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JAN GROOT liet mij onlangs een aantal oude boeken zien, die hij gekregen had van de heer 
D.J.SPAANS te Purmerend, ten behoeve van de bibliotheek van de vereniging Oud-
Monnickendam. Eigenlijk gaat het slechts om twee boeken, maar van het ene boek ontving 
hij verscheidene exemplaren van, overigens verschillende, drukken. Het interessante is, dat 
de schrijvers niet alleen tegelijkertijd predikant te Monnickendam waren, maar ook nog 
familie van elkaar. De ene, ds Bernhard Keppel, was getrouwd met de zuster van de andere, 
ds Petrus Nahuys. 
Nahuys' naam werd 'vereeuwigd' in een plantsoen te Monnickendam; hij zou dat prachtig 
hebben gevonden alstie het geweten had... Keppels naam kreeg een plaats in de 
geschiedenisboeken, waarschijniijk tot z'n eigen groot verdriet. 

De situatie van de predikanten in de achttiende eeuw 
Voor ik aan de bespreking van hun boeken begin wil ik graag lets vertel-len over de 
toenmalige kerkelijke situatie, in het bijzonder in Monnickendam. Keppel en Nahuys waren 
hier predikant omstreeks 1740, in het midden van de achttiende eeuw dus. Dat was niet de 
meest vruchtbare tijd. Er was wel veel vertoon van geleerdheid, maar de dagen van de gro-te 
ontdekkers, van Christiaan Huygens en Antonie Leeuwenhoek, waren voorbij. De 
wetenschap was niet langer creatief, scheppend... De geleerde wereld las veel, nam veel 
kennis in zich op, maar voegde er geen nieuwe aan toe, althans niet in Nederland. 
Ook de predikanten studeerden veel en schreven veel. Tientallen dikke delen zagen in die 
dagen het licht. Aan een der uitgaven van Nahuys' boek voegde de drukker-uitgever een 
lijstje toe van wel 115 titels, 'En veele andere Boeken meer', door hem gedrukte en dus bij 
hem verkrijg-bare theologische werken. Je vraagt je af: hadden predikanten zoveel tijd, dat 
zij zoveel boeken konden schrijven? Ja, die tijd hadden zij. De predikanten van toen hadden 
meer tijd voor zichzelf dan hun huidige opvolgers, de 'voorgangers' van onze tijd. Van 
huiselijke taken was geen spra-ke; daar zou een predikant niet mee lastig gevallen zijn. In 
iedere pastorie was personeel aanwezig. Huisbezoek zoals wij dat kennen en dat een groot 
deel van het predikantswerk uitmaakt, was niet gebruikelijk, - de woon-en gezinsituatie van 
de meeste mensen liet niet toe deftig bezoek te ontvangen anders dan de dokter en de 
predikant bij ernstige ziekte. Rouwdiensten hadden de predikanten van toen ook al niet te 
leiden want het was althans aan de Hervormde predikantenverbodenhunmedewerking te 
verlenen aan begrafenisplechtigheden, uit angst voet te geven aan 'Roomse' praktijken. Het 
toenmalig gebrek aan middelen van vervoer betekende in feite geen tijdverlies, integendeel, 
het bond predikanten aan huis! Hun werk beperkte zich dus tot ziekenbezoek, voorbereiding 
van de prediking en het catechiseren. Dat laatste nam zeker meer tijd in beslag dan 
tegenwoordig. Ds Nahuys vertelde trots, dat hij meer dan honderd catechisanten had. Erg 
druk hadden de predikanten't echter niet: in 1740 waren er in Monnickendam drie (!) 
Hervormde predikanten. Wij zijn over die tijd goed ingelicht, want in 1744 verscheen deel 15 
van de 'Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat enz.' waarin de steden van het 
gewest Holland werden beschreven: in Monnickendam waren destijd volgens een opgave 
van 1632 679 behuizingen -met inbegrip van drie molens binnen de vesting- waarin 1908 
zielen waren gehuisvest. Een deel van Monnickendams inwoners was de katholieke 
moederkerk getrouw gebleven en het aantal Katholieken was groot genoeg om een priester 
te kunnen onderhouden. Ook de Lutheranen en Doopsgezmden hadden elk hun eigen 
predikant. De Hervormden -ik schat hun aantal op hooguit 1000 zielen- werden door drie 
voorgangers bediend. Die drie hadden dus ruimschoots tijd voor studie. 

Het boek van Dominee Keppel 
Dan nu de boeken van de twee Monnickendammer predikanten. Het boek van Keppel is niet 
door hem zeif geschreven. Het betreft een vertaling uit het Duits van een bijbelverklaring van 



een Zwitserse hoogleraar, Prof. Joh.Jac. Ulrich. Ulrich woonde in Zurich, maar was hier goed 
bekend. Hij was in 1723 zeifs benoemd tot hoogleraar te Franeker; hij had echter voor de eer 
bedankt: hij wilde naar eigen zeggen plaatsen van twisten en geruzie vermijden... Ulrich 
legde grote nadruk op de praktijk van het christelijk geloof, meer dan op de leer. Ds Keppel 
voelde zich aan hem verwant en vertaalde zijn boek over de Lijdensverhalen uit de vier Evan-
gelien, onder de titel: 'Heilige Bybel-Oeffening, of Duidelyke en Grondige Verklaring en Toe-
eigening, Van de gantsche 'Wondergeschiedenisse des Lydens en Stervens, der Opstanding 
en Hemelvaart van Jesus Christus...etc.etc... uit de Outheit en Taalkunde opgeheldert'. 
Keppel heeft zijn Duitse voorbeeld niet letterlijk gevolgd, maar dat grondig omgewerkt. Prof. 
Ulrich had zijn boek, om het geschikt te maken voor catechisatie, in vraag- en antwoordvorm 
geschreven, maar volgens Keppel hadden 'Nederlanders in diergelyke Schryfwyze geen groot 
behagen'. Keppel maakte van de vragen en antwoorden een verhalende tekst. 
Het voorwoord van Bernhardus Keppel is gedateerd op 10 december 1735. Het werd 
verkocht, want in 1744 verscheen zeifs een tweede druk. Voordien vertaalde Keppel nog 
andere boeken van Prof Ulrich, n.l. diens commentaar op het Evangelie naar Mattheus en 
een boek over het zeven-tienxle hoofdstuk van het Evangelic naar Johannes, het z.g. 
'Hogepriesterlijk, Gebed', onder de titel 'De Geestelyke Aaron'.Keppel moet daarvoor heel 
wat uurtjes in zijn studeerkamer hebben doorgebracht.. Op de inhoud van 'Heilige Bybel-
Oeffening' kan ik natuurlijk niet ingaan. Alleen dit: het is niet een louter stichtelijk boek, zoals 
vele andere boeken uit die tijd, maar een wetenschappelijk werk; het bevat veel materiaal 
ontleend aan de Kerkvaders, vele Latijnse citaten, ook van contemporaine geleerden; 
Griekse en Hebreeuwse woorden en begrippen worden grondig behandeld. Achterin geeft 
Keppel uitgebreide registers van de Griekse en Hebreeuwse woorden die aan de orde 
kwamen en van die bijbelteksten die uitgebreid zijn toegelicht. Grappig: het Griekse woord 
'paideuein', dat 'opvoeden' betekent, vertaalde Keppel met 'kastijden'. In zijn tijd stond 
opvoeden blijkbaar gelijk aan kastijden. Aan het slot van het boek staat een door Keppel 
opgestelde lijst van wat wij Bijbelse kernwoorden zouden noemen, met korte toelichting. 
'Bybel-Oeffening' is dus méér dan een simpele vertaling. Keppel heeft er veel werk van 
gemaakt. Was Monnickendam nu trots op zijn geleerde predikant? En had Keppel deswege 
veel gezag? Zeker niet bij het stadsbestuur. De burgemeesters stuurden hem de laan, in dit 
geval: de kerk uit...! 

Het ontslag van Dominee Keppel 
Ds Keppel werd afgezet! Uit zijn ambt gezet, niet door een kerkelijke overheid, maar door de 
burgemeesters van Monnickendam. En toch had hij geen der wereldlijke wetten overtreden, 
waardoor zo'n afzetting begrijpelijk was. Hij had zich niet vergrepen aan andermans geld of 
vrouw; noch was hij zich te buiten gegaan aan sterke drank - vanouds redenen tot ontheffing 
uit het ambt - nee, het ging om een kerkelijke kwestie. In de achttiende eeuw bestond nog 
de gewoonte om alle kinderen te dopen, - behalve natuurlijk bij de Doopsgezinden, die de 
volwassendoop voorstaan. Nu was en is het gebruikelijk bij de kinderdoop, dat aan de 
doopouders en/of peetouders enkele vragen worden gesteld over hun geloof en hun 
bereidheid om hun kind nader te onderrichten in het christelijk geloof. Er waren echter 
predikanten die meenden, dat alleen die ouders deze doopvragen konden beantwoorden, 
die zelf belijdenis van hun geloof hadden afgelegd en die dus 'belijdende leden' waren van de 
kerk. Tot die predikanten behoorde Ds Keppel. 
In 1908 verscheen een proefschrift van de hand van Dr H.J.Olthuis, De Doopspraktijk der 
Gereformeerde Kerken in Nederland, 1569-1816, waarin op drie plaatsen min of meer 
uitvoerig het 'geval Keppel' uit de doeken wordt gedaan. Ds Keppel wordt in dit boek 
voorgesteld als een martelaar terwille van zijn geloof. Hij zou gewetensbezwaar hebben 
gehad om kinderen te dopen van ouders die geen lidmaat waren van de kerk, ouders die 
geen 'Ja' wensten te zeggen op de doopvragen en toch hun kind wilden laten dopen. Het 
stadsbestuur van Monnickendam bemoeide zich ermee, vermaande Ds Keppel toe te geven 
en, toen bleek dat Keppel daartoe niet genegen was, ontsloeg de vroedschap de predikant 
uit zijn dienst, met verlies van traktement. Zo wordt de 'zaak Kep-•



pel' in de kerkhistorische literatuur voorgesteld. Wat is er van waar? Ds Keppel werd 
inderdaad door het stadsbestuur ontslagen. Hoe kón dat? Had de burgerlijke overheid dan 
zeggenschap over de kerk en haar dienaren? Nee, dat had ze niet, althans juridisch niet. De 
overheid gold sinds de Reformatie wel als beschermer van 'de ware Christelyke, 
Gereformeerde Religie', maar zij had geen zeggenschap over predikanten, die ook niet -zoals 
wel eens wordt verondersteld- door de overheid werden betaald. Het predikantstraktement 
werd betaald uit de opbrengsten der kerkelijke goederen en rente uit het kerkkapitaal als 
dat er was. Burgemeesters hadden dus niets te zeggen over de predikanten en hun arbeid, 
althans, niet op papier, maar wel degelijk in de praktijk. Zij eigenden zich eenvoudig die 
bevoegdheid toe en waren zo machtig, dat niemand tegen hen kon ingaan. Ds Keppel moest 
zijn biezen pakken. Maar... hij had het er wel een beetje naar gemaakt! Dat weten we, niet 
uit het bovengenoemde boek van Dr Olthuis, dat een verkeerde voorstelling van zaken geeft, 
maar uit het artikel van onze ereburger, de heer L. Appel, 'De geschiedenis van vier 
apothekers te Monnickendam' in het Jaarverslag van onze vereniging (1990, en daarvan. De 
heer Appel was zo vriendelijk mij fotocopieën uit de besluiten van de Vroedschap uit het jaar 
1742 toe te zenden. Hieruit bleek het volgende: 
Op donderdag, 18 oktober, was er 's avonds een doopdienst in de Grote Kerk. Ds Keppel 
leidde de dienst. Toen de bediening van de doop zou plaatsvinden verscheen in het 
'doophuis', dat is: de ruimte binnen het doophek, vader Pieter van der Leeg van de Zedde 
met zijn pasgeboren kind, en Martie Pieters als doopgetuige. Op de vraag van de predikant, 
of zij wel lidmaat waren, moesten zij ontkennend antwoorden. Ds Keppel weigerde daarop 
de doop te bedienen. Martie Pieters liep toen snel het 'doophuis' uit en haalde Geertien de 
vroedvrouw op, die wél lidmaat was. Toen de predikant de vragen voorlas, riep de vader, 
'uijt confusie of ontsteltenisse' voor zijn beurt : 'Ja!' waarop de predikant uitpakte: 'Jou 
plompe boer of beest, ofte beijde woorden en nogh meer vuijle woorden'. De beide 
aanwezige ouderlingen waren verontwaardigd! Pieter van der Leeg moest na de dienst van 
de schrik bekomen bij Trijntje Sijmons Spans en verklaarde later dat er toen 'geen lidt van 
sijn lijff nogh stil stond'! Op de kerkenraadsvergadering hield ds Keppel vol: hij wilde geen 
kinderen dopen 'ten waere datt er een Litmaet overstond', d.w.z. als er met door een lidmaat 
van de kerk op de doopvragen werd geantwoord. De zaak liep zo hoog op dat de zes 
diakenen en de zes ouderlingen een brief schreven naar het gemeentebestuur; dat was 
kerkrechtelijk bezien, natuurlijk fout, maar op deze wijze hoopten de kerkenraadsleden hun 
gelijk te krijgen. En ze kregen het. Ds Keppel moest zich verantwoorden voor het 
gemeentebestuur. Hij had zijn verantwoording op schrift gesteld 'vermits sijn memorie zwak 
was door alle moeijlijkheden hem door de E(erwaarde) kerkeraat aangedaen'; zodoende 
kennen wij het verweer van Ds Keppel. Deze wees er terecht op, dat kerkelijke zaken niet 
door burgerlijke overheden beoordeeld mogen worden. Het hielp hem niet. De heren 
burgemeesters en de vroedschap ontsloegen Ds Keppel, met verlies van traktement! Zij 
hadden als vermeld geen zeggenschap over de gelden van de kerk, maar enkele leden van de 
vroedschap waren tegelijk kerkvoogden, die de predikanten hun traktement moesten 
uitbetalen. Cumulatie van ambten verleende de vroedschap grote macht. 
Ds Keppel protesteerde. Hij heeft zijn zaak voorgelegd aan de Classis Edam. Een Classis is een 
regionaal kerkelijk bestuursorgaan, bestaande uit vertegenwoordigers van kerkelijke 
gemeenten in een bepaalde streek, in dit geval Waterland. De Classicale Vergadering stelde 
Ds Keppel in het gelijk, maar dat hielp hem niets, hij kon gaan... Keppel vertrok naar zijn 
geboorteplaats. Utrecht, waarschijnlijk naar familie, want hij was nu zonder inkomsten. Zijn 
huis in de Kerkstraat, hoek Smidssteeg (waar nu het gebouw 'Samul' staat) verkocht hij aan 
z'n oomzegger, Mr. H.G.Nahuijs, de zoon van zijn zwager en collega. De Synode van Noord-
Holland verklaarde officieel, dat zij Ds Bernhardus Keppel bleef beschouwen 'als wettig 
Predikant van Monnikendam en lid van de Classis Edam'. Maar wat had Keppel aan die 
verklaring, zonder de mogelijkheid het predikantschap daadwerkelijk uit te oefenen en 
vooral: zonder traktement? En hoe was de houding van ds Nahuys? Die was het niet met zijn 
zwager eens. Hij had zelfs enige jaren te voren in zijn eigen boek een 'Aanhangsel' gericht 
tegen de visie van zijn zwager Keppel, opgenomen, overigens zonder diens naam te noemen. 



Nahuys had geen bezwaar om kinderen te dopen van welke ouders ook, omdat de Doop 
teken is van Gods goedheid, die elk mensenkind geldt'). In een 'Voorwoord' van een van z'n 
werkjes kwam Nahuijs echter op deze kwestie terug, om, zo schrijft hij zelf, "niet in 
verdenkinge te vallen, alsof ik voor de Kerk en hare belangen met eene bescheidene 
Vrymoedigheid niet hartelijk durfde uitkomen." Het ging tenslotte om 'de Man van myne 
Suster' én om een 'Ampt-genoot', om zijn eer en die van de Classicale vergadering. Het dunkt 
mij, aldus Nahuys, 'dat de Polityke (= burgerlijke, AGS) Regeering veel beter gedaan, en 
oneindig Loflyker zich gekweeten zoude hebben, zo wanneer zy deze gansche zaak als een 
Kerkelyk stuk van de hand geweezen, en aan de E(eerwaarde) Classis van Edam ter 
beoordeeling hadde overgelaten...' Ds Bernhard Keppel had, toen hij 'bedankt' werd, 16 jaar 
als predikant in Monnickendam gewerkt, van 30 maart 1727 tot 1743. Daarvóór had hij 15 
jaar in Vleuten gestaan. Hij was geboren op 12 november 1685; bij zijn vertrek uit 
Monnickendam in 1743 was hij 58 jaar oud. Hij kreeg geen beroepen meer. In Utrecht 
schreef hij nog een verweerschrift, 'De Waar-heit Vervolgt en Verdrukt, en het Recht der 
Kerke Verraden en Verkragt, 

(1) Nu ja, elk mensenkind nu ook weer niet! 'Neen', schreef Nahuys in zijn boek, 'wy sluyten 

hier buyten de Kinderen van Joden, Heydenen, Turken, en diergelyke meer'. Gelukkig dat 

Nahuys 't ook niet voor het zeggen heeft. Ik ben ervan overtuigd dat God ze niet zal 

'buytensluyten'.in den Persoon van B.Keppel', een boek dat een jaar later, in 1744, 

verscheen. Het baatte niets. Om het verhaal compleet te maken: In 1745 schreef een zekere 

Ds Abr. Arn. van Toll een boekje tégen Keppel: 'Verhandeling van den Kinderdoop'. Op zijn 

beurt richtte zwager Nahuys zijn toorn tegen het boekje van Van Toll in het Voorwoord van 

zijn Kort Begrip, deel II. Ds Bernard Keppel overleed 21 mei 1756. 

Het boek van Dominee Nahuys: 
Kort Begrip der Christelijke Religie 
 
En dan nu het boek van Petrus Nahuys. Eigenlijk moet ik zeggen: boeken, in 't meervoud, 
want het gaat om twee deeltjes, waarvan de titels luiden: 'Kort Begryp der Christelyke 
Religie, Ten Klaarste en Allerkortste Opengelegt ten dienste voor Mingeoefende en nogtans 
Heilbegerige zielen etc.', Amsterdam 1738, en deel II: Kort Begryp der Christelyke Religie, 
Verdedigt tegen allerlei Dwalingen en Dwaalgeesten' Amsterdam 1745. Beide delen zijn 
leerboeken, bedoeld voor het catechetisch onderricht. 
Het is wellicht dienstig, eerst iets te vertellen over het kerkelijk onderwijs, de catechisatie in 
het algemeen. De eeuwen door lag de leerstof daarvoor vast: wie lid wilde worden van de 
kerk, moest de drie hoofdzaken kennen, die ik mijn eigen catechisanten voorhield als de drie 
grote G's: 
Geloof, Gebed, Gebod. Bij 'geloof' gaat het om de Apostolische Geloofsbelijdenis oftewel de 
XII Artikelen; bij het 'gebed' om het Onze Vader; 
en bij het 'gebod' om de Tien Geboden. Die moesten gekend worden. Daarin komen alle 
leerboeken van de verschillende kerken overeen; alle 'catechismusboeken' gaan op die drie 
onderwerpen in, waarbij dan nog zaken komen als de sacramenten, doop, avondmaal, enz. 
De Rooms-Katholieken hadden hun Roomskatholieke catechismus, de Lutheranen hun 
Lutherse catechismus, en de Hervormden hadden en hebben hun ... Heidelbergse 
catechismus. Dat zat zo: Omstreeks 1560, tijdens de periode die wij het Voorspel van de 
Tachtig-jarige Oorlog noemen, vluchtte een voormalig priester die predikant geworden was, 
met een aantal Nederlandse protestanten naar Duitsland. Die predikant was Petrus Dat-
heen. Datheen vluchtte naar het vorstendom De Pfalz, aan de Rijn, waar de Keurvorst 
Frederik de Wijze de Reformatie was toegedaan naar Calvinistische trant. Datheen en zijn 
volgelingen kregen een leegstaand klooster toegewezen in Frankental. Frederik de Wijze 
betreurde het, dat de Protestanten onderling waren verdeeld in Lutheranen en Calvinisten. 
Hij besloot daar iets aan te doen en gaf aan enkele hoogleraren van de Universiteit te 



Heidelberg de opdracht om 'n kerkelijk leerboek te schrijven, waarin beide groepen, 
Calvinisten en Lutheranen zich konden vinden. Helaas mislukte die loffelijke poging. Het 
bedoelde boek kwam er wel, maar miste het beoogd effect. Wie het echter prachtig vond: 
Petrus Datheen! Hij vertaalde het onmiddellijk voor zijn vluchtelingengemeente. Tóén nu in 
1574, na het beleg en ontzet van Leiden, de provincie Holland vrijwel van Spanjaarden was 
bevrijd, spoedde Ds Datheen zich naar Holland om daar mee te helpen orde opzaken te 
stellen. In Dordrecht werd een vergadering gehouden, de Synode van Dordrecht, nog in 
1574, waarbij de Reformatie in ons land werd 'georganiseerd'. Ds Dathenus had al een 
leerboek klaar. U raadt het: zijn vertaling van de Heidelbergse Catechismus. Dit werd 
aanvaard en voortaan moesten alle Hervormden 's zondags-namiddag ter catechisatie gaan, 
waar ze onderricht kregen uit het boek, dat Datheen daartoe in 52 'Zondagen' had verdeeld. 
De ' Heidelberger' wordt nog altijd gebruikt. 
Spoedig werd echter als bezwaar aangevoeld, dat het boek te moeilijk was voor kinderen. De 
kerkeraad van Middelburg nam in 1608 het besluit om een boekje samen te stellen dat door 
de jeugd gebruikt zou kunnen worden. Een der Middelburger predikanten, Henricus 
Faukelius schreef zo'n boekje en noemde het 'Kort Begrip der Christelijke Religie' (voor het 
eerst gedrukt in 1611). Dat boekje ging er blijkbaar in als koek. De Nationale Synode van 
1618/1619 heeft nog geprobeerd om tot een officiële uitgave te komen en benoemde 
daartoe een commissie van geleerde mannen. Het werk van die commissie is echter nooit 
gedrukt. Het boekje van Faukelius bleef landelijk in gebruik. Ik heb er in mijn jeugd nog uit 
moeten leren. Ds Nahuys, die in het voorwoord van zijn boek de geschiedenis van het 'Kort 
Begrip' uiteenzette, meende ten onrechte dat het destijds alom gebruikte boekje het 
product was van de Synodale commissie. Het kleine boekje 'Kort Begrip' was inderdaad heel 
kort. Het bestond uit slechts enkele bladzijden: 74 vragen met 74 korte antwoorden. Ds 
Nahuys en alle predikanten met hem behandelden die vragen en antwoorden op de 
catechisatie. Wat hij daarbij te berde bracht heeft hij op schrift gesteld en in boekvorm 
uitgegeven, in die zin dat hij aan elke vraag uit het oude boekje 'Kort Begrip' een groot aantal 
zelf bedachte vragen toevoegde, natuurlijk met de antwoorden, 'ten klaarste en 
allerkortste', ja, ja: de enkele bladzijden van het kleine boekje 'Kort Begrip' dijden bij Nahuys 
uit tot een boekwerk van 356 dichtbedrukte pagina's. Arme kinderen die dat allemaal 
moesten leren! En hij had zijn boek nog wel geschreven op dringend verzoek van zijn 
heilbegerige catechisanten, op hun 'aanhoudende begeerte'. Dat moeten wij dan maar 
geloven, al was het zeker de 'begeerte' -naar ik veronderstel- van een paar catechisanten die 
een wit voetje bij de dominee wilden halen. 
Ds Nahuys was een ijdeltuit. Hij liet zijn catechismusboek voorafgaan door de lofgedichten 
die collega's op hem hadden gemaakt. De predikant van Edam had een 'klinkdicht', een 
'sonnet' zeggen we tegenwoordig, gemaakt op 'schrandere Nahuys, die zoo braaf Gods Kerke 
sticht'. Bij de derde druk kwam daar nog bij een vers van zekere H. Poot met wel 22 
coupletten. Ook het tweede deeltje werd voorafgegaan door lofliederen, waarbij een van 23 
strofen. Ik schrijf de laatste over:'En gij, beroemd, eerwaardig Schrijver!    Vaart voort, en wil 
ons meer verplichten, Gij, die de Kerk door uwen ijver          En Christus' kruisgemeente 
stichten. zoo treflijk dient, gelyk gy toont: Met mond en schrift'; zoo zal de naam 'k Behoeve 
uw lof niet op te kweeken;     van Godstolk NAHUYS, steeds vol stralen Ik zal de daden laten 
spreken, Aan 't stergewelf der Kerke pralen. Dewijl het werk zijn' meester kroont. Op dat het 
wangeloof zich schaam'!' 

Nahuys als 'heilige', compleet met stralenkrans! pralend aan het stergewelf. Je moet maar 
durven. 
Het tweede deeltje bracht overigens meer oorspronkelijk werk. Beide delen waren, net als 
de Heidelberger Catechismus, in 52 delen verdeeld, voor elke week een les. Daarbij is geen 
rekening gehouden met vacanties, want die waren er toen niet, maar ook niet met de 
veranderlijke Paasda-tum, waardoor het kerkelijk jaar de ene keer tot maximaal vier weken 
korter of langer kan uitvallen dan het andere jaar . Deel twee, bestemd voor het tweede 
cursusjaar, behandelt dezelfde stof als het eerste deel; de lessen van beide delen lopen 
parallel, maar in deel II worden de dwalingen en de dwaalleraars vermeld, die van het 



betreffende geloofspunt in een bepaalde les waren afgeweken. Dat de Rooms-Katholieken, 
inzonderheid de Jesuieten er niet goed afkwamen in dit tweede deel, kunt U zich wel 
voorstellen. Ook de Arminianen, volgelingen van Prof. Armini-us (1560-1609) -de huidige 
Remonstranten- kregen er van langs, én de Socianen, volgelingen van Socinus (1539-1604), 
een Italiaanse reformator, die naar Polen was gevlucht, maar die aanzienlijk afweek van wat 
mannen als Luther en Calvijn leerden; Socinus loochende de Drieëenheid van God, de Twee-
naturenleer van Christus en de leer van Zijn verzoenend sterven. Het Socianisme vond in de 
zeventiende eeuw en daarna ook veel aanhangers in Nederland2). Maar nogmaals: arme 
kinderen die zich deze stof eigen moesten maken en al die antwoorden uit 't hoofd moesten 
leren.. 

De beide delen van Nahuys' boek hadden groot succes. Zij werden meer dan honderd jaar 
later nog gebruikt. In 1854 verscheen bij een uitgever in Groningen de achtste druk van deel 
I, en nog in 1863 de zevende druk van deel II. 
Nahuys werd een geachte figuur in de Monnickendammer samenleving. Er is zelfs een 
plantsoen naar hem vernoemd. Keppel is vergeten - een man die pal stond voor zijn 
overtuiging, toegegeven: koppig, halsstarrig, weinig pastoraal, maar hij boog niet voor hoge 
heren. Zou er nog een Bernard Keppelplein komen in Monnickendam? Het stadsbestuur 
heeft nog wat goed te maken 

••-' De Socianen werden ook voortdurend bestreden; een voorvader van mijn vrouw schreef 

in 1743, hetzelfde jaar waarin Ds Keppel werd afgezet, een boekje: 'Godtgeleerde 

Verhandeling, Waar in de Schapevagt, den Socianen afgetrokken, vertoont wordt'.  


