph, 111. S.P.
16, vol. 265, nr. 35; zie beneden, bijlage nr. 17.
Sprunger, Puritanism, 247-252.
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to be Receiued by you; in the injoyment of that sweet Communion I had with you" en bedankte hem
en de gehele "fellowshipp of the Godly" voor de "tender Carriage and sweet Conuersation and
heauenly assistance", welke beiden hadden mogen ontvangen601).
Niet wordt duidelijk overigens wie dit geweest zijn, doch wel dat men met belangstelling de lotgevallen van John Davenport in Amsterdam volgde en met verlangen uitzag naar het tweede deel van
William Ames’ A Fresh Svit against Human Ceremonies, waarvan de uitgave inmiddels door
Offwood en Staresmore in Amsterdam werd verzorgd602). Ook enkele geschriften van John Forbes,
zoals A Treatise en A Letter First written, beide uit 1616, en enkele van zijn laatste, die een sterk
anti-episcopale inslag hadden, werden in die kring gelezen en Laud was onaangenaam getroffen, toen
hij vernam, dat John Forbes’ beide zonen, Patrick en James, de verspreiding ervan in Londen verzorgden603).
John Forbes is niet lang na zijn terugkeer uit Londen naar Rotterdam verhuisd, doch werd geen lid
van Hugh Peters gemeente. Volgens zijn zoon Patrick, die over Peters kerk geschreven heeft, betekende dat, dat het gezin Forbes "were denyed the Communion at Rotterdam", want de Merchantskerk
werd door Peter, wegens het ontbreken van een "Covenant betwixt the members (ever supposing
them to be true Saints) and the Pastor, and betwixt the members among themselves" niet als ware
kerk beschouwd. Peters kerk "receive none to communicate with them but such as are, and by them
acknowledged to be, members of Churches" en dat was dus kennelijk, volgens Peter, met Forbes en
zijn gezinsleden niet het geval604).
John Forbes stierf in augustus 1634 en werd op de 19de in het Zeeuwse Vere begraven, "being taken
there with a fit of ye stone, w[hi]ch caused a burning feuer, wherof he dyed"605). Zijn weduwe heeft
haar laatste jaren hoofdzakelijk in Rotterdam doorgebracht, waar familie van haar woonde en haar
naam komt voor op de ledenlijst van de pas opgerichte Schotse kerk aldaar. Op 6 januari 1644
tekenden, in aanwezigheid van de nieuwe predikant Alexander Petrie, "Cristin barklay relict of Mr
Jo. Forbes" en "Cristin Skien neece to them", de Schotse geloofsbelijdenis606).
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S.P. 16, vol. 258, no. 62. Voor Stoughton, zie: Hill, Intellectual Origins, 101.
William Ames, A Fresh Svit against Human Ceremonies in Gods Worship. Or a Triplication unto D. Bvrgesse His Rejoinder for D. Morton. s.l., 1633. Williams, Hooker, 299-302. Sprunger, Ames, 243-244. S.P. 84, vol. 147, fols. 174-175. B.P.
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no. 35. S.P. 16, vol. 308, no. 33. Over Stoughton, zie; Hill, Intellectual Origins, 101.
S.P. 16, vol. 308, no. 33. Sprunger, Puritanism, 239. [Forbes], Anatomy, 22 vlg.
S.P. 84, vol. 148, fol. 177.
Arch. Schotse Kerk, Rotterdam, no. 1, fols. 77, 81-84. B.P. I, 230. Sprunger, Puritanism, 175-180. Ford, "Letters", 233.
De nieuwe leden tekenden "The Confession of Faith of the Kirk of Scotland subscriued at first in the yeer 1580 and 1581:
and lately subscriued again in the yeer 1638: and now by all the members of the Scotish kirk at Roterdam, ere they receiue
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... so, if the elders of any church shall determine anything contrary to the word of God, or
inconveniently in any matter that falleth into their determination, the parties which are
grieved may have recourse, for remedy, unto the elders and pastors of divers churches, that
is to say, unto synods of shires, or dioceses, or provinces, or nations of as great or of as
small compass as shall be thought convenient by the church, according to the difficulty
or weight of the matters which are in controversy; which meetings ought to be as often as
can be conveniently, not only for the decision of such difficulties which the several presbyteries cannot so well judge of, but also to the end that common counsel might be taken
for the best remedy of the vices or incommodities which either the churches be in, or in
danger te be in. And, as those things which cannot be decided by the eldership of the
churches are to be reserved unto the knowledge of some synod of a shire or diocese, so
those, which for their hardness cannot be there decided, must be brought into the synods
of larger compass; as I have shewed to have been done in the apostles’ times, and in the
churches which followed them long after.
Th. Cartwright, A Replye to an answere made of M. Doctor Whitgifte. Agaynste the Admonition
to the Parliament By T.C. [1573/1574].
So shall there be turbarum et contentionum satis: "much unquietness;" for one or two busy
pastors, such as your school can yield good store of, would invent matter enough to trouble the whole church; and pastors should then be compelled to be as much absent from
their benefices, by reason of those synods, as they be now upon other occasions. Lord,
what a tumultuous church would this be, if this platform might take place! In the mean
while, the prince should be a cipher, and only wait to understand what kind of religion,
ceremonies, and government these seigniories and their synods would prescribe unto her
to maintain and defend.
J. Whitgift, The Defense of the Aunswere to the Admonition, against the Replie of T.C. [1574].

Voorbereidingen
John Forbes is gedurende de jaren 1621-1633 nauw betrokken geweest bij de Engelse synode, ook
wel de Engelse classis, "presbytery" of "Delph Classis" genaamd607). Hij is lange tijd haar voorzitter
geweest en ook in de perioden, dat hij dat niet was, bleef hij haar toegewijd. Hij heeft een groot
aandeel gehad in haar oprichting, onderhield veelal de contacten met zowel de Nederlandse als de
Engelse overheid en haar vertegenwoordigers in Den Haag en het bestaan van de synode vond een
definitief einde als resultaat van een gesprek, dat hij in maart 1633 met de Engelse ambassadeur,
William Boswell, gehad heeft.
Wat ook van de predikanten, die in deze jaren met de synode in aanraking zijn gekomen, gezegd
kan worden, hoe beperkt ook het aantal geweest is, dat zich in feite aangesloten heeft, en hoe gering
ten slotte het gezag geweest is, dat zij heeft kunnen uitoefenen, het is voortdurend Forbes’ bedoeling
geweest, dat de Engelse synode een orgaan zou zijn, dat onder zo veel mogelijk Engelse en Schotse
predikanten in de Nederlanden tucht oefende, hun toelating tot het ambt, aanstelling en bevestiging
607
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regelde en op hun gemeenten, zowel die, welke binnen het Engelse leger te vinden waren, als die,
wier bestaan als stadsgemeente een meer permanent karakter droeg, een wakend oog hield.
Reeds in 1608, 1611 en 1612 werd, zij het tevergeefs, geprobeerd om tot de oprichting van een
aparte synode voor Engelse en Schotse predikanten te komen608). Hun aantal was in de daarop volgende 10 jaren echter aanzienlijk toegenomen en van Nederlandse zijde werd meerdere malen geklaagd
over de "vnlearned and scandalous persons who tooke vpon them the function of Preachers w[i]thout
vocation or admission to the Ministerye"609). Daarnaast was er de stimulans van de taalbarriere, die
een halve eeuw eerder reeds had geresulteerd in de oprichting van de Waalse synode. Wat de Walen
toegstaan was, kon de Engelsen en Schotten niet geweigerd worden en het lag in de bedoeling, dat
de Engelse synode zich, naar het voorbeeld van de Waalse, formeel onder het gezag van de Nederlandse nationale synode zou plaatsen, wat onder meer inhield, dat zij zich wat "den handel der
ceremonien Kerckelicker regieringhe ende ander swaren saken" betrof, aan haar besluiten moest
houden610).
Volgens de toenmalige Engelse ambassadeur in Den Haag, Sir Dudley Carleton, in een rapport aan
zijn koning uit 1624, nam, niet lang na de nationale synode van Dordrecht (1618-1619), de provinciale synode van Zuid-Holland het initiatief en "reuiued this motion of classicall meetings amongst
yo[u]r Ma[jes]ties subiects by example of the Wallons" en diende op 23 juli 1621 een desbetreffend
verzoek bij de Staten-Generaal in611). Forbes en een aantal collegapredikanten namen dit over en
wendden zich om hulp tot Carleton, die, na op 11 augustus van de Engelse koning James’ antwoord
ontvangen te hebben "in conformity to what was desired", een soortgelijk verzoek bij de Staten
indiende. De predikanten die zich achter dit verzoek schaarden waren behalve John Forbes: John
Wing (Vlissingen); Thomas Scott (Gorcum); Thomas Barkeley (Rotterdam); Walter (of Barnaby)
Whetstone (Lord L’Isles regiment); Andrew Hunter (Schotse regimenten); John Hassall (Den Haag);
George Clark (Utrecht); Samuel Bachelor (Heusden); Alexander Clarke (Geertruidenberg) en John
Oswald (Dordrecht, 1623-1624)612).
James stemde derhalve in met deze plannen "to appoint Synodes and other classicall meetings at
certayne tymes of ye yeare" en liet Carleton weten, "seriously to recommend the sayd matter to ye
wisedome and care of ye L[ord] Amb[assado]r", welke instemming hij in 1624 herhaalde613). De
Staten-Generaal gingen op 20 oktober 1621 met de voorstellen akkoord, waarna de Raad van State,
waarin ook Carleton zitting had, de Engelsen en Schotten de instructie gaf zich te organiseren
volgens het voorbeeld van de "Classicale ordre van de Walsche kercken hier te Lande" en toezicht
te houden op handel en wandel der leden. Die instructies, gedateerd 31 december 1621, hielden
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verder in dat "goede acht genomen worde opt leuen, leere, bequaemheyt, gevoelen, qualiteyt ende
conditie van zulcke die tot ministerampt aengenomen werden"614).
Uit de voorstellen en besluiten van de provinciale synode van Zuid-Holland, James, ambassadeur
Carleton, de Staten-Generaal en de Raad van State blijkt, dat in eerste instantie de vorming van een
kerkelijke organisatie voor Schotse en Engelse gemeenten beoogd werd, die vergelijkbaar was met
die der Waalse particuliere synode en classes, zoals die sinds 1577 binnen het nationaal-synodale
verband van de Nederlandse gereformeerde kerken bestond. Dit zou betekenen, dat de Engelsen en
Schotten met naburige Nederlandse, en eventueel Waalse, gemeenten contacten zouden onderhouden
en op vergaderingen van hun classes en provinciale synodes met vertegenwoordigers aanwezig
zouden zijn en omgekeerd. Men heeft echter in het geval van de Engelsen en Schotten nagelaten die
verhouding met de Nederlandse kerken precies vast te leggen en ook de term "synode" komt in de
officiële correspondentie voor 1622 in dit verband niet voor. Wat Forbes en de zijnen wensten was
echter iets anders dan het Waalse model en op de eerste vergadering van de Engelse "classis" bleek
men zich, ondanks veel fraaie woorden en de verzekering met de Nederlandse en Waalse kerken in
het land "the body of the Nationall Synod in the full consent of the practise of that Course" te vormen, geheel als onafhankelijke en zelfstandige synode te gedragen, en zich, in tegenstelling tot de
Walen, volledig af te schermen tegen bemoeienis van Nederlandse zijde en zich nauwelijks met de
zusterkerken van het gastland te willen inlaten, al heeft men zich wel georiënteerd aan de liturgie en
kerkorde van de Nederlandse gereformeerde kerken. Dit is zo gebleven gedurende het verdere
bestaan van de Engelse synode, met welke naam men zichzelf vanaf 1622 bij voorkeur tooide615).

De oprichting
De oprichtingsvergadering werd, op aanwijzing van de Engelse ambassadeur en onder voorzitterschap van John Forbes, op 20 april 1622 in Delft gehouden. Carleton had te voren vier vooraanstaande predikanten, John Forbes, Andrew Hunter, John Hassall616), en James Farne617), bij zich geroepen
en hen, na het besluit van de Staten-Generaal en de goedkeuring van zijne Majesteit te hebben
toegelicht, opgedragen "to signifie the same to the rest of their Breethren that they might all meet in
the Towne of Delft the 20th of Aprill 1622 n[ovo] stil[o]"618).
Aanwezig waren John Forbes, John Hassall, Andrew Hunter, Thomas Potts (Amsterdam), Thomas
Barkeley, John Wing, Peter Rogers (Nijmegen), William Howle (of Howell, Doesburg) Walter (of
Barnaby) Whetstone, Andrew Hughes (Sir Edward Cecils Regiment), Thomas Scott, Alexander
MacDuff (Vere), Hugh Goodyear Leiden), Samuel Bachelor, George Clark, Alexander Clarke en
Miles Maling (Zutphen)619).
De vergaderde predikanten namen zich, na hun erkentelijkheid jegens James uitgesproken te hebben
wegens diens "most royall favour in procuring the said power and grant from the most Illustrious
L[ord]s" der Staten-Generaal, voor om twee maal per jaar bijeen te komen, in april en september,
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doch dat zou moeilijk uitvoerbaar blijken620). Voorts werd besloten, dat predikanten van een "Setled
Congregation" de vergaderingen dienden te bezoeken in gezelschap van en ouderling, terwijl regiments- en garnizoenspredikanten een officier mee moesten brengen, en verder dat de "Ordering of
all incident questions, If any arise betwixt this and the next Synod, is Committed to the President with
3 others", welke bepaling Forbes alle gelegenheid gaf het gezicht van de synode naar buiten te
bepalen. Om te benadrukken, dat elke gedachte zich van de Church of England af te scheiden, de
aanwezigen vreemd was, werd in de acta opgenomen, dat, hoewel men zich zou houden aan wat de
Staten-Generaal verlangden en richten naar de Nederlandse liturgie en kerkorde, men toch geheel vrij
was "in their soules and consciences from any disrespect, censure, preiudice or condemnation of the
Churches in his Ma[jes]ties dominions" en deze altijd zou erkennen als "True churches of Christ
equally precious in the sight of god"621).
De rest van de vergadering was gewijd aan de interne organisatie. Naast predikanten waren slechts
drie ouderlingen aanwezig, die volledig stemrecht hadden en afkomstig waren uit Forbes’ gemeente,
en boze Amsterdamse tongen beweerden, dat met opzet ouderlingen uit andere gemeenten geweerd
waren ten einde Forbes een zo sterk mogelijke positie te verschaffen. De voorzitter en scriba werden
vervolgens elke vergadering gekozen, in latere vergaderingen was ook sprake van een gekozen
assistent622).
Het lidmaatschap werd voorbehouden aan die predikanten, die beschikten over een "Testimonie of
... warrantable Calling to the ministerie, and Cariage therein to be considered and Censured by the
Synod" en het werd de aangesloten gemeenten verboden tevens lid te zijn van of zich te stellen onder
het gezag van een Nederlandse classis of provinciale synode. Men behield zich te allen tijde het recht
"of retayning or remooving the particuler members vnto the next Synod vpon Tryall" voor en van de
mogelijkheid van beroep op een "meerdere", Nederlandse kerkvergadering was geen sprake. In 1633
merkte ambassadeur Boswell over de verhouding tussen Forbes’ Delftse gemeente en de omringende
Nederlandse classes op, dat de eerste "neuer classically subordinat [was] vnto yem for Appeales or
otherwise, nor holding other Correspondence then voluntary w[i]th them". Op deze wijze trachtte
men een acceptabel evenwicht te scheppen tussen de lusten en lasten van het schuilen onder de
Nederlandse kerkelijke paraplu623).
Het bestaan van enig verschil "of externall order" tussen het Book of Common Prayer en de
Canons624) van de Church of England enerzijds en wat de Engelse synode voor gewenst hield anderzijds, werd aan Engelse zijde voorlopig nog geaccepteerd als een prijs, die met name Carleton, aan
wie na afloop van de vergadering verslag werd uitgebracht, bereid was te betalen voor de naar zijn
verwachting gunstige gevolgen van het optreden van de synode in kringen van zijn landslieden in de
Nederlanden. De toon van Carletons verslaggeving in 1624 over de Engelse synode aan James was
dan ook uitgesproken vriendelijk625).
Behalve aan Carleton werd van de resultaten van deze eerste vergadering ook mededeling gedaan
aan de Staten-Generaal, terwijl de synode van Zuid-Holland, gevolgd door die van Noord-Holland,
met tevredenheid kennis nam van de eerste verrichtingen van de Engelse synode626). Van Nederlandse
zijde werd het belang van de Engelse synode nog verder onderstreept door haar in te schakelen bij
de uitbetaling van de traktementen van de Engelse en Schotse predikanten, voor zover die ten laste
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Slechts de notulen van de vergaderingen van 1622 en 1623 zijn bewaard gebleven, resp. S.P. 84, vol. 106, fols. 84-85,
143-144, en S.P. 84, vol. 112, fols. 1-4v. Zie ook: S.P. 84, vol. 147, fol. 103v.
S.P. 84, vol. 106, fols. 84v-85.
Acta Classis Amst., P.A. 379, no. 3, fol. 33, d.d. 4/7/1622, G.A. Amst. B.P. I, 78. Inderdaad bezochten ook ouderlingen
soms de synodevergaderingen, doch de gegevens hierover zijn zeer schaars, Acta Eng. Kerk, Vliss., no. 4469, d.d. 13/5/1628
[fol. 8], G.A. Vliss.
S.P. 16, vol. 234, no. 8. S.P. 84, vol. 106, fol. 84v.
S.P. 84, vol. 106, fol. 85. Kenyon, Stuart Constitution, 125-146.
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kwamen van de Staten-Generaal, wat , behalve met John Forbes, die geheel voor rekening van de
Company in Delft kwam, met vrijwel alle andere het geval was. Voor dit doel zetelde in Delft de
"rentmaster", die onder de verantwoordelijkheid werkte van de Engelse synode627).
Zowel uit de regels en afspraken die op deze eerste vergadering werden gemaakt, als uit het feit dat
alle aanwezigen zich bereid verklaarden "[to] embrace the said order of Classicall and Synodall
meetings", als ook uit de maatregelen van de synode in de erop volgende jaren, blijkt dat wat Forbes
en zijn medeoprichters betrof elke gedachte aan congregationalisme of afscheiding van de Church
of England volstrekt afwezig was en dat "John Forbes’ Non-Separating Independent English
so-called Synod", zoals Alice Clare Carter die zich voorstelt, wat hen betrof nooit bestaan heeft. Die
maatregelen betroffen onder meer de bevestiging door John Forbes in naam van de synode van
Thomas Scott tot predikant van de Engelse kerk van Utrecht op 20 mei 1622, het overplaatsen van
de predikant Henry Sibbald naar Nijmegen en het ontslag van enkele andere voorgangers, onder wie
George Clark, die in dienst was van de graaf van Buccleuch628).
Waar het Forbes en zijn medestanders om ging, was zowel het tegengaan van invloeden van de
Church of England, als het terugdringen van separatistische en independentistische tendensen in
kringen van Engelsen en Schotten in de Nederlanden en de synodale organisatievorm leek hun
daartoe de aangewezen weg629).
Forbes heeft het altijd betreurd, dat John Paget, de Engelse predikant van Amsterdam, die lid was
van de hoofdstedelijke classis, nooit tot de Engelse synode heeft willen toetreden en verscheidene
malen heeft hij getracht daar verandering in te brengen. Zo bezochten Forbes en Scott op 10 mei
1623 Pagets gemeente,
out of their love and desire to satisfy vs [i.e. de Engelse kerkeraad van Amsterdam] they
came vnto vs of themselves and without appoyntment of the [English] Synod and to that
end they prayed vs to shew vnto them what reasons we had why we were so vnwilling to
ioyne w[i]th them, that our being so averse from them did both bring some blemish vpon
their meeting it self, and reproch vpon the persons that assembled therein630).
Dergelijke pogingen wierpen echter geen vrucht af. Voor Paget is de Engelse synode nooit meer
geweest dan een mooie naam voor een verzameling rebellen, hoewel hij met enkele van haar oprichters op goede voet verkeerde. Aan een van hen, de Schotse regimentspredikant Andrew Hunter, had
hij zelfs voor een belangrijk deel zijn benoeming in 1607 in Amsterdam te danken631).
Ondanks Pagets houding was Thomas Potts, diens collegapredikant in Amsterdam, echter wel
aanwezig op de eerste vergadering van de Engelse synode doch dat was alleen "om te hooren wat
daer soude geproponeert worden, ende te verneemen in wat Manieren men van meeninghe was te
procedeeren in deese Voorgenomen Synode" en stemrecht had hij niet omdat hij lid was van de
Amsterdamse classis632). Een opmerkelijk argument van de Amsterdammers om geen lid te worden,
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dat tevens kenmerkend was voor de wijze waarop in deze beginjaren binnen de Engelse synode nog
over de Church of England gedacht werd, was, dat ze "vreesen door deesen Middel Innevoeringe van
de Ceremonien der Kercke in Engeland, ende van de persoone die t’ principaele beleyt daer van
aenneemen, haer niet seeckerlycks wat goets kunnen belooven". Londens instemming met de oprichting van de synode had in Amsterdam kennelijk de vrees doen ontstaan, dat Forbes zijn instructies
rechtstreek daar vandaan ontving. Dit argument keerde overigens niet terug, toen zowel de Engelse
kerk als de classis van Amsterdam in juli 1622, ieder afzonderlijk, hun "Reedenen Van Beswaernisse
over d’Engelsche Synode" formuleerden633).
De eerstvolgende synodevergadering, waarvan Forbes voorzitter en John Wing uit Vlissingen scriba
was, werd, een half jaar later dan oorspronkelijk de bedoeling geweest was634), voor 12 april 1623,
wederom te Delft, uitgeschreven en allen, die op de vorige vergadering ingestemd hadden met de
toen genomen besluiten, dienden, op straffe van ontzegging van het recht van "execution of all
ministeriall function", weer te verschijnen en een "proofe of their Calling to the ministry and carriage
as was required" te tonen. Wat het vergaderschema betrof, een bron suggereert, dat aanvankelijk het
plan bestond maandelijks te vergaderen635). Er verschenen veertien predikanten, van wie er twaalf het
jaar te voren ook reeds hadden deel genomen en allen legden het verlangde bewijs over. De vijf, die
wegbleven waren Thomas Potts uit Amsterdam, Hugh Goodyear uit Leiden en de drie legerpredikanten Miles Maling, Peter Rogers en William Howle. Nieuw waren Forbes’ schoonzoon John Oswald
uit Dordrecht en James Farne uit Nijmegen636).
Naast het beslechten van enige kleine conflicten, voegde de vergadering een belangrijke nieuwe
regel aan het synodereglement toe, welke noodzakelijk was gemaakt door de positie van John Hassall, wiens eigenlijke werkterrein een gemeente in Engeland was, doch in deze jaren als hofpredikant
van Elizabeth Stuart diende. In een poging het gewraakte Engelse systeem van "non-residency" tegen
te gaan, bepaalde men, dat geen enkele predikant, wiens werkterrein buiten het gebied lag, dat door
de synode bestreken werd, wat neerkwam op Holland, Zeeland, Utrecht en Gelderland, aangevuld
met plaatsen elders, waar zich Engelse en Schotse militairen bevonden, lid van de Engelse synode
kon worden. Hassall kreeg ontheffing, omdat hij officieel aangesteld was door de aartsbisschop van
Canterbury en de Privy Council, welk gebaar een teken was van de betrekkelijk milde stemming,
waarmee men in deze beginjaren nog jegens de "Mother Church" vervuld was. Een bevestiging of
toelating tot het ambt van een predikant door de Church of England is door de Engelse synode altijd
als legitiem erkend. Hierin distancieerde men zich van separatisten als Hugh Peter (1629-1635), John
Ward en William Bridge (beiden 1636-1642) van de Engelse kerk van Rotterdam, die "acknowledge
no man a true Minister by virtue of his Ordination in England; but ... onely by virtue of [a] ... Call,
grounded on that ... Covenant with him"637).
Gebruikmakend van de vrijheid, die men van koning James meende te hebben ontvangen, besloot
de vergadering voorts dat alle leden "shall subscribe the last nationall Synod holden at Dort 1618,
togeather with the ordinances of all preceding Synods in sorte to the same effect". Op het gebied der
liturgie werd bepaald, "that no Leyturgie be vsed in any church amongst vs but that w[hi]ch is in vse
in the Churches of thease vnited provinces", wat inhield: "reading onely of a Chapter or two, and the
ten Commaundem[en]ts out of the bible, and singing of a psalme before the sermon". Ook met
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betrekking tot doop en avondmaal dienden de leden zich te orienteren aan de kerkorde van de Nederlandse gereformeerde kerken, "the onely order there specifyed be practized both in deliuering and
receaving"638).
Hoewel de synode tegenover de legerleiding het recht van vrije keus der regimenten en garnizoenen
van hun predikanten bepleitte, moest men op deze tweede vergadering, die, met het oog op het
gangbare verschil in status tussen regiments- en garnizoenspredikanten, uitsprak, dat "no inequality
of superiority or subordination of anie ministers in eyther, or anie other Churches be acknowledged
or tolerated among them", constateren, dat de synode, wegens het verzet van een aantal officieren,
dat een aantasting van privileges vreesde, er nauwelijks in geslaagd was om ook in die kringen enig
gezag te doen gelden en daar het principe van pariteit der predikanten ingang te doen vinden, en de
synode is daar ook verder niet in geslaagd. Iemand als Stephen Goffe (1605-1681), regimentspredikant van Sir Horace Vere, voelde zich mateloos hoog verheven boven de garnizoensprediker Steven
Paine, die in 1626 door de Engelse synode werd toegelaten en bevestigd639).
Een belangrijke, zij het eveneens slechts in beperkte mate gerealiseerde, regeling was ook, dat bij
elke "ordination" van een predikant, zowel binnen het leger, als in stadsgemeenten, de synodepresident en twee andere afgevaardigden van de synode, en bij elke "remoovall" op zijn minst een afgevaardigde van de synode plus twee andere predikanten aanwezig moesten zijn. In de praktijk betekende dit dat bevestigingen, die op gezag van de Engelse synode verricht werden, voltrokken werden
door haar president, in casu John Forbes, en dat betrof dan zowel hen, die door de Engelse synode
geëxamineerd en tot het ambt toegelaten waren, als diegenen, die reeds in de Church of England hun
wijding hadden ontvangen, terwijl nergens gebleken is, dat de aldus voltrokken bevestiging slechts
gold voor en binnen de beroepende gemeente640).
Niet slechts binnen de strijdkrachten, maar ook bij een aantal Engelse stadsgemeenten stuitte de
synode op weerstand, wat behalve met die van Amsterdam en Leiden, die elke band met haar weigerden, ook het geval was met de Engelse kerk van Vlissingen. Als voorwaarde voor toetreden tot de
synode had deze kerk gesteld, dat haar kerkorde ongewijzigd zou blijven en dit hield in, dat de
synode zich moest neerleggen bij de bepaling, dat ze hoogstens bezwaar kon aantekenen tegen een
voorgenomen predikantsbevestiging, doch dat deze plaatsvond op het gezag van de gemeente zelf
en niet op dat van de synode. De Engelse kerk van Vlissingen hield vast aan haar regeling, dat "the
minister departing should establish the chosen new one"641).
Forbes is in 1623 behulpzaam geweest bij de oprichting van de Engelse kerk van Dordrecht en
bevestigde er in het begin van dat jaar John Oswald als eerste predikant642). Diens verblijf in Dordrecht veschafte slechts weinigen genoegen, want kort na zijn huwelijk met Katherine Forbes, John
Forbes’ dochter, niet lang na zijn bevestiging, vertrok hij naar Schotland, terwijl hij na terugkeer,
omstreeks kerstmis 1623, nauwelijks bereid bleek zijn taak in Dordrecht te vervullen. Een bemiddelingspoging, die begin 1624 door de te hulp geroepen synode, in de personen van onder meer Forbes
en Scott, ondernomen werd, faalde en toen Forbes eind april of begin mei 1624 naar Londen vertrok,
heeft Oswald zijn schoonvader in Delft vervangen, waarbij hij zijn Dordrechtse gemeente verwaarloosde643). Enkele weken na Forbes’ terugkeer verdween hij definitief naar Schotland, waarbij hij, tot
groot ongenoegen van Dordrecht, van zijn schoonvader een "honorable testimoniall or Attestation"
meekreeg. In 1626, toen Forbes geen voorzitter was, diende de Engelse kerk van Dordrecht, evenwel
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vruchteloos, een klacht in bij de synode "to deale with these Ministers that have given him his
Attestation, that by their meanes restitution and satisfaction may be made"644). De verstandhouding
tussen de "British Church at Dort", zoals die in latere jaren genoemd werd, en de Engelse synode
werd door dit incident verstoord en Oswalds opvolger, de in 1625 aangestelde predikant John Vincent, heeft zich er altijd verre van gehouden.
Behalve met interne problemen werd de synode ook geconfronteerd met pogingen van Engelse zijde
om een "Perpetual Moderator" over haar aan te stellen. De term viel voor het eerst tijdens een bezoek
van Forbes en Scott aan de Engelse kerk van Amsterdam op 10 mei 1623, dat tot doel had de kerkeraad aldaar, die, ondanks zijn weigering tot de synode toe te treden wel prijs stelde op toezending der
notulen van haar vergaderingen645), te overreden zijn verzet op te geven646 ) . Tijdens dit onderhoud
bleek, dat een synodelid, de Veerse predikant Alexander MacDuff, de aartsbisschop van St Andrews,
John Spottiswood, geschreven had "touching the Synod"647), waarop deze, na overleg met koning
James, MacDuff als advies gegeven had "that they should seek to have a constant moderatour, and
for avoyding strife that it were best the king should nominate the moderatour"648).
Het heeft echter nog tot begin 1624 geduurd voordat vanuit Londen inderdaad ernstige pogingen
ondernomen werden om een dergelijke functionaris, die de rang en status van bisschop van de
Church of England zou moeten hebben, aan te stellen. James is gealarmeerd geraakt doordat de
Engelse synode slechts gedeeltelijk aan zijn verwachtingen voldeed. Hoewel niets in de bronnen nog
wijst op Londense bezwaren tegen het synodereglement, leidden berichten als die van MacDuff, die
"alwayes w[i]th protests and reseruations" de synodevergaderingen bijwoonde, de weigering van veel
legerofficieren om mee te werken en van een aantal predikanten om lid te worden, de koning reeds
in 1623 tot de conclusie, dat de synode in haar huidige vorm niet geschikt was voor haar zijns inziens
enige taak, te weten het beteugelen van het Engelse en Schotse nonconformisme in de Nederlanden649).
Het bezwaar van eventuele reacties van Nederlandse zijde negerend650), instrueerde James in januari
1624 zijn ambassadeur, Sir Dudley Carleton. Na zijn goedkeuring uit 1621 herhaald te hebben, dat
"wee doe approve of theyr resolution, out of ye knowledge wee have of the benefitts arysing from
order and rule, and the confusions vsually hapning for want thereof", vervolgde hij, dat "wee hold
it requisite y[a]t ye Ecclesiasticall goverm[en]t to be settled amongst o[u]r subjects wheresoever they
reside should be conformable to ye orders of the Church established w[i]thin o[u]r owne Kingdomes"
en gaf zijn ambassaseur de opdracht enkele van de bekwaamste synodeleden aan te wijzen, van wie
hij er dan een als vaste voorzitter kon aanstellen. Zolang dit niet geregeld was gaf hij geen toestemming voor nieuwe vergaderingen van de Engelse synode651).
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Hiermee geconfronteerd heeft men op de eerstvolgende synodevergadering, die voor 17 april 1624
was uitgeschreven en in Rotterdam gehouden werd, inderdaad alle handelingen opgeschort652) en
besloten Forbes naar Londen af te vaardigen, "to wayte on yo[u]r Ma[jes]ty ...", aan wie hij van harte
door Carleton werd aanbevolen. Deze laatste deinsde er verder niet voor terug om James er, volkomen ten onrechte, op te wijzen dat de Engelse synode "conformity w[i]th the Churches in yo[u]r
Ma[jes]ties Dominions" beleed653).
Namens de synode overhandigde Forbes de koning een petitie654), waarin uitvoerig gewezen werd
op de "blessed and wonderfull fruits" van de synode, welke bestonden in het verwijderen van "some
scandalous persons, and entertaining and putting in their places persons more fitt and of better
worth"655), en met bezorgdheid werd gewezen op het onbehagen aan Nederlandse zijde omtrent
James’ plannen. Men wees de koning erop, dat hier te lande nooit toestemming gegeven zou worden
voor het aanstellen van een "Perpetual Moderator", daar zowel de synode van Zuid-Holland als de
Staten-Generaal conformiteit aan de Nederlandse gereformeerde kerk eisten naar het voorbeeld van
de Walen, wat te meer drukte, daar verreweg de meeste Engelse en Schotse predikanten hun salaris
van de Staten-Generaal ontvingen656).
De kern van de petitie was de wens, dat James "graunt and consent, that wee may goe forward and
prosper in our former quiett and comfortable proceedings as wee haue begun, without any hinderance
or interruption". Als extra argument voegde men toe, dat onrust binnen de Engelse synode gelijkstond
met het openzetten van de deur voor "Vorstian and Arminian factions", en dat was wel het laatste dat,
maar men aannam, James zou willen. Men sloot zo aan bij de vaak gehoorde klacht, dat "in diuerse
places, the doctrin of generall grace is published w[it]h such confidence, as if it wer the doctrin of
the church of England"657).
Dit gevaar, dat door George Carleton, sinds 1619 bisschop van Chichester en leider van de delegatie
van de Church of England op de synode van Dordrecht, gesignaleerd werd, deed hem besluiten de
Engelse synode zowel bij de aartsbisschop van Canterbury, George Abbot, als bij zijn neef, de
Engelse ambassadeur in Den Haag, aan te bevelen als een goede instelling om, zo niet in Engeland,
dan toch wel in de Nederlanden orde en tucht onder James’ onderdanen te bewaren. Hij was van
mening dat de synode "can breed no inconuenience to B[ishop]s vnles it wer ... in such a church
where B[ishop]s ar planted, and vnder their gouernment"658).
Van het gesprek tussen de koning en Forbes is geen verslag bewaard gebleven, doch duidelijk is dat
James zijn wil nog niet direct heeft doorgezet en de synode kennelijk nog wat ruimte heeft willen
geven. Begin 1625 toog Forbes wederom naar Londen om definitief uitsluitsel te halen, doch het is,
gelet op de gezondheidstoestand van de koning, niet waarschijnlijk dat beiden elkaar nog gesproken
hebben. Op 19 maart 1625, kort voor James’ dood, schreef Forbes aan de Secretary of State, Sir
Edward Conway, door het lange wachten op een audientie bij de koning in moeilijkheden geraakt te
zijn en hij deed een beroep op diens tussenkomst659).
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S.P. 84, vol. 116, fol. 199. De bedoeling was aanvankelijk dat deze ook weer in Delft gehouden zou worden, doch het werd
Rotterdam. Voorzitter was Barkeley, scriba Scott, S.P. 84, vol. 117, fols. 133-134. S.P. 84, vol. 121, fols. 235-236v. S.P.
84, vol. 87, fol. 290, [d.d. 4-14/4/1624]; zie beneden, bijlage nr. 12.
S.P. 84, vol. 117, fols. 71, 133-134.
B.P. I, 12-15. S.P. 84, vol. 104, fols. 178-181. Stearns, Congregationalism, 80-86. S.P. 84, vol. 121, fols. 235-236v. Ook
de Staten-Generaal werden op de hoogte gesteld, B.P. I, 16-17. S.P. 84, vol. 104, fols. 182-182v.
Verwezen werd naar Maling, Howle en Rogers. Niet bekend is of de Engelse synode ook hun vervanging geregeld heeft.
De classis Amsterdam protesteerde tegen het invoeren van het "Boek Commun prayers genaemt", Acta Classis Amst., P.A.
379, no. 3, fol. 53, d.d. 6/5/1624, G.A. Amst. S.P. 84, vol. 104, fol. 176. S.P. 84, vol. 106, fols. 141, 269-269v.
Deze klacht was van George Carleton, de bisschop van Chichester, geuit in een brief (S.P. 14, vol. 164, no. 11.) aan Sir
Dudley Carleton, d.d. mei, 1624. B.P. I, 12-15, 35-39. Tyacke, "Puritanism", 129-131. Tyacke, Anti-Calvinists, 75-76. (S.P.
14 kent een dubbele nummering, per fol. en per document; hier is de laatste gebruikt).
S.P. 14, vol. 164, no. 11. Tyacke, Anti-Calvinists, 74.
S.P. 14, vol. 185, no. 35. Kenyon, Stuarts, 61; zie beneden, bijlage nr. 14.
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Een ongelukkig incident, waarbij een lid van de Engelse synode betrokken was, vormde het verschijnen van de Engelse vertaling van een oorspronkelijk Nederlands "publique placcaat", waarin een
verdediging werd gegeven van de veroordeling en berechting van een aantal Engelsen en Japanners
wegens samenzwering tegen de Nederlanders op Ambon, die in het voorjaar van 1623 op last van
Jan Pieterszoon Coen had plaatsgevonden. Met behulp van de Engelse synode kwam Carleton er
achter, dat een vooraanstaand lid daarvan, John Wing, voor die vertaling verantwoordelijk was.
Nadat deze op uitvoerige wijze zijn verontschuldigingen had aangeboden, liet de ambassadeur de
zaak verder rusten660).
De houding van James’ zoon en opvolger, Charles, tegenover de Engelse synode was aanvankelijk
afwachtend en hij beschikte in Sir John Coke over een Secretary of State, die Forbes niet ongunstig
gezind was661). Charles stuurde in november 1625 de hertog van Buckingham en de graaf van Holland
voor een beleefdheidsbezoek naar Den Haag. Op hun agenda stonden zaken als het lot van Charles’
zuster, Elizabeth Stuart, die in Den Haag verbleef; de oorlog in Duitsland en de "surety of his Majesties neighbours". Omtrent hun laatste agendapunt, de zorg om de gereformeerde religie, liet de
koning weten deze zeer hoog te schatten. Deze zorg moet echter geplaatst worden tegen de achtergrond van de ongunstige ontwikkelingen voor de protestanten in de Dertigjarige Oorlog (1618-1648),
waar Engeland zich overigens nooit mee heeft willen inlaten. Omdat naar Charles’ mening "disputes
and contrauersies ... did more shake the foundation of this State in the time of truce then the force
of their ennemyes in time of warre", was rust en stabiliteit binnen de kerk een der wensen, die hij de
Staten-Generaal liet overbrengen, terwijl hij ook zijn verlangen naar een betere verstandhouding met
de Verenigde Provincien uitsprak662). Dit laatste werd ingegeven door het grote aantal wrijvingen en
botsingen tussen onderdanen van beide naties, zowel in Europa als elders ter wereld, en in de regel
bleken de Staten-Generaal en de provinciale Staten van Holland en Zeeland volslagen doof voor
klachten van Engelse zijde663).
Charles zag voorlopig af van de eis, dat de Engelse synode een door hem aan te wijzen vaste
voorzitter accepteerde, met de overweging, dat
King James ... finding too greate difficulties to establish a superintendent ouer them was
pleased for accomodation of this busines to giue way that the Ministers there should hold
an Assembly once a yeare a little after Easter664),
en na overleg met ambassadeur Carleton besloot de Engelse synode in 1626 weer een bijeenkomst
te beleggen, die deze keer in Utrecht plaatsvond665). De vergaderde predikanten haalden opgelucht
adem "now the passage being cleared, and a faire opportunity giuen vs to goe forward in reforming
of abuses, and settling good order in these parts" en men stelde hernieuwde, hoewel vergeefse,
pogingen in het werk om de synode enig gezag over legerpredikanten te laten uitoefenen, "this for
vnion in doctryne to preuent Arminianisme and all schisme and for o[u]r greater strength and authority in Ecclesiasticall gouerm[en]t"666).
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S.P. 84, vol. 120, fols. 99, 138-138v. De Engelsen erkenden de wettigheid van de rechtsgang niet en spraken van "Massacre
of Amboyna" en "Amboyna Case", S.P. 84, vol. 134, fols. 59-61v. Maland, Europe, 247. Yonge, Diary, 75. De Pater, Coen,
19. Bij deze gelegenheid bleek dat de Engelse gemeente van Vlissingen slechts twee leden telde, die het Nederlands
enigszins machtig waren.
S.P. 84, vol. 131, fols. 220-220v.
S.P. 84, vol. 130, fols. 74-75, 113-114. Green, Elizabeth, 249-252.
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S.P. 84, vol. 136, fol. 170.
Dat was in juli 1626, B.P. I, 263-268. S.P. 84, vol. 131, fol. 220v.
S.P. 84, vol. 131, fol. 220. De synode van Zuid-Holland klaagde herhaaldelijk over wangedrag van Engelse en Schotse
predikanten, Steven, Scottish Church, 397-398. Knuttel, Acta, I, 103, 137, 171-172. Sprunger, Puritanism, 297.
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Kwesties als die te Dordrecht en het kennelijke gebrek aan gezag van de Engelse synode hadden
tot gevolg dat de aanvankelijke welgezindheid van de synode van Zuid-Holland jegens haar, wegens
klachten, die haar over door de Engelse synode aangestelde predikanten bereikten, onder druk kwam
te staan. Reeds op haar vergadering van 1623 besloot de Zuidhollandse synode met haar contact op
te nemen, "om te versien dat door hare kerckendienaren geene attestatien aen eenige verleent werden,
dewelcke sij souden misbruycken tot schandelijcke bedelarye" en het jaar daarop schortte zij haar
steun aan de Engelse synode zelfs geheel op667). Op haar vergadering van 1625 besloot de synode van
Zuid-Holland, dat, waar het Engelse of Schotse legerpredikanten betrof, lokale kerkeraden zich
rechtstreeks tot de betrokken officieren zouden wenden om "onordentelicheden" onder hen tegen te
gaan. Hetzelfde besloot de synode van Utrecht, die zelfs de Staten van die provincie in deze zaak
benaderde. Slechts twee Engelse officieren, Sir Horace Vere en Sir Edward Harwood, toonden zich
in deze tijd bereid om bij het aanstellen van en toezichthouden op hun predikanten met de Engelse
synode samen te werken en dat bleek geenszins voldoende668).
In mei 1626 bevestigde Forbes een soldaat, Steven Paine, in Utrecht tot predikant, welke bevestiging voltrokken werd aan de hand van het A Booke of the Forme, dat sinds de uitgave van 1602
hiervoor een formulier bevatte669). Deze bevestiging vond plaats in de Engelse kerk en werd enkele
weken van te voren aangekondigd, ten einde het indienen van bezwaren mogelijk te maken,
which done the day apoynted Mr fforbis after a sermont made by himselfe, declarde vnto
the Congregation in a larg speech, for that purpos that their Classis had found it fitt that
such a one nominating the person for is integritie of life, and knowledg in gods word
showld be invested into the Ministry".
Vervolgens werden enkele getuigen gehoord betreffende Paines "suffitiency and good liuing" en
stelde Forbes hem enige vragen. Hierop daalde hij van de preekstoel af en deed Paine knielen,
waarop hij en de overige aanwezige synodeleden, onder wie Bachelor, Whetstone en Barkeley,
"altogether Ioyned hands, and prayd agayne"670). Een jaar later plaatste de Engelse synode Paine uit
Schoonhoven over naar Bergen op Zoom, "vpon depriuation of an Other by their authority"671).
Een procedure als deze toont hoe ver Forbes af stond van congregationalisten als William Ames,
Thomas Hooker, Henry Jacob en Hugh Peter, voor wie de legitimiteit van een predikantsbevestiging
gelegen was in de vrije keus en beslissing van een kerkelijke gemeente. Vond daarnaast nog een
bevestiging door een hoger kerkelijk gezag plaats, zoals dat het geval was met Hugh Peter, die, onder
druk van de Raad van State672), in 1633 namens de Engelse synode door John Forbes in de Engelse
kerk van Rotterdam, 4 jaar na zijn komst daar, in zijn ambt werd bevestigd, dan werd dat in feite als
overbodig beschouwd673). Hoewel de betrokkenheid van predikanten als Peter en Hooker bij de
Engelse synode maar zeer beperkt gebleven is, verraadt dit iets van het krachtenveld, waarbinnen zij,
met name in latere jaren, haar taak trachtte uit te voeren.
In januari 1627 bevestigde Forbes Jeremiah Elborough als predikant van de Engelse kerk van
Utrecht, als opvolger van de in juni 1626 om het leven gekomen Thomas Scott, een synodelid van
het eerste uur. Bij deze bevestiging, waartoe de Engelse synode pas had willen overgaan nadat
Elborough "Letters testimonial" van zijn wijding in de Church of England getoond had, was namens
de synode verder nog Samuel Bachelor en verder een vertegenwoordiger van het stadsbestuur aanwe667
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Knuttel, Acta, I, 84 (1623), 103 (1624).
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zig674). Elborough ontplooide veel activiteiten als lid van de Engelse synode en vergezelde Forbes op
enkele van zijn rondgangen langs Engelse kerken. Zijn frequente uitstedigheid bracht de Utrechtse
Engelse kerk evenwel grote schade toe en dit was een der redenen, waarom na zijn vertrek in 1629
de kerkeraad zijn predikanten, Alexander Leighton, Ralph Clayton en Isaac Fortree, dwong lid te
worden van de classis Utrecht675).
De Engelse synode was in de personen van Forbes, Elborough en Bachelor betrokken bij de bevestiging van John Wings opvolger in Vlissingen, de Nederlandse predikant Maximiliaan Teellinck676).
Nadat deze aan de gemeente was voorgesteld, preekte hij op 14 juni 1627 in de Engelse kerk van
Middelburg voor Forbes, Elborough, Bachelor en de Vlissingse kerkeraad over Romeinen 5: 19,
waarna hij de "usuall censure" onderging en zijn "approbation" ontving, waarmee men te kennen gaf
hem geschikt en bekwaam te achten voor het predikantschap in Vlissingen en zijn goedkeuring te
hechten aan diens voordracht677). Vervolgens diende hij op 6 juli in Rotterdam te verschijnen om voor
de vergaderde Engelse synode te preken678).
Op verzoek van de synode en "according to ordinary rule" heeft de Engelse predikant van Middelburg, John Drake, die de eerste drie zondagen, volgend op Teellincks voordracht en toelating, in
Vlissingen preekte, "his choise in their publique assembly" bekendgemaakt, om het indienen van
bezwaren mogelijk te maken en toen die uitbleven, werd Teellinck, in aanwezigheid van zijn vader
Willem Teellinck, predikant van de gereformeerde kerk van Middelburg, en Samuel Bachelor, op
de vierde zondag, 11 juli 1627, niet door John Wing, wiens taak dat eigenlijk was, maar door Forbes
in Vlissingen bevestigd, waarbij hij "by more earnest request of the same Synod" door Drake ter zijde
werd gestaan679).
Hoewel de verstandhouding van de Engelse kerk van Vlissingen met de Engelse synode voldoende
goed was, zodat de Vlissingers op haar een beroep konden doen bij het lenigen van de nood van
Engelse vluchtelingen in de stad680), werd met de wensen van de synode niet altijd rekening gehouden
en met de bevestiging van Maximiliaan Teellincks opvolger, de Zwolse regimentspredikant John
Roe, die, evenmin als Drake, geen synodelid was, heeft de Engelse synode nauwelijks van doen
gehad. In Vlissingen liet men het bij het sturen van een kennisgeving en hoewel de synode, die in
augustus van dat jaar in de Haagse Kloosterkerk onder voorzitterschap van Forbes bijeenkwam,
gevraagd was "whether they wil send some [...] to performe that act, or that they wil give us that are
here about [...] to proceed according to the order of the churches", werd Roe door Maximiliaan
Teellinck en John Drake, buiten de synode om, op 13 augustus 1628 bevestigd681).
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Stearns, Congregationalism", 91. B.P. I, 263-268.
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Ondanks de tegenslagen, die de Engelse synode bij het uitvoeren van haar taak, zowel in legerkringen als van de kant van veel Engelse kerken, zoals die van Amsterdam, Vlissingen, Middelburg,
Dordrecht en Leiden, ontmoette, trachtte men toch naar beste vermogen het oorspronkelijke doel na
te streven en dat was, naar voorzitter Thomas Barkeley bij de hervatting der vergaderingen in 1626
nog eens duidelijk, doch niet geheel naar waarheid, uitsprak, slechts het "reforming of abuses and
settling good order in these parts". Forbes, die samen met legerpredikant Samuel Bachelor, de enige
was, die gedurende het gehele bestaan van de synode lid geweest is, moest echter toezien, hoe
geleidelijk haar samenstelling en daarmee haar kerkelijk-theologische orientatie, in het kielzog van
de radikalisering van het Engelse en Schotse predikantenbestand in de Nederlanden, eind twintiger
jaren, veranderde. Nieuwe synodeleden, voor zover die er al waren, trokken zich weinig aan van de
koers, die de synode sinds haar oprichting gevaren had en die erop gericht was, zowel dichtbij de
calvinistische kerken der Lage Landen te blijven, als de vrede met de Church of England te bewaren.
Stephen Goffe schreef in 1633, dat de "puritanes" erg verdeeld waren, "those w[hi]ch wil not have
a Classis (w[hi]ch have the best part) against them w[hi]ch will have one"682).
Het einde
Een brief van ambassadeur Carleton aan de bisschop van Bath and Wells, William Laud, van 14/24
januari 1627/1628, markeerde het intensiveren van het toezicht van de Engelse kroon op het Engelse
en Schotse nonconformisme in de Nederlanden en daarmee ook op de Engelse synode. Carleton
vestigde Lauds aandacht op een "nouelty", een verandering, in de gebruikte liturgie, die sommige
Engelse en Schotse legerpredikanten en andere voorgangers trachtten in te voeren en die ook reeds
zijn intrede gedaan had in de Engelse kerk van Den Haag. Ook wees Carleton Laud op het "creatinge
of Ministers (:as they haue done two or three)", waar de Engelse synode verantwoordelijk voor was.
Die predikanten kregen hiertoe alle gelegenheid met name omdat veel legereenheden zonder officieren zaten, daar die in Engeland verbleven om nieuwe soldaten op te leiden. Wat die liturgie betrof,
"some of them would translate out of the Dutch language, others frame a new one after their owne
fancies, betwixt the English and the Dutch" en de eerste maal, dat met name het laatste voorgevallen
was, was bij het beleg van Groenlo, in juli en augustus 1626683). Tot dan toe "it hath bin left at liberty
to such as would vse either the English or the Dutch Liturgy in any place"684).
Hoewel Forbes zich in zijn Delftse gemeente eveneens aan deze "Nouelties" schuldig maakte, kon
hij profiteren van de vrijheid, die de Merchant Adventurers op kerkelijk gebied genoten, doch toen
hij op 12 mei 1627 in de Engelse kerk van Den Haag, in aanwezigheid van Carleton en andere leden
van de Engelse diplomatieke vertegenwoordiging, hoge Engelse officieren alsmede Elizabeth Stuart,
John Wing als de nieuwe predikant bevestigde, was het onvermijdelijk, dat de wijze waarop dat
geschiedde, te weten aaan de hand van A Booke of the Forme, in Londen, waar vanaf deze tijd de
kerkelijke teugels strakker werden aangehaald, tot grote irritatie zou leiden685). Carleton heeft zowel
de Staten-Generaal, als de Engelse synode eraan herinnerd, dat de oorspronkelijke bedoeling van de
synode slechts het toezicht houden op Engelse en Schotse predikanten in de Nederlanden was en hij
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verbood hen nieuwe "rites or Ceremonies" te maken of toe te staan en predikanten toe te laten en te
bevestigen, die nog geen wijding in de Church of England hadden ontvangen686).
Volgens Forbes echter behoorde niet slechts het bevestigen van predikanten, die reeds in de Church
of England gewijd waren, tot de bevoegdheden van de synode, ook het wijden van nieuwe predikanten was een onderdeel van "the office laid upon us by Christ" en toen in het voorjaar van 1628
instructies van de Privy Council de synode tot gehoorzaamheid trachtten te bewegen, reageerde deze
met het verzoek aan Charles "to conceive that if we should continue a Synodall body without practise
of ordination; we should be such an Ecclesiasticall body, as is not to be found in any reformed
Church in the world"687).
Deze instructies, die de synode via de ambassadeur van Secretary of State Conway ontving, lieten
haar aanmerkelijk minder ruimte dan die welke James in 1621 had gegeven688). Voor Charles was de
synode uitsluitend een middel "to cutt off all lewdnes of life", en deze bezat verder geen enkele
bevoegdheid. Het verweer van de synode, dat men zich slechts hield aan wat reeds sinds Leicesters
dagen gebruikelijk was en dat het enige, dat sommige predikanten deden was "to enlarge that allready
extant (:w[hi]ch by authority and command of the States we are enjoyned to observe:) by adding
thereunto from other Liturgies; and among the rest from the Liturgie of England", vond in Londen
geen gehoor689).
De Engelse synode was aanvankelijk echter niet bereid deze instructie op te volgen en het gevolg
was, dat de koning haar voor 1629 voorgenomen vergadering verbood. Er was een reis van Forbes
naar Londen voor nodig om Charles ervan te overtuigen, dat de Engelse synode "more moderate and
temperate" was dan het gedrag van sommige "hot headed Men amongst them" deed vermoeden. Het
Engelse staatshoofd kreeg van Forbes de verzekering, dat de synode zich aan haar oorspronkelijke
opdracht van 1621 zou houden en dat zij "doe nothing cross, or contrary to our Church Governm[en]t
here in England", waarop hij toestemming voor de hervatting der jaarlijkse vergaderingen gaf, op
voorwaarde, dat zijn tijdelijke ambassadeur in Den Haag, Sir Henry Vane, van de beraadslagingen
op de hoogte werd gehouden690). Forbes heeft zich op het eerste gezicht neergelegd bij de eisen van
Charles, doch gelet op het feit, dat het voor hem, zowel inzake gehoorzaamheid aan het staatshoofd,
als wat betreft de bevoegdheden van de synode, om principiele zaken handelde, is het niet onwaarschijnlijk, dat hij zich een zekere mate van "good deceit" veroorloofd heeft.
Zowel het gezag als de machtsmiddelen, waarover de Engelse synode beschikte, waren echter veel
te klein om alle Engelse en Schotse nonconformisten in de Nederlanden, waaronder "verscheydene
vagabonden, sijnde van een ergerlijck leven" 6 9 1 ) , tot iets te kunnen verplichten en voor de taak,
waarvoor Charles haar had bedoeld, was ze ongeschikt. Forbes moest tegenover de Raad van State
in februari 1633 erkennen, dat "deselve orde [die van 1621] in alles niet naegecomen worde", doch
hij liet er terecht op volgen, "dat ’tselve niet toecome bij heure schult, als dewelck tot de onderhoudinge heur beste genoch hebben gedaen"692).
Hoewel Charles toestemming had gegeven de synodevergaderingen te hervatten, is het daar, hoewel
er wel plannen toe hebben bestaan, niet meer van gekomen. Een bron suggereert, zij het sumier, eem
bijeenkomst van de Engelse synode in Dordrecht in 1631, doch meer gewicht heeft een geciteerd
686
687
688
689
690
691
692
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verslag van Forbes, uitgebracht aan de Raad van State op 28 februari 1633, waarin hij opmerkte "dat
sij in 4. jaren gheen sijnode en hebben gehouden". De conclusie moet derhalve zijn dat de vergadering van augustus 1628 de laatste geweest is. Deze verschilde weinig van voorafgaande vergaderingen, men hoorde enkele proefpreken aan en corrigeerde "vices, as if ther were that liued in fornication,
or committed Adulteri ... and farther to apoynt new officers, as a President, an Assistent and a scribe,
which they did vse Annually to doe"693). Uit de nu volgende jaren tot aan de komst van de nieuwe
Engelse ambassadeur in Den Haag in 1632, William Boswell, zijn van de Engelse synode weinig
wapenfeiten bekend en Boswells instructies, die de opdracht bevatten een wakend oog te houden op
James’ onderdanen in de Nederlanden, noemden haar niet694).
In april 1632 werd door de Engelse synode actie ondernomen tegen de Engelse predikant van
Dordrecht, John Vincent, die als "unfit" beschouwd werd, waarbij Forbes, die samen met enkele
andere synode leden de stad bezocht, kon rekenen op de steun van de Nederlandse predikanten aldaar.
De Dordrechtse magistraten echter "would not give way to the proceedings of the English", onder
meer omdat de stad zich beschouwde als mogelijke nieuwe vestigingsplaats van de Court der Merchant Adventurers en men elke wrijving met Deputy Governor Edward Misselden, die van de Engelse synode niets moest hebben en in datzelfde jaar Boswell en Secretary of State Windebank herhaaldelijk bezwoer "But no Synod, by any meanes", wilde voorkomen. Het verhaal van de mislukking
van de missie van Forbes en de zijnen in Dordrecht ging vervolgens "from towne to towne and from
man to man"695).
Bij de Engelse synode was in deze jaren nog slechts een zevental predikanten betrokken, John
Forbes, Samuel Balmford, Samuel Bachelor, Steven Paine, Daniel Widdows, Henry Sibbald en
Thomas Parsons, doch voor zover ze nog van zich deed spreken, gebeurde dat door Forbes en de op
diens aanwijzingen optredende Bachelor696).
Na zijn terugkeer uit Duitsland, januari 1633, werd door de kerkeraad van Amsterdam Forbes’ hulp
ingeroepen bij het beroep, dat men uitgebracht had op Samuel Balmford, lid van de Engelse synode
en Engels predikant in Den Haag, waar hij door Forbes zelf op 24 februari 1630 was bevestigd, doch
dat niet wilde vlotten. Forbes, wiens hulp op persoonlijke titel ingeroepen was, ging echter aan het
werk in zijn kwaliteit van voorzitter van de Engelse synode, met het gevolg, dat de Amsterdammers
al weer snel van zijn diensten afzagen, "as we Cannot descerne from what Authorytey, or ground he
wold deriue his proceedings to helpe, to helpe as a parteculer frend w[hi]ch was our desyre, or as
member of an English Synod w[hi]ch wee dislyck". Hierop besloot men Balmford in kennis te stellen
van "our purpose not to depend Vppon the assistence of mr forbes", die bovendien te traag van
handelen zou zijn en tot Balmfords overkomst naar Amsterdam is het in 1633, overigens evenmin
als in latere jaren, toen daar opnieuw sprake van was, niet gekomen697).
Dat men zich in Amsterdam, met Pagets instemming, wendde tot leden van de Engelse synode als
Forbes en Balmford, getuigt van het feit dat het met de radikaliteit van de beide laatsten, althans naar
maatstaven van de Engelse kerk van Amsterdam, die aangesloten was bij de hoofdstedelijke classis,
wel meeviel, te meer indien bedacht wordt, dat de oppositie binnen die kerk tegen de komst van
Balmford afkomstig was uit kringen waar te voren Thomas Hooker zijn vurigste aanhangers gevon693
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den had. Het was dit segment van de kerk, dat "wold bring in the popular order and gouernment of
the Brownists among vs"698).
Een probleem, dat reeds tijdens Forbes’ verblijf in Duitsland de aandacht van de Engelse synode
vroeg, was dat Sir Horace Veres regimentspredikant, Stephen Goffe, zich, tegen de hem door scriba
Bachelor overgebrachte wensen van de synode in, van het Book of Common Prayer bediende. De
Engelse synode heeft dit in maart 1633 als een poging "some new and superstitious thing" te introduceren699), ter kennis van de Raad van State gebracht, conform de afspraken, die op 28 februari 1633
tussen dit college enerzijds en Forbes, Bachelor en Peter anderzijds gemaakt waren, en die inhielden
dat indien "yemant bevonden werde die de onderhoudinge der voorschr[even] orde [die van 1621]
soude willen difficulteren, sullen sij predicanten ’tselve den Raet terstont hebben bekent te maken,
om daerin versien te werden na behooren"700).
De Engelse synode wenste dat Goffe A Booke of the Forme gebruikte en klaagde hem bij de Raad
aan als "nothing els but a papist ... sent hither vnder hand by the B[isho]ps of England (w[hi]ch to
dutch eares ... is ... an odious name) to bring in episcopall governem[en]t701) en het lukte haar Goffes
stipendium, dat deze van de Staten-Generaal ontving, te doen intrekken, al was dat slechts voor korte
tijd702).
Forbes is namens de Engelse synode betrokken geweest bij de bevestiging van Hugh Peter tot
predikant van de Engelse kerk van Rotterdam in 1633703) en het is niet onwaarschijnlijk, dat dit
geschied is vooral als gevolg van de instructies van de Raad van State van 28 februari 1633, daar
volgens Peter, wiens opvattingen inzake gemeentelijke autonomie bij die van zijn leermeester aan
de universiteit van Franeker, William Ames, aansloten, de noodzaak van bemoeienis van een hoger
kerkelijk gezag bij een dergelijke aangelegenheid in het geheel niet bestond. Deze bevestiging door
Forbes vond plaats nadat de Engelse kerk van Rotterdam middels een verbond ("covenant") een
nieuw fundament gekregen had en voortaan nog slechts zou bestaan uit "believers joyned together
by a speciall bond among themselves"704), en alleen door deze nieuwe gemeente, waarbinnen mannen
en vrouwen stemrecht hadden, had Peter zich willen laten beroepen en bevestigen, hoewel hij reeds
sinds 1629 Rotterdams predikant was705).
Forbes erkende noch die autonomie, noch de geldigheid of noodzaak van een verbond, doch heeft
zich bij een compromis neergelegd en onderscheid gemaakt tussen de verkiezings- en beroepingsprocedure, zoals uitgevoerd door een deel van de gemeente, als een intern-Rotterdamse aangelegenheid
en Peters formele bevestiging door de Engelse synode. Na geconstateerd te hebben, dat Peter door
de nieuw gevormde gemeente inderdaad als predikant gewenst werd, ging Forbes tot de bevestiging,
die uit twee delen bestond, over: "that you the people must do" en het formele gedeelte, dat hij uit
naam van de "Presbytery", onder welke naam de Engelse synode in Rotterdam bekend stond, verrichtte706). Dit laatste geschiedde, net als bij Steven Paine, met
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the Imposition of hands; w[hi]ch was done by all the ministers present ... and there vpon
his head standing lay their hands halfe an houer all the w[hi]ch time mr forbes with the
full fruition of his episcopall office did power vpon him the burthen of his ministry.
Dat handopleggen bij een bevestiging groeide in de loop van de zeventiende eeuw uit tot een belangrijk punt van verschil tussen het presbyterianisme waar het in de regel voorkwam, en het congregationalisme dat het achterwege liet707).
Een der in Rotterdam aanwezige predikanten was Egbert Grim uit Wezel, die door Londen dermate
weinig met nonconformisme geidentificeerd werd, dat hij van die kant van harte werd aanbevolen
als vervanger van kolonel Sir Charles Morgans regimentspredikant Samuel Bachelor708).
Ondanks dit door de Raad van State gesteunde optreden van de Engelse synode inzake Stephen
Goffe en Hugh Peter, bleken de Staten-Generaal, voornamelijk als gevolg van de druk die Boswell,
die in februari 1633 van de Privy Council opdracht had gekregen om maatregelen te nemen tegen
"certaine Classes of divines in seuerall townes [that] take vpon them to censure such as vse our
English liturgie in the allowed forme"709), en die zelf ook niets op had met de "Classiarians, from
whose naturall humour, rather then religiouse conscience this ambition ouer their fellow-Ministers
doth arise"710), op dit college uitoefende711), zich na maart 1633, ondanks hun steunbetuiging aan de
Engele synode van 22 april712), neergelegd te hebben bij het feit, dat deze haar activiteiten staakte.
Zolang een legerpredikant zich hield aan de richtlijnen van de Engelse legerleiding, waren de Staten
niet geneigd "to call that matter in question againe" en bereid "to leaue the choyce of Reg[iment]
Ministres, and the vse of o[u]r Co[mmo]n Prayers vnto the Coronells, and officers discretions", welke
laasten rechtstreeks uit Londen instructies ter zake ontvingen713). Een na een onderbreking van ruim
4 jaar voor april of mei 1633 uitgeschreven vergadering van de Engelse synode ging, vooral wegens
heftige protesten van de Engelse kerk van Amsterdam, niet door714).
707
708
709
710
711
712
713
714

106

S.P. 16, vol. 236, no. 94. B.P. I, 139, 165, 263-268. Ford, "Letters" 218-220. Haller, "Word of God", 26-27. Nuttall,
"Relations", 5. De hier gegeven interpretatie van Peters bevestiging doet recht aan Edwards, Gangraena, III, die beweerde,
dat de verstandhouding tussen Forbes en Peter slecht was. Stearns, Puritan, 291-292. Sprunger, "Pilgrims", 56.
Grims slechte Engels verhinderde zijn aanstelling, zowel tot legerpredikant van de Engelsen, als tot predikant van de
Engelse kerk van Amsterdam (1634), Acta Eng. Kerk, Amst., P.A. 318, no. 3, fol. 56, G.A. Amst. B.P. I, 40-47.
S.P. 84, vol. 146, fols. 66v-67.
S.P. 84, vol. 146, fols. 195, 202v, 204v.
Arch. St.-Gen., Liassen Eng., no. 5892 II, doc. no. 700, A.R.A.
S.P. 84, vol. 146, fols. 100-101v, 166, 198-208.
S.P. 84, vol. 146, fols. 85, 100-102, 195-197, 207. Sommige legerpredikanten, onder wie Sclaer en Widdows, gaven toe
aan de druk van Boswell, B.P. I, 100, 111, 127. S.P. 84, vol. 147, fol. 103, anderen, zoals Bachelor, weigerden en werden
ontslagen, S.P. 84, vol. 146, fols. 144-144v. S.P. 16, vol. 233, no. 4.
B.P. I, 100. Stearns, Congregationalism, 136-137. Acta Classis Amst., P.A. 379, no. 4, fols. 29-30, G.A. Amst.

Chr.G.F. de Jong (www.cgfdejong.nl)
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P. O! that effrayes me maist of all, for alas! I find na grouthe or going fordwart, bot rather
a decay and bak turning.
M. Surlie, if thow be the chyld of God, thow mon grow vpe to the iust stature of a perfyt
man in Chryst, and be lyk the pleasand plants in the Lords ortchyeard. Bot tak heid I pray
thie, whom God sa disposes and moues (for ther is nocht monie of that sort,) as it is weill
done to think na thing of thyselff, sa be war till extenuat the grace of God and working of
his Spreit, quhilk sould be alwayes acknawlagit with thankfull hartes to his praise. For it
is in that poinct with the godlie in spirituall giftes, as with the warldlings in temporall, that
an thinks litle or na thing of that quhilk they haue atteined to and gotten, bot ay wald be
at fordar and mair; and sa does that vther. Also ther wilbe a decey in appeirance for a
farder grouthe, and a grouthe quhilk will nocht be perceavit, vnles it be narowlie luked
vnto ...; yea, and that quhilk is farder in the Elect of God, comounlie ther is graitter grouthe and going fordwart when they think and feilles leist, and leist when they feill and think
maist; for, but question, then ar we best in Gods sight and estimatioun when we ar warst
in our awin and contrair. And feilling is na sure rewell of fathe, for we will feill mair a
whittell in our fingar, nor the helthe of the haill body. Yet for treuthe, the mair feilling of
the soarres of sinne, the graitter missoure of grace ...". A Soum of the Doctrine of the
Couenant renewit in the Kirk of Scotland (1596).
1. INLEIDING
Forbes is tijdens zijn Schotse jaren onder meer via Andrew Melville in aanraking gekomen zowel
met het denken van Theodorus Beza (1519-1605), die een grondiger reformatie van de kerk wilde
dan hervormers als Calvijn en Knox, alle kerkelijke ambten, ritueel en ceremonieel, die niet door de
bijbel werden voorgeschreven, afwees, de presbyteriale kerkvorm als de iure divino beschouwde en
de eigen rechten van de kerk tegenover de staat krachtig verdedigde715), als met de opvattingen van
de Franse wijsgeer Petrus Ramus (Pierre de la Ramee, 1515-1572) betreffende de analyse van ideeën,
begrippen en definities in hun samenstellende bestanddelen, en die daarbij gebruikmaakte van soms
ingewikkelde dichotomien en accoladesystemen716).
Het belangrijkste deel van Forbes’ theologische arbeid kan omschreven worden als een poging
Bezas supralapsaristische theologie met behulp van aan Ramus ontleend literair systeem van schematiseringen voor zijn gemeenteleden toegankelijk en hanteerbaar te maken, zonder, zoals bijvoorbeeld
William Perkins (1558-1602), Walter Travers (ca. 1548-1635) en William Ames (1576-1633) gedaan
hebben, uitvoerige grafische afbeeldingen aan zijn geschriften toe te voegen. Daarnaast zijn in Forbes’ werk elementen aan te treffen uit de Schotse theologie van rondom de eeuwwisseling, die niet
altijd gemakkelijk te combineren zijn met Bezas supralapsarisme. Het gebruik dat Forbes van analyses en onderverdelingen middels dichotomieen heeft gemaakt is overigens weinig consequent – soms
ontbreken ze volledig, vaak maakt hij gebruik van onderverdelingen in drieen of zelfs nog meer. Het
gaat derhalve te ver hem een ramist te noemen in de zin waarin Perkins, Travers of Ames dat
waren717).
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Ramistische invloed op Forbes’ werk
Een voornaam kenmerk van het ramisme was het uitbreiden van de mogelijkheden om kennis,
alsmede kennisoverdracht te ordenen718). Het werkte hierbij als katalysator van een reeds lang bestaande belangstelling voor methode, wat men daar ook onder verstond, en stimuleerde, met pedagogische en didactische oogmerken, onder meer het methodiseren en visualiseren van het geschreven
woord. Het was Ramus te doen om het klassificeren, het ordenen van begrippen ten einde het leren
en memoriseren te vereenvoudigen719).
Het ramisme verbreidde zich na de dood van de meester over Europa en in brede kring vatte de idee
post, dat elk onderwerp bestudeerd en geanalyseerd kon worden aan de hand van Ramus’ dialectiek720). Allerlei velden van onderzoek, zoals het Oude en Nieuwe Testament, het Hebreewse alfabet,
het voorkomen van pestepidemieen, de wet, de politiek en zelfs het leven van Cicero werden gedichotomiseerd, dat wil zeggen geanalyseerd in hun samenstellende bestanddelen en aldus geordend
en gemethodiseerd, waarbij menigeen het niet te nauw nam met de regels, die Ramus hiervoor
gegeven had721).
Het werk van Ramus was in kringen van de Middelburgse Merchant Adventurers niet onbekend,
want in 1584 was van de hand van de Engelsman Dudley Fenner, die van omstreeks 1585 tot zijn
dood in 1587 hun predikant was, een vertaling verschenen van diens werk over dialectiek en rhetoriek722).
Ramus’ voorliefde voor dichotomieën was een exponent van een wijd verbreide gewoonte de logica
te formaliseren en te kwantificeren, om aldus de mogelijkheid te scheppen allerlei verbanden en
logische samenhangen tussen woorden, begrippen en definities middels diagrammen en andere, soms
ingewikkelde, lijnenstelsels zichtbaar en daarmee begrijpelijk te maken. Dit kwantificeren van de
logica, reeds in de oudheid en de Middeleeuwen bekend, was een onderdeel van wat wel de New
Science werd genoemd, de in het kader van het humanisme opbloeiende belangstelling voor de
klassieke oudheid723).
Een essentieel onderdeel van de New Science, en vooral van het ramisme, was het gebruik van de
deductieve methode van wetenschap, men redeneerde van het algemene, het oorspronkelijke, naar
het bijzondere, het afgeleide. De achtergrond van Ramus’ – en op dit onderdeel ook Forbes’ – denken
werd gevormd door het middeleeuwse realisme, waarin alle begrippen (‘universalia’) objectief,
werkelijk, reeel waren. Hoe algemener, hoe reeler. Voor Forbes zijn God en Diens heilsbesluit het
meest algemene en vormden derhalve de hoogste werkelijkheid, de meest volmaakte realiteit. Zoals
volgens Ramus elke ars kennis verschafte van een bepaald deel der werkelijkheid, zo ziet Forbes het
als de taak der theologie de juiste kennis van de goddelijke werkelijkheid te geven door de uit de
analyse van het goddelijke heilsbesluit verkregen inzichten te ordenen en de betekenis der woorden
en termen (axiomas) eenduidig en onder uitsluiting van de kans op misverstanden vast te leggen. De
logische betrekkingen tussen de axiomas in Forbes’ theologie hebben derhalve metafysische betekenis724).
Langs de weg der analyse werden binnen het ramisme de onderlinge betrekkingen der axiomas
nauwkeurig bepaald waarbij noch degene die ze hanteerde – de docent of auteur – noch degene voor
wie ze bestemd waren – de toehoorders of lezers – voor de betekenis ervan van belang waren. Slechts
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de plaats van een axioma in het geheel van het stelsel werd doorslaggevend geacht, waarbij Ramus
ervan uitging dat de betekenis evident was. Mocht die evidentie evenwel ontbreken dan deed hij een
beroep op het syllogisme725).
Een ander, hiermee samenhangend kenmerk van het ramisme was de nadruk op het feit dat een ars
een middel was om iets goed, "bene", te doen726). Ramus had die notie aangetroffen in het werk van
Cicero, doch ook bij andere auteurs, zoals de Middeleeuwer Hugo van St Victor, komt hij voor, al
gebruikte die niet de term "bene", maar "recte"727). "Bene" was voor Ramus het goede van de praktische gerichtheid; ’goed’ was: effectief, nuttig en bruikbaar in het dagelijkse leven en bij de opvoeding, en een ars, die volgens zijn methode gedichotomiseerd was, voldeed daar zijns inziens in hoge
mate aan. Filosofie was voor Ramus de "ars bene disserendi", wat voor hem ten nauwste verbonden
was met kennisoverdracht728).
Praktische gerichtheid, doelgerichtheid, nut en bruikbaarheid blijken ook in Forbes’ geschriften te
overwegen, want het doel van zijn theologiseren is het overdragen van met behulp van Ramus’
dichotomieën geanalyseerd inzicht in het goddelijk heilsbesluit, dat zijn toehoorders en lezers,
middels een praktisch syllogisme, in staat moet stellen hun religieuze vragen te beantwoorden, in het
bijzonder die, welke samenhangen met de uitverkiezing. In die zin beoogt Forbes’ theologie ook
"bene", nuttig, te zijn. In het oog springend in zijn werk is het talloze malen herhaalde, ramistisch
getinte zinnetje: "the use of it is ...", waarmee hij het eraan voorafgaande samenvat en er de praktische consequenties van laat zien, praktisch dan wel in de zin van: aldus begrepen stelt deze kennis
de individuele gelovige in staat om meer zicht te krijgen op het verloop van het heilsdrama en zijn
eigen plaats daarbinnen729).
Deze New Science, waar Forbes in St Andrews mee in aanraking was gekomen, markeerde een
herorientering van het denken, waarbij dialogische, socratische onderwijsvormen en de daarmee
samenhangende visie op kennis als levenswijsheid, moesten wijken voor monologen, waarbij kennis,
meetbaar en examineerbaar, in nauwkeurig bepaalde hoeveelheden werd overgedragen. Het zwaartepunt verschoof van het subject, de student, de gesprekspartner of het gemeentelid, naar het object,
het te bestuderen onderwerp730).
Dit bepaalt de toon van zijn werk want hoewel in laatste instantie pastorale bewogenheid aanleiding
en uitgangspunt van de meeste van Forbes’ verhandelingen vormden, hebben deze een sterk rationalistische inslag en maken soms een weinig pastorale indruk. Door zich geheel op zijn object, Gods
wil en heilsbesluit, te concentreren is het hem in hoge mate mogelijk aan de ramistische eisen van
orde, systeem, helderheid, nauwkeurigheid en eenvoud te voldoen doch de deductief-analytische
methode die hij daarbij hanteert verhindert in feite dat hij aan de eigen beleving van de gelovigen
voldoende recht kan doen. Op grond van zijn ervaringen als gemeentepredikant is hij dan ook soms
genoodzaakt hun religieuze ervaringen op andere wijze te bezien dan op grond van zijn systeem,
zoals dat met name in zijn tegen de remonstranten gerichte polemiek A Treatise tending to Cleare
the Doctrine of Ivstification (1616) uiteengezet is, toelaatbaar is en dit leidt, gelijk beneden zal
worden toegelicht, tot een onmiskenbare spanning in zijn denken731).
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Zowel in deze verhandeling als elders analyseert Forbes in ramistische stijl de aan de bijbel (Efese
1: 5) ontleende omschrijving van het goddelijk heilsbesluit en een aantal daarmee samenhangende
leerstukken tot in hun kleinste, verder niet herleidbare eindproducten, waarvan de uitverkorene de
even onontwijkbare als evidente waarheid inziet. Hij probeert, gelijk Ramus met de artes gedaan
heeft, de organisatie van de aldus verkregen theologische begrippen te herleiden tot een relatief
simpele configuratie.
Forbes’ werk is overwegend soteriologisch van aard en waar voor William Ames theologie de
"doctrina Deo vivendi" was732), en voor Ramus "doctrina bene id est Deo convenienter vivendi"733),
zou de theologie, zoals Forbes haar behandelt, misschien geparafraseerd kunnen worden als de
"doctrina bene adoptandi". Deze omschrijving toont de voorrang die Forbes in zijn theologie geeft
aan de vragen omtrent het zieleheil van de mens en diens eeuwig lot en aan de noodzaak van de juiste
kennis van Gods wil, boven kwesties van ethiek en moraal – zonder dat hij deze overigens geheel
verwaarloost – en dit is nog een reden waarom hij slechts met voorbehoud een ramist genoemd kan
worden. De eerste dichotomie, waaraan Ramus de theologie onderwierp, verdeelde haar in "doctrine"
en "discipline", doch iets dergelijks komt bij Forbes niet voor. Een hiermee samenhangend fenomeen
is het a-politieke, conservatieve karakter van zijn werk, die het gevolg is van zijn concentratie op
spirituele vragen734).
In feite bestaat Forbes’ hoofdwerk, A Treatise tending to Cleare the Doctrine of Ivstification (1616),
uit meerdere ‘bomen’. Hij opent met de uiteenzetting van de "foure principall groundes" waarvan het
juiste begrip van Gods genade in Christus (1) afhangt: de eerste is "... the sound knowledge of Gods
Decree or Predestination (1.1);" de tweede is "... the knowledge of Christ, as Mediator betwixt God
and vs (1.2);" de derde is "... [the sound knowledge of] the right order of the benefits imparted vnto
vs (1.3);" en de vierde is "... the sound knowledge of the speciall difference and distinction, of those
benefites amongst them selves (1.4)735)." De kennis van Gods besluit (1.1) wordt vervolgens geanalyseerd in die aangaande de "substance" (1.1.1) en die betreffende "the chief ground and cause of it",
Gods souvereine wil (1.1.2). Kennis betreffende de "substance" (1.1.1) leidt tot inzicht in drie zaken:
degenen die uitverkoren zijn (1.1.1.1); het doel der uitverkiezing (1.1.1.2), en het door God gebruikte
middel (1.1.1.3). Ten aanzien van de uitverkorenen (1.1.1.1) legt Forbes, wederom via enkele nadere
onderverdelingen, uit dat hun aantal vaststaat (1.1.1.1.1) en dat zij de genade niet kunnen verliezen
(1.1.1.1.2).
Hierna komt het doel der uitverkiezing, de adoptie, (1.1.1.2) aan de orde, waarna Forbes verdergaat
met de uiteenzetting van het Middel der rechtvaardiging: Jesus Christus (1.1.1.3). Dit is de eerste
overlapping in deze verhandeling: zowel hier (1.1.1.3) als elders (1.2) behandelt Forbes de rol van
Christus als Middelaar. Vervolgens behandelt hij op soortgelijke wijze de overige drie "groundes",
waarbij hij bij de bespreking van Gods souvereine wil als reden en oorzaak der uitverkiezing de
vertakking van zijn betoog doorvoert tot 1.1.2.2.3.4.
In het tweede deel van A Treatise736) analyseert Forbes op gelijke wijze, zij het nog iets gedetailleerder, het probleem der rechtvaardiging (1). Dit thema verdeelt hij onder in vijf delen: "the efficient
cause" der rechtvaardiging (1.1); de "materiall cause" (1.2); de "formall cause" (1.3); de "subiect, that
is iustified" (1.4) en als laatste de "finall cause" (1.5) en ook hier loopt de vertakking soms ver door:
de kwestie van de aard van Christus’ priesterschap dwingt Forbes tot een onderverdeling tot in
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1.2.2.1.2.1.2.1.2. terwijl het ware geloof onder 1.3.1.1.3.2.2.2.2. aan de orde komt737). Als laatste
voorbeeld: het geloof als Gods geschenk wordt behandeld onder 1.3.1.1.3.2.2.2.1.4.738).
Forbes’ gebruik van de bijbel
Kort moge hier iets gezegd worden over de rol, die de bijbel in Forbes’ theologie speelt en over zijn
manier van exegetiseren. Voor hem is de bijbel Gods Woord. Zuiver intellectuele kennis van de
bijbel en van geloofswaarheden als de Drieeenheid, of Christus als verlosser van zondaars, is weliswaar voor elk mens mogelijk, doch draagt niets bij tot het heil, indien deze kennis niet verkeert in
de zekerheid, dat de beloften van God ook werkelijk de betrokkene zelf gelden. De volledige en ware
betekenis van de bijbelse openbaring "ariseth from the consideration of Gods wil" en heilsbesluit,
en kennis daarvan is – onder bovengenoemd voorbehoud – aan de wedergeborenen, de "vesselles of
mercie", voorbehouden. Wie wedergeboren is ziet volgens Forbes met de ogen des geloofs hoe zowel
het Oude als het Nieuwe Testament in al hun onderdelen de volstrekte souvereiniteit van Gods wil
ten aanzien van de uitverkiezing leren en dat in de ontvouwing van Gods heilsbesluit hun diepste zin
en betekenis gelegen is.
Het Oude Testament verwijst naar Christus’ middelaarschap en Forbes toont aan, dat Christus’
functie dezelfde is als die van de "first borne Male", die "did consecrate all the rest of the same
wombe, that is brethren begotten of the same parents, and no other" en de conclusie, die hij hieruit
trekt, is dezelfde als die, welke hij trekt uit de analyse van Gods heilsbesluit: "Iesus Christ is consecrate for none but for his brethren"739). Zoals in Leviticus 4 een offerdier, beladen met zonden, gedood
en geofferd werd, zo droeg ook Christus de zonden der uitverkorenen, en het door de priesters
aanbieden van de twaalf toonbroden in de tempel van Jeruzalem, vormt de voorafbeelding, het
"type", van het uitverkiezen van sommigen door God740).
Het uitganspunt, dat het slechts de uitverkorene gegeven is de ware betekenis van de bijbel te
begrijpen, leidt bij Forbes, als bij Beza, Cartwright en anderen, ook tot afwijzing van staatsbemoeienis met het liturgisch en sacramenteel leven van de kerk en de aanstelling van predikanten. Hij
waarschuwt tegen de gedachte dat het hierbij om "things indifferent" zou gaan, want de bijbelse
voorschriften dienaangaande, met name die van Paulus in zijn brief aan Timotheus, mogen op straffe
van Gods wraak niet veranderd worden741). Overtreding ervan ontneemt aan de geschonken genademiddelen hun "force of saving grace" en bovendien maakt het inzicht in de dingen Gods, dat de
uitverkorenen ontvangen, een einde aan alle twijfel omtrent hun ware betekenis. Voor Forbes zijn
liturgie, kerkorde en sacramenten "the spirituall medicine, which should keep us in the life of God
that it be not extinguished"742).
In de praktijk van Forbes’ exegese leidt dit uitgangspunt tot het zorgvuldig selecteren van een aantal
texten, die tezamen het raamwerk van zijn predestinatieleer vormen. Uitgaand van het principe van
de eenheid van het getuigenis van de bijbel, interpreteert hij de rest ervan zo, dat deze als geheel en
in alle onderdelen zijn supralapsaristische visie ondersteunt en niet zelden legt hij texten uit op een
wijze, die lijnrecht staat tegenover de letterlijke betekenis743).
Bijvoorbeeld, een text als 1 Timotheus 2, 4: "Who will haue all men to be saued, and to come to the
knowledge of the truth" suggereert dat alle mensen, conform Gods heilsbesluit, behouden worden,
737
738
739
740
741
742
743

112

Ibidem, 138.
Ibidem, 144.
Ibidem, 37.
Ibidem, 108, 185, 186, Christus heet hier ook wel de "substance of all those shadowes" van het Oude Testament.
Forbes, Fovr Sermons, 33, 34, 44. Little, Religion, Order, and Law, 89, 96-97.
Forbes, A Frvifvll Sermon, 47, 48. Idem, Fovr Sermons, 44. Calvijn, Institutio, IV, xvii, 2.
McGiffert, "Grace and works", 466.

Chr.G.F. de Jong (www.cgfdejong.nl)

JOHN FORBES (1568-1634)
wat zou inhouden dat Christus voor alle mensen gestorven is en Forbes bestrijdt dit in een hieraan
gewijde verhandeling uit 1632744). Naar ramistisch gebruik tracht hij via ontleding van de bijbeltext
de ware en evidente betekenis te achterhalen en deze bestaat in dit geval uit twee delen. Ten eerste
dat, "which God himselfe willeth of men", ten tweede "Gods wil in vs, towards men", waarbij met
dat laatste "vs" zijns inziens vooral de dienaren des Woords bedoeld zijn en hun dicht Forbes de taak
toe om door gebed en prediking te werken aan het heil van iedereen745). Wat verder de uitleg van
Gods wil ten aanzien van het aantal der uitverkorenen aangaat, moet men er voor waken uit de bijbel
conclusies te trekken, die strijdig zijn met "the nature of Gods Couenant, and truth of Gods
practise"746). Het "all men" betekent hier dan ook slechts, dat het leger der uitverkorenen samengesteld is uit mensen van alle mogelijke herkomst en achtergrond, doch niet dat de genade universeel
is747).
Een ander voorbeeld is zijn exegese van Johannes 1, 12, waaraan hij een heel hoofdstuk van A
Treatise wijdt. Daarin tracht hij aan te tonen, dat deze text beslist niet uitgelegd kan worden, alsof
rechtvaardiging aan adoptie voorafgaat. Met het "as many as receiued him, to them he gave prerogative to be the sonnes of God" is niet zonder meer bedoeld de rechtvaardiging door het geloof, doch het
is een omschrijving van het geroepen zijn van de uitverkorenen tot het zoonschap, waarna God hen
in geloof Christus doet aannemen en zij gerechtvaardigd worden748).
Verspreiding van Forbes’ werk
In vrijwel al zijn geschriften gaat Forbes in op vragen, die in de gemeente der Merchant Adventurers,
zowel die in het Noordduitse Stade, als die in de Nederlanden leefden. Zijn soms lange verhandelingen zijn onveranderlijk in het Engels gesteld en er zijn geen Nederlandse of Latijnse vertalingen van
bekend, wat wijst op een beperkt verspreidingsgebied, wat overigens niet wegneemt, dat enkele ervan
tot in Engeland en Massachusetts gelezen werden749).
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2. THEOLOGIE.
Forbes’ verhandelingen danken, zoals reeds is opgemerkt, hun ontstaan aan vragen die binnen zijn
gemeente leefden en waar hij in eerste instantie in zijn preken op in gegaan is. Van die vragen was
die naar de individuele heilszekerheid, de zekerheid tot de uitverkorenen te behoren, de belangrijkste
en dit probleem komt in vrijwel al zijn verhandelingen aan de orde, waabij hij er overigens niet aan
ontkomt talloze malen in herhalingen te vervallen. Inzicht in Gods wil en heilsbesluit is voor de
zoekende mens noodzakelijk om op zijn vragen antwoord te krijgen en met een nauwgezette analyse
daarvan tracht Forbes zijn toehoorders en lezers bij het zoeken naar heilszekerheid behulpzaam te
zijn. Dit bepaalt de ordening, niet zozeer van zijn geschriften - want daarin ontbreekt in de regel alle
ordening -, als wel van zijn theologiseren. Een uiteenzetting van Forbes’ behandeling van dit leerstuk
betreffende Gods wil en heilsbesluit opent derhalve de bespreking van zijn werk, waarna ingegaan
wordt op zijn visie op het verbond ("covenant"), dat God vervolgens met de uitverkorenen sluit, aan
wie Hij zijn voornemen, de rechtvaardiging, ten uitvoer legt. Hierbij wordt, na enkele opmerkingen
over het probleem van de zondeval, ingegaan op de wijze waarop deze rechtvaardiging plaatsvindt,
waarbij ook Forbes’ christologie, aan de orde komt, alsmede de manier waarop en de mate waarin
het de mens volgens hem gegeven is te ervaren dat deze rechtvaardiging aan hem voltrokken wordt.
Behalve dat Forbes een kader poogt te geven waarbinnen de vragen naar de rechtvaardiging en de
geloofszekerheid zijns inziens beantwoord kunnen worden, gaat hij ook in op de gevolgen die de
status van het uitverkoren zijn heeft voor de levenspraktijk van de betrokkenen en hier wordt vervolgens aandacht aan geschonken. Dit hoofdstuk wordt besloten met een bespreking van Forbes’ standpunt in zake de kerk, haar sacramenten en de verhouding van de kerk met de overheid.
Forbes’ theologiseren blijkt door zijn uitwerking van de nauwe band tussen leer en vroomheid of
bevindelijkheid, zijn nadruk op Gods verhevenheid en almacht, alsmede op de menselijke zondigheid, zijn uitleg van het leerstuk der rechtvaardigmaking ("iustification") als een zich trapsgewijs
ontwikkelende levensheiliging, met elementen als het onderzoeken van de aard van de vereniging
van de uitverkorene met Christus, het speuren naar de ""merkteekenen" van den genadestaat en
genadetoestand", alsmede door zijn uitweidingen over het ervaren door de gelovige van het getuigenis van de Heilige Geest, dat hem in staat stelt dingen te doen, die voor de natuurlijke mens onmogelijk zijn en onkwetsbaar maakt voor uiterlijke verdrukking en tegenspoed, over de heilszekerheid,
die met het geloof geschonken wordt en individueel van aard is, en over de afkeer van de zonde en
de ervaren liefde tot God als bewijs van Gods liefde, in de traditie te staan, die in Beza zijn oorsprong
vindt en waartoe William Perkins en veel Engelse puriteinen behoren. Veel elementen zijn ook terug
te vinden bij piëtisten als Jean Taffin (1529-1602) en Willem Teellinck (1579-1629), die vanaf 1613
Forbes’ stadgenoot in Middelburg geweest is, en binnen het latere Nederlandse gereformeerde
pietisme750).
Gods wil en heilsbesluit
Gelijk bij theologen als Beza en na hem Franciscus Gomarus (1563-1641), William Perkins
(1558-1602)751) en de in 1646 overleden William Twisse het geval is, staat ook bij Forbes de orde der
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predestinatie, de "ordo salutis", centraal. In tegenstelling tot Calvijn, die leerde, dat God uit barmhartigheid sommigen uit de massa der gevallen mensheid koos en voor het eeuwige leven voorbestemde,
betoogden bovengenoemden, dat Gods heilsbesluit tot uitverkiezing van sommigen aan de schepping
en zondeval voorafgaat. De genade is derhalve niet universeel en het getal der uitverkorenen
beperkt752).
Zoals Gods souvereine heilsbesluit, dat noch afhankelijk is van enige verdienste van Christus, diens
lijdensweg of dood, noch van een al of niet van te voren door God gekende verdienste of van het
geloof van de mens, aan de rechtvaardiging van de zondaar voorafgaat, zo gaat juist inzicht in dat
besluit vooraf aan het juiste begrip van de aard van de rechtvaardiging en dit inzicht is noodzakelijk
voor het ontvangen en herkennen van Christus’ "benefites", de vruchten van Zijn heilswerk. De
wijze, waarop Forbes in zijn meest systematische uiteenzettingen, A Treatise (1616), The Saints
Hope (1610), A Letter First written (1616) en Haagse preek (1620), Gods wil en heilsbesluit analyseert, is verwant aan het werk van met name William Perkins en de Schot Robert Rollock753).
Als voor Calvijn, Perkins en Cartwright is voor Forbes Gods wil de kern van Zijn wezen. Zijn
souvereine wil is het fundament van Zijn heilsbesluit en daarmee van de rechtvaardiging van de
uitverkorene754). Gods wil "goeth before all causes, and doth leade, order, &c guide al the rest" en die
duidt Forbes aan met de scholastieke term "[causa] proegumena". Hij onderscheidt deze van de "final
cause", Gods glorie en de verheerlijking van Zichzelf; de "Materiall cause", waarvoor hij de term
"causa procataretica" gebruikt, "the formost after the first, or after the beginning" en dat is Christus
"in his obedience" aan het kruis, en de "formal cause", te weten het geschonken geloof. God kiest,
om het doel der zelfverheerlijking te bereiken, het middel van de uitverkiezing en rechtvaardiging
van sommigen en aan deze heilswil is de gehele schepping onderworpen en dient slechts de uitvoering daarvan755).
Hierbij wijst hij met grote stelligheid de rooms-katholieke visie af, die in de rechtvaardiging naast
het aandeel van God een aandeel van de mens erkent756). Ook wijst hij af de visie, waarin de "materiall cause" der rechtvaardiging het geloof van de mens is, al of niet aangevuld met de verdienste van
Christus’ volmaakte gehoorzaamheid, waardoor Gods aandeel beperkt wordt tot het genadig accepteren van het onvolmaakte geloof der mensen. Dit zou inhouden, dat Christus niet voor de rechtvaardiging der uitverkorenen gestorven was, doch slechts "to merit and obtayne at Gods hande, that our
owne worke of beleeving, should bee graciously accepted as perfect righteousnes", wat een semipelagiaans standpunt zou zijn757).
De inhoud van Gods heilsbesluit ontleent Forbes aan Efese 1, 5: "He hath predestinated vs vnto
adoption through Iesus Christ in him selfe, according to the good pleasure of his owne will vnto the
prayse of the glorie of his grace". Hij kiest deze text niet slechts omdat met de term "adoption", de
aanneming tot zonen Gods in conformiteit met Christus, "both in death and life, in suffering and
reigning with him", het doel der rechtvaardiging zijns inziens het best omschreven is, maar ook
omdat deze formulering duidelijk maakt, dat aanneming
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Seeberg, Dogmengeschichte, IV, ii, 664. Van Itterzon, Gomarus, 315-317. Dijk, Strijd, 278 vlg.. Breward, Perkins, 89-90.
William Twisse, Vindiciae Gratiae ... Dei (1632). Vgl. Canon I, De Divina Praedestinatione van de Canones van de synode
van Dordrecht (1618-1619), die een uitspraak in de kwestie van het infra- en supralapsarisme achterwege liet, Schaff,
Creeds, III, 551-556. Bakhuizen e.a., Documenta Reformata, I, 287-288.
Forbes, A Treatise, 10, 61, 148-150. The Saints Hope, 72. Perkins' A Golden Chain (1591), (of A Golden Chaine) was de
Engelse vertaling van het een jaar eerder verschenen Armilla Aurea, zie: Breward, Perkins, 175-259. Williamson, Scottish
National Consciousness, 76-77. Zie ook Perkins' A Treatise Tending unto a Declaration Whether a Man be in the Estate
of Damnation or Salvation, (1589). Wright, "William Perkins", 175-181. Breward, Perkins, 357-385.
Volgens Perkins was Gods wil "his essence of Godhead indeed", Little, Religion, Order, and Law, 106. Tyacke,
Anti-Calvinists, 29.
Forbes, A Treatise, 11, 18, 19, 61, 63, 77, 125, 185.
Ibidem, 71.
Ibidem, 72.
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presupponeth no preceeding benefite, whereof it should be the effect, but is the next ende
wherevnto God doth ordayne vs: and so the first blessing of God, which he doth bestow
vpon vs in Christ: comprehending in it by necessarie consequence all the rest: as inseparable fruites and effectes thereof758).
Het middel, waartoe God besloten heeft om de rechtvaardiging te volvoeren, is het offer van Zijn
Zoon, Jesus Christus, en aan Hem zijn alle andere middelen, zoals de kerk, de sacramenten, de bijbel,
de prediking van het evangelie en het geloof ondergeschikt. Deze laatste vormen zelfs geen noodzakelijke onderdelen van de rechtvaardiging, althans van God uit gezien, daar Hij redt wie Hij wil en
op de wijze, waarop Hij wil. Het zijn slechts de "signes, or seales, or instrumentes of enioying him,
who alone is the substance"759).
Verbond
Net als in het werk van Edward Dering (ca. 1540-1576), Thomas Cartwright, Dudley Fenner, William Perkins en andere in Cambridge opgeleide Engelse theologen neemt de verbondstheologie ook
bij Forbes een belangrijke plaats in. Het "covenant" of verbond van God met de uitverkorenen komt
vooral voor bij die theologen voor wie de reformatie van kerk en samenleving nog niet voltooid is.
Voor zover Forbes het "Covenant of God with Man", dat hij ook wel "bound" of "bande" noemt, met
zoveel woorden aan de orde stelt beperkt hij de betekenis ervan tot de spirituele, van de wereld
afgewende sfeer. Dat de gedachte ook op andere wijze in zijn werk aanwezig, zal beneden blijken.
In eerste instantie echter is "covenant" voor Forbes een ander woord voor uitverkiezing, genadeverbond: "what we beleeve, we must beleeve it concerning our selves in particular". Het is bestemd voor
"Abraham and ... his seed alone" en onder dit zaad verstaat Forbes de uitverkorenen. In tegenstelling
tot Calvijn behoren volgens Forbes de Joden daar niet toe, daar deze slechts naar het vlees van
Abraham afstammen en geen "children of the promise" zijn, al maakt hij voor enkelen onder hen als
Mozes, David en de profeten een uitzondering760).
Forbes maakt het traditionele onderscheid tussen het "covenant of workes" en het "covenant of
grace" (genadeverbond, foedus gratiae) en grenst ze scherp van elkaar af. Zijns inziens is Christus
slechts de Middelaar van het laatste, "Christ, beeing a Priest, not after the order of Aaron (vnder the
which the Law was given) but after the order of Melchisedech ... cannot possiblie bee the Mediator
of the Old Testament, that is of the covenant of the Law"761). Degenen met wie God het genadeverbond gesloten heeft kunnen, althans volgens Forbes’ uiteenzettingen in A Treatise en A Sermon
Discvrsing (1632), de genade niet meer verliezen762).
De eerste aanzetten tot dit onderscheid der beide verbonden zijn te vinden in Calvijns Institutio,
waar hij de Oudtestamentische zedenwet een "infirmum ac fragile foedus" noemt. De "ceremoniae"
hebben de "causam infirmitatis intra se"763). Daarnaast ontwikkelde Calvijn de leer der dubbele
predestinatie, die door Beza werd verbonden met de gedachte dat Christus slechts voor de uitverkorenen stierf en verder werd uitgewerkt764). Uit dit alles ontstond, naast de notie van het genadeverbond
dat slechts voor de uitverkorenen gold, de gedachte van een "foedus naturae" of "foedus legalis" voor
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Ibidem, 3-6.
Ibidem, 8-12. Idem, A Letter First written, 15-16.
Forbes, A Treatise, 42-43.
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de rest der mensheid, waarbij vooral twee Heidelbergse theologen Zacharias Ursinus (1534-1583)
en Kaspar Olevianus (1536-1587) een belangrijke rol speelden765).
Tegen het einde van de zestiende eeuw was er aldus onder protestantse theologen een beweging
ontstaan, die trachtte deze dubbele predestinatie van uitverkiezing en verwerping te schematiseren
en te systematiseren. Dudley Fenner, toentertijd predikant der Merchant Adventurers in het Zeeuwse
Middelburg, was een der eerste Engelsen die in zijn Sacra Theologia (Geneve, 1585, 1589) aan deze
kwestie aandacht schonk. Hij bracht het verbond in nauw verband met dubbele predestinatie en
onderscheidde het "foedus operum", dat hij identificeerde met Calvijns verbond (contract) van God
met Israël (Mozaische Wetten), van het onvoorwaardelijk geschonken genadeverbond. De uitverkorenen ontvingen genadegaven, die geheel bovennatuurlijk van aard waren en waarvan de gave om
Christus te ontvangen de belangrijkste was. Fenners leermeester, Thomas Cartwright, verdeelde de
bijbel in "the law and the gospel, otherwise called the Covenant of Works and the Covenant of
Grace"766). Zij en anderen gebruikten het "foedus operum" om Gods optreden jegens de verworpenen
te rechtvaardigen en de natie als geheel op haar plichten te wijzen, op te voeden en aan te sporen tot
een Gode welgevallig leven767). Tegenover Gods weldaden en zegeningen dienden uitingen van
persoonlijke dankbaarheid en vroomheid te worden gezet. Onheil werd gezien als een uiting van
goddelijk misnoegen over menselijk plichtsverzuim en de Dertigjarige Oorlog (1618-1648) was voor
velen het rechtstreekse gevolg van de zondigheid van de mens. Bij veel puriteins georiënteerde
theologen uitte dit zich in een neiging tot wetticisme en de voorkeur voor de interpretatie van het
"covenant" als een contract met nauwkeurig geformuleerde bepalingen en voorwaarden, waar gemeente en voorganger aangebonden waren. Radicale uitlopers, waarop boven reeds de aandacht is
gevestigd, waren separatisten als Hugh Peter en Robert Browne, doch ook indien men zich niet van
de Church of England afscheidde leidde deze manier van theologiseren tot spanning met de gevestigde (kerk)orde768).
In Schotland vond deze verbondstheologie, die aanvankelijk onderscheiden was van de traditionele
Schotse politiek van het sluiten van een "bond" of "band" met al of niet kerkelijke toepassing, onder
theologen pas in de negentiger jaren ingang, dus iets later dan onder hun Engelse geestverwanten.
De Edinburghse predikant Robert Bruce was ermee bekend, zoals bleek uit de preken, die hij in en
na 1589 hield. Robert Rollock, Principal van de universiteit van Edinburgh en correspondent van
Beza, was een uitgesproken verbondstheoloog en toonde zich een vruchtbaar auteur, terwijl Robert
Waldegrave in Edinburgh reeds in 1592 meerdere edities van Perkins’ A Golden Chain (1591)
uitgaf769). Een ander die zich er mee bezig heeft gehouden was Andrew Melville770), zoals bleek uit
de rol die hij op de – aanvankelijk meer politiek geïnspireerde – "covenant"-sluiting in Fyffe op 5
september 1596 gespeeld heeft. Want toen verklaarde de provinciale synode in A Soum of the Doctrine of the Couenant renewit in the Kirk of Scotland, een soort catechismus met achttien vragen en
antwoorden die mede door Melville was opgesteld, dat
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Schrenk, Gottesreich und Bund. Trinterud, "Origins of Puritanism". Kendall, Calvin, 38-41. Williamson, Scottish National
Consciousness, 76.
McGiffert, "Grace and works", 495.
McKim, "The Functions of Ramism in William Perkins' Theology", 510. Little, Religion, Order, and Law, 99 vlg.
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the substance and tennour of the Covenant ... [is that] God obleses himselff of his frie
grace to be my God and father in his Sonne Jesus Chryst; and I with the rest ar bound to
be his servants and childring.
Dit "contract" wordt bij de doop gesloten en de "conditioun" voor de gelovige is "[to] embrace this
promise of Gods grace and benefeit of the blissed Covenant ... be a trew fathe, and testifie the sam
in loue, halines, and obedience". Het is derhalve "mutuall, sa that God is nocht bund to thie, gif
conditioun be nocht keipit on thy part", wat betekent dat als de mens dit contract verbreekt, ook God
van zijn verplichtingen ontslagen is. Het lot van de mens is dan "to be cast away in the former miserie
and condemnatioun with the deuilles". Het paradoxale is dat de mens ten enen male niet in staat is
zich aan dit "contract" te houden en zonder zonden te leven – dat blijkt zelfs Gods bedoeling niet te
zijn geweest – zodat "I ... confes I ly maist miserablie vnder danger of Gods wrathe, and all his
pleagges and iudgments, temporall and eternall". De uitweg die geboden wordt is de mogelijkheid
dat God een nieuw verbond met de mens aangaat: in feite vernieuwt God Zijn verbond met de mens
dagelijks, en hoewel zondeloosheid niet mogelijk is, blijkt het voldoende als de mens nauwkeurig
zijn zonden nagaat, berouw toont, vergeving vraagt en beterschap belooft. Er is in A Soum evenwel
geen sprake van dat berouw en zondebesef worden losgemaakt wordt van de bijbelse beloften die de
gelovigen in Christus gedaan worden en exclusief gekoppeld worden aan de status van het uitverkoren zijn en de zekerheid het eeuwige leven te zullen ontvangen7 7 1) . Soms lijkt Forbes deze laatste
koppeling wel te hebben aangebracht, al behandelt hij deze kwestie weinig systematisch. Hoewel niet
in A Treatise, wijst Forbes in The Saints Hope en elders op de voorwaarden en plichten, waar de
mens aan gebonden is, en maakt hij gebruik van de verbondsgedachte, die ook bij Perkins voorkwam
die het omschreef als Gods "contract with men concerning the obtaining of life eternal upon a certain
condition". De beide aspecten van het genadeverbond, die binnen het Engelse en Schotse calvinisme
voorkwamen, namelijk dat van onvoorwaardelijke, genadige uitverkiezing waarbij eventuele verdiensten van de mens totaal geen rol spelen, en dat van tussen God en mens gesloten "contract", waarbij
aan de mens verplichtingen als het onderhouden der Wet opgelegd worden, komen bij Forbes voor
en nemen soms elkaars plaats in772). Hij spreekt in het tweede geval van het niet toegeven "to lust,
to drunkenes, to chambering, to wantonnes, pryde and covetousnes", alsmede van geloof en berouw.
Een probleem bij Forbes is echter dat hij in andere verhandelingen niet consequent vasthoudt aan zijn
bewering in A Treatise, dat dit alles reeds de genade der uitverkiezing impliceert en er de vrucht van
is. Echter, van het wetticisme van separatisten als Robert Browne, Robert Harrison en Hugh Peter,
die de vervulling van Gods beloften geheel afhankelijk maakten van de vraag of de mens zich stipt
aan de Wet hield en, als uitdrukking van het door God gesloten genadeverbond, een "church covenant" voorstonden dat door gemeenteleden onderling en met hun voorganger aangegaan werd en
waarvan een geschreven tekst ter bekrachtiging ondertekend diende te worden, staat hij ver773).
De uitverkorenen vallen volgens Forbes in twee groepen uiteen, allereerst zijn er de "partakers of
the outward dispensation of the covenant", waarmee hij de kerk en de genademiddelen bedoelt, al
betekent dit niet, dat de kerk uit louter wedergeborenen bestaat, bij wie de gaven van de Geest
manifest zijn. Echter ook buiten de kerk zijn uitverkorenen te vinden, welke opmerking wellicht
tegen de separatisten in zijn gemeente waren gericht. Sommige mensen sterven voordat ze het Woord
gehoord hebben of tot het sacrament zijn toegelaten, bijvoorbeeld kinderen, anderen "are called like
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vnto the thiefe, in the last houre" en al dezen worden gerechtvaardigd zonder middelen als de sacramenten, de prediking van het Woord of het geloof, want "albeit actuall beleeving, doth necessarily
imply Christ: yet to be adopted and iustified through Christ, doth not alwayes, in all persons, necessarily imply actuall beleeving"774).
Zondeval
Het probleem van de zondeval roert Forbes nauwelijks expliciet aan, doch, gegeven zijn supralapsaristische benadering van de rechtvaardiging, kan hij betogen, dat Adams val onvermijdelijk was. Hij
kon en moest vallen, omdat God hem, ten einde de uitverkorenen Zijn goedheid en liefde te tonen
die alle verstand te boven gaan, slechts in het bezit van een natuurlijke gelukzaligheid geschapen had
en niet conform het beeld van de Zoon van God, waartoe de uitverkorenen voorbestemd zijn. Het was
volgens Forbes niet Gods bedoeling, dat Adam, hetzij door het bewaren van zijn oorspronkelijke
staat, hetzij onder het verbond der Wet dat na zijn val gesloten werd, het eeuwige leven zou verwerven, want dat is slechts door Christus mogelijk. Dit neemt echter niet weg, dat Adam in alle vrijheid
viel en volledig voor zijn zonde verantwoordelijk was, waarvoor hij Gods gerechtvaardigde straf
verdiende.
In Forbes’ verbondstheologie is deze redenering echter ook op de mens van toepassing want deze
is geen zondaar omdat hij van Adam zou afstammen en in diens zondigheid zou delen. In feite
symboliseert Adam binnen Forbes’ schema de gevallen mens zoals Christus de wedergeboren mens
vertegenwoordigt. Het lot Adam is dat van de verworpene, het lot van Christus is dat van de uitverkorene. De uiterste consequentie van dit theologisch model, waarin het eeuwig lot van de mens slechts
afhangt van Gods genadebesluit, is dat de figuur van Christus voor de verlossing van de mens geheel
overbodig wordt775).
Rechtvaardiging
Een goed inzicht in de rechtvaardiging van de uitverkorene als uitvoering van Gods heilsbesluit
vereist volgens Forbes een uiteenzetting van de "nature of Gods saving benefites ...[and] the order
in the which they are Decreed, and accordinglie dispensed vnto vs"776). Deze "order" leidt hij af uit
de orde van de personen binnen de goddelijke drieeenheid, want
every worke of grace, is the worke of all three ... the order of their working, is according
to the order of their subsisting: so that in every worke, the Father is first, the Sonne second, the holy Ghost third, in order of working
en adoptie, de meest universele zegening, is aldus het werk van de Vader. Deze gaat vooraf aan het
werk van de Zoon, de verzoening en verlossing, terwijl de voltooiing der rechtvaardiging, de staat
der heiliging en tenslotte de verheerlijking, welke laatste pas in de hemel bereikt wordt, aan de
Heilige Geest wordt toegeschreven777). Hij gebruikt in dit verband een aan Gomarus’ leermeester
Franciscus Junius ontleende term, "via adoptionis", "that is the way whereby Adoption is perfor774
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med"778). Hij concludeert, dat de vruchten van Christus’ heilswerk aan de dag treden in de staat der
heiliging, want deze "are so given vs in Christ, that by the sense and feeling of them inherent in vs,
they are made to vs, sure tokens of our effectual calling or Adoption & Iustification"779). Wat door
de uitverkorene als een gebeuren in de tijd wordt waargenomen, is echter voor God een enkel gebaar,
waarin Hij hem voor eeuwig met Zich verzoent en dit gebaar is de "oblation of Iesus Christ"780).
Aangaande de volgorde van Gods zegeningen wijst Forbes op het verschil tussen "the order of Gods
dispensation and our perception or sense of his benefites" en bij de waarneming van die zegeningen
"we ascend from the later in order, to the former". Vanuit de "fruites", de geschonken kennis der
dingen Gods en de onder meer in de levenswandel en "whole conversation" zichtbare staat der
heiliging, concludeert de gelovige mens tot de oorzaak, Gods heilsbesluit, want
by this we know we have fellowship with God, because we walke in the light: ... by
keeping his commandements, we know that we know him, and yet surely wee must have
fellowship with him, and knowe him, before wee either walke in the light or keepe his
commandements.
Ook uit het feit dat de gelovige God liefheeft, Christus als Diens Zoon belijdt en "may crye Abba
Father", mag hij concluderen, dat God hem liefheeft, want zonder de Geest kan hij dit laatste niet
zeggen781).
Rechtvaardiging is forensisch en heeft de habituele rechtvaardigmaking tot gevolg782). Rechtvaardiging houdt in, "that God by imputing of Christs obedience vnto vs, doeth not onely accompt it to be
our righteousnes, but also doth accompt it as performed and done by vs" en het gevolg is dat de
uitverkorene het toegerekende geloof en de gerechtigheid als zijn eigendom bezit783). Als Paulus zegt
dat de mens uit geloof gerechtvaardigd wordt, bedoelt hij het geloof voor zover het als middel, als
instrument, dient om Christus’ gerechtigheid deelachtig te worden784).
In A Treatise wordt niet de mogelijkheid geopend, dat de geroepene de genade kan verliezen en dat
de mens zich op zijn bekering kan voorbereiden, of daar iets toe kan bijdragen785), doch in A Preparative Sermon (1632) en Fovr Sermons (1635) dringt Forbes aan op "labour". Hij wijst de Merchant
Adventurers erop dat degene voor wie Christus "couer his table ... and offer his flesh that was broken
... and his blood, that was shed for the remission of their sinnes", doch die wegens verblinding door
"temporall blessings" of uit onwetendheid Hem niet als Heer erkent, zeker kan zijn van Gods wraak.
Daarmee geeft hij aan dat een uitverkorene zich tegen de genade kan verzetten en verloren kan
gaan786). Dit element van mogelijk verlies van de genade en de daarmee samenhangende eis van
voorbereiding en neiging tot wetticisme, die in strijd lijken met het strenge supralapsarisme van A
Treatise, hanteert Forbes echter overwegend als dreigement en tuchtmiddel binnen zijn gemeente,
waar de moraal zijns inziens dreigde te verslappen. In hoeverre hier sprake was van rijke kooplieden,
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Praedestinatione per literas habita Collatio. Lugduni Batavorum, Apud Godefridum Basson, 1613. Breward, Perkins, 90.
Van Itterzon, Gomarus, 24, 30-32. Junius, hoogleraar in de theologie te Heidelberg en Leiden, was infralapsarist en leerde
de dubbele predestinatie, Cuno, Junius, 82, 83, 131 vlg. Voor Bezas invloed op de theologische faculteit van Heidelberg,
zie: Kendall, Calvin, 29-41.
Forbes, A Treatise, 27, 45.
Ibidem, 37, 38, 69. Idem, A Preparative Sermon, 50.
Idem, A Treatise, 37-39, 57, 155. Dezelfde gedachtengang en woorden ("Abba, Pere ...") bij Jean Taffin, Des marques des
enfans de Dieu et des consolations en leurs afflictions ..., (Haarlem, 1588) 18 vlg., 22 vlg., geciteerd in: Bakhuizen e.a.,
Documenta Reformata, I, 261-262. Zie ook: Calvijn, Institutio, III, xiii, 5.
Forbes, A Treatise, 65, 66, 75-77.
Ibidem, 163.
Ibidem, 171.
Ibidem, 31, 64, 128. Idem, A Sermon Discvrsing, 17, 18.
Idem, A Preparative Sermon, 48. Idem, The Saints Hope, 23, 24, 36. Idem, Fovr Sermons, 9-11.
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die hun weelde uitlegden als bewijs van Gods genade en durfden te zondigen omdat ze zich als
uitverkorenen veilig voelden en boven de wet verheven achtten (’antinomianisme’) is niet duidelijk,
doch geenszins ondenkbaar.
Ook elders in zijn werk komt de gedachte van voorbereiding naar voren, als hij zegt dat God de
mens "two praparatiues" geschonken heeft, namelijk het beeld van Adams volmaaktheid voor diens
val en dat van de hopeloosheid en zwakheid van diens zondige staat onder de Wet erna, en deze
dienen als "wholesome remedies ... to driue man from himselfe, and all his owne strength, and
merite", zodat hij aldus "be brought vnto Christ", want "the promise by Jesus christ should bee giuen
to them that beleeue"787). Op de achtergrond klinken Robert Rollock’s woorden door, dat het verbond
der werken "must be set before everyone which is without Christ ... to this end, if it may be, that by
the sense of sin and the feeling of his own misery he may be prepared to embrace the covenant of
grace in Christ"788). In zijn Haagse preek suggereert Forbes zelfs dat deze weg voor iedereen openstaat en de status van uitverkorene het loon is van zondebesef, berouw, geloof, het aanhoren van de
prediking en deelnemen aan het avondmaal, aanhoudend gebed, dagelijkse bijbellezing en bezinning
op de "holy things of God"789). Dit naar voren halen van het aandeel van de natuurlijke mens in de
wedergeboorte zet het sola gratia en het gehele bouwwerk der uitverkiezing van A Treatise onder
druk en brengt Forbes dicht in de buurt van latere puriteinen in New England. "Preparationisten" als
Thomas Hooker betoogden dat de zondaar zich op het ontvangen van de genade voor moest bereiden.
Peter Bulkeley en Samuel Willard gingen een stap verder en leerden het "conditional covenant". Het
genadeverbond was niet slechts voor uitverkorenen bestemd, doch voor iedereen die bereid was aan
bepaalde voorwaarden te voldoen. Op zijn minst maakt Forbes - zijns ondanks - aanschouwelijk wat
velen zich gerealiseerd moeten hebben: dat het impliciete gevaar van de verbondstheologie pelagianisme of zelfs arminianisme was790).
Christologie
Zoals Christus slechts uitvoert wat God besloten heeft, zo is christologie voor Forbes een nadere
uitwerking van een deel van de leer betreffende God en Diens heilsbesluit. Middels Christus wordt
God de Vader der uitverkorenen en deze worden "one with Father, Sonne, and holy Ghost" en
vormen de "body mysticall", het leger der uitverkorenen van alle eeuwen791). In dit verband spreekt
Forbes, met een aan de mystiek ontleende term, van "our spiritual Mariage with Christ"792).
Aan Christus is zichtbaar wat de nieuwe status der uitverkorenen is793). Hij bezit op volmaakte wijze
wat de uitverkorenen in dit leven op slechts onvolmaakte wijze zullen bezitten en is daarnaast het
enige beeld, waarin ze in dit leven, als ook in het toekomstige, God zullen aanschouwen, want meer
dan een "imperfect sight" zullen ze van God niet ontvangen794). In dit verband noemt Forbes Christus’
menselijke natuur "a vaile vpon his divine nature", om daarmee aan te geven, dat de mens slechts op
deze wijze de aanblik van God kan verdragen, zonder te sterven795).
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De mogelijkheid de genade weer te verliezen verwijst volgens McGiffert, "Grace and works", 481, naar door Zurich
beinvloede theologen als John Hooper en John Tomkys.
Citaat van Rollock in: McGiffert, "Covenant, Crown, and Commons", 45-46.
Forbes, The True Copie of a Sermon, fol. 32. Idem, A Preparative Sermon, 47.
Om maar niet te spreken van allerlei libertinistische, antinomianistische en spiritistische mogelijkheden. Miller, Errand into
the Wilderness, 89-98. Gura, A Glimpse of Sion's Glory, hoofdst. vi. Kendall, Calvin, 131-138. Hall, The Faithful Shepherd,
258-259. De hoogbejaarde Walter Travers werd in 1632 van arminianisme beschuldigd, Tyacke, Anti-Calvinists, 197-198.
Forbes, A Treatise, 21, 24, 25.
Ibidem, 53. Vgl. ook de "spiritual union with Christ" van de Confession of Faith (1560).
Forbes, The Saints Hope, 44, 57.
Idem, The True Copie of a Sermon, fols. 43-48.
Ibidem, fol. 25.
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Forbes maakt Jezus Christus in belangrijke mate los uit de historische context van Zijn aardse
bestaan en Zijn betekenis wordt geheel bepaald vanuit Zijn middelaarsfunctie. Slechts een enkele
maal is Christus’ optreden van belang als inspirerend voorbeeld, gelijk beneden zal blijken. Forbes
onderscheidt datgene, waarin Christus in het bijzonder de rechtvaardiging der uitverkorenen is, van
die momenten, die in Hem weliswaar noodzakelijke voorwaarde zijn, opdat Hij Middelaar kan zijn,
doch die zelf geen onderdeel van die rechtvaardiging uitmaken. Deze kan, strikt genomen, uitsluitend
toegeschreven worden aan Diens passieve gehoorzaamheid in lijden en dood, en niet aan Zijn actieve
gehoorzaamheid aan Gods wil tijdens Zijn leven, aan de ontvangenis of aan de wijze van Zijn offer
en Forbes concentreert de verzoening geheel in Christus, als tweede persoon van de Drie-eenheid,
en in Zijn bloed796). Hier legt Forbes andere accenten dan Luther, Calvijn, Perkins en anderen, onder
wie uit zijn naaste omgeving John Paget en zelfs Thomas Hooker gedaan hebben, die in dit verband
Christus’ gehele aardse bestaan voor de rechtvaardiging van de zondaar noodzakelijk achtten797). Wat
God Christus aan het kruis deed ondergaan was "in proportion and measure, answerable to all our
iniquities" en Christus’ genoegdoening beantwoordde aan de volmaakte gehoorzaamheid, die de Wet
van de uitverkorenen eist798).
Hoewel het uitsluitend Christus’ bloed is, en niet mede Zijn plaatsvervangende gehoorzaamheid aan
de Wet, waarin de rechtvaardiging van de uitverkorenen gelegen is, zijn er wel enkele voorwaarden,
waaraan de Middelaar moet voldoen, wil Zijn bloed inderdaad verzoenen. Die voorwaarden betreffen
dat bloed zelf, dat in alle opzichten beter dient te zijn dan dat van de dieren, die onder het oude
verbond geofferd werden, evenals de wijze waarop het vergoten wordt799). Christus’ offer betekent
volgens Forbes dat de offers der Wet, evenals de Mozaïsche wetgeving, nooit enige betekenis gehad
hebben, want in de tijd voorafgaand aan het offer van Christus bestond er geen zondevergeving, daar
Diens dood anders voor niets zou zijn geweest. Hetgeen correspondeert met zijn visie dat de Joden
buiten het genadeverbond vallen. Dit sterke onderscheid maken tussen Oude en Nieuwe Testament,
die hij soms tegenover elkaar stelt als "shadow" en "substance", en de tendens het genadeverbond en
Nieuwe Testament te identificeren verwijderen hem nogal van continentale hervormers als Calvijn,
Zwingli en Bullinger. Deze constateerden weliswaar een voortgaande ontvouwing en aanpassing van
het genadeverbond aan nieuwe omstandigheden, zodat er van een Oudtestamentische (waaronder de
ceremoniële wetten) en een Nieuwtestamentische vorm sprake was, doch ze hielden vast aan de
eenheid, onveranderlijkheid en contiguïteit der genade in beide Testamenten. Hoewel het accentverschillen gaat, lijkt Forbes’ benadering van deze kwestie iets dichter te staan bij de anabaptistische
visie dan bij die der grote hervormers800).
Noodzakelijke voorwaarden zijn volgens Forbes verder nog Christus’ opstanding, hemelvaart en
zitten aan de rechterhand Gods, evenals Zijn gehoorzaamheid aan Gods wil voor Zijn dood, en Zijn
menswording. Christus’ menselijke natuur noemt Forbes in dit verband "vinculum, viam, et vehiculum, of his divine nature vnto vs that are men, and of vs that are men to his divine nature"801).
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Idem, A Treatise, 97. Het maken van onderscheid bij de vergeving der zonden door toerekening van respectievelijk Christus'
aktieve gehoorzaamheid aan de Wet en Zijn passieve gehoorzaamheid in Zijn lijden leidt volgens Forbes tot het valse
onderscheid tussen een "innocent" en een "iust" mens, gelijk in de rooms-katholieke theologie het geval is. Hoe kan hij
gezegend zijn, die nog moet rekenen met de mogelijkheid van bestraffing en oordeel wegens begane zonden, na reeds
vergeving op grond van Christus' aktieve gehoorzaamheid te hebben ontvangen? Voor God bestaat naast zondaar en
gerechtvaardigde geen derde mogelijkheid, evenmin als er tussen hel en hemel een vagevuur bestaat, Ibidem, 105-106.
Kendall, Calvin, 57, 58. Williams, Hooker, 291. Calvijn, Institutio, II, iv, 5.
Forbes, A Treatise, 103-107.
Ibidem, 111-114.
Ibidem, 100-107. Dit neemt niet weg dat Calvijn in zijn Institutio II, xi, 8, het OT scherp contrasteert met het NT. Over
Cartwright en de (Oudtestamentische) wet, zie: Little, Religion, Order, and law, 101 vlg.; over Perkins en de
(Oudtestamentische) wet, zie: Ibidem, 123 vlg.; Perkins, A Reformed Catholic, in: Breward, Perkins, 515-578. Prest, "Sir
Henry Finch", 98. Avis, "Mozes". Vgl. Calvijn, Institutio, II, x, 2. Moller, "Beginnings", 48-50. McGiffert, "Grace and
works", 469. Vgl. boven, hoofdst. iv.1.
Forbes, A Treatise, 116-121. Idem, The True Copie of a Sermon, fols. 24-25.
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Geloof
Forbes omschrijft geloof als "the effectuall instrument of God, by the which all blessings are communicate vnto vs"802). Geloof, dat van nature in de mens aanwezig is en natuurlijke godskennis, hebben
volgens A Treatise, dat uit een polemiek tegen de remonstrant Nicolaus Grevinckhoven ontstaan is
en daar alle sporen van draagt, geen enkele waarde803).
Volgens Forbes, die hier, zonder overigens diens naam te noemen, aan Willem Teellinck verwant
is, ontvangt wie voorbeschikt is op het moment van bekering het ware geloof en de ware godskennis
als een "supernaturall gift, being wrought by a supernaturall power, and possessing vs with a supernaturall power of God him selfe". In A Frvitfvll Sermon zegt Forbes over deze kennis:
... a Christian who is caled out of darknes to the marvelous light of God, hath amongst all
others, this great blessing, that his eies are open to know himself which no man can doe,
till he be effectually called of God, and haue receaved the spirit of truth, whereby he is
made able to discerne all things804).
Het betreft hier een naar mystieke ervaring neigende openbaring, die aan elke uitverkorene "particularlie" op het moment van zijn bekering geschonken wordt, de "effectuall calling", wanneer deze
Christus als Heer en Leraar aanneemt en "it be said to his soule, to thee belongeth remission of
sinnes, and to thee is reserved salvation in the heavens". Slechts deze persoonlijk ontvangen openbaring, het getuigenis, de "voyce" of "crie", van de Geest, is de bron van de zekerheid van de uitverkiezing en Forbes stelt vast, dat "no man hath any more true knowledge eyther of God, the gospell, or
the ministry thereof, then so far as in himself he hath felt by proofe and experience their efficacy and
working upon himself"805).
Deze persoonlijk ontvangen openbaring geeft twee soorten vruchten, directe en indirecte. De direkte
zijn "our verie vnion and coniunction with Christ", want middels het geloof "dwelleth" Christus in
de mens, de indirecte vruchten bestaan in het doen van die dingen, die de krachten van de menselijke
natuur te boven gaan als wonderbaarlijke genezingen en "also the keeping of vs vnto salvation" door
het overwinnen van de duivel en van de wereld, al mag dit laatste niet uitgelegd worden alsof voor
de uitverkorene op aarde reeds een zondenloos leven mogelijk is806).
Waar geloof is in eerste instantie passief, gevolg van Gods handelen, doch wordt vervolgens actief.
Het gelovige hart is "as a wheele which of it selfe cannot move, yet being moved by an other, doth
move"807). Aldus worden de "patients" veranderd in "agentes", want hun antwoord is "the voyce of
our hearts receyving the word wherby it speaketh that which the spirit hath perswaded". Vervolgens
wordt dit aldus van God verkregen en door de mens beleden geloof door Gods Geest bevestigd,
"ratifying it", waardoor de zekerheid der uitverkiezing verkregen wordt808). Tegen deze achtergrond
geeft Forbes aan dat het gebed buiten de Geest om niet mogelijk is en dat van de verworpenen heeft
derhalve geen waarde809).
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Idem, A Treatise, 44
Ibidem, 154-159.
Idem, A Frvitfvll Sermon, 74. Vgl. Calvijn, Institutio, III, i, 4; III, ii, 14; III, xiii, 5. Kendall, Calvin, 19.
Forbes, The Saints Hope, 15, 107. Idem, A Frvitfvll Sermon, 34, 35, 46. Idem, A Letter First written, 15-19.
Idem, A Treatise, 45, 51, 127, 155. Heppe, Pietismus, 131-133. De opvatting dat op aarde geen leven zonder zonden
mogelijk is komt ook voor in A Soum of the Doctrine of the Couenant renewit in the Kirk of Scotland aangenomen door
de synode van Fyffe (sept. 1596), die verklaarde: "feir nocht, for God requyres nocht perfectioun of ws in this lyff, quhilk
he knawes we can neuer attein, because he will nocht giff it", Melvill, Diary, 242. Idem, Autobiography, 365.
Forbes, A Treatise, 146. Zo ook Perkins in: Breward, Perkins, 96. Kendall, Calvin, 65.
Forbes, A Letter First written, 78-80.
Ibidem, 67.
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Het geloof wordt langs drie wegen geschonken, de prediking van het evangelie, de sacramenten en
de ambtsbediening der predikanten, "who therefore are called, the ministers, by whom we beleeve"810). Geloof als de "roote of our regeneration" is in de eerste plaats een aangelegenheid van het
verstand, want "the first vse and end of faith" is het verschaffen van kennis der dingen Gods, doch
vervolgens legt het beslag op de "will, affection, and memorie ... all the powers of the soule coniunctly". De nieuwe wil is die om tot Christus te komen en om de dingen Gods te begrijpen, zodat
Forbes kan zeggen, dat niemand tegen zijn wil behouden wordt, terwijl tevens de "affections" met
hetzelfde doel vernieuwd worden, "to make vs love Christ above all thinges". Ook het geheugen
ondergaat de invloed van het geschenk van het geloof, daar God de hemelse kennis er onuitwisbaar
in schrijft, zodat deze habitueel wordt811).
Geloofszekerheid
Omdat kennis en begrijpen in Forbes’ theologie, als in die van Perkins, bij vragen rondom geloofszekerheid zo’n belangrijke rol spelen, zijn alle pastorale en theologische problemen, die voortvloeien
uit de van Beza afkomstige notie, dat Christus slechts voor de uitverkorenen stierf, uit het zoeken
naar de zekerheid daartoe te behoren, alsmede alle moeilijkheden, die uit een verkeerd begrijpen van
Gods heilsbesluit volgen, welke de theologie van Perkins typeren, ook bij Forbes, die er een eigen
uitweg uit zoekt, volop aanwezig. Volgens Ames heeft het geloof zijn zetel in de wil van de mens
en hij lost het probleem van de zekerheid op door het geschenk van het geloof niet zowel aan het
ervaren en begrijpen, als ook aan de daarmee samenhangende nieuwe levensstaat te verbinden, zoals
Forbes doet, doch uitsluitend aan de levensheiliging en een Gode welgevallig leven, die aan de
uitverkorenen zijn voorbehouden812).
Hoewel Forbes het in A Treatise niet aanhaalt en regelrecht in strijd met wat hij in A Sermon
Discvrsing beweert813), is het volgens zijn uiteenzettingen in The Saints Hope en A Letter First
written mogelijk, dat ook verworpenen zondebesef en berouw hebben. Calvijn sprak in dit verband
reeds van een "temporalis fides", en na hem stelden zowel Perkins als Fenner de "effectuall calling"
en "uneffectuall calling" tegenover elkaar, waarbij de laatste gevolgd wordt door "a temporary
faith"814). Forbes betoogt, dat niet alle getuigenis van de Geest de zekerheid der uitverkiezing geeft
en dat genade en kennis der dingen Gods iemand in een persoonlijke openbaring kunnen worden
meegedeeld, zonder dat die evenwel in het hart gegrift ("imprinted", "ingraven") en verzegeld
("sealed") worden, zodat toch geen zekerheid der uitverkiezing ontvangen wordt: velen zijn geroepen, doch weinigen uitverkoren. Het gevolg is, dat ook niet-uitverkorenen alle heilsgeheimen kunnen
kennen en hun zonden beseffen, zoals de uitverkorenen doen, en zelfs over buitengewone gaven van
de Geest, als "the gift of Prophecying", kunnen beschikken, doch buiten het nieuwe verbond blijven
en daar niet de kentekenen ("effects") als "peace, boldnes, confidence, and reioycing" van vertonen.
Dit laatste is volgens Perkins nog wel mogelijk, althans in bepaalde mate, waardoor het bij hem in
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Idem, A Treatise, 128. In A Frvitfvll Sermon, 55, omschrijft Forbes de taak van een predikant als volgt: "The use of this [het
voorafgaande] is principally to teach us, what ought to be the principall scope and chief endeavour both of Pastors in
preaching, and of people in hearing, that is; that the one by preaching may work, and the other by hearing, may receaue faith
in their hearts ...".
Idem, A Treatise, 148, 149. Idem, A Sermon Discvrsing, 51.
Idem, A Treatise, 148-150. Sprunger, Ames, 119, 146. Voor William Ames' indeling der theologie, die van die van Perkins
en Forbes verschilt, zie: Ibidem, 125, 126. Kendall, Calvin, 56, 151-164.
Forbes, A Sermon Discvrsing, 39.
Idem, A Letter First written, 14-18. Perkins, A Golden Chain, hoofdst. liii, in: Breward, Perkins, 251-255. Calvijn,
Institutio, III, ii, 11, 12. Fenner, Sacra Theologia, IV, ii.
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feite voor de mens uiterst moeilijk, zo niet onmogelijk wordt, zekerheid over zijn uitverkiezing te
krijgen815).
Als voorbeeld voert Forbes de Joden aan, want hun ontbrak volgens hem het ware geloof en hun
berouw was niet oprecht, al geloofden ze wel op hun manier in Christus (Johannes 8, 30 vlg.). Israëls
verbond hield geen stand, omdat het niet in het hart, maar op stenen tafelen geschreven was. De
Joden hadden wel kennis van hun zondigheid, doch vonden nergens troost en zagen de eeuwige dood
als hun toekomst. Hun lot in de "estate vnder the Lawe" acht Forbes zelfs ellendiger dan dat van de
natuurlijke, niet-wedergeboren mens, die in gevangenschap en blindheid zondigt zonder het te weten,
geen besef heeft van de eigen zondige natuur en evenmin wordt gekweld door het vooruitzicht van
de eeuwige dood. Forbes is bij deze gelegenheid radikaler dan bijvoorbeeld Perkins of de synode van
Dordrecht (1618-1619), welke laatste in haar verklaring De Hominis Corruptione spreekt van een
"Residuum quidem est post lapsum in homine lumen aliquod naturae, cujus beneficio ille notitias
quasdam de Deo ... retinet", zodat elk mens verantwoordelijk gesteld kan worden voor zijn zonden816).
In dit verband moet ook Joan Drake uit het Engelse Esher genoemd worden, die ervan overtuigd
was tegen de Heilige Geest gezondigd te hebben en tot de verdoemden te behoren. Pas tegen het eind
van haar leven (1625) werd ze, onder meer door de diensten van Thomas Hooker, voor wiens theologische en pastorale vorming deze episode van zeer groot belang was, van haar angsten en waan
bevrijd. Forbes trachtte haar omstreeks 1618 bij te staan, doch wist met haar geval geen raad. Tegenover Jasper Hartwell, een huisvriend van de familie Drake, die haar lijdensweg te boek heeft gesteld,
erkende hij, "that the Lord had some strange work to doe by her, but whether in mercy or judgement
hee could not determine", waarmee hij het hebben van berouw losmaakte van de uitverkiezing. Op
de achtergrond van Joan Drakes ervaringen klinkt de scholastieke idee van de "contritio cordis" en
"terror animae", een subjectieve aandoening, die slechts voortkomt uit de kennis der zonde en twijfel
aan zichzelf, doch de basis van de zekerheid van het geloof ontbeert. Volgens Calvijn was dit nog
geen afdoende omschrijving van de "mortificatio" van de zondaar en hij stelde daar als waarachtige
bekering de volledige "abnegatio nostri", de verloochening van onszelf als vrucht van het geloof,
tegenover817).
Op grond van zijn pastorale ervaringen moet Forbes erkennen dat het vaak uiterst moeilijk, zo niet
onmogelijk is om het getuigenis van de Geest van dat van de mens over zichzelf te onderscheiden,
vooral wanneer die dezelfde inhoud hebben. Eenvoudiger is het wanneer hun inhoud verschilt, zoals
het geval was met Job. Deze was er zeker van, dat God hem verlaten had, doch Gods Geest deed hem
volharden in het geloof en hieruit concludeert Forbes, dat het getuigenis van de Geest vooral duidelijk is in tijden van beproeving, wanneer God met Zijn kinderen worstelt, "rather then when he
maketh our mountaine to stande stronge"818).
Zowel de gedachte, dat geloof aan berouw, als die dat berouw aan geloof voorafgaat, komen bij
Forbes voor, waarbij een complicerende factor is, dat ook niet-uitverkorenen besef van hun zondigheid en berouw, in de zin van "terror animae", kunnen hebben. Net als in de kwestie of genade al of
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Forbes, A Letter First written, 9, 47. Vgl. de benadering van de puritein Paul Baynes (overleden 1617), voor wie Perkins'
"temporary faith" slechts een "dreame" was, Kendall, Calvin, 68, 69, 73, 94-102.
Forbes, A Letter First written, 47-49. Platt, Reformed Thought, hoofdst. vii. Canones III en IV, De Hominis Corruptione,
et Conversione ad Deum ejusque Modo, art. IV van de Canones van de synode van Dordrecht, Schaff, Creeds, III, 564-568.
Bakhuizen e.a., Documenta Reformata, I, 277-280. Calvijn, Institutio, I, iii, 1; I, vi, 1. Breward, Perkins, 94 vlg.. Little,
Religion, Order, and Law, 108. Kendall, Calvin, 55-57.
Calvijn, Institutio, III, vii. [Hartwell], Firebrand, 23, 70-72. Williams, Hooker, 4-6. Een familielid van Joan Drake, Thomas
Drake, is volgens Williams in Middelburg enige tijd Forbes' assistent geweest, Ibidem, 27. Williams, "Called by Thy Name",
111-128, 278-300. Kendall, Calvin, 126-128.
Forbes, A Letter First written, 91.
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niet afgewezen kan worden, lijkt zijn aandringen op berouw, alsmede op andere vormen van voorbereiding, overwegend uit pastorale motieven voortgekomen te zijn819).
Deze classificatie van de mensheid in de verworpen, natuurlijke mens, die van niets weet; de
verworpene, die toch ware kennis van de dingen Gods geschonken wordt en daarnaar tracht te leven;
de uitverkorene, die zijn roeping afwijst, en de uitverkorene, die de zekerheid der uitverkiezing
ontvangt en deze ook ernstig neemt, draagt niet bij tot de helderheid en consistentie van Forbes’
visie820).
Forbes gaat verder dan iemand als Perkins, die de openbaring beperkt tot de bijbel. Voor de zekerheid der uitverkiezing is volgens Perkins geen tweede, persoonlijke openbaring nodig, want die
zekerheid is gebaseerd op de bijbelse beloften. Wie uitverkoren en bekeerd is weet dat in geweten
– dat voor hem nauw met de wil van de mens verbonden is – en geeft dat te kennen aan zijn daden
en verlangen naar Gods Woord821). Hoewel Perkins’ definitie van theologie als "the science of living
blessedl for ever", in essentie dezelfde is als Forbes’ "... bene adoptandi", tracht de laatste Perkins’
onopgeloste probleem, dat en hoe iemand de verkeerde conclusie kan trekken ten aanzien van zijn
uitverkiezing, op te lossen door de rol, die de bijbel bij Perkins heeft, voor een deel over te dragen
aan een speciale, persoonlijke openbaring, en die van het menselijk geweten, dat Forbes slechts
betrouwbaar acht voor zover het getuigt van de eigen zondigheid, doch volstrekt onbetrouwbaar,
wanneer het een positief getuigenis aflegt, aan een op die persoonlijke openbaring volgende bevestiging, ratificatie, van die openbaring door de Heilige Geest, welke pas de heilszekerheid schenkt. In
feite echter is dit een verschuiving en geen oplossing van het probleem822).
Levensheiliging
De Engelse marxistische historicus Eric Hobsbawm schetst in "The Crisis of the Seventeenth Century" hoe in Europa vanaf omstreeks 1620 een crisis inzette, die duurde tot ongeveer 1670 en haar
weerslag had op de handel, de productie, de bevolkingsaanwas en de overzeese expansie, al maakt
hij enig voorbehoud voor de Nederlanden. R.H. Tawney interpreteert het dilemma van de calvinisten
der zestiende eeuw met de rhetorische vraag:
Was it not possible that, purified and disciplined, the very qualities which economic
success demanded - thrift, diligence, sobriety, frugality - were themselves, after all, the
foundation, at least, of the Christian virtues?823).
Vervolgens schildert hij het beeld van het zestiende- en zeventiende-eeuwse calvinisme, dat vergroeid was met een maatschappij die gekenmerkt werd door de afbraak van oude feodale verhoudingen en de opkomst van een middenklasse. Commercialisme en een zich ontwikkelend kapitalisme
kregen er ruim baan, waarbij de directe bemoeienis van de staat met de economisch bedrijvigheid
afnam. Het calvinisme sanctioneerde en versterkte deze ontwikkelingen middels het benadrukken
van de nauwe band tussen uitverkiezing, ijver, zakelijke successen en voorspoed. Volgens Tawney
was het ideaal een maatschappij waarin hard gewerkt, veel verdiend, met alle talenten gewoekerd
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doch sober en eenvoudig geleefd werd, geduldig dragend wat God gaf824). Veel auteurs hebben dit
schema overgenomen. Christopher Hill merkt over de gereformeerde kerk van Amsterdam van
omstreeks 1630 op dat "the standards which were imposed by the Consistory Courts of the Dutch
reformed church, unlike those of the English church courts, were those of capitalist business life"825).
Noch van de door Hobsbawm geschetste crisis, noch van de teruggang die de handel der Merchant
Adventurers na hun verhuizing naar Middelburg onderging, zijn in Forbes’ werk directe sporen te
vinden. Wel geeft hij meerdere malen aan te willen troosten, daar sommigen de ervaring hebben, dat
de "wicked ... are in much better case then the godly". In het beeld dat Tawney en Hill schetsen past
Forbes, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Hugh Peter, William Ames of William Perkins, nauwelijks826). Aansporen tot noeste arbeid doet Forbes nergens, wel gaat hij daarentegen uitvoerig in op
de gevaren van rijkdom, macht en aanzien. Die gevaren zijn groot, want, omdat "wee know no man
according to the flesh", kan aards gewin geheel ten onrechte uitgelegd worden als teken van Gods
welbehagen of tegenspoed als bewijs van Diens toorn, waarbij hij verwijst naar het valse oordeel van
de engel van de kerk van Laodicea over zichzelf (Openbaring 3, 14-22)827).
Een op zijn minst even belangrijke, zo niet belangrijkere, overweging van Forbes is dat rijkdom,
macht en aanzien niet te verenigen zijn met de weg die de wedergeborene in zijn nieuwe leven te
gaan heeft. Lijden beoordeelt hij zelfs als een eer en als zeker teken der uitverkiezing en aan de
"humiliation", waarmee dit nieuwe leven in gelijkvormigheid met Christus een aanvang neemt, heeft
hij veel aandacht gewijd828).
Een duidelijk mystieke inslag verraadt Forbes wanneer hij ingaat op dit nieuwe leven, dat de
uitverkorenen reeds in het aardse tranendal beginnen en "which shalbe made perfite in vs in the world
to come". Voorop stelt hij, dat de uitverkorenen tijdens hun aardse bestaan nog niet in staat zijn om
zonder zonde te leven en dat ze "sighe continuallie ... because of the burden of sin wherewith they
are burdened, knowing that a necessitie of sinning is laid vpon vs, whyle we walk in this earthly
tabernacle"829). Waar volgens Calvijn de gelovigen "transformentur renovatione mentis suae", zodat
zij, zichzelf verloochenend, zich geheel bekeren tot de wil van Gods Geest ("obsequium"), formuleert
Forbes de mystieke eenwording van de uitverkorenen met Christus als bron en centrum van hun
nieuwe leven. Bij zijn behandeling van de vraag, waarin het gelijkvormig zijn aan het beeld van de
Zoon bestaat, blijken William Perkins en Willem Teellinck hem te zijn voorgegaan830).
Forbes onderkent dat de rechtvaardigmaking meestal een groeiproces is, dat zijn aanvang neemt op
het moment van de wedergeboorte, die hij ook de doop met de Heilige Geest noemt831). De
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hoofdst. iii.
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man who is engrafted in Christ Jesus into the Similitude of his death and resurrection,
must dayly goe forward in conformitie to Christ in both, vntill at length hee come to the
measure of the age of the fulnesse of Christ832).
In de weg die Christus gegaan is, van de conceptie tot aan Diens zitten aan de rechterhand Gods, zien
de uitverkorenen hun eigen heilsgang en de gelijkvormigheid betreft dan ook zowel Christus’ vernedering als verhoging. Elk van beide kent drie fasen, respectievelijk lijden, dood en begrafenis, en
wederopstanding, leven en heerlijkheid. Het gelijkvormig worden met Christus, dat volgens Forbes’
Haagse preek pas een aanvang neemt, nadat de mens zich zijn zonden bewust geworden is, heeft tot
doel dat eerst de oude mens, "that is the Image of the flesh, or the naturall man", zowel innerlijk als
uiterlijk, "bee put off and buryed", en daarna de nieuwe mens, "that is the Image of the sonne of God,
or the spirituall man be wholly both inwardly and outwardly put on"833). De vernedering van de oude,
natuurlijke mens betreft achtereenvolgens "the minde of flesh", "the workes, or life of the flesh" en
"the vile, weake, and corruptible estate and condicion of the flesh, that is our bodies", terwijl de drie
fasen van de wedergeboorte en verhoging in Christus bestaan in "the minding of the spirite", "the
workes, or life of the spirite" en tenslotte "the glorious, strong and incorruptible estate of our spirituall and heavenly bodies"834).
Deze wedergeboorte en de erop volgende heiliging verlopen aldus dat de eerste fase der vernedering, waarin "all estimation, and highe account of that which is fleshly, naturall and earthly, is
mortifyed, and cast out of the minde", gevolgd wordt door de eerste fase der verhoging: "filling our
iudgement, and desires with the spirite, and things spirituall, supernaturall and heavenly", alvorens
de tweede fase der vernedering en verhoging, die van het vlees, inzet835). Deze houdt in dat de uitverkorenen "haue ... [their] Conuersation no more according to the Course of this world ... but beeing
Christs, haue crucified the flesh, with the affections and lusts", en dat ze vervolgens worden "quickened to the life of god in righteousnesse, and true holinesse", waarbij ze genadegaven als liefde, hoop,
vrede, stille vreugde, geduld, "a quiet calmnesse of minde" en volharding voor de "iourney to heauen"
ontvangen836). In de derde en laatste fase, bij Christus wederkomst wanneer het getal der uitverkorenen en verworpenen vol zal zijn, wordt het lichaam van de uitverkoren mens, dat op aarde onderworpen is aan zwakheid en dood, vervangen door "such a bodie, and estate as Christ now possesseth in
heaven", waarmee de adoptie en rechtvaardiging alsmede de rechtvaardigmaking voltooid zullen zijn.
De uitverkorenen zitten dan met Christus aan Gods rechterhand "in glory, power, Joy, rest, peace,
dominion and Immortalitie for ever", terwijl voor de verworpenen de eeuwige dood rest837).
Kerk en sacramenten
Forbes’ opvatting betreffende doop en avondmaal, zoals uiteengezet in A Treatise, als ook in A
Preparative Sermon (1632), welke laatste geheel aan het avondmaal gewijd is, is in essentie die van
Calvijn. Waar de laatste echter de sacramenten stelt onder het teken van de belofte ("promissio") van
het eeuwige leven, legt Forbes speciale nadruk op het verband met het geschenk en de verzegeling
van de individuele uitverkiezing.
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Nergens blijkt, of Forbes bekend was met de uitleg, die de Middelburgse separatist Robert Harrison
(1582-1585) van het avondmaal gegeven heeft, doch enige formele verwantschap tussen zijn "spirituall food" en "enduring meat" en Harrisons "foode wherewith our soules are nourished" is onmiskenbaar838). Forbes’ omschrijving der sacramenten als de "signes and seales of the righteousnes which
is by faith" blijkt daarnaast woordelijk gelijk aan die van de separatist Francis Johnson, predikant der
Middelburgse Merchant Adventurers (1590-1592), doch in de uitwerking verschilt hij aanzienlijk van
de separatistische visie839).
Forbes’ avondmaalsleer is in de terminologie ook aan die van Perkins, zoals uiteengezet in A
Reformed Catholic (1597), verwant, al behandelt hij hem veel sumierder. Christus’ vlees en bloed
zijn in brood en wijn, de "outward means", aanwezig, zij het niet in ruimtelijke of materiele, doch
in geestelijke zin. Forbes’ taalgebruik is soms zeer realistisch en op de achtergrond klinkt nog de
Schotse Confession of Faith van 1560 wanneer hij zegt: de "Godly ... that eate the flesh, and drinke
the blood of Christ", waarvan het bijzondere is dat het "the flesh, and blood of God [is], in the which
flesh, all the fullnes of the God-head dwels bodily", worden Christus’ geestelijke gaven deelachtig
en ontvangen daarmee het eeuwig leven840).
De sacramenten, volgens Forbes, "doe first signifie and represent vnto vs, what is the righteousnes
it selfe, whereby ... we are iustified and secondly, ... they seale and confirme vnto vs, that righteousnes is ours". God schenkt ze aan de uitverkorenen als "cleere documents of his minde, wherein wee
may see and perceyve most evidently, what is the matter and substance of our righteousnes before
God". In de doop wordt het bloed van Christus "sprinkled vpon vs" en via het avondmaal hebben de
uitverkorenen deel aan Zijn bloed. Het bloed en kruis van Christus vormen het centrum van de
verlossing, "the whole worde of the Gospell, is called the worde or preachinge of the Crosse" en
daarom zijn doop en avondmaal voor de gemeenteleden volstrekt onmisbare sacramenten841).
Forbes constateert in A Preparative Sermon, geschreven in de tijd van zijn conflict met Misselden
en diens uitsluiting van het avondmaal, veel misbruik van dit sacrament want sommigen binnen de
kerk, hoewel ze wel deelnamen, besteedden nauwelijks aandacht aan de vragen rondom de individuele uitverkiezing en "sought not after Christ aright: because they did not set before themselues, the
right vse of Christ in comming vnto him" en hen verzekert Forbes Gods wraak842).
Separatisten als Robert Harrison, Francis Johnson en Robert Browne, wier ideeen, hoewel op
bescheiden schaal, binnen de Companykerk enige weerklank hadden gevonden en begin twintiger
jaren voor enige onrust zorgden, sloten de "wicked" buiten de gemeenschap van de kerk en lieten hen
niet tot het avondmaal toe. Ze leerden dat de ware kerk op aarde slechts kon bestaan uit wedergeborenen en hun onoverkomelijke bezwaar tegen de Church of England, waar de kerk van de Merchant
Adventurers formeel toe behoorde, was dat deze geen ware kerk was, omdat haar orde en liturgie
onbijbels, haar voorgangers onwaardig, "blinde guides and dumbe dogges", waren en zich onder haar
leden talloze "unworthy receavers" bevonden, en daarmee verantwoordden zij hun afscheiding843).
Forbes deelt deze opvattingen niet. In zijn A Letter First written (1616) acht hij het zelfs mogelijk,
dat een predikant "be a witnes of all the promises of God in Christ to others, and yet have no parte
in them him selfe", en dat God een dergelijke "reprobate" predikant in Zijn dienst gebruikt. 10 Jaar
later, toen sommige Delftse gemeenteleden, die zich aangesproken voelden door zulke separatistische
sentimenten, eisten, dat hij nadrukkelijk zou bewijzen, dat hij niet een dergelijke predikant was, heeft
hij dat geweigerd en zich bepaald tot het standpunt, dat een voorganger, die getuigt van de genade
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Gods en anderen middels prediking en sacramentsbediening tot Christus brengt, zeker tot de uitverkorenen behoort844). Diens uiterlijke verschijning of "eloquence or gifts of preaching how great soeuer
they be in themselves" betekenen in dit geval niets845).
Over objectieve, in de zin van voor anderen waarneembare bewijzen der uitverkiezing is Forbes in
de regel terughoudend en hij acht het eenieders "duety of not judging others but our selvs" en zijn
tegenstanders binnen de Companykerk, die het de taak van de gemeente achtten de "godlines" van
elkaar en van hun voorganger vast te stellen, houdt hij voor, dat zelfs het beoordelen van zichzelf
meestal al uiterst moeilijk blijkt, want de uitverkorenen "will feele strange effects wrought in their
mindes", zonder daar precies de oorzaak van te weten, gelijk hij onder meer in zijn A Letter First
written en A Frvitfvll Sermon (1626) uiteenzet846). Bovendien is alle geschonken kennis van de dingen
Gods nog onvolmaakt, als door een "glasse", en deze zal pas in de hemel voltooid worden847).
Voor Forbes is de kerk een "corpus mixtum", een gemeenschap, waartoe evenzeer mensen, die wel,
als ook die niet de tekenen der uitverkiezing vertonen, behoren. Voor zover hij de formulering "true"
kerk of een equivalent daarvan al gebruikt, beperkt hij vrijwel altijd de betekenis, als Calvijn en
Perkins, tot het hemelse Jeruzalem, het aan God bekende getal der uitverkorenen, dat hij ook,
"Christs Mysticall body" of "Christ and his church" noemt848). Voor de aardse kerk gebruikt hij de
term "our church" of "this church", en het lidmaatschap daarvan heeft hij nooit uitsluitend aan de
"visable" wedergeborenen voorbehouden en hij heeft dan ook nooit het separatistische standpunt
uitgedragen, dat het noodzakelijk is, zich van de Engelse staatskerk af te scheiden. Dat zijn presbyteriaanse kerkopvatting in die kring uiteindelijk onaanvaardbaar bleek, met het gevolg dat hij gedwongen werd zich als predikant der Merchant Adventurers terug te trekken, is zoals boven reeds toegelicht
een geheel andere kwestie849).
Ook de voor de separatistische avondmaalsopvatting typerende radicale visie, dat "neither can the
holines of the sacramentes sanctifie the receavers, especially the unworthy receavers" en dat het
daarom slechts de "saints" zijn, die toegang hebben, ontbreekt geheel bij Forbes, al neemt dit niet
weg, dat hij zijn gemeenteleden, die aan het avondmaal willen gaan, wel aanspoort tot dezelfde
"labour" die hij verlangt in verband met hun wedergeboorte. Voor hem behoren de sacramenten, als
ook de kerk en de ambtsbediening, tot de middelen die God gebruikt om de uitverkorene Christus’
genade te schenken om aldus zijn uitverkiezing te bezegelen, en het is zeer wel mogelijk dat wie in
de ogen van de mensen op het eerste gezicht "wicked" is, door God uitverkoren is. Het conflict tussen
Forbes en Misselden, dat uitliep op de uitsluiting van de laatste van het avondmaal, was in eerste
instantie dat tussen de presbyteriaanse en episcopale kerkregering, gelijk boven uiteengezet is, en kan
niet uitgelegd worden als zou Forbes separatistische opvattingen gehuldigd hebben850).
Kerk en overheid
Als voor Thomas Cartwright851) en Andrew Melville, is voor Forbes de presbyteriaanse kerkorde de
iure divino, door God zelf ingesteld en bevolen. Dit betekent, dat Forbes immer het gezag van
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meerdere kerkelijke vergaderingen erkend, alsmede de eigen rechten van de kerk tegenover de staat
verdedigd heeft. Zulks moge voldoende duidelijk gebleken zijn uit bovenstaande beschrijving van
Forbes’ ambtsloopbaan.
In 1635, een jaar na Forbes’ dood, publiceerde de Amsterdamse drukker Stephen Offwood een
viertal preken van hem, die alle dateren uit de laatste jaren van zijn ambtsperiode en gewijd zijn aan
Paulus’ brief aan Timotheus 8 52). Ze weerspiegelen de toenemende druk op de Engelse en Schotse
predikanten in de Nederlanden, om zich aan het Book of Common Prayer en de Canons van de
Church of England te conformeren en verschaffen tevens Forbes’ verantwoording van zijn weigering
dat te doen. Wat Offwood aantrok in Forbes, was dat deze gedurende zijn gehele leven "the right of
Christ" in Zijn kerk verdedigd heeft tegen bemoeienis van de Engelse overheid, en pogingen van die
kant om "human devices" in te voeren heeft weerstaan.
Forbes’ voorkeur voor deze brief van Paulus komt voort uit de "perfect patterne" en de "onely form
that God allows", dat de apostel hier geeft betreffende de kerk en de taakuitoefening van haar ambtsdragers en daar hebben zowel de kerk als de staat zich naar te richten853). Hoewel Forbes geen namen
noemt, is duidelijk dat hij het optreden van de Engelse kroon (Boswell) en de Church of England
tegen de Engelse en Schotse kerken in de Nederlanden op het oog heeft, als hij het heeft over pogingen van "the Divell ... to corrupt the purity of doctrine, and the service of God in his Church ... to
deprive us of salvation", al betekent dit niet voor hem dat hij zijn heil zoekt in afscheiding van de
kerk van Engeland. Hij dringt er bij de uitverkorenen en vooral bij zijn collegapredikanten op aan
de ogen slechts op Christus, "the Prince of Pastours", gericht te houden en aan Diens optreden
tegenover Pilatus hun voorbeeld te ontlenen. Christus wordt in dit verband, behalve als verlosser, ook
als "a patterne for us to follow his footsteps" gegeven en de lijn van zijn avondmaalspreek doortrekkend bezweert Forbes, dat "unlesse wee serve God, after his example, his blood shal never ransome
us"854).
Forbes plaatst de relatie tussen kerk en staat geheel in het teken der uitverkiezing, al is de aandacht
die hij in zijn latere verhandelingen aan deze kwestie gewijd heeft beperkt. Duidelijk is echter dat
voor hem het koningschap met restricties is omgeven. Dit standpunt werd in het Europa van de
zestiende en begin zeventiende eeuw door veel, meest humanistisch en calvinistisch georienteerde
schrijvers en pamflettisten uitgedragen. George Buchanan, de Schotse opvoeder en leermeester van
koning James VI en auteur van invloedrijke traktaten als De Jure Regni apud Scotos (1579) en Rerum
Scoticarum Historia (1582), verklaarde dat de "nobilitie of Scotland hes power to correct thair
kingis", en Theodorus Beza betoogde in zijn De iure magistratuum in subditos (1574; Franse titel:
Du Droit des Magistrats sur leur Subjects) dat de vergadering der standen de juiste plaats was om
kritiek op het staatshoofd naar voren te brengen. Een regering was volgens Beza gebonden aan een
contract of verbond met het volk, zonder dat onderdanen daar overigens het recht van opstand aan
konden ontlenen. Dat recht hadden slechts de magistraten855).
Op de afhankelijkheid van Forbes jegens Beza is reeds gewezen. Wat de Schotse situatie betreft,
"banding" of "bonding" was daar een oude, feodale traditie, die door de adel gebruikt werd om
zichzelf en hun onderhorigen tegen bedreigingen van oorlogen en vetes te beschermen. Men sloot
dergelijke contracten in tijden van onveiligheid en falend centraal gezag, of uit politieke motieven856).
De "bond", die door de "Lords of the Congregation" (1557) gesloten werd en navolging vond onder
latere Schotse presbyterianen, was aanvankelijk overwegend van kerkpolitieke aard. In latere jaren
deden, zoals reeds opgemerkt, ook de spirituele aspecten ervan zich gelden. Binnen het theocratische
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model van presbyterianen als Andrew en James Melville, John Forbes, John Davidson, James
Carmichael en Robert Bruce was het verbond van vitaal belang als band tussen kerk en staat. Een
bekend thema in veel van Robert Bruce’s preken was dat de oude, feodale "carnall band, of blood
and allya [alliance]" vervangen moest worden door "the spirituall conjunction, be the participation
of the Halie Spirit". Hij kende twee, nauw met elkaar samenhangende vormen van het – in beide
gevallen onvoorwaardelijke – verbond: "as we are coupled with God be faith, sa be the band of love
we are coupled with our neighbor": het sluiten van een nieuw verbond met God betrof volgens Bruce
weliswaar het individuele zieleheil, doch betekende vooral het ontstaan van een nieuwe Schotse
samenleving en verlangde derhalve een herziening en aanpassing van de conventies en wetten van
de staat, waarbij de kerk een leidende rol speelde857).
Schotland kende in de eeuw die op de reformatie volgde een aantal van dergelijke verbondssluitingen en -vernieuwingen. Op het eerste verbond, dat van de "Lords of the Congregation", is boven reeds
gewezen, evenals op de gedwongen ondertekening van de Black Acts in 1584, die door de kroon in
verband bracht werden met "the form of ane band"858). Hier kwam een ontwikkeling op gang die
resulteerde in het National Covenant van 1638, waarbij de Schotten de wapens opnamen om hun kerk
en nationale integriteit te verdedigen. Dit leidde tot afzetting van de bisschoppen - doch niet tot
afschaffing van het episcopale stelsel - en tot de tegen de Engelse koning Charles en zijn kerkelijke
politiek gerichte Bishops’ Wars (1639-1640)859).
Voordat het echter zover was waren er andere verbondssluitingen, zoals in maart 1590, toen op last
van de Privy Council een "general bond" gesloten werd die de ondertekenaars verplichtte in hun
omgeving naleving van de wet af te dwingen. Tegelijk met dit seculaire verbond werd, ter verdediging van de religie, de King’s Confession (1581) opnieuw ondertekend. Vervolgens was er de sluiting
van een "national covenant" door de General Assembly van 1596, die werd overgenomen door de
synodes en classes in het land860). In 1601 herhaalde de Assembly dit, waarbij de ondertekenaars - in
feite de drie "estates" - zich verplichtten het ware geloof te bevorderen en ongeloof en allerlei misstanden te bestrijden. Zelfs koning James, voor wie een verbondssluiting in feite niet meer was dan
een politieke noodmaatregel, beloofde bij die gelegenheid
to abhor all papistrie, idolatrie and superstitioun, and to liue and die in the trew relligioun
wherin he was brought vpe, and whilk was pretched and professit within his realme of
Scotland presentlie"861).
Volledigheidshalve zij hier aan toegevoegd dat dit voor de koning geenszins betekende dat de
prediking van het evangelie politieke en sociale omwentelingen tot gevolg diende te hebben, zoals
de Melvilles, Forbes, Carmichael, Davidson en Bruce hem voortdurend voorhielden. Hoewel in
enkele gevallen de politieke motieven samenvielen, was van een gezamenlijk optrekken van James
en de in feite anti-hiërarchisch ingestelde presbyteriaanse partij noch voor, noch na 1596 enige
sprake, zelfs niet in het geval van de vetes van de rooms-katholieke graven van Erroll en Huntly.
Zoals hij in Basilikon Doron (1599) reeds uiteengezet had en daarna gebleken is bij Forbes’ vergeef857
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se missie naar Londen, wenste James de macht van de adel weliswaar te beteugelen, doch niet te
breken of te vervangen door de tucht van kerkeraad of classis862).
Wat de Engelse auteurs betrof, Dudley Fenner, die hierin verder ging dan Cartwright, beschreef in
zijn Sacra Theologia het bestaan van twee "foedera", een tussen de overheid en God, en een tussen
de monarch en de magistraten onderling, waarbij hij de beginselen van rechtvaardigheid, juiste
wetgeving en behoorlijk bestuur aan het Oude Testament ontleende. Edward Dering wees, uitgaande
van de "covenant"-gedachte, koningin Elizabeth voortdurend op de gebreken en misstanden binnen
de Church of England en op haar verplichting tegenover God en natie om maatregelen te nemen. In
deze kring schrok men echter terug voor de (politieke) consequenties toen bleek dat de monarch niet
bereid was aan alle wensen tegemoet te komen863).
In het Schotse politieke klimaat lagen de verhoudingen anders, want daar kende men een George
Buchanan, voor wie slechts een gekozen monarch legitiem was die bovendien aan de termen van een
"covenant" gebonden was en voor zijn daden ter verantwoording kon worden geroepen – zoals in
1567 geschiedde; een John Knox, die vanuit ballingschap niet slechts de adel maar de gehele Schotse
samenleving trachtte te mobiliseren om, tegen Mary de Guise in, naleving van een nieuw verbond
af te dwingen en de reformatie van kerk en samenleving door te voeren, en ook een Robert Bruce,
die als predikant van Edinburgh openlijk twijfel uitsprak ten aanzien van de legitimiteit van James’
koningschap864).
In Engeland daarentegen bleven, behoudens enkele uitzonderingen, de ogen op de kroon gericht.
Hoewel men de enerzijds eenhoofdige, episcopale kerkleiding afwees stond men anderzijds zeer
huiverig tegenover de gedachte het volk een actief aandeel te geven bij de opbouw van een "godly"
kerk en samenleving of de tenuitvoerlegging van de sancties van een "covenant". Men wenste beide
extremen te vermijden. Cartwright weerlegde beschuldigingen van ’democratie’ van de kant van
aartsbisschop Whitgift (1583-1604) met de opmerking dat
wee doe not permitte either examination or election off the ministers to every multitude
and blinde assemblie: but unto those onely which make an open and cleare profession off
the trewthe865).
Walter Travers betoogde zelfs dat eenmaal gekozen ambtsdragers in de kerk zich weinig van de
gemeenteleden meer behoefden aan te trekken daar
after that they had once given the helme into the handes off certen chosen men, this power
no longer belonged unto all, but only to thos who wer chosen by them to steare and governe the churche off god866).
Verbondsluitingen in Schotland waren daarentegen nationale gebeurtenissen, die vaak onvrede met
het optreden van de kroon - met name na 1596 - tot uitdrukking brachten. Dit kwam ook tijdens
Forbes’ veroordeling naar voren, want op zijn proces in Linlithgow (1606) bracht hij de koning het
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verraad der Gibeonieten in herinnering en de straf die God daarop liet volgen. Hij wees James op het
"covenant" dat God met Schotland gesloten had, en dat
this solemn covenant, the King, and all his subjects, at his command, had renewed with
God Almightie, that they should adhere constantlie to the true Reformed Religion, and
established discipline of this Kirk, all the dayes of their life, under the paine of endles
condemnation in that great day of the Lord; and let the King take to heart what befell the
posteritie of King Saul, for his breake[ing] of not such an oath as the covenant of God
with Scotland867).
Zowel in zijn Certaine Records als ook in zijn op het continent geschreven werk wijst Forbes er
tegen de achtergrond van deze verbondsgedachte op dat overheden, prinsen en monarchen hun macht
van God hebben ontvangen. Die macht is derhalve nooit absoluut, want elke heerser dient zich voor
God te verantwoorden. Een onderdaan hoede zich er daarom voor God te beledigen ten einde een
vorst te behagen en in dit verband waarschuwt Forbes ervoor dat wie slechts op Gods genade vertrouwt doch voorbijgaat aan Zijn wraak als afschrikwekkende dreiging "make shipwracke of faith,
and not walke with an upright heart before God"868). Forbes en veel tijdgenoten neigden er toe wetten
en uitspraken van heersers en rechters zozeer als mensenwerk, en derhalve zozeer als verre van
volmaakt te beschouwen, dat ze die pas accepteerden nadat ze zich ervan overtuigd hadden dat die
niet in strijd met Gods Woord waren. Forbes, Melville en andere presbyterianen verdedigden de
rechten en vrijheden van de Schotse kerk weliswaar met een beroep op de Schotse wetten en tradities,
doch toen die verdediging faalde betekende dat niet dat ze hun standpunt herzagen. Want in laatste
instantie konden wetten van een land of gerechtelijke uitspraken noch de kerk, noch het individuele,
wedergeboren geweten binden en koning James heeft dit zeer goed ingezien. William Perkins ging
zelfs zover te beweren dat slechts de wedergeboren christen in staat was de juiste betekenis van de
wet te begrijpen869).
Daar tegenover staat dat Forbes ook de anabaptistische afwijzing van alle aards gezag afwijst, want
de ordening van de samenleving, de hiërarchie van rangen en standen, armen en rijken, dommen en
dwazen, bestuurders en bestuurden is volgens hem door God zelf ingesteld. Onderdanen zijn verplicht zich niet tegen hun overheden te verzetten, ook al zijn die wreed of slecht. Dit neemt echter
niet weg dat er wettige middelen, zoals het Parliament of de hogere magistratuur, zijn om slechte
monarchen tot inkeer te brengen, doch indien deze geen verbetering brengen dan blijft slechts de
mogelijkheid onrecht geduldig te dragen want niet zelden is een wrede overheid een straf van God
voor een volk870).
Dat neemt echter niet weg dat niets ter wereld God kan beletten Zijn wil uit te voeren. Niets of
niemand kan de uitverkorenen van hun bestemming afhouden, daar alle dingen, zelfs de duivel,
meewerken aan de uitvoering van Zijn voornemen en ondanks alle verdrukking zal God Zijn kerk
beschermen. Is dat niet in de Nederlanden, dan toch zeker "in some obscure places", waarmee Forbes
wellicht verwijst naar de uittocht van veel geestverwanten naar New England871). Men hoeft derhalve
in het geheel niet bang te zijn voor een goddeloze overheid en kan met een gerust geweten haar
bevelen negeren, indien die uitdrukkelijk in strijd zijn met Gods wil. Christus zelf heeft hierom zijn
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leven verloren en radikaal klinkt Forbes’ advies, dat "wee must be willing, to lay downe our lives,
rather then to suffer any to be the King of Saints, but Christ alone"872).
Het gevoel van onkwetsbaarheid jegens aardse machthebbers en tegenstanders, dat volgens Forbes’
The Saints Hope, A Treatise en andere werken, de vrucht is van de uitverkiezing en zich volgens hem
in de regel manifesteert in een quietistische levenshouding van volharding en berusting, leidt hier tot
de plicht een vlammend protest te richten aan het adres van hen, die zich vergrijpen aan Gods kerk873).
Het koninkrijk van Christus is niet van deze wereld, het is geestelijk, zodat Zijn dienaren nederig
moeten zijn. Hun stijl van preken dient "plain" te zijn, welke eis, waaraan Perkins een volledige
verhandeling gewijd heeft, typerend is voor het puritanisme874). Ze mogen nooit wereldse macht,
"pompe" en eer nastreven, want "the lesse we are in the world, and the lesse we are like to men in
worldly honour: the more like we are to the sonne of God" en in deze zin adviseerde hij de aartsbisschop van Canterbury, William Laud, tijdens hun ontmoeting in Londen, eind 1633875).
872
873
874

875

Forbes, Fovr Sermons, 16, 17.
Ibidem, 18-22. Idem, The Saints Hope, 114-118.
Idem, A Frvitfvll Sermon, 41, 42. Die verhandeling was: William Perkins, Prophetica. (Cambridge, 1592). Het verscheen
in 1606 als The Arte of Prophecying Or, A Treatise Concerning the Sacred and Onely Trve Manner and Methode of
Prea chin g . Zie: Breward, Perkins, 327-349. Ong, Ramus, 212, 213. Haller, Puritanism, hoofdst. iv. Wright, "William
Perkins", 171. McKim, "The Functions of Ramism in William Perkins' Theology", 510-512. Ook Ramus wees op de
noodzaak van een "plain style", Rechtien, "Antithetical Literary Structures", 51.
Forbes, Fovr Sermons, 26-28.

Chr.G.F. de Jong (www.cgfdejong.nl)

135

DEEL V. BIJLAGEN

JOHN FORBES (1568-1634)
1. John Forbes aan ? [s.a., s.l.]
In the year of our Lord 1607: Being in the toun of Rowan in France and meeting with Monsieur
Figureus that ancient and famous divine and pastor at that time of the reformed church of that city:
vpon occasion of certain speaches that were betuix vs he did make relation to me of this subsequent
history.
After the counsell of Trent was ended in the time of Pius 5. there was a consultation had in Italy by
the Pope and Cardinalls for vtter extirpation of all reformed churches in Europe. And to this end vnto
every prince of the Romish religion a certain parte and province designed wherein he should put the
said resolution in practice. Amongst the rest Britain was designed to the king of Spain.
The death of Pius 5. hindered the present prosecuting of this designe, and his successour Gregorius
13. did suffer it to ly dead for the reasone afterfollouing. So that till Clemens 8. time the short
continuance of other Popes did keep it from execution: But he reveived it and set himself to have it
accomplished who having of neu ratifyed the said bloody resolution by his hand and seal and the
hands and seales of the Cardinalls, the onely difficulty stood in this, to make choise of a trusty
messinger whom they should send to all the princes of the Romish religion to make them vndertake
the execution and binde them thereto by sealing and subscribing the said ordinance.
At length is chosen a gentleman of good parts being near in blood to the Cardinall Baronus who
vnderstanding himself to be ordained for such a businesse conceaved much greef and sorou of heart
becaus he was (vnknown to them) of the reformed religion. His greef being remarked by his sad
countenance and cariage of these who were his familiars they did speak vnto him wondering that he
for such trust concredeit to him above all men in a matter of such moment had in their judgements
so great cause of rejoiceing should thus manifest such sadnesse. at this their speach, he in his greef
vnadvisedly vttered this answere: that he was so far from esteeming that employment a reasone of
joy that he accounted it a just occasion of greef.
This his answere being by them related to the Cardinall Baronus he called him and after some bitter
words demaunded of him why he had spoken so. He finding himself like to be snaired by his own
words, did wittyly avoid the danger by alledging that the reason moving him to say so was the fear
which possessed him of some great discreddeit which might befall vnto him through disappointing
the hopes conceived of him by not carying himself in so weighty a charge so wisely and prudently
as both the matter it self and trust reposed vpon him required.
At this answere Baronus thinking he had spoke the truth suspecting no such thing of him that he was
of ane other religione praised him for his sollicitude and care and willed him to be in readynesse for
his jurney within three dayes.
At the end of these three dayes he received his commission together with the decree and letters to
all princes. And is directed first to take his jurney to Spain to begin with the most Catholick king, and
so departing from Rome with tuo or three servants was accompanyed a dayes jurney by diverse of
his familiar acquaintance. All this time whill they were in his company he did manifest no token of
sadnesse in his behaviour, but they being returned from him he found out occasions also to send back
his servants to free himself of all company, which being done finding himself in great perplexity
betuixt these tuo grivous tentations, either to be the instrument of vtter ruine to the truth and true
churches of Christ or then to forsake the countrey, inheritance, freinds, honours and all he had in this
present world. He resolved to retier himself out of the highway and to repair to ane obscure village,
where he might give himself for three dayes to fasting and prayer to beg direction and resolution from
God.
Thus having spent that time it pleased God to strenthen his heart against the care of his worldly
estate, and to make him determine and resolve to forsake all and to reveal that bloody conspiracy to
the churches of Christ, and to cast himself in the hands of God and their hands for his future estates.
Thus concluding he turned his face from Spain and toke his jurney to France and therein to Paris
where at that time remained the sister of king Henry the fourth a religious Princesse afterward
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dutches of Loran, and had the forsaid Monsiour Figureus for her preacher vnto whom as one then of
greatest fame and accounpt amongst the churches of France he addressed himself and after diverse
refuisalls of admission vpon suspicion being admitted, did declare vnto him the whole conspiracy
and delivered vnto him the sealed decree with his letters of commission sheuing that he was of the
reformed religion and had been so from his youth: desiring that by his meanes some means of mantinance, and security might be provided for him during his dayes.
Monsiour Figurus being astonished at the wonderfull providence of God in fostering some of his
own children in the midest of Babylon and that to so confortable ane vse for his churches safety,
Reasoning with him did give him occasion to relate vnto him this other subsequent history touching
Gregory the 13.
He told him that even this Gregorie was of the reformed religion and many others in Italy and even
in Rome it self and that they had keeped a continuall exercise from their youths in practise of the said
reformed religion in their secreet meetings and conferences having been brought vp in company with
the said Gregorius 13.
Furder that when this Gregorius came to be Pope he did exhort him seing he had non the place and
power to reforme the abuses of the Romish churches and to restore religion the own integrity and
purity. To whom Gregorius answered, That he kneu by attempting such a thing he might ruine
himself but nowayes benefect the church. becaus of the desperat cace and condition of all things at
that time, Onely this he promised him that so far as he could the reformed churches should not in
his time by his occasioning suffer any evill, and that he should leave some monuments behinde him
wherby the world might have occasion to knou his disagreement from the wickednesse and errours
of the Church of Rome, and that church to knou her errours, Of which he did declare tuo evidences.
The first was the alteration of the Calendar and beginning of the year, concluding thereby the church
of Rome her errour in all her holy and festivall times. The second was his edition of the missale
Romanum, In which neither prayer to the dead nor for the dead is to be found, but a certain petition
to God that as he gave these holy men grace to serve him in their time, so he would to do them that
were then alive, and as he did hear their prayers in the dayes of their flesh, so he would theirs who
then lived, which edition for this cause by subsequent Popes was vtterly destroyed so that none of
them was to be found, but he gave one of them to the said Figureus.
These things being past in conference betuix them, A course was presently taken to provide for his
intertainment and for adverteising all reformed churches by letters that they should take heed vnto
themselves and arme themselves against the forsaid danger.
This is the substance of that which that worthy man Figureus did relate vnto me at that time which
stirred vp in me a mervelous desire to se the persone if he were alive who had done so worthy and
gracious a worke for Gods glory and good of his church: whereby I was bold to entreat M[onsieur]
Fegureus to let me knou what course had been taken for the man, and in what place he did live, who
told me that first he was committed to the duke of Bullion with whom he remained at Sedan vntill
the time that Henry the 4. went against Sedan to beseedge it [1606]. Then for his greater security he
was sent to Hoydolberg where he was at that present honorably intertained by the Prince Palatine
father to the king of Bohemia vnknoun to any man who or what he was, having his loodging aparte
by it self with servants to attend him and horses. with whatsoever was needfull to a man of quality.
Vpon the knouledge hereof I told M[onsieur] Figureus, That I was resolved by Gods grace to go
purposely to Hoydelberg to se and speak with him. M[onsieur] Figureus did shew me that I might
well se him, but it would be hard for me to move him to enter in any conference except he did give
me some word from him to secure him, which also he did give me. And therevpon taking my fittest
opportunity I went first to Suitherland and from thence doun the Ryn to Hoydelberg where I sau that
man, spoke with him, and received the assurance of the truth of all this former narration out of his
own mouth to my great satisfaction and confort.
sic subscribitur
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Jo. Forbesius
This is ye true Copie of ye autograph wreiten with mr Forbes own hand w[hi]ch autograph I did see
w[i]t[h] my eyes. sic subscribitur
Jo: Burnet876)

MS Rawlinson, Letters, no. 105, fols. 125, 125v, Bodl. L. .

2. John Forbes aan koning James, [d.d. Middelburg, oktober 1608]
To the King his most Excellent Maiestie.
It may please your Sacred Ma[ies]tie
As I had resolued to trouble your M[aies]tie no moir, your M[aies]tie not willing to heir from me any
moir, so did I think that no man suld haw bein so malicious whom my bypast troubles suld not haw
stayed from seiking my forder harm bot now heiring that the conservitour suld inform your M[aies]tie
of traducing speaches vttered be me aganst your Ma[ies]tie I most craw pardoun of your hienes to
declar my innocencie. the lord hes laid this law vpon me that I suld not speak evill of the prince of
my peple the conscience of whiche dutie hes dois and still I hoip by Gods grace sall inforce me to tak
head to my speaches of your Ma[ies]tie althocht ther wer no man to controll me and besyd the
testimonie of my awin conscienc I knaw ther is no plac wher I haw bein nor princ or any vther
persoun with whom I haw conferred bot can and if neid beis, wil witnes. wher constantlie I haw stand
to the defence of yowr Ma[ies]tie honour aganst all sinistrous ather reports or conceits of men even
speciallie in that sam wherin I am now traduced nether ever remember I that euer to any I did speak
any thing that micht haw giffin the smallest occasion to forge suche a calumnie except only that
conference twiching yowr Ma[ies]tie whiche wes betuix the conservater and M[iste]r Robert durie
and me in the conservatours awin chalmer; wherin he with vs and we with him lamenting the preiudic
that every wher amang guid men did aryse to yowr Ma[ies]tie for the to gryt favour, and clemencie
vsed to the aduersaries of gods treuthe yowr Ma[ies]ties most bitter enemies and the harder dealing
with yowr Ma[ies]ties most loving subiects professing the sa[i]d treuth with yowr Ma[ies]tie. and so
falling to speak of the Iudgments of men I did schew him that I had sein on who passing to Ingland
did affirm. that he did carie thither letters from rome wherby he had wrocht gryt preiudic in the harts
of many in France wherwith being greved I did communicat this my greif to the conservitour even
desyrous that yowr M[aies]tie micht knaw it lyk as he did in no les measour lament the sam inconvenient to me. bot that I euer did speak that yowr M[aies]tie had changed with the pop letters. or that
I did affirm this report of this man to be trew or did thervpon traduce yowr M[aies]tie to any creatour
if he or any vther can proue it then do I not refuse the deserued punischment and what wes my part
toward yowr heines in that speche to the conservatour his awin testimonie givin me at my departing
and taking of his leue whiche he wold haw me to tak in testimonie that he esteimed me a faithfull and
876

Arch Eng. Kerk, Amst., P.A. 318, no. 105, d.d. 25 oktober 1631, G.A. Amst. noemt een zekere John Burnet, koopman te
Amsterdam en waarschijnlijk voormalig lid van Forbes' gemeente. Venn, Alumni, noemt een John Burnet, M.A. 1658, rector
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loyall subiect to yowr M[aies]tie ar sufficient to cleir me of all calumnie for besyd his favorable vsing
of me at my being heir he did dismise me at my going away with als honest a testimone as he culd
giw to the most faithfull servand that ever did serw yowr M[aies]tie and not only so bot promised to
mak it knawin to yowr Ma[ies]tie what faithfull dutie I had keiped in all parts towards yowr heines
so that by no man culd I haw looked of that man any report to be spred to my preiudice the lord
forgiw him. and mak yowr M[aies]tie wyse to discern suche flatteries for so long as yowr M[aies]tie
is willing to heir evill of yowr servants ther sall neuer be wanting who sall invent calumnies to our
harme nather speak I this to obtain the benefect of my peacable returning to my countrey for sence
yowr M[aies]tie is not resolued to grant I haw resolued to bear with the los of it till it pleas the lord
to inclyn yowr M[aies]ties hart to forder clemencie bot althocht I never return yet mynd I by gods
grace to proue no les dutefull and faithfull in all reverence loue and obedience to yowr heines then
if I did inioy all the favour your M[aies]tie can yeild me for I do not as vthers respect yowr M[aies]tie
for gain nor peace nor countrey nor any commoditie wordle so mutche as for conscienc and that carie
I with me whithersoeuer I go. I hoip the lord sall giw me this grace to loue him, and to honour the
king alwayis. if yowr M[aies]tie had pleased to heir my self befoir this tym yowr M[aies]tie wold haw
had better pruf of my honest and vpricht hart to yowr heines bot senc yowr M[aies]tie will nather haw
me nor my laboris I rest in patienc, still faithfull thocht never imployed and yowr M[aies]ties ever
althocht forsaiking still loving and honowring yowr heines althocht yowr M[aies]tie both suld hait
me and procur my schame. praying to God to blis yowr heines and prosper yowr throne and continew
yowr posteritie theron to the end and to confound all yowr M[aies]ties enemies and evill willers and
in tym expedient to mak knawin to yowr M[aies]tie who ar faithfull and who not the sur mercies of
Dauid be with yowr M[aies]tie for euer.
your M[aies]ties most humbl and obedient servand
most vniustl[ie] oppressed and vndeservedl[ie]
traduced,
M[iste]r Jhone Forbes.
Adv. MS. 33. 3. 12. vol. 15, no. 53., N.L.S.
3. John Forbes aan James Melville, d.d. Middelburg, 15 oktober 1613.
Ornatissimo et doctissimo viro D[omino] J[Ames] M[elville] Christi servo in Evangelio
Accepi tuas literas vir clarissime, scriptumque tuum adversus Saravii argumenta877); quod mihi quam
maxime placuit: cujus publicationem serio maturandam existimo, vt tempestive istius hominis
veneno cujus haustu non pauci hactenus periculose laborarunt obviam eatur, vulnera jam facta
curentur et futura caveantur. Nisi ad Patruum mittere mandas ego certe hic proelo subijciendum
curassem: nec ineptam credo putassent hanc festinationem alii. sed in tuis nihil sine te. Quod de tuo
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Hiermee kunnen bedoeld zijn: H. Saravia, De diversis ministrorum Evangelii gradibus, sicut a Domino fuerunt instituti,
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ab episcopis exoptati et postulato reditu, et de nobis etiam revocandis proposito scribis; semper
expectabam. et sane miror jam confirmato ipsorum tyrannide, eos tam diu hoc determinatum et
praestitum consilium distulisse. nisi forte quod omnibus in aperto scelere versantibus solitus obvenerit: vt nunquam se satis firmos nec tutos credant qui sibi male conscii ab omnibus metuunt.
Quam misera pectora quae in perpetuo et metu et sollicitudine posita, nec carere commode, nec
secure frui nobis possunt. Quis sapiens hanc ambiret gloriam, quae sibi nunquam sufficiens, per se
nunquam firma, solidam pacem non confert habentionis sed continuo augit metu. An nos in illis
istud, cujus ipsi vanitatem sentiunt; vultus vel vnius voculae subsidio confirmabimus. Absit vt quae
in se verae virtutis non habent, turpitudinis suae tegumenta et infirmitatis fulcra a nobis accipunt.
Sinamus istos : et eos mox videbimus , quod a Deo non est nullis hominum viribus ab interitu
conservabitur. Fraudes illorum ne metuamus, sed in illum conjectis oculis qui superne sedens cuncta
gubernat; et ad bonum omnium illum diligentium dirigit, corda vera fide firmemus. . qui repurgata
ipsius arca, palcam istam, et ista domus suae igne furoris sui consumet. Durimus et nos ad meliora
tempora servemus; dabit Deus his quoque finem, qui nobis principium vector, dux, semita, terminus
idem. Huic fideli Creatori et Redemptori, et corpora et animas secure committamus: nunquam nos
deseret nec derelinquet; nec sinet nos istorum fraudibus falli: aut viribus opprimi. Quod si etiam
adhuc graviora nos perpeti pro veritatis suae propugnatione voluerit meminerimus nos nondum ad
sanguinem restitisse adversus peccatum decertando; et ne parvi faciamus castigationem Domini, in
qua se nobis vt filiis offert. Magno certe me maiore, sed metu nullo affecit A[ndrei] D[uncanis]
infirmitas, qui tam multa passus frustra; nec iis addet quibus accessit, nec nobis auferet vires quos
deseruit; vtpote qui in illo nec stamus, nec labimur; quam sibi detraxit imponet nobis coronam. Nihil
inexspectatum accedit. saepe monui vt nos adversus hoc non minus quam alia obfirmarem scandala.
hominem in aula evasisse morum ineptissimum judicium nihil moror, neque manet in re minima
episcoporum triumphos, non his impellimur ventis qui vero nitimur fundamenta. Nos aliter Christum
didicimus; in conversatione, judicio fide et professione non ab hominibus sed a solo Deo pendemus;
quippe qui sciamus . qui suo tempore in lucem proferet justitiam nostram. quod si ad tempus sibi
victores videantur, sentient tandem eos qui in malo vincunt, in suam perniciem vincere.Interea tamen
cavendum nobis ne pacem et libertatem a principe oblatam temere videamur contemnere. Sed si
libertatis externo fuco in servitutem non solum carcere et exilio, sed quovis corporis periculo deteriorem pelliceunt: detecta frauda corporis libertas animae servitute non est redimenda.
Mallem legitimi principis captivus manere quam illegitimorum Dominorum mancipium fieri: Justi
Regis injusta vincula, quam insignia ferre et gestare magis aequa et honesta conditio. illic enim
Christo hic vero : Sed nimis te obtundo, qui mihi talia dabes, non ego tibi. Audax certe nimium
mihi videor, quum quae mihi ad te scribenti exciderint verba revolvo; majorem fortasse modestiam
desiderares in filio erga parentem. Sed dolor simul et indignatio ex rerum presente statu deploratissimo bonorumque conditione miserrima, quibus nulla corporis libertas absque animae servitute conceditur haec mihi etiam non cogitanti extorserunt. Tu veniam dabis et quis sit rerum tuarum exitus
rescribis, et si quis solatii sit nobis impertiri non dedionaberis, te tuaque omnia assidue et serio Deo
et patri nostro commendo; idque vicissim a te fieri postulo, vt inoffenso gradu cursum perficere
concedat, sibi incolumes conservet, Vale perpetuoque gaudio et pace spiritus fruere.
Tui amantissimus et observantissimus
Jo: Forbesius
Middelburg. 15 Octob[ris]. 1613
Dc. 6. 45, 326-329, E.U.L.
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4. John Forbes aan koning James, d.d. Middelburg, 24 juli 1616.
To the king his most excellent M[aies]tie
Pleis yowr M[aies]tie
The dett of thankfulnes wherin I ever remaine oblidged vnto yowr M[aies]tie for the benefit of helthe
and lyf preserved and for that whiche is moir then bothe helthe and lyf, yowr M[aies]ties gratious
accepting me in yowr princly favour and protection as a good subiect, doeth still force me to schew
foorthe some evidences of a hart wholly addicted to yowr M[aies]ties serveice, and filled with a desyr
to manifest all willingnes, in most inteir affection, to do that dutie which I am never able to performe:
trusting that yowr M[aies]tie in so great things will esteim it sufficient to haw willed: seing from so
base and low a worm, no condigne action, of so high a M[aies]tie, can proceid to ansuer in any
measur so highe a favour. I haw laboured to mak others know what I haw found: in suche sort, that
the wordle wantethe not witnesses of yowr Highnes clemencie towards me. and yet mynding to leaw
moir constant records of my thankfull remembrance I purposed to haw begun, by sending a litle
treatis (whiche I haw wrytten at the desyr of the company of Merchand Aduenturers and is now
printed by them) touching Iustification vnto the wordle vnder the schaddow of yowr M[aies]ties
favour; thinking that yowr highnes would not refuse the patronadge of my work since yowr M[aies]t[i]e hes receaved my self in yowr gratious protection. but vehement desyr to pleas causing alwayis
fear to offend. I durst not aduentur without licence. And therfoir haw send that litle work to be
considdered and censured by yowr M[aies]tie, that if yowr Hy[gh]n[es] find it worthie, and so permit,
I may ad vnto it a dedication as a record of yowr M[aies]ties favour and a small token of my thankfulnes for it. if it receaw yowr M[aies]ties approbation it shall not be affrayed nor I asschamed of the
censur of others. I keip it vp vntill I know yowr M[aies]ties mynd, humbly attending yowr Highnes
direction and desyring if it may stand with yow M[aies]ties pleasur that yowr Highnes prohibition
may stay all withing yowr M[aies]ties dominions from printing or causing print this treatis or suche
others as I shall happen to wryt without my owen consent. for as I purpos godwilling to publishe
nothing but that whiche shalbe approved of yowr M[aies]tie so I would humbly intreat this favour
that I might haw chose of the printer. And so in all loving reverence kissing yowr M[aies]ties hands
I ceas not to pray for yowr M[aies]ties long and prosperous Reigne. Middelbruch 24 July. 1616.
yowr M[aies]ties humble and affectionat
subiect and servitour
Jo. Forbes
Adv. MS. 33. 1.3, vol. 17, no. 47, N.L.S.
Laing, Original Letters, II, 478-479.

5. John Forbes aan koning James [na juli 1616].
Sir,
It may pleas yowr M[aies]tie that in thankfull acknowledgment of yowr hienes lait favour I cam to
offer the lyf therby vnder god preserued, vnto yowr M[aies]ties serveice: hoping that partly by
intercession of others, partly by my owen declaration of my innocencie, manifestation of my dutifull
acknowledgment of yowr M[aies]ties supremacie, humble recours to yowr M[aies]ties most wys and
equitable Iudgment, and earnest supplication for favour: to haue found a gratious acceptance. But
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since this is not the acceptable tym, I will in patience attend the day of yowr hienes favour. conforting
my self in my trouble withe the inward testimonie of my sinceir and vnfained affection toward yowr
M[aies]tie, and vpricht intention to perform all dutifull serveice, therby indeavoring to deserw yowr
M[aies]ties favour. Hartly sory for yowr M[aies]ties so long continowing displeasour, and that the
continowance therof should stay yowr hienes from reaping the fruict of yowr owen work, whyls yowr
M[aies]tie refuseth to mak vse of the lyf whiche ye haw preserved. But yet trusting that the truthe of
theis things touching our proceidings whiche I haw presented to yowr M[aies]ties gratious consideration, shall mollifie yowr M[aies]ties mynd and remoue the hard conceat and wrathfull displeasour
not without caus conceaved by yowr M[aies]tie in respect of the sinistrous information and relatione
of others who haw wronged bothe yowr M[aies]tie and vs: and that in convenient tym yowr M[aies]tie shalbe moved to crowne the work of yowr owne clemencie, by wouchaffing the confort of yowr
royall favour wher ye haw wouchaffed lyf. I still continow in humble supplication for it: and that in
the mean tym it may pleas yowr M[aies]tie of yowr ever patent bountie and clemencie to all for the
futur preservation of my helthe restored, to renew yowr M[aies]ties licence of repairing to yowr
M[aies]ties dominions as neid shall requyr vpon the conditions contained in the former. thus praying
to god for preservation of yowr royall person increas of honour a prosperous raigne the confusion of
yowr enemies and confort of yowr M[aies]ties peace to thois that loue yow I rest
yowr M[aies]ties ever loving and
humble servitor,
Jo. Forbes
Adv. MS. 33, 1. 3, vol. 17, no. 25. N.L.S.
Laing, Original Letters, II, 479-480.

6. John Forbes aan Robert Boyd of Trochrigg, d.d. Middelburg, 10 mei 1618.
To the right reverend his speciall loving brother in the lord m[iste]r Robert Boyd of Trochrege,
principall of the Colledge of Glasgou.
Right reverend and heartily beloved brother in the lord, my love and duty remembered, I am glad to
hear of your good health tho it pleaseth the lord to exercise us here w[i]t[h] sicknes. I thank God I
my self nou enjoy tollerable health; But my wife, and divers of my family, are still troubled w[i]t[h]
sicknes. Hitherto since my dwelling in this toun my house hath never been free from sicknes. he that
sends it Knoues we have need of it. By this you may consider if we would condescend to returne
home, if so be we did see the Lord preparing the way to us. But rather or we stirr a foot hence
w[i]t[h]out him, we are ready to endure what more it shall be his pleasure to lay upon us. we should
indeed have the more heart to come home, if all things wer at peace. For my oun part, I neither desire
to see, nor to be a partner any more of the troubles of our church. if I could be an instrument of peace,
I wish I might w[i]t[h] the Loss of my life procure it. But the Lord knoueth, what is meetest. Here
we are in good hope of queitnes, within short time; for the better side prevails daily more and more.
as for the neuse here, ye have heard of the States acknouledging Spain, they are mere forgeries.
concerning your former letter and book sent back with it I received them but very late in the year that
I could not by any means return you answer till nou. the book you Desire to be sent to you for it, to
wit Isaci Pontani878) Historia Belgarum, is not here; but he hath written De Rebus Amstelodanensibus,
878

J.I. Pontanus (1571-1639) was van 1606 tot 1639 hoogleraar fysica en wiskunde te Harderwijk, doch hield zich
voornamelijk met geschiedschrijving en filologie bezig, Jensma, "Uit het huis van Arcerius", 456, 460.
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only; and that book I have caused seek for you, whilk I suppose to be the thing which you mean, and
nou I hope ye shall receive it w[i]t[h] the rest ye have written for. at least so many of them as are to
be had, for I am nou God willing to go myself for London, and have left directions for your books
which are promised to be delivered, within 8 dayes, to him who brought your letter, q[uho]m I
convoyed to the bookseller, and caused him assure him a certain day on which he should, undoubtedly receive them. Scaliger De Emendatione Temporum is not come furth879). He lyeth in Rephalingius
hands880). if the bookseller cannot find Isacus Pontanus for you, I have caused him provide Nicholaus
Clemangis Opera in place of it881). But q[uh]i[c]h of them so ever you receive they will cost more
than the book you sent back. I long to hear from you something more concerning your judgment of
that litle Treatise I sent you. for I shall not be ashamed to be taught by you, and informed in q[uha]tsoever mislyketh you, either in the order or the matter therof. (this is Mr Forbes on Justification
lately printed882)) for we both love and labour to learn daily. so commending both you and your
travails to the blessing of God, I rest
your most assured loving
brother ready to serve
you in the Lord
according to my pouer
Middelbruch 10 May. 1618.
Jo. Forbes.
Afschrift in: MS. Gen. 1209, fols. 77-78. G.U.L.
Wodrow, Collections, II, 139-140

7. John Forbes aaan Sir Dudley Carleton, d.d. Middelburg, 22 november 1620 o.s. [2 december
1620].
Right hono[ra]bl[e] my very speciall good L[ord]
it hath pleased god to bring my Lady yowr L[ordship’s] best beloved in saiftie to theis parts wher
mynding to repos hir self this night after hir toyll and travell by sea and to morrow to go for Campheir ther on frydday godwilling to set fordwards to dort wher it is hir La[dyship’s] earnest desyr that
yowr L[ordship] should meit hir on fryddy at night. it hath pleased hir L[adyship] to will me to hasard
this letter vnto yowr L[ordship] if so be it may possibly com vnto yowr L[ordship’s] hands in tym
that yowr L[ordship] may satisfie hir desyr. schee is weill god be praised with all hir company and
was mutch cheired to know of yowr L[ordship’s] good helth by my report as having so latly sein
yowr L[ordship]. In my departing from the hag the pensionar of delph did speak with me at delph on
thursday morning to whom I did schew in what cace the companies affairs did stand and willed him
to advys the town of delph to mak yowr L[ordship] ther freind as whois advys would be of great
879
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De filoloog J.J. Scaliger (1540-1609) was van 1593 tot 1600 hoogleraar te Leiden.
I.e. Raphelengius, uitgever in Leiden.
Mogelijk Matthieu Nicolas (de) Clemangis, Clemanges of Clemengiis, jongere tijdgenoot en geestverwant van Geert Groote.
Hoogleraar in Parijs en voorstander van het conciliarisme. Diens werk verscheen in de Bibliotheca Veterum Patrum (Parijs,
1575, 1579), een verzameling van 220 auteurs van alle eeuwen en uitgegeven door M. de la Bigne. Zijn kritiek op de kerk
was dusdanig, dat in de tweede editie van de Bibliotheca (1589) zijn werk, getroffen door de censuur van de
Rooms-Katholieke Kerk, weggelaten werd.
Zie Deel VI, nr. 4.
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weght with the company and of no small moment with his M[aies]tie to mak him and them lyk of the
plac which should be recommendet by yowr L[ordship] vnto them. lykwys I willed him to caus them
send a speciall man with all diligenc vnto London to offer ther town vnto the company with sutch
preveledges as they should requyr being in ther power to grant. I doubt not but they haw spoken yowr
L[ordship] befoir this tym if not they ar too negligent considdering how earnest ther nighbour towns
ar to draw the company vnto them for in my passing som English at Rotterdam wer very instant with
me to speak with the magistrats or to stay so long till they might aduertis them of my being ther but
I refused and did hast my self away to eschew ther conferenc. I haw had also som request from dort
to the sam effect therfoir they of delph shall do weill to prevent ther offers and to be the first that
shall schew that goodwill towards the company. thus my humble dutie and servic remembred in all
loue vnto yowr L[ordship] I commend yowr L[ordship] to the grac and blissing of god.
yowr L[ordship’s] humble servand in
Middelbrugh this weddnesdy the
most sinceir affection to be
22. November 1620. old still.
commanded
Jo. Forbes
S.P. 84, vol. 98, fol. 77. P.R.O.

8. John Forbes aan Sir Dudley Carleton, d.d. Middelburg, 27 november 1620, o.s. [7 december
1620].
Right hono[ra]bl[e] and my speciall good L[ord]
I did wryt vnto yowr L[ordship] of that which passed betwix the pensioner of delph and me in my
way comming my soir secknes at my Ladyes departing did scarc suffer me to blis hir hienes from my
bed. it is now god be praised som better yet not so but that I must keip my bed and wait moments for
wrytting now a lyn and then a lyn. I haw received a very serious letter from the Burgemasters and
Senat of Roterdam to procur the favour of such credit as they think I haw with the company to ther
forderanc with larg profer of all suche priveledges as any plac in holland shalbe able to grant them
with all curtesie and kyndnes that shall ly in ther power to schew them. this letter I haw communicat
with non except M[iste]r deputie Bennet and my ansuer to them is this that I could not ansuer them
at lenth by reasons of my vehement secknes and wheras besyds ther letter they had deputed two old
burgemasters to com to Middelbrugh to wit Cornelis Claes van driel and Henrick Willemes Nobell.
I haw schewed them that they shall do weill to send non heir both for eschewing the displeasour of
the town of Middelbruch who can lyk of non that shall com so tymly within ther owen town to labour
a matter so ungratious vnto them. as also to preserw suche as ar ther freinds amangst the company
from the indignation of them of Middelbrugh. but if they will send any deputies they must send them
directly to London to deall with the company ther in respect ther earand can not be promoved by them
in this plac the wholl power of ordering the remoue being in the hands of the company at London.
alwayis in sending I haw willed them to bethink them selues how they will remoue four great preiudices which posses the companies mynd against ther town. 1. the invndation of the river which maketh
ther stairs navigabl wherby in on night infinit damag might befall the company. 2. ther intestin
division in matter of religion which hes so rent them a sunder amangst them selues that they haw
disabled them selues from helping them selues let be others. 3. the consequenc therof which is that
ther towne is becom a garnison towne and so keip by authoritie of secours. 4. that ther being a great
many of the baser sort of people such as saillers and belmen and wagoners in ther town and for the
most part so rud and insolent in cariadge that hardly can honest civill merchants haw any confortable
residence amangst them. thus far haw I opened to them the most lets that the company hath to mak
choic of ther town which otherwas war not the onfittest for them. yowr L[ordship] may communicat
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theis things with them of delph that they may sie what neid they haw to haste ther bissines seiing ther
nighbours ar not a sleip. with pain haw I w[r]ytten this and pain forceth me to end commending my
humble servic to yowr L[ordship] and yowr L[ordship] with my lady to the lords blissing and grac
Midlbr. 27 Nov[emb]er 1620
yowr L[ordship] in most sinceir
affection to serw yow, Jo. Forbes
S.P. 84, vol. 98, fol. 86. P.R.O.

9. Deel van de notulen van de eerste vergadering van de Engelse synode, d.d. Delft, 20 april 1622.
[...]
The said Ministers then convened for removall of all Ielousie of Innovation, seperation, faction, or
schisme, did all Iointly and severally protest. That as they did enterteine the benefite and liberitie of
the said order, and governm[en]t to be practised and administred only according to the French
Churches as is conteyned in the said graunt from the most Illustrious L[ord]s the States without any
purpose or intencon to doe any thing in any other forme to the least offence of the Churches among
whom they reside, nor any way repugnant to the power and grant aforesaid. So likewise they did also
protest the enterteynm[en]t of the said forme and order to bee (notwithstanding the bond of the
vniforme Obedience to the power and grant aforesaid during their abode in theise parts) free in their
soules and consciences from any disrespect, censure, preiudice or condemnation fof the Churches in
his Ma[ies]ties dominions. reserving vnto them all due reverence and acknowledgm[en]t as to the
true churches of Christ equally precious in the sight of god through the same most precious faith with
them selues: resolving still to hold communion with them (notwithstanding any difference of externall order) and evermore to pray for and procure the happinesse and welfare with their owne.
[...]
S.P. 84, vol. 106, vols. 84v-85. P.R.O.

10. John Forbes aan Sir Dudley Carleton, d.d. Delft, 7 november 1623 [17 november 1623].
Right hono[ra]bl[e] and my very speciall good L[ord]
it may pleas yowr L[ordship] to conceall from all men even the Magistrats of this town in cace your
L[ordship] speak with them, that I haw proponed any thing concerning the two shipis till it pleas god
that I speak with yowr L[ordship] again. for I haw tryed moir of the natur of that desyr then befoir
which I would haw your L[ordship] to know befoir they vnderstand that yowr L[ordship] hes hard
from me, by whom alon they intend to deall with yowr L[ordship] in that earand thus my dutie and
loue and service in most affectionat maner remembred I commend yowr L[ordship] and all yowr
affaires to the blissing of god and rest.
Delf 7/17 novemb[er] 1623.
yowr L[ordship’s] truly
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affectionat servand
Jo: forbes
S.P. 84, vol. 115, fol. 10. P.R.O.

11. John Forbes aan de Engelse kerk van Amsterdam, d.d. Delft, 16 december 1623.
To my Reverend Bretheren the Pastors and Elders of the English Church at Amsterdam.
Reverend and Beloved in the Lord,
As I did send you the copie of the Acts concludit at our last Synod, so I would have satisfied your
desyr in the other things, now as befoir requyred by you, if they had bein in my possession; but the
truth is, that they ar in the hands of M[iste]r Wing, who did not send them unto me with the Acts, but
hes retained them, as I think, till he have first registrat them in his owen book; therfoir, if you please
to wryt unto him, I think he will satisfie in that poynt. The Lord grant your desyr in making us of one
mind in the truth, so shall his name be moir glorified and his Church more edified, and brotherly love
moir regarded! To his grace and blessing I commend you.
Your loving brother in the Lord,
Jo. Forbes.
Delph, 16th Decemb[er]. 1623.
Scot, Narration, lxiv.

12. John Forbes aan Sir Dudley Carleton, [d.d. Den Haag, 14 april 1624].
Right hono[ra]bl[e] and my very special good L[ord]
I cam to haw spoken with yowr L[ordship] but cam too lait after yowr L[ordship] was gone abrod
with his M[aies]tie. I would haw bein directed by yowr L[ordship] whither vpon that which yowr
L[ordship] hes alreadie communicat with M[iste]r Hassell and me. we should signifie the sam as
from yowr L[ordship] to our Synod on weddnesday nixt or if yowr L[ordship] think it not moir fit
by yowr L[ordship’s] owen letter sent by som of yowr servants to will the Synod send som of ther
nomber vnto yowr L[ordship] befoir any proceiding in ther affairs that yowr L[ordship] may acquaint
them with his M[aies]ties pleasour. this last cours shall keip vs most free from other mens Iealousies
and mak enioy our libertie in greatter freedom to speak our mynds without suspition, notwithstanding
I subiect my self to yowr L[ordship’s] Iudgment to be governed as yowr L[ordship] shall think most
fit. and rest
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hag this sonday

yowr L[ordship’s] most humble and
affectionat servand
Jo. Forbes

S.P. 84, vol. 87, fol. 290, P.R.O.

13. John Forbes aan [Sir Dudley Carleton?], d.d. Delft, 16 februari 1624 [26 februari 1625].
Right hono[ra]bl[e] my very speciall good L[ord]
That wherat I did but glanc in conference with yowr L[ordship] touching resorting to stage playes
vpon the lords day. I am bold now (vpon occasion of divers letters from britan), to instanc at greatter
lenth for the great loue I bear and speciall dutie I ought to that most noble and worthie Quein of
Bohemia of whom divers inteir lovers of hir person and weilwisshers to hir cause, haw bein desirous
to know, if the report be trew of hir resorting to such vanities specially vpon the lords day. whois
desyr I am loth to satisfie vntill I may do it to hir hyghnes honour, and contentment of hir weilaffected freinds. avoyding so far as I am able, to be a witnes of any thing which may either staine the
beautifull face of hir profession or weaken the affection of hir weilwillers whom I both loue and
honour aboue all princesses living. Therfoir I shall greatlie reioyce, if I may vnderstand from yowr
L[ordship] that hir M[aies]tie hath taken resolution if not at other tyms at least on the day which god
hath sanctified to his owen service, not any moir to countenanc suche iniquitie. I might evidently
demonstrat, that sort of recreation to be on of the cheiffest things that offends god and fostereth
impietie, but that wer too large a feild to run in at this tym. let it suffice, that no trulie informed
Christian can be so ignorant as not to know, that doing to be a manifest prophanation of the lords day,
and that in hyghest measure specially for the natur and effects of that recreation. for the natur, it is
suche as can not by any reason be approved as lauchfull, the essentiall parts and substanc therof
containing such things as ar direct contrarie to the ordinanc of god and natur of true religion. touching
the effects it is a wonnder if any man mak me sie or vnderstand on good effect proceiding from it,
for it is impossible to men to bring good of evill. but the evill effects and consequences of hir M[aies]ties resorting therto specially vpon the lords day ar many both vnto others and vnto hir self. wherof
I will touche a few. first: vnto others that ar good men becaus of the scandall publick which it giveth
being a publick and manifest thing in the person of hir M[aies]t[i]e who is placed by god in so hygh
and eminent a place that no moir then a citie vpon the top of a hill can either hir hyghnes or hir
actions done so openly be hid. transgression of the Sabbath is a great offenc done never so secreitly.
muche moir when it is done in sight of the wordle. god was moir offendet at on onadvysed word
spoken by Moses in publick presenc of the people then all the other sinnes committed by him in his
life: and besyds the doing of this in publick I leaw it to yowr L[ordship’s] owen graue and wyse
consideration how it wilbe judged fitting to hir M[aies]tie vnder so great a burding of crosses which
is as a tryell from god to bring to light hir faith and true fear of god and the sinceritie of hir hart in
pietie which still maketh on draw neirer to god in the day of trouble and to tak no pleasour in vanities, but to seik for true confort from the god of all confort. whiche is the right vse of all the lords
visitations,. yowr L[ordship] knowes that ther is a tym for all things, so that supposing that such a
thing wer lauchfull yet it is to be considdered if it be expedient in suche a tym. Secondly the effect
is evill in respect of others who ar either weak christians or altogether prophan in making the on do
against ther owen conscienc and strenthening the other in ther prophan practis. for the example of
such an eminent person both in dignitie and religion can not but be forcible to suche effects in many
of both sorts the on sort going for pleasouring hir highnes the other to satisfie ther owen fleshlie
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appetits. but leaving others hir M[aies]tie can not but find that it is unprofitable to hir self in many
things but specially in thre. first in that it must hinder if not abolishe all fruict of gods word and
worship going befoir nothing being of greatter force to quenche the grace and spirit of god in vs then
actions of that natur being so contrarie to the grace and spirit of god for as the fleshe lusteth against
the spirit so the actions of the flesh being moir fleshly do most forciblie resist the actions and operations of the spirit of god and of his grace. for ther can be no agrement betuix light and darknes and
therfoir the childring of the light should haw no fellowship with the onfruictfull works of darknes but
reproue them rather. Secoundly. the occasion moving me to wryt this may witnes how much hurt that
practise is lik to do vnto hir highnes in the harts and affections of hir true freinds if they shall vnderstand hir M[aies]tie persist in that which in the eyes of ther judgment even as a foule bleamishe or
spot cast vpon a fair face doeth greatly staine the glorious garment of so many rare religious graces
wherwith god hath adorned hir hyghnes aboue all other princesses living whois religious lif heirby
receiveth no small eclips of that heavenly light of grace which otherwayis possesseth hir M[aies]tie.
Thirdly who knoweth what delay of gods helping hand in redressing hir wrong and reducing hir
hyghnes to the fruition of theis dignities and honour and possession of the full splendor of that Royall
estait whervnto once the lord hath called hir is caused by this practise. it is most certain that our
sinnes ar the strongest let of gods goodnes towards vs who taketh pleasour to honour them who
honour him. Now what honour or rather dishonour is done to his heavenly M[aies]tie in that practice
I leaw it to yowr L[ordship’s] christian judgment: to whom as to him who only is able both by credit
desert and abilitie to counsell to redres this matter, I haw taken the boldnes to impart my owen
thoughts concerning that princes whois religious cariadg and prosperous estait heir and blissed
heirafter I wishe no les then my owen. and therfoir as yowr L[ordship] shall reap much encres of
honorable accompt hir Ma[ies]tie onspeakable prais and loue both with god and men so shall I no
small joy if it shall pleas god to mak yowr L[ordship] the happie instrument of so good a work as to
prevaill with hir hyghnes so far that if not at other tyms yet at least on the lords day sche proceid no
moir in that practise wherby god is offendet others ar maid to stumble, the glorie and bountie of hir
owen otherwayis onspotted lif is stained, and the happie succes of hir owen affairs hindered. wherin
praying for gods gratious direction and blissing to yowr L[ordship’s] christian and most commendable pains and commending my self to yowr L[ordship’s] loue I rest
yowr L[ordship’s] sinceirly affected and
perpetually devoted servand in the lord
delphe 16./26. februar[y]. 1624.
Jo. forbes
Verzameling Oosterbaan, kast 37E, fols. 158-158v, G.A. Delft

14. John Forbes aan Sir Edward Conway, d.d. Londen, 9 maart 1624 [19 maart 1625].
May it please yowr Honour
in pitie of a poor minister of Christ wearied in mynd and wasted in means through long waitting and
now also greatly weakned with secknes in bodie. to remember my small bissines becaus it concerneth
the glorie of god the weil ordering of his hows and weil fair of a nomber of his M[aies]ties subiects
Chr.G.F. de Jong (www.cgfdejong.nl)

151

JOHN FORBES (1568-1634)
living abrod vnder a forran stait. let it not be the moir neglected becaus a Minister is the messinger
sent from Ministers who in dutifull reverence to his M[aies]tie ar willing to beg his M[aies]ties
favourable toleration to do the good they may in that manner whiche they ar able althought not after
that manner whiche his M[aies]t[i]e would. wherin as I haw hither to. so do I still depend vpon yowr
Honours speciall favour: for a confortable and spedie dispatch. at least a spedie lest I be sped of all
means and forced to run away for want. heirin yowr Honour shall perform two worthie benefects on
to god and his churche and on to me in my particular who shall therfoir remain according to the
power, and worth that is in me yowr Honours oblidged servand in most true affection
London the 9. of March
1624.

Jo: Forbes

S.P. 14, vol. 185, no. 35. P.R.O.

15. Engelse kerk van Vlissingen aan John Forbes en Thomas Potts, d.d. Vlissingen, 3 december 1627.
Most reverend and much respected brethren in Christ our Lord.
we not doubting of your affection towards us, as likewise unto al the members of Christs body, have
resolved in our consistory after due consideration, to send these our letters unto you to make knowen
unto you that we are burdened with the wants of many that have bene taken prisoners of our general
enemy, who after that they are relieved are sent to Calais, and because of the warres betwene England
and ffrance can not go thence to their country, but are faine to come to fflissing, and there to waite
for passage unto England. they being robbed of al by the enemies come to us for relief as being their
country men, whom we cannot nor dare not deny reasonable maintenance: seeing our Saviour giveth
us a special charge to do wel unto our enemies, much more then unto our friends, who are brought
in such straits not by ill husbandry, but by the afflicting hand of God. but most reverend brethren
considering the meannesse of our congregation, and the great burden which we are to beare, both in
respect of maintaining the ministry, as likewise our own poore, have fore seen that we are not able
to go on in shewing further charity to such distressed people: and therfore being convicted that such
ought to be relieved, and not to perish in the midst of us for lack of relief, we hoping that your tender
affection to al distressed ones wil move you to consider what every one in his church of his plenty
might be able to spare, have decried not in our behalf, but in the behalf of these poore and distressed
prisoners to intreate you for the love of Christ to send therin relief unto us, wherewithal we might in
some resonable sorte relieve the wants of these needy strangers, promising that we in al fidelity wil
take care that that which might be sent to us shal be ministred for no other end. The Lord of mercy
fill your hearts with compassion towards these our needy brethren, that so they and we may have
occasion to praise God for the love, and pray him for your welfare both in body and soule, which our
Lord grant us: Amen.
Arch. Eng. Kerk, Vliss., no. 4469, d.d. 3 december, 1627, [fols. 6, 7] G.A. Vliss.
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16. Engelse kerk van Vlissingen aan de Engelse synode, d.d. Vlissingen, 13 mei 1628.
Peace in Christ. most reverend, much respected and worthy brethren.
We are not a little beholding to your worships because of former care and paynes which you have
taken for the establishing of M[iste]r Maximilian Teelink our minister: and now it hath pleased the
lord so to order businesses as that he is called in the Dutch church of Zierikzee. they have sent their
deputies to us urging us with pregnant reasons to discharge our minister M[iste]r Maximilian Teelinck of his function among us, which at last we have granted them, for as much as belongs our
selves, directing them further to the Synod, which if the most respected Synode do likewise agree
unto, then our request is in the name of our church that then your worships would be pleased to
advise us of any other who might be fit to take the function of a minister among us. and seeing that
the person of M[iste]r john Roo minister of Swoll is much commended unto us, our request is that
the much respected Synode would be pleased to advise us of his person, and if it be possible so to
dispose him that it would please him to come over unto us, and to lett his gifts be heard in our
congregation, that if it shal please god to direct our hearts, we with the more content might frame our
calling upon him. Thus ending, desiring the much respected Synod to consider duely our request, and
if it be possible to grant us the same. the meane while we desire of the most infinite wise God so to
direct your worships in al your counsels that his churches where of ye are chosen may get much
benefit thereby, for the glory of the lord God, and the comforts of your soules. Amen.
Arch. Eng. Kerk, Vliss., no. 4469, d.d. 13 mei, 1628, [fol. 8] G.A. Vliss.

17. John Forbes aan aartsbisschop William Laud, d.d. Delft, 1 februari 1634
Right Reverend and hono[ra]bl[e] in god my very good L[ord]
I was bold at my being with your grace to speak frely suche things as I thought did most concern your
graces good bothe heir and heirafter and as then I promised so I intend to perform that is in all that
I can to acknowledge in all thankfulnes your graces loue and favour schowen vnto me howsoever the
effects haw not ansuered your graces pains. and therby I am so muche the longer hindered from
taking my jerney to Scotland being compelled first to labour and tak pains if it shalbe the pleasour
of god to blis me for purchassing somthing wherby to meitain my familie ther, which otherways culd
not avoyd great want. nevertheles I shall never esteim the les of your L[ordship’s] loue in indeavouring my work. and therfoir I do agan renew my thankfull acknowledgment of your L[ordship’s]
favour and do pray that what I did then out of true affection and goodwill to yowr Grace may be weill
taken and rightly pondered and accordingly mad vse of to the honour of his M[aies]tie the good of
gods church and your L[ordship’s] owen weilfair both now and for ever. affairs in this place go on
as befoir although ther be som further occasions whiche ar lyk to schak the securitie of the stat and
hinder the succes of ther proceidings but ar such as I will not commit to wryt. touching the affairs of
the church in generall and the church of the company of Merchands aduenturers in particular my not
medling since my comming either with the on or the other hathe keipt me from any further knowledg
then suche as hes bein brought to my ears by som particular weilwillers of both stats who ar sorie that
this matter concerning the churche of delff hes bein so muche insisted on for the fear they conceiw
of great inconveniences whiche it is lik to produce. it is vniversally dislyked of all churches that haw
hard of it and now so muche the mor for the person chosen to com to that churche: but in theis I will
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not speak muche least it be thought that my owen particular doeth moue me. but what I do say yowr
grace by experience will find to be true: I only pray to god that his M[aies]tie and your grace may
ondertak always suche things as may redeme to the glory of god the peac of his church his Royall
M[aies]ties honour and your graces credit and favour in all the churches of christ. touching my self
I desyr no mor seing I can haw no mor but that I may remaine in the favour and goodliking of his
M[aies]tie and your grace for whos honour prosperitie and peac I shall still pray being disabilet to
do any mor. and thus I rest
your graces truly loving and in
delff 1. febr[uary]. 1634.
the lord obedient servand.
Jo. forbes
S.P. 16, vol. 260, no. 5. P.R.O.
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DEEL VI. IN DRUK VERSCHENEN WERK VAN JOHN FORBES.
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1. The Saints Hope, and Infalliblenes thereof. or Two Sermons preached before the English Companie at Middelb[burg]. about the moneth of October, 1608. Written by Mr Iohne Forbes, at the earnest
request of the hearers, and now published by them for the generall instruction and comfort of all
Gods children. Printed at Middelborough, by Richard Schilders, 1610.
2. A Letter First written and sent by Io. Forbes, Pastour of the English Church at Middelbvrgh, vnto
certen of the companie of Marchands Adventurers at Stoade, at their earnest desire, for resolving
this Question: How a Christian man may discerne the testimonie of Gods spirit, from the testimonie
of his owne spirit, in witnessing his Adoption. And now againe renewed and enlarged by the Authour,
at the desire of divers good Christians. for the comfort of their troubled consciences, and published
by those of his flocke, to whom he did dedicate it for the publike vse of the Church. Thy Rod and thy
Staffe they comfort me, Psal. 23.4. At Middelbvrgh, Printed by Richard Schilders, 1616.
3. A Letter First Written and sent by Iohn Forbes, Pastour of the English Church at Middelburgh,
vnto certaine of the companie of Merchants Aduenturers at Stoad, at their earnest desire, for resoluing this Question: How a Christian man may discerne the testimonie of Gods Spirit from the
testimonie of his owne spirit, in witnessing his Adoption. And now againe renewed and enlarged by
the Author, at the desire of diuers good Christians, for the comfort of their troubled consciences, and
published by those of his flocke, to whom he did dedicate it for the publike vse of the Church. Thy
Rod and thy Staffe they comfort me, Psal. 23. 4.,. London, Printed for Thomas Man and Ionas Man.
1617.
4. A Treatise tending to Cleare the Doctrine of Ivstification. Written by Io. Forbes, Pastour of the
English Church at Middelbvrgh, for the instruction of his flocke: And now published by some of them
for the good of others. Blessed is he to whom the Lord imputeth not sinne, Psal. 32. 2. This is the
name that they shall call him, The Lord our righteousnes, Ier. 33. 6. For God was in Christ reconciling the world to him selfe, not imputing to them their sinnes, 2. Cor. 5. 19. For he made him who
knew no sinne to be sinne for vs: that we might be made the righteousnes of God in him. 2. Cor. 5.
21. At Middelbvrgh, Printed by Richard Schilders, 1616.
5. A Frvitfvll Sermon Made by the Reverend and Learned Mr. John Forbes. Pastour of the English
Company of Merchants adventurers at Delft. Published by some of his flock out of sincere affection
for the common good. At Amsterdam, Printed by Richard Plater, 1626.
6. A Preparative Sermon, to the Lords Table, preached by the Reverend Mr. Iohn Forbes, Pastour
to the Companie of Marchant Adventurers residing in Delff. 1. Cor. 11. 28. But let a man examine
himselfe, and so let him eate of that bread, and drinke of that Cup. Printed at Delff: 1632.
7. A Sermon Discvrsing The true meaning of these words: The 1. Epistle of Timothy. The 2. chapt.
vers. the 4. Who will haue all men to be saued, and come to the knowledge of the truth, etc. Preached
by the reuerend Mr. Iohn Forbes. Pastour to the Company of Marchant Adventurers residing in
Delph. Anno 1632. Imprinted at Delph, Anno 1632.
8. Fovr Sermons Which doe manifest the true sence of the 1. Epistle to Timothie 6. Chapter 13. 14.
15. and 16. verses of that Chapter. Preached by the reverend divine Mr Iohn Forbes late preacher
to the Companie of Merchant-Adventurers in Delft. Matth. 15. 9. But in vain they worship me,
teaching for doctrines mens precepts. Psalm 31. 6. I hate them that hould of superstitious vanityes.
Psalm 119. 113. I hate vain inventions but thy law doe I love. Mark. 8. 35. Whosoever will save his
life shall loose it, but whosoever shall loose his life for my sake, and the Gospells, he shall save it.
Published by S[tephen] O[ffwood] Anno 1635.
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9. Letter how to discerne the testimony of GODs spiritt, Londen, 1635.
10. Certaine Records touching the Estate of the Church of Scotland, since the Reformation od
Religion therein, till the Parliament holden at Perth, anno 1606. Written be that Faithfull Servant
and Witnes of Christ, Mr John Forbes D. Laing, ed., Printed for the Wodrow Society. Edinburgh,
MDCCCXLVI.
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Amsterdam, Gemeentearchief
Acta Classis Amsterdam, P.A. 379.
Acta Kerkeraad Amsterdam, P.A. 376.
Archief Engelse Kerk Amsterdam, P.A. 318.
Delft, Gemeentearchief
Archief kerkeraad, no. 5, Acta.
Collectie Beijdals.
Verzameling Oosterbaan, kast 37E.
Keurboeken der Stad Delft, c. 1500-1806, VI.
Den Bosch, Gemeentearchief
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