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TOESPRAAK 
GEHOUDEN DOOR 

A. 0. W. WOLMARANS, 
op 5 Maart 1910, 

bU gelegenheid dat de Hoeksteen door hem werd gelegd 

VAN DE 

Ned. Herv. Kerk te Ermelo. 

Ik verklaar U, dat deze steen, die in den naam van den 
Drie Eenigen God gelegd is - als de Hoeksteen der Ned. 
Herv. Kerk van Ermelo - goed is gelegd, en een iegelijk, 
zie nu toe, hoe hij op dezen steen bouwe. Het wordt ver
wacht, dat alleen kostelijk materiaal zal worden gebruikt, en 
dat dt! opzichter en Bouwcommissie zullen toezicht houden, 
dat het zóó gebouwd worde, dat, wanneer het eenmaal vol
tooid zal zijn, en de stormwinden en plasregens er tegen aan
slaan, dat het dan daartegen gestand zal mogen zijn en staande 
blijven. 

En Broeders Kerkeraadsleden, van u wordt verwacht, 
dat - als dit 'Godshuis eenmaal zal zijn voltooid, en aan den 
dienst des Heeren is gewijd - gij zult- waken, dat daarin niets 
vreemds zal worden gebracht, of dat het zal gebruikt worden 
voor iets anders, dan alleen voor den dienst des Heeren, naar 
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de eenvoudige gebruiken, die wij van onze vaderen hebben 
geleerd. 

En nu Gemeente van Ermelo! Ik mag u wel gelukwen
schen met uw vooruitgang. Als ik terugdenk, hoc wij in begin 
Mei van het laatste jaar, op Transvalia onder boomcn bij elkander 
kwamen, en daar de Broeders en Zusters, die in verstrooing 
waren, bij elkander brachten, toen géén penning in kas, géén 
duim grond in bezit, en nu, met samenwerking van de afdeeling 
der gemeente van Zace Cristie, heeft u een prachtige lap kerk
grond, en is thans de Hoeksteen van uw Kerk gelegd, die 
binnen eenige maanden voltooid kan zijn, alwaar gij dan zult 
te samen komen om uwen God te dienen. Over deze voor
uitgang verblijden wij ons allen, doch ik vrees, dat wij ons 
meer bekommeren en meer arbeiden voor het stoffelijke - het 
zichtbare - dan wel om het geestelijke - het inwendige . -
en dat wij meer letten op de breedte, dan op de diepte. 
Daarom moeten wij allen hartelijk samenwerken, om onze 
Gemeente geestelijk op te bouwen, en moet Kerkeraad en 
Gemeente toezien, dat geen wolf in de schaapskooi komt, 
maar dat alleen trouwe Herders worden beroepen, die niet 
hun zelve zoeken, maar dat wat des Heeren is. 

En nu WeiEerwaarde Heeren Leeraren van de Ned. Herv. 
Kerk en ook van andere kerken hier tegenwoordig, tot u is 
het bevel van Christus aan den Apostel Petrus gegeven : 
"Wijd mijne lammeren en hoed mijne schapen." Hoe vat gij 
uwen taak op ? Hoe bouwt ge de gemeenten ? Brengt gij 
hen alleen aan de grazige wijden en stille wateren van Gods 
woord ? Of bouwt gij hen op met uw eigen wijze Godsdienst? 
Ziet, Gods woord zegt ons, dat Jezus Christus is de uiterste 
Hoeksteen, en een ieder zie toe, hoe hij op deze steen bouwe. 
Bouwt gij dus de gemeenten op dien Hoeksteen, alleen met 
kostelijke steenen? Dat is in het Allerheiligst geloof, dat 
alleen voor God gelden kan. Of bouwt ge de gemeenten op, 
met hout, hooi en stoppelen, da,t is, met uw eigen wijze gods
dienst, en eigen goede werken, met uw eigen bidstonden, met 
uw eigen bekeeringen, en het afscheiden van bekeerden en 



5 

onbekeerden ? Ziet, de dag zal 't verklaren, want het zal door 
't vuur beproefd worden. 

God zegt ons door den mond van den Profeet Ezechiel : 
Als ik een wachter over mijn volk gesteld heb, en hij ziet, 
het zwaard komt, en hij blaast niet met het bazuin, ik zal 't 

bloed der verwaarloosden van des wachters hand eisehen. 
Wat doet gij voor de duizenden onzer stam- en geloofs
genooten, die in verwaarloozing opgroeien en leven, en afge
trokken door armoede en andere ellenden ? Bezoekt gij hen, 
en bouwt gij hen op die eenige Hoeksteen, Jezus Christus? 
Tracht gij hen te brengen tot de kennis der waarheid? Of 
bekommert gij u meer om gaven in te zamelen, om Kaffers
kindertjes te laten leeren, dan over die duizenden verwaarloosde 
stam- en geloofsgenooten? Ziet, God zegt: Ik zal 't bloed 
der verwaarloosden van des wachters hand eischen! 

En nu, wanneer gij dan de gemeente bouwt op de eenige 
Hoeksteen, Jezus Christus, - niet met uw eigen wijze gods
dienst of eigen bekeering, enz., maar alleen in het Allerheiligst 
geloof - dan zal uw loon groot zijn. En als gij dan een
maal verschijnen moet voor den rechterstoel van Christus, en 
zeggen kunt, zie, hier zijn wij Hee1 e, en de geestelijke kinde
ren, die Gij ons gegeven hebt, dan zal ook Z€ker 't Goddelijk 
.antwoord tot u zijn: Wel gij goede en getrouwe dienstknech
ten, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u 
zetten. Ga in, in de vreugde uws Heeren. 

Mijne vriende!J ! Met deze weinige woorden heb ik ge
dacht te eindigen, doch men heeft mij uitdrukkelijk verzocht, 
terwijl men er aan gewoon is, om iets van de geschiedenis 
der l-Icrvor:-!lde Kerk te vertellen, en, gevolg gevende daaraan 
zal, uit dèn aard der zaak, en met het oog op de ongunstig
heid van het weer, die opsomming zeer kort en onvolledig 
zijn. 

Nu, mijne v1 iendcn ! Zooals u allen bekend, is de Geze
gende Hervorming in Nede1land doorgebroken in 1583, wa.ar
Joor de macht der Roomsehen aldaar, cenigszins aan banden 
w~:n.l gelegd. 
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In 1652 nam de Oost-Indische Compagnie bezit van de 
Kaap de Goede Hoop. Op 8 April 1652 stapte. Jan van 
Riebeek met de zijnen aan wal, en stak hij het fondament af 
van het eerste fort aldaar, en de zijnen te zamen geroepen, 
deed hij bij die gelegenheid een gebed, waarin deze merk
waardige woorden in voorkomen : "Mocht uwe ware Her· 
Tormde Godsdienst onder de Wlleste volken van dit Land 
bekend worden". 

En in Mei 1652 werd het eerste Avondmaal in Zuid-Afrika 
bediend. Zoo is 't ook zeer duidelijk, dat de nome Jan 
nn Riebeek de Hervormde Godsdienst (Kerk) op Zuid· 
Afrikaansehen bodem heeft ~;eplant op 8 April 1652. 

Het was toen en is altijd daarna geweest de Staatskerk. 
Verschillend~ gemeenten werden gesticht, predikanten voor 
die gemeenten beroepen, enz., enz. In Augustus 1665 werd 
de eerste vaste predikant voor de Hervormde Gemeente van 
Kaapstad aangesteld, en later verschillende anderen. Omtrent 
1685 kwamen de Fransche vluchtelingen, ook Hugenoten 
genaamd, die een toevluchtsoord vonden onder de Oost-Indische 
Compagnie, en die ook een sterke bron was voor de hand
having van de Hervormde Kerk en hare God dienst. De 
Kerk en haar bestuur stonden dan ook direkt onder de Regeering 
die ook alle kosten voor Kerken, Predikanten, etc., bekostigde. 

Er werd dan ook in 1804 de eerste Kerkordonantie vast
gesteld, voor de Hervormde Kerk in Zuid-Afrika, waarin in 
zekere mate het vrije beginsel werd ingevoerd, dat elke ge
meente gehouden is, zijn eigen leeraren, etc. te salariceren, 
gebouwen te onderhouden, etc. Doch de Hervormde Kerk 
op het platteland "het eenigste zijnde" 1

) werd steeds door 
de Regeering bekostigd ; in welke Kerkorde ook bepaald 
werd, 2) dat er in de Kerkvergaderingen "een commiSSiwis 
politiek zitting zn.l hebben, natuurlijk om toe te zieu, dat 
dttarin niets gedaan werd, tegen de belangen der Regeeriug." 

En zooals bekend, werd de Kaap de Goede Hoop weder 
in bezit genomen in 1806 door de Engelsche Regeering, tegen den 

') Art. 20 Korkenorde 1804. ') Art. 87 Kerkenorde 180i. 
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zin en wil der ingezetenen, en van dat oogenblik af, begon
nen dan ook de onaangenaamheden te ontstaan. Waren de 
Kerkeraden tevreden om een Commissaris toe te laten, toen 
't nog onder Hollandsch bestuur stond, dat hun sympatiek 
gezind was, dan veranderde de toestand, zoodra er een En
gelsche Commissaris in hunne vergaderingen zitting nam. 
Vandaar dan ook het wachtwoord van de voortrekkers: "dat 
zij trekken om vrij te wezen, zoowel op Politiek, als 
op J{erkgebied". 

In 1824 werden de eerste wetten en bepalingen voor de 
Ned. Herv. Kerk in Zuid-Afrika door een Synode vastgesteld. 

Toen de ingezetenen zooveel ellende ondervonden van de 
Engelsche Regeering en zij geen bescherming van de Regeering 
kregen tegen het rooven en moorden van de kaffers op h~n 
gepleegd, enz., enz., besloten zij liever de wildernis in te 
trekken, dan langer geplaagd te worden door hunne regeerders 
en de kaffersstammen. En zoo deden zij dan ook. Van '34 
tot '38 zijn de meesten uit de Kolonie getrokken, en dat zijn 
dan ook de eigenlijke voortrekkers. 

In dien tijd van de trek, was er in de oostelÏjke provincie 
van de Kolonie zekere Stockenstrom, Luitenant-Gouverneur, 
die voor dien tijd alle mogelijke laster tegen de grensboeren 
in Engeland heeft verspreid. Hij voerde correspondentie met 
Piet Retief, toen Veld-Commandant in de oostelijke provincie 
te Graansted, over de trekkers, hem onderandere meedeelend, 
dat er reeds meer dan 30 personen door Mozelekats er
moord waren, hem vragende, de trekkers te bewegen om te 
blijven. En zooals gewoonlijk, ook met die schijnheiligheid, 
dat zij, de trekkers, zonder Godsdienst zullen moeten blijven, 
en daardoor godsdienstig verwaarloosd worden. Hierop ant
woordde Piet Retief op 9 September l837, vanaf Sandrivier 
als volgt: "Onze Godsdienstoefeningen we1·den hoegenaamd 
uiet verwaarloosd, doelt intE~gencleel, ernstiglijk en voort
durend voortgezet, overeenkomstig de vastgestelde leerstuk
ken van de Nederduitsch Hervormde Kerk''.•) 
1

) Bladzijde 83 van de geschiedenis van Pie\ J:tetief. 
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En reeds op 14 Augustus 1837 namen de voortrekkers, 
die toen aan de Caledonrivier waren, een besluit, het doel 
van hun trek uit een zettende in paragraaf 4 waarvan luidt o.a. 
aldus: "Ons verlaat ons op een Allvijzen Regeerder van 
H<lmel en Aarde, en is besloten om standvastig te blijf 
bij die sekure fundament van ons Hervormd Christelijk 
Religie, enz., enz. 1

) Dit besluit is onderteekend door de be
kende voortrekkers P. L. Uijs, J. J. Uijs, J. Landman, H. J. 
Potgieter, J. P. Mooiman en 165 anderen. 

·In het geschiedenisboek der ,.Ned. Henormde J{erk 
1652-180!" en opgesteld door Ds. J. J. Kotzee op 9 Febru
ari 1888, toen eerste Predikant van de Nederduitsch Gere
formeerde Kerk te Kaapstad, zegt genoem.de predikant blz. 
73 o.a. dit : "Uit het hier te voren gezegdt>, zal men out
waard hebben, dat van de sticllting' der volksplanting af, 
de Regeering de Nederduitsch Hervormde l{erk in bare 
bijzondere bescber:rp.ing beeft genomen, bare Leeraars be
zoldigd, en. bij ontstane vacaturen, voor de spoedige ver
vulling der opengevallen plaatsen behoorlijk zorg gedragen." 

Verder is het u allen bekend, dat in het jaar 1842 den 
naam der Kerk in de Kaapkolonie veranderd werd van "Her
vormd" in "Gereformeerd". Zoo is 't zeer duidelijk dat 
"allen die vóór 184:2 uit cle J{olonie getrokken zijn, be
hoorden tot de Nederduitseli -llervornHle Kerk van Zuid
Afrika". Dit werd dan ook bevestigd door eene Commissie, 
waarvan Ds. D. P. Ackerman voorzitter was, uit de Alge
meene Kerkvergadering der Ned. Herv. Kerk gekozen in 1879, 
welks rapport als volgt luidt : 

Hoogeerwaarde Heer en Heeren ! 

) 

1. Het doel van flit bescln·ijvingspunt is, om het goed 
recht vast te stenen, dat deze Yen:~adHing heeft om de 
J{(lrk te noemen "de Nederduitseli Ilenormde". 

2. De ondenindin~ lteeft ~eleerd, dat, !A,lS et· sprake 
is van de l\Ioederkerk, menigl'en de Het·vornule J{erk heeft 
') Bladzijde 7ó tot 77 van de geschiQdenis van Piet Ratio!. 
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vel'laten, en tot de Ned. Gereformeerde Kerk is overge 
gaan, in de meerring dat de laatstgenoemde Kerk den 
waren naam dr·oeg, waartoe men wenschte te blijven 
behooren. 

3. Het wordt in 't oog gel10uden, dat in de Kaap
kolonie de naam der Kerk altijd geweest is Ned. HervGrmd, 
tot dat in een zitting der Synode ó Nov. 184:2, de naam 
van Hervormd is ver·anderd in Gereformeerd. 

4. De Commissie wensebt dus onder de aandacht te 
brengen, dat al degene, die voor 5 Nov. 184:2 tot de Hol
landsche Kerk in Zuid-Afrika behoorden, behoorden tot 
de Ned. Herv. Kerk. 

5. De Commissie wensebt dus met alle kr·acht de 
overtuiging uit te spreken, dat deze vHgadering alle recht 
heeft den ouden, wettigen na<un te behouden, en haat· 
verlangen uit te spr('ken, dat die naam in de toekomst 
zal blijven bewaard, als een erfenis voor onze kinderen en 
kindskindet·en. De commissie verzoekt dus, dat deze con
sederatien in het Notulenboek der vergadering zullen wor
den opgenomen. .A.ldus vastgesteld en gedaan in de com.· 
missiezitting op 4: Nov. 1879 te Pretoria. 

Was geteekend o.a. D. P. ACKER~IAN, 

Voor Copie conform. 

Predikant-Voorzitter. 

N. J. VAN WARltiELO, 
Scl"iba Hydelberg, 5-6-'00. 

Het notulenboek, waaruit dit een extract is, is in 't bezit 
van Ds. Lauw, van Hydelberg. 

Uit het hier voorgelezen rapport blijkt het duidelijk, hoe 
sterk Ds. Ackerman als trouw predikant in '79 het goed recht 
der Hervormde Kerk heeft ve1 dedigd, die Kerk aan wie hij 
het te danken heeft dat zij thans nog .r 225 per jaar uit de 
staatskas trekken omdat hij vroeger tot de Hervormde - de 
Staatskerk behoorde. 

De voortrekkers - ook emigranten genoemd, - werden 111 

den eersten tUd geestelijk bediend door den Zendeling Smit --
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met Retief te samen getrokken en den Amerikaansehen Zende
linJi! Lindly, en in lateren tijd door Predikanten van de toen Gere
formeerde Kerk van de Kaap. En toen géén één van de Kaapsche 
Gereformeerde Predikanten, niettegenstaande herhaaldelijk ver
zoek, gewillig was, om een beroep in de Hervormde Kerk 
aan te nemen, toen heeft Holland ûch ontfermd en zond de 
classis te Amsterdam eerst Ds. Ham uit, die ziek werd en in 
de Kolonie bleef, en later een beroep aannam. Daarna kwam 
Ds. Dirk van der Hof. Doch alles in verband met zijn beroep, 
het afhalen etc., was nog niet geregeld- en in die dagen was het 
postvervoer primitief en moest 't met transportwagens samen 
vervoerd worden en zoo bleef Van der Hof in de Kolonie 
tot dat alles geregeld was en daar liet hij zich toen door het 
Kaapsche Gereformeerde Kerkbestuur legitimeeren en nam 
tijdelijk de bediening van een Gereformeerde Gemeente op 
zich. Nadat alles in verband met beroep en zijn afhalen 
in orde was, kwam Van der Hof eindelijk via Durban in 1853 
in Tranvaal aan. Toen hij nog in de Kaapkolonie vertoefde 
heeft hij met Ds. Andrew Mürray, toen van Bloemfontijn, afge
sproken dat hij, Murray, Van der Hof moest komen bevestigen, 
Toen dit evenwel bekend werd, en daarover ontevredenheid in de 
gemeente ontstond, schreef Generaal Andries Wilhelmus 
Jacobus Pretorius een brief aan den Kerkeraad, om dit 
niet toe te laten, doch Van der Hof te laten bevestigen 
door een ouderling, met de uitdrukkelijke bedoeling, dat 
de gemeente los moest zijn van de Kaapsche Kerk en de 
bevestiging door Murraij, in zekere mate kan beschouwd worden 
als een soort van verbondschap tusschen deze 2 kerken. Van 
der Hof wilde zich eerst hiernaar niet buigen en verkoos de 
zaak van zijn bevestiging voor te leggen aan de gemeente, 
en zoo besloot de gemeente dan ook eenparig zich te ver
eenigen met het voorstel van Gene1 aal Pretorius. En daarop 
werd Van der Hof toen ook bevestigd door mijn grootvader 
Frederik Gerhardus Wolmarans te Rustenburg. 

Dat de voorvaderlijke Kerk ook soms ,,gereformeerd" 
genoemd werd, is licht te begrijpen ; ten eerste omdat vóór 
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de komst van Van der Hof, de emigranten bezocht werden 
door Predikanten van de toen Gereformeerde Kerk van de 
Kaap - en na zijn komst ook - omdat hij toen in de 
Gereformeerde Kerk gelegitimeerd was. Doch dit alles bewijst 
nog hoegenaamd niet, dat de voorvaderlijke kerk het 
zelfde was maar, dat er zelfs geen de minste band bestond 
tusschen haar en de Kaapsche Gereformeerde Kerk. 

Integendeel worden zulke beweringen volkomen gelogen
straft, door 't feit dat de gemeente op voorstel van Generaal 
Pretorius besloot, om los te wezen van de K1tapsche Kerk. 

Verder is het ook ten volle bewezen dat het twee geheel af
zonderlijke Kerken waren, waartusschen geen de minste band 
bestond door 't feit : dat zelfs toen de bewuste Algeroeene 
Kerkvergadering onzer voorvaderlijke Kerk in 1857 onder den 
naam van Ned. Gereformeerd onder voorzitterschap van Derk 
v. d. Hof, de Nederduitsch Gereformeerde gemeenten van 
Lijdenburg en Utrecht reeds bestonden welke dezelfde Gere
formeerde Kerk was als in de Kaap. Bij nalezing der notulen 
zult gij ook vinden dat geen afgevaardigden van deze twee 
Gereformeerde Gemeenten in de vergadering onzer Kerk 
zat. Dit is genoegzaam bewijs dat al werd de Kerk ook soms 
Gereformeerd genoemd het toch twee afzonderlijke Kerken 
waren, wier beginselen niet met elkaar overeenkwamen. 

• In 1857 werd wel een Reglement gtlpubliceet·d door van 
der Hof voot· de Ned. Geref. Ke.rk doch dit Reglement is 
nooit door de Volksraad bekrachtigd want de voorvaderlijke 
Kerk was de Staatskerk in navolging van -wat het was in de 
Kaap van af 1652 tot 1806. 

Wel vindt men op de aanteekeningen van de Lokale 
wetten der Z.-A. Republiek, 1

) dat het reglement voor de Ncdct
duitsch Hervormde kerk goedgekeurd is. 

In 1858 werd de Grondwet vastgesteld en daar in werd 
verklaard dat de Herv. Kerk de Staatskerk is en geen ambte
naar mag aangesteld worden die geen lid van dèZe kerk is. 
Zelfs waren zij niet eens stemgerechtigd die niet tot deze kerk 
behoorden. Het vaststellen van de o11de naam dter voorvader-

1) Bladzijde 14.7. 
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lijke Kerk, reeds van af 1652 gekend en geliefd, wekte zulk 
een groote blijdschap op, dat toen het aan de gemeente 
voorgelezen werd de predikant van der Hof, zelfs met groote 
moeite de gemeente moest bedwingen, dat zij daarover niet 
uitbundige toejuichingen uitten. 

Bij de vereeniging tusschen de twee Republieken, de Z.-A. 
R. met die van Lijdenburg in 1860, werd er een conventie of 
overeenkomst vastgesteld en artikel 8 daarvan luidt aldus : 
"Wordt besloten dat de Nederduitsche Hervormde Gere
formeHde Gflmeente thans te Lij<lenburgs grondgebied of 
later nog tot stand gebracht wordende alle te zamen zoowfll 
als elk afzonderlijk in de zaken van Godsdienst en deszelfs 
kerkelijk bestuur vrij zullen hlijven en nimmer door atHlere 
gemeenten buiten Lijdenburgs grondgebied bestaamle ge
dwongen zullen mogen worden om hun kerkelijk bestuur 
overeenkomstig het hunne te moeten inl'ichten. 

Let wel op de naam Nedct·duitsch Hervormd Gerefor
meerd. 

Op 12 September was er een Algemeene vergadering der 
Hervormde Kerk te Pretoria. 

Het volgende is een extract uit de notulen dezer Verga
dering welke notulen thans in het bezit zijn van Ds. Lauw 
van Hydelberg. 

Algemeene vergadering op~eroepen volgens besluit der 
commissie van de Algomeene Yergadedng te Potchefstt·oom 
op 14 Juni 1864:. De vet·gadfll'ing is bepaald te Pretoria 
den 12den September 186-i des morgens ten 10 ure in de 
kerk aldaar. 'fegenwoordig zijn de afgevaardigden van 
1\Ioonriviet· D. van der Hof predikant en praesis, de ouder
lingen A. P. Cronje enz. ' 'an Pretoria,, A. J. Uijemau JH'C

dikant en scriba, de ouderlingen 1\Iart. J. v. Sladen enz. van 
Rustenburg, ouderling G. S. Bot)la enz. van Zoutpansb1~rg, 
ouderling P. J. S. Venter enz. enz. 

Afgevaardigden van Lijdenhm·g (le }H'edikant P. A. C 
van Heynin~en De andere opzieners verhinde•·d door den 
toestand van het distrikt, uitmaliende een getal van 17 
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leden. De praesis verwelkomt de vergadering en maakt be
kend {lat de gemeente en predikant van Lijdeusburg zich 
wenschen beschouwd te zien als resorteerende onder de 
alhier bestaande ket·kwet. !Iet ingenomenbeid neemt de 
vergadel"ing daarvan kennis en geeft llare eenparige goed-

1 keul'ing te kennen. De praesis verwelkomt de beer van 
Heyningen. 

De vergadering keurt eenpadg het voorstel van den 
predikant van Lijdenbu·rg goed dat alleen praesis en scriba 
deze notulen onderteekenen in tegenwoordigheid der leden. 

Voor copie conform. N. J. VAN W.ARMELO, Scriba.. 
Heidelberg, Z.-A. R. 15-5-'91. 

Als bewijs dat zelfs ook de Regeering beschouwde dat 
Lijdenburg van dien dag af aan tot de Hervormde Staatskerk 
behoorde heeft de Volksraad zelf bij volksraadsbesluit bepaald 
dat "de Gemeente LijdenbLu·g gereclltigd is tot traktement 
uit de staatskas wanneer zij daarvoor aanvraag doet. 1

) 

Dus is 't zeer duidelijk dat van af den 12 September 
1864 de dag waarop de gemeente Lijdenburg zich in een smolt 
met de Nederduitsch Hervormde Kerk, er toen geen Ned. 
Geref. Kerk bestond dan tot in 1866 toen Cachet Jooste, etc. 
weer op nieuw de Ned. Gerei. Kerk stichten en alzo0 de 
vroegere vereenigden wederom los scheurden van de Her
vormde Kerk. 

Vandaar dat de Volksraad dan ook bepaalde dat, diegeen 
die ~ich afscheidt van de Staatskerk niet gerechtigd is tot 
traktement voor hun predikant uit de Staatskas. 2) 

Toen er ná de eerste vrijheidsoorlog sprake was van ver
eeniging van de drie Hollandsche Kerken en de algeroeene 
vergadering van de Hervormde Kerk gehouden te Hydelberg 
eene Commissie koos om een Commissie uit de Nederlandsch 
Gereformeerde Kerk te ontmoeten, en er sprake was van 
instructie, toen was het de toen trouw Hervormde Predikant 
Ds. H. S. Bosman die op::;tond en zeide dat het goed is aan 

') Bladzijde 662 Lokale wetten. ') Bladzijde 353 Lokalo wetton. 



14 

die commlSSie een leiddraad te geven, en zeide hij bij 't geven 
van die leiddraad, 1 De naam Hervormd willen wij vasthomlen. 
2 Wij willen los zijn van 't gezag van de Kaapsche Synode. 
3 .Aan de arbeid va.n de zending onder de gekleurden door 
een predikant van de vereenigde kerk, kan niet worden 
gedacht. 

Ik resumeer dus: dat de Hervormde Kerk door Jan van 
Riebeek in 1652 geplant is op Zuid-Afrikaanschon bodem 

Geeerbiedigd door Dr. Kotzee, predikant van de Kaapsche 
Gereformeerde Kerk in zijn geschiedenis van de Ned. Herv. 
Kerk van 1652-1804. 

Gehandhaafd door de voortrekkers onder Uijs, Potgieter 
en anderen aan de Caledonrivier. 

Gehandhaafd door Piet Retief in zijn brief van 9 Sept. 
1837 aan Stockeostrom vanaf Sandrivier. 

Gehandhaafd door de voortrekkers die het in dit ons land 
over brachten en door ons hunne kinderen. 

En verdedigd door Ds. D.P. Ackerman en Ds H.S. Bosman 
in 1879 en 1882 respectievelijk toen geacht als trouwe predi
kanten van de Ned. Hervormde Kerk. 

Met deze weinige woorden mijne vrienden wensch ik te 
eindigen en hoop dat er geen misverstand zal zijn onder U. 

Als ik de geschiedenis naga van de Hervormde Kerk en 
het recht van haar bestaan hier voor U gelegd heb, dan heb 
ik op 't oogenblik niets te doen met het bestaan of rechten 
van andere Kerken, want even zoo goed als ik 't recht heb 
om Daniel Wolrnarans te zijn, geboren op zekeren datum, even 
zoo goed kan er ook een Jan van Staden zijn, even zooveel 
of andere rechten als ik bezittende. 

En als er sprake is van een vereeniging der kerken dan 
schijnt 't mij dat men daarmee zeer voorzichtig behoort te 
zijn. Men moet niet eerst trachten elkaar te beleedigen, rechten 
van bestaan te ontkennen en dan roepen vereenigen. 

Ik stel miJ voor dat kerk-vereeniging tusschen twee af
zonderlijke kerken, gelijk staat als vereeniging tusschen man 
en vrouw. En als nu eerst een van hen de ander be-
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leedigd, zijn of haar rechten miskent, is daar dan kans op 't 
sluiten van de door hun gewenschte band ? Moet men dan 
niet eerst beginnen met erkenning van elkaars rechten, het 
bewerken van een goede verstandhouding in wederzijdsch 
respect, die dan eindelijk plaats maakt voor de liefde en het 
sluiten van de gewenschte vereeniging? 

En waar wij nu onze Hervormde Kerk hier gaan bouwen 
laten wij de leden van andere Kerken respecteeren, hare 
rechten erkennende, zoodoende een goede verstandhouding 
onder hen bewerkende en dan, als God vereeniging der 
Kerken wil, ons in de toekomst geheel door het Goddelijk 
bestuur laten leiden. Dat zij zoo . 
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