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Van Pretoria, rt>.swrteerend onder Ds. 0. TV. du Toit: de 
BBrs. A. D. \V. Wolmarans; B. D. Esterhuyse; T. A. 
Smit; 0. J. ~Iaruis. 

Van Potchefstroom: de BRrs. P.J. Botha; M. J. Wol
marans; N. M. :-:. Prinsloo; G. 0. Lindeque; Th. F. Steyn; 
P. J. van der Vvesthuysen ; J. S Perold; J. 0. van de 
Merwe; W. G. Klerck. 
Van Ru.~tenbu1·g: rle BBrs. S. F. Mabn; J. S. Estemuy
sen; J. H. Boshoff. 

Van A!irldelburg: de BBrs. D. E. Erasmus; B. J. van 
Dijk; B. 0. Spies; H. S. Boshof, sec. P. R. Botha. 

Van Jó·ugP!I'Rdorp: de BDrs. 1\L W. Vorster; A. S. 
Naudé; J. H. J. Prinsloo. 

Van Standerton: de BBrs. D. P. J. van Schalkwijk; 
G. P. H.oetz; W. M. J. Breytenbach; J. N. H. Grobler, 
sec.; A. 0. Duvenage. 

Van Johannesburg: de BBrs. van Bruggen; J. F. 
Scholtz. 

Van Roossenekal: de BBrs. M. J. Willemse; F. W. J. 
Smit; G. 1\:Ialun; J. F. J. Wolmarans. 

Van Klerksdorp: de BBrs. N. A. van Herwaarden; 
B. H. Pieterse; J. J. Marais; F. W. Ernst; P. F. Janse 
van Vuuren. • 

Van .Makwa.ssie: de BBrs. W. J. Stoltz; J. 0. Swane
poel; P. J. Jonker; J. F. Janse van Rensburg. 

Van Lichtenburg: de BBrs. \V. 0. Swarts; M. P. 
Dasson; J. G. Benade. 

Van Wolmaran.~.~tad; de BBrs. !}. P. Bredenhann; 
G. P. Rossouw; N. P. Janse van H.ensburg. 

tTan Marico: de BBrs. P. 0. Bassou; F. A. Blignant 
Van He:idelberg: de BBrs. J. II. Jacobs; P.D. Jacobs; 

W. \V. Pretorius; S. F. Bronkhorst; 0 . J. Pretorius; 
J. A. Venter. 

Van Zoufpansberg: de BBrs. J. L. Venter; 0. G. Buy
tendach; M. J. Pos. 

Van Ve11 tersdorp: de BBrs. M. 0. Rij kaart; A. Röscher; 
R. A. Buytendach. 

Van Venterskroon: de BBrs. B. M. Janse van Vuuren; 
D. :f. Kruger. 

ran Wakkerstroom: de BBrs. L. 0. Faljaard; G. G. 
van Deventer. 

Van Dullstroom: de BBrs. L. Laubscher; J. H. Jan
sou Jr.; P. J. Vermaak. 

" 



Als Voorzitter wordt vervolgen gekozen Ds. M. J. 
Goddefroy met 40 stemmen teg~n Ds. Lagerwey met 27 
stemmen. 

AL scriba Ds. J. van Belkum met 73 stemmen tegen 
Ds. du Toit met 2 . temmen. 

Als secundus Voorzitter wordt (J'ekozen Ds. A. La
gerwey met :37 sternmen en Ds. du Toit als secundus
Scriba. met 3G stemmen. 

De vergadering be ·luit met meerderheid van temmen 
te vergaderen 's morgens van U-12 en 's middag van 
2-5 uur. 

De vergadering verJaagt tot 2 uur. 

's Middags 2 uur. 

Tegenwoordig is no(J' Br. J. II. Do. hoif van Ru. ten
burg, die de pre entielij:-;t teekent. 

nr. N. M. . Prin loo vraagt teru(J' te komen op het 
besluit van hedenmoreren over de uren van veraauerin~ 
en stelt voor te be luiten Jat de namiddag-zitting zal 
aanva.ntren ten 3 uur en zal sluiten om ü uur. Dit wordt 
be loten, omdat sommige BDr~. te ver af wonen. 

Br. F. Ernst stelt voor: de veraaderinrr besluit de 
bijecukom ten a.llet:n toeganl·elijk te st ·llen voor leden 
der Ned. Herv. r erk. Dit \'OOI'Stel worut cre~econdecru 
door D'. van Belkum. 

Daar in de di ·cu, ie blijkt, dat dit i t 'O'en d<-' wet, 
en rneu vree.-t, (htt het een verke ·rd ·n indrul· zal maken 
wanne •r deze wrgaderiug tegen de gt•wooute van het 
land niet voor all· m n::;dwn toegankl'lijk is, wordt m •t 
m<>erderheid van , t<>rnrn •n ::u:m<r •nom •n het amendement 
vnn Dr. A. D. \V. \Yohn•tmus, gesecondeerd door Dr. 

•. ~L ". Prin~loo . 
• ,D vcrgadering wordt gehO\Hl n rnet open deuren. 

tenzij zij in een speeiaal g •vul besluit, met ge:-;loteu deur n 
te Yt'J'fraucren e>n alle l'<l.}l}lUl'1eur van Juabladen uit te 
l 

. 0 0 
s mten." 

Aan de or<le is: de Brief van den •. cri ba vnodi der 
Ned. Geref. Kerk in Zuid-.\Jrika. ré o\·er en weer~ preeken. 
Deze brief wordt door den ,'criba gelezen. 

De Voorzitt r vraagt of de verga<lerincr dez n bri f 
wil behandelen of met de andere brieven oYer dezelfde 
zaak aan cene ommissie overgeven. 
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Br. J. S. Esterhuyse wil niet meer antwoorden op 
dezen brief. 

Br. A. D. \V. Wolrnarans meent, dat het geen direct 
antwoord is op onze wang, maar dat \vij er weinig aan 
kunnen doen, omdat de Ned. Geref. Kerk in Z.-Afr. dit 
punt in hare wet heeft geregeld. Hij wenscht eerst de 
brie\'en te bespreken en dun eene Commissie te benoemen. 

Br. Röscher zegt, tegen over en weer preeken ge
weest te zijn, maar is tevreden met dit antwoord en 
meent de Ned. Ger. Kerk te kunnen bedanken \'Oor
haar brief. 

Br. \V. Swarts meent ook, dat antwoord onnoodig 
is, maar wil weten, wie gP.\Taagd hel.'ft om over eu weer 
te preeken. 

De Voorzitter antwoordt, dut in onze kerk was tlicnst 
gedaan door predikanten uit de raap-Kolonie el! <lat 
men, niet wetende of deze allen wel een radicaal ba.cldcn, 
een vaste regeling begeerde. 

nr. Pieterse stelt voor: "De vergadering erkenne 
beleefdelijk de ontvang='t van dezen Lricf Cll gaat O\'er 
tot da orde van den dag '' 

Dr. A. D. \V. \Volmarnns, gesecon1leenl door Dr. 
T. Sn1it stelt voor: alle corresponde11tie over deze zaak 
te vel'\vijzen naar ceno Commissie van zeven leden, te 
benoemen uit deze verguder·iug om zoo spootlig mogelijk. 
daarover rapport uit te brengen. 

Ds. C. \V. du Toit meent. dut de brief \'an de Gere
formPerde Kerk in de Z. A. Rep. belangrijker is dan die 
der Kaapkolonie en \Venscht de zaak eerst te be:preken. 

Dr van Druggeu vreest, dat wij zonder Commissic
rapport te lang znllen spreken en wensebt Jus zulk een 
rapport als leidJrauJ. 

H t voorstel van Dr 'Volmarans wor1lt <htrnn. 
a:mgenomen en op \'oor td van Br . .f. DuvcnagP, gese
condet·rtl door· Ds . Goddefro~·, als eommissi · benoemd: 
Ds nm Helkmn, Ps. du Toit, l 's. L·tger·we~·. t>n de 
BBrs. : Willemse, .\. D. W. Wolmaram, •.. M. S. Prin
loo en .\. J. de Lange. 

Aan clc orde: punt ·1~ v:m de agenda: 
Yoor:·tel. \Vitfontein: ,,Opril'hting Yan ern \V eek- of 

Maan<lbhrl, als or~·um van de • 'cd. Herv. Kerk iu de 
Z. Afr. Republiek." 
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De Voorzitter zagt: alle kerken hebben hunne cou
ranten. Het wordt tijd, dut wij ook de onze krijgen. 

Br. J. van Druggen wen cht ook zijne blijdsehap over 
dit beschrij ving::;puut uit tè drukken en zegt, ua.t het 
tut uitvoeriug moet komen. 

De Scriba is het hiermede eens en meent, dat wij 
eene courant kunnen krijgen !lis wij maar \\·ilien. 

Do UUrs. H.ü 't:her en van Herwu~rden wensellen 
niet in te staan voor vijf cxem pla.I'en, maar zijn voor 
het blad. 

Br. N. M. PI'insloo, sec. Dr. Roetz doet het volgende 
voorstel: "De vergadering besluite eene coumnt op te 
richten, die eens of b\·eernaal per maani z:d worden 
uitgegeven en uat elk afgevaarlligdc in staat voor vijf 
exemplaren gedurende twee jaar, Je som vun 101 per 
jaar en per exern plu.:.l.t' niet te bo\'en g:tande" 

Dit wordt aangenomen met lil tegen 14 stemmen. 
Eene Commissie zal morgen worden benoemd. 

Daar de tijd. ver treken is, verdaagt de Voorzitter 
~Ie veq~adering tot morgen 9 uur en sluit Ds du Toit 
met dankzegging. 

(w. g) JAC. VA~ BELKD:\l, 
ocriba. 

(w.g.) Jl. J. GODDEFROY, 
J)raeses. 

DONDERDAG, I April 1898 voormiddag 9 uur. 

De Voorzitter laat zingen Psalm 131: 1, 2; de Saiba 
doet het gebed. 

De vergaderiug get)pen(l zijnde, blijkt, dut nog zijn 
gekolllen de DUrs W. G. Klen:k \'an l'otchefstroom, 
L. C. '1\tlj aard en G. G ,·un Deventer van \Vak ker~troom, 
J. H. Jauson Jr·. en L. Laubsdter van Dull troom. 

Ingekomen is een briet \'an Jen heer '. J. Jouhert 
die meJedeelt, da.t hij weeren, Jrukke bezigheden niet 
kan kurnen, welke brid' vuur kennisg~ving aangenomen 
wordt. 

Een brief van Ds. Spoelstra, berichten(lc, dat hij 
ber~id is voot• de vergàderütg te ver"chijnen, voor kennis
gevwg aangenomen. 

De Vourzitter herinne1-t aan de vergadering, dat 
Oudeding \\'. G Kierek ter vcrgadel'ing is versl!henen en 
vraagt aan de vercr:tJering of nu n:et eerst de brief be
handeld moet worden, 1loor dien Ouderling ges~hreven 
aan Je Commissie in Holland, zijnde deze brief, volgens 
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besluit der vori(J'e vergadering, het eigendom dezer ver
gadf'ring geworden, terwijl de behandeling daarvan des
tijds niet doorging, omdat genoemde Br. Ouderling toen 
niet tegenwoordig was. 

Daar het b!ij kt, dat V<1ll de besloten vergadering in 
1897 ~een notulen zijn, ontstaat de vraag, wat toen be
sloten is. 

Vele leden zijn van meening, dat de brief aan de 
Algemeene Commissiè is toegezonden; anderen, t.htt de 
zaak is afgedaan. 

Ds. du Toit meent, dat de Yergarlering V•tn t.lc orde 
afwijkt en wil de zaak behandeld hebben aan het einde 
der vergadering. 

Vele leden verklaren van den brief niets te weten 
en willen dien hooren of \Veten niet, wat te doen 

Br. Kierek betuigt zijn ·pUt, dat hij oorz~tak is van 
oponthoud, beschouwt de zaak ah:: eene persoonlijke 
quaestie, maar wil broederlijk handelen 

Vele leden willen terstoml behandeling der zaak. 

Nu eene verdnging stelt Ds. Lagerwey, gesecondeerd 
door de BBrs. J. J. Prin:loo en Roctz voor. Je \'ergaue
ring alleen toegankelijk te ~tellen voor leden det· kerk. 

Dit \vordt aanaenornen met tegenstem van Ds. God
defrov en Br. Klerck. 

Er zijn nu vijf voor tellen. 
1. Ds. dn Toit, sec. N.M. S. Prinsloo: De verg:vlering 

besluite deze zaak te behandelen bij punt 'lü van de 
agenda. 

2. J\1. \V. Vorster, sec. A. Röscher: De: vergadering 
besluite, ntt niet verder te gaan, maar deze zaak eerst 
te behandelen. 

Het eerste voorstel in stemming gebracht wordt ver
worpen, daar sledlts 14 voor stemm •n. 

Het tweede wordt aangenomen met 14 tegen 32 
stemmen. 

Daardoor zijn de andere Yoorstellcn Yer,·allPn, die 
aldus luidden: 

3. Br. van D~jk, sec. Roetz, stelt voor: De vergadering 
besluite onmiddelijk de zaak te behandelen. 

4. Br. Janson, sec. Laubscher: De vergadering be
noeme eene commissie Y:tn 5 leden afgevaaruigden, in 
wier handen de bewuste brief zal worden gesteld, ten 
einde deze vergarlering te rapportPeren of de inhoud 
daarvan een persoonlijke quaestie bevat of wel de be
langen der Ned. Ilerv. Kerk raakt en in het laatste geval 
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den brief met rapport dier Commissie in deze vergade
ring te behandelen. 

5. Br. J. van de Merwe, sec. J. S. Perold: De ver
gadering besluite dezen brief te verwijzen naar de Ker
kelijke Commissie. 

Ds. C. W. du Toit heeft tegengestemd: 
1. Omdat er geen reden is \Y:tarom wij van de orde 

moeten afwUken; 
2. Omdat andere afgevaardigden, tegen welke ook 

een zaak hangende is, niet op zulk eflne wijze ont,·angen 
worden en het ons niet pust met tweeërlei maat te meten. 

3. Orntlat deze behandeling naar zijn inzien eene 
b leediging is voor Br. G. \V. Kierek en voor den Eerw. 
Kerkera.ad, die hem afgevaardigd heeft. 

Ook de Bllrs. Ta.Jjuard en Krugee verzoeken aan
teekening van hun tegen tem, omd:tt zij voor eene com
missie zijn. 

Be. Kierek verzoekt ook aanteekening van zijn 
tegenstem. 

Br. Janson, sec. Laubscher, dient nn zijn voor tel 
weuer in, als een nieuw vuurstel (zie boven • 'u. 4). 

Ik M. J. Pos, sec. J. , . Venter, telt voor: De ver
gadering besluite de zaak ter -tuml in haar miJden te 
behandelen. 

De BBrs. A. Rö cher en J:.tnson veagen: \Vaal' is 
de brief? 

Br. A. D. \V. \Volmarans is voor eene Commissie, 
mits ook llr. Klerck kan worden gehoord. 

Br. \Villemse: Ik ken den brief niet . Vele leden 
willen dien eerst hooren. 

Op voorstel van Br. Ernst wordt de discussie ge::loten. 
Daar het midtl:Jg is, verJaagt de Voorzitter de ver

gadering. 
Namiddag 3 uur. 

De Voorzitter opent de vergadering. 
De 'criba leest een telegram van Br. Prinsloo van 

~rugersdorp, die niet kan komen, omdat zijne \Touw 
ztek is; eu een brief van Br. C. J. Marais, die mededeelt, 
dat hij niet langer kun blijven en verlof vt!rzoekt heen 
te gaan. 

Over het voor tel Ernst ont taat weer eene lang
durige discu. sic, omdat \'ele led n den brief niet kennen. 
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Eindelijk wortlt het voorstel Janson-Lanbscher in 
stemming gebracht en verworpen met ~12 tegen 48 stem
men en het voorstel Pos-Yenter :l!!ngcnoruen met 42 
teg0n 38 stemmen. 

Br. Kierek protesteert tegen het lezen, om<la.t de 
brief aan een privaat persoon is gericht en het teg•m de 
kerkwet is, dat hij geen kennis dt·oeg van deze zaak, en 
geene getuigen heeft om zijn bewering te bewijzen. 

De Voorzitter antwoonlt: de brief is beslif;t niet ge
schreven aan een privaat persoon, maar aan de Com
missie, die zich gevormd had in Holland om hulp te 
verleeoen aan onze Kerk, zooals ook blijkt uit het hoofd 
van dien brief. 

De Sct·iba lec·t den brief 
Dr. van IIerwaarden, sec. Dr. n. Jan. e van Vtmren 

stelt na lezing voor: De vergaclering besluite dezun brief 
naar ecnc Commissic te zentien van 5 leden voor mpport 
en aanbeveling in deze vergadering. 

Br. A. D \V. \Vulmarans weuscht als amendement 
"met bevoegdheid getuigen te hooren." 

De Voorzitter wenscht als amenclement "om nog in 
deze vergadering mpport uit te breucren." 

Br. Kierek zegt, dat hij ~l:t:tnllrtg moet vertr1•kken. 
Daar deze amendementen door voorsteller;; worJen 

overgenomen, wordt het voorstel a;wgcnomen met tegen
stem nm Ds. du Tuit. 

Tot stemming overgaande voor 5 leden blijkt de uit
slag te zijn, dat verkregen hebben: 

llr. ).1. \V. Yorster, :l:l, D '. L:tger\vey 30, A. D. \V. 
\Volm:tmns 31, Dr. Jansou 24, Ik , 1• ~l. S. Prinsloo 24, 
Br. • •. van Henmarden 2 ', });:;. van Bel k mn 22, Ds. 
Goddefroy 10, Br G. P. Roetz 1\J, Ik ~1. J. \Volmarans 
18 en vele a nelere HDt·s. et>n kleiner getal. 

• ïemancl heeft Je volstrekte meef'(lerhcid. 
liet blij kt, cht zij u ie ue mee ·te -temmen he u ben, 

reeds in andere Con1mi::; ·ie.' zijn benoerneL lliertl'gen i· 
g;root bezwaar, omelat daardoor ue LelHmrleling vertmaat 
kan \voruen. Daarom worden Je volgende vour·tellen 
ingediend: 

1e. Hr. \Villemse, sec. Dr. van , t:balkwijk: De ver
gadering be~luite de 5 leden te benoemon, uie het naust
volg('ncl aantal temmen hebben. 

2e. Dr. A. D. \V. \Yolrnarans: De vergadering besluite 
te kiezen uit de ·10 leden, die het uu.a ·t,•olgl.!wl aantal 
stemmen hebben. 



3e. Br. Janson, sec. Lau bscher: De vergadering houde 
<>pnienw vrije stemming. 

In stemming gebméht, "·ordt het voorstel Dr. \\ïl
lemse aangenomen en als benoemden aangewezen de 
BBrs. M. \V. Vorster, J. II. Jansou Jr, N. Yan llerwaarden, 
G. P. Roetz en Ds. Goddefroy. 

Dr. Jansou heeft tegengf'stemd, omrlat deze stem
ming v11lgens zijne meening b tegen het Reglement, daar 
.er geen stemming met uit ·!uiting maO' plaats hebben. 

Dr A. D \V \Volmarans zegt. Als red 'll mn tegen
.')temming geef ik op, dat de wijze van stewming in strijd 
is met den geest van onze kerkwet en in strijd met Jen 
regel, die in onze Republif'k gevolgd wordt, dat er over 
3 voorstellen te gelijk gesterrtd wo1'Llt. • 

De BBrs Klerek, ~I J \Volmaruns. ns. \\. Ju 
Toit en Ds. van Dclkurn hebben tegeng••stemd. omdat 
de Voor2itter als beln.nghel.Jbende in de Couuni8~ie zit. 
De Voorzitter antwoordt Bl'. \Volmarans geert kennis 
ie dragen van zulk een regel, die voor alle Ycrg:tdPr·iugeu 
bindend zou zijn c11 meent, dat met Yer!of Yan de Yer
gadering de stemming in clka v"rgadering kan plaat 
vinden op de beste wijze, door Jie vergadering zelf te 
bepalen. 

Aan de orde is nu de benoeming eener Commi · ie 
voor de courant. 

Br. A D. \V. \Volmarans stelt voor: al. t'onHnissie 
aan. te wijzen 4 Broeders uit de gemeente \Yitfontein 
met haren Voorzitter. 

In stemming gebracht, wordt hf't voorstel Dr. A.D. \V. 
\Yolrnarans aangenomen met ~,:3 stemmen lh:tr echter 
de DBrs. van \VitfoiÜ('Ïn zerrO'cn, het niet te willen aan
nemen, besluit Je vergadering Je zaak op te <h'<lgen n.an 
de door D1·. van Bru~gen genactode commissie, die nu 
voorgesteld had als lcJen dier commissie de BBrs. ~1 J. 
\Yolmaran, A.S. t'audé, jl. J. Po, F. \ ·. Em·t. J. \an 
Drugaen. 

Ds. du Toit stelt ook Yoor Dr .. \. Rü cher. 
Daar Br 1\I. J. \Volmamn zich excuseert, neemt 

Dr. J. van Bruggen Dr. A. Ri.ischer over. 

Ka het z'ngen van P:>. J l : 7 en gebed door Br. 
La00'Crwev, verdaacrt de verO'aderiuO' tot morgen ne(l'en uur. 

·' n o e '""" ~ 
(w.g.) J.\.c. VA~ BELK ·:\r, ("··· g.) ~[. J. GonnEFnOY, 

Scriba. Voorzitter. 
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Vurgadering van I April 1898. VRIJDAGMORGEN. 

Gezongen Gezang 4:1. De Voorzitter doet het O'ebed 
en opent de vergadering. Alle lerlen tegenwoordig vol
gens presentielijst. De notulen worden voorgelezen en 
na velerlei wijzigingen geteekend. 

De criba lee t voor een briPf van broeder P. C. 
Basson, \marin hij vraagt, dat de vergadering in den 
gee t der liefJe mag \vorJen voortgezet. 

Br. Vor ter z~gt, dat hij op de agmHh ziet, dat er 
nog bezwaren zijn ingebraeltt tegen sommige broeders, 
die zitting hebben en w n cht nu, dat deze bezwaren 
het eer t worden behandeld . Hij telt vone punt 5 en ü 
van de ag..:nda nn eerst te behandelen; dat wordt ge. e
cuncleerd door llr. 'andt•. Dr. van lierwaarden spreekt 
over den brief van D . 'poelstra. en vraagt, of hij niet 
ter vergarlering zal worden opgero •p n. Dr. A. D. \V. 
\Yolmarans en Ds. C. \V. du Tuit en llr. J:mson spreken 
in denzelfdPn geest Ds. Lagcrwey zegt, dat punt 4 van 
de nO'enda eerf;t moet behandeld worden, da.:ll' het ver
slag van cle .\lg. Cornm. cle in leiding tot de zaak i . 

De Voorzitter stelt nu aan de orde punt /~; van de 
aO'encla: !let ver lag der .\lgcmccne Comrni~sic. 

~Iet verlof der verO'arlering gl'Pft de \' or>rzitter den 
voorzitter~ hamer over aan Jen \ït.:c-\' oorzitter, omdat 
zijn naam in <leze zaak voorkomt. 

De verg:tclering verJaagt voor ·10 minuten. 

Ka de verdaging ne mt cle Vice-Voorzitter den 
voorzittersstoel in. Ilij :telt voor, dut het verslag der 
Commi sie wordt gelezen. 

Br. Kierek \'l'U<tfl't, of hij e n voor tel ma(}' doen om 
Ds. Spoelstra ter vergarlèriug te roepeiL daar deze ~lun.ndag 
moet heengaan. De Voorzitter zegt, dat deze z:t:.tk niet 
aan de orde is. 

Da:-tr er O'Cen ver lag al zoodanig door d Algem. 
Commissie i opgemaakt, ze()'t de 'cl'iba, dat hij de 
notulen dier vergaderin<r zal voorlezen opdat de verga
dering wet', wat er ges ·hierl is. 

Ds. Goddefroy vraagt inlichtinge-n, waarop cle r.riba. 
den brief l!•>..:t van Ds . .'poel. tra van 20 .Januari 1 \J '. 

D . Goddefro.' verlangt, dat d • woorden van den 
brief zui n'r znllt•n worden w •ergege\'en. 

Br. Kierek vraagt, of zijn voor tel niet aan de orde i . 
De Voorzitter z gt, dat het v r ·lag der Commi ·sie 

aan de orde is. 
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De Scriba heeft bezw:1:1r in de notulen der Alge
meene Commissie vergadering te veranderen, :1:1ngezien 
hij zegt, dat in geurresteerJe notulen geene veranderingen 
kunnon worden gebrueht. 

Br. vVolmamns merkt op, dat in gearresteerde no
tulen geene veranderingen mogen gebracht worden, 
m:1:1r dat Een verslag door eene vergadet'ing kan worden 
gewijzigd, wat somrni~e artikelen betreft. 

Ds. Goddefroy wil dan een ver lag hebben en be
geert, datletterlUk worJ tovergenomen wat in geschrifte 
voor die vergadering i. gebracht en de zin neden dan 
ook letterlijk in de notulen \Vorden weergegeven. 

Br. Wolrnarans wenscht op de notulen aan te merken 
dat hij op den avonJ Y:m 21 ;\ovember niet tegenwoordig 
was wegens ziekte. 

Br. Vorster vraagt, waat·orn hij is opgeroepen als 
lid der Algcmeene ommis ie. 

De Scl'illn. zegt, 1ht art. 1, hfd.. 2 cler wet hem 
d:1:1rtoe recht geeft 

Dr. Vor. tel' merkt op, dat hij nietschriftelijk kennis 
gegeven heeft, dut hij niet zou komen muur dat de 
Scrilla het wist. 

Ds. Goddefroy vrangt, of de verg;.tdering niet wa 
opgeroepen om een llezwaarschrift van Ds. Goddefroy 
te behandelen. en dat Ü'r elfder ure ook een brief inkwam 
van Ds. Spoclsti·u, die toen ni~t meer tot de kerk be
hoorde. 

De vergadering verdaagt tot de.s n:tmiddags 3 uur. 

Om 3 uur heropent de Voorzitter de vergadering. 
Ds. Goddeft'OY vraagt verlof over een persoonlijk feit te 
spreken. Dit toege taan zijnde, zegt hij, gi. teren-avond 
twee malen tegenover e n broeder het woord ,,cl walen'' 
gebruikt t<; hebben, zonder te weten, dat dit in de Afri
ka:msche preekwijze een hard \voord was. ln Holland 
heeft dit woord geen harde bcteekeni en zegt dn , dut. 
het hem leed doet, dit \voord te hebLen gebruikt, daar 
hij niemand heeft wil! n zeer doen en zal het woord 
niet weder gebrui ken. Bij wt-nscht de ju i t11 datum. te 
hebben van de ingeleverde ~tukken, waanoor de Alg. 
Commissie was s:uungeroepen. 

De ScriLa heeft Je tukken gerangschikt naar den 
datum van schrijven en zpgt, dat hi.i meende, dat de 
Alg. Commissie niet alleen tu doen had met deze tuk
ken, maar volgens kerkwet, ook met al hetgeen hMr
omtrent de geschill n ter oore wa gekomen. 
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Ds. Godtlerroy Yraagt, wanneer de grieven van Ds. 
Spoelstra bij Jen Scriba waren ingekomen. 

De ::icriba zegt, dat het boekdPel hem was ter h:tnll 
.gt>steld den avond YÓÓr de zitting of den morgen van 
den 21sten November vóór de zitting. 

Ds. Goddefroy vraagt of het niet beter is in de 
notulen op te nemen, dat de Alg Commissie was saam
geroepen om het bezwu.arscbl'ift vu.n Ds. Goddefroy te 
behandelen, opdat het niet zou schijnen, alsof de zaak 
eenvouuig m1s een geschil tm:sclwn t\\'ee predikanten. 

Dr. Janson vraagt, hoe het veeslag dan moet worden 
upgesteld. 

De Scriba zegt. wij hebben met feiten te doen, daar 
d.e stukken tocb vóór de zitting \Varen ingclevenl en er 
geschil is tusschcn twee prediku.uten. 

I :r. C. J. Joubert W{'nscht te weten of de Alg. Com
missic op het bezwaarschr·ift van Ds. Goddefroy was 
.opgeroepen en waarom hij dan niet is opgeroepen. 

De Scriba ze~-;t: Dr. Jonhert te hel>ben opgeroepen 
voor de vergadel'ing van 3 November, tmar hem niet te 
hel>bt'n opgeeoepen volgens besluit voor de verg<1dering 
van 21 November. 

Dr. Joubct·t zegt den briefnooit ont,·angen te hebben. 
De Scr·ib~t z<1l een vershg leveren tegen de volgende 

week en Dr. van Dru,rrgen hoopt, dàt daarin alle punten, 
d.ie besproken zUn, zullen worden ingevoegd. 

De Yoorzitter brengt nu aan de orde punt 5 der 
agenda. De Scriba leest de kLlcht van Ds. Goddefroy. 

Jlr. K lerck \Taagt: of het nu niet tijd is, zijn voor
stel om Ds. Spoelstru. op te roepen, te behandelen. 

De \' oorzitter zegt: dat is u u nog niet de tijd. 
Deze klacht van Ds. Go1ldefroy blUft Lestuan, maar 

Ds. Spoelstra heeft na de inleveriug vu.n die klacht, voor 
goetl md de kerk gebroken en wij hebben geen juris
dictie O\'er hem. 

De Scriba leest den brief van Ds. Spoclstra, d.d. 12 
October ·1837 en verklaart, dat hij het eens is met den 
Voorzitter, clat \VÜ geen jm·istlietie hadJen over Ds. 
Spoelstra tot 20 Junuat·i '1888, toen deze zijn brief van 
12 Ül'tobc'r '1807 terugtrok. 

De Scriba, gesecundceru door Dr. Kierek doet het 
volcrende \'oorstel: · 0 

,,De A.lgemeene Vergadering spreke zich uit over de 
\'raag, of, na al hetgeell geschied is, Ds. Spoelstra nog 
lidmaat is der kerk.'' 



D~ Scrïoa leest nog eenman.l Jen brief ,·an Ds. 
Spoelstrn., d.d. 20 Januari 189 Yoor. 

Br. vVolmarans zegt: het voorstel is eene crevun.rlijke 
za,.;1.k. Deze Algemeene Vergatlering is niet gerechtigd 
over het lidmaatschap van ePn ander te oordeelen, maar 
denkt, Jat cle brief van 211 Januari moet worJen besproken. 

13r. Jonbrrt zegt: dit is een teedere zaak en rood 
wel degelijk goed O\'erwogPn worden, voordat men zoo 
maar tot stemming overgaat, want dit is een teer punt. 
Maar nis Ds. SpoPistra voor de vergadering komt en 
zegt, dat }lij zi.in breken terugtrekt en dat bi.i zich "'Pel' 
onderwL'l'(Jt aan cle kerkorue, dan kun de zaak worden 
oven •ogc•n. 

Dr. van Bruggen zegt, dat iemancl, die met woord 
Vt:)rklaart en in p:c·~cllrift km mis g~c.dt \'OOI' gned met de 
kerk te• brekc•n, die \\·rgloopt en in :mclere kerken di ·nst 
doet, niet wo maar a liP •n et•nc zinsnc•de kan teJ'np:necut'It 
om de stukk<•n te \'Cl krijgen, die !dj lloCJdig lu.:ert, m11 

in ernc ander<' kerk tl• kou1e1t. D~ zir1s1H: Ie. die ll~. 
Spoelstr:t wpnsd1t terug~c>notn0.n te zien, \'(·l'lit•c·t :lilt! 
kracl1t, omdat door lwrn l!t't'll t•nkl'l h •wi.is Yan hcnmw 
wordt gcgeY ·n, tlttllhtt die zitl~nede ~ewl,rd \\'ol'<lt, Jool' 
vele Lesc:lmltligiltgen tegen de llB ·:. en inzond(:;rh id 
tegen ·~n cl er HroPders- Le ·r:m.m. PH r '!'der door dr ·i~·
menü•n aan het n.rlres r~m kerk •lijke \l!T'I.mclel'iurren en 
het clicteercn \'UH l1etgecn zij te lJcs\uiten helJben. 

Hr. Yan Schalk\Yijk ze~t clat Ds .• :poelstm Yoor go <l 
met ons heeft gebroken. 

Dr. Kierek al~ f;CCundant is Yan meenin'r, ,Jat rle 
eer te brief niet meer lwf;t:tat, \Yant iu de tw~ ·de tr •kt 
11Îj (Ds. :-;poelstra) cle ~cu in. 

Hr. 1
1. iiL Prin:-loo Zt'!!t: vol!!:ells art. ~ der !,erk\\ et 

is Ds. ~poebtra. geen li;lmaat iueèr der kerk. vulóell~ 
mijne op,·attillp:. 

Dr .• •. Jl. ~. Prin.loo <leukt, als D:. -.:pod:tra Yoor 
goecl gebroken heeft en Yom· <ructl terugtrekt dan is het 
laat~te zoo goed als het ecr~te. 

De Yergudering \'erJaagt voor 10 minute:n. 

nr. i Tandt• geeft kcuni:, dat hij UCZe \\'eek niet bn<rer 
kan zitten. 

liJ'. Ynn l\Taanen strlt Ycwr. dat D .. Spoel. 1ra llicr 
zal \\'ordc·n opgcroe11t n. Br. Hüst.:h r . ecnncleert. 

n~. Goddefro. · gr1•ft uc!Yie~, I . t de artt. cler \Yc·t 
daarop bPtJ•ekkin~ ltehh •wle voor. l'll zegt. 111eu wot•dt 
lidmaat der kerk volg •n att. '1 der Alg. Bcpalingl.!n, 
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door geloofsbelijdenis, door van het lidmaatschap der 
Ned. Herv. kerk in andere staten of landen deugdelijke 
bmvijr.en over te leggen, door d-"n doop in de kerk. 
Men houdt op lidmaat der Ned Herv. IC te z~jn, wanneer 
men, door woord en daad dni<.lelijk toont zich afte scheiden 
Df, door zich de kerkelijke gemeenschap onwaardig te 
maken (Art. 3 der Algem Dep.) en dat men weer lidmaat 
wordt door langs den wettelijken weg zich aan te mel
-den en den gewonen loop van zaken te volgen. 

Een voorstel van Br. C. J. Joubet't, gesecondeerd 
door Br. Vorster, wordt ingediend. Dit voorstelluirlt aldus: 

"De Algemeene Verg., den brief van Ds. Spoelstra 
d.d. 10 Januari 1898 in overweging genomen hebbende, 
vindt uien briefniet heel <.luidelijk en be luit Ds. Spoelstra 
gelegenheid te geven voor deze veJ'aadering t~ verschij
nen, ten einde aan haar de verlangde inlichtingen te 
geven op bovengPmelden brief, waardoor deze vergaclering 
in staat kan gesteld worden een definitief besluit te 
nemen." 

Voorstel van Br. J. N. II Groblcr, gesecondeerd door 
Br. ~1. J. Breitenbach worrit ingediend en lnidt als volgt: 

"Deze verga1lering, gehoord hebben<.le zeker·en brief 
d.d. 20 Januari 1898 en geteekend door Ds. C. Spoel tra, 
-ziende dat deze brief niet geheel duidelijk is, besluit 
niet verder op deze z~ul.l{ in te gaan en Ds. Spoelstra op 
te roepen ter vergadering te verschijnen op morgen 
Zaterdag 2 dezer ten half 10 ure ten ein<.le gemelden 
brief toe te lichten. 

De Scriba zegt, h~i is bevreesd, dat men denkt, dat 
hij partijdig is voor Ds. Spoelstl'a, maar verkhart, dat 
het ook zijne meening is, dat Ds. Spoclstm voor goed 
met dç kerk had gebroken en dus geen aansprank kan 
mn ken op de ge vraagJe getnigschriften; Jat verder Ds. 
Spoelstra door telkens onaangename brieven te schrijven, 
·waarin hij allerlei voonvaarJen stelt, het terugroepen 
moeilijk aanneembaar maakt, maar da.t hij in den geest 
der liefde hem toch weer zou willen aannemen. 

Dr. vVolmarans zegt, dat hij de verklaring van Ds. 
Goddefroy omtrent het wo·n·d "dwalen" gaarne aanneemt 
en vraagt inlichtingen omtrent den bepa·dden tijd, wan
neer Ds. Spoelstra moet komen 

Aangezien er broeders zijn, die verklaren, dat bij 
aanname van het voorstel Joubert-Vorster zij den tijd 
van verschijnen van Ds. Spoelstra willen voorstellen, 
worrit het voorstel Grob'cr-Breitenbach om tijdsbekor-
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tingteruggetrokken; ook het voorstel van l\Ianen-Röscher 
wordt om diezeif'Je reden teruggenomen. 

Het voorstel Joubert-Vor ter wordt vcrvolgens in 
stemming gebracht en algemeen aanp;enomen. 

Br. N. J. Prinsloo stelt nu voor: ,.De vergadering 
zende Ds. Spoelstra aü:chrift van bet p;enomen besluit 
en bepale geen tijd van versdüjnen." Dit voor -tel wordt 
gesec. door J. J. Prinsloo. 

Br. A. D. \V. \Volmarans, sec. van Deventer, stelt 
voor: De Scriba zende Ds. poel tra afschrift van dit 
besluit, hem tevens mededeeleude, dat indien hiJ \'an die 
gelegenheiJ gebruik wil m·1 ken, deze hem za! gegeven 
worden op morgen 2 April des \'Oormidtl:.tgs half tien. 

Na eenige discussie ozer deze beide voor-tellen, wordt 
het eerste voorstel bij hoofdelijke stemming verworpen 
met 45 tegen 32 stemmen. 

Na het zingen van P.-alm 103: ·1 en gebed van D . 
du Toit, sluit de Voorzitter de \'el'gadering. 

(w.g.) JAc. VA.' BELK ':'11, (w.g.).\.. 1.\.GER\\'F:Y \Vz., 
So i ba. 'ec.·ljraes. 

Vergadering van ZATERDAG 2 Apri l 1898, 
des morgens om 9 uur. 

De vergadering wordt geopend met het zinaen van 
Gezang 52 vers 8. De V JCe-Voorzitter doet het gebed. 

De notulen worden gelewn en crearresteerd. 
Ds. Spoelstra komt onclerwijl ter ver·gadering. 
Alle leden tegenwoordig volgen' pre entielij:;t. 
De Voorzitter, D . l./1.rrerwey, telt a:m eh~ orde het 

vragen van inlichtingen aan Ds. Spoelstra rt' zijn brief 
d.d. 20 Januari 18U '. 

De Scriba leest den brief voor. 
De Scriba, het woo d nemende, vr::w.rrt D .• poel -tra 

het volgende: ,,Ds. poeL tra, is de bedoeling van U wen 
brief d.u. 20 Januari J n deze, dat gij hf'rroept, om·oor
waardelijk, Uw breken met de • T. II. K.; dat gij weder 
geheel en al wilt onderwerpen a:1.n de Kerkelijke bP.
sturen als lidmaat. Belooft gij ook, volgens Uwen be
roepsbrief het Evangelie te verkondigen en getrouw alles 
te doen, Wilt den Evangelieuienaar betaamt en volgens 
de akte van onuertcekenina U te onderwerpen aan de 
kerkel~jke tucht en U stiptelijk o'lereenkom tig onze 
kerkelijke reglementen te gedragen?" 
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Ds. Spoelstra: Ik dunk U voor de. gelegenheid, die 
gij mij geeft om mij te Joen antwoorden op Uwe vragen~ • 
en inlichtingen te geven. Ik wil trachten alle animositeit 
te vermijden, daar "·ij hebben geleerd met hardheid niets 
verder te komen. De woorden in mijn brief d d. ~0 
Januari J 808, "dat ik voor de A lgemeeno Commissie niet 
zal ver:::chijnen (hoewel ik mij bereiel verklanr haar 
scbriftelij k op hare eindconclusie te antwoorden) en dat 
ik geen godsdienstoefeni'Jgen meer zal houden in de 
Herv. Kerk, waarmede ik voor goed gebroken heb," 

bedoelen, dat ik niet alleen de luatste woorden, muur 
de gcheelc' zinsnNle herroep Ik heb mij ter beschikking 
van de .\lg. Commi ·sic gestelc!, ofschoon ik niets wist 
van klaeltten en zelfs nu geene agenda van de vcrgadering 
heb ontvangen, omdat ik wilrle, dat de zn.n.k uit de wereld 
zou kolllell Toen ik den '1 1 den Octrd)CJ' a:tn den Kerke
raar! van Pretoria, c. u. genaarrel heb om akte van ontslng, 
is lllij d L'J gu\\'eigerd op groncl van art 3 ch't· Alg R(~
palingm. Ik zeg, dat ik mij wederom tc·r IH~schikking 
van dl'zè Yerga.dering stel, als \TOegcr, om in llw midden 
mi,jn ambt waar te neme11, alleen voorloopig voor den 
tijd, dien ik nog Yan de twc(~ jarf'n te venu!IPn heb. 
om te toonen, dat ik niets lie\·er wil. dan mij volkomen 
te onclenverpcn aan kerk\\·et en belijdenis 

nr~ St·riha vraagt om een onomwonden antwoord 
ns Sprwlstra zegt, d:tt hij \vederorn zich als vroeger 

ter besc-ltikkim~ dezer Alg. vergadering !'telt. lk ben 
gekomf'n otn U dit voorstel te doen: ik wil nog aan de 
Comm i;;sie i.n ~ ·l!dcrlancl schl'Îjven, dat ik heb terug
geroepen. 

Op de \Taag van den Vo·H·zitter, of 1le Scriba tevredt>n 
is met dit antwoorJ, zegt deze, dat de vergadering d:.tt 
beoordeelt~n moet. 

Br. 1\ len~k zegt: het is hem een genot hier te zijn, 
daar ns. Spoelstra zóó zijn bedanken terugtrekt. 

nr· van Henmarden uaagt, of hij volgens brief alles 
herroept niet v or een tijd, maar voor· goed. 

Ds Spoelstra zegt, uitgezonden te zijn door eene 
Commi;;sie in Holland. De ovcre~nkomst was, ik zou twee 
jart'll hi<'r dienen; mt dien tijd kon de kerk rnij beroe
pen: ik Ycrkln.ar mij bereid aan de moeilijkheden een 
einde te maken Pn wensch geen contl'a~tbrekcr te zijn. 

Br. mn lierwaarden : T hebt een contract aangegaan, 
maar TT heLt geschreven, dat T Yom· goed breekt rn t 
de . T. If. K.: mc'ent l , dat dit in IJ olland ni~'t bekend 
is, en zal de Commissie dx.tr UEJ. ge11adig zijn! 
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Ds. Spoelstra: Ik heb die uitdrukking in drift gedaan. 
Ik heb er spijt van, maar ik vraag geen genade, maar 
recht ; of noch genade noch recht, maar liefde. 

Br. Vorster: Ds. Spoelstra moet uitleggen, wat zijne 
meening is met den brief. 

De Scriba vraagt aan Ds. Spoelstra: er zijn geruch
ten, rumoeren, beschuldigingen, dat U nlleen Uwe stukken 
vraa~t. om over te gaan mmr eene andere kerk. Zeg mij, 
als eerlijk man Ü'genorer eerlijk man, in tegcnw(>ordigheid 
van deze vergadering en van God: is dit waar of onwaar? 
Ik vraag alleen: is dit waar of onwaar? 

Ds. Spoelstra: Ik kan die vraag niet beantwoorden. 
"\Vat ik zal doen na 6 maanden, 'reet ik ni t. Wat ik 
in de toekomst doen zal, wPet ik niet. Of ik een beroep 
zal aannemen in deze kerk, zal ik met God en mijn 
geweten b(;antwoorden. 

De Scriba zal geen \Tagen meer doen. 
Br. van Brti~gen vraagt: heb ik Ds. Spoel tra goed 

verstaan, dat hij om zijne attesten te verkrijgen zijne 
vroegere woorden herroept, en om de Algemeent: Com
missie het werk te vergemakkelijken, öm die zaak uit 
de wereld te helpen'? 

De vergadering verdaagt voor 10 minuten. 
Na de verdaging verlaat Br. Grobler de vergadering 

en komt Br. l>uvenage als secundus in zijne plua . 
Ds. Spoelstrn: Toen ik dien brief schreef, had ik de 

bedoeling, dat de Alg. Vergadering mU kon oproepen, 
om het iler Alf.!. Vergadering gemakkelijk te maken, en 
het argument der weigering van stukken den Kerkeraad 
te ontnemen. Ik had geen recht om te breken met de 
N. H. K., maar ik was opgewonden. u heb ik gezien, 
dat het beter is deze woorden te herroepE>n. 

Br. van Bruggt~n : .Mag ik verder vragen, waarom 
Ds. Spoelstra, waar er rechtstreek antwoord wordt ge
vraagd, die vragen nimmer ronduit beantwoordt'? 

Ds. Spoelstro wil niet :t.ntwoorden en de Voorzitter 
verbiedt die vraag. 

Br. Jouhert: de vraag, die ik wilde doen is gedaan, 
omtrent den indruk onder welken hij (Ds. poelstra) 
den brief heeft geschreven· maar st.'\at bs poetstra nog 
onder den indruk van den eersten brief of wil hij de 
kerk weder dienen uit liefde'? 

Ds. Spoelstra: iets zal mij liever zijn · maar de ver
houding, waarin ik tot de kerk sta, is eigenaardig. Er 
moet naderhand sprake zijn van verlenging 'an den tijd, 
dien ik de kerk nog moet dienen. Ik zal God bidden om 

2 
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te weten of ik mi.i moet verbinden u~n de Transvaal en aan 
deze kerk van TransvaaL 

Br. Joubert: hebt gij niet het gevoel, dut gij spijt 
hebt van den stap? 

Ds. Spoelstra: ik heb spijt, dat ik in opgewondenheid 
ben heengegaan en dat ik niet in de Vergadering ben 
gebleven, dat ik de veegade;ring heb beleedigd. Ik \Vil 
geen vragen beantwoorden omtrent de toekomst. 

Br. \Volmarans vraagt, of de brief van 20 Januari 
1898 moet opgevat worden als eene geheele herroeping 
van de11 brief van ·1~ October? 

Ds. Sponistra: Ik heb alleen die "zinsne1le" herroepen. 
Br. \Volmarans wensebt te herhalen de vraag van 

den Scriba: Is het waar, wil Ds. Spoelstra zijne tukken 
hebben om de Hervormde kerk te verlaten? Ik wil be
slist antwoord. 

Ds Spoelstra: dit is eene onvrienrlelUke vraaa. Ik 
kom niet om stukken. Ik stel mij ter beschikking voor 
6 maanden Ik laat mU er niet over uit, wat ik doen 
zal na afloop van dien tiju. 

Br. \Volmarans: Ik vraag: er gaan geruchten, dat 
Z.Ew. alleen stukken vraagt om zich in eene andere 
kerk te doen opnemen Is rlit gerucht waar of onwaar? 

Ds. Spoelstra: Ee wordt gevraagu naar bedoelingen. 
Het is niet vriendelijk iemand te verJenKen Ik heb geen 
belofte geelaan aan eenige kerk in de7e Republiek of in 
z. A. Ik vraag: wilt U mij nu voor zes mn.anden aan
nemen '? Niemand heeft recht te vragen: \Vat zult U 
doen met de attesten? Ik doe alleen dienst in de Kaap
sche kerk voor een zieken predikaut. \Vat ik in de toe
komst doen zal, ;veet ik niet! Misschien worut ik wel 
b.v. Roomsch, lsraëliet, Turk of Mohammedaan. De toe
komst behoort aan God. 

Br \Volmarans: Ik cleerl geen vraag om Z.Ew. te 
beleedigen. Ds Spoelstra schijnt m\j niet goecl te willen 
verstaan en legt clen grootsten nadruk op zijne terug
komst in de kerk. Ik heb beslister antwooru nootlig gehad. 

Br. Röscher: \Yas Uwe hetloeling op 20 Januari 
1898 om terug te komen, of wilt ge U'.Vè stukken hebben 
alleen om over te gaan naar eene andere kerk. 

Ds. Spoebtra: l\fet bedoelingen heb ik niets te maken· 
daarop antwoord ik niet - Ik herroep alles mits D . 
Goudefro.v ook terugtrekt zijne grieven. · 

Ds. Goddeft·oy merkt op cln.t de zaak nu omgekeerd 
wordt yoorgesteld. 1 ïet Ds Go(luefroy, maar fls. 'poelstJ'n. 
had grieven., en ;vel een boekdeel van 70 bln.dz. vol ! 
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Na herhaalde en vergeefsche pcgingen om T s. poelstru 
langs vriendschappelijken weg tot bezinning te brengen, 
heeft I s Gocldefroy zich tot het beYoegde Kerk-Ue
stuur gewend met een klacht wegens la ter in "·oorcl 
en geschrift door 1 s. Spoelstra verspreid over het rond 
der aarde· 

Daar niemand meer iets te vragen heeft, ontslaat 
de Voorzitter Ds Spoelstra. 

De Commissie benoemd om te rapporteeren over 
den brief van den Heer Klerck deelt metle, dat haar 
rapport gereed is. 

De Scriba lee. t een brief voor van II Oosteruroek, 
inhondenue eene klacht tegen Ds Goddefroy. 

De Voorzitier zegt, drze kan hier niet uehanJeld 
worJen, <ht~r zij l!iec niet te huis behoort. 

De Scrib~ zegt, dat hij wel behandelcl bn worden. 
Ds. Godrlefroy stelt voor: de vcrgadering wij kc lieden 

middarr af van de orJe om den in•rekomcn brief te be
hande~n of te venvijzen naar de pl~ts, waar hij behoort. 
Met meerderheid aangenomen. 

Br. Taljm·d wenscht teg~>nstem aan te teekenen, 
omdat de brief behoort bij de Alg. Commis ie. 

Een voorstel van Rr. \Yolmaruns, ge ecmvlcerd tloor 
den Scriba om heden mi'ddag van ~ tot 3'/1 unr te n:r
gaderen, wordt verworpen en een voor tel van Hr. dt• 
Lange, gesecuncleerd door Br. van Bruf!gPn om van half 
twee tot half vij t te vergaderen, \vordt aangenouwn. 

ne vergadering verdaagt. 

(w.g.) JAC. VA~ 13ELKmr. (w.g.) A. LAGER\\'F.Y \Yz, 
Scriba. Waarn. ~ 'oorz. 

Vergadering van ZATERDAG 2 April 1898, 
. des namiddags ten twee ure. 

Voortzetting van de mor ge uzi t tin g. 

De Voorzitter brengt de motie van orde van Ds. 
Goddefro:v in be. prckinrr. 

De 'criba i~ tegen de motie. omdat het omecht
vaardill is tegenover Br. Klerck, tegen wien een bri1'!' 
was ingekomen en welke brief naar eene commi.:~ie i.· 
verwezen; boYcuc\ien i de brief aan het rl' 'hte ad re: n 
de brief is van een lid c!er Gemeente, die iets Yernomen 
heeft en zich daaroYer bezwaard acht. 

Ds. Godclefroy geeft inlichting en zegt: cle hnef is 
Yan een ruan, tlie iet~ rernomen heeft, en handelt orer 
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een ouderling, die reeels bedankt heeft; welke> ouderling, 
inclien hij zich bezwaard ge,·oelde, zelf had kunnen klagen. 

Br. \Volmarans vmngt inlichtingen omtrent het atll'l'S 
vn.n drn brief en zegt, dat deze brief wel degelijk in 
behandeling moet komeu, ~ll is het dan ook om te be
sluiten, dat hij nan.r het rechte college worde Ycrzonrlen. 

Een Yoorstel van Br. \Yolmamns, geset.:oncleerd door 
rlen Scriba: om den hri<>f later a"·n de orcle te doen 
komen, wnnneer de tijd zulks toelaat, wul'dt met mec:·
c.krhci(l aangenomen. 

Aan de orde komt nu het rapport Y:tll de Commissie 
benoemd in zake den lH·ief \'an Ik KIL•rek. 

De Yice-Yoorzitter Yerzockt D:::. C. \Y. dn Toit te 
pre~i1teercn, (la:tr ziJn naam in dezenlJl'il'f g•mof•tnd wordt. 

Ds. flu Toit nL'Clll t drn Voorzitiursstcl'l in. 
De Scriba lc<·~t l1et r~1pport. 
Een brirf van ns. Spoeist ra, die onrknvi.i 1 in komt, 

wordt \'OOI'gclr'ZO'l en voor· lü•nn is ge,· i ng aangcono111en. 
Dr. Klerck vraagt aan Br. lmsou, "'ie het mppot t 

beeft ~eschrc\'en. 
Ri-. hnson ZL•gt, dat hi.i het geschreven beeft. 
Een vraag van P.r. I\ lt!l' k aan Br. hnson: wie heeft 

dat mppo1·t grtl!<'tec·nl, wordt niet toeg.:httcn. 
, ·a vclcrld discussirs \'crzuekt Br. Klerck den h•'wus

h·ll hrief te mogen intrekken met toestemming der ver
ga, lering. 

Ds. Lag<>rwcy z gt: als Bl". 1\..lerck cl en brief h:vl 
Yvillen tcl'UgtH'mPn, nwe:t hij rlit ge1h n lwbben, vMw 
dat c!e Commi;,.sic~ was benot~md. llt! kerk is belet:clig L 
c!oul' hem. \Yat mi.i zdi' ],etrert, ook ik ben beleetligd. 
Bdrof dit mijn Jler.-ooll, ik zon het vergeven, JO:t'tr ik 
hen in mijn ambt, mijn gecsteli.ik levrn te na gekomen. 
\Vat moet et· voor rni,ilte gct11eente van \'Prb:onwen over
hl ij ven, als zij, den kende. d· t ik \'::tn Go cl geroepen ben, 
nu moet hnoren, dat dit niet zoo i ? :\foet zijnieL c!tmkr•n, 
dat ik al drie jaar gellllicheld heb? Ik vel'lda.ar, dat ik 
m\i bcwnst brn, door tlP mmade dc>s Ileet·en .Tezns Chrü;tu:-:, 
door de genade Gorls g~.•roepl·n te zi.in tot het Herders- en 
Lecrtlars~ttl!bt in de GPnwentc. Ik moet er ernstig op 
tegel! zi.in, ch:t die bric·f zt\ó m·t:tr wordt teruggetrokken. 
Er moet eerst schnldueli.icleni::; gedaan worden. 

nr. Kierek \'l'U:tgt Oll\"001'\Y:Inrdeli.ik Olll vergering, 
welke hem eYcn on roorwaardt~' i.i k g 'ge\'en wor1 lt. 

Br. \ Yo'maran:::, I r Jon hert, de Yool·zittcr en rlc 
Scrihn tlrnkken hunne ldijdschap nit O\'f!r dezen nlloop. 

~let a!gcmccnc tetJmlen \YorJt het volgende voorstel 
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van Riks. \Volmarans-Joubert aangenomen, ingediend 
na eene verdaging van 10 minuten. 

Het voorstel lui•lt aldus: 
"De Algemeene Vergadering der N. H. K., gelet 

hebbende op het Commissie-Rapport ingediend naar a.:.m
Jeidin~ van 'Zekeren bl'ief, gesclu·even door den Br. ou
<lerling W. G. Kierek d rl. '14 Jan. 18!l5, verder gehoord 
hebbende, dat Br. Kierek bedoelden brief onvoorwaar
delijk teruggetrokken heeft nismede onomwonden om 
vergiffenis heeft gevraagd, be8lnit. niet verder op deze 
zaak in te ga...m en eindelijk besluit deze vergadering 
bedoelden brief met het daarop ingediend rapport te 
doen opbergen in het geheim at·chief van de • •. H. K. 
en dat bovenhedoelde brief met J':lpport noQit weder ten 
nadeele van Rr. f\.lerck mag wor·Jen gebruikt· 

voorts, dttt afschrift v:1.n dit besluit zal worden ge
zonnen aan den Hoog Edelgestrengen Heer Jhr. 1r. van 
Taamen van Eemnes en de leden van de Cummissie die. 

zich heeft gevormd in rt>clerland tot hulp,·erleening aan 
de N. H. K. in de Z. A R, Am ·terda.m, Holla.nd " 

Op voorstel van Br. Vorster verJa.:1gt de vet•g-J.dering 
nu tot Maanda.g 4 April des morgens ten 9 uur. 

Gezongen wordt Psalm 133 : 3 en dankgebed door 
den Scriba 

(\V. g.) JAc. VA. BELKt.:ll (w.g.) A. LAGERWEY \Yz., 
c'criba Wnd. Voorz. 

Vergadering van AANDAG 4 April 1898, 
des morgens ten negen ure. 

De Voorzitter (Ds. Lagerwey) opent de vergadering 
door te ln.ten zingen Psalm 25 : J en doet het gebe i. 

De Vice-Scriba, Ds dtl Toit, leest een brief voor van 
dq BBrs. J. ·. Perold en C v. d. ferwe, die vragen de 
vergadering tegen den middag te verlaten. Ook een brief 
van t--r. C. Pretoriu om oor een uur afwezig te zijn. 
Bij het lezen der pre en tielij t blijken af\ ·ezig te zijn de 
BBrs . .M. W. Vorster, P. D. Jacobs, holz, S.J. Bronk
horst, A. S. audé, A. Röscher, J. van Bruggen en de 
Scriba. 

De Voorzitter stelt aan de orde het voorstel van den 
Scriba. gesecondeerd door Br. Kierek d.d. i April i : 
"De Álgemeene ergadering spreke zich uit o er de 
vr_aag of, na al he~een geschied is, Ds. poelstro nog 
lid is der . H. Kerli.'' 
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Ingekomen is een voorstel van "Rr. Janson, secundus 
Laubs~lwr, a. v. ,,De vergadering besluit, dat de eerste 
vaag, in de vergadering vnn Zaterdag 2 A pril l.l door 
den Scriba aan Ds Spoelstra gerid1t en door hem niet 
voldoende beantwoord, rum Ds. Spoelstra schrillelijk worde 
gezonden en wanneer geen voldoen<! antwoord daarop 
heden wordt ontvangen, zijne herroeping ni1 t aan te 
nemen" 

Verder een voorstel van Pr. N. M Prinsloo, secundus 
Br. J. N. Roetz: "De vergn.<lering lettend, op <le vraag, 
thans aan de orde, gezien, een schrijven mn Ds C .• ·poelstra, 
waarbij deze uitdrukkelijk verklaart, voor ~wed gebroken 
te hebben met de~- II. K., gehoord, de toelichting duar ·1p 
en lettenrle op art. 3 rler wetten en bepalingen v~m de 
X. H. K. in de z. A. R., is van oor·dePI, <ht Ds. Spoelstra 
door zijn eigen vrijen wil en handelingen, hreft opge
houden te zijn: lidmaat en pre1likaut. der ~ li K.; en 
wat betreft het schrijven vaB Ds. 'poelstra d.d ~OT1rruari 
·1808 en gericht aan de Commi. sie der Alg. kerkverga
dering in verband met de toelit.:hting door Os Spoelstra 
zelf gegeven in de vergadering \':ln ~ April ·1808 op de 
\Tagen aan hem gestel<l door Ds. van Be!kum en Br. 
A. D. \V. \VolmarDns, duidelijk blijkt, dat de brid' van 
20 Januari 1898 niet geschreven was met het doel wer
kelijk en onvoorwaarllelijk ter'ug te komen tot deN. II. K; 
is de verg. van oorcleel, dat er geene verundcriug is 
gekomen in de verhouding, wa~rin Ds Spoelstr;t zich zelf 
heeft geplaatst tegeno,·er de N. I I. K in de Z A. R " 

Br. Schalkwijk zegt, dat hij denkt, dat Ds Spoelstra 
voor goed met de T. H. K. heeft gebroken 

De Scriba, Ds. van Pelkmn, oudcnvijl ingekomen 
zi.inde, neemt zijn werk over C'n Jieht zijn voor tel toe. 
Hij verklaart, chtt Ds. Spoelstra z\jns inziens niet lH'rouw 
heeft betoond; dat Ds. Spoebtm, op een brief door hem 
zelnm aan Z Ew. begin Januari geschreren, "·el den brief 
van 20 Januari aan de Commissie heeft gezonden, maar 
dat die brief hem ( erilm) zeer heeft teleurgestelel; aan
~ezien r.ijne terugroeping met allerlei condities gepa:ml 
~ing: du.t Ds Spoelstt·.-t geweigerd heeft eerlijk en rond 
te antwoorden op zijn tweede vraag, en dat hij (.'eriba) 
daarom meent, dat Ds. 'puclstra als \relopgevocd n 
hescb:taf<l man niet voldoende lteeft gen.ntwoor<l en flut 
hij (..:ct'iba) dns niet kan toestemtnen, dat Ds Spoelstm 
wederom als liJmaat dc·r kerk wordt aangenomen, aan
gezien Je Scriba verlangt, dut Je vuurgangers der Gemeente 
mannen van brakter zijn. 

Br. Jouhert vereenigt zkh volkomen met den Scriba. 



Met den S<::riba zijn ter vercradering gekomen de 
BBrs. Sc!Jolz, Jacobs, en van Bruggen. 

Br. vVolmarans (A. D. \V.) is mn oordet::l, dat Ds. 
Spoelstra, volgens brief van 12 Octouer ·1897 vour goed 
met Je N H. K. heeft gebroken, maar Z(loals de Scrib~ 
gezegu heeft, heeft hij dit bü schrij,·en van 20 Janua.n 
·189.8 teruggetrokken en beRebouwt hem nu nog als hd 
vnn de kerk, daar hij nooit door kerkeraad of Algem. 
Commi~sie is afgesneden: daarom voelt hij zich bezwaard 
te verkluren, dat Ds poel tra geen lidmaat is der H. K. 

Br. Klerck zegt, dat zijn voo1· tel geheel onder andere 
om. tandigheden is gedaan, en meer als eene vraag m~et 
Leschouwà worden. llij temt met Br. \Yolmaran. m, 
d;.t l>s . poei.'tra alles heeit terugcretrokhn en wij hem 
het lidmaatschap niet kunnen ontzeggen. 

Br. Rö cher komt ter vergadering. 
nr. N. :J[ Priusloo zegt, dat Ds . 'pochtra geen YOl

(loenrl antwoord heeft geereven op do: uacren van den 
Scriba en Hr. Wolmaran ° 0 

De criba zegt, bet spijt mij, dat ik zoo heb moeten 
spr~ken ps ... _'poelst~a i. \Yegcreloopen als een k\\·ajongen. 
lud1en hiJ biJ het mdtenen zijner· bezwaren. door de 
kerkbesturen in het ongelijk "·o.u·e gesteld en meende, 
dat zünc bezwaren gegrond waren dan llo.td hij kuunen 
heengaan, denkende, Jat de kerk hem geen ret:ht had 
willen doen l\laar de zaak was niet ouderzocht en daarom 
had hij geen rrcht zijn post te verhtten. 

Hr. N. :JI. ·. Prin ·loo wa ook niet tevreden met het 
antwoord van Ds. 'poelstra. 

Br. Janson had niet verwacht DR Spoelstr:t znlk een 
treurig figtmr te zien maken. ok hij meent, Jat Ds. 

poelstm niet mannelijk ge~tnt\vooi'll heeft, maar wil hem 
nogmaals in Je gelegenheid. stellen zich chrifteJijk nader 
te verklaren. 

Br V\r olmarnns wen ebt over al de voorstellen te
gelijk te discus. eeren. Art. 3 der \vet versta;tt bij ~wed, 
maar hij weet niet of de vraag aan IJs. 'poelstra. gedaan 
is volgens de lithurgie 

JJe Yergaderirlg verdaa nt \'Oor -10 min u ten. 
Br. Pos zegt, na de \'erJaging, wij kunnen niet met 

ons laten spelen. Er "·as geen lJe,rij~, dat 1 s. ~poel tra 
tot ons wilde terurrkceren, hij \rilde alleen de attesten. 

Br. Kierek cl:.u.:ht: Ds. 'poelstra heeft alles terug
getrokken. 

Dr. Van Brup-~en ze~t: teer en ingrijpend is rle 
zaak. De uiL praak · is gewit:htig \\ïj moeten rekening 
honden lllet ollZe kerk. D~ . 'poelstra i geen lid meer. 



Hij heeft Ds. Spoelstra lief gehad, ma'\r die liefde is de 
bodem ingeslagen. De broeders hebben hem, zoo te 
zeggen, de antwoorden in den mond gegeven. De man, 
die zeggen kan, misschien ben ik morgen Roomsch of 
Turk b.v. kunnen wij niet aannemen. Hij heeft on 
losgelaten, wij moe en hem loslaten. Ds. poelstra w 
bier. Wij kunnen hem nu niet meer schrijven· ij zijn 
zoo ver geg;l8.n als wij konden. 

Br. Jan on spreekt over de z!lak en vraagt om met 
toestemming van zijn secundus in zijn voorstel de woor-
den te mogen invoegen: ja of neen? • 

Dit voorstel wordt toegestaan, zoollat zijn voorstel 
nu aldus luidt: »De vergadering besluit, dat de eerste 
vraag in de vergadering van Zaterdag 2 pril door den 

crilla aan Ds. poel tra g~da.an en door dez n ni t 
voldoende beantwoord, aan Ds. poel tra schrif~lijk 
worde gezonden en wanneer geen voldoend schriftelijk 
ant ·oord, alleen te bestaan in :tj~ of neen", daarop 
heden wordt ont angen, zijne herroeping ,niet D.I\Il 
nemen." 

Ds. Goddefroy, secundus Krüger, stelt voor om de 
discussies te sluiten. 

I ,e BBrs. Pos PéroJd en olmarar zijn er gen. 
Br. . Prin loo i'3 tegen oorstel Jan on, omdat 

Ds. poelstra zes mw.mtlen tijd beeft gehad en hem ook 
nog m Jeze vergadering gelegenbeid is gegeven om 
beSlist te antwoorden. 

Br. Pérold zegt: de geest, die in de vergadering 
heersebt i~ niet goed. rgnmenten gevoerd zijn niet 
goed. Hij stemt in met bet -oorstel J nson. De oor
zitter c1itiseert terstond wanneer er gesproken ordt. 
Hij kan njet begrijpen, waarom zoo zijdeling met den 
ge allen broeder wordt om ge aan. W u.arorn de bri -
telijke liefde niet aan den broedt•r wordt betoond 7 Hij 
ziet geen kans heden te besluiten, d.1t flc;. poel tl'l' 
geen lid meer is der . H K. H bben ij hem al 
zeventig maal zeven maal verge en 7 Het doet b m zeer 
dit te en. ij hebben geen recht over bet ge eten 
van Ds. poel ra te oordeeien. ij b~bben rijwillig 
on . , ij hebben ongev gde terugtr·ekking. 

lJ moete naar bet oorstel Janson hem de raag 
doen die hJj 't op z moet beunt oorden. 

De oom zegt d t tor oorden door r. Pérold 
zijn gebezigd, die niet mogen gez~d orden n 
eene motie ertrou en deze gadering. 

Br. ld zegt den oorzitter niet n ijdig-
heid te beschuldigen. 
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Eene motie van vertromven in den Voorzitter wordt 
<>p voor tel van den cribn., secundus ~. ~I. Prinsloo, 
aangenomen. 

Ds. '. \Y. du Toit zal huiten &temming ulij,·en, 
omdat Br. Pérold geen bcschulrliging bedoelde. 

Br. Höscher wil Ds. Spoelstra lid laten blijven 01:~ 
hem ter verantwoording te kunnen roepeu, d:tar hiJ 
vreest d:tt Ds. Spoelstra ander:; uij uit zal kunnen 
gaan. 

Ds. C. vV. du Toit . temt overeen met Br. Riischer 
en is voor het voor. tel van Br . .Janson. De zaak is 
onduirlelij k. De ant\voor(len van D:;. 'poelstra \\·:u·en 
zóó, dat menige broeder acbterrloeht kreeg Yer:t:hil
lende afgeva~mligden znllt:H 1nneilijk kunnen ze•r~en 
boe de zaken geloopeu zijn. Voor mij \mr·en de ant
\voorden voldoentl€. Dr. !:-ipoelstra heeft l.Jeruuw eu ik 
vrees, dat me11 zal Z('gg(•n: wij willen niet Yt::rgeYen! 

Ur. Taljnrd: voor mij is de zaak onduidelijk. Ds. 
Spoelstm had zes maand •n tijd, lllàài' rle kranke te 
Bethe;:;da is €'erst na :38 jaar ge1iezen. Hij zal voor het 
voorst l Jan~on stemmen. 

Br. \\' ol111arans wreeni!:tt zieh met lwt voorst ·1 
Janso11. Iloe bng heeft Je \'Prloren zu:m tijrl gehad ! 
Ds. Spo btra heeft ze· ma:mdl'll tijd gehad ma:u· al" 
wij vergeving willen laten vragen, moeten wij d • kan: 
daarYoor geven. Hoeveel maal moet men lmrmhartigheid 
toonen! Alles is in verbaud met deze zaken. p '!'. uou
lij ke en kerkelij kc dinger1. Ik ben Leueesd voor het 
voorstel van den Scriba te stemmen. 

Ds. Godtleii'O.Y geeft toelit'hting en zegt: heLcltijnt 
Df de v ·rgaderîng voor de \Taag . taat of ierwmd, die 
voor de poort der kerk staat, 111ag in komen of niet. 
Dat is zoo niet. ne weg is ui ·t af<resJot •n. _\], lti~r 
ecnc \Taag kwam om terug te mog ·n komen en-.: ·huhl 
te belijden, dan zon ik de eür'te zijn uaarroor te· stern
men; maar de kwe~ tie i., waar he ·it D:::. ~poelstr·a zich 
geplaatct! \Yn.ar wil hij nog vandaag staan! _\Is het 
Dp vergeYen r.ankomt eu men doet dat zonder te worden 
gevraagd, tlan is het wel. ~laar als onze kerk in ge,·~u.r 
wordt gebracht, dan moet Jat uap:en om vergenug 
nijwillig geschieden. De waarlreitl is 11iet of n~. Spoelstra 
moet aangenomen \\'Orden, maar ut' hij sdwlcl moet 
lwl~jrlen. Er wordt ge·prokeu van leed, maar niemand 
heeft meer geleJen rhn ik, die smart en s ·hande .heb 
<Teleuen om Ds. Spoelstra hier te krijgen en nu b1tter 
teleurgest •ld wordt door den loop tier z~l.ken. Het Yoor:: 
.stel Jansou is een schande vour Ds. :-;poelstra, 1laar hiJ 
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moet antwoorden : >>Ja of neen!" en niet zijn eigen 
woorden mag kiezen. 

Br. N. M. S. Prinsloc zal stemmen vóór het voor
stel Janson. 

Br. Pos : Na alles wat gezegd is, kan ik niet be
grijpen, \Yaarom de oiscussie niet wordt gesloten. \\'ij 
kunnen niet met ons om het boc;ch laten loopen. Laat 
Ds. ~poelstra vr~jwillig en openhartig zeggen: ik heb 
berouw. l\Iaar wij kunnen de kerk niet verlagen door 
hem nog eenmaal te vrugeu. Hij kan kom.·n, maar laat 
hem scltulu belijden. 

De Voorzitter wenscht op te merken dat wij uit 
woord en geschrift J s. Spoelstra hebben leeren kennen 
als een man, die niet ronduit antwoordt. 1 k heb ge
vraagd, toen Ds. 'poelstra hier was, of er nog leden 
waren die iets a3n Ds. Spoelstra haLlden te na.gen. 
'iemand heeft meer iets gevraagu en toen heb ik hem 

laten gaan. 
Ot~choon het hva.alf uur i , wordt algemeen beslu

ien n')g over de voorstellen te stemmen. 
De criba trekt, met verlof van Br Klerck, zijn 

voorstel in. 
Bij hoofdelijke stemming blijkt, dat het voorstel 

Prinsloo-Roetz \YOr lt aangenomen met 30 tegen 2f>. 
stemmen en het voorstel J.mson-Lanb cher verworpen 
met 25 tegen 50 stemmen. 

l e vergadering verJaagt tot numiuuag 3 u nr. 

Namiddag 3 uur. 

Ds. du Toit en l3r. T. F. J. teyn verzoeken aan
teekening, dat zij tegen lwt voorstel Prinsloo-Hoetz 
gestemd hebben. 

Ingekomen zijn de volgen!le brieven, welke voorge
lezen worden: 

I. Ik \vensch mijn tegenstem tegen het voorstel 
Prinsloo-Roetz aangeleekend te zien op grond: dat Ds. 
Spoelstra veroordeeld werd zonder dat acte van besehul
diging hem toegP.zonden werd en vertier in zijne afwe
zicrheid, zonuer dat hij gelegenheid hau zich tP. verdedi
gen, maar hem slechts op 2 .\.pril gelegenheid gegeven 
werd zijn brief toe te lichten en in plaats van het 
ledental te vermeerderen, door dat ingrijp 'nu besluit 
leuen afgestooten worden. 

(w. g.) A. RiiscnER. 
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U. Ik heb tegen het voorstel Prinsloc gestemd 7 

omdat door de aanname daarvan de Algemeene Ver~a
dering volgens mijne opinie niet Chri telijk jegens Ds. 
Spoelstra heeft gehandeld. Omdat geen genoegzame 
;:-eden is aangegeven, waarom Ds. Spoelstra niet langer 
als lid van de llerv. Kerk zn.l erkend \Yorden; omdat 
het der vergadering niet pust om O\'Cr iemands ge\Yeten 
te oordeelen, want indiefl de vergadering enkel -rolgens 
feiten had gehandeld, zou genoemd voorstel nimmer 
zijn doorgegaan· omdat de vergadering op dat punt 
zoo verdeeld W•'s, dat liet enkel een meerderheid be luit 
blijft: en verder omdat de wrgaderincr door d •ze daad 
zoowel Ds. Spoelstl'a als onze vijanden eeu wapen tegen 
uns in de hand geeft, waarmede zij onze kerk in cle 
toekomst ·;cel schade kunnen berukkencm. 

(w. g.) J. . PéROLD. 

III. De reden van tegen. tem is, dat alle nog in 
het duister is en er kwade gevolgen uit kunnen ont
staan. 

(w. fJ.) ~[. . RIJKAART. 

IV. Br. Van lierwaarde stemt tegen het voor tel 
Br .. lansen, om reden, dat D . 'poeL tra aenoecrzame 
gelegenheid heeft gehad om zich te rechtmardicre;_ mn 
de liandelwijze der gemeente aangedaan en verder, dat 
bij geen voldoenden uitleg heeft willen gewm van zijnen 
brief en vcrder de vrag~n g~ricl!t tot D.. 'poei tra. 
door Ds. Van Belknm, met d1rekt lleeft willen beant
woorden als man van eer. 

(w. g.) N. A. Y. liER\\'AARDE, Ouderl. 

Y. Tegenstem van D ~I. Jan en van Yuuren, om
dat Ds. Spoel tra de gelegenheid moet hebben om als 
de verloren zoon ~chulduelijdeni. te doen in die woor
llen, die Gotl hem crectt in h 't hart •n niet met ja of 
neen alleen. 

(w. [J.) n. M. JA~sE~ \'A.- Yunm~. 

VI. Tegeustem van P L. J. van Yuren omdat Ds. 
Spoelstra lle gelegenheid moet hebben om als de ver
loren zoon schuldbelijJeni t' doen in die woorden, ilie 
Go(l hem in het hart geeft en niet met ja. nf neen 
alleen. 

(w. fJ.) P. F. JA.· YA~ Vt:nE.-. 
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VIL Tiroeder A. J. de l./tnge stemt tegen het 
voorstel Janson, omdat in het voorstel de woorden voor
komen ja dan neen en dit is te bindend en snijut alzoo 
voor Ds. Spoelstra den weg af om als de verloren zoon 
terug te komen. 

(w. g.) A. J. DE .LAXGE. 

YIII Broe ler F. Emst ~temt tegen Let 'i'Oorstel 
Janson, omdat Lls. Spoelstra geen direkt antwoord heeft 
willen geven op dö Yragen, die de Eerwaarue 'criba 
hem gesteld heeft. 

(w. g.) F. \V. Ert~ST. 

IX. Broeder J J. Prinsloo verzoekt aanteekoning 
v:m zijn tegenstem, 0011 lat IJ ij zich bezwaard gevoelt 
daar u~. Spoelstra genoeg tijtl gBhad heeft en nog tijd 
heeft om met sdmldbelijdeuis voor de V crgadel'ing te 
komen. 

(w. g.) J. J. PmxsLOo. 

X. Ik heb tegen het vo01·stel Ja.nson gesternel om
dat Ds. Spoelstr:.t. ruirnschpots in Je gdegenheirl is ge
weest orn ronduit zUn standpunt tegeno\·er de rT. 11. K. 
te verklaren en hij zulks niet heeft gedaan en niet heeft 
verkozen zulks te doen; omt.hlt t n tweede het mij ge
vaar] ijk en karakte1·beden•enrl \'oorkornt van i ernanel 
voortdurend ePne selmldbelijd8nis te willen verkrijgen, 
die hij niet vrijwillig toont te willen doen. 

(w. g.) J. \'.\X Drtt:GGEX, Onder!. 

XI. De waarnemenue YOilrzitter vermekt aanteeke
ning van ziju togenstem tegen het voorstel Janson-
Laubscher met opgauf ntn redenen: . 

'lo. Jat hij Ds. Spoelstra niet gebonden wil!le zien 
ann het hem daarin gevraague autwoord: »Ja of neen'', en 

2e. dat ge<inrenue dezen geheelen duur der zitting 
onzer Algemecne Vergadering de gelegenheiu voor Ds . 
• 'poel.·tm bestaan heeft eu bestaat 0111 Lij haar aan te 
kloppen en te Hagen, <htt ltetn Hognm·Jls gelegenheid 
gegeren \Vorde zit:h .~c!triftelijl~ dnidc!Uk wt te spreken. 

(w. g.) A. LAGE:ltWE\ '\Vz, 
waarn 'tlleud Voorzitter. 

:n. Droeder J .. ·. Hoet'z stemt tegen op het voor
stel van Dr. Jauson om de volgende: reuenen : omdat 
naar mUne meening Ds. Spoelstra zelf den \\'eg moet 
weten of behoort te wet 'O laugs welken hij terug moet 
komen, evenals de verloren zoon llien wist. 

(w. g.) J .• ', ROETZ. 
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XIU. De on·lergcteekendl'n 

:IY. Ds. God I fr·o · " n. ht aant kenincr van 
zijn• t·~en~t ·11 t·g n h"t \O t:tel Jan on: 

om lat bij ltt t nit>t h lltl: au a l1t i mand in 7.ttlk 
een c•er·tl i u zijn antwoOI d te ind ·n tu h n Ja '11 

al d 7. 

in 

n 
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I. Brief van Ds. Goddefrov d.d. 5 October 1897. 
II. Bijlage brief van Ds. è. Spoelstra d.d. 25 Aug. 

1897. 
ITI. Brief van Ds. Goudefroy d.d. ü Sept. 1897. 
IV. Brief van Dr. \Vagner aan Ds. Goudefroy d.d. 

9 Oct. 18Ç}7. 
V. Brief van Ds. Spoelstra aan den Kerkrraad d.d. 

12 Oct. 1R07. 
VI. 2de Brief van Ds. Spoelstra aan den Kerkeraad 

d u. '12 Oct. 1897. 
VII. ~otulen van de Gecombineerde Vergadering 

der Kerkeraden van Pretoria, ~Iiddelburg en tanderton. 
VIIL Begeleiuenrl schrijven van Ds. Gourlefroy aan 

den Kerkeraad van Pretoria c.a. d.d. H Oct. 1807. 
IX. Brief van Ds. ~poelstm aan de Algeroeene 

Commissie d.d. 3 Nov. ·1807. 
X. Grieven van Ds. poelstra d.d. 9 Oct. 1897 aan 

den Kerkeraad te Pretoria. (Zie bi.jla_ge A) 
Deze lezing wordt niet voleindigd. 

De vergadering verdaagt tot Dinsdagmorgen. 
Gezongen wordt Gezang 120: 1, terwijl de Scriba 

eindigt met dankzegging. 

(w.g.) JAC. YA~ BELKU:\I, 
s~riba. 

(w.g.) A. LAGER\\'EY \Yz., 
vVaarn. V•)Orz. 

Vergadering van Dinsdag 5 April 1898, 
's morgens 9 uur. 

De Voorzitter, Ds. LagenYe_\', opent de vergadering 
met het laten zingen van Gemng 149 : 1 en doet het 
gebed. 

Dij het lezen der presentielU"t blijken afwezig te 
zijn~ Ds. Goddefroy en Br. A. Röscher met verlof van 
Jtm Yoorzitter. 

De notulen van Zaterdag "·or·lcn gelezen. 
De volgende Broeriers ,;mgen verlof om de verga

dering te mow'n verlaten, t. w : Ik D. J. Dotha, van 
twaalf uur af; B1•. van Deventer en Br. Duitendach na 
zes uur vun :wond. Toege taan. 

Het voorlezen der rrrieven van Ds. Spoelstra wordt 
voortgezet. 

l. 'adat rle lezing is n.fgeloopen stelt l3r. A. D. \V. 
\Vol.marans, ["eseconueerd door .Ds. C. \V. Ju Toit, rle 
Yolgenrle motie van orde in : 

>>De on,lergeteekenJen, geboord hebbende uit rlc 
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schriftelijk opgegeven redenen van tegenstem tegen het 
voorstel van Br. J. H. Janson door ver::chillende broeuers, 
leden van deze vergadering, opgew~ven, dat zU tegen
gestemd hebben onder anderen, omdat zU Ds poel tra 
in de volle gelegenheid hadden willen stellen om zich 
nader te verklaren of zich uit te spreken ; 

van oordeel zijnde dat het noodzakelijk is ter voor
koming van misver~tancl en ter vermijding -...an allen 
schijn, dat er geene gerwe;}Zame gelegenheid biertoe kon 
gegeven zijn; 

verzoeken, on,Jergeteekenden, van de orde af te 
wijken, ten einde de weu:chelijkheiu te bespreken om 
Ds. Spoel tra schriftelijk mede te deelcn dat hem die 
gelegenheid kan ge~eren \\·orden, indien hij vcrkiec:t 
daarvan gcbrnik te makl'n indien hij zich wensebt uit 
te spreken of eenige Yerklarincr wenst.:ht te maken." 

Br. Joubert zegt: het i Se eer ·te maal dat ik het 
bezwaarschrift van D:s. , 'poelstra. h b gehOlll'<l en al. hij 
nu komt zal ik hem zeker al leugenaar uitmaken, want 
ik zal mij niet lanrrer uls 0en kleine jongen laten ge
bruikml. Ik zal voor rle motie t mmen, al Ds ~poel tm 
hier komt, niet als lid der kerk of als predik:ln~, maar 
als \TCellHle. 

Dr. N. :\L Prin loo is tegen de motie w:111t wij zit
te~. nu al zes dagen en om alle <lagen met D ·. ~puèbtra 
altiJd te werken gaat niet. 

Br. van Ilerwaanlen naagt of aan Ds . .'p•Jelstm 
eene copie is gezonden van het br luit. 

De Scriba zegt Jat hem dit ni t was opgedmgen. 
Br. Pos is tegen d0 motie. Ik hen bereid te h ·!pen. 

maar Ds. Spoelstra kon zelf komen. \\ï.i moeten on. 
niet verlagen om Ds . .'pof}]~tra arhterna te Joop ·n, aL of 
wij om hem "erlegcn zijn. Hij zal tegen de motie 
stemmen. 

Hr. J. van Brngaen i~ er tegen. De zaak is afge
hanclel'l. Deze motie br·engt ow terug naar het begin 
van de zaak. 

Br. Jouhert is erewillig Ds. , 'poelstra zich te l_aten 
verklal'cn, als deze de kos en '"il drag n •n wil (le 
bes<.:hnlrliging van D . 'poel. tra. niet Juten rusten .. 

):n.dn.t nocr vele leden voor en tegen de motJe ge
sproken hebb~n, verdaagt de Yerga(lering tot 3 uur 
namidclag. 

Namiddag 3 uur. 

Ecu verzoek van de DBr . A. J. de Lange, F . A. 
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Smit en Rijkaart om de vergadering te mogen verlaten 
worut toegestaan. 

De Scriba zegt, wel iets voor de motie te gevoelen1 

om eene schriftelijke verklaring te hebben, ma:tr zal er 
tegen stemmen omelat hij toch een ontwijkend antwoord 
verwacht.. 

'aclat nog eenige BBrs. gesproken hebben wordt 
de motie verworpen lllet 2G tegen 47 stemmen. 

Ds. 1\1. .f. GoddefrO)' elient nu zijn ~lllt\\'ourd in op 
de reJLnen van Ds. Spodstra, ''"a~trom dl'ze zijn oublag 
heeft. genomen . 

• rarlat de lezing is geeincligd ''"ordt door Ik ~I. \Y. 
Yorster, sr.conriant C. J. Jouuurt, het volgenelP Yuur:Stl'l 
ingedien.l: 

>>! 'e vergadering, na gellOorcl te hebhen tlc grieren 
van D~. Spoelstra en het verwPt>rschrift \'an Ds. Goddefrn.Y. 
neemt genoPgcn met de uiteenzetting van l1et wrweer·
sehrift, iugeuien<l door D:::. Godtlefroy tegt•n de grieven 
van Ds. Spoelstra en hesluit beirle :>tukken te puuli
ceeren." 

Dr. A. D. \Y. \Volmara.ns lweft bez,ntar teQ:en het 
voorstel en w·il cene Commissit~ benoenwn om ~le zaak 
te onderzoeken en rapport uit te brengen. 

Ds. Gorldeiro:v "'il lk \Volmarflns stennell in zUn 
principe van onderzoek, maar 'nl dit in deze vergadcl'ing 
gedaan hebben. 

Ds. C. \V. du Toit, gesecondeer<l door Ds. J. Yan 
Belknm, stelt nu voor: 

»Deze wrgarlering benocmc G leden om het klaag
schrift van Ds. Spor'lstra en het ver·wet!rsdn ift van Ds. 
Goduefroy te onderzoeken en uij (·Pne volgende Alae
rneene Vergadering te rapportecren." 

Br. J. van Brug!;en i~ blijde dut de zaak zoo 
openlijk is behandeld, maat' wil nn niet naar eene 
Commissic gaan, omdat wü nn niet kunnen terugkomen 
bij de Gemeente en zeggen, dut de zaak aan eeue Com
missie is opgedragen. 

Dr. Jouhert zegt : het voorstel is niet recht, \rant 
w~j kunnen onzen predil,:.mt niet langer onder een bla:.un 
laten loopen 

De vergtulering Yerlaagt voor 10 minuten . 

• ·a de verd:.tging zegt nr. Y orster: Hier )iggen 
twee \'Oorstellen. Om alle pmat te stoppen 1s het 
nootlig dat de stukken gepubliceerd word n, zoodat de 
Gemeente 'rete hoc de za·tk staat en wat er (l'erluan is. 

De Scriba zegt : Ik ben md gmt1engde ge\·odens 
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naar de verganering gekomen. Er waren vijanden buiteu 
clie ons aanvielen, t. w. de Gereformeerde Kerk en de 
Ned. Herv. of Ger. Kerk. Ma:::.r ik wist, hen kunnen 
wij wel afslaan. Maar er was ook verraad in ons 
midden. Ds. Spoelstra had grieven en hij had gehoord 
dat er in de gemeente Pretoria ongeuoegen was. ~Ia::tJ' 
hij wil ook den in wcndigen vijand overwinnen en het 
verweerschrift van Ds. Goddefroy heeft veel opgeklaard. 
Hij betreurt het, dat in het boék van Ds. ,_'poelstra te 
'eel gesproken wordt van ponJen en shillino-s en pen
nies en dat de geestelijke belangen achterstaan. Da..1.rom 
ook heeft h\j het voorstel van Ds. du Toit gesecondeerd, 
omc!at hij collega Goddefroy geheel wil her. teld zien. 

Br. Pos z gt: De za!lk is moeilijk en teer. \Yij zijn 
geroepen de belangen der Kerk te behartigen. Onze 
belangen zijn ook die van Ds. Goddefroy en wij mogen 
hem niet laten wachten. Ilij 'vil de beide ges<.:hriften 
publicP~ren. 

Dr. Duvenage zal voor het voor.::tel Jonbert stem
men, om de gemeente te lat •n zien \\'at ll\1 gedaan is. 

Ds. du Toit heeft het voor tel ge<laau, omdat de 
P.~eclikant van Pretoria het z lf begeert en hoopt, dat 
ZIJn VOOJ'stel zal '"orden aangenomen. 

Bt·. \Volmarans is ook voor het voorstel du Toit
van Belkum, "·c.nt er is geen andere '" g om den onrl
sten predikant van allen blaam te zuivei'eu dan door 
die zaak te onderzoeke'J, maar ook de eer onzer kerk 
moet gehandha..1.fd worden. 

Ds. God<lefroy i m t Dr. Wolmarm1s eens in zoo 
verre hij de oudste predikant en de kerk wil zuiveren, 
maar dan ook de laster ontm11 kerd, dat direct mo1't 
gedaan "·orden. ter. tond eu niet door eene Commi ie. 
Hij heeft niet noodig gezuiverrl te worden. Ik wensch 
publiciteit, want ik heb niets t neezen van Pen docu
ment, dat nu al door oflicieele stukk•.!n voor drie der
den is geoordeeld. 

De Yoorzitter weet niet wat ,·oor eene Commissie 
het worden moet. Indien •etJe Comllli~ ie, dan de Al
gemcene. 1\laar daar h bben wU de treurige enaring 
dat die zoo weinig voltallig \ms. Ook kan D . Goddefro: 
word n opgeroepen, Ds. Spoelstra niet Hij zal dus het 
voor tel Jouhert steunen. 

Dr .T:tnson zou al~ mensr.h E'en sterker woord ver
langen dan ))genoegen nemen'. Het voorstel Jouhert is 
z. i. niet nfdo nd. Hij wen. cht eene Commi sie. 

Hr. J. mn Brua~en: • 'a afloop der lezing is door 
Ds. Guddefro , mPnigmaal verzocht om hem vraaen te 

3 
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rloen, mr.ar niemand heeft hij gehoord, die dit dred. 
\V tta.rom nog langer met bezwaarde harten te loopen? 

De Scriba vra::u~-t: Ds. Goddefroy hebt gij aan ze
keren Willcrnse gezegd: ))G\i ijvert voor een man, die 
niet eens een bewijs van zedelijk gedrag heeft en niet 
weer naar Pretoria durft terug te kecren."? 

Ds. Gorldefroy verklaart, dat dit laster is. Hij heeft 
eenmaal met dien \Villemse, die geen lid der kerk is, 
O"esproken o\·er de zaak van Ds. Spoels tra, omdat ll ij 
met lijsten voor dezen rondging. Nu kan het wel z~in 
dat hij in den loop van het gesprek gezegd heeft: >>Gij 
ijvert voor een man, die nog niet zijn bewijs van goed 
gedrag van den kerkeraad h(;l'3ft," maar heeft daarmede 
volstrekt geen blaam op het karakter van Ds. ~poelstru. 
willen leggen . 

De Scriba vraagt: Hebt gij gezegd: )) \Vanncer je 
bij al die stervenden wilt zijn, kan je er wel blijven 
zitten."'? 

Ds. Goddefroy antwoordt: Ik heb dit niet gezegd 
ten aanzien van lidmaten onzer Gemeente, maar mogc
l~ik ten aanzien van alle zieken en stervenden in het 
Hospitaal, en kan dit niet gezegd hebben, want ik heb 
armen en ongelukkigen lief 

Daar het zes uur is verdaagt de Voorzitter de ver
gadering tot morgen 9 uur, met het zingen V;l.ll Gezang 
83 : 6 en gebrd door Ds. du Toit. 

(w.g.) JAC. VAXBELKD:\1, 
Sc1·iba. 

(w.g.) M. J. GODDEFROY, 
Voorzitter. 

Vergadering van Woensdag 6 April, 
's morgens om 9 uur. 

D~ Voorzitter verzoekt te zingen Psalm 81 : 12 en 
doet bet gebed. 

Br. P. C. Basson is afwPzig door ongesteldheid. 
De BBrs. N. M. S. Prinsloo, Breytenbach, F. A. 

Smit en \Villemse vragen verlof om Donderdag Je mogen 
heengaan. 

Op voorstel van Br. N. M. Prinsloo, secondant J. 
H. Jacobs, wordt besloten, Donderdag van twee tot vier 
uur te vergaderen en dan op te breken. 

Aan de orde is nog het vragen van inlichtingen 
aan Ds. Goddefroy. 

Br. A. D. \V. \Volmarans wil geene vragen doen, 
omdat alleen Ds. Goddefroy tegenwoordig is. 

Ds. Goddefroy zegt: Hij is niet bier om zich te 
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verantwoorden, maar zit als wettig lid. De stand van 
zaken is niet zóó, dat hier een bezwaarschrift is van Ds. 
Spoelstra tegen Ds. Godrlefroy. 1 aar aanleiding van 
het bezwaarschrift van D . Goddefroy, ingediend bij de 
Algemeene Commissie der Ned. Herv. Kerk en verwezen 
naar de Algemeene Yergadel'ing, is ook als bijlage 
daaraan verbonJen een hier voorgelezen document van 
72 pagina's van de hanJ des Heeren 'poelstra, bevat
tende redenen, waarom hij ont lag hf'eft genomen en 
heeft gebroken met de 1 red Ilerv. fKerk in de Z. A. 
Republiek Op dit document heeft hij ge'lntwoord en 
is hU bereid inlichtingen te ge\·en. 

De waarnemende Voorzitter vraagt: \Vat er te 
Bronkhorst pruit is geschied 

Ds. Goddefroy zegt: Ik weet niets daarvan, maar 
heb te \Vitfontein eene w~rga:lering gehad bij 
NachtmaalsgelcgPnheid, van welke vergadering d(· notu
len gelezen worden. Een corre pondent van de >>Volks
stem'' heeft (h,ar\'an een verslacr gemaakt en naar die 
courant opgezonden, zonder nader weten van Ds. 
Goddefroy en de vercradering. 

Aan de orde weer het voor tel Joubert. 
De Scriba is tegen dat voorstel, omdat hij vreest 

dat door publiciteit onze Kerk in chande zal komen. 
Br. Vorster \vil ook niet pu bliceeren, als de ._'cri ba 

hem kan verzekeren dat Ds. Spoelstra zijn stuk niet 
zal uitgeven. Hij vreest dat deze dat zal doen en wil 
dus beide stukken publice ren . 

.. liet voorstel Vor.,ter-Joubert, in. temming aebracht 
ZIJnde, wordt aangenomen met ·1G teaen 23 temmen. 

Ds. Goddeft·oy blijft buiten stemming. 
Het voorstel du Toit-van Belkum is alsnu ver

vallen. 
Hr. A. D \V. \Volmaran verzoekt aante kening, 

dat h\j tegen gestemd heeft, omdat hij was voor eene 
Commissie. 

Aan de orde No. 8 van cle agenda, altlus luidende: 
Behandeling bPzwuar Yan tien Kerkeraad van Pretoria. 
(afdeeling \Vitfuntein) tegen de handelinp:en van het lid 
der Commis ie der Algeroeene Verg1dering van tle N. 
H. K. in de Z.A. R., Hr. A D. \V. \Yolmarans ouder
ling van de consnlenL-gemeente, ressorteerende onder 
Ds. C. \V. du Toit van Potchefstroom, welke ouderling 
door lij ten en tloor brieven, namens zijnen Kerkeraad, 
gemeenteleJen en Kerkemden oproept om eene beroe
ping uit te brengen op eenen predikant, tegen wien 
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twee bezwaarschriften hangende zijn bU de Algeroeene 
Commissie en die voor goed met de Ned. Herv Kerk 
gebroken heeft. 

Br. Junson vraagt: Hoe stnu.t Rr. A. D. \V. \Vol
marans voor ons, als ouderling of als lid der Commissie? 

Ds. Goddefroy meent, dat de vergadering zich niet 
met formeele vragen moet bezig houden. 

De Scriba meent, dat nu de zaak van Ds. Spoelstra 
is afgeloopen en Ds. Spoelstra van de baan is, deze 
zaak kan rusten, da:1r Br. \Volmarans in dezen geheel 
ter goeder trouw heeft gehandeld en gren predikant 
wiltie beroepen, dan zulk een, die de wettige bewijs
stukken had en ook in overleg met Ds. Goddetroy en 
zijn Kerkeraad volgens een brief in zijn bezit. 

Br. A. D. \V. \Volmarans beYestigt dit laatste. 
Br. Bassun komt ter vergadering. 

Na eene verdag:ng van 10 minLlten leest de Scriba 
een brief voor van 8 Januari 1808 van Br. \Volmarans. 

Vele broeders voeren het woord. 
De Voorzitter, Ds. Lagerwe.v, vraagt Br. Wolmarans. 

daartoe zich gedrongen voelend omdat Br. N. :\1. S. 
Prinsloo van Potchefstroom ieder had uitgenoodigd, die 
nog inlichtingen verlangt, d€'ze aan Br. \Volmarans 
te doen, evenals gisteren jegens Ds. Goddefroy is ve chied: 

Of Br. \Volmarans niet, toen hij zich door den 
Kerkeraall zijner gemeente als afgevaardigde verkiezen 
liet naar den Kerkemud van Johannesbnrg, om te 
overwegen een gemeenschappelUk beroep uit te brengen 
op Ds. C Spoelstra, zich bewust was, du.t hij, als lirl van 
de Algeroeene Commis~ie, die van de zaken betretfende 
Ds. Spoelstra volkomen op de h11ogte was, op de be
slissing dier Commissie vooruitliep en dus niet geheel 
in de orde was . 

Br. \Volmarans: Om rlie Yraag te beantwoorden 
moet ik geheêl op de zaak ingaan. 

De Voorzitter, Ds. Lagerwey, stelde zich met dit 
antwoord tevreden. 

De Scriba, secundant Br. G. P. Roetz, doet de vol
gende motie van onle: 

)) De vergader·ing, gehoord de verkregen inlichtingen 
van Br. A. D. \V. \Volmarans op punt 8 van de agenda, 
verkla:trt zich voldoemie toegelicht en gaat over tot de 
orde van den <lag." 

Dit Yoorstel wordt aangenomen met tegenstem vnn 
Ds. Lagerwey, terwijl Hr. A. D. W. Wolrnarans buiten 
stemming blijft. 



37 

Aan de orde punt 6 van de agenda: »Verzoek om 
advies van clen Kerkeraad van Pretoria, Middelburg en 
Standerton hoe te handelen met het verzoek om attes
ten van Ds. Spoelstra., die voor goed gebroken heeft met 
de Ned. lierv Kerk en tegen wien bezwaarschriften 
hangende zijn." (Art. 3 Algem. Bepalingen.) 

De Scriba zegt dat àe Kerkeraad wettelijk geen 
acte van ontslag of bewijs van zedelijk gedmg, als sub. 
C en D van de Wetten en Bepalingen op bladz. 21: zijn 
voorgeschreven, kan afgeven. Hij wil echter dat deze 
vergadering bedenke, dut Ds. poel. tra zonder eenig 
bewijs niet weer als predikant kan dienen en wil dat 
men barmhartig zij en den Kerkeraad van Pretoria ca. 
adviseeren een bewijs van goed gedrag te geven, in den 
vorm waarin hij dit verkiest. · 

Br. Pos, secondant Ds. Goddefroy, dienen het vol
gende voorstel in : 

))De vergadering, gehoord hebbende de toelichting 
op art. 6 der agenda, 

gezien l.~et. besluit der vcrgadering d.d. 4 April 
1898, waarbiJ. 1s ?epa.ald <lat Ds Spoel 'tra heeft opge
houden te 2IJ n hdmu.at der i r t:d. Herv. Kerk in de Z. 
A. Rep., 

besluit te adviseertn dat geen attesten als bedoeld 
in formule C en D aan Ds. Spuelstra kunnen worden 
afgegeven." 

Na eenige dis.cussie wordt dit voorstel met algemeene 
stemmen aangenomen. . 

Daarna komt een voorstel van den Scriba, secon· 
dant Ds. Goddefroy, luidende aldus: 

)) De vergadering, gehoord de discussie over punt û 
der agenda, 

gelet op het besluit der vergadering, dat geene 
attesten kunnen worden uitgereikt aan iemand die ge
broken heeft met de Kerk, 

is van oordeel, dat waar formeel geen attest al 
bedoeld in formule D kan worden gegeven, de Kerkeraad 
van Pretoria c. a. op verzoek van Ds. SpoeLtra zal 
kunnen certificeeren, dat Z.Eerw. niet om eenige onzede
lijke daad zijne attesten niet heeft kunnen verkrijgen." 

Na eenige discu sie algemeen aangenomen. 
De vergadering verdaagt tot namiddag. 

Namiddag 3 uur. 

Aan de BBrs. C. J. Joubert, D. F. Krüger B. i\L 
Janse van Vuuren, J. H. Janson Jr., L. C. Laub cher 
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wordt op verzoek toegestaan de vergadering te ver
laten. 

Het Commissie-rapport ré ingekomen brieven der 
andere kerken over het over en weer prediken wordt 
ingediend en gelezen. 

Het rapport wordt puntsgrwijze behandeld. 
Punt A, antwoord op den brief van den Scriba der 

Synode der Neci. Geref. Kerk (Kaapkolonie) wordt on
veranderd goedgekeurd. 

Punt B, antwoord op den brief van den ~cri ba der 
Ned. Herv. of Ger. Kerk in de Z. A. 1\epubliek wordt 
met verschillende wijzigingen vastgesteld. 

Punt 3 wordt voorgelezen, maar daar de tijd is 
verstreken, verdaagt de Vergadering tot Donderdagmor
gen 9 uur. 

De Voorzitter laat zingP-n Psalm 11G : 4. Ds. Goddefroy 
doet het dankgebed. 

(w.g.) JAC. VAX BELKU)I, 
&riba. 

(w.g.) M. J. GonnEFnOY, 
Voorz. 

Vergadering van Donderdag 7 April 1898. 

Vergadering geopend door den waarnemenden voor
zitter Ds. Lagerwey met het zingen van Gezang 13 : 1 
en 2 en gebed. 

Ds. I ,agerwey overhandigt den hamer weder aan 
den Voorzitter Ds. Goddefroy. 

Vol~bns presentielijst afwezig Br. Spies met verlof 
van de v· ergadering. 

De notulen van Dinsdag en Woensdag worden ge
lezen en goedgekeurd. 

De BBrs. J. J. Prinsloo en D. van Schalkwijk ver
klaren volkomen tevreden te zijn met de ontvangen 
inlichtingen in de zaak van Br. A. D. W. \Volmara.ns. 

Br. ·Pos, gesecondeerd door G. P. V. Roetz, stellen 
de vo!gende motie van orde voor: 

»De Algemeene Ve gadering, gezien hebbende dat 
er nog vele zakrn op de agenda zijn ter behandeling, 
betreurt het ten zeerste dat door samenloop van om
standigheden deze Vergadering niet langer kan zitten, 
besluit heden om 4 uur voor onbepaalden tijd te ver
dagen, en eene Commis ie uit baar midden te b noemen, 
ten einde de notulen met den Voorzitter en cr.iba 
namens de Vergadering te teekenen." 

l\1et algemeene stemmen aangenomen. 
Naast Voorzitter en Scriba wordt Br. van Maanen 



gemachtigd de notulen namens de Vergadering te tee
kenen. 

Br. Swart stelt voor het antwoord van de Commissie 
aan de Gereformeerde Gemeenten in de Z. A. R. in 
zijn g~heel te behandelen, gesecondeerd door Br. Pieterse. 

}3r. J S. Esterhuizen stelt voor, dat rapport punts
gew~]ze te behandelen, gesecondeerd door Br. S. I<. Malan. 

Dr. M. J. \Volmarans stelt voor, dat rapport aan 
te nemen en goed te keuren; second:mt G. P. Roetz. 

Over voorstel ::! wordt · eer~t gestemd, het wordt 
verworpen, daar er slechts 8 temmen ,·óór zijn. 

EvenPens wordt no. 1 verworpen, daar er slechts 
5 sternmen vóór zijn. 

Voorstel 3 aangenomen met meerderheid van 
stemmen. 

Op voorstel vnn den Voorzitter \vordt de Commi sie 
eenparig hartelijk dank gezegd voor haar rapport. 

Aan de orde punt 10 van de agenda: »Hegeling -
van . COllSlllent:;chappen en beroeping van meerdere 
predll~a11 tc11." 

De ~criba doet het volgende voorstel, gesecondeerd 
door Hr. :\I P. Basson: 

. >>De afgevaardigde Kerkeraad leden van :\[arico en 
Ltchten l.mrg verzoeken een pre' i i kant te mogen beroe
pen met goerlvinden v:m Ru~tcnbut·g." 

Met algemeenc . temmen aangenomen. 
D!'. Uoddefr-oy, secondant Ht·. :\l. J. Pos, stelt voor: 
))De Consulent, namens de Kerkeraden van Zout-

ransberg, verzoekt, dat deze g meenten zich mogen 
combineeren, ten einde een eigen leeraar te mogen 
beroepen over'ecnkom .. tig de wetten en bepalingen der 
Kerk, met voorloopirre • ümdpla:lt Pieter burg." 

Met algemeene stemmen toegestaan. 
A au de orde punt 1 1 nm de agenda: 
)) D Algcmeene \' crg:Hl 'rini!; spreke eens \'oor goed 

uit, welke ~in (fehecbt moet \\'ot·den :.:m Art. I Hoofd
stuk IV van de Kerkelijke \Yetten en Bepalingen en 
teven··, of het in de om tanJigheden waarin de "'ed. 
Herv. Kerk zich bevindt niet noo(lzakelijk is, dat geen 
preelikant yan eenig ander Kerkgenootschap op den 
.kansel tot den dienst iu eeuio·e gemeente worde toege
laten, tenzij deze aan eene Uni\·er·iteit zijne studiën 
heeft volein<ligd en ten genoegen van <len betrokken 
Kerkcr'a.ad de formule mn legitimatie Hoofdstuk 5 Art. 
41 h eft onderteekend." 

D 'criba, secondant J. J. Prinsloo, telt voor dit 
punt uit te stellen tot de volgende vergadering. 
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De Voorzitter, Ds. God(lefroy, secondant Br. Pos, 
~telt ·;oor : 

»Punt H op de agenda worde uitgesteld tot de 
volgende vergadering, om Jan al, eerste punt te worden 
behu.ndelrl; ma:n' de V ~rg:tdering spreke inmiddels de 
wenschelijkheid uit, dat de pr·edika.nten die beroepen 
mochten worden in tlien tusschentijd in elk gevu.l een 
bewijs moeten overleggen, dat zij min tens t'én jaar 
lidmaten zijn van de • •. 11. K, waar die ook zich moge 
bevinden." 

Br. W olmamns is tegen dit voorstel en zal voor het 
voorstel van dl}n 'criba stemmen. 

Dr. Röscher oo ~ . 
Dr. Ds Lagerwcy merkt op, dut er in andere lan

den dan in Ilollaud ook ~- ll. Kerken zijn, zooals 
Amerika en Az ë. 

Br. van lierwaarden is het volkomen eens met het 
voorstel van Ds. Goddefroy, want anders kunnen wij 
maar uit Luthersche, l<emon trantsche en andere ker
ken beroepen. 

D . C. \V. du Toit zegt, dat hij een slag in het 
gezicht kreeg, toen hi.i dit \'OOI'stel hoorde. Ik ben onder 
de N. II. K. in de Kaapkolonie gedoopt, maar in de 
Keu. Ger. Kerk lidm:ut geworden. Als provonent had 
ik ver. cheidt>ne beroepen ua<tr f!emeenten van de • •. IL 
K. in dit land en van de l red. Ger Kerk in de Z.A. H., 
maar gaf de voorkenr uan de i\e(l. llerv. Kerk, omdat 
ik mij in haar het bc t vinden kun. Ik zal tegen het 
voorstel van rlen Voorzitter stemmen, want wij zullen 
onze kerk· zeer henadeelen, omdat nieuwe inkomelingen, 
die zich anders bij ons zouden aansluiten, zich nu van 
ons zullen afwenden. 

Df;. Lagerwey : Iedere kerk heeft het recht om als 
leeraren uileen te beror:pen mannen, die lidmaten zijn 
van hunne kerk. Hij w•'n. cht niets persoonlijks te 
zeggen, maar de geschiedenis licrt Jaar en leert dat er 
predikanten zijn, die vroeger uit de 1 'ed. Ger. Kerk 
beroepen waren, zich hebbt>n laten bewegen <l' Herv. 
Kerk te brengen onder Je kerk der 1\aapkulonie. 

Br. W olrun.rans gelooft niet, wat vroeger gedaan is, 
in '8:? 'veder ge ·chieden zal. 

De \' om·zitter wil zich openhartig uitspreken. ok 
in de Kaapkolonie "'U· vroegèr het begin el, voor 181-2 
neergelegd, dat N. II. pretlikanten uit de • •. U. Kerk 
moe~ten worden beroepen, en het i. noorlig dat deze 
Algemeene Vergadering ook deze wenk geeft. Het is 
geen dwtmg die de gemeente wordt opgelegd. IJet is 
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€en feit, cht de pre<likanten der :X. II. K. uit de Kaap
kolonie, beroepen in 1884, uuar een ander kerkgenoot
schap zijn overuegaun. 

De 'cribn. ~egt, dat hij het een is met het ueginsel, 
dat alleen preuikanten in eene kerk kunueu dienen, tlie 
lidmaten dier kerk zijn van jongs uf aan. Elk' kerk 
beeft hare eigenaardiuheuen, uie men het bc t leert 
kennen als m0n daarin is opg groeit! . \\ïjlcn Ds. van 
oer Hof is in 1852 ueroepen als predikant, zonder ver
ban(] met eenige andere 'ynod •. 1 ïet alleen uit een 
kerkrechtelijk beginsel, ook uit Jogrnati:;ch oogpunt 
moet hij aan dezen regel va. thouden. Ik voel mij het 
best te huis in de • 1• IJ. K om haar Calvini tiseh be
.ginsel n ik zou niet gau rne zien, dat e n pr •di kant 
beroepen wordt uit eene ·andere k<•rk, waar dit begin, el 
wel in woord, maar niet indenl:1ad wordt gelt:mdha.afJ. 
Ik preek niet van nationaliteit, omdat in een jongen 
Staat als de onze noodzakelijk allerlei uutiunaliteiten 
zich nog moeten vormen tut t'·ène. Ik \)('u aenatm·albeerd 
burger, maar zoek toch het best • vooi' land en kerk. 
liet worJt tijd dat onze •igene kinderen tut predikan
ten \Vorden opgeleid· dan Y ·nullen alle moeilijkheden 
van zelf. 

Ik Lindequé is bevr •esd dat wij in moeilij khe(len 
zullen komen . 

Dr. Vorster deelt merle, 1lat de cer..:te preuikant van 
de emigratieboeren in Tutul wus Ds. llarmn, een Hol
lander. 

De vergadering verdaagt tot 2 uur. 

Heropening te 2 uur. 
Dr. van chalkwijk zegt: Om alle mi.~vei·:tan1l t 

voorkomen, wijs ik er op, dat elk hui..: het r~èht heeft 
zijn eir;eue regel te maken: tla.arom he •ft ook de 1 ~. 
ll. of Ger. Kerk in dit land bepaald, dat hare predikan
ten van Je school van 'telleubo ·eh moeten zijn ·u dan 
gelegitimeerd moeten word '11 . nat L- h:tar recht om 
dit te bepaiPn. \\ïj hebben ook zulk recht om onze 
bepalmgcn tt: maken. 
. Br. Taljaarcl: Ik be~ een slec~r.t spreker, ma~r ma()' 
rk maar voorlezen, wat rk op chnit erezet heb. HIJ lee·t: 

»1 k kan mij niet ver 'en i eren met het \'oo_r: tel van 
den Voorzitter omdat het on\·erwacht op miJ atkomt 
en du de O'emeente, waart ik behoor er mede onb -
kcnu i:; ik 

0
wcnsch dus, dat het punt aan de orde 'vorde 

uitgest ·hl. Ik betwist niet, dat de overgroote meerder
heiel van de predikanten der • ·. H. of Ger. Kerk in Z. 
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A. onbetrouwbaar is en ik zou wel wenschen. dat in 
den Edelachtbaren Volksraad een wet gepasseerd werd, 
hen te noodzaken den eed van getrouwheid af te leggfln. 
Maar dat neemt niet weg dat er wel getrouwen tf' vin
den zijn. Ook is het bewezen, dat ook in Holland on
trouwe predikanten gevonden worden, zooals Ds. 
Spoelstra '' 

Ds C. \V. du Toit zal tegenstemmen, omdat het 
eene baleediging is voor andere kerken, want onze voor
ouders hebben uit alle nationaliteiten beroepên, zooals 
Hollanders, Schotten, Ieren, Engelschen. Er is gewezen 
op Ds. I3osman, maar hoe zijn die gekomen waar zij 
zijn? Zij zijn door de strooming in hunne gemeenten 
medegevoerd. De geschiedenis leert ons dat; wij zien 
ook lJs. Spoelstra wellicht spoedig in de 1ed. Ger. Kerk 
in de Kaapkolonie staan. \Vij zullen verstrooien, muur· 
niet verzomelen en velen, die uit de Ned. Ger. Kerk in 
den V rijstaat en in dt> Kaapkolonie zid1 bij ons zouden 
voegen, willen dit nu niet doen. \Vij moeten predikan
ten uit I lulland hebben, maar ook uit Afrika. Wij moe
tPn niet van de Ned. Herv. of Ger. Kerk spreken alsof 
zij Hoomsd1 is, zij staat met ons op één en denzelfJen 
bud~m van belijdenis. 

De Yoorzitter zegt: Als ik bet noodig acht om een 
slot op mijne deur te zetten, dan kan dat niemand hin
deren dun diegene, die er in wil komen. Onze Kerk 
geeft \Tijheid, maar vrijheid eerst om zichzelf te be
schermen. Dat in andere kerken predikanten uit weder 
andere kerken kunnen ueroepen woruen, weet ik niet. 
In Hollunri zoowel als in de Kaapkolonie tot 1812 kon
den alleen zij beroepen worden, die buisgennoten zijn. 
Prediken kunnen allen in elke kerk, maar het .is iets 
anders of <·en Schot, dan wel een Hollander, dan wel 
een Kaapkolonist ons buis bestuurt. Elk uitgaan van , 
hen, die de onzen niet zijn, maakt ons sterk, niet zwak. 

Het voorstel van den Scriba !wordt aangenomen met 
32 tegen 28 stemmen. 

Aan de orde pnnt 15 van de agenda: Voorste\ Ds. 
Gorlrlefroy: »Verklaring van Art. 6 Iloofustuk 2 en aan
vulling daarvun." 

De Yom·zitter zegt, dat er versebil is van opinie 
over dit artikel. Bij \venscht, dat aan den \' oorzitter 
en den 'criba het re~ht gegeYen wordt om in buitmge
wone ge rallen ook de Algemeene Vergallering op te roepen. 

De Scriba verklaart er zich tegen, daar Art. 5 
Iloafd.stuk I bepaalt dat de Algemeene Commissie dit 
:ioen moet. 



Ilt:Jt voorstel, in rondvrnacr gebracht, wordt aange
nomen met 3U tegen 22 st IUlllell. 

De Bllrs. A D. \V. \Yolmaran~, Ba~sonl wn:L 
Blignaut, Benade. 'mit, .talan, Prinsloo, l3o hof en :\1. 

. B11sson verkluren tegen dit voorstel te hebben ae
stemd en verzoeken annteekening van hnn tegen tem. 

Aan de orde punt H3 van de agenda: >>Benoeming 
van de Commissie van de Algemeene Vergadering. 

Benoemd worden de Broeder. : 
A. D. \V. \Volmarans met 33 temmen. 
G. P. Roetz » 3U » 

en bij hrrstemming tm: chen de Droeder D P. J. van 
elmlkwijk en N . .:\1. Prinsloo, eer taerwcwde met 32 

stemmen. 
Als hunne ~ cundi word ,n a::mge"·<•zen: 

voor llr. A. n. W. Wolrnarun : Hr .. ·. :\f. •. Prin.:loo, 
» » G. P. Roetz: » N. :\1. Pl'in. loo, 
» » D. P. J. van elialkwijk: » J. 11. Jacob .. 

Dn brief van den heer Oo, terbroek worJt gelezen -
en he~loten, op voon;tel van den criba: clien 11aar den 
Kcrkeraa.cl \'an Pretoria c. a. te zenden. 

Een hricf wordt gelezen van Je heeren \\ïcher link 
en De \\ïldt, welke ·voor kcnni!'ae,·ing \\·onlt atwge
nomen. 

liet volgende voor,tel nm de BDrs. G. P. Hoetz en 
J. II . .Tacobs 'rordt staande en met algemecnc st 'llllllen 
aangenomPn: 

»Oe Vergaderina, aan het ein1le van llnre zittinaen 
g<>komt>n zijnde, heeft behoefte den Voorzitter ditmaal 
niet alleen dank te zegg •n voor de wijze, \\'ttarop hij 
hare zittingen heeft gel •id, maar in het bijzondl•r \\'t'

P'<'ns de tr·onw, waarm cl' hij voor de lwbngen dl'r .. 
IJ. K. in de Z. A. R. heelt gewaakt; met de lwd ,, dat 
God hem nop; lnng ~pare l'n . terk' om onze Kl•rk te 
di~nen <>n haar ten zeaen \'Oor onZ('ll . 'laat h• doen zijn 
g lijk zij dit 'an de \Toeg~tt' tijden ge"et t is.'' 

D Voorzitter hrengt den d:wk der Y ·rgadcring 
over a.:m den Viec-\'oorzitkr·, die het zwaar. te w ·rk 
heeft gedaan en aan den ~cri ll;t. 

J)c \'ercradt•rincT wordt Yer·d:t:t~,J tot • ·o,·embl' r. 
l'") \""' '-ne \'oorzittt·r· Juit dl' \'l'r'g:tderiug met e 'll kort 

woord <'H laat zinrrcn Psalm 7'1. : ll en Yerzoekt den 
Scriba het dankgebèu te Jo ·n. 

(w. g) :\1. J. GODDEFROY, (1c. g.) J.\r. Y.\. · ÜELKUf 
Pracscs. &riba. 

(w.g.) \Y. Y. ~L\:\E:\1 Diakm. 
4 
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DrJL.\GE A. 

Aan rlcn EenYa::trrlcH 
Kerkeraad der :-.led 
Hen. ÛL'tn. te Pre
tOI·ia ca. 

Ec1·u·aard." Broeder.~, 

Door den pbat:;:c]ijken I 
Kerkemarl is mi.i genaagd, 
"Cwe Eerwa:.ruc \'r~rgader·ing 
schriftelijk in kennis te stel
len met Je gr ie,·ell, die er 
mij toe genoopt hebh(•n mijn 
aml.lt ncdL'I' te leggen. Jk 
voldoe gaarne aan dat ver
zoek, maar nwet zeel' wel 
van nw geduld vergen .. \lies 
samenvattende zou ik moe
ten zeggen: 

dat Ds Goddefr(1y llli,jne 
ambtelijke rechten hij her
haling heeft vm·kort; 

dat ZEw. mij financiPel 
heeft onthouden wat mij 
wettig toekomt; 

dat hij mij re~·snonlijk vaak 
heeft behandeld op eene 
wijze, die beneden alle kr-i- ~ 
tiek is: 

Jat ik- ook al wa er 
niets tn~schcn on. voor·ge
vallen- zulke ern tige be
zmm~n heb tegen de wijze 
waarop Ds Goddefrov de 
Kerk bestuurt, dat ik,· om 
des gewetens wille, weigeren 
moet langer met ZEw. samen 
te werken. 

Laat mij U dit uitvoerig 
mogen aantoonen. I 

Zoodm ik eenigszins met 
rle zaken bekend werd, stond 
ik vei'ba..'lSd over den onge
regelJen t·>estand der Pre- , 

Antwoord op dercrienen van 
IJ, Spotlstra.: waa1·orn 
hij eensklaps zijne be
diening het•lt neergelegd 
in de • '. 11. K. dei' Z. 
A. H. 

Dit is onjuist; e1· wcrJ 
niet genuagd naar grieven. 
De Kel'keraau vroeg, volgens 
notuk·n, naar de »redenen" 
waarom Ds. Spoclstm han
delde zooals hij deed. 
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toriaansche gemeente. Een' Die lijsten zijn er wel 
lijst van cle lidrnaten in en degelijk, zoowel mn de Ie
om Pretor·ia is er een Youdig !l!'U ii1 al buiten Pretoria.. 
niet, zoodat Lij sternmingen Mnar 1loor de vlottende be
gcl'll ,·ontrûle Le.'taat of volkina in d1! dorpen i, het 
ietuand \\'Pzenlij k lidmaat is eene 

0 
onmogelijkheid om 

-en erger nog-geregeld allen na. te gaan en de 
hu_i ·bezoek l'en~ on!nogelijl·- woonplaats Yan allen uit te 
heul wordt D1t bteek aau- vinden. 
stond::; 11:1 mijne kom:;t. 

Ds. Got!defro~· korHlig,le 
af, Jat liij den nieuwen 
leenmr aan Je gemeente zon 
voor·stellen, ook in lnmne 
W01I i u gen. En werkelijk 
\W•r·d er· een begin g ·rna:tkt, 
do•·li d:t~u· I's. Go1ldefr·ov 
gèen le!knlijst hL~zat en de 
lellen ook uiet wist te \\'o
ncu, gingen wij 1111 hier d:m 
daar eens iPmand opzoeken, 
dtwh du.:u· bleef 't Yerder hij 
\Vij maakten toen :d>pr:t·tk, 
dat wij s:unen zonden 1 meh
ten al onze li!ltnatcn in 
Pretori t uit te Yinden. Op 
»Ju Bult" vingen wij aan. 
En ierleren rniddarr \'Cl'\'oeg
<lc ik mij ten huize Y:tn Ds 
Goddefrov, om huisbezoek 
nwt hem' te doen. Doch het 
gcbcnrde zóó dikwij I.: dat ik 
daar· Jan~ moest waeh' en of 
<l:tt er heelernaal ni •ts \'àll 

kwam, dat ik ten slottl! den 
moed opg-d' en laugz:uner
h:rnll stierf het ilL'ele huis
bezoek uit. Ik beproefrlf~ 
zelf' op. 'unnyside onze ]e(lcn 
op te sporcri, doch dit werk 
was nitertst moeilijk 'oor 
(•(·n persoon en zoo heb ik 
er ook dat aan ~l'~l!\'Cil, 
lloew.::l tegen mijn zin. 

Eeuige weken na mijne 
konr:t vowl ik 't noodi•r 
openlijk een paar pnuten

1 
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met Ds. Goddefroy te be
spreken. Ik had den inriruk 
gekregen, dat ik door ZEw. 
als hulpprediker werd be
schouwcf, tot wien hij maar 
heeft te zeggen: »Kom, en 
hii komt!" >>Ga, en hij gaat; 
doe dat, en hij doet het!" 
Om de regeling der predik
beurten liet ik alles aan Ds 
G. over en op al zijne voor
stellen zei ik in den beginne 
»ja en amen!" Zoo kwam('n 
wij da.n ook overeen, datik 
voor de helft der bedieningen 
in de buitengemeenten zou 
zurgen. Ik achtte toen het 
oogenblik gekomen om ZEw 
eens te interpelleeren en 
zeide: »Collega, in Holland 
bestaat de gewoonte, da~ de 
vacature-beurten door den 
ring waargenomen, maar 
ook Je vacature-gelden door Had Ds. Spoelstra zooiets 
de ringbroeders gedeeld gevraagd van consulents
worden Hoc is dat hier?" gelden, clan zou ik hem on-

» Dit is alles mijn tracte- rnidtlellijk gewezen hebben 
ment,'' luidde bet :antwoOJ·d op zijn contract met Holland 
van Ds Goddefrov. en up zijn beroepsbrief, 

>>\Vel,"ant,,·oorduoik,»gij waarin staat: 
hebt uw tradement van de »dat lt~j beroepm u·ordt op 
gemoenten Pretorir1, ~1idd~l- zoodani,q traclement en zooda
bur~ en Stanrlerton, en 1k, nige emolumenten, als door de 
die voor dezelfde gemeenten Commissie in JJ,,zzanrl 1"s be
beroepen ben, ontv:111g mUn paald'' en dus met hem is 
tradement uit lJollalld ~laat· overeengekomen. Jlad hij 
wanneer ik nn consnlents- toen reeds gesproken van 
gemeenten waarneem, zon- I'CL:bt up consnlents-~-telden, 
als •ZuntpanshLrg t>n l'ous- dart zou ik hem oenYondig 
senekal, G1·ootsnikeJ·boskop, gt"'ert runsuk'llt!';-l.Jeurten 
enz., chn heb ik torh 1ecltt 11reer· helJben l:tten waamtl
op de helft der consnknts- 11re1t, gelijk bij dan ook maar 
aelden. In Holland werd rnij i u é(·ue ruuslrlent ·-rremeelltc • . c 
dQor Ds. Gildemeest~r ge- Yoor nrij is oprctrcdc•n: ge
ze~d: GodJefroy zal Je na- !reel nijwillig en zoulier lr et 
tuurlijk vragen ook naar de mim;te versebil werden dL• 
consu!ents-gemcenten te verscbillenue beurte11 onder 

I 
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gaan, maar ongetwijfeld zal 
hij de emolumenten met je 
dPelen, da1rvoor is hij een 
vee te royale kerel." 

))Als verplichting," ant
woordde Ds. G., >meem ik 't 
niet op mij; wat ik uit liefde 
kan doen, of door cle ge
meente kan hten doen, z~tl 
ik zien." 

lk zeide, Jat ik daartegen 
protesteerde, want dat ik 
even goed recllt h:ul op de 
consulentsgclden als hij. 

Vervolgens besprak ik met 
Ds. GodJefroy een ander 
punt. 

»Hoe staat het met 't 
predikants- wedu wenfonds ?" 
vroeg ik. 

Ds. G. antwoord(le, ebt dit 
fonds eigenlijk niet meer 
bestonrl, ma1.r dat er \'l'oeger 
een beslnit was genonwn, 
waarbij bepn.ald werd, Jat 
ieder predikant voot· zijn le
ven. Yet·zekel'ingsprctnie zon 
ont Yangen wat de Kerkwet 
Yoor· het wed u weufond af
zondert, nl. : 

a. Yan het tromYgelclls.Gcl. 
b. Yan clkeu aaunCJneling 

2s. Gd. 
c. van eiken 'doop ·ling ls. 
d. de collecte hij elke 

voorberciclings-Jlrcdikatie. 
Ik antwoordd ', tbt ik in 

de gemcenten Pl'etoria, }lid
delbnr~ en ~tanclerton ''"et
tig al· twecdt· predikant was 
beroepen en dus, in tle door 
Ds.G. en mij samen bcclieude 
geweetlten, re ·ltt haJ op de 
helft der inkomsten van de 
wecln we11 benrs. 

Ds. Gotldefroy antwoord
de wederom, ·dat de in-

ons verdeeld ; door omstan
digheden echter heb ik alleen 
alle andere consulentsbeur
ten moeten waarnemen, zoo
(ht ik meest van huis moest 
zijn · tenvUl in antwoord 
op hetgeen Ds. Gildemeester 
hem zon gezegd hebben het 
feit diene: dat Ds. poelstra 
beide keeren dat hij na.ar 
Dullstroom is gegaan vp mijn 
vet·zoek en van mijncon n
lents- inkom ten (7.ijnde vüf
tien p. st. per beurt) heeft 
ontvangen, bcb:tl "e vergoe
ding van rei kosten, vijf p. t. 
per beurt. Hij noemt dit een 
fooi! Al die .Jooieu"tesamen, 
op mijn verzoek hem ge'h 
rende é 'n jaar ter bemoedi
IY[ncr O'CIYCYCH bedra(l'en een 
b n~o ' b 
. om yan één honderd eu veer-
tig p. st., maken J, te s.unen 
met het ~ahtris uit Holland, 
ud zes hontl 'l'U p. st ,eene ~om 
Yan zrrcn hotulrrd Ctt vc tl ig 
p .. ~t. in éi n jaar. Die man 
hacl niets uit te staan tnet 
rnUn '<tlàris; terwij I ik daar
enboven kan bewijzen, tel
kens aL i s .. 'poebtra een 
beurt buiten het dorp Pre
toria h~td te venullen, al mijn 
be~t te hebben P:'''la:m om 
hem Ilnancieel te bm·oordee
len. Al Je Kerkeraa,hdeden 
zullen getnigen,dat ik telkens 
er bij ,'ciH·eef: geef ])::;. p. 
zoo mogelijk vijt"oftien p. t. 
extra ter bemoediging: , als 
het niet uit de gemeeuteka.s 
kan, dan gerj fut uit ~tl.ijn 
.-alo ,.i~." 

D,• zaak van bet wednw
fond: is al evenzeer ommar 
en ammanlig -roor~esteld. De 
Kerkemud notulen be"\\·ijzen, 
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komsten hem alleen toe
kwamen. 

Ik bleef mijn recht ''er
dedigen op eene billi.ike 
regeling: doch stond het 
voorloopig onder protest af, 
tot ik de zaken beter had 
onderzocht. Na dien tijd 
ben ik overal gBwoon, be
halve in Zoutpausberg c.a.: 
ik ontving van de Kerkera
den Je bedoelde bijdragen 
voor weJu wenfonds ; in 
Mopoch's gronden kwam 
daar nog bij i30 consulents
gelden. 

Doch na elke reis bracht 
ik, als onderdanig die
naar, al dat geld aan Ds. 
Goddefroy. Ik kreeg na
tuurlijk vergoecling mn 
rei~ kosten: ten,·i.il m~j, op 
verzoek van Ds. Godrlefroy, 
hier en daar eens .±:5 boven
dien werd gegeven, doch 
dit is geen voldoen aan mijn 
wettig recht, dat Ds. G. mij 
door e:u kele Kerkeraden een 
fooi liet geven; het heeft 
mij voortdurend tegen Je 
borst gestuit, Jat de arme 
Kerkeraden nu nog extra 

dat Ds. Spoelstra daarop 
heelcmaal geen a:w praak 
knn maken: terwijl het J'eit, 
<latDs 'p.nimmercen \Voord 
in vorigevergaderinn:enJaar
over heeft ge~proken, ge
noegz::wm he,rij. t, dat ook 
dit slechts een vuon,·cnclsel, 
een gezochte gl'if'f is om wat 
anders te bereiken. Yooral 
tegenover een Kerkeraad en 
een Commissie mn Bcstm1r 
als te Pretori:i, waar onder 
anderen, op mijn vcrzr1rk, in 
een vergaclerinl!', zonder eeni
ge oppositie, onnliddellijk ~n 
vrUwillig, een ioclage mn 
lachti_q p. st., \'OOr buishuur 
pet· j:1ar werd toegestann. 
Niet Ds Sp. had die gcvra:igd 
of rlaarop nanspr<1a k ge
maakt, maar Ds. (i. had die 
voor hem gen'aagtl en on
middellijk vcrkregen 

Het is dan ook pijnlijk en 
krenkend - me~r dan ik 
kan zeggen - tegenover zn 1 ke 
feiten, zulke ongehoorde las
ter e11 lengen te moeten hoo
ren uit cl en mond van e n col
leO'a, een EvangC'liedienaar! 

ümerantwoorclclijk, licbt
vaarûig en lenl!'enarhtig js 
eveneens clc storie vn.IL al 
dat geld, door Ds. Sp. saam
gebracht uit Mapoch:-::p:ron
den en eldm·s . . Mapoch~gron
den is ni<>t Ct>llS eenc con
sulents-gemeente, maar een 
deel mijner gem('ente van 
::\lidtlelburg. ]Je vijftig p. st. 
door hem mcdegehmcht wa
ren een uel'l wm mijn salaris 
ad zes houdPrd p st. 's jaars: 
dus mn mijn le~t toeht; terwijl 
die arme rrcmecnte no()' on-:-. 0 

geveer zestig p. st. fan vroe-
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Iina van traeterneut en I als Ds Sp. iets kon bewijzen; 
em~lumenten pas na twee maar hij kun niet; zelfs 
jaren aan de orJe kwamen. onder mijne felste tegen-

Ik bewcenle daarentegen standers kan hij niet één 
wet tin: beroepen te zijn als en ke.le getuige verkrijgen, 
tweedtJ predikant te Pr·e.~oria dat ik h~m ooit ofte irmner 
c. a In Uollund was miJ ook hnlppredrker g,..noemd, ge
gezegd, ebt, ingeval ik na 1 acht of gemaakt zou hebben. 
twee jaren lnst gevueldP te 
blij I'Cn, er dan niets a!tuers 
belroerde plaats te vmden 
dan dat de Kerkeraad de 
fin:mcieele vel'plichting van 
de Cum rn issitJ overnam. 

IJs. G. antwoon!Je, dat er 
gcr.n lnn•stie van ~was, dat 
de zaken na twee .JUI'Pn op 
den tegenwoordigen voet 
zouden duorg~an. Uij haLl 
g •daclr t zelf het dorp .~)re
tor ia te honuen en m~J de 
zora van al do buitenge
me~nten over te laten of mij 
een beroep te bezorgen in 
een der buitengemeenten, 
maar in Pretotü zelf zon 
ik in geen geval kunnen 
blijven. 

ik protesteerc~c te:r~n <.l.ie 
opv:Lttingcn, dte fettclqk 
hier·op 11eerkwarnen, cla~ 1k 
twee jaren lang hul ppred1ker 
zou zijn van Ds. God!lefruy, 
dat ik cl au ma reizl!nd pre
diker· qf pre I i kant e<:>ner 
buitcnrr •mcentc zo •1 worJen, 
terwijt ik nit ITolland was 
uit:.!CZ•JWllm ab tw,•e,le pre
diGmt \'an Pretoria c. a. en 
nooit :mden; gda('lrt haJ 
don, ingeval ik daa_rin lnst 
grvoelde, na twee pat· dat 
te blijren. 

Ds. G. untwoordJc, dat 
het nooit in zijne bedoeling 
lutd a;elc;J:e!l, dat een ge
trou \Vd pr'cuika.nt met familie 

Ds. G. antwoordde, -
gelijk ook u oor de Corn mi ss ie 
in llolland, zoowel al" door 
den Kerkeraad van Pretor>ia, 
Middelburg en 1:- tandf'r'ton 
ultiju was en is ver:-;taan,
dat eenige gemeente Ds. 
Spoel~tra zou kunnen be
roepen en na die twee jaren 
ÎI nancieel overnemen. 

De stand plaats \'an Ds. 
• p. zou dus in de tuekomst 
atltangen van Je gemeente 
Jie hem b~riep en door Item 
werJ a:mgenornen. Nooit of 
te uirmner had het in de 
bedoeling gelegen lrcrn b~
paalJ voor het dorp Pretoria 
te heeoepen; dat was daar
euboven een onmogelijkh •iJ, 
aangezien cln t dorp nw we
lijk~=; een derde deel van een 
predik:.tnt-s ~d~u·is kan bijL•en·· 
lmmgen en de bu iten~:w
nwerttt~n niet van j>lan zijn 
voor de weel Je van e uurpen 
te betalen. 
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en al zou uitkomen. Hij 
had verwacht en gehoopt 
d.tt een candidaat tot den 
H. D. voor don tijd van 
twee jaren als zijn hulppre
diker dienst zou doen, om 
dan na twee jaren weer 
terug te keeren of een 
beroep aan te nemen naar 
een onzer buitengemeenten. 

Ik zeide, dat de Commissie 
wel naar e0n ongehuwd 
predikant of een candidaat 
tot den H. D. hau gezocht, 
maar nooit het woord hulp
prediker had gebezigd; trou
wens daartoe zou geen enkel 
candidaat zich willen ver
lagen. De Commissie, die 
mij uitzond was zeer verblijd, 
dat een gehuwd predikant 
van eenige ervaring, die 
reeds de vu.uedandsche Y erk 
had gediend en die boven
dien reeds :36 jaren oud wa , 
de toezegging van beroep 
aannam als tweede predikant 
van Pretoria c. a. \V,mneer 
Ds. G. een hulpprediker h:ul 
willen hebben zou lt~j een 
gocisdienstonderwij?er Juat·
toe hebl.J;~n moeten benoe
men. Nu er een pr~dika.nt 
uitkwam, was 't tot:h al te 
flauw om Jezen tot 1h~n 
rung van hul ppredikcr te 
wi I I en <legru.deer·en 

IK zeide, dat hU mij in 
de rechten van mijn ambt 
aantastte, daar ik even crocd 
het volle status van predikant 
bezat a.ls hij en fbt ik wel 
naast hem wilde arbeiden 
als 'Vriend en collega, maar 
nooit onder hem als knecht. 
Zelfs al wu.re ik hulppredi
ker, dan nog zuu 't onbeleefd 

II t(l'cen !tier v::>lgt is àl 
te mo~dwillig . 

Alles gezodlt! 
Yan hulpprediker was 

nimmer Epruke. 
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en kinderachtig zijn mij dat 
telkens te laten gevoelt>n; 
nu ik even goed predikant 
was als Ds Goddefroy, waar
schuwde ik hem nooit in 
mijne tegenwoordigheid het 
woord >>hnlpprcdiker" te 
bezigen of mij te dwingen 
hem in alles zijn zin te 
geven, v:ant daartoe was ik 
te fier en te vrij en ik zon 
onmiddellijk mijn ontslag 
nemen. 

fk hoopte clat Ds. G. na 
dit onderhoud mij niet meer 
als zijn kapelaan zou be
schouwen, doch at te spoedig 
wer·d ik ontnuchterd. 

Revermd J. G?'ay van de 
Scotch Presbyterinn Church 
alhier zond mU op zekeren 
dag ecne invitat1e, om op 
een cloor ZEw. genoemden 
dag ten zijnent te komen, 
ten einde een uur Yan broe
derlijk samenzijn te hebben 
met andere broeders in de 
H. Bediening te dezer stede. / 

Op het bepaalde uur be
bevond ik mij ten huize van I 
Ds. Gray en kwam toen 
tot de ontdekking, dat de 
bedoeling wns een predi
kanten-\·ereeniging op te 
richten van Engelsche, Duit
sche, Ilolluntlst;he en .\J!'i
kaan~che broeder·. Ik vroeg 
of ook Ds. Goddefroy was 
uitgenoodigd. Toen Rev. 
Gray dit ontkennend beant
woordde, stelde ik voor dit 
verzuim te hei"stellen en ook 
de andere broeders, die nog 
gf'en invitatie hadden ontvan
gen, uit te nuodigen lid der 
Vereeniging te worden. Dit 
voorstel wt.rd aangenomen. 
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Toen Ds. Goddefroy rle \ 
uitnoodiging ontving, werd 
hij zeer boos, dat e~n jong 
collega \vel, maar hij niet 
was uitgenoodigd, en per
soonlijk nam hij het mij 
zeer kwalijk, dat ik de on
kiesehheid niet gevoeld bad, 
lid te worden van eene 
Vereeniging waartoe hij niet 
behoorde. Hij zou wel maken 
dat die Vereeniging uit el
kaar stoof, enz. 

Ik declue ZE:w. toen mede, 
dat ik op die eerste verga
dering ju i st er op aange
dr-ongen har! ook J) ·. G. uit 
te noocligen; gaf hem den 
raad alsnog lid te wor,len, 
handhaafde mijne \'rijheid 
om m\j te voegen bij elke 
Vereeniging die ik verkoos, 
mits haar karu kt er niet 
strijdig was met mijn ambt. 

Op unze tweede predi
kanten-conferentie kwam er 
een schrijven in van Ds. G., 
waarin ZEw. verklaarde, 
dat er Yan geen broeder
lijke ~amenkomst sprake 
kon zijn, róór dat er broe
derlijke verhoudingen waren 
ontstaan. Onze Verecniging 
s~oof door dit scbl'ijYen niet 
mt el ka~1r. De brief werd 
eenvowJig voor kenni ge,·ing 
aangenomen. 
Natuurlijk bleef ik heel kalm 
lid een er predi kantcn-\'er
eeniging, die zich ten doel 
stelue door gemeenschapre
lijk gebed en lezen ller H. 
S. den broederband te ver
sterken en die zoozeer ge
wen ebt is, om cte ge<:pannen 
verhoudingen weder terug 
te brengen binnen de perken 

Foei Spoelstra, schn.1m u 
voor znlke lu ter. 

• Ta twee uf drie samen
komsten was het uit met 
Jie V ereeniging! 

liet was een mi~geboorte t 
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der eene, a.lgemeene chris- ' 
telij ke kerk. 

Doch Ds. G. liet het er 
niet bij zitten. 

Op zekeren Mu~mdag
morg.,n hadden wij onze pre
èikanten-samenkomst ten 
huize van Ds.Do~man; juist 
kwam een zoontje van Ds 
Goddefroy daar met een brief 
en zag ons dus op de wa
randa zitten. Natuurlijk ver
telde de jongen dat tehuis. 

Des avonds kwam ik bij 
Ds. Goddefroy, wiens dienst 
ik den vorigen rtag had 
wMrgenomen, omdat ZEw. 
aan oorpijn leed en uit 
dunkbaarhei 1 voor de door 
mij bewezen hulpvuarrligheid 
kreeg ik, ·in tegeu'woordigheid 
'Van at zijne kinderen, een 
uitbrander, omdat ik dien 
vooJ'miJJag geen ziekenbe
zoek gedaan hnd in het 1 

Volk ho~pitaal, gelijk ·wij 
afg2sproken waren. 

Ik antwoordde, cht wij 
afge-proken waren dat ZEw. l 
mij den eersten keer in het 
Yol ksltospitaal zon introdu
ceeren; dat ik die a1spraak 
door zijne ongesteldheid 
verrallen rekende, doch dat 
ik het hoYeadien toch 11iet 
zou heLben kunnen doen, 
omda~ wU predikanten-Yer
ga lermg hadden. 

Ds. G. ~cheen op deze 
laatste mccledeeling te heb
ben gewacht, om heftig 1 

tegen mij uit te varen· dut 
Volkshospitaal was maareen 
Yoorwend. el, om mij het 
lidmaatschap der predikan
ten-vereeniging onmogelijk 
te maken. Ik Yerzocht Ds. 
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G. als hij mU nog meer te 
zeggen had, dit in zijn stu
deerkamer onrler vit:t· oogen 
te doen en mij niet te be
leedigen in tegenwoordigheid 
zijner kinderen In de stu- , 
deer·kamer gekomen kreea 
ik er opnieuw \'an lang~ 
omdat ik mijn eigl·n werk 
venvuurloosde om bid tond
jec; te houden met kapena:us 
en jingo's 

~1ijn antwoord luidde, 
dut ik a::tn bidstondjes heel 
wat meer behoefte had dan 
aan standjes. 

Nu, bij zon deze zaak ~immer aedacl1t, noch 
voor dC'n K(•t·kera:td bren- mind .,. ~ezegd. Niemand 
gen; hij Zul! wel zot·gen, andeJ" dan D ·. G. heeft 
dat ik over twee jaren geen 'rillen zorgen n gezorgd 
beroep kreeg; onze mensellen voor "!n berot'p van D . 
zouden weten, dat ik met :poel tm naar 'tandcrton. 
de vijanden der Kerk heulde, Alles was gereed: toen hij 
enz. cnz de gemeent' sllladelij k weg-

Ik heb Ds. G. toen ge- wierp, omdat hi.i bepaald in 
antwoord, dat ik heel kalm Pretoria- en alleen daar
het vonnis \'an den Kerke- 'rilde wonen. 
raad zou afwachten; dut hij 
wel mac·htig was, ma.n.r niet 1 

almachtig, E'n dat ik \'ol-
strekt er niet op ge teld 
was O\'er t\\ ee jaren een 
Kerk te blij,·en dienen, wier 
voorzitter zichonophoudelijk 
scliuldig maakte aan machts-
misbt·uik, door totale mi.::-
kenning van de ambtelijke 
rechten zijner collega's. 

>>En to('lt zal je niet in 
alll'S je ziu doen." wa 't 
slotwu.l!'<l mn Ds G., terwijl 
hij mij uitliet. 

• ~a dit :tandje gina h•:t 
eerngc weken bijzonder uoed. 
Ik ging Yoortaan alleen 't 
Yolk.hu. pitaal bezoeken, 
doch warm er ik afwezig 
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moest zUn voor kerkviering 
en Ds. G. op zijn beurt thuis 
was, nam hij niet de moeite 
in mijne plaats naar 't hos
pitaal te gaan. Boe groot de 
bel:mgstelling is die D . G. 
voor 't hospitaal koestert, 
blijkt o. rn. ook hieruit: Ik 
deelde ZEv,r. mede, dat ik 
de directrice Yerlof Cl'ecre\'en 

, I"' I? 

hart een van ons briden te 
ontbieden, indien e1· ster
venden waren waarbij onze 
tegen woorJigheid vereisch t 
werd. En wat antwoordde 
Ds. G.: >J.\ls je bij al die 
sten·enut'n wilt zijn, kan je 
er wel blij\·en zitten." Ik 
heb ten slotte ook het g~~
regelde wekelijk ehe bezoek 
van het hospitaal moeten 
nalaten, omJat de kosten en 
moeite voor mij alleen te 
groot waren. En zoo blijft 
ook dit werk een getuigeni 
tegen onze Kerk. 

Ds. Goûdcfroy ging meer 
naar het Ho. pitaal dan Ds. 
Spoclstra; m·tar dit kan hij 
in onwetendheid gelasterd 
hebben. 

ToPn ik begon met, in ~Ierkw:1ardig is cl.; ijver, 
plaats van één uur rles Zon- grootmoedigheirl en zelfop
dagsnamindags, t·Uf uur oll'ering <loot· Ds. Sp. hier 
catet:his:.ltie te geven op van zieh zelf getuigd en 
'Voensdag, keurde Ds. G. chartegcnover cle tegenwer
dit zeer af. 'Vanneer ik king van Ds. G. in al het 
eenmaal uit Pretoria weg croede door hem gcwenscht 
was zou ZEw. 't ook moeten en bewerkt. Die TH'edikan
doen. Ik zei•le, dat 't mij I ten-conferentie met 1)!';, Bos
toch zoo dringencl door ver- man en Rev. Gray is helaas 
schillende ouders ,.,·as ge- weer spoedig uiteen gespat. 
vraagcl. »Ja, collega, zeide Het bleef niet zoo intiem 
Ds. G., ze zullen je van met Ds. Bosman als men 
alle kanten werk genoeg eerst mocht verwachten. 
geven, doch ik houd die 
catechisaties niet in je af-
wezigheid" Inderdaad heeft 
Ds. G. voortdurend gewei-
gerd mijne cateehisaties 
waar te nemen. 'Vel was I 
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ZEw. bereiJ een of twee 
uren te catechiseeren des 
ZonJag~namiddugs. Maar 
zooals ik 't ingesteld had 
was 't glad verkeerd. En of 
ik al argumenteerde Jat 
degelijk gvJsdienstonderwijs 
een levcusbehoefte is, of ik 
al zeiue1dat ik weiger·de jonge 
menschon aan te nemen, die 
niet minstP.ns een rnrsus van 
zes maanden hadden doOl·
loopen, 't baatte alles niets. 

Wa.ar ter wereld zou e1· 
een tweede voorbeeld te 
vinden zijn, waarbU de cenc 
predikant op hinderlijke 
wijze zieh bemoeit met de 
catPchisaties van den andE:r? 

Doch wij moeten, helaas! 
nog erger dingen vermelden. 

Er bestan.t hier te Pretoria 
niet het min. te toezicht op 
banJet en wandel der jonge 
intrek kenrlt>n zoodat zij na
tuur! ijk ~an 'veel vel'lelding 
bloot staan. Dit heeft reeds I 
lang veler opmerkzaamheid 
getrokken en eindelijk kwa
men een i (J'e leden der ver
schiltende 

0 

Hollaudsch Pro
testantsche Kerken overeen 
pogingen in het werk te 
stellen ten einde een Ghris
~elUk Telmis (specia.•tl voor 
JO~gclingen) op te richten. , 
Mu werd opgedragen de 
concept-statuten te ontwer
pen en over beginst:'] en doel 
werden wij het spoedig eens. 
De laatste keer werden we 
opge:oepen om te Yergade- / 
ren m de consistoriekamer 
der Vereenigde Kerk. D . 
G., hoewel te huis en best 
in staat om te gaan, wei
gert dáár te Yergaderen, om-j 
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dat hij Ds. Rosman daar 
liever niet wilde ontmoeten. 
Ds. G. gaf mij echter »vol
macht" om in zijn naam te 
zeggen, dat hij de zaak van 
harte toegeJaan was en onze 
pogingen gaarne zou steu
nen. In die vergadering 
werd een brief van l s. Bos
man voorgelezen, waarin 
ZEw. mededet.lde, dat hij 
zich om ~.-ersch illenrlt~ rede
nen meende te uto ·ten ont
trekken. Wij, overblijven
den, leden en leeraars van 
oe iGeref. en Ned. Herv. 
Kerken, kwamen toen O\'Cr~ 
een gemcensebappelij k een 
Tehuis te stichten en lijsten 
te laten circuleeren, die door 
Ds. Postma, Ds. Goddefroy 
en mij zonden wordPn ge
teekend. Ik ontwierp een 
lijst; Pen der broeders bood 
aan e1· ecnige copieën van 
te maken en wij spraken af, 
dat hij ze maar terstond naar 
Ds. Gocldef'roy zou zen<len 
ter teekening. Geruimen 
tijd hoorden wij niets van 
de lijsten. Op zekeren dag 
bezocht ik 1 >s. G. en toen 
gaf ZEw. mij de enveloppe 
met de lUsten. >>Zijn ze gt'
teekend, collega?" vroeg ik. 
»Neen," antwoordde ]) . G., 
»ik teeken ze niet. \Yij moc
tf•n veel colledet·ren voor 
onze Kerk en daarom moet 

1 

Een geheel andere hing 
deze zaak maar eenigemaan- van melt ~l'hen! 
den rusten." :\.n. ll< ·t is altijrl ltetzelfdn 

Ik bestreed clit goyoelen, krin gt•1j··· J;q .; r-ütwlijk in e('rt 
o. a. op grontl hierom, dat man .! it• 11iet eens weet dat 
wij voor het Tehuis bij een b.v. >>. ht <JI'h:-;gronden"(een 
geheel anderen kring van afdc<'liu" m n ·mgeveer drit) 
menschen zouJen ccllec- hon Iu· I iidm:-tten) ïot zijn 
teeren. g1·rn · ·Btc behoort. 

' 
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Ds G. volhardde in zijne I 
weigering en zeide: »Onder
werp je uu maar aa.n de 
opinie van je oudere col
lega." 

Mijn antwoord wu , clat 
ik in dit geval daartoe niet 
het recht had, omdat in onze 
vergarl 'ring, waar ik óók al 
zijn »gevolmachtigde" wa 
opgetreden, tot het collee
teereu was besloten en dat 
ZEw. zich nu maar mo ,t 
onderw rpen aan het be luit 
door onze \'ergaclcl'ing ge
nomen, in plaat~ van te 
ei~chcn, dat wij een verga
dering besluit om zijnent 
wille zouden lat 'll varen. 

Collega G. hield Cl'hter 
vol, dat hij de lijst n niet 
zou t-.e ken<'n, waarop ik en 
he 1J·e krP<YeliiY wenl en zei: 
K 

,., n 
» om, dat 1 non •n , ccr,t 
mij af te \'aard i gen naar eene 
vergadering en clan later de 
bt>loofde . :mwnwerking te 
weigeren! Wa dan zelf op 
die vergad l'ing ~ekom n, 
dan hadt g' den !~::den het 
eollect •r •n kunnen ontr·ll
ch•n. lk zal nu met D . Po t
ma alleen Je lijsten tecke
nen." 

llier· stoof colle~a G. op: 
»Bet komt niPt te 1;:1 non. en.~ 
~e Zl'ggen tegrn iemand, die 
Je naar \ fri ka lteeJt lail'n 
uitkornt'll. Ik duld dat llil't.'' 

~li. in ahtwoord w:~o.-.:, dat de 
romuv.~.~il'. mij had :d'!!c,·a:u·
digd naar· '1\·:nrsran!'Pn dat 
niet D ... G nlij als knecht h:~d 
laten tutkomen · en dat rk 
hem \'Oor de zno~·eebte maal 
moe. t her·iuner n, dat wij 
tot elkander tonden in be-
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trekking van collega's, met 
volkomen gelijke rechten. 
Indien hij meende, d<.tt ik 
overal en ten allen tijde naar 
zijn pij pen moest dansen, 
zon ik liever onmiddellijk 
mijn ontslag nemen, dan 
langer uls ondergeschikte 
van Ds . G. behandeld te 
worden. 

Doch collega G. wond zir.h 
hoe langer hoe meer op en 
eindigt.le met mij toe te 
snauwen: »Nou is 'tuit; nou 
mijn deur uit!" 

En zoo werd ik uit de De zaak, 'vaarvan hier ge-
synagoge geworpen. sproken wordt, is in het kort 

Elk man van kar11 ktet· zal cTeze: Ds. Spoelstra beleedig
bij zichzeiven kunnen na- de mij in mijn huis met woord 
gaan, wat ik gevoelde na en gebaten dusdanig, dat ik 
deze grievende beleediging. hem vcrzocht er uit te gaan, 
Ik stelde dan ook onmiddel- anders zou ik zelf er uit 
lijk een rapport van het ge- gaan 
beurde op en zond dat naar :\a tuurlijk dat ik niet 
Holland met verzoek aan de toornde zonder te zondigen 
Commissie om instrnctiën. 13U daarvan lwb ik leed gehad 
Ik hield mij overtuigd, dat en ook later betuigd; maar 
de Commissie mij zon terug- inmiddels ook gezegd, rb.t ik, 
roepen en maakte reeds als ooit weer zoo iet ge
aanstalten tot de terug- beurde, zon trachten niet te 
reis naar Holland. Ik 'vilde zont.ligen, door alsdan onmid
echter nog ééue poging wa- dellijk zelfheen te gaan. Het 
gen om Ds. Goddefroy ge- is echter schandelijk deze 
legenbeid te geven zijne fout zaak opte halen, overu.l rond 
te herstellen en riep daartoe te venten en nu nog eens op 
de bemidde1ing in van den I papier te brengen, nadat ze 
IIollandschcn consul. Op een eens voor goed maanden ge
be-ea..<tlden avond kwamen leden was afgehandeld voor 
Ds. G. en ik ten huize van 1

1 

God en menschen. 
den heer Domela Nieuwen-
huis te samen. Ds. G. vroeg , 
daar ve:rgeving voor het feit, 
dat hij mij de deur gewezen 
had. 

Ik gaf hem de hand en 
zeide ook spijt te hebben, dat 
ik mij driftig had gemaakt. 
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Tegelijkertijd wilde ik even- ' 
wet, dat de Kerkeraad over 
onze ambtelijke en finan
cieele verhouding nitsprauk 
zou doen, omdat daarover 
telkens geschil was geweest. 
Tot mijn spijt heb ik m\j totm 
laten bepraten ter wille van 
den vrede in onze Kerk alle 
geschillen te laten rusten. Ik 
zeide, dat ik Ds. G. evenwel 
den volgenden dag nog onder 
vier oogen wilde spreken. 
Ds. G. bood aan bij m~j aan 
huis te komen en deed dit 
dan ook. Ik heb ZEw. toen 
met trauen in de oogen ge
smeekt, dat h\j die dwaze 
pretentie alsof ik zijn hulp
"J.ll'ediker ware nu eens uit 
het hooft! zou zetten en mij 
als vriend en collega moe t 
beschouwen, dan zou ik uit 
v1·iend chap meer voor hem 
doen dan een hulpprediker 
ooit zou vermogen. »Laat 
mij," zeide ik hem, »voort
aan alles weten, óók hoe 't 
met de kerkelij kt! .fi11anciënstaat. 
Ik wil dat a:Jn Je gemeente 
tot den laat ten penny toe 
verantwoording z:.~l \Yorden 
gedaan en dat er geen uit
g:tven znllen aeschieden zon
der toe temming v:1n den 
Kerkeraact Laat ons nu 
vriendschappelijk alle rege
leu, want ook mijn naam is 
daarmede gemoeid; ook ik ben 
verantwoording schuldig aan 
God en menschen hoe er met 
de gelden en eigendom01en 
der gemeente wordt gehan
deld." 

Onder God! oog beloofde Ds.' 
G. mij dil. 

\VU kwamen overeen dat 
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wij samen het nieuwe lokaal 
inwijtlrn, Avondmaal bedie
nen en el kander broederlijk 
helpen zouden. 

Ik dankte mijnen God voor 
deze uitkomst en in de vreug
de mijns har-ten had ik er 
de ko~ten van een kabelgram 
voor over en a..'l.n een der 
commissicleden telegrafeer
de ik: >>houd rapport geheim", 
later gevolgd door een brief 
met vel'zock mijn mpport te 
vernietigen. Gelukkig was 't 
nog niet in handen der ge
heele Commissie. Slechts 
twee leden droe~en er ken
nis van en zij waren ziels
blijde, dat onze verhouding 
wedervriendschappelijk WtlS 

geworden. 
Laat onil nu een., onderzne

ken hne Ds. Gnddefroy mijn 
o.Dèr wist op prijs te .~tellen. 

Men wete, dat onze sa
menkomst bij den Helland
schen consul plaats vonrl, 
t•lak ?'ÓÓr de V~'?·garferi?1g vonden 
Ereeden Kerkeroad. De laatste 
bespreking en dus gelleele 
verzoening had ten mijnen 
huize plaats, terwijl er reeds 
Kerkeraadsleden bij mij op 
Je warnnda zaten. 

Welnu in dit lieht moet het 
volgende worden hes1'homvd. 

TijJens ons on,lerhond bij 
rlen Jlollandsl'hen con!'nl 
zeide Ds. G., dat ik »rle hi.~
torische lijn" vPdatrn had. 

Ik antwoordde: >>dat is ern 
groot "·oord ; noem bewij
zen." 

Het eerste »bewüs'' was, 
dat ik eene brochure tegen 
de prostitutie geschreven 
had, zonder er met Ds. 

Een frau.i offer l Een red
dingsplank door mij aan Sp. 
toegereikt, om zijn onder
gang te voorkomE-n. 
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Goddefroy eerst over te 
ru.adplegen wut »onze men
schen" daarvan zouden 'Jen
ken. Het tweede even schit
terend »bewijs" was mijn 
lidmaat chap van de boven
b~d.oelde predikunten-veree
mgmg. ln de derde ph1·tt 
en daurop wilde ik eigenlijk 
k~~en, beschuldigde Ds. G. 
mtJ, dat ik mij te veel inliet 
met :rendinO'::;a.rbeiJ. 

lk vroeg
0 

toen welke be- De zenrling:liefde van D~. 
Rchnldiging daar nu in lag? . poel·tm j,; uitntuer duur 
en vervolgde: >>maar ik ben iemandgclaaktofmi.:prezen. 
mij, helaas! niet bewn tbc- \Vit! zal hemltinderl'll wan
p_:talden zendingsarbeid ver- neer hij, in plaats mn te 
l'tcht te hebben, waarop dwingen om jni ·ti u Pt·ett•ri:L 
<loeit gij? • 'oem man en te wonen cu de andere g ·
paard." mccntt>n van :-;t:tnderton of 

Ds. G. a.ntwoor·dde, dat er ~lidd ·llmrg te Y ·ra •ltten, 
een Kerkema.Jslicl bij hern indien hij b.v. t' Bulnwayo 
geweest was, om hem te of' hoorret· op de millio •nen 
vra.rren <lt.>ze »Zaak" voor den kaft' •r wil gaan dimten en 
Ket·kemad te bt·en" •n en h •t Eraurr !ie brcnrren. .. " . ~ 
ffilJ te wuarschu wen, Je ge- .\lle •n, lh . .__po •1 ·tra. be-
voeligheJen dt•r mensch 'IL proe\·e niet nl · !JI' •dik:mt 
op het pnnt der zendings- r:tn de . ·~·<!. Herv. Kerk in 
arbeid toch te ont~ien. Door <ll' Z. A. Ht->p. (nog wel ·x
mij rrevra:tcrJ wie Jat Ker- pre: afg ·b de lil en nitgczon
keraad ' lid wa", antwoorJJ,• den Yoor di, Kerk) uaar 
lJ . G. na oenige aarzeling rr lijk~tclliurr l'll duore •n
Br. Prin loo van \Vitfontein. uwn~ing Yan \\'Ït en Z\\'art 

En inderdaad, ik had met te w rken. 
onzen broeder onder vier 
Oprren een ge~prek 0\'er de 
noodzakelijkheid der chri~-
telijke zenÎling. Dit ge:::chied-
de terwijl wij amllll lang-
e •n kull'erkraal reden. Jk 
zeide aan lh. G .. <lat het mij 
eene groote eer zou zijn 
om door c •n l\erkemad orer 
mijne zen<ling:Iicfde geïn-
tPrpellem·d te worden. J>och 
aan het einde van onze ·a-
menkomst ten huiz van 
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den Hollandsehen consul Pure verzinsels! Vt'rmen
zeide Ds. G.: »ik ben blij gin~ van allerlei: waurheid 
dat g\j de punten van be- en leugen. 
schuldiging tegen mij niet • ïemanrl zal ooit t-en au
voor den Kerkeraad brengt, der verwijten wegens zen
't is natuurlijk niet aange- dingsliefJ '· \Vat onze men
naam voor mij wanneer schen willen is: dat er geen 
onze menschen merken dat gelijkstelling besta. Ook niet 
wij geschil hadden Ik zal hun leeraar voor de kall'ers, 
dan ook maur hetzelfde doen of de kafferleeraar voor 
en Br Prin loo trachten hen. Ieder op zijn plek! 
over te halen zijn aanklacht En zij hebben daarvoor 
tegen u in te trekken. Al goede redenen. 
1k hem dat vraag, zal hij 
't wel doen." 

Natuurlijk sprak ik er nu 
met niemand over. Doch bij 
eene volgende ke1·k viering te 
\\ïtfontein moest ik er toch 
het m~jne eens van hebben. 
Dezelfde Br. Prinsloo wa 
weer aan 't spoor. Ik groette 
hem koeltjes en zei: >n1Jeer 
ik iets anders m t je be
spreek, moet je mU eerst 
eens vertellen of jij van 
plan zijt gewee t mij b~j den 
Kerkeraad aan te klagen 
over mijne zendinasliefde." 

Br. Prinsloo ontroerde er 
van en erkencle, dat hij wel 
terloops aan Ds. Goddefroy 
gezegd had: »I 's poelstra 
chijnt nog 31 een zendincr.·

Yriend te zijn: l1i.i moet op 
dat punt evenwel een wei
nig voorzichtig zijn met 
onze mensellen ," maar met 
geen enkel 'roorci er van 
gerept had, deze >>zaak" voor 
den Kerkeraad te brengen. 

»Dus, Br. Prin.loo, gij 
hebt niet aan D . G. gevraagd 
deze »zaak" voor den Ker
keraad te bren(ren ?" 

»Dominee,"antwoordde hij 
vol verontwaardiging, »het 
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doet mij pijn dat ik het 
zeggen moet van onzen oû 
leeraar, maar ik verzeker u 
heilig en plechtig, dat Ds. 
Goddefroy dit ge'ogen heeft." 

Als dit waar is, dan heeft 
Ds G.: 

1o in tegenwoordighcirl 
van denHollandsehen consul, 
onze scheidsrechter, onwa:tr
heden v rteld en Jaardoor 
getoond weinig re~pekt te 
h0bben Y<1or dit twogge
plaatste lid onzer gerncente; 

2o. twist gezaai<l tusschen 
zijn collega en een broeder 
uud •ding, w~tt tot voort
dm•t•nde vcn\'ijdering tus
schen hen had kunnen aan
leiding geven; 

3o. lteeft ZEw. gespecu
leerd op d0n tegenzin di en 
uns volk tegen de zending 
heeft, om tegenover mijne 
wettige be~dlllldiging een 
chijn beschulrl i ging te k nn

uen o\·er~tellen. Heide zn.
ken, die in een Evangelie
dienaar ten strengste moeten 
worden afgekeurd. 

Bt. Prinsloo lterjt m~j no_q 
drzet dagen 1'CJ';;ekc'rd, dat hij 
bereid i ., zijnfl t'erklaring in 
den vollen K.t rkeraad te het
halrn. 

Een tweede, niet mindP.r 
onaa.nrrename, onden·inding 
deed ik op, vlak na onze 
>>verzoening". Gij herinnert 
u, Brrcders wat er is voor
gevallen in de vergadering 
van den Bn•eden Kerkeraad 
onzer gecombineerde ge
meente op den tweerlen 
Ker·stdag van het vorigjaar 
(18UG)? Aa.n de orde wa 
onze vcrhouding tot de pro-

>>Als dit waar is!" (sic!) 

In miJn bezit is eene plech
tige vcrklaring van den hier· 
frenoem<lcn broeder Prin.loo, 
dat het hier ~c chr \'ene 
geheel en u! leugenachtig i . 

Onware voorstellincr. De 
notulen uier gecombineerde 
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den Kerkemali inlichting of aantoonPn, dat er inlichtin~ 
't mij geoorloofd zou zijn werd gevraagd omtrent het 
voor hen te preekcr1. Gij pr~diken in andere Kerken 
allen weet hoe Br Jouhert en uut de verhouding rot de 
toen op mij Jo kwam en prot.:unttie-commil' ie vol
zeide, dat ik zoodoende een strekt niet aan de ot·de wa~·· 
Yal che pol'itie zou innèmen, De !tier betloeide gemeenten 
d·lt ik een Ycrrader was det· ( Hoeget· untler· IH'Ottll'àlie) 
Kerk, enz. Ook Ds. Godt.le- bPhoorden tuen reeds onder 
iroy voerde over deze zaak é '•nzelfde KerkYerband en 
het woord, Rtond geheel aan kon er dus g •en sprake zijn 
de zijde van Jouhert en zei Y<tu het O\'et· en Wl'et· pt·e
mij zulke ~rofheden, dat ik diken bepa·tlcl met het oDg 
mij gcnoodz:takt ztg tegen op die gemeente. De <.tanha
beider hanclelwijze te pro- ling uit het Kerkcraadsbe
te::;teeren. Br Jouhet·t even- sluit, door D ·. Sp. zdr in
'vel stoncl er op, dut de gela~cht, bnWijd tlan ook 
Kerkeraall een besluit zou unicldijk, chtt er spmke wa · 
nemen, waarbij 't clen pre- mn >>a11dcrc kc l:gCII() '•i,.clwp
(iikanten verboelen werd in pen". De toeleg v:m deze 
c• •mg ~meier Kerk!:renoot- z:nk, om de gemeenten 
schap op te trd n, zonder (vroeg t' unclet' pro en mtie) 
toe. temming van den Ker- tegen de onz,• op te zetten, 
keraad. wordt hier tot.:h m:t<U' ~tl te 

• Tudut ik verklaard hal, 
dat ik dit ZO\l opvatten 
als een motie van wantrou
wen m mtJn pt•r:::oon, Vt'l'
anderde D ·. G. >)\'L•rbülr· in 
»\\·en~chelijkheitl"' en zoo 
werd dit voorstel met eene 
kleine meer lerhcili aange
n om •n. 

\Vat de ket·keraad niet 
wi:;t, was clit. 

Deze din!l:en hadtien plaats 
vlak na onze >>vet•zoening"{!J; 
in dezelfde (recombineer
de kerkem:tcls vergtulcri ng, 
waarin ik niet met ·chijn
ba.re maar met \Ycrkelij ke 
grieven te <ren n.. (J ]mtl 
willen opkomen Doch wij 
hadJen elkanJer onder Got.l::; 

duidelijk . 

Z11o ook om al weet' den 
Yuurziti:er· l't' hij te halen, 
niettegenstaarul • de rtutul •tt 
mn de \'er·g:trl··riu;..r pt·~l'ie: 
het tt•g ·ndt~el a·tn \\'ijzen Yan 
wat de h •er :-;po •Is tra Îllsi
lll!eert. tt.l : tl ü t[,• \'uorzit
tt•t' zoclrt ltl't oudl'l' otust-tn
digh •den streng • ll\'erh Hl" 
diJot· \)\\'eusl'ltelij klreicl" te 
\'t'I'\':l n~t!IJ. lJe gdwdL' 11 i t
werkin!.! \':lil dit argumeut 
is '\'t•u·tls ltet argum ·ut zelf 
on w:t:u· Pll on w:t'll' I ig, um 
er 11 i :t lllCI.!t' ,. Ml te zepren. 
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heilig oog vergeven en 1 

vriendschap beloofd en daar
Dm liet ik mijne punten Yan 
aanklacht achterwege \Vat 
ter wereld kan Ds. G. be
wogen hellllen, mij in die 
vergadering zoo gr'ieventl te 
lleje~eneu? Was d:lt nn de 
t•rie'/l(ln·hap (!) die hij mij 
beloofd had? Indien zijne 
belofte hem heilig ware ge
weest, zJn hij llr. Jouber't 
gekalmeerd en mijne partij 
gekozen hebben. Of zelf. , 
al moe~t ZEw. in opinie van 
mij verschillen, dun behoefde 
dat to~h niet op die ruwe 
manier. Nu evenwe:>l werkte 
ZEw. mede om mij schan
delijk te behandelen en in 
bet midden van den ker·ke
raad wantrouwen te zaaien 
jegens den nieuwen Leeraar·. , 
Later !Jehllen de rneesh'n 
aan mij hun spUt betuig•! 
O\'er 't voorgevallene. Eu 
toen ik aan deze en · geue 
vroeg; >>wat zat et• tod1 
achter die kwestie?" ·werd 
mU geantwoord: »'t \\'as 
eigenlijk niet zoozeer tegen 
uw preken Yoor de prOl'll
rati~-comrni.~ ie al wel orn 
te beletten, dat U \'OOr ka ITer · 
zou gaan preeken (! ,". Toen 
ging mij een licht op, over 
eene uit(lrukking nm een 
der kerkemadsleuen, die ik 
iu de pauze opvi1 •g, terwijl 
ik de 1 'otulen zat te schrij
ven: >Hrmar wil Oom dan, 
dat onze Leeraar voor die 
kalfers zal preek?" \V~ü mij 
vooralc;nog dni. ter· blijft is: 
>>wie kan U, Eeru·an.rde Btoe
dnl!, op Zllll: een li.~fige 1ujze 
ifgen m-Ij in 't harnas g'jaagd 
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hebben, dat gH een besluit 1 

naam·, waarvan het meerer•deel 
Uwfr later grootelijks berouw 
heeft gehnd? 

Ik onderging een eigen
aardige gewaarwording, toen 

1 

ik ontdekte, dat een paar 
jaar vóór dit voorv<tl, in d~ 
Alg. V erg. van 30 A pril 1 

1 U.1: v. v. eene Commi iè, 
waartoe de Heer Jonhert 
behoorde, rapporteerde: ,>dat 
:ij, do 1·drongen 1an den 
U'e?l.~ch om mn onze z~;de t~ 

1 
trachten alle mngelijl.·e mid
delrn ter liand te nemen, om 
met nnze zn,qterkerh·n in lr.·oc
drrlijkc lif'jde ,qamm te let'en, 
oreree-,dom.q ' ig de bettelen 1•an 
rmz n Heiland, ons in Zijn 
di crbaar Wuord geop' nbaard .. '' 

Nog meer verwonderde 
het lllij, dat dezelfde ouder
ling met mij op de jo.ng: te 
. .:\Jg. Verg., cene motiC m
dienrle, waarbij de wen-
. chelij kheid werd u i tg es pro
ken, dat de procuratie-partij 
zich zoo spoedig mogelijk 
met ons onder é ~n kerk
verban![ zou plaats n. En 1 
mijne verbazing klom ten 
toppunt, t11en D . Goddefroy 
den con. nlent Jer procu
ratie-partij gina lwlpen bij 
de kerkviering. \Vat tier
halve met Ker:tmi. al· Zlllk 
ene mi daad \Ye('(l be

,chouwd, dat er eene motie 
van wantrouwen tegen mij 
moe~ t \\·ordPn uitcrelokt, 
wa. met Puschen plot eling 
'en deugd geworden, welker 
beoefening zelf de ·oor
zittf~r onzer kerk niet bene
den zich achtte. Ik zou mij 
over diPn YooruitganO' in 

liet feit hier genoem1l, 
n.l. dat ik den eonsulent 
\'<lil !l procuratie- om mi~ 'ie 
m •r·malen hielp, bewij~t 
genoegzaam h >t on ware van 
al dt!z' voor ·tellingen. J• ei
ten zijn koppige dingen! 
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christelijke liefde zeer ver-1 
heugen, ware het niet, dat 
ik nog ril over mijn gt1heele 
lijf, wanneer ik denk aan 
de ruwe en onbeschaafde 
manier, waarop ik in die I 
gedenkwaartlige kerker.tads
vergadering werd gemaltrai
teerd - omdat ik mij aan
bood een brug van liefde 
te slaan tusschen ons en de 
procuratie-partij. l\har 't i 
waar ook: over een brng 
loopt men heen; op een 
brug ma~ getrapt wonJen! 

En bleef het nu maar bij 
eenen keer, - men zon iets 
deraelij ks aan drift kunnen 
toeschrijven. Maar hoe is er 
op de laat::; te Alg V erg. 
gebundeld met Ds. vun 
Belkum, hoe met mij? Ik 
durf gerust beweren, dut er 
bijna geen enkele vergade
ring voorbij gaat, waarbij 
Ds. Goddefroy niet den P.en 
of ander een stoot of een 
tluw g 'eft - zoodat hem 
allo:J lust tot tegenspreken 
Yergaat. Wage het iemand 
in eene v--ra. van den 
Voorzitter teJv~·schillcn! hij 
zegt U eenvoudig de grootste 
grofheden en komt te pas 
en te onpas telkens op 
sarca tischen toon terug op 
het domme idcP. Ynn zijn 
opponent. Alleen wat Ds. 
GoddcfroY voorstelt, is goed. 
En van de re t deugt J,iets 
hoe~enoemd En al ge U in 
uw geweten gedrongen ge
Yoelt te protesteeren - d:m 
vraagt de Voorzitter pro
tectie van de vergadering! 
Zóó wordt 1n eene nije 
Hepubliek, in eene vrije 

Al wat hier Yolgt i zoo 
persoonlijk, dat hPt beter i 
deze zaak ui •t te beantwoor
den. Wat behoeft D . \'.Bel
knm er uijgehaald te worden, 
als iemand redenen wil op
geven - waarom of hij eens
klups zijnr· <Jemeente en Kerk 
weggooit? 

Ook is het ene hesehul
ding rneer tegen de kerk
\' I cradering die Ds. Godde
frO)' nu meer dan tien jar n 
a<'lttereen met haar ,·ertrou
\ren \Cl' crt c•n tot Yoorzi tter 
kie. t dan tegen den Voor
zitterzei Ye.d iega.arnt> erkent, 
al de zwakheden van het 
.,ll1 n <'h'' zijn in zich om te 
dmacn. 
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Hervormde Kerk gebancleid ' 
met mannen, die in tegen
woordigheid van Gocl en de 
gemeente hebben vt:rklaa.rd, I 
de belangen der Kerk naar 
hu u beste weten te znllrn 1 

behartigen. Het lijkt wel, clat 
Ds. Goddefroy de met hem 
samen werkende preelikanten 
en kerker.tden eenvoudig 
als stroopopren hesehou wt. 
Gij allen hebt deze dingen 
met benijdenswaardig ge
duld gedragen en verdragt·n. 
1\I:lar wat mij betreft, ik 
kan mij ondergeenerleijnk 
krommen. \Vij zijn !tiet 
Roomsch-Ka! holiek, \\'ij heb
ben geeu onfeilbaren Pans 
te gehoorzamen. Neen, naar 
oud-Gerel'o~nneerd hrginsel 
is daar volkomen gt>lijkstel
ling tnsschcn cle Dienaren 
der Kerk eu \Yürdt alle 
heersdwppij van den een 
over Jen an 1er beslist ver
worpen - gelijk art. XVII 
der Dordtsehe kerkorde dat 
vuor cln·i i rt: >) 011de:t· df' 1Jic-
1'1arcn dfs ·woord.Hal gelijkheid 
gehouden uo,·der~, aangaawle 
de htsten hnns 1Jien tt's, mits 
ga.<lt~l'S ook in andertl Jingen, 
Z00Yeel mogelijk is, rolgen!-5 
het oordeel cle::; kt•rkeraads 
rn (dien mn noode zijnde) 
der Classe: het\\'d k ook in 
OnrlerlingPn en Diakeuen 
te onderhomJen is." En in 
nrt. LXXXIV wordt bepanlu: 
llGCt"n Ketk z~l over· andcte 
leden ; geen Dienaar orfl' 
andcrr. Dienaren; gPen vuda
ling nf Diaken Ot·er· andere 
011drt'lio~,qm ~~r Diakertr.n een 
igf' lteer-.~chappl)' 1 oer· en." 

Ik weiger dus Ds. G. Jun-
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~er te dienen; omdat ik meen, 1 
aat hij door zijn alleén
heerschappij üns eenvoudig 
tot figuranten verlaagt. 

Zegge niemand, dat ik te Omtrent de regeling van 
sterk spreek. "'at is t:>r financiën en de daarop ge
terecht gekomen van ui de buseerde verdachtmakingen 
beloften, door I's. G. mi.i kan ik verwijzen naar d~ 
verleden ja:tr gedaan, dat wij notulen van tleu g 'Com ui
de kerkelijke financiën up neerden kerkeraad van den 
een beteren voet wuden 8cn F~br. 1~Uc·, waai' door 
brengen? 1) Niets hoegc- Hr. Joupert wordt voorge
wwmd. Ik ben v:mdaag nug steJ,l orn en corumi,.sie to 
even wijs als toen ik llier u ·noemen out de oude be
kwam. Waarom UL' gemeente sclteiden na te zien en rap
nooit in de geh•gt-•uheid ge- pul't Hit te brenwn. Gelnk
!':tPld de boeken 11:1. te zien? kig, ,Jat IJs. Godd •f'roy lloP.
\Vat moeten wij antwoorden, geuaamd geert linatH:ieel 
als men ons naagt: op wiens belt 'er undPr zi,·h heeft dan 
last heeft Ds Go.tdefroy n11 ziJn <:: igen. lle financWn mn 
pas ettne karnet· bij de pasta- de fr •rneente Pretoria c a. 
ric laten aanbouwen? 'Vaar ta·m reeds eenige jar-en 
is ue gespecificeerde opg:ne onder eene aizondel'lijke 
van hetgeen er gebeurd is Commis ie van Dehe r, zoo
met rle .i 1000, die door den als itulertijd duut• l>s. n. 
Heer Jouhert zijn ontvangen voorge:teld; en die Y<tn dt! 
voor >>stands'' te Johannes- I ver chillentlc ufdeelingen 
burg? In de vorige ket·ke- buiten, ondo' afzonderlijk 
raadsvergadering is er een daartoe gekozen Diakells
Commi. ·ie benoemd om dit ka~sier. 
punt te ancierzoeken-doch Hoezeer iemand, met ccltt
de Heer Jouhert kon de kwi- gcnoote en é 'n kindj , die 
tanties niet vinden. Volgens in één jaar ongeve r .f7.10 
mondelinge meel 'decling mn (zegge zeven hond rd en 
ZEd. was er .L 000 van uit- \ eertig p .. t) uit Holland 
gegeven, ik meen totafdoe- n uit de gemeente ulhie1· 
uing der schuld op de paRto- samP.n gemaakt heeft - en 
t·ie; de\' oorzitter meendt>, dat wien tin:mci'n hope• loos in 
het .L 7fJ() was . .Jh1r zijn wij de \\'ar zijn- hier komende 
eige11lijk niet met ePn kluitje zich d:vlelijk zoo rhr·ikkelijk 
in het riet gestuurd? Nie- ongeru~t, zoo bopeloo ang
mnn<l heeft nn.der verslag ~tig m:takt over het b heer 
uaan·an OIÜ\'Ungen ('Il nit~- \ ':lll anderen is een <rewichtig 
rnanel wee!, wat er mrt de uang~ tuk. 
overige .L 400 (of 230 l.) is Dat Ds. p., die nog rreen 
geschied Ik denk volstrekt twee jaar Predikant was 
niet aan een i ge oneerlijkheid; h,eu hij hier kwam, hoewel 
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Een andere grief: die ik 'J da<.tn had om op dien grond 
tegen Ds Goddefroy heb, villa.' te bouwen, er ten 
is Je willekeurige en vnor laatste op tegen ha.d, dat al 
de Kerk hoogst schadelijke die eigendommen dan nà 
wijze, waarop orgel en me u- verloop 'an d~rtig jaren het 
bilair voor de hulpkerk door ( igendom der l~emecmte 
ZEw. alleen zijn besteld, zon- zouden blijven. Ziet zoo \\'Ordt 
der da:-u·in iemand zijuer clez zaak \\'eer half - tl. i. 
mecie-kPI'keraadsleden te val. th voOI·ge teld- terwijl 
raadplegen. Waarom dit alles er geen sprake ·;an i~, Jat de 
niet 1net den kerkera.ad kerkem:ul iets buit 'll zijne 
overlegu? Het orgel had bevoegdheid gedaan heeft of 
kunnen worden besteld bij ook maar eenigszins het be
Van der Burg; dan zou cleze lanrr der Gerneentt> zou heb
de risico beloopenen tevens beu ben:uleel<l. 
€enige Jaren ga;-antie gege- .Ma.n.r wat te denken van 
ven hebben. Nu bet uit een m:m, die dit rruat ::-du·ij
Hulland is ontboden, kwam ven als ·én der r denen, 
het zeer bescha,ligd aan en waarom hij zijne gemeente 
heeft te veel geleden om verwerpt, cu met zijne Kerk 
ooit weer goed te woruen. voor goed breekt, terwijl hij 
En de leverancier van het zelf aan dat liesluit :o11dcr 
meubilair bleek ten slotte ecm'gu. de mi".,fc trgm,.~praak 
hoogst onbetrouwbaar te heeft mede {T~werkl? \Vat 
zijn. te den ken V<tn een man, die 

Dat kun Ds. Godtlefroy zulke uin~en voortbrengt te
nn wel niet bel pen, maar ge nov 'r den oudsten }~van
waartoe ZEw. ten eenenmale aeJiedienaar der Kerk, die 
het recht mist, is dat bij nimmer· nog bewezeu heeft, 
aa.n de executeurskamer een een gelduienaar te zijn 
promesse in handen geeft, en die er voor gczorrrd heeft 
groot .t 325 ( dt·ie honderu en op wicn voOI"l •l het i 
vijf en twintig pond sterl.), ge chied, dat D . 'poelsla 
beta:.1.lbaar drie maanden na behalve zijn tractement uit 
dato (3 Maart 189 1), uerhalve Holland hier beeft ontvan-
3 Juli 1897, en geteekend gen a:tn \'er •..:hillende toe
»namens en ten behoeve •van lagen uit de Gemeente 
den ket"ke-aad der Ned. Herv. in ·én jaar tijd , de som van 
Gem. te Pretoria, zonder dat honderd en veerti<r p st. 
de kerkeraad daar iets van Pijnlijk is mij de beunt-
af '"ist. \voor·ding van zoo min eenc 

Toen de vervaldag daar be chnl<liging, terwijl mij 
was, bevond D . Goddefroy niet lien!r zal zijn, dan Jat 
zich in de Kaap om z~jne e.:"ne commis ·ie uit de boe
jongens te halen. De be- z m onzer Algem. \'erg. wor-

tuurders der Executeur - de erekozen om rapport uit te 
kamer vervoegden zir.h toen , brengen ovet· de \Taag, of 
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bij den Kerkeraad en som- Ds. Spoelstra zich financi
meerclen ons om binnen 3 eet mocht beklagen tegen
uagen de promesse van !325 over den oudsten Leeruar. 
af te doen, of in gebreke 
daarvan zouden de kerk- Die orgelgeschieden is, zoo
meubele!l publiek worden wel als de promesse execu
geveild. De Kerkern.ad, -tie teurskamer van geld door 
noch tot het aanschaffen m\j persoonlijk geleend en 
dier men bels, noch tot h3t Yoorgeschoten na u de Kerk, 
onderteekenen der promesse om toch eindelijk een eigen 
last gegev·.m bad, z·tt met kerkgebonw te Pretoria t(} 
een ledige ka&. Wij tl'ilden kunnen openen, is al weder
van verontwaardiging, doch om niets dan valsch en on
ten ::;Jotte moest er toch waar voOJ·gesteld. 
raad worden ge.:;chaft. De Waarom zou ik dat orgel 
heer Jouhert collecteerde in jnist b~i den heer v.d. K111'g 
Johannesburg !200, verzocht (ieman1l van een ander kerk
m\i die te betalen en E~t,,lde f!enootscbap) hebben moeten 
zich roor de rest aansprake- bestellen, tm·wij l onze orga
lijk. Den ·tOJen Juni be- nist, die jarl'll lang onze 
taalde ik die !200 aan de I Kerk getrouw gediend heeft, 
Executeurskameren vcrwees daartoe te vinden en goed 
de bL'stuurders naar den te vinden was Later is 
heer Jonbert. Een dezer gebleken dat de heer v. d. 
dagen ingesteltl onderzoek Hurg ook op zijn beurt D::;. 
heeft mij geleerd, dat de Spoelstra goed beloond heeft 
heer Jouhert geweigerd voor diens ijver tegenover 
heeft de rest te betalen; zijne eigene f!emeente 
dat er ulzoo nog !123 te De insinuatie, bier geëx
betnlen valt; dat Ds. G. twee ploitecrd, wordt ontzenuwd 
maal een brief daarover door het document in ntijn 
heeft ontvangen; op tlen bezit, wnarnit blijkt tlat de 
eersten heeft ZEw. niet ge- oorspronkdijke prome~~e. 
antwoord: op den twcedèn groot ï300 (vijf honder·,[ 
d.d. 13 September hePft Os. 1 pond sterling), door m~j 
G. geantwoord, dat hij bin- persoonlijk als predikant is 
nen R dagen zon betalen. geterkend en niet namens 
Nn is het !'ecds October en den Ke1·kpraad, oisch•H>n de 
nog is die rekening niet he- geheele all~lÎJ'e wa ten be
taald. Straks komt de Exe- hoe\'t.J 1ll'l' gemeetJtc. Ge
('utenrskflmpr weer den lukkig dat dit stuk in mijn 
Kerkernad rlreigen, dat de bezit i~. De latere promesse 
kerk zn l gcsloten worden. aan de executeurskamer 
Win toch geeft Ds. (l-. het afgegeYen in Llezelfde zaak 
recht zUn mede-Kerkemads- van stoelen en bank n voor 
leden in dergelijke moei- de Kerk, 'rcml toen getl.>e
lijkheden tE: wikkelen en die ke11d om deu man te redJen 
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brengen? Naar ik hoor is intusschen failliet moe t 
het orgel ook nog niet a.fbc- gaan. 't Is eenvourlig erger
taald, \Vellicht wacllt ons ook lijk te lezen. X ooit, nooit 
dan.noor \\'eer eene pro- heeft de heer poelstra over 
messe, gcteckend »nam~r~1s en die zaak ge!-;proken; betgeen 
ten behoct•e van den KerkPmad natuurlijk mag heeten om
der Ned. Hert•. Gem:·, terwijl dat het y,jór zijne komst in 
geen en kei K erkeran.dslid dit lan<l \YUS gesellied; -
iets van die bestelling afwist. maar toch moet hij trachteu 

Nu kan men zeggen: ))'t er iets uit te halen om Ds. 
Is ten slotte toch voor de G. verdacht te maken. 
Kerk!" Alles goed en wel; 
masr al wat voor de Kerk 
i , daarover moet de !\ede-
raad beraad8lngcn; daar moet 
de Kerkeraad autorisatie voor 
verleenen en dan zal de 
Kerkeraad met z~jne finan-
ciën moeten te rade gaan, \r:tt 
kan en wat niet kan. Dat is 
de rechte weg. l\fa:tr de 
verkeerde weg is, \vanneer 
de Yoorzittcr van den Ker
keraad, zonoer een zijner 
medelerlen te raadplegen, 
zonder· zelfs te rade te gaan 
met Je<lraagkmcht der finan-
ciën, C>r maar op los besteld, 
om ten slotte rlen Kerkeraad 
in de grootste mo~ilijklteden 
te brengen. En hot zou voor 
Ds. Goddefroy een goerle les 
ziin wanneer \Yij ocnvon-
di~ weigerden eenigc res-
titutie te geven voor mtga-
ven, wnartoe ZE w. u iet bij 
\vettig I<erkeraadshef'luit be-
hoor] ijk i ge:wtoriset•rd. 1 k 
althans wil voor zulke \mn-
ord('l U kl1edcn de ,:erautwoor-
delijkh •id niet bngt•rdmp:l'n. 

\\ïc U\\'1'1' !let \'oor·gaaudu 
met n.awlaclttll<' •ft nagcg:tan, 
zal bc~rij p ll d:tt 'I' genOt'!-!; 
buskruit opgehoopt lag en 
dat er slcr:ltts ee11 vonk 

\\ïe dit all<:>s nu met ::J.'lll
d~wht gevolgd heeft, zal zieh 
geenszins Yel'\YO!Hlf'ren OYer 
al 'rat nu nog Yolgt. 

G 



76 

noodig was om het te doen / 
springen. 

Die vonk kwam spoedig I 
genoeg. 

Gij 'veet, Broeders, dat 
mijn weg hier niet over rozen 
gegaan is Tengevolge van 
allerlei tegenspu~d, hebben 
we hier heel "·at financieele 
tegenspoed gekend. Doch dat 
is slechts materieel, maar 
welk een smart is het een 
eenige jongen naar het graf 
te dragen; welk een lijden, 
toen mijn lieve vrouw da>lr 
drie maanden unn den rand 
des grafs lag. De Heerc 
heeft ons weder voor el kan
der gespaard nu schonk 
in Z\jne Gen a :le ons een lief 
dochtertje. Maar tod1 ook 
hadden wij zoo vele bniten
gewone uitgaven, dat wij E:l' 

door in groote zorgen ge
raakten. Eens, toen ik let
terlijk geen raarl meer wist, 
deelde ik Ds. G. m~jn toe
stand mede; ik vert~lde hem, 
dat ik tot ·1 October niets 
meer op de Bank h~d; dat 
ik tot mtjn spijt m~jne lieve 
moeder, die ik vier bonderd 
gulden per jaar beloofd hacl, 
niet kon helpen, ja, dat het 
mij zelfs aan het geld ont
brak om een kaffer te beta
len. Ik vroeg daarom Ds. 
G. tien pond ter leen. ZEw. 
gaf mij dat bereiriwillig. 

Maar wat gebeurt? 
Ds. Goddefroy ging met 

zijne geheele familie naar 
Natul en schreefmij van daar 
den 18den Augustus 1897, 
of ik hem de geleende tien 
pond zoo spoedig mogelijk I 
wilde terugzenden. 

Hoe goed van Ds. Sp. om 
die daad tegenover een lieve 
moeder toch vooral in een 
officieel document te schrij
ven! 
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Tevens vroeg ZEw. m\j, of \Yaarom legt Ds. poel tra 
ikdeneerstenZondaginSep- nu ook niet die~ eersten 
tember flen Leurt vo::~r hem brief over, door mU hem ge
wilue waarnemen in Johan- schreven dJ. ·18 Augnstus 
ne'luurg. lSD? en die hem dan aan-

Die brief bracht mij in lei<ling moet gege,·en hebhen 
niet geringe vedegenhcid. ZÎ('h op mij te vertoornen, 
Ds. G. wist, dat ik geen terwijl ik met mijne fttmilie, 
geld op de Bank had tot t meeremleeb ziek. in ~a'al 
October, anders had ik im- was! Ik hield Yàll dien uri ·f 
mers van bem niet behoeven natnnrlijk geen copie: maar 
te leenen. J. Tu mo(d ik D . 'poelstra legt h 'In niet 
andermaal geld opnemen en oyer, en z~tl ht>rn niet on~r 
dat stuit mij altij(i zoo ver- leggen, omdat uit toon en 
schrikkelijk tegen cle bor-t. inhoud \'ttll lllijn briefreeds 
Doch een der Kerkeraacls vuldol'nde zon blijken, dat er 
leden gaf mij eenig geld ter hoegenaamrl g'>~-'U twi t of 
l en, en ik zond Vs. G. <Ie eenigc bitterlwicl tn. se hen 
geleende tien porrel terug, ons hrstoud: al zon ik met 
maar met een brief ~r bij, iem:md nis ]) . .'poelstm nu 
waarin ik mijne verontwaar- nooit hepaai,J knnneu syrn
diging en smart niet kon phathi eercn. Ook spn>t kt 
terug houden. onze vcrhouding zil'h gennecr-

zaam uit in het feit, door 
Ds. , p. Zt'li meege leeld, dat 
hij hij mij geld komt let:men 
en dat ik hem uat "bcrf'id
willig gaf. 

liet zou de moeite niet 
wa:ml zijn er oYer te spreken; 
maar het gelieft Ds. Spoel-tm 
deze Jingen op stmat te 
brengen en ze zoo akelig te 
P.xploitr.eren, dat men er 
notitie van moet nemen, teeren 
zin wil en gewooJJte in. 
\Yaarom zegt hij et· nu nièt 
bij terwijl andt•r::; anclere 

• dingen zoo woordelük wor
den \'OOI'ge teld in dit ge
sdtrift: - Ds. G. zeide: 
"Kerel! ik ben blij, dat ik 
net een banknoot van 
twinticr pond heb ont
\'anp:en. Gij kunt de helft 
krijgen?" 

En waarom als ik vrien-
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lecnen en zit ik nu ten 
slotte in sch nlden. Dut is 
dan nu zeker de ±:2;)0, die 
ik volgens IJs. Ghild~m~·ester 
hier pet· jaar zou kunnen 
oYerhouJeu voor een stud ie
fondsje voor mijn jung01J! 

Indien de beurt te Johan
ncsl>urg is in bet "Lund
drostlwf" zal ik er heen
gaan. Ik heb mij CYCli wel 
voorgenomen, dit jaar geene 
enkele U'~nrt w:uu· te nem ·n 
aan de Z.A.' .\1.-lijn of iu 
de consnlent 'gemeenten, ten
zij p-ij mij nitbetault het mij 
wettig toekomend deel der 
rc\'cnneu. Te\'cns n1oet ik 
m· nogmau.ls op aaudringeu 
dat mij de helft der in kom
sten van de wecluweuueurs 
wortie nitlJ •tttald, gelijk ik 
kort nn. mijne komst, verle
den jaar ttaarop auuspruak 
waakte. 

Ter wille nm de Gemeen
te bid ik n deze dingen 
vriendsdmppelij k te regelen. 
lk gun n t:~t:ll'l1C alle mogt~
lij kc genoegens, rnn.ar !Jet 
gaat r.iet aan dat de een 
alle- beeft en de <tnder niet 
dan zorgen, hoe h\j, op eer
lijke wijze rondkomen. 

Met rrroeten, 
Cw dw. Coll('ga. 
C. 'POEL~TnA. 

Ter verklaring een paar 
·woorden. Men weet uit hèt 
voren taande, dat Ds. G. en 
ik >uu meet aan ges ·bil 
hadllen over con nlentsgel
den en \Veduwenl>curs, die 

• Ew. geheel vuur zich be
hielt zonder·JOijn recht ciaar
op te willeu erkennen. En 

ro-u (als onder chri. tenmen
schen betaamt) zulke dingen 
uitgemaakt? Hoe vele po
gingen hel> ik toen n::Jg niet 
aangewewl om D •. Sp. vttn 
zijne chruling terug te bren
gen. lk hau hem gebeden: 
.,Al~ ik tegen C gezondigd 
heb, getuig van het kwade; 
maar bat, bid ik { ·. laat de 
Gemrente staan!" 

.l ïets mot;ltt baten. liet 
besluit stond onwrikbaar 
mst : zoo<tls door Ds. , 'p. uan 
een der commi::i'ies uit d •n 
kerkeraad zelf verklaard: 
,,.\ls gij mij wilt lJOndcn 
moet (rij Ds. G. lateu taa.n. 
Ll\j is een vloek voor w 
kerk!" ellZ. 

Droc:clers, deze dingen zijn 
pijnlijk en treurig! vooral 
wanrwet· men weet, clat Ds. 
.: p. nog maal' twee jaren pre
dibut is, en ut> toe.'tauden 
van dit lauu nog vol trekt 
niet kennende, :ijne epr te 
l·erl:elijl.c Î11jrmnatieB tr Stel
lf'llbo.,ch i.~ gaan iwtitmen t•oor 
hij nng een 1:oet i11 dl' Z. Lt. 
Rep. ge:rt had. Dat Sp. nn~ 
maar Pnkel· n~a:.tnrlen in dit 
lànd zijtJde, zich durft uit
la.tell ,.dat hU nil't op zoo'n 
plekje al' lleidelbt•r·g zou 
willen staan'', en zich hter 
in het borewtaawle stuk 
nithla t. al. of het g~1an naar 
de.·. II. Gemet.:nte \':lil ~ta.n
derton, gelijk staat met ie
mand zoo waar in de woes
tt~nij ver \\·eg te zenden." 
\Vaarlijk treurig. 
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toch 'vas ik na onderzoek 1 

der zaken zó,'> zeer over
tuigd ge"·orden van mijn 
goed recht in dezen, dat ik 
van Ds. G. kon eischen mij 
de helft uier gelden af te 
staan. Had Z.E.w. ciit ge
daan, dan zou ik niet in 
moeilijkheden zijn geraakt 
maar iec!er het zijne kunnen 
rreven mn rnUn eerlijk 'I.'CI'

dicnd ge 'd. Daarom "·erd 
ik zoo verbitteru, toen de 
man, uie mijne moeilijkhe
den kende, en di' wist, dat 
hij mij onthowlen had, "'ll:~ 
mij rechtens toekomt, 1l11J 

tien rond terug norg vóór 
dat October was aange
broken. 

Ik weigerc~e die~_st te doen 
1 aan de Z A. .JI hJn om de 

volgende redenen. 
Ds. G. ontvangt voor Let wel: ))naar ik m(rll !" 

god rlienstoefeningeu langs Ware het niet betamelijk 
de ZA .. JI. lijn van de di- crr"t bchoor·lijl· te onderwe
rectie naar ik meen hon- ken. De man spreekt. bier 
dercl pond per ja::tJ' plu I weer als een blinde over 
vrijkaart. Nu heb ik mij de kleuren .• 'atnnl'lijk deze 
vroeger daar reeds tegen zaken ,raren reeds lang voor 
verklaard, omdat daar,loor zijn komst in den Kerkeraad 
een spoorwegdirectie il'ts te rrprerreld. ~la:u· bet moet 
zeggen k~ijgt in d~ regel in~ ~en grief zij u! Etn ve1'meende 
d~r g~dsdll'nstocfenmgen, d~e grirj! Een der redenen om 
·uttslutte:nd tot de rompetentJe zijn gemeente op de meest 
'l:an den. kerkeraad ?elwort: En su1adelij k ' " ' ij ze plotseling 
omdat m onze Uitgestrekte w '(' te werpen ! 
gemeenten de noodige di 'n- 0 

sten moeten stilstaan, "·:m-
neer onze predikanten des 
Zondags aan een spoorweU'
station soms Yoor tien à 
twintig menschen gaan pree-
ken, terwijl zij op hetzelfde 
oorrenblik honderden om zich 
heen konden hebben in onze 
eigene gemeenten. Het is 



81 

dus niet billijk van mij te I 
verwachten, dat ik aan de 
Z.A.S.l\1.-lijn zul preeken te
gen mijn beginsel; terwijl 
ook hier weer bij komt, dat 
Ds. G. alleen de bezoldiging 
ontvangt. 

Op verzoek \'rtn Ds. G.nam 
ik den vijfden Septemberzijn 
dienst te Pretorb. waar, om 
ZEw. gelt'gt>nheid te geven 
nog een poo:::je in ratal te 
blijven en den zesclen Sep
temllc•r 1 J. st.:hreef ZEw. mij 
uit louter dankbaarheid voor 
de gt>nomen moeite den vol
genden brief: 

Durban, ü Sept.1897. 
TVáa1·de Collega, 

De ontvangst van de tien 
pond sterling wor,lt hier
mede erkend. lk behoef r 
niet te verzekeren, dat w 
brief, claarbij gevoep:cl, mij 
ven,·ondenl en geërgerd 
heeft. Is dit dan de gelegen
}leü.l om zóó te schrijven
als iemand met vacantie is: 
als men van l1em geld geleend 
en met vriPndschap bekomen 
heeft; als men het niet op 
den bepaalden tijd teruggeeft, 
maar daarmede wacht, totclat 
hij zelf in nood en er be
leefd urn moet vragen, om 
dan bU wijze van bedankje 
een schriftelijk gal en alsem 
urt te storten? Is dit de wijze, 
waarop gij, die tot m\jne 
lJUlp in de N. IJ. Kerk van 
de Z.A. R. zijt uitgezonden, 
Uw plicht opvat? ten..,•Ul ik 
meen, - ook fmancie l -
nanr eer en plicht inet te 
hebben gehandeld. 

Eenmaal hebt ge arbitrage 
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En toch is het niet zoo 
zeer dit wat mijn toorn op
wekte, als wel de honende 
volzin: 

))/s dit de wijze, V.JaarJp gU, 
die tot mijne hulp in de X 
H. Ke?·!~ van de /5. tl. R. zUt 
uitgezonden, uw plicht opvat?'' 

Ik laat onze gemeenten, 
ik laat de kcrkem<len; ik 
laat ook de mensch,m, die 
niet tot onze kerk behaoren; 
bovendien ik laat de lieere 
uitmaken, waarnp ik mijne 
plicht heb opgevat. 

JLtar waat· het hier alles 
op 11ankomt, de geincrimi
neerde volzin is een leugen 
en berust op leugen. 

Laat ik dit mogen aan
toonen. 

Ik ontken, dat ik ben uit
gezonden tot hulp van Ds. 
G., in dc.>n zin àien hij er 
a~tn hecht. 

Zeker, ik kwam helpen. 
Dat spreekt immers \':Ulzelt'. 
Als een predikant zóó over
laden is vàn werkz~tamheden, 
dat er een t\veede bij moet, 
dan komt die andet· hem 
h .. !pen. \Vel te verstaan a/.q 
t•rieJut en collega, maar niet 
als hulpprediker; niet al.' 
ko,l'cht. 

Ik heb tegen die schanrle
lij kc a:unnatigin17 van D.'. 
G. reed zoo dikwijl gL'
proüdeerd. Ook tijdens ons 
onderhoud bij den Holl. 
consul. 

Ik beweerde, dat ik hier 
als predikant ben wet al de 
rechten en plichten daaraan 
verbonden. 

Ds. G. autwoor<lde daaro}>: 
))Ja, wij hebben n tweet e 

nevensguano »lastergc!~chti{t", 
zoo zorg\'Uidio en dik on
der'treept, cloor Ds .. "podstra 
u:tn den KL•rkera:td t'll hter 
aan de A.ltrem. Cllllllnissie 
gezonden Cit de notulen 
van de Kerket·aads\·erga<le
riug Yan 11 Oct. 1807 blijkt 
eellter <llti' Hij k, dat Ds. 
Spoelstra :ddus i::; te werk 
g<'gaan: Ec:r.:t in wuorden 
en Yau de <i<L~en hreugt hij 
1Nschultlirring en la ter in 
teg.:u zijnen broeder: daama. 
st.:hrUJt hij dit alle: nauw
kenrig •n onderstn.!è{Jt in 
een ol'lit:iecl Luek; olll dan 
cindeltJ k in ccuc nnit:i ·ele 
vergaderiug va u de u Kcr
koma'l te kut11en met de 
\Taag: '''01dus. iJ~ /l(b dit 
alln 1W wrl gc;:rgd en huhartlrl 
Cri Oji(JC~<cJU'CCCII, maar /1/1, Wil 
i/.; 11· l ccrl8 goar/lf' weten of 
htt a/::oo iR, al.~ ik het lwf1 
voorgc/Jrach t .' Ik rcr::'Jcl~ n mij 
dr'ÎP. 1'ragc11 te b~anfuoordcu, 
dan 1~ rn i 1.: op d'l lwog te of 
hel ml aldn~ i~, :ofJal.~ i/: D.{. 
G. heb 11 i f!lcmaa 1.-t ·t~oor al wat 
::;!echt c11 !aug i.·. 

De drie narr~n <loor Ds. 
Sp. p:ed:t:tu en door· den 
Gecorubinüt!l'llen Ker·keraatl 
op ll Od. 180ï beantwoord 
- uitdt·nkke!Uk om D:-;. Sp. 
ter willè te zijn, tegen de 
Kerkwet in - deze drie 
nagen ha.drlen uloeten ge
du.:.m zijn vóór Ds .'p. met 
leurren en last0r in woord 
en ge 'clu·ift \\'aS voor den 
dag gekomen. 

En het crrrerlij bte va.n 
dit alle' is nog, dat de man, 
die alJus zkh Lezondig.1 
heeft tcg 'Il den broeder '11 
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prcd!knnt genoemd \"OOr de tegen de gemeente des IJee
men chen, maar so1111 entrndn ren - en tegen haar hooft! 
hij den KPrkeraad, bij de in den llt•Juel- dat die man 
Cummisje en b\j mij was na ontnm kerel te zijn en na 
dat ge hulpprediker zoudt zich door eene geheele \·er
zijn. Noem nu het woord gadl·ring in bet geweten 
niet, de zaak blijft daarom \'eroordt•eld te zien - Jat 
dezelfde. die man (lan.rna wel zoo 

Ik zeide, cla.t ik met sous goed is om g~nadiglij k terug 
entendu's nietstemakenha(!, te willen uemen de punten, 
maar met 'rat er zwart op waarop hij gedwaald en zijn 
wit . tond in de stnkken. broeder oneiudig vuil he
»~ u." antwoordde Ds. G. lac;;terd heeft - om dan de 
trinmfantelijk, >)herinnert ' n.ndere punten te latt->n t.•n 
gij u dan niet, (lat er in den I te handhaveu, tot< lat hij ook 
beroepsbrief staat: »»tweede op een of nndPre mani ·r 
prP.dikant van Pretoria enz., bewezen "·nrdt daarin gelo
tot Int p 1·an den te,qenn·oO'Tdigm . gen en gelastL•rd te l1ebben. 
fitaanden ln~raar?" ' JlroeJers, ik had mij voor-

Ik km dat nh·t ontkennen, gestel< i dat een eliristen
maar meende dat, al wll· de mensch, als hij zoo ver ge
bedoeling aanvankelijk ge- komen i als Ds. ~p. in deze 
wee t om een candidaat te zaken eérlij k en rondlwr. tig, 
benoemen, zelfs deze nog maar ook vG!mondig en 
herder en leeraar is volgens · openhartig niet alleen alle 
de Kerkwet: tlus geacht had teruggetrokken, maar 
wordt het volle status van ook de dwaling zijns wegs 
prerli kant te \'er krijgen; en 1 egenover zijn mededi(·nst
dat het tlerhah·e ab olnut knecht in bet lwangclie en 
onmogelijk is, dat een predi- tegenover de w~meente,door 
kant die reeds de vtuler- hem zoo zwaar beleedigcl 
landsche Kerk heeft gediend, en gPgl'iefd, zon hebben 
ooit als »hulplJretliker" of erkend en hartelUk !'ehuld 
als >)hulp" vnn zijn ouderen zou hebben beleden. Doch 
collega zon kunnen \\'Orden daarvan i niets te vinden 
beschouwd. al wil men het zoeken! Uit 

Onze arbiter, de heer de notul'<'n van de Kei'ke
Domela.. · ieuwenhuis, durfile ra tdsverg:ulering van 11. en 
toen in dit geschil geen uit- 13 Octobt.!r · j \:.17 blijkt Jni
sprn.ak doen, o:ndat het vol- delijk de be(loeling van Ds. 
gens Zijn Edeles opvatting Sp. om enkel terug te nemen 
eene kwestie was van inter- wat hij gedwongen was als 
preta.tie. leugenachtig te erkennen 

• Tu. Chamberlain kan met en te handhaven wat en 
evenveel recht uit de Lon- zoolang hij nog waar kon; 
densche conventie afleiden, du~ moedwillig! 
dat Engeland de suzereiniteit 
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over Transvaal bezit en de 
P:tramonnt-Power is in z. 
Afrika als D . Gocldefroy 
uit den beroepsbrief, dat bij 1 

de Parumount-Power is over 
mij. Het is eenvoudig een 
stok om er iemand mede te 
slaan, meer niet. En ev n
min als gij, Transvalers, 
duldt, dat Engeland de baas 
speelt over u, evenmin duld 
ik, dat Ds. G. de baas speelt 
over mij. 

Hoe is het mogelijk, dn.t 
Ds. G. aan die dwaze pre
tentie komt? J\leu zou zoo 
oppenlal·kig zeggen, clat, 
wanneer Hollandsche mild
dadighei,l znlk een bewijs 
van s~·mpathie a:m de Tran. 
valers wil geven, dat er 
dnizende guldens bijeenge
bracht worden, om een dP-r 
predikanten, die men daar 
zoo noode missen kan, voor 
twee jaren aan de ~ecl. 
Herv. Kerk in de Z. A. H. 1 

te leenen - dat zulk een 
Broeder, als vertegen woor
diger vun het oude vader
land, toch minstens recht 
heeft op cene billijke behan
deling en dat de Voorzitter 
dier Kerk hem niet zal be
leedigen door te ze(l'gen: 
))Gij zijt tot mijn hulp uit
gezonden; eigmlijk zijt ge 
mijn hulp prediker" - of pe
danter nog: ,.ik heb n uit 
laten komen en gij hebt u 
eenvonJig in alles aan mij 
te onderwerpen."-- Perinde 
ac cadaver I 

Een gezant behandelt men 
toch ander . 

Helpen wil ik; ik heb 
getoonJ, dat mij ()'een moeite 
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te groot is; maar ik weiger 
langer beleedigd; ik weiger 
langer geëxploiteerd te wor
den 

En die weigering wordt 
versterkt door een ond<.:lrzoek 
boe de volzin: ))tot htûp van 
(len tegeowoordigen staanden 
lecmar" in den beroepsbrief 
is ingekomen. 

Een onpartijdig onderzoek 
levert deze conclusie op: 

Niet door de Commissie 
kwam zij er in; noch door 
den Kerkeraad; maar alleen 
door Ds. Goddefrov zel ven, 
al wederom zonrlei' daartoe 
gemachtigtl t0 zijn. 

Niet doûl' de Commis.~1~e. 
In de gesprekken rlie ik 

met hen hield, in de brieven 
.die ik ontving, in de circu
laire die wij hebben ver
spreid is nooit één oogenblik 
het woord >>hulp" in den zin 
van Ds. G. ter sprake ge
komen. \Vare dit zóó, dan 
had ik, nnimal disputax ilie 
ik ben, er onget\vijfeld vuur 
op gevat en zou ik de Com
missie gezegd hebben: ))gij 
"Zijt bij mij niet terecht; ~ij 
moet mijn broer den gous
dienstonderwijzer hebben". 
Ik zou ee fee telijk voor 
bedankt he IJ ben, om een ring 
te verlaten, waar ik met 
arijze broeders heb gearbeid, 
di~ er nooit aan dachten 
mijne ambtelijke rechten 
ook maar ecnigermate te 
verkorten. Doch ter zake. 

In de gedrukte circulaire, 
Jour de Cvmmü:sie verspreid 
met het doel om gelden in 
te zamelen voor de uitzen
<ling van den gewenschten 

De offit:ieele notulen Y•tn 
de Kerkera:ulsvergadering 
hiervoor genoemd, zoowel 
als of!icieele verklaringen 
van ouderlingen die meue 
in deze zaken gebandel,l 
hebben, bewijzen j nist het 
tegendeel van wat hier wordt 
beweeed. De onverbiddelijkE. 
conelusie luiJt: bij Ds. Sp. is: 
))naar ik meen" gelijk aan: 
))naar ik u·cct". l\Jaar tlat is 
onventrlt\Yoordclij k! 
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pre<likant, wordt een brief 
afgE:>drnkt van Ds. ::\1. J 
Goddefroy zelven, waarin 
ZEw. o. m. zegt: 

»Nu is op dit oogenblik 
een tweede le(JJ'aar voor Preto
ria. c a. zoo noodig als 
brood!" 

En elders: 
»Wanneer men de kosten 

zou willen dragen om een 
tweeden leeraar 1·oor Pl'etoria 
c. a. te ku nncn beroepen en 
bezoldigen, enz." 

En op eene andere plaats 
- voor·al drw zin is zeer 
merkwaanlig -: 

» I1 et zou Zlll k een ge
\Yen~chten indl'u k maken, 
indien nn nit • -ederland 
een man wer<l nit!!ezonclen, 
leemar in de Xcrf. llcrv. Kf1'k 
in het v:ulerl:.md, gezon<lcn 
en komeude om ons te hel
pen in onzen gez~'genden 
maar moeitevollen arbeid. 
\Vij zouden wenschen dat 
zulk een leeraar cle plaats 
van twccdPn predikant vuol' 
Pretoria, .;.l[iddc/burg en Stan
dcrton, met daaman ~·e1·bondcn 
conR11lt>nt.~-genum1ten ~cerd aan
gewrzen, met <le vrijheid om 
na verloop van drie jaren 
naar het moederland weder 
te kecrcn, of, als de gemeente 
zulks Yel'langt, maar dan 
op b<tt\! ko. tt·n, zich opnieuw 
aan haar te verbinden." 

Dit zijn cle eigen woorden 
van D:. CT. 

Zl~w. ~pri'<'kt clus ovcrnl 
\'Un CPB iH·cetlen lerraar. 
Tmnwcn.' tot iets ander: 
zon »Cl'll kPraar in de .. 'ed. 
1 Tt'l'\', Kl'rk in lt ,t Yadel'lanrl" 
zich uok niet laten gebl'uiken. 
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Die tweede leeraa1· van 
Tretm·ia c.a. kan, indien hij 
wil, zkh opnieuw aan haar 
verbinden . 

ZEw. deelt dus hier niet 
mede, cht hij van plan was 
rticn tweeden leeraar twee 
jaren als zijn hulpprediker 
te gebrn i ken, om hem daarna I 
behoorlijk gedresseerd en 
onderworpen, bij wijze van 
promotie, naar eene onaan
~ienlUke gemeente op het 
lnnd >mfzi"tferbiger'', opdat I 
hi.i plaats moge rnaken voor 

1 

hulpprediker .i\o. 2. 
Ds. G. spreekt ook nergens 

zoo hoop:, dat hij van plan J 

i~, om, op eigen kosten na
tuurl~jk, een hulppreJdiker 
))nit te laten komen", zoo- 1 

als men hier alt~jrl spreekt 
dat men een dienstmeiu 
nit laat komen of ))een 
blanken knecht" - maar 
ZE:w. smeekt de Holland che 
christenen heel onrlerdanig 
of zij asjeblieft de goedheicl 
willen hebben een tweeden 
leeraar aan de gemeentn 
Pretoria c. a. ca.deau te doen. I 
De uitJrnkking: >)komende 
om ons te helpen'' kan door 
geen reclel~jk mensch anJers 
worden uitgcleO'cl, dan dat 
de twt!ede leeraar een deel 
van den arbeid des eer:.ten 
zal overnemen. 

Of was toen reeds sous
entendu bij Ds. G. dat ))tweede 
leeruar'' slechts 3ls vlag zou 
•lienen, om een Ilollandsch 
predikant tot hulpprediker 
van Z "·w. te degradeeren? 

Dan hebben wij voor zulk 
eene handeling in ons woor
denboek geen kwalificatie! 
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\V:1:1rom niet liever ge
ad verteerd in de Kerkelijke 
Courant: >)Ds. G. te Pretoria 
zoekt een lwlpp1·ediker?" Dat 
w:tre ulth3.ns eerlijk geweest 

De Commissie heeft ook 
nergens een woord gerept 
van llliipprecliker. In de
zelfde cii·culaire, waarin cle 
bl'ief van Ds. G. is afgeclrnkt, 
zeat zij ter a:tnl.wveling o. 
m. dit: 

))Zouden wij niet ons Lest 
doen om de uit,ending mo
gd~j k te rnaken v~tn een man, 
die daar komt arbeiden 1wa.~t 
-ll:lt wel, niet onder! maar 
naa.~t! - hem aan wien de 
Nederlundsche zaak in Zui,J
Afriktt zulke groote verplkh
tingen hreft en dien wij niet 
tevet·geefs om lllll p willen 
laten vragen." 

Deze circulaire clt·aagt de 
onderteekening van een uun- 1 
tal uitgelezen mannen op 
elk gebie<l. Ds. Goddcfroy I 
beweert dat die Commi sie 
wel een tweeden pl'cdikant 
zocht, maar feitelijk bedoelde 
hem tot hnlpptediker te 
verlagen. Dát i. <lan nu de 
dankbaarheid Yan Ds. G. aan 
de hooggeplaatste mannen, I 
die de 1 Ted. Herv. Kerk in 
de Z. A R. ter hulpe snel
den- lat hij durft lasteren, 
dat zij zich ophielden met 
SOIJ.Senlendu!s! 

In den brif'f, waarin Ds. 
Gildemeester mij kwam pol-· 
sen uf ik lust zou hebben I 
nRar 'ft•ansvaal te gaan, zegt 
ZEw. (dd. 3 Febr. 1800) o. 
m. : »Gij hebt zeker gehoord 1 

dat wij f!f-n pre_dikant zoeken 
voor Pretoria m 'fransvaal." 1 
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En elrlers: )) \V ij becloelen 
een predikant, voorloopig 
Yoor twee jaren, a:tn onze 
N. IJ Kerk alelaar cadeau 
te doen." 

ZEw deelt ver lcr mede. 
dat zij 't liefst een ongehmnl 
predikant of iemand met 
een klein huisgeûn zowlen 
uitzen•len; niet, gelijk mij 
uit latere mondelinge medc
clecling bleek, omdat zoo'n 
jongman nog in de termen 
zon vallen van bnlppre1likcr, 
mnaref'nvondig om de grootr I 
kosten verllOnden aan het 
uitzenden vnn iemand met j 
een gront huisgezin 

In dr. ge prekkcn, <lic ik 
met ns Gildemeester hield, 
'\'erd nooit ge1·ept van sons
entenrlll':> der Commi:-;sie. 
Aan ver chiliende hoog-ge
plaatste personen ben ik 
voorgesteld uts 2e predikant 
van Pretoria. c. a. ! 

Dit een en nndPr is zekPr 
voldoende tot bewijs, dat de 
Commi!:'sie bij de zinsnede 
nit uen beroepsbrief: ))ff"Jt 

hulp t•an dro tr_qrml'onrdi_qrn 
.~taandrn lerraat" nooit het•ft 
gecLarht aan ))hnlppr~>diker" 
of llhulp", in 1len zin di 'n 
Ds. G-Jiltleftov daaraan h 'l'h t: 
ja, wn~ méer kkmt, lls. 
Gorl rlefro:v is :net zijn eigen 
h1·ief, afg?drnkt in de be
d0elde cirenlaire, Yolkomen 
in tegenspmak. 

Oud •rzoeken "ij nu \'Ct'd<'t' 
of de J{crl·craarl 'I' van ar
wert. 

Mi.in lJeroepf;hricf i. gc
teckl'Illl do,n· den gt:ltc<'lt•n 
Kerkem:td ran rh· gr• •otnhi
neerde gcmeeute Pretoria 
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Middelbnrg en Standerton. 
De broeders, clie dut deden 
moeten dus weten wat zij 
hebben geteekend. 1 

WelntÏ, ik heb persoon- Stel nn tegenover dit zoo-
lijk een onderzoek ingesteld genaamd rersoonlij k onder
b-ij drie broet.lers-uurlerlin- zoek en a de val chc refle
gen, die tegenwoordig wa- neeringen daaraan vastge
ren in de Kerkemud rerga- knoopt, de oflicieele notulen 
dering, wa:1rin cle beroeps- van den gecombineerden 
brief is 0pgemaakt. Kerkeraad t.lrl. 11 Oct. \17, 

D~:: heer C. Jou bert is de waar inter ali·t staat: 
eerste, de heer X M. Prins- » ne \ oorzit tel' (Ds. G .) 
loo van Witfontein de twee- vral"lgt of de vergadering 
de, en Je heer l<..ngelbrecht hem zal toe ·taan de bedu •lde 
van Standerton de derde drie uagen te doen? 
Elk dezer heeren heb ik Br. van ~Iunen zegt, dat 
afzonderlijk ondervraagd en hij het onnoodig vindt, daar 
alle cl!·ie gaven mij hetzelfde Ds. ::Spoelstra gi ·tereu ree.J 
antwoord. Ik vroeg hun: .~ch11ld Nl:P71d hf'e{t en D~. 

"'l'oen de b •roepsbricf Godtlefroy in het gelijk ge
werd opgemaakt, wat wilcle telcl is. 
de Kerkeraad toen beroepen: De Voorz. zegt: Dit is 
een hnlpprerliker van Ds. G. een andere kwt>._tie, ik ben 
of een tweeden predikant belasterd en deze vergade
van Pretoria? ring kan en moet mij recht-

Het antwoord luiclde, dat vaardigen. 
Ds. G. den kerkeraad I)[Il I nr. Y. ~lanen: Ln..'lt Jan 
een hulpprediker had p:e- alleen die men~chen ~pec
vran.gd; dat de kerkeraad zich ken cl ie bij het opstellen 
claar eenparig tegen ver- van den beroep brief zijn 
kla.n.rd had en dat er uit- tep-em-..-oordip; geweest. 
drukkelijk is gl>zegd: wij De Voorz. temt daarmede 
willen een Herder en Lee- in en -Je >ergadering geeft 
raar, rn t het volle status hare toestemming tot het 
van Predikant. die in al de tellen der vragen, rlie aldus 
rechten en plichten treedt luioen en door Ds. G. Yoor
van tweeden pre.iikant van gelezen worden: 
Pretoria c.a. .\. Heb ik ooit of te immer 

Ik zeide: D . G had dus in den Kerkeraad der N. II. 
overeenkomstia kerkeraa.l - Gern. van Pretoria c.a. be
besluit te handelen, en en geerd of er bepaald op an.n
beroep.~brirj te 8Chrij,.en. naar gedrongen dat een hulp
het 1·aste model, dat in onze prediker moest worden be-
Kcrkwette(l _qrgm:en H'ordt. roep •n ~ 

Artt. ~l2 & ~1:1, pag. 19 B. l het met volle goed-
vindt men: Door den ker- keuring en medeweten ...-an 

7 



keraacl wordt de beroeping den Kerkera1d van Pretoria 
zoodra z~i is uitgebracht, c.a. dat in den beroepsbrief 
aan den beroepene bekend naar Holland verzonden en 
gemaakt, hetwelk geschiedt door Ds. C. Spoelstra oot
door de uitvaardiging van vangen, de uitdrukking voor
een we'tigen /Yri('j, ingericht komt: ))tot hulp t>an den 
11aar het formulier A van de fe.7enwoordigen staanden lee-
annex. 1·aa1· ?" 

Dat formulier vinden wij C. Hebben de Drs. ouder-
op pag. 23. Jingen C. J. Joubert, G. J. 

In dat formulier, waaraan Engelbrecht en N.l\1. Prins
d~. G. zich letterlijk had te loo de navolgende verkhtring 
houden, vind ik niets van afgelegd voor Ds. Spoelstra: 
de zinsnede "tot hulp van ))Dan heeft Ds. Gocldetroy 
den tegenwoordigen staan- die woorden: >>tot hulp van 
den Leeraar," zelf een kan di- clen tegen woordigen staan
c1idaat wordt tot He1'der en den leeraar" er zelftusschen 
Leeraar beroepen. geschreven en wij hebben 

Nu van tweeën één: die den beroepsbrief ter goeder 
zinsnede is er op bevel van tromv geteekend ?" 
den kerkeraad in geplaatst, Ouderling C. J. Jouhert 
maar dan heeft de Kerkeraad verklaart: 
-met den Voorzitter aan de >>Op de eerste 11raag ant
spit.~!-een. onwettige daad ver- \Yoord ik, dat Ds. G. inder
?'icht; of de kerkeraad weet tijo heeft voorgesteld een 
er niets van en pleegt de hulpprediker te krijgen, 
Voorzitter eene om.,·ettige I maar nadat de Kerkeraad 
handeling. hem er op gewezen had dat 

De broeders antwoordden: het niet in het belang der 
>>Van zulk een zinsnede Kerk was en de Kerkeraad 
weten wij niets af en hebben daarin ook niet zou samen
w'i ook nooit geboord." gaan, heeft Ds. G. niet meer 

Ik vroeg: ))Heeft Ds. G. op een hulpprediker aauge
u den beroepsbrief voorge- drongen. 
lezen, vóór d<tt gij hem hebt Op de t'L'eede waag heb ik 
geteekend ?" reeds gistP.ren op een vraag 

Br. Jouhert zeide: »Ja, van ])s. Spoelstra bevesti
maar als er iets nnrlers in geml geantwoord, n.l. dat, 
voorbvam dan de Kerlcwet toen ik den bNoepsbrief tee
voorschrijft, zou ik het da- kende, de woorden er reeds in 
delijk afgekeurd hebben.'' stonden. 

))Dus, de Kerkeraadsleden Op de derde 111·ang moet 
'veten niets van die zinsnede ik antwoorden, dat ik nim
af; hoe is zij dan in tner of nooit aan Ds. Spot-ol
den beroepsbrief gekomen?" stra zoo'n verklaring heb 

liet antwoord luidde: ))Dan afgeleg'l. 
heeft Ds. G. deze woorden 

1 
Ouderling G. J. Engel-

. , 
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er zelf tusschen geschreven brecht'~ verklaring op vraag 
en wij hebben den beroeps- één is een luidend met die 
brief gebcel te goeder tromv van Br. J0u bert. 
geteekend, in de gedachte, Op vraag twee en drie 
dat zij geheel overeenkwam antwoordt deze broeder: 
met het voorgeschreYen mo- ))~adat ik het bericht van 
del in onze Kerkwetten.'' Spoelstra's ontslagaanvrage 

De conclusie is derhalve, in de courant gelezen had, 
gelijk ik boven beweerde: heb ik hem bezoeht en Zl~w. 
»Die zinsnede is niet Vttn heeft mij ge\'I~tacrJ of ik er 
de Commis"ie nfkomstig; mee bekencl ben en of het 
noch van den Kerkeraacl, niet treurig is dat die regel 
maar van Ds. God<lefroy ))tot hnlp van den tcgen
zelven. Heeft dus ZEw. zich woor.ligcn staanden h eraar·· 
S"llUldig gemaakt aan !Jet in den beroep. urief i' inge
vcrva\ chPn van clen he- \'oeg<l. ]k heb daarop nooit 
roepshrief/ Noemt d:ü woord aan Ds . .'p. verklaard, dat 
nn niet, feitelijk komt de die woorden er zijn inge
zaak hierop neer, dat Ds. G vorgd door Ds. G., maar 
geen hulpprediker knnnencle wel geantwoord: >>al.- die 
krijgen, toch zijn zin heeft woorden er werkelijk mi::::
Joorgezet; dus Jen spot heeft leiden!l waren ingcvocg<l, 
gedreven met den gebcelen zou het inden.laa<l treurig 
gecombineerd ·n Ket'h:.eraad zijn.'' 
en C'e11vondig de bewuste l3r. onderling.·. ~I. Prin -
zinsnede in den beroepsbrief loo kan niet ander zeggen 
heeft tusschengevoegcl, niet dan \vat Br. Jonbert hèeft 
slechts zonder duurtoe ge- rerklaard: ))Er is nooit op 
machtigd te zijn, m:wr te- een hulpprediker a .mgl'
vens tegen het uitdrukkelijk drongcn"-:n ool· tenopzichte 
verbod van den Kerkeraad der beide andere vragen 
in ~I~>t dien door Zl~w. bevestigt hij de antwoorden 
willekeurig vcranderden be- nm Dr. Jonbert. 
roepsbrief in handen heeft Br. ouderling J. J Prin loo 
hij een predikant, die als vereenigt zkb geheel met de 
vertegenwoordiger van het verklaringen der \'Oricre 
{lude Holland was uitgezon- ..,prekers. 
den al. een bewü. van sym- D~. Goddefro.v: ))Broeder~, 
pa. tb ie voor Trans vaal, voo1't- ik dank u voor deze verkla
durend in zijne ambtelijke ringen· ze zijn voor rmj van 
rechten verkort, hem !inan- groote waarde. Intu schen 
cief-ll onthowlen wat hem verklaar ik hier dat ik deze 
wettig tpek wam en persoon- getuicrenif:' en nooit of te 
lUk beha.nd •ld op een manier nimmer zal gebruiken om 
die bened 'n alle critiek i.. aan te ntlleu, maar alleen 

Nu moet gij dit w 'ten; wanneer ik aangevallen 
of liever, nu moet gij per-

1 
word. Ik wilde het vuur 
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soonlijk de dupe van de I nu eens voor goed dooci 
historie zijn en dan een brief maken en daarvoor heb ik 
ontvangen, gelijk urm dien ze noodig. 
van Ds. G. dd. Durbun 6 Tot zoover de notulen l 
Sept. 1897, waarin ZEw. De conclusie is derhalve? ... 
beweert naar eer en plicht Zoodra deze vragen geflaa.n 
met mij te hebben gehun- werden liep Ds. Spoelstra 
del cl. hard weg l 

Als Ds. G. dat schreef aan Treurig l 
Ds. v. Gheel Gildemeester, 
ZEw. zou dat voetstoots ge-
Jooven. l\Iaar ieder, die de 
eigenlijk diepere toestanden 
kent; ieder rlie kennis neemt 
van de feiten, zal !moeten 
bekennen, dat Ds. G. 
vreemde opvattingen heeft 
van eer rn plicht. 

Toch kon ook zelfs dit 
mij nog nL·t bewegen m\jn 
ontslag te nemen. Ik schrPef 
een langen brief aan Ds. G., 
waarin ik ten slotte ver
klaarde zijn \Oorstel, dat de 
Alg Commissie al'5 arbiter 
op zon treden, aan te nemen. 
Deze brief verzond ik echter Ds. Sp. schreef een langen 
niet. Ik dacht Ds. G. komt brief om Ds. G. te antwoor
hier den 12den preeken, ik I den op zijne billijke schrif
wil wachten of hij mij nog telijke voorstellen - maar 
niet voorstelt de zaak tus- verzond dien brief Biet, 
schen ons te regelen. Doch 'vuchtende op nog een ander 
Ds G. rijdt langs ons hui , voorstel, terwijl Ds. G. hem 
maar venvaardigt zich niet de zaak geheel ter vrije 
er in te komen. Ik ga naar keuze had gegeven in zijn 
Zuurfontein preeken en des schr\iven van ü ept. 'IJ?. 
avonds na mijne terttgkom t Die het vatten kan, vatte 
hoor ik: Ds G. gaat morgrn het! 
u·eer voor tien dagen nam· 
Nat al. \Yat is nu de naaste aan-

Dat deed mij alle geduld leiding tot de ontslagname 
verliezen van Ds. Spoel. tra? Dit, dat 

Nu bleef ik nog eens tien Ds. G. weer naar No.tal moest 
dagen 'Joor al J1et werk om zijne kindPren te gaan 
alleen zitten; de buitenge- halen, waarvan een nog 
meenten zenden brief op onder tlokten:; handen, ter
brief, waarin zij om kerk , wijl hij zelf uit Durban was 
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vragen. Persounlijk heb ik j overgekomen om zijne pre
gedurende de afwezigheid dikbeurt te Pretoria te ver
van Ds. G. bovendien nog vullen. 
drie bmtenkerken gehouden, \V aarlij k, als Ds. Spoelstra 
een te Derdepoort, een te had willen bewijzen, dat Ds. 
Aapiesrivier en een te Zuur- I G. zijne gemeente verwaur
foutein. Nu gaat Ds. G loost of traag is in het be
andermaal tien dagen naar naarstigen, dan had hij st .. r
Dnrban, zonder een zijner kerP argumenten moeten 
Kerkeraadsleden, laat staan bezigen. 
zijn collega, er over te raad- Aan onze regeling van de 
plegen. ZEw. dicteert van vacanti , die zes weken be
uit zijne villa te Durban boe I draagt naar aloude usantie, 
hij het hebben wil; straks had ik niets vera.n(lerd zon
wordt er gejakkerd en ge- der Ds. 'poelstra beschei
jaagd om alle buitenkerken denl\jk te vragen. 
nog voor Kerstmis te houden Dit heeft hij zelf aetuigd! 
en hemel en aarde komt er De paar buitenkerken in 
aan te pas; in plaats van de gemeente van Ds dn 
na een maand vacantie, ge- 'l'oit (n.l. de consulents
lijk wij afgesproken waren, gemeente vun Pretoria) door 
terug te keeren en diö 21 D Sp. gehouden heb ik 
dagen te geven aan de bui- hem zelf gevraagd, en was 
tengemeenten, die smeeken I hij daarin toch niet in over
om hulp. vloedigP aoetle werken ver-

\Vant de heer Goddefroy v:1llen, \ntnt ik \va. door de 
en ik spreken af, dat ik in ziekte en zwakte in het huis 
J u!i en hij in Aug. vacantie van Ds. p. al veel meer in 
zouJe nemen. I buitengemeenten aeweest 

Ik geef een week van Jan hij; maar deze zaken 
mijne vacantie, om Ds. du waren geheel vriend cha.p
'l'oit te Potchefstroom te pelijk geregeld, zoodat ik 
helpen. Een week bl~jf ik niet kan begrijpen, hoe ie
thuis om eenige zaken te mund daarvan grieven kan 
regelen en daarna ga ik maken. 
dooJverrnoeid naar de Kaap-
kolonie. Op de heenreis 
hebben wij een spoorweg-
ongeluk; 10. dagen na mijn 1 
vertrek telegrafeert mijne 
vrouw mij, da.t ons kind ziek 
is en ik thuis moet komen. 
Dat i al vacantie, die ik 
heb p-chad. Den eer ten 
Zondág in Aug. treeu ik 
weer op. Op verzoek van 
Ds. G. neem ik d •n eersten 
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Zondag in Sept. nog voor j 
hem waar, opdat hij nog 
\Yat met zijne familie kan 
uitblijven. Ds G. komt hier 
heel vluchtig in Pretoria om 
den 1~den te preeken en den 
13den vertrekt ZEw. zonder Zonder Kerkeraadsverlof 
Kerkeraadsverlofweder voor gaat Ds. Godclefroy zijn kin-
10 dagen naar Durban. deren halen, nadat hij in 

Maar toen 1cas mijn ged11ld zijn dien. twerk voorzien 
ook nitgrput en nam ik mijn heeft en Ds. Sp. hem in het 
ont lag. geheel geen antwoord heeft 

Mijn brief aan den Kerke- p-egeven en inmiddels zon
raad bezorgde ik persoonlijk der Kerkeraad \'erlof naar 
bU Ds. ü. aan huis, zeker Zuurfontein gaat kerk bon
een paa.r uren vóór zijn den, zonder eenige afspraak 
ve1·trek, tenvijl ik met groote daarover, en daarna durft 
letters dringend op het schrijven: 
couvert schreef. >Lllaar rw wa3 mijn ged11ld 

Nu zoudt ge denken: de ook Hifgep11t en nam ik mijn 
VoorzittermndenKerkeraacl ont,[ag! Is het niet om bij 
gaat niet, voor pleizier, naar te schreien? En moet nu 
'atal, daar zijn KPrk in zoo niet in dit verband de brief 

ernstig gevaar verkeert? gelezen worden van de Com-
Gij vergist u - Ds G mi sic in Den Haag aan den 

vertre~ t heel kalm en lacht Kerkeraad geric·ht omtrent 
wat om den man dien hij contractbreuk door Ds. 
heeft laten uitkomen, hij • 'poel tra? 
lacht wat om gevaar Yoor En thans volgt weer een 
zijn Kerk. vloecl van gal en alsem. 

L'Eglise c' moi-"de kerk 
ben ik" zoo denkt hij \Yellicht. 

Maar zijn eerwaarde 
schijnt er niet geheel ge
rust op te zijn, en telegra
feert van uit Greylingsstad 
(14 Sept.) ,,Onder weg gele
zen, brief volot." 

,. ru zoudt ge denken, d . 
Gocldefroy zal, als hij onder 
weg de ont lag aanvrage 
van zijn collega gelezen 
hP-eft, onderweg onrn iJdellijk 
ornkeeren. Al wederom mis 
p:erekend In plaats claarvan 
du ha.ut de sa grandeur dit 
schrijven: .J 



97 

Volksrnst, '14 Sept. 1807. Beter ware het dat Ds. Sp. 
'Veleerw. ZeergeL Heer zijn hatelijke "vraagteeken" 

· achter het woorû noodzake-C. :::;POELSTHA. 
Predt. lijk in nevensgaanden brief 

Pretoria. bnd achterwege gelaten: e11 
ter wille van de waarbeid 

Weleerw. Zee? gel. Heer. eem·omlig nok mijn brief d.d. 
In antwoord op mv schrij- ·lü cpt. '07 uit Durb:m. aan 

ven d.d. 13 ~ept.- een uur hem gericht en waarop nim
vóór mijn v~rtr k ten mij- mer eenig antwoord door 
ncn lJUize bezorgd, heb ik de hem i gegeYen, had 0\'Cl'

eer n te inforrncer~n.: Jegd. Aangezien die brief 
dut ik tijdens mijne noo1l- volJoenrle licht werpt op heel 

zakl'lijke aanwezigheid te o11ze ''erhoudin~ en to •uma
J) urban geen vergatiering te I i ge cm·r~::spondent ie-ben ik 
Pretoria kan beleggen; vcrplicl1t deze oLdwou oor-

ebt ik derhalv ~! ook mijn c;;proukelijk óeheel per·soon
Leurt van 2ö Sept. tot het lijk en voor· hl'tn LcJoeld 
door u gt-moemde doel niet nu ook te publi,·eeren: Ds. 
aan u kan afstaan; ~pnelstr·a 11 elt zulks noo,lza-

maar dat ik gaarne bij keiijk gemaakt: hij kau niet 
mijne terngkomst zoo spoe- ongestraft voortgaan in pu
dig moge! ijk een kerkeraads- uliek' gescllt·ilte de hal re 
vergadering zal bijeenroe- waarheicl me1\ te drelen. 
pen. Ziehiet· dL• brief die mec1· 

Intusschcn, enz. zegt dau uu •kcleelen. 
Ee~ paar ~nutteekeningen Dnrba11 , tO~ept. 1 9ï. 

op dtt scbl'lJYen mogen we T 

zeker \Yel maken. Haarde Co !ega! 
\Vns de aanwezigheid van • r:t mi.in oflicicel antwoord 

Ds. G. te Durban noodzaktlij I.-? op uwoilîeieel chrijn'n nog 
Onwettig was ze \'àSt en ze- een enkd \voord. 

ke1·-wn.nt <le Kerkeraad had Hoe i het mogelijk dat 
Ds. G. geen vnrlof gege,·en gij \'l'Uheicl vindt alzoo te 
en de gemeenten smeekten doen? In het allcrtlruht ''an 
om hulp. Doch stel dat Ds. den dien t (October tot Mei) 
G. "noodzakelijk" weer naar ont~lag aannage, en wel on
Dnrban moe. t, wn. dan door mi,ldellijk, zonder tijrl te 
cl en kritieken toestand der gunnen ter ''ourziening! 
Kerk ziJne aan wczigheid niet Bij rutder mzien zult p-ij er-
noodzakelijker! kennen het onmogt•lijke ge-

Laat on. cremn·l aanne- v11tagd t hebben. Vooreer t 
men, dat Ds. G. niet uit l>ur- i een maand tijds noodig om 
ban mocht weg blijven, kun en aecom bineertie Kerke
ZEw. dan niet van uit Dur- mn.d:veraadering uijeeu te 
ban telegrafi~ch of chrirte- krijgen. J{aar er i wat au
lijk een kerker'<l' Usvergacle- der·. De hcele zaak i dunkt 
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ring beleg~Ien tegen 2G Sept ' mü, dat gij denkt dat men 
Dat "derhul ve" snijdt Jus u financieel zal laten zit

ook al geen hout-en de ge- ten. N"u wil ik u daarom 
heele brief komt eigenlUk zeggen, d:.tt het in mijn hart 
hierop neer: De heeren in was, en nog is, om tegen Je 
Pretoria mogen maar wach- eerstvolgende gecombineer
ten, totdut het Ds. G belieft de Verg:.tdering als er tod1 
terug te keeren. I sprake moet zijn van eene 

Gelukkig dat de plaatse- beroeping Pn financieele re
lij ke Kerkeaa.d meer van het geling, voor te stellen, dat 
ernstige van den toestand men, na 0nderlinge vaststel
doordron~en, maatregelen ling van standplaais, salaris 
genomen neeft, 'vaardoor al- en emolumenten enz. u dun 
thu.ns op 11 Oct. een kerke- in eens een som geve genoeg
raadsverg·1.dering belegd is. zaam om u geheel te helpen 
Maar die 'l4 dagen zijn door om zonder iinancieele zorg te 
het talmen van Ds G alweer zijn, b.v. van driehonderd 
nutteloos verloren gegaan; ponden Sterling 
voegt men hier de drie we- Gij hebt mij geheel geen 
ken bij, die Ds. G. langer antwoord gegeven op mijn 
nam, dan afgesproken was, voorstel. \Vaara.an heb ik 
dan kome men tot een tota:.tl dat verdie'nd?\Vas nw schrij
van 5 weken-waarin min- ven dan billijk! \Vil nu biJ
stens vijfbuit0nkerken had- dend nadenken over uwe 
den kn11nen gehouden zijn. o\'erijlde a~lllvrage. Ik wil 

Is het niet onverantwoor- alles Joen in het belnng der 
delijk? Gemeente, om zu.ken in orde 

Ik behoef hier weinig te brengen; alleen Yerzoek ik 
meer bij te voegen. liet is u geen bedreigingen te zen
hier geen persoonlijke kwes- den, en op dit punt aller
tie, maar eene zaak, die ge- minst. Gij lwbt daartoe aan
heel de Kerk raakt. leiding noch recht; waarom 

Zelfs al \\'as e1· nooit iets dit niet erkenJ? .Nog ver
tusschen mij en Ds. G voor- trouw ik Jat ge uw Jienst 
gevallen, Jan nog zou ik ern- Zondag a.5. wlt waarnemeH, 
stig bezwaar hebben , tegen ofschoon ik nog geen tele
de wijze waarop Ds. G. de grailsch bericht ontYing 
Kerk be~ttmrt Uw d'en.qfw. 

Ik kan in 2 'voorden uit- I M. J. GODDEFROY. 
drukkèn wat ik bedoel: er Ds. G. heeft zoo spoedig 
heersebt hier wano,.de en lhij kon een Kerkeraadsver
willekeur. gatlering uitgeschreven rn 

\Vant-hierop lette ieder! inmiddels Ds. poelstm de 
-ik zeg niet, dnt er finan- gelegenbeid gegew:n om in 
cieele onregelmatigheden een paar weken wat te be
voorkomen-maar er is naar I koeleu en tot zich zelf te 
mijne rneening in het beheer komc:n. 
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,geen behoorlijke orde En Den negencien dag van 
~:Joor het feit, dat er nooit re- October kon hij pas terug
kening en ve:ranlwoo-rding aan 1 keeren en den elfden Octo
dc gemecuten geschiedt is er ber was een vergadering 
onder onze ledengecofin anti- van mt Durlnm telegrafisch 
eel vertrouwen. Dit is te ver- en per brief uitgeschreven. 
helpen door de gemeente De aandacht wordt zeer 
in alles te erkennen; eengla.s- bepaald gevestigd op den 1 te 
helner financieel beheer in regel v .. n het bo\'enst:Jande: 
te voeren; geen er lei uitga ven "EI et is geen perMonhj ke 
te doen, dan na behoorlijke kw~tie" zrgt Ds. p. maat een 
machtiging van den kerke- zaak die ,.e yeheele kerk raak ·. 
raad en alle inkomsten on- Duur zit 'rn de knoop! 
middelijk afte staan aan den Dat Ds G. de /;,erk b stum·t 
administreerende diak<'n; die is eenvontlig een omerunt
wederom alles op de Dank woordelijke en grievende b -
moet plaatsen ten name schuldiging tegen de • "ed. 
<>nzer gemeente-en zich Herv. l ·~rk-zoowel t gen
nooit uitgaven mag veroor- over de yersdüllende Leera
loven, zonder ciaartoe m:<ch- ren, als tegenover de kerk
tiging van den kerkeraad te be tnren. 
ontYangen. Als iemand, een der Lee-

Het gemeentefonds moet raren zoo1bnig de achting en 
.geheel ingericht worden de liefJe Yan de groote meer
naar het voorschrift van I derheid der Gemeenten heeft 
onze kerkwetten op pag 33 rnogen winnen dan wil dit 
terwijl ook het Predikant"'- nog niet zeggen, Jat zooJa
weduwenfond · niet ~!echts uig men eh daar·om Pan' 
in naam, maar inderdaad Le- ~ moet zijn; daaruit zou voor 
hoot't te bestaan. een ouLeneveld hri ten-

\Vanneer men nu t:ollec- mcn!l.ch alleen \·oortvloelen, 
teert vou· het weduwenfond Jat zoo iemand de kun ·t vet'
of boeken uitgeeft ten voor- taat van te dienen en harten 
Jeele <laarvan, is dit toch J te winnen: en i hij hri tP.n
feitelük een leugen, want leeraar Jan in de eer. te 
dat fonds begtaat niet. plaat' voor zün Heer en Ko-

In art. 13 § ~ H. UI onzer ning. 
kerkwetten wordt bepaald. \\' onde,'baar doet het mij 

"Aan den kerkeraad is op aan dat in dit gansch Libel 
ged.ragen het houden van van Ds. poel tra-ell onder 
regtstP.rs. àl die die menigte grieven 

A van gedoopten, <Yeen enkele voorkomt, die 
B van lidmaten, zoowel gee telijk i , rakeadt~ de eer 

de of beliJdenis des gcloofs van Jezu bri ·tu -door 
zijn aangenomen, als zij di' eigen ehuld en ellende be
hunue attestati hebben in- rokkeutl. 
gezonden. \\ anueer een of andere 
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0. van kerkelijk in het zaak van een i~ fonds ande1·s 
bu\\'elijk bevestigden. 1 of beter moet "·orden inge-

Kn zijn die registers - richt staat het elk lid der~ 
vetrouw bijgehouden?- tJij Gerneentt• vrij duarorntre11t 
Ds. G. aan huis Ook tijdens langs den wettigen weg po
zUnc soms wekenbnge af- ging,•n aan te wenden Al'h 
wezigheiJ. Komen Je men- dat Os poelstm on~ to~h 
scheu bij mij om een extmt·t geholpen badJe om alles ten 
uit het doopregister of een beste te keeren vuor onze 
attestatie: dan moeten zij Kerk, in plaats van alles 
steeds wachten totdat Ds. G. te gebrlliken om ous sl·~cht 
teruakE>ert, of ik moet, tegen te maken. Dan had hij ook 
mijn ge\veten in, certificee- mE>de kunnen werken om 
ren \Vat ik niet certi!iceeren ons \Vednwenfonds weer 
kan, dat uit het register terug te krijgen; ofsdwon 
blij kt, dat die of die lidmaat hij nog altijd lid is geble
is, enz ven van het Prr~dikttntswe-

\Vaar-om bevindt zich het duwenfonds in Ilolland
geheele kerkel~j kc urehief van WPI k voorrecht de oud
llibt in riL' cousistoriekarner· ste leeraar \'Ct'stoken is ge
onzer Kerk in goed geslot0n bleven omdat llij de eerste 
kasten, waurran de beide wa. cl ie toen ging naar ecu 
predikanten een sleutel heb- in Holland !zcnoegm:ttn on
ben ? bekende Kerk. Maar toen 

Volgens art. 18 ~ 3 tt. Ill 
onzer Kerkwetten vergadert 
de Kerkeraad jaarlijks ten 
minste \'ier malen, bij gele
genhE•id vuu het nachtmaai 
en voorts zoo dikwijls de 
omstandigheden het verei
schen. 

Ds. Sp. kwam was de weg 
gebaancl. 

Die registers van ~edoop
ten, lidmaten, enz. worden 
geregeld bijgehouden en wel 
zoo, dat zeker geen kerk in 
<b Z. A. Rep. dat keuriger 
en secuurder doen kc.m. De 
bewijzen zijn voorhunclen. 
Waartoe nu wlke verdacht-
rnukenrte vrauen? En dat 
vun een man, die hier pas 
komt kijken en die is uit
gezonden tot hulp v m den 
tegenwoordigen staanden 
leeraar in de N~cl. llfl'\'. 
gemeenten te Pretoria, ~1icl· 
delburg en Standerton. \\..ut 
heeft het geweten daarmede 
uit te staan. Help toch 
liever als een man de din
gen recht niet slecht te maken. 
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Ook op dit gebied is er 
groote willekeur. Hoofdza
kelijk komt dut hiervandaan, 
dat Ds. Goddefroy zijn recht 
als Voorzitter handhaaft, ook 
terwijl hij afwezig is en dus 
niet duldt, dat er zonder zijn 
presentie een vergadering 
gehoudeTJ. "·ordt, terwijl toch 
art. 37 van de Dordtsche 
Kerkorde voorschrijft: 

»>n alle kerken zal een 
Kerkeraad zijn, bestaande 
uit dienaren des Woordsen 
ouderlingen, dewelke ten 
minste alle weken eens te 
samen komen zullen, alwaar 
de ctienaar des \\1 oords (of 
dienaren zoo daar meerdere 
zijn, bij gebemte) presidee
ren en de aclie regeeren zal! 

Derlml vc waar meerdere 
dienaars zijn, daar nemen 
deze !Jij beurte het presidium 
"aar, en werd dat in onze 
Kerk gedaan, dan zouden de 
zaken veel geregelder· alloo
pen en tle Kerkeraan ver
gadermgen niet behoeven 
uitgesteld te worden totda.t 
de praese. thub is. 

Ook bij 't beleggen der 
Alg. Verg. is dezelfde wille
keur - 't geschiedt eenvou
dig wanneer de Voorzitter 
't goed vindt. En ook al 
prote teert een ·geheel dis
trict daartegen, en ook al 
kan dat district zich niet 
laten vertegenwoordig n, 
gelijk bij de laatste Alg. 
Verg Ru tenburg en ~Iarico 
dan wordt toch de vergade
ring maar doorgezet. 

Hoe 't met de t•rijheidmn 
spreken op al onze vergade
ringen gesteld is, blijkt <lui-

Niets ~an aan! Nimmer 
is een vergaderin er e:eweigerd 
tijdens mijne afwezigheid. 

Hoc jammer, dat D ... p. 
dat toch nooit heeft te ken
nen gecreven, ho aaarne zon 
ik h m om dPn anderen 
hebben laten presideeren. 

Maar hooamoed verblindt. 
De Kerkeraad vcrgarierin

aen worden wel dcgelij k 
gehouden en wat de aecom
binecrde gemeente Pretoria 
c.a. betreft zeker wel twaalf 
maal in het jaar. 

Ds. p. is nog zoo op en 
top onkundig in onze ver
houdingen, dat hij prekcnrle 
van de ~. Il. gemeente Yan 
Pretoria telkens denkt aan 
het dorp Pretoria en geheel 
het di trict buiten rekening 
lan.t: 'n dit k nn t voort uit 
onkunde en onervarenh •id 
omdat hij nog niet weet, 
dat hier b.v. nooit op het 
dorp een Hervormd leeraar 
zon g wee t zijn. al <I ge
meente buitendorps niet zo<> 
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delijk uit het medegedeelde. , st:mf.vastig en trouw was 
Zoolang wij met Ds. G. in blijven staan. Ds. Sp. weet 
een schuitje varen, zijn \yij nog niet. ctat d~ uo~pen .!n 
lieve broeders; maar met Je Z. A Republiek e1genh.1k 
zoodra wagen wij een tt>w·n- ,vreemdelingenplekken' zijn, 
overgestei<.fe opinie te ver- die gelukkiglijk volstrekt 
kondigen of de voorzitter niet den toon a..'l.ngeven voor 
maakt zich boos en beleedigt het land. Da meeste Pilende 
u totdat gij zwügt, of ver- , in Kerk en Staat g?-at uit 
zoekt protectie van de ver- van de dorpen. Inrhen Ds. 
gadering. Ook hier de grofste Sp. deze dingen kon zien, 
willekeur, die de Kerk op zon hij niet zoo vuihardig 
bedenkelijke wüze in gevaar hebben geschreven als thans. 
brengt, doordat zij dusdoendE; 
met handen en voeten ge-

1 benden wol'dt aan één man, 
terwijl wij allen voor GoJ 1 
hebben te verantwoorden 
hoe de zaken gaan. 

Ten opzichte van de Doops- AlwePr omYaarheid en 
bedicr.ing geldt dezelfde leugen ! 
klacht. Ds. Goddefroy gaat De Doopsbedienin()' heeft 
nog maar stee<ls voort den plaats in Pretoria precies 
H. Doop te bedienen na als buiten Pretoria en 
aLloop der godsdienstoefe- overal :: leiers in een open
niogen in het kerkgebouw, bare vergadering der Kerk, 
of in de huizen van gemeen- I onmiddellijk na de gods
teleden Ook ik heb, hoPwel dienstoefening. 
onder protest dat geciaan, Dit is van den beginne 
bocwel ik herhaaldel\jk den af door mij alzoo gevonden 
H. Doop in de samenkomst en in overleg met denKer
der gemeente bediende, om keraa(l alz·)O gehouden en 
daardoor een Kerkeraad - zou ook moeielijk anders 
bfslnit uit te lokken. Onze kunnen, omd:.tt dan op het 
Kerkwet bepaalt in art. '10 dorp de menschon zouden 
(§ :1 tt. lil) dat de Doops- gedwongen werden eiken 
bediening nut anders dan bij Zondag te blijven, want 
de openlijke b~j~enkornstcn, in onder den nazang weg te 
tt>genwoordigbtid zoo maar gaan vóór den H. Doop is 
immer mogelijk Jer beide 

1 

in Transvaal ongewoon en 
ouders, op de meest indruk- ongepast. 
wPkkcnde wijze plaats hebben. Niemand heeft echter Ds. 
Het doopen buiten Zondag Sp. kwalijk genomen ~l hij 
en aan huis zal den leeraar het anders begeert en ander" 
vrijgelaten worden, wanneer doet; maar laat het dan zijn 
hij Jaartoe noodzakdijkheid I in overleg met de gemeente 
vindt. zelve, door een gemeentebe-
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Derhalve kerkdoop rPgel J sluit b.v., en laat dan toch 
huisdoop uitzondering - · een nieuw en jong predikant 
terwijl 't hier in Pretoria zulke ctingen met be chei
omgekeerrl is: huisdoop regel denbeid voorbreng(•n in zijn 
en kerkdoop alleen in zooYer- Kerkeraad. Zulke dingen 
re, dat zij in het kerkgebouw zijn geen kwe:ties, tenzij 
plaats vindt wanneer de ge- iemand ze daarvan wil mtt-

meente weg is. ken. 
De Dordtsche Kerkorde Is dit nu een grief om op 

bepaalt in art. 5G: te noemen, al cleze pr~::cli-
»Het Verbond Gods zal kant moedwilli(J' zijn wettig 

aan d' kinderen rler Chri - contract breekt, zijn oncler
tenen met den Doop, zoo teekende belofte chendt en 
haast als men de bediening de gemeente de lleeren 
deszeiven hebben kan, ver- YCJ treedt. 
zegeld worden, en dat irt de Onwaarheid is wat D .. 
ope11bm·e verzameling, wanneer :p. zegt; de beele w(\rl•ld 
Uod~ 1Vuo1·d gepredil:t 1vurdt. kan het eretuigen hU ons in 
Doch ter phatse waar niet Pretoria (zoowel dorp als 
zoovele predicatiën gedaan buiten) hebben alle OoupbL
worden, zal men een zekeren dieningen "·el detrelij k plaat 
dag in de week verordenen in de vergadering d ~~· ket·
om den Doop extr:1-ordinair- ken en sleciJts bij uitzonde
lijk te he licnl'D, zoo noclt- ring, alleen bij behoorlijke 
thans dut 't zelve znnder O]lf!U \'en van redenen, aan 
predikatie niet geschiede." d • huizen. 

En wat de noodzakelUkheid Ik kan bewijzen dat b.v. 
betreft, waarvan onz Ket·k- gedurende het jaar J .. 7 in 
wet spreekt, de opsteller van h ~t <li , trict Pretoria. zijn 
ciat artikel heeft zeker voor gedoopt in het miri<len der 
de aamlacht gehad het voor- genwente 11 kinderPn, 
schrift nit de Post-Acta der waarvan slechts 13 aan huL. 
Dordt che ynodc, zitting en van deze dertien t'ijf doot 
140: Ds. Sp. :elf. 

, , ltfen zal à en dno p aan k:ran ke 
k nderert nf zieken buiten de 
Vergadering der Kerken niet 
bedienen dan in zre1· grooten 
nood en dat met voorweten 
en in 't bijwonen des ker
kc'raads. 

De uitzondering geldt dus 
alleen voor zeer 1 rnMige zil'l·tr. 

Doch bij ons in Pretoria 
hebben alle Doopbedieningen 
plaats b11ifen de ?'l'l'qadrri11gen 
der kerken, en dit leidt tot 
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.groote minachting van het 1 

Heilig Sacrament 
Ook hier: wanorde en wil

lekenr! 
Ook wat betreft het Heilig 

A vondmaal dezelfde klacht. 
Volgens onze kerkwet art. 
10 pau. 8. brhoort het regel 
te zijn, rlat het Heilg Avomi
maal telkens na voorafgegane 
voorbereidingspredikatie ge
regeld viermaal des jaars 
gehouden worde.' 

In de buitengemeenten 
k:m <lat. niet viermaal. In de 
plaatselijke gemeente Preto
ria kàn het niet alleen, maar 
moet het ook gesd1 ieden, 
omdat daar elken Zondag 
dienst is. 

\Vat leert nu de ervaring? 
Verleden jaar vau :Jfei- Onu·aarlteid al wederom 

December is er geen Avond- wat hier staat geschreven. 
maal gehouden, en naar mij De vershgen der ver ebii
verteld i , vóór m\jne komst lende Gemeenten zullen uit
ook niet, omdat Ds. G. dat wijzen, dat b.v. in Pretoria 
liever niet meer deed in het (Di trict) niet slechts gere
schoolgcbouw Y:tn den Heer geld v-ier- maar zesmaal in 
Louis. WU hebben toen met het jaar AvondmaalsYiering 
Kerstmis A vondmaal gehad gehouden wordt. :Jiaar die 
in het nieuwe kerkgebouw. , vreemdeling heeftzich waar
Met Paschen was er bedie- schijn lijk weer vergist door 
ning; maar .het September- als wij van Pretoria spreeken, 
A vomlmaa.l 1s weer vergeten en ket aan bet dorp te denken. 
en als wij nu met Kerstmis 1 JammP.r, dat hij daardoor 
Avondmaal krijgen, dan is de waarheid alweder in het 
er dit jaar maar tweemaal aangezicht slaat· en grie
en verleden jaar maar ééns vende beschuldigingen uit
Avondmaal gehouden . brengt tegen de Kerk, die 

·waarom houdt Ds. G. zich hij zou komen helpen. 
niet onvoorwaardeli.ik aan 
de kerk\Yet? Heeft ZI!:w. niet 
beloofd zich in alles overeen-
komstig onze kerkelijke re-
glementen stiptelijk te ge-
dragen? 

\Vat het godsdienstonderwijs 



103 

betreft,- uit het voorga'lnde 
blijkt duidelijk, dat Ds. G. 
mij, toen ik dat. op een 
beteren voet wilde inrichten 
voortdurend daarin gehin
derd heeft - belemmerd. 
{)ok voor zi~kenbezoeken h11,is
bezoek vond ik geen samen
werking. 

Ook vnn de toepassing der De beschuldiging omtrent 
kerkel~i ke tucht wordt geen onze kuk"lUkfl tucht i om·er
behoorlijk werk gemaakt. !'Choonba.ar. Indien in •eniae 

Bij ge n enkele Avond- k 'rk, dan kunnen onze k<>rk
m!l.alsviering heefter er, voor boeken bewijzen, dat wij in 
zoover mij bekend is, censura onze kerk, naar de mate van 
momm plaats. Is er dan nooit het licht en de Gellade on 
ePns iemand naar wiens Zè- gesellonk n, 'vel degelijk 
del\i k gedrag de kerkemarl tuchtzaken geref!eld behau
eerst een onderzoek moet (leien en lil et ernst toep:tssi::nl. 
instellen, vóór hij of zij tot Foei - waarom onze kerk 
het A von(lmaal kan worden zoo onnoodia lecbt gemaakt. 
toegplaten? \\ ordt bij ge- I het ni~t droc,•ig en op
rucbten over iemands gedmg merkelijk, dat deze zelfde 
nooit eens een flink or;der- zware be~chuldiain(r onmid
zoek ingesteld, om de laster- del1ijk tla.arup door en ge
praatjes zoo mogelijk den heele kerkvergaderincr van 
kop in te drukken of de over- de enkel Gereformeerde k •rk 
treders in liefde te vermanen wor It overgenomen en on 
- of indien zij niet luisteren naar het hoofd gesJinaerd? 
willen met gestrengheiu te Is D . Spoelstm daarom in 
eensureeren? Holland door mij afgebe1leld 

Hot meest acht ik mij en hier de • '. H. Kerk tot 
echterbezwaarddoordatonze hulp O'ezonden, door en van 
kerk niets hoegenaamd aan w ~ ae nde vrienden der , 'ed. 
Zendings-arbeid doet, terwijl He~v. Kerk in Holland 1 
een pr •diker, die vermaand 
tot getrouwheid aan bet 
\Voord God op geniepige 
wijze is bdmndeld. 

Ik wil geen Predikant zijn 
in eene kerk, die aldus on
trouw is aan het \Voort! des 
Jle~ren. ~fen moet Gode meer 
gehoorzn.men dan rle men
schen. Nu b •n ik in 't ge
heim gehindPrd en g plaa~d 
over mijne zending liefde; 

De Zending. arbeid! 
!\u ja, laat D . Sp. zich 

op 1lat punt onomwonden 
uit. preker1. Onze kerk heeft 
haar eigen stanelpunt t n 
aanzien van de kall'erB en de 
lwiden bevolking· al wat 
zweemt 1w.ar g ·lijk telling 
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maar ik wil weten, zonder wordt door h~ar beslist af
eenige omhaal, of een Die- gekeurd, en op goede gron
naar des Woords in onze den. Wil nu iemand, die 
kerk zwijgen moet over de hier pas is, ons daaromtrent 
Zending, ja dan neen. de wet voorschrijven, en op 

Laten de kerkbesturen trouwe, goerle waarschuwin
flink genoeg zijn, om positief gen antwoorden. "ik zal door 
te verbieden, dat een predi- mijn eig8n oogen zien," clan 
kant zich metzendingsarbeid antwoorden wij eenvoudig: 
bemoeit of op eenigerlei goed, sluit u aan bij de 
wijze steunt. Alleen reeds K.3apsche kerk, waar die ge
dat besluit - afgeschêiden lij kstellmg in beginsel allan o
van al het andere- zal voor is aangenomen. ga naar den 
mij voldoende reden zijn om wP-nsch van uw hart ... de 
de 'eci. Herv. kerk in cle geheele ka!l'erwereld ligt voor 
Z. A. R. voor goed den rug u open-en verkondig dezPn 
toe te k~eren. creaturen het l<:vangelie; 

Wil onze kerk werkelijk maar doet het clan zóó, dut 
eene christelijke kerk zijn. ieder kan zien, het is innige 
clan zal 't mij een voorrecht overtuiging; dn.t is niet tegen 
en een Pr.r zijn, haar zoo\·er· de beginselen van ePn volk, 
te helpen brengen, dut wij dat goed en bloed hèeft g~>
ons eerbie·Jig buigen YOor ofl'L'rd om gelijkstelling te 
het \Voord Gods en ons zoo ontgaan en vrij en ona.fhan
getromY mogelijk honden keiijk in Kerk en Staat te 
aan kerkwet en belijdenis. kunnen zijn. 

Wil zij daarentegen de Ga, waar God u wijst. 
menschen meer aehoorza- .Maar eindig dan niet met 
men dan God,- dan zal elk te dwingen: llc wil alleen np 
rechtgeaard Evnngelie-die- Pretor-ia zitten. Misschien zon 
naar haar verlaten. Zij valt Johannesburg mij ook wel 
dan in pnin - en zij ver- gevallen. 
dient niet beter. I 

Mannen broedars, met 
grooten ernst en onder bid
denel opzien tot GoJ. heb 
ik u geschreven. 

Anderhalf jaar heb ik 
onder m isstamlen gezucht 
en geleden. 

Vàn uw antwoord hangt 
het af, of ik aan het ver
zoek van talloos velen onz ·r 
leJ.en in en buiten Pretorià 
zal kunnen Yolduen on op 
mijn besluit te doen terug- , 
komen. 
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Muur ik eisch algeheele 
gehoorzaambeid van Gods 
Hciliu \Voord, algeheele on
derwerping aan Kerkwet e_n 
belijdenissc:briften-met d1e 
luttele uitzondering, die be
trekking heeft op de Staats
kerk!-en (lttt niet slechts 
voor de leden, maar' ook 
voor de KerkerJ.clen, ook 
voor de K ·rkuesturen. Een 
buigen voor de sonvereiniteit 
des IIeerer1 lleeren! Yan de 
kl.•inste tot den grootste 

.Mijn ontslagneming i::; 
gt·L·n scn8atiebericht om de 
mensellen n:l:U' de kerk te 
lokken, gelijk ds. Goddefroy 
van deu k:.tu el heeft gelieYen 
te la ten. 

1 reen, maar het is een 
con.scientic-kreet terren al \Y<Ü 
in onze kerk niet is naar 
Gods heiliaen wil. 

Ik ben door dit alles diep 
geschokt. Mijne erezondbeid 
en die mijner lieve \Touw 
he ·ft door aJJ 'S zeer geleden. 

Toch wil ik nog liever te 
gronde gaan, dan nog lan
ger te zwijgen. Voor alle 
medetie lingt.n in dit rap
port, die mij bewezen WOI'

den onjui t te zijn ben ik 
bereiel openlijk in mYe ver
gadering excuus te vragen. 

l\laar aan U is het de \Yat die onUag aanHage 
'~aarheid onder de ?ogen te is, belrijzen de stukken, en 
zten, zonder: aanzten de. de Jaden van d . SpoeLtra 
persoons Dre ons oordeelt zullen een en ander nog na
I'> dt> Ueere. Onze G:od ze- d ·r genoegza..'lm toelichten. 
g1me ~me bera!lds!aamgen.! Uw dw. dienaar, 
tot hetl onzer I. erk, tot heil ~I J GODDEFROY 
van Land en \ olk ! · · · · 

Uw dw. Broeder, Pr toria, April, 1897. 
(w.g.) . ~POELSTRA. 

Pretoria, ü Oct. 18ü7. 



AFSCHRIFT van het Besluit der Alg. Verg. in 
zake het verzoek van den Kerkeraad van 
Pretoria c.a. om advies ontslag-aanvrage van 
Ds. Spoelstra. 

De vergadering gehooru hebbende cle toelic.;htiug op 
Art. G der Agenda : 

gezien het besluit der vcrgadering d.d. 1- April 18C)~, 
waarbij is bepaald, dat Ds. Spoelstra beeft opgeltonrlen 
te z~in lidmaat der Ned. Herv. Kerk in (le Z.-.\. Rep.; 

besluit te advi ecren, Jat get>n attest als in formule 
C en D aan Ds. Spoelstra kan gegen:m worJeu. 

Pe vergadering gehoord de discussie over punt G 
des Agenda : 

gelet op het besluit der vergadering, dat gecne at
testen kunnen worden uitger~ikt aan iemand, üie ge
broken heeft met de kerk: 

is van oorcleel, dat waar formeel geen attest kan 
worden gegeven, Je ke "kera::ul van Pretoria op verzoek 
van Ds. Spoelstra zal kunnen certifieeeren, (bt ZEw. uiet 
om eenige onzedelijke daaJ zijne atte::;ten uiet heeft kunnen 
verkrijgen. 

Voor copie conform. JAC. \'A~ BELKUJ[. 

Uit No 82 van het Kerkbl:ld dar Cer. Kerk in Z.A. van 
Dinsdag, 25 §:ebr. 1898, 

Op verzoek nemen we het volgende over uit het 
Groninger Volksblad '17 December 1807. 

Iets naar aanleiding van ltet op de laatst gehovdene ynode 
verhandelde over Doop en Belijdenis. 

Dat wij (G.V.) daarop nog eens terugkomen heeft zijn 
oorzaak in een brief, dien we deze week ontvingen en 
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met weglating van de namen der personen hier weer
geven. 

. ..... -1:3 December -1897. 

ZcCi' Geachte lierder en Lw·arrt'. 

Volg>ms de door ons acmaakte afspraak dat ik ...... 
belijdenis zonde doen, bob ik daartoe 11og treen nijheid 
gevonden. 

\Vel Eerwaarde Heer, misschien is het u bekend dat 
......... tut de Gereformeerde Kerk is orer·~egann, 'tt 
wel om reel 'n van lwt laatst gr.no:nen hesluit ·Ier 
Synotle, dat men zondet· gedoopt te zijn toch wel zijne 
belijdenis mocht doen, wat geheel in strijd is u1 ·t Gods 
\Voord. 

Ik ben niet veel met de kerkelijke toèsfanden he
kent!, en d<utrom vcrzoek ik u, mij <.l.:taromlrent el'nige 
inlidltingen te willen ge\'en 

Hierop werd door mij ltet volgen1l geant\\'oord: 

'k \Vil, om het niet te rergcteu, u mn.ar terstond 
antwoorden. 

Dat de ynude van dit jaar een besluit zon genomen 
hebben, "dat men zonder gedoopt te zijn toch wel zijn 
belijdenis mocht doen", is t·ol.·trekl 011!caa•. De rneer.ler
lwid dier Synode was van tnceninj!, tb.t llf't niet noutlip; 
wa. een nieuwe bepaling daaromtrent te ll1ak.'n. aangezien 
het Y:l.ll zelf spreekt dat Doop en Belijdeui. uij elkander 
behooren .• 'ommige orthotlo:e ledt>n der 'ynude, evcnal 
vele Gereformeerde belijders in onze Kerk, uchtten het 
zelfs ongeoorloofd iets voor te schrij \'en, wat door onze 
cra.n::;che Belijdenis reeds voorgl'schre\·en 11 crd. 
n Dat nn door vele personen menigmaal in strijd met 
die belijdenis gehandeld wordt, hebben "'e al vij ft1g jaar 
en langer geweten; maar ook dit Jat bet in onze Kerk, 
als in alle Kerken, ingeslopen bederf geen reden voor 
ons mag zijn om haar te verlaten, terwijl we ons te 
houden hebben aan 't geen bijr. door den Heer aan de 
nog levende leden der gemeente te Sardis bevolen werd, 

I 
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m'et: verlacet die doorle gemeente, maur: ve·,·sterkt het ove
rige dat sterven zou. 

Zie Openb. 3:1-5. 
Ge moogt aan wie u op Gods \Voord willen wijzen, 

wel eens vragen wuar tiat \Voord ergens beveelt de 
kerkelijke gemeenschap, waartoe wij door geboorte of 
ook door vrijwillige toetreding behooren, om het daarin 
tijdelijk heerschend ongeloof, of om daarin voorkomentie 
ongerechtigheden, te verlaten, zoolang men daarin nog 
de vrijheid heeft niet alleen, maar ook geroepen is, om 
te spreken en te leven overeenkomstig 't geen dut Woord 
ons persnonlijk gebiedt. En dan houdt ik mij ten zeerste 
aanbevolen voor de mededeelinQ' daarvan. 

\Vn.nt als u bijv. gezegd rr10cht wortien, dat er in 
2 Corinthe 7 vers 17 staat: gaat uit en scheidt u af, dan 
zou men daarbij moedwillig vergden, dat die woorden 
niet bedoelen een nitgam uit en zich afscheiden vu.n de 
toen ook al diep bedorvene en verwarde gemeente vau 
Corinthe, maar een zich afscheiden van tie gruwelijke 
Corinthische 1.uereld. 

Doch reed:) g<"noeg. Het best zal zijn dat ge mij be
paalde wagen doet, zooals ge dat zoo vertromvelijk nu 
reeds deedt aangaande 1len Doop. · 

De Gereformeerde broeders mogen wel bedenken, 
dat het niet genoeg is voor de waarlvid te zijn, maar dat 
zij ook behaoren te wandelen in de waarheid. 

Dat ge,·e de God der \Yaarheid ook U en ons 
samen te doen! 

Met vriendelijke groete en heilbede. 

\Yij deelden ook dit antwoord mee, om wat we daar
in verzochten nog eens onder de oogen te brengen ook 
van andere leden der gemeente. \Vie te klagen heeft 
klage, en wie iets te vragen heeft, vrage; terwijl we 
gaarne naar ons beste weten daarop willen antwoorden. 



RAPPORT van de kommissie, zooals goedgekeurd in en door de Alge
meene Vergatlering der Xederduit! che Hervormde Kerk 
in de Z.A.R. zitting gehouden hebbende te Pretoria. op 
den :-JOsten Maart 1898 en volgende dagen. 

ewc kommissic betfoemd om u te rapporteeren: 
o. Over den brief van den &riba der X ed. Ger. Kerk inZ. Afrika, 

Kaapstad, IQ X ovember '97; . 
/,. De missievc van den scriba der Ned. Herv. of Geref. Kerk in de 

Z.A.H. dd. Pretoria, 4 Jan. '98. 
r. Het uittrek ·el der notulen van de Algem. Verg. der Ger. Kerk 

in de Z.A.R. dd. Pretoria., 25 Jan. '98, 
heeft de eer het navolgend 

RAPPORT 
aan uwe vcrgadering voor te leggen : 

\' ooreerst: 
Cwe kommissie, inzage geha(l hcbbe1111e van den criba der Xed. 

Ger. Kerk van Z. Afrika (Kaapkolonie dd. 16 . ·ov. '97), als antwoord, 
dienende onzerzijds <ld. 4 Maart '07, aiR ook van het antwoonl v1ut den 
Jo~rw. ,'criba der Ned. Herv. Kerk in de Z.A.R. dd. 15 Jan. '98: van oor
deel zij tule, dat de zaak als afgedaan mort worden beschouwd, beveelt uwe 
H. Eerw. Ver~adcring aan, eerst.gemelden brief \'OOr kenni ge ving aan te nemen. 

'l'en tweede : (B) 
'l'en opzichte van het besluit der Algem. Verg. der ~ed. Herv. of 

Ger. Kerk in de Z.A.R. is uwe kommi,sie van oordeel het volgende 
te moeten rapporteeren : 

de wettige titel onzer Kerk i. niet de thans he't:w.nde Hervornule 
Kerk: maar de Ned. Herv. Kerk in Z.A.Il Wat aangaat de bewering 
ub a "dat wij eens vereenigd waren en de than be.'taande Hen·. 

Herv. Kerk zich van ons heeft nfge~ heiden kan uw commi: ie niet 
toegeven, dat wij een nieuwe Herv. Kerk zonden zijn: maar int<>J!endeel: dat 
wij in d~en mn strijd voldoende hebll<'n i:Jewezen te zijn: "de oude, echte 
Xederd. Herv. Kerk van de Z.A.H.: voor welk beweren wij ons ontler 
meer beroepen op de bekende uitspraken van het Hooggerecht hof in dit 
land in de Kerkuken van Trichard. fontein en HuRtenburg. 

Wat nnlli(Mt de bewering nb f, (Ie ged.) "dat er in de X.H.K. in 
X ederland (Hullancl) leervrijheid he. taat, merken wij op, dat dit geheel 
r,ngegroud tm onbewezen i ; 

l·we komrui. sie maakt er 11 opmerkzaam op, dat in de N'e•l. Hen·. 
Kerk in Ilolhuul dezelfde beroep~hrief, naar vorm en inhoud, al. in de 
Ned. Herv. Kerk hier te lande, door de lreraars moet worden onderteekend 
hij de aanneming van elk beroep; 

t n dat in clezcu beroepsbrief o.m. voorkr mt: ,,dat de beroepen pretli
knut tot de gemeeuw overkomt om door lrer en voorbeeld, bestuur en 
opzil·ht alle te doen wat een herder en leeraar overeenkomRtig (iod,. 
Heilig Woor1l hetaamt: inzonderheid door het verkondigen v1m het E\'1\11-
gelil'. het bedienen van de H. Doop en het 11. :\vond maal." 

r WC kom mi ~ie kan niet ontkennen dat Cr mogelijk Jeernren in de 
de Xetl. Herv. Kerk in Holland zijn die naar de Schriften niet prediken: 
evenals het l'en feit i dat er vroeger in de Ned. Ger. Kerk in de Kaap
kolonie, waaruit de Ne<l. Herv. to ·h Ger. Kerk hare leertl.:l.rs beroept, on
rechtzinnige leeraren waren en dat die later nog aldaar kunnen gevonden 
•orden: maar dit geeft nog geen recht om te zeggen dat aldaar leen·rij
heid be.'taat, zoo min ui. uit het feit. dat er in eenige kerken leeraren zijn, 
die zil'lt in het leven vrijheden veroorJo, en, mag worden af.,.eleid dat in zoo
danil{e kerk leven vrijheid heerscht. 

Wat aangaat tie bewering . ub b (2e gedeelte) "dat een moderne 
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onze formule van legitimatie met een goed geweten kan üllrterschrijven" 
moeten wij opmerken, dat onzes inziens, een moderue dit onmogelijk met 
een goed geweten kan doen, omreden hij moet vcrklaren : .,dat hi.i de 
leer overeenkomHtig Gods HeilifS Woord iu de formulieren van eeuigheid 
der Xed. Herv. Kerk, nl. de :\ederlandRche geloof,;belijdenis, de Heidel
bergsche Catechismus en de Dordtsche leerregels, vervat, gelooft oyereeu
kom tig Gods woord te zijn" en het algemeen bekend iR dat deze belij
denis geheel in strijd is met de beginselen der modernen. 

Ten O\"erYlve,le merkt uwe commi8sie op, dat het haar verwondert 
dat eeuir::e leerrutrs der 1'\ed. Herv. Kerk, o.a. ook de onclerteekenaar vau 
de ons toegezonden brief, dit formulier hebben onderteekend en jaren lang 
onder dit formulier in de Xed. Herv. Kerk heLLen gecliend. 

Wat aangaat de bewering sub /, (3 ged<>elte) "dat er veranderingen 
en wijzigingen zijn gc:;r,tcht in ons "Dierbaar Kort Begrip", door een OllZer 
leeraren, bewi.i~t w >g niet dat die verauderiugen en wij zingen, geen ver
beteringen zouueu kunnen zijn. 

Dat rle bezwaren indertijd door D:;. Bo ·man er tegen iu"ebrnrht, 
voldoende schijnen weerlegd te zijn in het wrweerschrift van d .. Goddefroy 
getiteld: "De kerkkwe .. tie geen leer- maar een levenRkwestie", pa
gina 113, aangezien Z.Eerw. dR. Bo. man nooit is ingegaan op de uitnoo
tligiug Z. Eerw. door ds. Goddefroy gedaan, met rle volgenrle bewoordiu~e11: 

Kom ds. Bosman, laat on. deze zaak nu eens mtwnelijk op echt g 're
formeerde wijze behanclclen. Het i~ voor mij, zoowel als voor de 1\erk, 
die ik de eer heb nu reeels 14 jaren te dienen, een leveuskwrstie. lk 
noodig u bij rleze gelegenheid op het allerdringend~t uit voor welke Prote
stautsch ChristelijkeAigemeenc Kerkvergadering gij maur verkiest (natnnr
lijk die uwer eigen kerk uitge. loten) deze zuak te laten besli~setc ell incl.ien 
ook maar op één enkel IJUnt door de Yergadering ~eoorrleeld wordt, dat 
in het kort begrip door mij der gemeente aangeboden, "de Bijbel is aun
geranrl"', dan ben ik aa1dond bereid het on morwaardelijk terug te nemen .. , 
Wordt aan deze openlijke en royale uituoodiging door u echter uiet vnl
daan, dan is deze zaak voor goed uitgemaakt, en weet de gemeente welkr 
\raanle zij nu voortaan aan uwe vree::;elijke be:-;chulrliging heeft te hechten." 

En ten .·lotte, dat blijkens de notulen onzer Algemeeue Kerkvergade
riw• van het jaar 1894 hlz. 4 (zie vergadering X. H. K. van 29 Mei 18!H 
deze vergadering besluit al. leerboek voor de X ed. Herv. kerk de 
voorkeur te ge,·en aan de Heidelberg che Catechismus; <laarbij het Xe<l. 
Herv. grondbeginsel in het oo~ houdend, wil zij geen dwang aan eenig
an<ler opleg(Ten: maar acht het aanbevelen,.waardig,tlat de :X ed. Hrn·. Kerk 
het ,.Kort Begrip" bij de Oer. Kerk en hij de Xcd. Herv. of Uer. Kerk 
in gebruik, mit:; niet in strij<l met Uorh Woord eu de Belij<lenis~chrifren, 
tloor onze Krrkeraden worde erkend bij het onderzoek Ha<ir de bekwaam
heid van nieuwe lirlmateu" door die vergadering als zoodanig tle ] Ieirlel
berg:;;l"he Catechicmu als leerhoek der kinderen onzer Kerk iH aanbevolen: 

DaureuboYen i:; "uw dierbaar" Kort Begrip door ds Gocldcfro.r niet 
veranderd: maar d.'. Goddefroy heeft een Kort BegJip der t'hri"telijke 
Heilsleer verkrijgbaar gc'tehl ten dien~·te dergencn, die in de X ed. Ir ·n·. Kerk 
wen:;cheu aan~enomen te worden en daarvan gebruik wen. chen te maken. 

Wat aangaat de opmerking i'Ub c "dat rle bestaande vertlraagza:un
heill tns--chen uw kerkgenootschap en het onze zon kunnen ver ·torml worden 
cl oor het over en weer prediken, dient op~emerkt te wm dru: clat het nwt' 
<"nmmi. ~ie verhengt dat zulkeene verklaring nut dl' zijde cler :X. I I. of 
t{er. Kerk i~ getlaan geworden, en <lat nwe hmunisi'ie hierhij wen.-eht te 
con~tateeren dat jui. t om die reden, dat er een betere ver b.wdhoucling-
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· 'IUllscmm de gemeenteleden van beide kerken besta, onr.ersi.ids ~ht "' 
door het over e l weer prediken der leel'IU"en an beide kerken de broe
derband, die er behoo~ te bestaan tu en de leden van Christelijke kerken. 
die al broeders behooren saam te onen, meer en meer zou worden vereterkt· 

Eindelijk adviseert uwe kommi 'e aan de Hoogeenr. Algem. Verg. 
deze zaak te laten rusten en al d oude taa kerk dezer Republiek, vol
gens &rt. 20 van de grondw~t zooals vastgesteld in 1858, lech haar leedwezen 
uit te spreken, d:Uï de Ned. Herv. of Ger. Kerk verg et bij het oord 
.. ~eid" ook dQ daad te voegen. 

at betreft het antwoord op den brief der Ger. Kerk UJ:de Z.A.R. 26 Jan. 
'98 deze brief zelf Wal slech een begeleidend brij en bij de toezending vao: 

"Een e traet uit de notulen der L1e Algemeene vergadering derGerer. 
Gemeeaten iu de Z.A.R. gehouden te Potchefstroom ()p 13 Jandari 1 ea 
olgende dagen," loodat het 'U e komm' ·e voorkomt d&t slech dit eDJMt 
oor bea.ntwoording in aanmerking komt Dit aatwoord biedt de 

eomm · ie u aan, volgenderwijze: 
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schouwen, zoo kunnen wij toch geenszins in uwe onverantwoordelijke ver
dachtrnakina van onze lCerk eU: leeraren berusten, maar moeten on:; wel 
verdedigen tegen de aanvallen uwerzijlis tegen on gericht. 

Ten tweede tot deze verdediging overgaande diene alsnu het volgende: 
'J. G chrijft als volgt: . 
, ,Gij moet wel uwe verrassing te kennen gevea dat de X etl. Hen·. 

kerk hier te lande nu met zulk een broederlijk en toenaderend schrijven 
tot de Ger. Kerk komt. 

Waarmede gij dus zelf erkend hebt dat het schrijven onzerzijd de 
kwalificatie "broederlijk'' en "toenadering" verdient. 

'I'erwijl de Ned. Herv. Kerk, aldus gaat gij voort, volgens hare wet
ten en bepalingen, Hoofdstuk III, art. 15, niet eens het lidmaat,;chap 
der Ger. Kerk erkent: en dat lidmaten die van de Gm·ef. naar de X ed. Herv. 
Kerk overgaan, eerst weer op de gewone wijze als lidmaat der gemeente 
moeten worden voorgesteld. Hoofd~>tuk III, art. 15 (volgen de woorden 
van dit artikel). 

Mogen wij u vragen: Kan uw beroep op dit artikel ern tig door u 
gemeen(! zijn? Of moet het mi,schien dienst doen om, wo eenige der 
lidmaten uwer gemeente ooit neiging gevoelen mochten om tot de aloude 
moederkerk en , taatskerk van deze Republiek terug te keeren, hen 
daarvan af te schrikken door het aanwijzen van de ge.-loten deurdie Hind,; 
vele jaren geopend is~ ·weet gij niet uit welken tij(l onze kerkwetten en 
bepalingen dagteekenen? ~och, wat blijken de notulen der .\.lgeru. Kerk
vergarlerinrr van de :\ed. Herv. Kerk in de Z.A.R. gehouden op 28 Xov. 
1888 te Heidelberg, te lezen staat (t.w. op bl(lz. 11 o.m. ): "Het voor~tel 
om art. 15, hoofdstuk III der Kerkwet te , chrappen wonlt met meerder
heid van stemmen aangenomen." ~loeten wij uw geheugen te hulp komen 
en er u up wijzen dat te~en de Gereformeerde ggmeeuteu in deze Ltepubliek 
ont~taan waren, zij bestanden uit de afgescheidenen van de :\ed. Herv. Kerk 
die toen de eenige Kerk, gelijk ook de eer~te Kerk in en van dezen Staat was. 

Kon destijds de X ed. Herv. Kerk uwe g;>meenten wel ancL~r.~ be. chomYen 
clan al· bestaande uit (Ie eerste afrre ·cheidenen op kerkelijk gebied in dezen 
'ta:J.t, in welks wondwet zelfs de bepalingen dor :\. I I. K. in dezen 'trutt 

en als 'taabikerk waren opgenomen. 
En was het dan de~tijd ·te hard dat de X cel. Hen·. Kerk van zoo(htnige 

terugkeerende afge cheideneu ei;;chtc dat zij weer op rle ~cwoue wijze als 
lidmaten der gemeente zouden wonlen voorrre!-itchl, ll'lllat zij e •nige vragen 
van den predikant en een of meer ouuerlingen zou hebben bc,tutwooru, terwijl 
daarentegen nadrukkelijk aan kerkerad en en preelikanten wo rut aanbevolen: 
dat zij, zooveel mogelijk zachtmoe<ligheid en wij ·hei(l zullen gebruiken(' 

Waarlijk Broeders, het wil on voorkomen aL.:;of gij juiHt bezwaar ziet 
in het . incl-.; lang door on~ geopend zijn van die deur, om de li1lruaten uwer ge
meenten voor te stellen als norr ge ·loten voor die<renen,die terni-(keer tot de al
oude moeder- en . taat ·kerk mochten hegecren. 

)logen wij vragen of dit een bewij · van kracht i:! Of zietgij mogelijk 
zelf daarin een bewij~ van zwakheid, en dttt gij tenminste dit argument beter 
hadt kuurren achterwege laten! 

b. Het :chijnt u vervolgen. een grieve tegen onze Kerk toe, (lat er geen 
histori~eh bewij · i~, zoover bekend, dat onze Kerk hare kounettie heeft gebroken 
met de X ed. Herv. Kerk in X ederlau cl, waarvoor door u (l1tn wordt "Cwezell 
hierop: dat de predikanten, than. (lienemle in de Xed. Herv. Kerk vau 
de Z .. \..R. direkt overkomen uit de X ederl. Herv. Kerk vu u X etlPrlaud. 

Dit lezende he1 bende wij ons verbaa:;cl over uwe onkunde. 
Heeft dan onze X oderd. Herv. Kerk in de Z .• \.lt niet hare eigene 
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wetten en bepalingen, geheel onafhankelijk van die welke in de X ed. 
Herv. Kerk in Nederland gelden? Is onze Kerk niet geheel onafhankelijk 
van de Synode van de X ed. Herv. Kerk in X ederland, en heeft zij niet 
hare eigene Algeroeene vergadering? 

Of moet missehien voor uwe bewering het bewij.· dienen, d:tt onze 
Kerk nog dezelfde belijdenis.<chriften en liturgie bezit, welke in de X ed. Herv. 
Kerk in i\ ederland gehuldigd en rrebruikt worden? ~Ia.ar dan zou imme1 .. 
deze grieve van kouneetie te heLben met de X ed. Hen'. Kerk in X ederland 
ook tegen uwe eigene gemeenten gericht moeten zijn. 

En wat zijt gijlieden slecht op de hoogte van de herkom:-;t onzer pre1Ükanten: 
Ons is het tenminste niet hekend clat al <le predikunten, tltam; dienendein 

rle ~ed. Herv. Kerk van Je Z.A.H. direct overkomen uit de X ed. Herd\.erk 
van X ederland. 

Wij meenden dat althan: D .. C. W. du 'I'oit, predibut bij de Kcd.HerY. 
Gem. van Potchet:~troom, te 'tellenbo:ch zijn npleiding genoten had en direkt 
of indirekt uit de X ed. Gor. Kerk der K.K. in onze KerkoYergekumen wa:. 

Ook moeten wij u opm rkzaam maken, clttt n blijkens de herhru1lde 
afkorting:"Xederl. Herv. Kerk" iu Xederlaud u metd u oftio.:ieelennaam dier 
Kerk se hij nt te vergis. en, daar <lie na.aru niet i· ,,de X ederf,, 11d~<che Herv. 
Kerk iu Xederland" maar de XederJuitsrh~ Herv.Kerk in Xederlaud. 

Dat het overhekend zou zijn <lat in de X ecl. Herv. Kerk i u X eder
land de groot. te leervrij heir! heerscht, en <lat genoemde kerk valseh is in le<'r 
dienst en tucht, en du:-; niet aan art. 2() der .K ederl Geloof..,helijdeni~ beant
woordt zooals gij i<rhrijft, kunnen wij slecht~ iu zu:wern' toe temmen dat het 
OJV toeschijnt te Lestaan bij hen, Jio <lezen la~ter nootlig hehben om hmme 
eigene afscheiding van genoemde Kerk te dekken, eu wien het voor de 
repntatie (de goede naam) een er docht€r rrewen. cht vourkomcu kan hare moe
der zooveel mogelijk verdacht makf'JL 

c. 'l'ot staving eu bewijs van het beweerde onder no. 2 van uw extract 
Jtoemt gij onder auderon zaken do volgende zoogenaamde feiten. 

(a) dierbare en vooruamo leer:--tukken de: geloof,.,, z JOal'i cle godhei<l 
van onzeu dierLaren Zaligmaker Jezus Chri."tus: zijn opstanding: hemelnutrt: 
enz. worden openlijk op de kaw,el:> dier Kerk in X ederland geloorheud. 

~laar eilieve, toegegeven dat dit in de ::\'ed. HerL Kerk in X C1lerland 
ge~chiedt: gaat thtu (le~e loorhenin,!.( als zooda11Îg, officieel Yan de Kerk aldaar 
ui U ~laakt art. 20 tler X cderlantlsrhe g-eloofsbelUcleuis niet nadrukkelijk 
onder~d1eid tu~:chcu de Kerk aL· lichaam waartoe zij erkent dat, voor het 
uiterlijke zel[.:; het gezebchap der hypocrieten (di. hu;chelaar:-;, >Plke in de 
Kerk Ollller de goeden vermengd z1jn, kan Lebo01·en n tus:;cheu die van 
cle Kerk zijut' Laat nu uit genoemd 29e art. <ler Xetlerl. ({eJqnf,belijclenis 
blijkeu dat tlie predikanten i u S etlerlaml, die de Godheid van J ezns ChriAus, 
onzen dierbareu Zaligmaker, Zijne op,..tanding, hemelvaart, enz. loocheneu, 
rlm~ uiet vau de Kerk zijn: bewij.t dit dan dat daarmede de Kerk waa.riu een 
«ezelschap der hypocrieten kan wezen, ophoudt cle ware Kerk te ziju ! 

Is mi.;~chien ooit wotlaui~e loo ·hen in,!.( v~m dierbare en \'uoruame leer
.tukkeu des gele of.~ door de X ed. Herv. 1\erk in~ ederlau<l al~ zoodanig ge
.-anctioneercl of gewettigd 1 Ht•eft zij dau ooit hare Lelijdenis~l'hrifteu ver
worpen' Heeft u we cigeue Ke1 k en de onze, nwduag niet nog uezelfde he
lijdeuir;schriften gemeen! Heeft uwe eigene Kerk met tie onze vandaag 
u iet nog dezelfde helijdeni~'chriften m t de X ed. Herv. Kerk in X ederlantl 
in gebruik( ln zouclt gij kunneu h •wijz n dat de X erl. Herv. Kerk in ~ eder
land niet meer overccnkolllstig har helijdenis:-;ehriften de rei ue predikati~ 
<les Evangeliums o •feut, de reine l,edicning tier . akrament n .reLruikt, gelijk 
ze Christus Îlwe~teld heeft; en de kerkelijk tucht creb~uikt om de zunden te 
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straffen (art. 29 No. 9)? Stelt zij zich niet (meer) aan naar het zuivere Woord 
Gods, verwerpende alle dingen, die <laartegen z7jn, houdeucle .Tezu. Uhr!.-tu~ 
voor het eenige Hoof1l? Wordt zij daarcloor, blijkens art. 29 X ed. lielllof1'1-
belijdenis niet nog als "de ware Kerk" gekend, wa·trran het hl ij ken~ dat:~elt'<le 
artikel "niemand vrijstaat ûch af te scheiden! Of moet een l\erk niet be'Jor
deeld worden nam hare belijclenisschriften, maar naar de af,lw,tlingen in 
hare schoot-welke Kerk op aarde is dan de "ware 1\erk(' Of z1uclt. gij -
uwe eigene gemeenten beoordeelende naar de afdwalingen in haar ~<choot, 
mis chien ook moeten erkennen dat zij niet de "ware kerk" zijn en zouden 
zij dan in da.t gevalniet nog dieper gevallen :r.ijn dan del'\ cel. Herv. Kerk in 
X ederland, die gij verdacht maakt: en die toch mre gemeenten nog nooit 
eenig zeer heeft gedaan i 

Wat betreft uw dusgenaamd hewijs onder b van uw extract, ab zou on
langs de Haawche Synocle dier Kerk in X ederland openlijk hij ~'ynodaal he
;;] uit verklaard hebben: dat de Heilige Doop, een S<lcramen t dnor onzen Zalig
maker zeiven ingesteld.niet meer essentueel of n0ocli~ zijn voor de Belijden i~" 
- zonab gij . eh rijft - dr ouwaarheid va11 deze b!'weringen,lus flc val ·ehhei<l 
van dit hewijs taat nu in uw eigen l~crkblad afgedrukt (Zie nu. 82 van het 
1\erkbhul der Gereformeerde Kerk in z.At\.. van Dinf:dag 15 FcLr. 189R. hhlz. :~ 
eer;; te kolom onder het hoofd "X c<l. Herv. Kerk" en gcteekend met letter 
V waarvan wij de lezing en overweging u in alletHleel' ern~ti'..( aanbevelen. 

~faar, Broeders~ is u u zulk een beschul<licring tegen cle X c<l. Herv. Kerk 
in X ederland in te breu~cn zon rler vooraf~aanJ degelijk onderzoek naar de 
waarheid dier be,;clmldiging niet een onwaardig veroordcelen door een zoo 
Hoogeer'biedwt>.ardigc 1\erkvcrgMleringl En lce:;t gij niet de Leschuldigin:,.: 
tegen u zelf in de berijmde psalmeu, die !!ij, met uitsluitin~ der Bvanrre]i,.ehe 
gezangen, ruleen iu rwekerkgebomven aauheft, als gij opslaat P:;. 15 \'S. 1 CU :3 . 

.. Wie zal verkeeren, groote God~" J)j met zijn tong niet achterklapt: 
1 u uwe trnt? Wicn zult gij kronen Geen kwaad d<JCt aan zijn meelgezellen 
:\Iet zulk een on wamdeerbaar lot X iet i u het spoor van LL'ter trapt: 
D:.tt hij, bij 't heuglijkst gunstgenot :\Iaar zoo men iemands eer vertrapt, 
L'w heilig Zion moog' bewonen?" Die smaad wil hoorcn noch vertellen. 

Wordt gij niet be~chaam<l al:; gijlie<len nog een~ met aan<lacht oYcrwec~t 
welk be luit gij als met zekere overhaa~ting uit dit vaJ;;eh gegeven getrokken 
hebt. nl. "zoodat <lu~ nu in die kerk zelfs iemand opziener of predikant kan 
worden Z<Jmler nog ooit gedoopt te wezen .. , 

En waarom nu eer:.t die X ed. Herv. Kerk in Nederlau cl verdacht ge
maak U Treurig om te zeggen: opdat gij daarna zoudt kunnen hetiluitNl het
geen gij verder chrijft: De X ed. Herv. Kerk i:t Xederlawl houdt 1\u:-; v.d 
in naam,' dit zegt ge nu eer,.:t maar niet in de daad aan rlc 3 formulieren van 
eenigheid vast: eu de Xe<l. Herv.Kerk iu (le Z .• \.R door hare konnektic met 
<lie kerk in Xederlan<l, (tegen welke uitl ggiug van u wij ree<b prote.teenlen) 
en het ontvangen \:1!1 preelibuten uit die Kerk .telt zil'it bloot aan cle hc
~rhuldiging van dezelfde leer en praktijken ab de KPrk alcla·n· te omhch:cn. 

x een broeder,;, niet al zoo. De i\ CU. Hen·. Kerk In rlc z .. \.H. f'tclt nil't 
7.elve zich rlaaraan bloot: mau.r gijliden stelt ham <haraau bloot rluor uwe wr
dachtmaking~ Weet gij 11iet, terwijl gij t.wh zoo goe<l op de lwogte OllZ<'l' 
kerkwetten en bepalingen Rchijnt te zijn, dat J.r~en Jn·e~likaut iu ouze 1\crk. 
wordt toegelaten, uit w.-lk land ter werehl ook, temij hij zijn herocp,.;\n·iet 
heb lP onclcrteekencl: door welke omlerteekenil'g" hij zich tot het floen van het 
aldaar omschrevene vcrhin<lt: eH \Hlariu YOiirkomt: "dat hij tot clc gemeente 
overkome om door leer en Yoorb ·eld, be tuur en opzi1·ht alle~ te cloen w:tt 
een herder eu leeraar overeenkom tig Gods '\Voord, volgen::~ de verorderÎ11gcn 
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der X ed. Herv. Kerk alhier, betaamt inzouderheid door het verkondigen van 
het Evaugelie, enz." 

Weet gij niet !ht geen predikant in onze Kerk wordt toegelaten, tenzij 
hij de volgoude legitimatie geteekend he\1be: Wij ondergeteekenden, preui
kanten van de Xe1l. IIerv. Kerk in de Z.A.R. Ycrklareu in goeden «emoede 
de leer "·elke ovcreenkom~tig Uo!l. · heilig Woord, vcrvat i>: in de forum
lieren vnu eenighei!l der ~ed. Herv. Kerk, nl. (Ie X ederl. Geloof:shelijdeni:;, 
de Hcidclbergsche catechi~mus en de Dvrdt:;che leerregel~. hartelijk te om
helzen en getrouw te zulleu lem·eu, l)elovcude on;; in alle. overeeukom:;tig de 
kerkelijke reglementen ::;tiptelijk te zullen gedragPn, ons onderwcrpeude aau 
het oonlcel !lcr bevoegde kerkelijke be-turen alhier, indien daartegen door 
ous moeht gehandeld worden. De onderteekenaar van dit reglement verklaart 
'door zijne harHlteekeniug dat hij de leer in bovengenoemde formulieren vervat 
i~, gelooft overeenkomstig Go<ls Heilig Woord te zijn?" 

Wij zouden ons blootstellen ook aan de be~<!·hnldig-ing van valseh te zijn, 
iu tu!'ht, zooal~ gij , ehrijft. Eilieve, hoe staat het met de uitoefen in:.\ van turht 
in uw eigen gemeenten? IICJinuert l!ij u niet wat de Heere .Tew..: geleert! 
heeft aangaande cle sjllinter en de haik Matth. 7 : 5! Eu hL·bt gij nog nim
mer ont<lekt dat wel icht p:ij zelf wel in uaam mam- nit't indertlmul tt<lll de:{ 
formulieren vau eenighcid va:thowlU Of onder~chrijYen uw g'meenten mi;:
Rl·hien ook art. :~6 <ler :'\"ed. Gcloot~bclij<leni:-;, dat v:m het ambt der overhei<l 
en onder 111eer ook dit zegt. • 

en hun ambt is ... ook de hand te houden aan de heilige kerk!lien. t: om te 
weren en uit roeien alleafgoderij en Yal ·chegod. dienst: om het rijk Yan !lenauti
\'hri:;t te gronde te werpen en het Koninkrijk van .Te7.ll:-; Chri:tu.:; te hevor<le
rrn. En Îullien gij zulks OtHler;-;duijft: welke stappen dee<lt gij !]au reed.· 
hij dr <h·erheid vnn deze republiek, om haar np d,, vervulling van dezen plieht 
te wijzen eu daarop hij haar rru~tig cu volhanletHl aan te <irinl! 11. 

Wat gij Yoort~ \'lUl on:; kerkbe.-<tuur in het mi<hlen breugt wij ],elij!len 
van gnu.··her harte .Jezns Chri:;tu~< ab lle Heer, het Hoofd zijner ({emeent~: 
<'ll hrbbeu dul' met !le uit<lrukkingen ten aanzien vu11 !le _\)gem l'Be Kl•rhl'r
ga<lcriug Honfd,..tnk 1, art. :~ ouzer wetten en bepalingen, hetwelk ze,..,rt: Bij 
liuttr (tl.w.z. fle :\lgcmeenc Kerkvergadering) h •ru ·t de !toog. te Wetgevewle, 
ret·ht-prekcude en Lesturende macht w•en tmdere hed()eling <lan deze." \'l)or 
ZtJover zij betreft 1le kerkelijke huishoncliug, in afhaukelijkhei!l n11t <'n in (le11 
get>st van .Tezu;.,Chri,.tn,... Wat de Bijhel •JUs duidelijk leert. :.clweft tod1 in 
gel'll kerkelijke wet. meer te worden opgeHomeu. (,ij wij.t on,; op Je:;aja :3:~: 
~2. hetgeen wij met blijdsdmp llelij!len: manr mo~t·n wij <ok wijzeu op .Te .. 
2H::H, waar ge~l'hrPveu ,;taat: 1lic lWII meu-eh :-l'huldig maken om eeu woor<l~ 

llat <le uitdrukkin~en: "houp;ere en lagere Yergn<lerin:reu·· Cl'll aiHlere betee
ken is zou!len hebhen dan die mn: .,meerdere enmiuclere" ontkeunen wij ten 
tPrkst<•. Ook wij belij!leu tl!\t de J\erk een bt>dieut'IIlh' JUa('ht i:: en !Iu,; hart' 

hPt'r. d~<tppij en wct;..re,·mg 1lie van Chri-tus en !lus tler lietilc heho rt te zijn. 
Erenwel zien wij !laarum tie ;;uho'rtliuantie niet voorbij, die in art. ;{(; drr 

l>onltsdte Kerkt'llonle <tldus omschreven wordt: 't zelftle zrggrn heeft 1le 
k!u""t' l'll de geucrall' ,.;yno!le '"·er de \Ktrticulier(•. 

Wat betreft <le H·hiju van lii!H' nelo•Jshei<l onz<'r Kerk in <lc uitoefeniu~ 
dt>r kl'rkelijke tucht- wa.<lrvHn gij nu~ o(lk al b' -eh uitligt -- •lie ;-;ehijn kon wd 
eens bc<lrit•;..rt•u: of 7.nu.!t·n er g~en voorbet'lden te viiulen zijn waaruit het wel 
l'l'lls kou ],lijken <lat dc hl'W •enl!• ma ·htelr1• "hei!l van onze Kerk niet erger i 
dau <lie van uwe t>i;.:cne (;cmet•nteu op het punt van tul'ht~ 

<h-er 1le inhou!l <Ier reeds lau~ veroUtlenlt' art ik •Is uit l [oof<l->t uk VI •mzer 
kerkwetten schijnt gij n Prg vroolijk te hehhen remMkt. 

Och, wat zullen wij daar.\tlll Zt'" en' Zullen wij u n '" e\'n hcrinn ren aan 
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de veranderde omstandigheden en aan hetgeen waardoor wij nog verhinderd 
waren onze kerkwetten te herzien? Maar genoeg. Gij hebt de verdien te van 
een zaak te hebben willen belachelijk voorstellen, waardoor ge u zelf belache
lijk maakt· want gij deed hetal een Hoogeerwaardige vergadering~ Of 
doet gij dan hetzelfde met, zij het in een andere vorm? Kan eenige Kerk zonder 
financieele fondsen bestaan en moeten onko ten niet op de een of andere 
wijze gedekt worden? 

Wat betreft hoofd IV art. 7, waarhij aan de bescheidenheid en wij beid 
onzer predikanten, met inachtneming van den toe. tand der gemeente, ordt 
ove.-gelaten het meer of minder volledig gebruik der doops en avondmaal for
mulieren-gij oordeelt dat het in trijd i met de gereformeerde leer en_pra.k
tijk; maar wij oordcelen dat zulks overeenkom ti(( i aan God HeiligWoord 
hetwelk on m Ga.lathen 5 " 1 leert: " taat dan in de vrijheid, met welke 
t.'hri tu ons vrijgemaakt heeft en wordt niet wederom met het juk der dienst
baarheid bevangen," doch daarenboven mogen wij u vragen: hoe handelt gjj 
als gij geroepen wordt aan tervenden de ramenten des H. Doop of d H. 
A vondmaal te bedienen? i dan wel het volledi~gebruik derfunnnlieren mogelijk? 

Maar 't zij zoo. Wij benijdea1 u de positie niet van dien mensch, die meen
de te kunnen bidden: "0 God! ik dank n dat ik niet ben al de andert:;" waar 
erootmoedigen ons lie er gedurigin het besef van zooveel outrouw en zonde voor 

God; met de bedediens anderen :0 God we mij zondaar genadig!Luk.18:10-14. 
ij hadden u onze wetten en bepalingen toegezonden om u vooral uit de 

formule van legitimatie, door onze {lredikanten onderteekend. te doen zien dat 
ij één zijn in geloof, met één begin el en één belijden i , en er du geen over
egend bez aar bestaan kon tegen het over en weer prediken onzer leeraars bij 

voorkomende gelegenheden. Gij hebt evenwel goed gevonden die wetten en be
palingen te gaan kritizeeren; en at gij eten kondt dat daarin verouderd 
voor te tellen als mn!\ behoorende tot de praktijk onzer Kerk. Daarmede hebt gij 
on verdacht ge t. Gods Woord leert ous: Die een kuil gruit oor een 
ander valt er zelf in. pr. aJ:27. 

'l'en lotte herinneren ij u dat-mochten wij in on a.ntwwrd op n er
dachtmakend Rapport mi hien ook tegen de chri telijke liefde gezondigd heb
ben wij ons echter moesten verdedigen tegen u aanval opeen door ons aan u 
gericht en door u zelf al broederlijk en toenaderend erkend hrijven. ad ze 
treurige ervaring zullen wij on onge ijfeld niet gemakkelijk meer laten be-

egen tot eenige korrel pondentie met de Algem. Verg. u er gemeenten; tenzij 
zij hare bnld aan verdachtmaking en on broederlijkheid jeg n on openlijk 
u1 preke. Liever betrachten ij het oonl God Gal. 5:15:Maar indien gij 
elbuder bijt en vereet, ziet toe dat ÏJ an elkander niet verteerd orde. 

lntn hen verblijven wij, u e diep krenkte en heleedigde Broed , 
~ · aruens de Algem. erg, der .'.H.K. in de Z. •. R.: 

. . • . J. Goddefro , Voorz. 
,. J . Bel om, 
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