
DS. MICHIEL CHRISTIAAN VOS door C.J.W. Gravendaal 

In de gemeentelijke universiteitsbibliotheek te Amsterdam trof ik een boekje aan met de titel: 
„Merkwaardig verhaal aangaande het leven en de lotgevallen van Michiel Christiaan Vos, door hem 
zelven in den jare 1819 briefsgewijze aan eenen vriend medegedeeld" uitgegeven te Amsterdam bij 
A.B. Saakesin 1824. 

Ds. Michiel Christiaan Vos, predikant te Woerden van 21 november 1790 - oktober 1793 werd op 
31 december 1 759 te Kaapstad geboren als 5e zoon van Jan Hendrik Vos en Johanna Bok. 
Zijn moeder die kort na zijn geboorte weduwe was geworden en ook spoedig haar tweede man ver
loren had, zag hem niet graag naar Holland gaan om aldaar te gaan studeren. Met behulp van zijn 
schoonvader echter (hij huwde op 14 november 1779 met Elisabeth Johanna Jacobs) en een erfpor-
tie uit het vaderlijk erfgoed vertrok hij op 11 maart 1780 naar Nederland en kwam op 29 juni op de 
rede van Texel aan. Hij vestigde zich te Amsterdam met het voornemen zich te Groningen of Harder
wijk als student te laten inschrijven. Maar al spoedig geraakte hij in contact met Gijsbert Bonnet, 
vermaard hoogleraar in de theologie te Utrecht, over wie hij de ziekentrooster op onze oorlogssche
pen in zijn vaderland had horen spreken. Door het persoonlijk contact met Bonnet nam hij het be
sluit zijn studie te Utrecht te voltooien. De studie vorderde goed. Ondanks zijn persoonlijke wens 
om zo spoedig mogelijk de kerk in zijn geboorteland te dienen, arbeidde hij achtereenvolgens te 
Amsterdam, Woudenberg, Hilversum, (maart 1788), Pijnakker (augustus 1789) en Woerden. Voor 
een beroep op hem uitgebracht door Oudewater in 1790 bedankte hij. 
Zijn „belevenissen" te Woerden vatte hij samen in zijn „Tiende brief' in het hierboven genoemde 
boekje. 

TIENDE BRIEF 

Waarde Vriend! 

Gij hebt bij het lezen van mijnen vorigen brief te regt opgemerkt, dat het mij zeer moeijelijk 
moest vallen, zulk eene lieve gemeente, als die van Pijnacker, vaarwel te zeggen, waarin ik, nog zoo 
kort geleden, bij mijne beroeping naar Oudewater, zulke treffende bewijzen van algemeene toege
negenheid ontvangen had, dat zelfs de schoolkinderen tot mij kwamen, mij smeekende, dat ik hen 
toch niet verlaten zoude. Doch hoeveel het mij ook kostte, ik vond echter thans geene vrijheid, de 
beroeping der gemeente te Woerden af te slaan; maar gelijk Abraham Gode gehoorzaam was, of
schoon hij geroepen werd iets te doen, dat geheel tegen de neiging van zijn vaderlijk gevoel streed, 
zoo moest ik ook doen, daar het bevel des Heeren mij genoegzaam was. Ik trok dan in gehoorzaam
heid aan dat bevel naar Woerden, en werd aldaar op den 21 sten November 1790, 's voormiddags, 
bevestigd door mijnen geliefden ambtgenoot, den Wel Eeerw. Heer P. Buijt, met de woorden van 
Cornelius, te vinden in Hand. 10: vs. 33, terwijl ik 's namiddags mijne intrede deed met de woorden, 
die wij lezen: Zach. 4: vs. 6b. 
Ook hier achtervolgde mij wederom de zegen des Heeren, en ik vond in die gemeente eenige oude 
geoefende Christenen, die zich niet bemoeiden, gelijk in dien tijd bij velen plaats had, met dingen, 
welke op het Politiek Bestuur betrekking hadden, en dus niet naar verandering haakten, maar zeer 
weltevreden waren met 's Lands toenmalige constitutie, en zich met eerbied onderwierpen aan hen, 
die over hen gesteld waren. Deze brave en geoefende Christenen waren zeer met mij ingenomen, 
waarvoor ik mijnen Heer en Zender dank betuige, en zij strekten mij grootelijks tot aanmoediging 
in mijn werk. 
Dan, vermits hier eenigen tijd over den dierbaren Heidelbergschen Catechismus niet gepredikt was, 
en men nu weder eenen aanvang daarmede zoude maken, zoo was mijne vierde predikatie aan deze 
plaats over de Eerste Afdeeling. En ziet, de schoondochter van een waardig en geoefend Christen, 
die zoo ongodsdienstig was, dat de nieuwsgierigheid haar niet eens had kunnen overhalen haren 
nieuwen leeraar te gaan hooren, had zich nu evenwel door haren man en door haren schoonvader 
daartoe laten bewegen. Har.e ooren en haar hart werden onder het aanhooren van Gods Woord zoo 
zeer geopend, dat zij, gelijk uit de gevolgen openbaar geworden is, waarlijk overtuigd van haren 
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Dit is het gelaat van Vos, veeleer een Lam in trekken, 
Dat d'eerbied kan in 't hart voor stillen ootmoed wekken: 
Een Vos, om Vossen die den wijngaard schade doen, 
Met list bij heil'ge list, te stuiten in hun woên; 
Een Michael in kracht, om Jezus eer te schragen; 
Een Christiaan in deugd, om Jezus beeld te dragen. 
Tuig, Nêerland! Afrika! tuig, Azië van hem, 
Die ons deez' bladen gaf, al zwijgt zijn priesterstem. 
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verloren' toestand van nature, naar huis wederkeerde, geene Godsdienstoefening meer verzuimde 
en aanhoudend werkzaam bleef met de dingen, welke het Koningrijke Gods aangaan. 
Bijna had ik vergeten, u mede te deelen, wat er alhier onder mijne intreê-leerrede reeds voorgevallen 
was. Eene zekere dienstmaagd, die alleenlijk ter kerke gekomen was, om een' Afrikaan te zien, 
bekeek mij naauwkeurig, toen ik den predikstoel opklom, en zeide daarop aan hare jufvrouw, 
die naast haar zat, en hare moei was: „Is het anders niet, hij ziet er even zoo uit als een ander 
mensch"! Zij stond op en wilde de kerk uitgaan, (daar zij van geen kerk gaan hield.) Hare moei 
echter hield haar tegen, en raadde haar, dat zij blijven en luisteren zoude. Met tegenzin bleef zij, 
wetende niet, dat het Gods tijd was, om haar als een vuurbrand uit het vuur te rukken. Zij werd 
krachtdadig aan haar zelve ontdekt, en zoo ernstig met de belangen harer onsterfelijke ziel werkzaam, 
dat zij zeer spoedig, slechts in weinige weken, niet alleen tot de beoefening des geloofs kwam, maar 
ook tot dat geloof, waardoor zij gelooven kon, dat zij geloofde. En even zoo ijverig en levendig als 
zij te voren was, in de ijdelheid en de zonde te dienen, even zoo levendig en ijverig was zij thans in 
den dienst van den Heere haren God. Zij had eene buitengemeene vrijmoedigheid, om voor den naam 
en de zaak van God uit te komen, waartoe zij ook spoedig eene natuurlijke bekwaamheid verkreeg, 
- Nu begon zij, onder anderen, ook te bidden, dat God voor haar den weg openen wilde, om mijne 
dienstbare te worden, hetgeen zij echter aan niemand zeide. God gaf haar ook hare begeerte. Onze 
teeder Godvruchtige dienstmaagd, die bij ons reeds zeven jaren gewoond had, voor al haar werk wat 
zwak zijnde, verkoos mijne vrouw eene tweede te nemen. Dit was zoo ras niet bekend, of gemelde 
bood haren dienst aan en werd ook door mijne vrouw aangenomen. Bij ons in dienst zijnde, hoorde 
zij, dat ik, zoodra God den weg opende, naar de Kaap zoude wederkeeren. Zij begon tot haren God 
te roepen, dat, wanneer dit gebeurde, zij dan met ons mede mögt gaan: (hetgeen zij ons naderhand 
mededeelde). Ook in dezen gaf God aan hare bede gehoor; en mijne vrouw, zoo min als ik, had immer 
berouw haar medegenomen te hebben. Behalve hare huiselijke diensten, (daar zij meer deed, dan 
drie beste slavinnen) was zij ook mij in het werk mijnes Heeren, bijzonder in het leeren der Heide
nen, voor wie zij eene bijzondere liefde gevoelde, en in hun het zingen te leren, van een groot nut. 
Zij trouwde vervolgens met den waardigen Zendeling Voster, heeft verscheidene jaren met hem in 
dit Land, door leer en wandel, Christenen en Heidenen gesticht, en is nu voor weinige maanden in 
den Heere ontslapen. Haren laatsten brief, niet lang vóór haren dood mij toegekomen, heb ik naar 
hare familie te Woerden gezonden. De gedachtenis van die regtvaardige zal hier in dit Land nog 
lange in zegening zijn. 

Na dezen uitstap moest ik tot Woerden wederkeeren. Mijn waardige ambtgenoot, de Wel Eerw. P. 
Buijt, en ik hadden hier eenen zwaren dienst; echter hielpen wij elkander getrouw, en werkten 
regt broederlijk elkander in de hand: bevestigende de eene 's namiddags, wat de andere 's voormid-
dags had voorgesteld, en ondervonden ook in den volgsten zin, dat, waar liefde woont, God Zijnen 
zegen gebiedt. 

In mijn eerste huisbezoeking aldaar ontmoette ik eene moeder met hare twee dochters; ik vroeg 
aan de jongste: hoe oud zij was? — „Achttien jaren," was haar antwoord. Ik sloeg mijne handen 
te zamen, en zeide: „al achttien jaren! en nog niet moede om de zonde en de wereld te dienen? 
„Hebt hij het al achttien jaren tegen God uitgehouden? enz." Zij gaf mij geen antwoord, maar van 
achteren bleek het, dat God door mij tot haar gesproken had. Ik was zoo ras niet uit dat huis, of 
zij begaf zich naar de hoogste verdieping van hetzelve, en begon over haren ongelukkigen toestand, 
als ware het, met God te worstelen, hield daarmede aan, en wilde God niet loslaten, vóór Hij haar 
gezegend had. God verhoorde haar, en maakte haar tot eene ware Christinne en tot een voorbeeld 
voor de jeugd. Ook werd zij spoedig eene publieke catéchisante, en leerde en stichtte op deze wijze, 
met hare leeraren, de gemeente. 

Een Luthersche soldaat liet zich eens door zijnen kameraad overhalen, met hem naar de Gerefor
meerde kerk te gaan; hetgeen hij dan nu voor het eerst in zijn leven deed. Daar er over de 20ste 
Zondags-afdeeling uit den Heidelbergschen Catechismus moest gepredikt worden, zoo hoorde hij, 
tot eene voorrede, deze woorden gebruiken: Zoo iemand den geest van Christus niet heeft, die komt 
Hem niet toe. De man was oogenblikkelijk overtuigd, dat hij dan Christus niet toebehoorde, maar 
een onderdaan van den satan was. Deze werd mede vervolgens een bevestigd Christen, en had geene 
rust in zijnen geest, voordat hij geregtigd was, om het Avondmaal des Heeren bij de Gereformeerden 
te mogen genieten. Vijf aangename Christenen waren hier onder de militairen, die wij menigmaal in 
het gezelschap der Godvruchtigen verkwikten met hunne gesprekken, en naderhand, toen zij tegen 
de Franschen uittrokken en aan het slag leveren waren, met hunne brieven. 

Daar ik u, mijn Vriend! slechts de meest sprekende gevallen, welke er onder mijnen geringen 
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dienst plaats gehad hebben, wilde mededeelen, zoo moet ik u van Woerden nog één geval verha
len. Een zekere hospes op een naburig dorp kwam, na meer dan al te lang de Godvruchtigen, die 
zijne deur voorbij gingen, om de weekgodsdiensten binnen Woerden bij te wonen, daarover ge
vloekt en vervloekt te hebben, op eenen Nieuwjaars-namiddag, zelf naar Woerden. Na weder, als 
tevoren, de voorbijgaanden gescholden te hebben, zeide hij uit eene soort van boosaardigheid: 
„kom, laat ik toch eens gaan, om te zien, wat daar in Woerden te koop is." Daar hij geene plaats 
om te zitten meer konde krijgen, stond hij regt tegenover den predikstoel. Ik predikte, omdat het 
Nieuwjaar en te gelijk voorbereiding voor het Avondmaal was, over de woorden van den Schenker 
Genes. 41 : vs. 9b. Ik gedenke heden mijne zonden. De man werd overtuigd, dat hij tegen al de ge
boden Gods zwaar gezondigd, en geen derzelve immer gehouden had; dat niemand derhalve meer 
reden had, heden zijne zonden te bedenken, dan hij. En o! welk eene ontferminge Gods! eer nog 
de Godsdienstoefening geëindigd was, ging er eene deur van hoop voor hem open, zoo zelfs, dat 
hij geloofde, dat er in het bloed van den gekruisten Jezus vergeving was voor al zijne zonden. -
Deze vuurbrand, uit het vuur gerukt, was spoedig een leesbare brief van de genade, riep nu de te 
voren door hem gevloekten en vervloekten in zijn huis, en veranderde zijne herberg terstond, van 
een voorportaal van de hel, in een klein kerkje. 0! hoe menig een aangenaam uurtje heb ik vervol
gens (wanneer ik in dat dorp eene predikbeurt waarnam) in die herberg met de vromen doorgebracht! 
In plaats van nu de kerkgangers naar Woerden te vloeken, was hij thans daarin de eerste en ijverigste. 
Menigmaal stond hij, vóór de Godsdienstoefening, bij mij aan huis, voor mij, met tranen: ziende hoe 
ik, door mijne borstbenaauwdheid, naar mijnen adem hijgde. Hij werd zeer voorspoedig opgebouwd 
in het allerheiligst geloof, en wilde toen zijn tijdelijk beroep laten varen. Hierin echter ging ik hem 
tegen, hem beduidende, zulks niet eerder te mogen doen, dan voordat de Voorzienigheid zelve hem 
daartoe eenen weg opende. Hij gehoorzaamde; en God baande nog, vóór mijn vertrek van Woerden, 
daartoe eenen weg voor hem, zoodat hij vervolgens, voor zoover ik weet, als een Godvruchtig land
man zeer genoeglijk met zijn huisgezin leefde. 

Gij bemerkt dus, dat ik ook in Woerden zeer naar mijnen zin geplaatst was. Ja, ik had het in al 
mijne gemeenten in Holland zoo genoegelijk, dat ik (uitgezonderd de kleine beproevingen, van 
welke een Evangeliedienaar, die getrouw wenscht te zijn, niet vrij wezen kan) mij verzekerde, het 
in mijn eigen Land, in Zuid-Afrika, in vele opzigten nooit zoo aangenaam te zullen kunnen hebben. 
En evenwel bleef ik altoos, bijzonder om de arme Heidenen, naar mijn Land verlangen. — Dan, daar 
de Paus over de Hollandsch-Oost-Indische, West-Indische en Kaapsche kerken, sedert ik bevestigd 
leeraar was, nog drie anderen mij voorgetrokken en voor de Kaapsche Kerk uitgezonden had, en 
dat niettegenstaande ik, bij elke vacatuur, mij bij vernieuwing aan Zijn Hoog Eerwaarde had aan
geboden, zoo begon ik mijne terugreis naar de Kaap bijna op te geven: en ziet, nu naderde, 's 
Heeren tijd, om mij naar herwaarts te brengen. 

Wederom eene plaats in dit Land vacant geworden zijnde, zoo wekte het groote Hoofd der Kerke 
den waardigen en Godvruchtigen Staatsman H. van Stralen op, (met wien ik, nog student zijnde, 
eenmaal te Enkhuizen in een Godvruchtig gezelschap geweest was) om zich mijne belangen aan te 
trekken. Hij deed mijnen vijand zwijgen, en moedigde de ordinaire Gedeputeerden, in dien tijd, 
over de Buitenlandsche Kerken aan: (welke juist vrienden van mij waren, namelijk de Wel Eerw. 
Heeren de Haas en van der Scheer) om mij nu aan Heeren Bewindhebberen der Oost-Indische Com
pagnie voor de dragen. —Aanstonds werd ik door hen voor de Kaapsche Kerk aangesteld en door de 
Eerw. Classis van Amsterdam beroepen, waarvan ik kennis kreeg te Woerden, in October 1793. 

0 wondere Voorzienigheid! toen ik mijne terugkeering naar de Kaap schier opgegeven had, en 
te dien einde geene pogingen meer wilde aanwenden, zeide God door sprekende daden: nu zal ik 
werken, en wie zal het keeren? 

Hoe ik nu vervolgens van Woerden vertrokken, op reis gegaan, en, door 's Heeren hand geleid, 
veilig overgekomen ben, hoop ik u bij eene volgende gelegenheid mede te delen. — Thans breek ik 
af, en blijf met heilwensch 

Uw Vriend 
M.C.V. 

Op 13 October 1793 preekte hij voor een grote schare afscheid en verliet op 8 november ons land. 
Op 8 maart zag hij zijn vaderland weer. Hij werd aangesteld tot predikant te Roodezand en werkte 
daar als herder en leraar, ook voor slaven en heidenen, wat als iets geheel nieuws grote verbazing 
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en verontwaardiging wekte. Het gelukte hem echter om deze verontwaardiging althans bij sommigen 
te overwinnen. Een betrekkelijk groot aantal gekleurden kwam ter kerke. 
Ds. Vos geraakte echter toch, tengevolge van zijn voorliefde voor alles wat een gekleurde huid had, 
met zijn gemeente op gespannen voet en vond niet wat hem in Nederland zo vaak voor ogen had ge
staan. In het voorjaar van 1802 vertrok hij naar Engeland. Voor een beroep door de gemeente van 
Zegveld op hem uitgebracht, meende hij te moeten bedanken. Op 11 februari 1804 vertrok hij naar 
Ceylon. Reeds tijdens de overtocht was zijn vrouw ernstig ziek. Hij verloor haar op 12 januari 1805. 
Te Point de Galle waar hij tot achtste predikant bij de Hollandse Gemeente werd aangesteld, huwde 
hij met Johanna Petronella van Geyzel, weduwe van Charles Torriano. Uit dit tweede huwelijk wer
den acht kinderen geboren. Evenals zijn leermeester Bonnet was Vos vooral een man van het woord. 
Ook op Ceylon kreeg hij onvoldoende kans zich waar te maken. Hij blijft dan zwerven, eerst naar 
Negapatnam, anderhalfjaar later naar Madras en dan weer terug naar zijn geboorteland. 
Hij wordt predikant te Swartland (thans Malmesbury) en het volgende jaar te Zwartberg (thans 
Caledon). 2 Augustus 1818 legde hij zijn ambt neer en vestigde zich opnieuw te Roodezand, waar 
hij zeven jaar later overleed. 
Vos was een der meest bekende predikanten van zijn tijd. Zijn „Merkwaardig Verhaal" werd her
haalde malen herdrukt. Een Duitse vertaling verscheen in 1829 te Bazel. 
Men zie verder over hem: 
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, 
de Villiers - CG. Geslagsregisters van die ou kaapse families deel III, 1078 -1080. 

LANDVERHUIZERS door Nico Plomp 

In de eerste helft van de vorige eeuw was de emigratie hier te lande alles behalve populair. Men 
kreeg voornamelijk te maken met doortrekkende Duitse landverhuizers, en met de wijze waarop 
deze werden behandeld en verhandeld. Uit archiefmateriaal hierover blijkt dat er vele 
misstanden te bestrijden waren. 
Toch kwam ook in Nederland de emigratie op gang, toen in economische en geestelijke nood ver
kerende predikanten als Scholten en Van Raalte, besloten met hun volgelingen naar Noord-Amerika 
te vertrekken. Toen de grote uittocht was begonnen, kreeg de overheid kennelijk behoefte aan een 
goede registratie van de vertrokken personen. Vanaf 1848 zonden de gemeentebesturen jaarlijks 
gegevens over de landverhuizers aan het provinciaal bestuur, waarna door iedere provincie een ver-
zamellijst naar een van de ministeries werd gezonden. In het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage 
zijn deze lijsten van alle provincies bewaard over de periode 1848 tot en met 1877. Van enkele 
provincies zijn er lijsten uit 1847, zoals bijvoorbeeld van Utrecht, waarvan de lijst van 1847 één 
aantekening uit 1846 bevat. 
Deze oudste lijst van de provincie Utrecht is met name interessant omdat Ds. Scholten en zijn groep 
er in voorkomen. 
De lijsten vermelden de gemeente, de namen en leeftijden van de vertrokken gezinshoofden en vrij
gezellen, gegevens over hun kerkelijke gezindte en hun welstand, en de reden van vertrek. 
Die was bijna steeds het zoeken van een beter bestaan, soms ook ,,de zucht naar meerdere vrijheid" 
(Godsdienst) „lust tot avontuur", en een enkele maal „wegzending", „verliet zijn vrouw en kinde
ren", en „ontslagen uit de gevangenis". De kolom aanmerkingen, die de betrokken ambtenaren enige 
vrijheid verschafte, werd veelal gebruikt om met kennelijk leedvermaak te noteren dat de vertrok
kene naar huis geschreven had dat het hem tegenviel. Dit tekent de heersende stemming. 
De meeste landverhuizers gingen naar Noord-Amerika, naar de staten, New York, Michigan, 
Minnesota, Iowa, South Dakota en Utah. 

Hieronder volgen de namen van landverhuizers uit onze omgeving. Grote aantallen zijn het niet. 
Slechts uit Kockengen (1847) en Woerden (1849) zijn kleine groepjes Christelijk Afgescheidenen 
vertrokken. 

42 


