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VOORWOORD. 

De uirgave van dit ,,Gedenkboek" geschiedt op verzoek 
van het Curatorium der Theologische School, aan wien door 
onze laatste Synode opgedragen was om, in overleg met den 
kerkeraad der gemeente Rustenburg, eene regeling te maken 
aangaande de plechtige viering van het vijftigjarig bestaan der 
Kerk. 

Aan dit verzoek heb ik, zoo ver in mijn vermogen was, 
voldaan. 

Hartelijk betuig ik mijnen dank aan de leeraren, die door 
hunne bemoei"ingen de uitgave van dit Gedenkboek mogelijk 
maakten, en bijzonder aan hen, die door hunne belangrijke 
bijdragen er zooveel waarde aan gaven. 

leer spij t het mij, dat ik gedwongen werd door gebrek 
aan ruimte de rubriek ,,Personalia" zeer te bekorten. Slechts 
van enkele voorgangers kon iets gezegd worden en dat zeer 
kort. 

Moge de Heere in Zijne genade de Kerk verder bewaren 
en uitbreiden ! 

Potchefstroom, 
Januari, 1909. 

JAN LION CACHET. 



Proi. D. Postma. 
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H OOFDSTL'K !. 

DE AFSCHEIDING VOOR DE KOMST VAN Ds. D. POSTMA. 

KAAP- KOLONIE. 

,.0, Harmbartigt, gotdmitrtn 6od tn fitmtlsd!t 
Uadtr, naarditn btt uwt 6oddtlijkt maitsttit gtlidt 
butt. ons tt bnotptn oon btt Btstitr dn sakn 
\.Ian dt 6tntralt Utrtenigdt ntdtrlanscbt Oost· 
Tndiscbt 6toctroijttrdt £ompagnit albitr aan dt £abo 
dt Bona Esptranza, tn wij ttn ditn tindt mtt onst 
bijbtbbtnllt ~aat in Uwtn bdligtn naam otrgadtrll 
sijn, ommt md adoys oan dtstlot, soodanigt l!tslui· 
ttn tt maktn, waarmtdt dtn mttsttn ditnst, oan llt 
opgtmt"lt £ompagnit gtoordtrd, dt ]ustitit gtbanll· 
baafd, ondtr dm wildt brutalt mtnscbtn (mogtlijk 
sijndt) uwt wart 6mformttrdt £bristtlijkt Ittrt, 
mu lltr tijll, mogu 11oortgtplant n otrsprtill worlltn, 
tot uwtn fitiligtn naams lof tn ttrt, tnz. tnz." 

M
-~ ~ et dit gebed werd de eerste Raadsvergadering geopend 
; ? door JAN A NTHONIE VAN R!EBEEK, Stichter der Kaap-
-~ Kolonie en alzoo werd in het jaar 1652 de Gerefor-
meerde Kerk in Zuid-Afrika geplant. 

Als wij nu het vij ftigjarig besrnan der Gereformeerde 
Kerk in Zuid-Afrika willen gedenken, dan moet we! in het oog 
gehouden worden, dat van eene eigenlijke srichting voor vijftig 
jaar geen sprake is, we! van eene hersrichting, van eene nieuwe 
openbaarmaking. Onze Kerk is slechts de historische voortzetting 
van de Geref. Kerk van 1652. 

Zooals welbekend is, werden bij de stichting der Kaap
Kolonie, ook oogenblikkelijk pogingen aangewend om in de 
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geestelijke behoeften der Kolonisten te voorzien . Eerst werden 
de diensten waargenomen door kran1Cenbezoekers, en in het jaar 
1662 werd Johannes van Arckel als predikant aangesteld. Ver
schillende leeraars hadden echter op hunne reis naar Oost-lndie 
de Kaap aangedaan, en de sacrarnenten bediend; doch eerst 
van af 1662 kan men van eene eigene gemeente spreken. 

De Kerk alhier stond in het nauwste verband met de Kerk 
in de Nederlanden. De classis van Amsterdam bezorgde voor
namelijk hare belangen. T wee deputaten van die classis en twee 
bewindhebberen der Oost- lndische Compagnie teekenden de 
lastbrieven; doch de bestuurders der Compagnie hadden het 
hoogste gezag. 

De leeraren waren dan ook beambten van de Compagnie. 
Zij werden door de Cornpagnie beroepen, bezoldigd, geplaatst 
en verplaatst. Als ambtenaren van de Compagnie waren zij in 
rang gelijk met de zoogenaarnde ,,onderkoopmans" en kregen, 
vooral in het b~gin, vastgestelde toelagen voor mondbehoeften ; 
zij werden in alles als beambten behandeld. Er waren we! 
kerkeraden, doch de benoeming der !eden stond onder toezicht 
der regeering. De diakenen moesten dan ook verantwoording 
van inkomsten en uitgaven aan de regeering doen. 

Langzamerhand werden er meer gemeenten gesticht; doch 
ieder gemeente stond op zich zelve, en eerst in 1745 werd eene 
Algemeene Vergadering gehouden. Dit nam echter niet weg, 
dat de Kerk alhier onder de classis Amsterdam bleef. 

In leer, dienst en tucht was de Kerk hier geheel eenzelvig 
met de Kerk in Nederland. De Dordtsche Kerkorde en de Post
Acta van de Dordtsche Synode werden ook hier gehandhaafd. 

Wanneer door de omstandigheden des lands wijzigingen 
noodig waren, dan volgde men meestal de Kerkorde die in 
Oost- Indie gebruikt werd. 

Die Kerkorde verschilde slechts op zeer ondergeschikte 

punten van de Dordtsche. 
Zoo bleef het tot op 1796, toen de Engelschen de Kaap 

veroverden. Gedurende eenige jaren was de Kerk alhier van de 
Nederlandsche Kerk losgescheurd; de nieuwe regeering had zich 
evenwel bij de overgave van de Kaap verbonden om de predi
kanten te blijven bezoldigen. 

4 



In 1803 werd de Kaap aan Nederland teruggegeven, en 
werd 'Cioor de Hollandsche Regeering Commissaris Generaal J. 
A. de Mist hierheen gezonden, om orde op de zaken te stellen. 
Deze bemoeide zich niet alleen met de politieke belangen; maar 
stelde ook eene ,, Provisioneele Kerkorde" voor de Kaapsche 
Kerk op; zoodat van dien tijd af, de Dordtsche Kerkorde op 
zijde werd gezet. 

De Kerk in Nederland was toen in een allerdroevigsten 
toestand. De beginselen der Fransche Revolutie hadden Staat 
en Kerk overrompeld, en die beginselen werden ook in de 
Kerkorde van De Mist gehuldigd. In de geheele Kerkorde 
wordt de naam des Heeren niet gevonden; er is slechts sprake 
van een ,, Hoogst Wezen." Hoofdbeginsel is: ,, de Kerk diena
res van den Staat." 

Een paar uittreksels uit die Kerkorde zullen genoeg zijn 
om dit te bewijzen. 

Die Kerkorde begint aldus: 
,,De Commissaris Generaal doordrongen Yan de waar

heid, dat geene beschaafde Maatschappij zonder Godsdienst 
bestaan kan-en dat het de plicht is van een Gouverne
ment, op alle wijze te zorgen, dat de openbare Godsdienst
oefeningen van zoodanige Kerkgenootschappen, die ter be
vordering van deugd en goede zeden, een Hoogst Wezen 
eerbiedigen, aangemoedigd en beschermd worden, is even
zeer overtuigd, dat die bescherming moet steunen op vaste 
en rechtvaardige beginselen en gewijzigd worden door regel
matige wetten en orders, zonder welke ook de beste en 
nuttigste instellingen op den duur onbestaanbaar zijn, en 
in het einde uitloopen op verwarringen, scheuringen en 
verdeeldheden, tot verderf van den Staat. En het is uit 
besef hiervan, dat hij, naar rijpe deliberatie, en na daarop 
te hebben ingenomen de consideratien van Gouverneur en 
Raden van Politie, heeft goedgevonden, in afwagting en 
onder voorbehoud van de hooge goedkeuring· en sanctie 
van het Staats-Bewind, voor deze volkplanting te arrestee
ren, gelijk Hij arresteert bij dezen, de hier navolgende 
Kerke Ordre." Het eerste artikel luidde als volgt : 

,,Alie Kerkgenootschappen welke ter bevordering van deugd 
en goede zeden een Hoogst Wezen eerbiedigen, genieten in 
deze volkplanting eene gelijke bescherming der wetten." 
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Aangaande leer, dienst en tucht wordt in deze Kerkorde 
geen enkel woord gernnden; sfechrs werd in art. 5 gezegd: 

,, Het Gouvernement laat aan elk Kerkgenootschap de 
vrije openlegging van deszelfs bijzondere leerstelsels, en 
maakt daarin nimmer eenige beslissingen noch bepalingen. 
Het behoudt echter aan zich de om·ervreemdbare magt, 
om te kunnen beoordeelen de uitwerkselen dier leerstellin
gen op den burgerstaat, en op de geest en de gedragingen 
der ingezetenen. Het is verpligt, die uit\verkselen, indien 
die voor schadelijk mogen gehouden worden, tegen te 
gaan, te beletten of te matigen. 

,, De leeraren zijn verpligt, in derzelve open bare of 
bijzondere ondenvijzingen, zich aan de besluiten van het 
Gouvernement ten dezen opzigte te onderwerpen." 
Geen Godsdienstoefening mocht gehouden worden dan met 

toestemming van den Gouverneur; het getal der leeraren mocht 
nier \·ermeerderd worden, zonder di ens toestemming; de Gou
verneur had het recht om te onderzoeken of de Kerkfondsen 
toereikend waren om zoodanigen leeraar te onderhouden. Alles 
stond onder den Staat. 

De openbare scholen, die vroeger door de Kerk bestuurd 
werden, werden nu aan het opzicht der Kerk onttrokken. Vol
gens De Mist ,,zij n zij kweekplaatsen, om goede burgers voor 
den Staat te vormen, en als zoodanig staan dezelve onder het 
onmiddellijk toezicht en bestuur van het Gouvernement." 

Men ziet dus, dat de Gouvernementsschool allereerst door 
De Mist, een zoon der Revolutie, hier werd ingevoerd. 

In 1806 werd de Kaap weder Engelsch en het verbond 
met Nederland werd \·erbroken. De Ordonnantie van De Mist 
bleef echter de Kerkorde. Gelukkig was het dat de Kerk beter 
was dan de Orde, anders was er van het Christendom en de 
Kerk weinig overgebleven. 

De band tusschen Kerk en Staat werd heel wat Iosgemaakt 
en de gemeenten stonden grootendeels op zichzelven. De 

Commissaris-Politiek, de HoogEd. HoogAchtb. Heer Sir Johan
nes Andreas Truter, die de eerste Synode in 1824 sloot, 
zeide dan ook : 

,,Er bestond sedert dertig jaren geen verband meer tusschen 
de omlerscheidene gedeelten der Hervormde Kerk in de Kolonie, 
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de nieuwe leeraren in de buitengemeenten geplaatst, zonder 
bepaalde voorschriften en zonder kennis van de bijzonderheden 
van het bestuur der Kerk, bestierden hunne gemeenten naar 
hunne eigene kennis en wetenschap." 

In 1824 werd de regeering verzocht toestemming te geven 
tot het houden van een Synode. Op die Synode werd een 
nieuwe Kerkorder ontworpen. Men keerde niet terug naar 
Dordt; maar nam het Algemeen Reglement op het bestuur der 
Nederl. Herv. Kerk van 1816 tot grondslag. Er werden we! 
eenige veranderingen gemaakt, maar niet van veel beteekenis. 
De Kerkorde van De Mist werd ook niet afgeschaft. De Synode 
besloot: "dat de Kerkeorde door den Heer Commissaris Gene
raal Mr. J. A. de Mist in 1804 ontworpen, beschouwd zal 
moeten worden als de grondwet der Hervormde Kerk in deze 
volkplanting, van dewelke deze latere algemeene bepalingen 
van Kerkbestuur slechts modificatien en bijvoegsels zijn, uit de 
veranderde gesteldheid van tijden en omstandigheden geboren." 

Van een krachtige openbaarmaking van de Gereformeerde 
beginselen was in die Synode geen sprake. De leer begon toen 
al op den achtergrond gesteld te worden. Uitwissching der 
grenzen was de leus. In den herderlijken brief door de Synode 
van 1824 uitgevaardigd werd aangedrongen op verdraagzaam
heid met andere Kerkgenootschappen: 

"Met de gewigtige verandering van Gouvernement, 
begonnen in het jaar 1795, zoo zegt deze brief, en de 
daaruit voortvloeiende gevolgen, werd het stelsel der ver
draagzaamheid meer algemeen. De onderscheidene takken 
der Protestantsche Kerken dulden nu elkander niet alleen, 
maar slaan zelfs broederlijk de handen ineen, om den 
Christelijken Godsdienst door de verspreiding van den 
Bijbel, als de eenige fontein en toetsteen der waarheid, bij 
monde en geschrifte te bevorderen, en wij mogen ons ge
lukkig schatten, dat wij die betere dagen beleven, waarin 
Breeders van hetzelfde huis der Kerke vreedzaam tezamen 
wonen, in elkanders Godshuizen prediken, en in genoot
schappen van verschillenden aard en nutt igheid zich ver
eenigen, om het rijk van onzen gemeenschappelijken Vader, 
die in den Heme! is, en onzen Zaligmaker jezus Christus, 
den Zoon zijner liefde uit te breiden, zonder elkander lan-
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ger te haten, omdat hunne meeningen en opvattingen van 
de geloofsleer des Bijbels niet in elk opzicht dezelfde zijn, 
maar elkanderen gaame eene vrijheid gunnen, die elk na
tuurlijk zelve begeert, om, namelijk, naar zijn beste licht 
en geweten, den Hoogen God te dienen, en aan zijne ein
delijke uitspraak over te laten, als den Opper-Rechter over 
alien, wie de zin Zijns W oords het beste begrepen en het 
getrouwst beleefd heeft." 

Verder wordt de gemeente opgewekt om vlijtig den dienst 
der leeraren bij te wonen, en geen onderscheid in dezen te 
maken tusschen volk, land en taal. 

Als onderteekeningsformulier voor de leeraren werd het 
onderteekeningsformulier van de Nederlandsche Synode van 
1816 aangenomen, doch in plaats van de bekende uitdrukking: 
" welke overeenkomstig Gods Heil ig Woord in de aangenomen 
formulieren is vervat," werd hier gezegd: "dat ik de leer in 
de aangenomen formulieren van eenigheid der Geref. Kerk 
vervat ter goeder trouw aanneem." De Synode van de N. G. 
Kerk in Zuid Afrika heeft echter na de Afscheiding dit formu
lier verbeterd. 

In 1842 werd de Kerkorde weer herzien en verkreeg men 
een ordonnantie van de regeering, die bekrachtigende. In die 
ordonnantie wordt melding gemaakt van de leer der Kerk, na
melijk : van de Geloofsbelijdenis van de Synode van Dordt en 
van den Heidelbergschen Catechismus. Bij ontstane twisten 
zullen zij, die zich daaraan houden, geacht worden te zijn de 
ware gemeente. 

Hoe weinig de opstellers van die ordonnantie van de leer 
der Kerk afwisten, blijkt uit het hier bovenstaande. Eene Ge
loofsbelijdenis van de Synode van Dordt bestaat er immers 
niet. Dat de toenmalige leeraren daar niet tegen opkwamen, 
verwondert ons wel. Misschien waren het juist de 5 Artikelen 
tegen de Remonstranten, die in den weg stonden. . 

Daar er groot gebrek aan leeraren was, werden eenige 
Zendelingen van het Londensche Zendinggenootschap verzocht, 
om predikanten te worden. De Eerw. ]. ] . Kicherer was reeds 
in 1806 bevestigd in de gemeente Graaff Reinet. Di. J. Evans 
en J. Taylor werden te Beaufort-West en Cradock geplaatst, 
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en Ds. Thom, ook een Zendeling, te Tulbagh. Het Schotsche element 
werd toen in de Kerk sterker en drong het Hollandsche element terug. 

De invoering van Schotschuredikanten was, gelijk men 
denken kan, bijzonder aangenaam aan de Engelsche Regeering, 
en toen Os. Thom een reis naar Engeland deed, kwam hij met 
Graaf Bathurst, Secretaris voor de Kolonien, overeen, een 
plan te beramen om meer Schotsche predikanten naar de Kaap 
te zenden. De Minister stelde twee commissies aan, een te 
Glasgow en een te Aberdeen, om met proponenten in corres
pondentie te treden, die, nadat zij zich in Holland een halfjaar 
in 't Hollandsch geoefend zouden hebben, naar Afrika zouden 
komen. Een elftal Schotsche leeraars kwam dan ook over en 
zoo werd de Kerk steeds meer van Nederland vervreemd. 

De band met Nederland werd echter niet geheel verbroken, 
daar nog altijd de jonge Afrikaners, die tot leeraar wenschten 
te worden opgeleid, geheel of gedeeltelijk in Holland studeerden, 
voornamelijk te Utrecht. 

Terwijl de N. Geref. Kerk zich alzoo ontwikkelde, waren 
er heel wat !eden der Kerk, vooral in de Noordelijke deelen 
der Kaap-Kolonie, die met den gang der zaken ontevreden waren. 
Die districten, nu insluitende Middelburg, Colesberg, Albert, 
Aliwal-Noord, Dordrecht, werden kort na de overgave aan het 
Engelsche Gouvernement door inlrekkende boeren bewoond, 
maar moesten alien van uit Graaff-Reinet geestelijk verzorgd 
worden. Die verzorging was ~tuurlijk zeer gebrekkig. Alleen 
te Graaff-Reinet was een predikant, en de ver afgelegen boeren 
konden slechts zelden ter kerk komen. Gelukkig hadden zif 
den Staten Biibel met kantteekening en de oude schrijvers, 
waarvan Wilhelmus a Br~kel _de lievelings schrijver was. Als 
Catechisatie-boek gebruikte men Hellenbroek en sommigen leer
den zelfs de ,,dubbele He!lenbroek" \'an buiten. Zij, die dit 
deden, hadden geen klein gedeelte van de Gereformeerde Theo
logie in het hoofd, en meer dan een predikant, die met zulke 
ouden van dagen in aanraking kwam, moest bekennen met een 
duchtigen tegenstander te doen gehad te hebben. 

In die Noordelijke districten kwamen er nu !~ee partijen, 
een beh~lUdende en een progressieve. De behoudende partij 
kreeg de schimpnaam van ,, Doppers." 
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De oorsprong van dien scheldnaam ligt geheel in het 
duister, zooals dit het geval is met de meeste scheld
namen, die later eernamen geworden zijn. De naam ,,Dopper" 
af te Ieiden van de wijze waarop de ouderen van onze Kerk 
het haar sneden, namelijk op de wijze der oude Puriteinen in 
Engeland, is een flauwiteit, die, hoewel somtijds door Ieeraren 
en zelfs professoren gedebiteerd, geen bestrijding verdient. Het 
is niet onmogelijk dat dopper eene verbastering is van dorper. 
In elk geval, oude lieden in Kaapsrad hebben ons in onze 
j ongelingsjaren verteld, dat zij gewoon waren lang v66r men 
aan afscheiding dacht, de bewoners van de buiten-districten 
alzoo te noemen. 

Als gevolg van de ~inachting waarmede die partij behan
deld werd, was dat deze menschen zich altijd rneer en meer 
terugtrokken. Zij onderscheidden zich door vast te houden aan 
de oude kleederdracht; vermeden pub~e_k~ verma~~ijkheden 

en gingel_!_ hun _ eigen weg. Doordat zij heel eenvoudig Ieefden, 
werden zij (wij spreken van een vorig geslacht, niet van het 
tegenwoordige) nogal vermogend. Naardien zij niet veel met 
anderen omgingen, huwden zij onder elkander, zoodat zij als 
het ware ~ bepaalde afdeeling van het Afrikaansche volk 
begonnen uit te maken. 

Nu brak de strijd in de Kerk uit over de Gezangen. Zij 
werden voor het eerst gebruikt in Januari 1814 op voorstel 
van Ds. C. f leck, wat de Kaapsche gemeente betreft, en kwa
men zoo langzarnerhand in gebruik. Een Synodaal besluit was 
er niet, daar er v66r 1824 geen Synode gehouden was. De 
afgezonderde kringen, die wij nu maar ,, onze menschen" noe
rnen zullen, wilden die niet zingen. Men voelde zich bezwaard. 
Men wist, dat de oude Gereformeerde Kerk gezangen uit de 
Kerk geweerd had, en zij, die met de oude schrijvers gevoed 
waren, vonden in de Gezangen heel wat, dat hun tegenstond. 
Men gevoelde dat men in gevaar stond om de oude waarheid 
te verliezen, en daarorn sloot men het boek, zoodra in de 
godsdienstoefening door den leeraar een Gezang werd opgegeven. 

Di t gaf aanstoot en verdeeldheid in de gemeenten. De 
eene partij gaf zich aan de leiding der predikanten over, wende 
langzamerhancl de oude Hollandsche schrijvers af en vergat 
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wat de oude Gereformeerde Kerk had besloten. De andere 
partij sloeg den tegenovergestelden weg in en zocht het oude 
op. Daar zij geen ervaren leidslieden hadden, is het gemakke
lijk te verstaan, dat meer dan eene dwaling bij hen insloop ; 
doch de oude Staten Bijbel en Wilhelmus a Brakel bewaarden 
hen, onder Gods zegen, voor ketterij en hielden de oude Geref. 
waarheid levend. 

Bezwaar om de liederen van Sluiters en Lodensteyn in 
huis te gebruiken had men niet, maar in Gods huis wilde men 
Gods lied. 

Orn een einde aan de verdeeldheid te maken, werd er op 
de Rings-vergadering van Graaff-Reinet besloten een herderlijk 
schrijven aan de gemeenten te richten. Dit herderlijk schrijven 
blies de vonk van verdeeldheid tot een vlam aan; te meer daar 
men de onvoorzichtigheid beging om in sommige gemeenten 
een paar ouderlingen, gewapend met dezen brief, van plaats tot 
plaats rond te zenden. Geen wonder dan ook, dat toen dezen 
hunne rondreis volbracht hadden, de afscheiding een be
paaJd feit was. 

Hoewel die brief meermalen gedrukt is, meenen wij dat 
die hier niet moet worden vergeren, daar hij een grooten in
vloed op den gang van zaken heeft gehad. De Synode der 
Ned. Geref. Kerk heeft we! later eenige scherpe uitdrukkingen 
afgekeurd, doch verklaarde den inhoud Christelijk en goed. 

Aan scherpe kritiek willen wij dien brief nu niet onderwerpen, 
alleen zij opgemerkt, dat de 6 predikanten, die hem ondertee
kenden, alien Schotten waren, die bezwaarlijk het Afrikaansche 
gevoel konden beoordeelen, hoewel zij hadden moeten weten, 
dat ook in Schotland groot bezwaar tegen het zingen van ge
zangen bestond. Bovendien werd voor de rechtzinnigheid der 
Gezangen toch eigenlijk geen ander bewijs aangevoerd dan : ,, wij 
predikanten zeggen zoo." 

Wij laten nu den brief volgen, zooals wij dien gedrukt 
vonden, maar staan echter niet in voor de korrektheid van 
ieder woord :-
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Herderlijke Brief van den Graa!f-Reinetsche Ring aan de 
Gemeenten van Colesberg en Cradock. 

(Uitgegeven te Grahamstad, 1842.) 

Geliefde Broeders en Zusters,-.Met hartelijke leedwezen 
hebben wij vernomen dat er groote oneenigheid onder ulie
den over een gedeelten van de openbare Godsdienstige 
verrichtingen bestaat. De ware Gemeente van Christus is 
een in Geloof, een in Doop, een in Hoop. De ondergeteeken
den Ieeraren en opzieners der gemeente stellen diep belang 
in de bevordering en bewaring van de eenigheid des ge
loofs en de band des vredes in al de gemeenten dezes 
Rings, en gevoelen zich dus gedrongen dezen brief aan 
ulieden toe te zenden. 

Velen uwer, twijfelen wij niet, hebben veel stichting 
genoten in het zingen tot den lof des Heere, en naarmate 
gij de eer van God, uwe eigene stichting, of die van 
anderen in waarheid bedoelt, moet gij zoeken alles wat 
onstichtelijk zij zorgvuldiglijk te mijden. 

Wij die van God gesteld zijn voor uwe zielen te waken; 
als diegenen die rekenschap aan den Grooten Herder 
moeten doen, moeten u zeggen dat waar verdeeldheden of 
scheuringen plaats vinden, het werk des Heeren daar niet 
voorspoedig voort gaan kan. Het doet ons vooral Ieed, te 
moeten van tijd tot tijd hooren, dat onze schoone kerk
gezangen, welke voor onszelven zoo op het Nieuwe Tes
tament gegrond zijn, en waaruit wij met duizenden ande
ren zoo veel stichting genoten hebben, eene oorzaak van 
verder verdeeldheid zoude zijn. Gij, broeders en zusters, 
die bezwaring gevoeld over het gebruiken van gezangen, 
Jaten wij hierdoor trachten eenige bezwaringen uit den 
weg te ruimen. 

Zegt de een of den anderen aan ulieden zij zijn een 
nieuwe Evangelie, alhoewel het woord nieuwe niet bijstaat, 
en dat zij opgesteld waren tang naar de openbaring van 
Johannes geschreven werd. Hoe tang naar die tijd leefden 
de Evangelie dienaars A. Brakel en Smytegeld, uit wier 
boeken gij veel onderwijs hebt ontvangen ; of de dichters 



Sluiters, Lodensteyn en Groenewegen, uit wier gedichten 
gij misschien veel stichting hebt gehad. Wij noemt deze 
werken eene nieuwe leer of nieuwe Evangelie dichten, wij 
dat de gezange11 omhelsden een andere leer, a!s men in het 
Nieuwe Testament vindt, dan zouden wij over ons den 
vloek in Gal. l : 7, 8 halen, maar wij zijn gerust in onze 
overtuigingen dat het niet zoo zij. 

De een of de andere zegt, zij zijn niet Canonijk of 
niet in den Bijbel te vinden maar waar hebt gij de 
artike!en des geloofs, de Catechismus en formulieren in 
den Bijbel gevonden? Maar niemand heeft zwarigheid die 
in de Kerk tot leeringen en stichting der Gemeente te er
kennen. Onze schoone morgen- en avond- en andere ge
zangen bij het einde van de Psalmen zijn niet in den Bijbe!, 
maar waren bijgevoegd lang na de hervorming in Europa. 

Wie uwer heeft zwarigheid hen te zingen zegt gij, 
maar wij zijn bevreesd dat wij ons op iets menschelijks ver
!aten en ons onder de vloek van op eenen arm van 
vleesch te vertrouwen brengen. 

Maar zingt gij niets dat door menschen opgesteld 
zijn? Dan moet gij a!leen lees psalmerr en niet de berijm
de zingen, want de berijmers hebben op vele plaatsen 
de vrijheid gebruikt uitbreidingen en inlichtingen in hunne 
berijming te geven, welke plaatsen wij kunnen opnoemen, 
ware het niet dat dezen onze brief zouden te lang worden. 

Zeggen eenige het ontbreekt aan aanwijzing waaruit 
zij bewezen worden uit den Bijbel getrokken te zijn, zoo
als we! bij Sluiters het geval is, het zoude voor ons ligt 
va!len schriftuurplaatsen voort te zetten zoo wij in de ge
!egenheid waren hen daarmede te laten drukken; maar 
gedenkt hoe veel uwer de gebeden boeken van C. Me! en 
Haverman, zonder eenige kanttee-kenlngen of aanwijzen te 
gebruiken. 

Zeggen eenige dat dewij! de wet des Heeren volmaakt 
is wij hen niet noodig hebben, om dezelve reden zouden 
wij geene Godsdienstige boeken geene prediking noodig 
hebben. Maar Jezus heeft bevo!en, predikt het Evangelie 
aan alle creaturen, enz., en het uitdrukkelijk bevel van 
Gods Woord is dat wij hetgeen wij lezen en hooren tot de 
wet en tot de getuigenis moeten inbrengen. Spreken zij 
niet naar deze, dan is er geene waarheid in hen. 

13 
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Kunt gij u verbeelden dat de leeraars van de Gerefor
meerde Kerken in Holland en in Zuid-Afrika iets zouden 
vast houden als deze gezangen, dachten zij dat iets te
genstrijdig of niet overeenkomstig met het Woord des Heeren 
en de Geloofsbelijdenis van onze Kerk daarin te vin-
den waren. · 

Eenige uwer misschien zeggen, wij beletten niet andere 
gezangen te zingen, wij bemoeien ons niet met hen, maar 
voor ons dee! wij hebben geen licht, geen vrijheid gekre
gen om zulks te doen. Maar wij vragen u of gij God, die 
alle harten kent ooit ernstiglijk gebeden heeft uwe harten 
te openen, zijne wil in deze gewigtige zaak te weten 
om te doen. 

Als gij zonder ootmoedig, ernstig en oprecht onderzoek 
cenige gedeelten van den eeredienst Gods verworpen hebt, 
hebt gij tot nog toe groote zonde gedaan. Want gij hebt 
niet alleen uwe eigene stichting, welke gij daaruit kondet 
gehad hebben, moeten missen, maar ook het nut van an
deren verhinderd. Wee degenen door wien ergenissen komen. 

Keert gij uzelven er van af zonder biddend onderzoek, 
dan veracht gij het woord, en Salomo zegt: ,, Die het 
w oord veracht zal verdorven worden." 

Maar kunnen wij u niet bewegen op eene onpartijdige 
en biddende wijze het boek te onderzoeken en dan naar 
licht en overtuiging te handelen. 

Wij willen u voor een oogenblik in uwe gedachten 
naar Golgotha nemen, den mishandelden en bloedende 
Heiland aan het Kruis aanwijzen en u vragen of gij daar 
geweest waret toen Jezus daar hangt of gij ook aan zijne 
lichaam eenige wonden kondet toegebracht hebben ? 

Gij zegt, 0, verschrikkelijk veronderstelling ! maar 
weet gij niet dat zijne gemeente, beide in het Nieuwe Tes
tament en in het Avondmaals Formulier, zijn lichaam ge
noemd wordt, dat Christus het hoofd is, dat de ware !eden 
malkanders I eden zijn (I Cor. 12 : Tl ; Ef. 4 : 23). 

En zult gij de harten va:i Christus lichaam door uw 
vooroordeel of stijfhoofdigheid !anger kunnen doorbooren 
en verscheuren door te weigeren te zamen tot zijnen lof 
en tot aller stichting te zingen ? 

0 Broeders en lusters, wij bidden u gedenkt met ernst 
aan de aannadering, den dag des Heeren, wanneer gij en 



wij rekenschap van het regt gebruik of misbruik van a!le 
die liederen op Gods Woord gegrond, en daarmede over
eenkomstig (waarvoor wij de Evangelische gezangen hou
den) zullen moeten afleggen. 

Wilt gij alleen gelooven, dat wij het we! en oprecht 
met u meenen, gaat dan tot God in de gebeden, legt uwe 
hand op uwe hart, en vraagt u zelven af of gij gewillig 
zijt uwe overtuiging in deze zaak op te volgen. Zegt dan 
voor Hem die alles ziet, doorgrond mij, o God, en kent 
mijn hart, beproefd mij en zie mijnen gedachten zoo er 
eenige schandelijke weg bij mij zij, leid mij op den eeu
wigen weg. 

Voelt gij nu of naderhand eene overtuiging bij u dat 
deze Gezangen naar Gods W oord zijn, maar zijt gij be
vreesd hen in 't openbaar te gebruiken, dat gij uwe familie 
aanstoot zoudt daardoor geven, gedenkt aan de >voorden 
van Jezus : ,, Vreest niet degenen die het lichaam dooden 
"en niets meer hebben dat zij doen kunnen, maar vreest 
"veeleer Hem die macht heeft, nadat Hij de lichaam ge
"dood heeft, lichaam en ziel in de hel te verderven." 

Nu bevelen wij ulieden, geliefde Broeders en Zusters, 
aan de Genade Gods, en den troostlijken invloed des Hei
ligen Geestes, en verblijven uwe heilzoekende dienaars, 

(Geteekend) John Pears, Praes.; A. Murray, V.D.M.; J. 
Auret; Alexander Smith, V.D.M.; Stepha
nus Gous; J. S. N. de Villiers; Robert 
Hart, Ouderling; Thos. Reid, V.D.M.; P. 
J. van der Walt; A. Welsh, V.D.M.; W. 
R. Thomson, V.D.M.; Adam Weinaars. 

De brief was nu geschreven en rondgezonden. De Ring 
was nu verplicht haar besluit te handhaven. Dit ging echter 
niet gemakkelijk. De meeste predikanten, en voora! zij, die 
later de gemeenten Middelburg en Burgersdorp bedienden, lieten 
de menschen hun gang gaan. Te Colesberg kwam het echter 
tot een bepaald conflict. 

Ds. Th. Reid beproefde nu daar de leden zijner gemeente 
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te dwingen de Gezangen te gebruiken. Hij deed de jongelieden, 
die tot de aanneming kwamen, beloven ze te zingen, beloften, 
die natuurlijk niet gehouden werden. Dit gaf aanleiding tot 
nieuwe moeilijkheden, zoodat eindelijk de censuur op sommige 
!eden werd toegepast. Later werd wel, daar Os. T. Reid ook 
met andere !eden der gemeente Colesberg in onmin leefde, eene 
Ringscommissie naar Colesberg gezonden, en tract Os. T. Reid 
af; doch de breuke werd niet geheeld. Men bleef aandringen 
op het zingen van Gezangen; terwijl de andere partij steeds bij 
nadere kennismaking van het Gezangboek, meer afkeerig werd 
om het te gebruiken. 

Toen Os. D. Postma in 1859 in Zuid-Afrika aankwam stond 
de zaak in de Kaap-Kolonie aldus : 

In gemeenten, waar de predikanten bezadigd waren, was 
er stille ontevredenheid. Er waren eenige, die zich geheel en al 
aan de N. G. Kerk onttrokken hadden, en hunne kinderen on
gedoopt lieten; doch het grootste gedeelte der onzen bleef in 
naam bij de Kerk, liet kinderen doopen en ging, als de predi
kant inschikkelijk was, en geen Gezangen bij de Avondmaals
tafel liet zingen, ook aan het A vondmaal; was de predikant 
niet inschikkelijk dan bleef men weg. 

In de gemeente van Colesberg kwam er we!, nadat Ds. T. 
Reid ontslag had verkregen, eenige toenadering; doch de ge
moederen eenmaal verbitterd zijnde, kwamen niet tot bedaring. 
Er was dus in de Kaap-Kolonie, v66r de komst van Os. Postma, 
een gedeelte dat inderdaad reeds van de N. G. Kerk afgeschei
den was. Van die menschen wist Ds. Postma bij zijn aankomst 
in Zuid-Afrika niets. 

Terwijl de zaken zoo stonden, kwam de onverwachte 
tijding, dat de gelijkgezinden in de Transvaal een predikant ge
kregen hadden, die geen gezangen liet zingen. Zoodra dit bekend 
werd, stelde men pogingen in het werk om hem te hooren ; en 
spoedig werd hij dan ook verzocht om een bezoek in de Kaap
Kolonie te brengen. Aan dat verzoek werd niet oogenblikkelijk 
voldaan. Men wilde in Transvaal eerst zien of men de zaken 

niet zonder afscheiding redden kon ; toen het bleek dat er aan 
hereeniging niet te denken was, kon Os. 0. Postma ook niet 
!anger de verzoeken afslaan, die uit den 0 . Vrijstaat en Kaap-
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Kolonie. De afscheiding in Vrijstaat en Kolonie kan dan ook 
eigenlijk geene afscheiding genoemd warden. Geen nieuwe 
Kerk werd gesticht, maar een aantal ledematen der N. Geref. 
Kerk sloten zich bij de bestaande Geref. Kerk in de Transvaal 
aan. Die personen waren reeds inderdaad afgescheiden. Pro
paganda werd er door Ds. Postma niet gemaakt. Hij ging ner
gens, dan waar hij geroepen werd; al wat hij deed, was slechts 
de verstrooide !eden der Geref. Kerk te vereenigen, en tot ge
meenten te vormen. 

Orie gemeenten werden gesticht, namelijk: Burgersdorp, 
Middelburg en Colesberg. Al de gemeenten die nu in de Kaap
Kolonie bestaan, zijn eigenlijk dochters van die gemeenten. 

Beschouwen wij nu wat er in de Transvaal had plaats 
gevonden. 

DE TRANSVAAL. 

In 1834 begon de groote trek. De oorzaken van den trek 
zijn welbekend. Bij dien trek sloten zich vele van onze men
sc_hen aan, vooral uit het toenmalige ~!strict Coiesberg, dat toen 
heel wat grooter was dan nu. .. \ 

De meesten hunner sloten zich aan bij Commandant Pot- . 
gieter. Onder . de redenen, die opgegeven werden tot den trek 
was ook, dat men de plagerijen in de Kerk moe was. Men 
wilde met de Engelsche regeering niets te do~n hebben en met 
de N. G. Kerk zoo min mogelijk. Die Kerk was bepaald tegen 
den trek; vooreerst wilde men niet gaarne velen van de beste 
!eden zien he~ngaan, maar men beschouwde ook de trekkers h ... ' -

als rebellen. Zooals wij reeds zagen, waren de predikanten in · . - 
het Noorden bijna alle Schotten , die zeer loyaal waren en maar 
niet konden begrijpen, dat men de vrijheid in de woestijn 
hooger stelde dan de zegeningen (?) van het Britsche bestuur. 
De Kerk wilde den trek tegenwerken, en het wordt gezegd dat 
Ds. T. Taylor, die de trekkers wilde bezoeken, door den Ring 
belet werd dat te doen. Later werd het hem toegestaan onder 
de uitdrukkelijke voorwaarde, dat hij zich alleen bij zijn pre
dikwerk moest bepalen en volstrekt geen Sacramenten mocht 
uitdeelen. 

GEDENKSOEK 2 . 17 



Dit werd ons door de oude rnortrekkers menigmaal ver
haald en wordt bevestigd door hetgeen wij vonden in een stuk ge
getiteld: ,,De Zuid - Afrikaansche Republiek en de Kaapsche 
Syn ode", re vinden in het Tijdschrift ,,El pis", tweede dee!, 1858 bl. 6. 

Hier lezen wij als volgt: 

,,De vraag hoe te handelen met de uitgewekenen door 
den leeraar van Colesberg op de Graaff-Reinetsche Rings
vergadering van 1838 gedaan, werd toen als een moeielijk 
vraagstuk ontwijkend beantwoord. In 1840 werd het ver
zoek van denzelfden leeraar door denzelfden Ring toege
staan om de bewoners van Riet- Zand- en Kaffer- rivieren 
te bezoeken, alleen!ijk om het Evangelie onder hen te 
verkondigen. Later deed de leeraar van Cradock aanzoek 
om de behulpzarne hand van den Ring, ten einde voor 
drie maanden de uitgewekenen te bezoeken. Dit verzoek 
werd hem rnegestaan, onder voorwaarde nogtans, dat hij 
niet de Sacramenren bedienen en geene ledematen aanne
men zou. De voornaamste reden dezer voorwaarde schijnt 
geweest te zijn, dat de motiven der Emigratie bij velen 
uit onzuivere beweegredenen waren voortgesproten, en zij 
toen ter tijd werden beschouwd als in opstand tegen de 
wettige overheid; ook had men geene vrijmoedigheid daar
door eene be•veging aan te moedigen, die men niet goed
keuren kon. Dezelfde Ring benoernde echter eenige jaren 
later eene commissie om hen te bezoeken en in de waar
heid op te bouwen." 

Toen de vestiging in Natal mislukt was, trokken onze 
menschen naar Transvaal, en vesrigden zich voornamelijk in 
het Rustenburgsche. In Natal bleven slechts enkelen achter, 
vandaar dan ook, dat in Natal geen !eden onzer Kerk ge
vonden worden. 

In Transvaal en Vrijstaat heerschte toen, zooals te begrij
pen is, in her kerkelijke de grootste verwarring. 

In Natal werkte met grooten zegen de We!Eenv. Heer 
Lindley, een Amerikaansche zendeling, die overal rondging, het 
Evangelie predikte en de Sacramenten bediende. Deze uitste
kende dienaar Gods werd door de Emigranten zeer bemind, 
doch bleef altijd als noodhulp werkzaam. Eene eigenlijke kerk
gemeenschap formeerde hij _niet. 
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In Transvaal en Vrijstaat, maar voorai" in Transvaal, had 
men te doen met hevige verdeeldheden op politiek gebied. Er 
was twist tusschen Potgieter en Pretorius, en een ieder deed 
wat recht was in zijn eigen oogen. Het einde van die twisten 
was de Burgeroorlog in 1864, en tot heden toe zijn de spo
ren van dien twist nog niet uitgewischt, en ook nog op kerke
lijk gebied te bespeuren. 

Onze menschen nu behoorden grootendeels tot de Potgie
terspartij, die het meest afkeerig was van Engelsche inmen
ging, en die de Kerk van de Kaap-Kol onie vreesde. Zij ge
bruikten echter de Sacramenten, vooral het Sacrament des 
Doops, als daartoe gelegenheid was. 

De Kaapsche Synode bes loot ten laatste in 1847 om twee 
predikanten en twee ouderlingen te benoemen, "met voile macht, 
om in vereeniging met de Emigranten maatregelen te nemen, 
waardoor in hunne geestelijke behoefte op eene geregelde 
wijze kon voorzien worden." Di. A. Murray, Snr. en P. K. 
Albertijn gingen dan ook in hetzelfde jaar op reis. Later werd 
er w eder eene commissie gezonden bestaande uit Di. W. 
Robertson en P. E. Faure. 

De Vrijstaat was intusschen wederom in de macht der 
Engelschen gekomen, en Ds. Andrew Murray werd leeraar te 
Bloemfontein. De N. G. Kerk werd toen in den Vrijstaat be
hoorlijk georganiseerd, doch onze rnenschen bleven, hoewel zij 
nominaal tot die Kerk behoorden , op zij staan. Persoonlijk 
waardeerde men Os. A. Murray zeer, doch zijne Schotsche 
Amerikaansche richting stond de onzen tegen. M.en wilde terug 
naar Dordt; men •vachtte en hoopte. 

In Nederland had men de trekkers niet vergeten. Reeds in 
1837 hadden sommige predikanten, daartoe opgewekt door den 
WelEd. Heer Jacob S wart, vader van onzen vroegeren leeraar 
N. J. R. Swart, zich tot eene commissie gevormd om in de 
geestelijke behoeften der trekkers te voorzien. Die leeraars 
waren Di. W. Broes, J. J. Voorst, J. B. H. Brunier en Prof. 
Rooyens. Op eigen kosten zonden deze heeren in 1843 een 
leeraar en een onderwijzer, Ds. P. N. Ham en den heer Mar
tineau. De heer Martineau stierf aan boord. Ds. Ham landde 
te Delagoa-Baai; daar stierf zijn echtgenoote, waarop hij naar 
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de Kaapstad terugkeerde en beroepen werd te Fransch Hoek, 
welk beroep hij aannam; zoodat deze poging van uit Neder
land rnislukte. 

In Nederland gaf men echter den moed niet op. Men wilde 
nu eenmaal aan de Afrikaners bewijzen, dat men ze als broe
ders beschouwde, en het gevolg was, dat zich later in 1856 
eene grootere commissie vormde om de Transvaal van leeraren 
te voorzien. 

De N. G. Kerk besloot eindelijk in het jaar 1852 de 
Transvaalsche gemeenten in te lijven. In hetzelfde jaar kwam 
Ds. D. van der Hoff te Kaapstad aan en werd de eerste predi
kant in Transvaal. 

Ds. D. van der Hoff was niet door de Amsterdamsche 
Comrnissie, maar door Prof. Lauts gezonden. Welk recht Prof. 
Lauts daartoe had is, niet duidelijk. Zeker is het, <lat hij door 
velen in Transvaal daartoe was verzocht. De Synode der N. 
G. Kerk zat juist, toen een brief van Prof. Lauts aankwam, die 
haar meldde, dat Ds. D. v. d. Hoff weldra komen zoude. , In 
de Synodale handelingen van 1852 lezen wij het volgende: 
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"Vele aanmerkingen werden door Ds. A. Murray Jr. 
gemaakt over de komst van eenen leeraar, die berigtte, dat 
men zich, na vele vruchtelooze pogingen had gewend naar 
de Synode in Holland; dat die niets doen kon; dat men 
toen door een handelshuis gehoopt had het doe! te berei
ken,-dan even vruchteloos; dat hij meende redenen te 
hebben, te twijfelen, of een stellig beroep door eenige ge
meente in het Overvaalsch was uitgebracht, daar de naam 
van Prof. Lauts onder hen zelfs onbekend was. Ds. Neeth
ling beweerde dat zij getoond hebben geenen leeraar te 
willen beroepen, dien zij niet eerst hebben leeren kennen. 
Nadat vele redenen hierover waren gewisseld, werd op 
voorstel van Ds. A. Murray Sr. eenparig besloten : Dat 
wanneer het bij het legitimeeren den Actuarius zal zijn 
gebleken, dat meergemelde predikant Van der Hoff voor de 
Transvaa!sche gemeente is beroepen, dit door hem aan 
den Kerkeraad dier gemeente worde geschreven, met ken
nisgeving in welke betrekking hij, ten gevolge van de in
lijving der Transvaalsche gemeenten, met onze Kerk staat, 
en hunne verpligting voor zijne reiskosten derwaarts te 



zorgen, en dat de predikanten en afgevaardigden van de 
Kaapstad verzocht warden hem, bij zijne aankomst, zoo
veel mogelijk, met raad behulpzaam te zijn." 

Eenige dagen voordat de Synode uit elkander ging, kwam 
Os. Van der Hoff aan de Kaap aan. Os. Van der Hoff liet zich 
aan de Kaap legitimeeien en vertrok naar Transvaal, na een 
beroepsbrief van Potchefstroom ontvangen te hebben. 

Teen Ds. Van der Hoff in Transvaal aankwam, bevond hij 
dat een zeer groot gedeelte van zijne gemeente, en vooral ook 
van onze menschen van het Rustenburgsche, volstrekt geen lust 
hadden onder de Synode van de Kaap-Kolonie te staan. Eene 
vergadering werd gehouden met den Volksraad, en er werd 
besloten de' inlijving niet goed te keuren, omdat : 

,, 1. Aan de voorwaarden of beloften van leeraars te zullen 
"voorzien niet is voldaan ; 

,,2. Omdat men zich aan de kerkelijke wetten der N. G. 
"gemeenten in Zuid-Afrika niet kan onderwerpen." 

Zoo werd de N. Hervormde Kerk in Transvaal los van de 
Kaapsche Synode. 

De gemeente van het district Lijdenburg, dat toen ter tijd 
nog eene afzonderlijke Republiek vormde, met het later ge
stichte Utrecht, bleven echter aan de Kaapsche Synode getrouw. 

De gewone voorstelling, dat die losmaking van de Synode 
slechts het werk van Os. Van der Hoff was, meet op zijde ge
zet worden. Dat hij misschien persoonlijke redenen had om 
liever op zich zelf te staan, is we! mogelijk; doch de zaak ging 
niet van hem uit. Onze menschen ten minste waren er sterk 
voor. Vrees voor Engeland en de hoop om nu eene Kerk te 
kunnen stichten naar Gods Woord, waren de voornaamste 
drijfveeren. Welbekende voorgangers onder ons, waarvan enke
len nog !even, hielpen hem dit plan uit te voeren. 

De vrees voor Engeland was groot. Ds. Van der Hoff ver
klaarde openlijk dat de Actuarius S ynodi hem tijdens zijne 
legitimatie vroeg om den eed van getrouwheid aan de Britsche 
regeering af te leggen. In een schrijven, geteekend door Os. 
Van der Hoff en anderen, komt het volgende voor : 

Men heeft uit Lijdenburg aan den Ring van Transgariep 
de vraag voorgelegd, of de leeraars hier verpligt zijn een 
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eed van getrouwheid te zweren aan de Britsche Kroon, en 
het antwoord is geweest: Neen. Dit antwoord is regt. 1\laar 
als de Lijdenburgsche vrienden nu de vraag gedaan hadden : ls 
het waarheid dat men aan onzen Leeraar tijdens zijn ver
blijf in de Kaapstad gevraagd heeft of hij een eed van 
getrouwheid zweren wilde, dan had men u zeker geant
woord van ]a; want dit is gevraagd aan uwen leeraar, 
doch hij heeft zulks geweigerd. En had men verder aan 
dien HoogEerwaardigen Ring gevraagd of de leeraars der 
Kaap-Kolonie verplicht zijn dien eed af te leggen, dan had 
men u ook toestemmend moeten beantwoorden, en er wel
licht bij kunnen voegen, dat ook de leeraars van den Vrij
staat dien eed gezworen hebben." 

Onze menschen hadden zoo ver nu hun wensch verkregen, 
maar dit hielp hun niet veel. Ds. v. d. Hoff was niet rechtzin
nig en bepaald gekant tegen het leerstuk der Uitverkiezing, 
een leerstuk bij onze vaderen terecht zeer geliefd. Hij sprak 
het vierkant tegen. Ja, in eene Algem. Vergadering 20 Nov. 
1865 zeide hij, sprekende over het formulier van onderteekening 
dat Os. F. Lion-Cachet wilde invoeren : "Het formulier door 
Os. Cachet voorgesteld, sluit in de handhaving der Dordsche 
leerregels, terwijl ik mij overtuigd houd, dat geen der aanwc
zige ouderl ingen en diakenen met de Dordsche leerregels be
kend zijn." Hij ging toen voort om de broeders inlichting te 

geven en zeide : "dat een dier Jeerregels sprak van de uitver
kiezing, en nu zou hij de broeders afvragen of zij konden ge
looven dat de liefderijke God sommige menschen geschapen 
had om hen zalig te maken en anderen om hen te verdoemen." 
De ouderlingen en diakenen hoofd voor hoofd gevraagd zijnde, 
antwoordden, op twee na: dat zij her niet konden gelooven. 

Oat dus "onze mensch en" met Os. v. d. Hoff niet konden 
opschieten, laat zich verstaan. Op her punt van Gezangen was 
hij niet streng. Over den twist of men al dan niet de Evange
Iische Gezangen in de Kerk mag gebruiken, schreef hij: "Neen 
- wij zullen hierover niet spreken, want overtuigen kunnen wij 
die menschen toch niet, en wij hebben te veel liefde en ach
ting voor sommigen, ja velen hunner, dan dat wij hun tot 
ergenis zouden willen verwekken ;" doch hij voegde er bij : "Wij 
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weten zeer goed, dat de braven en welgezinden onder hen 
de pogingen verfoeien, die men zegt dat door sommigen 
aangewend worden om een scheuring in onze Kerk te maken, 
door een predikant te ontbieden die geen gezangen zingt. Wij 
vreezen dus niets voor het ijdele pogen van sommige kwaad
willigen onder hen, en vermanen hen ernstig stille te zijn en 
in liefde en vrede met ons vereenigd te blijven. 

"Leeft zoo alien in liefde en vrede, want waar liefde en 
vrede wonen gebiedt de Heer zijn zegen. Denkt toch niet dat 
de zaligheid aan de Synode verbonden is, en nog veel minder 
aan het zingen van enkel Psalmen. Bouwt uwe zaligheid op 
een antler grond, bouwt haar op Gods genade in jezus Chris
tus onzen Heer." 

Uit bovenstaanden brief, geschreven 1855, dus 3 jaren v66r 
de komst van Ds. D. Postma, blijkt het duidelijk dat er toen 
al pogingen aangewend werden om door de Chr. Geref. Kerk 
van Nederland geholpen te worden. 

Het schijnt of later Ds. v. d. Hoff, op verzoek van 
ouderling P. J. W. Schutte, naar Nederland een brief schreef 
om hulp van de Afgescheidene Kerk te vragen. Hoe het met 
dezen brief gegaan is, hebben wij niet te weten kunnen komen. 

Er waren nu in Transvaal twee Hollandsche Kerken. Onze 
menschen, hoewel ontevreden met de prediking van Ds. Van 
der Hoff, wat de leer betreft, bleven op weinige uitzonderingen 
na tot de N. H. Kerk behooren; hoewel sommige onder hen 
steeds ernstiger er over begonnen te denken om een leeraar 
uit Nederland te beroepen, die zuiver in de leer zou zijn. 

In 1855 zond de Amsterdamsche Commissie den Heer C. 
Hiddingh naar Transvaal, om onderzoek te doen, hoe de zaken 
eigenlijk stonden, en vooral om de klachten te onderzoeken, 
die er tegen Ds. v. d. Hoff waren ingekomen . Uit het gedrukte 
verslag van dien heer blijkt niet welke qualificatie hij had om 
als een soort van bisschop rond te gaan, terwijl wel uit het 
verslag blijkt, dat het hem niet aan eigenwaan ontbrak. Onder 
de groote fouten van Ds. v. d. Hoff werd dan ook gerekend: 
"dat hij geene beslissende taal gebruikte, toen eenigen eenen 
twistappel opwierpen in het verbannen der Evangelische Ge
zangen uit de openbare Godsdienstoefening, op grond, dat 
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dezelve door menschenhanden waren samengesteld, hetwelk 
door enkelen zoover werd getrokken, dat zij dezelve uit hun
nen Bijbel scheurden en verbrandden." 

D ie heer hield eene vergadering te Rustenburg. Op die 
vergadering waren ook eenigen onzer. 
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" Deze, " zoo zegt het verslag, "deelden hunne bezwaren 
mede over het toezenden van eenen leeraar, door de Am
sterdamsche Geestelijke Commissie, en wenschten eenen 
van de afgescheidene gemeente uit Holland te beroepcn. 
Ofschoon mij niet geheel te huis vindende op het kerkelij k 
gebied, heb ik zooveel ik vermag hun het gevaarlijke voor
gehouden, eerstelijk, van eene verdeeling in de Kerk en 
ten andere van de invoering van dweeperijen en kunste
narij en, waaraan het gros der afgescheidene gemeenten in 
de Nederlanden zich schuldig maakte. lk openbaarde mijn 
gevoelen, met welken geest de verkondigers van Gods 
Woord zouden bezield zijn, die van u uitgaan en ontdekte 
tot mijn groot genoegen, dat zij een geheel verkeerd denk
beeld hadden der begrippen van de afgescheidene gemeen
te, doch ge!oofsbeginselen aankleefden in overeenstemming 
met onze Hervormde Kerk." 

Verder somt die heer zijn werk ai zoo op: 
,,Behalve in mijn gesprekken, waarbij ik tot vrede en 

eendragt aanried, als het eenige bolwerk, waaruit iets goeds 
kon worden geboren, heb ik bij velen getracht hen van 
hunne dwalingen terug te brengen, door hun het verkeerde 
aan te toonen van zich aan de Algemeene Synode te ont
trekken, te wijzen op de droevige gevolgen, onder welke 
zij nu gebukt gaan en het ongerijmde bloot te Ieggen om 
den Psalmen de voorkeur te geven boven de Gezangen, 
als dienende de eerste voor de Mozaische Godsdienst, 
terwij l de laatste in overeenstemming zijn met de Evangelie 
leer, en alzoo voor den Christen gepast. lk heb hun aan
geraden de kerkedienst van den Heer v. d. Hoff bij te 
wonen, daar het niet bekend was, dat hij leeringen pre
dikte in strijd met ons geloof in Christus; dat zijne reden 
geheel Evangeliesch waren, en zij daaruit veel nut konden 
trekken; dat zij overeenkomstig de vermaning van den 
Heiland aan de joden: "houdt en doet wat de Farizeen u 
zeggen, doch doet niet naar hunne werken '', dit zonder 



gewetensangst konden doen; dat zij zijne lessen nakomen
de daarom niet zijn voorbeeld behoefden te volgen, en bij 
zoodanige handeling zich als ware Christenen zouden 
gedragen." 

Personen die met den heer C. Hiddingh in aanraking waren 
geweest, hebben ons medegedeeld, dat hij ook de onzen voor
stelde een Rernonstrantsche predikant te benoemen. 

De heer C. Hiddingh had ook 10 kisten boeken medege
bracht, waaronder vele Bijbels; ook heel wat werken van de 
Maatschappij "Tot Nut van het Algemeen." Ten laatste stelde 
hij den heer Goetz ter ·hand twee serien der Theologische wer
ken van het Haagsche Genootschap. Of die boeken dienen 
moesten om de Zoutpansbergsche Olifantjagters te onderrichten 
weten wij niet. 

De Kerk in de Kaap-Kolonie begon eindelijk onrustig te 
worden, en in een Herderlijk Schrijven werden de gemeenten 
opmerkzaam gemaakt op het gevaar van valsche leer. In dezen 
brief lezen wij het volgende : 

"Broeders en l usters! Wij wenschten uwe vol making, 
uwe zaligheid. Mogen wij die bevorderen, dan waren 
wij voldaan. Meer hebben wij van u niet gezocht, noch 
zij, die tot u afgezonden waren. Maar wel hebben zij en 
velen onder ons gevreesd, dat gij bloot stond voor zulken, 
die vroeger of later het Evangelie van Christus vervalscht 
zouden prediken, en, in plaats van licht en orde, duisternis 
en wanorde onder u verspreiden. Gij zelven kunt gevoelen, 
hoe rampzalig de gevolgen hiervan zouden zijn. En welke 
middelen hebt gij om dit te verhoeden ? Gij hebt geenen 
Ring, geene Synode, samengesteld uit vele leeraren en ou
derlingen, die in de waarheid en in de leer der ware 
Gereformeerde Kerk grondig onderwezen zijn. Gij kunt 
voor langen tijd slechts eenen leeraar hebben, en, hoeveel 
vertrouwen wij ook stellen in de godsvrucht van uwe 
ouderlingen, wij weten ook bij ondervinding, hoeveel er 
noodig is, om de dwaling, die met list voortwerkt tegen te 
gaan, en te oordeelen, dat men omtrent eene zaak van zoo
veel waarde als het Evangelie niet behoedzaam genoeg 
kan zijn." 
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Terwijl men de gemeenten in de Transvaal tegen valsche 
leer waarsclmwde, schreef dezelfde Synode, een afschrift zen
dende van bovenaangehaalden Herderlijken brief, aan de Synode 
van de Hervormde Kerk in Nederland, in de meest broederlijke 
bewoording. Hoe de Holl. Synodale Commissie, die juist bezig 
was Di. Meyboom, Zaalberg en andere modernen te verdedigen 
tegen alle aanvallen der rechtzinnigen, vreemd moet hebben 
opgekeken, dat aan haar de verdediging van de rechtzinnigheid 
in de Transvaal werd opgedragen ! Eigenlijk gezegd, was men 
in de Kaap voor Nederland bang. De liberalen waren te libe
raal, en de Orthodoxen te rechtzinnig. Men wilde zoo wat 
tusschen-in staan, en dit bleek weldra toen de Afgescheidene 
Kerk zich met Transvaal begon te bemoeien. 

HOOFDSTUK II. 

DE KOMST VAN Os. D. POSTMA. 

Niettegenstaande de heer C. Hiddingh en anderen hun 
uiterste best gedaan hadden, om de Afgescheidene Kerk in 
Nederland verkeerd voor te stellen, werd door den omgang met 
Nederlanders, en ook door geschriften, die nu en dan in han
den van sommige broeders kwamen, die Kerk al meer en meer 
bekend, en beproefde men met die Kerk in aanraking te komen. 
Wie eigenlijk het eerst naar Nederland schreef, is moeielijk te 
zeggen, daar het door verscheidene personen is geschied. De 
meeste van die brieven kwamen, doordat zij niet behoorlijk 
geadresseerd waren, niet terecht, of kwamen in de handen van 
personen, die met de zaak niets te doen wilden hebben. Einde
lijk werd de heer J. J. Venter te Bethu lie, een invloedrijk lid 
van den Volksraad, en gedurende geruimen tijd waarnemend 
president van den Vrijstaat, door een Nederlander aangeraden 
om een brief te schrijven aan den welbekenden rechtzinnigen 
predikant Os. Callenbach, van Nijkerk. De heer J. ]. Venter 
meende, dat deze een leeraar van de Afgescheidene Geref. 
Kerk was. Ds. Callenbach zond dit schrijven aan een der 
leeraren onzer Kerk. Terzelfder tijd ontving de heer v. Andel, 
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ouderling der Chr. Afs. Gem. van 's Hertogenbosch, een schrijven 
van den Eerw. Heer v. d. Rijst, zendeling van de N. G. Kerk in de 
Kaap-Kolonie. Deze heer was vroeger lid geweest der Chr. 
Geref. Gemeente van 's Hertogenbosch. 1\.\et den geestelijken 
nood in Transvaal begaan en het verlangen eerbiedigende van 
hen, die geen gezangen wilden laten zingen, drong hij er op 
aan dat de Christ. Geref. Kerk de zaak zou opnemen. Opmer
kelijk is het, dat juist toen ook van andere broeders brieven 
aankwamen. Het een met het ander bracht Br. v. Andel er 
toe om de zaak voor de S,ynode dier Kerk te brengen, zoodat 
die in juni 1857 het volgende besluit nam : 

"De vergadering gehoord hebbende het verzoek van de 
afgevaardigden uit de Provincie Noord-Brabant, bij monde van 
broeder Van Andel, ter aanbeveling van de geestelijke belangen 
der Transvaalsche Republiek in Zuid-Afrika, besluit aan de 

· Synodale Commissie op te dragen, zich in correspondentie te 
begeven met de gemeenten aldaar, haar inlichtingen te geven 
en de bereidwilligheid der Kerk te openbaren, om zooveel 
mogelijk in hare behoeften te voorzien." 

lnlichtingen werden nu gevraagd. De Heer C. I-I. de Smidt, 
candidaat in de Theologie, toen te Utrecht, Nederland, een 
student, van de Kaap werd geraadpleegd. Deze gaf den raad 
zich tot de Synodale Commissie van de N. G. Kerk te wenden. 
Wei blijkt uit zijnen brief dat er reeds eene vroegere commu
nicatie was tusschen de Afgescheidene Kerk en de Kaapsche Syn ode, 
doch dat de Kaapsche Kerk bevreesd was zich te compromit
teeren. (Ook deze correspondentie konden wij niet in handen 
krijgen). "lk heb, zoo schrijft De Smidt, het antwoord onzer 
Synode aan uw kerkefijk lichaam nagegaan, en wat ik er uit 
opmaken kon, was dit, dat onze Synode inzake de afschei
ding uwer Kerk liefst het stilzwijgen wilde bewaren, en zich 
op geenerlei wijs wenschte te compromitteeren, tegenover het 
Hervormd Kerkgenootschap; kortom, zij verlangde met beide 
den vrede te bewaren en weigerde derhalve hare meening 
rondborstig uit te spreken." 

De Synodale Commissie van de Afgescheiclene Kerk in 
Nederland, richtte toen ook het volgende schrijven aan de 
Geref. Kerk in de Zuid-Afrikaansche Republiek. 
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Aan de Gereformeerde Kerk 
in de Zuid-Afrikaansche Republiek (Transvaal). 

Waarde en geliefde Broeders,-Genade en vrede worde 
u rijkelijk geschonken, van God den Vader, om Christus 
wit, door den Heiligen Geest.-Amen. 

De Synodale Commissie der Christelijke Afgescheidene 
Gereformeerde Gemeenten in Nederland, gedrongen door 
de broederlijke liefde en de behoefte aan de oefening van 
de gemeenschap der Heiligen, en bekend met de behoefte 
waarin gijlieden verkeert van Herders en Leeraars voor 
uwe gemeenre, en daarin wenschende te voorzien, hebben 
ten gevolge van het besluit der Synode te Leiden, verga
derd in dato 1-17 Juni 1857 besloten, ten einde in onder
linge betrekking en verbintenis met elkander te geraken, 
tot ulieden af te vaardigen de Broeders: N. H. Dosker, 
predikant, J. van Andel, ouderling, aan wie het bewijs van 
deze benoeming door ons wordt toegezonden, in vertrouwen 
dat die Broeders door ulieden met blijdschap en in liefde 
zullen ontvangen, en de hand der gemeenschap zal warden 
toegereikt. Die broeders zijn voorzien met een lastbrief, 
en zullen ulieden alle die inlichtingen en hulp verleenen, 
waartoe zij mildelijk instaat zijn, ten einde in uwe geeste
lijke nood en behoefte te voorzien. 

Voorts zoude het de Synodale Commissie en ook de 
afgevaardigde Broeders aangenaam zijn, dat door ulieden 
gezorgd werd, dat de Broeders te Port-Natal werden af
gehaald en tot ulieden geleid. 

Voorts wenschen wij ulieden des Heeren beste zegenin
gen toe, met de verzekering der broederlijke toegenegenheid 
en hartelijke liefde van 

UEd's Liefh. Broeders in Christus, . 

DE SYNODALE COMMISSIE, voornoemd. 

Aan wie dit schrijven geaddresseerd was, weten wij niet; 

waarschijnlijk aan den heer J. J. Venter, die dien brief aan zijn 
broeder P. Venter te Rustenburg zond. Dit was de eerste 
rechtstreeksche correspondentie tusschen de Kerk in Nederland 
en de breeders hier. 

Ds. N. H. Dosker en Br. j. van Andel bedankten echter 
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voor die benoeming en Os. D. Postma van Zwolle werd toen 
gekozen. Deze nam de opdracht aan. 

Reeds v66r de benoeming werd er een schrijven gericht 
aan de Synode der N. G. Kerk. Die brief kwam echter te laat 
aan. De Synode was reeds opgebroken. De Actuarius Synodi, 
Os. A. Faure beantwoordde dien. Uit dit antwoord blijkt, dat 
men aan de Amsterdamsche Commissie had opgedragen een 
leeraar voor Transvaal te benoernen, en dat men dus voile 
vertrouwen had in de rechtzinnigheid van die Commissie. 

Wat eigenlijk het gevoelen was van de Kaapsche Kerk, blijkt 
uit een stuk getiteld : "De Zuid-Afrikaansche Republiek en de 
Kaapsche Synode", in El pis, Deel ff. Hier !ezen wij: 

"Terwijl de Synode (1857) echter nog bijeen was, werd 
er reeds uit private brieven vernomen, dat de Christelijke 
Afgescheidene Kerk in Holland, op hare laatste Synodale 
Vergadering had besloten, een deputatie naar de Zuid
Afrikaansche Republiek te zenden, bestaande uit eenen 
predikant en ouderling, als een eerste maatregel om de be
woners van die streken met leeraars te voorzien. Men had 
ook tegelijk besloten, vooraf bij onze Synode om inlichting 
en ondersteuning aanvraag te doen, welke brief te laat is 
ontvangen; want eerst nadat de Synode was uiteengegaan, 
werd die door de post aangebracht. Hoe loffelij k nu ook 
de ijver en hoe goed op zich zelf het voornemen ook zijn 
moge, zoo vertrouwen wij dat de Synodale Cornmiss ie van 
de Afgescheidene Kerk in Holland, bij het vernemen wat 
de Kaapsche Synode in deze zaak gedaan heeft, van dit 
voornernen zal afzien, niet alleen wijl zulks door de maat
regelen der Synode overtollig is geworden, maar ook zien 
wij in dat geval nieuwe verdeeldheid en ellende te gamoet. 
De berigten ze[fs die men in deze Kolonie uit Holland 
ontvangt, geven vaak verkeerde voorstellingen van de wer
kelijkheid, en hebben wellicht ook onze afgescheidene ge
loofsgenooten misleid. De Afgescheidene Kerk in Holland 
vindt in Zui d-Afrika die sympathie niet, welke velen in 
Nederland zich voorstellen, hoewel de jammerlijke toestand 
der moederkerk hier diep wordt betreurd; ook wil men 
geen predikanten meer uit Nederland, en daarom was het 
een verstandige maatregel, niet terstond op de brieven van 
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een enkelen man, leeraren naar de Zuid-Afrikaansche Re
publiek te zenden, rnaar vooraf inlichting te vragen ... . 

Wij twijfelen echrer niet of men zal in Nederland gaarne 
van dat voornemen afzien, na de ontvangst van de ver
zondene berigten." 

Dat men in de Kaap voor de Chr. Afgescheidene Kerk 
bevreesd was, is te verstaan. Zij, die de zaken kenden, wisten 
we!, dat het zekcr was, dat als er een leeraar der Afgeschei
dene Kerk in Transvaal aankwam, de personen die reeds in
derdaad afgescheiden waren, zich zouden vereenigen om de 
Oude Geref. Kerk zonder Gezangen te herstellen. Kon men nu 
met vriendelijke woorden de Cllr. Geref. Kerk doen afzien van 
haar voornemen, dan was er hoop dat onze menschen, of ten 
minsre hunnc kindercn, door gebrek aan voorgangers, gedrongen 
zouden worden om toe te gcven, en dat zoo langzarnerhand 
de zuivere Geref. leer en dienst op den achtergrond zou komen. 
Kwam er een Gereformeerd !ceraar uit Nederland, dan wist 
men was de breuke klaar. 

In Nederland wist men van dit alles zeer weinig. Men 
meende daar, dat de Kerk in de Kaap-Kolonie gaarne hulp uit 
Nederland wilde hebben. Men beschouwde de Kaapsche Kerk 
als streng rechtzinnig en daarom zou dan ook hulp uit een 
streng rechtzinnige Kerk a!s de Chr. Geref. Kerk zeker zeer 
aangenaam zijn. Aan afscheiding dacht men in Nederland niet. 

De beleefde afwijzing vervat in hct schrijven van Ds. A. 
Faure, verhinderde cchter de Kerk in Nederland nict om voort 
te gaan. Op het eerste schrijven van de Synodale Commissie 
aan de Geref. Kerk in de Transvaal, waren verscheidene ant
woorden gekomen, die alle smeekten om toch een leeraar te 
zendc01. Te meer had men daartoe vrijmoedigheid, omdat al 
die antwoorden kwamen uit :de gemeenten, die niet meer tot 
de Kaapsche Synode behoorden, en die Synode in niet ondui
delijke woorden te kennen gegeven had, dat zij twijfelde aan 
de rechtzinnigheid van Ds. v. d. Hoff. 

De broeders hier, hadden ook niet stil gezeten. De heer J. 
J. Venter, van Bethulie, schreef aan den Heer Van Andel dat hij 
en twee broeders uit Rustenburg een blanco-beroepsbrief had
den gezonden aan Ds. Callenbach; en dat de Heer J. J. Venter 
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reeds zich afgescheiden had. Dit schrijven kwam echter eerst 
aan, nadat Os. Postma al op reis was. Uit dir schrijven ver
nam men voor het eerst dat een dee! menschen in Bloemfon
fontein en in de Kaap-Kolonie met de N. G. Kerk ontevre
den waren. 

Er was ook een schrijven ingekomen van den Heer Van 
der Rijst om als zendeling onzer Kerk aangestcld te worden. 

Men besloot dus om tot een afvaardiging over te gaan, en 
stclde zich een tweevoudig doe! voor oogen. Vooreerst wilde 
men hulp brengen aan de stamgenooten in Transvaal, maar 
dan ook hoopte men, gelegenheid te vinden om onder de kaf
fers in deze streken werkzaam te zijn . De Kerk had toen geene 
eigene zending. Van een btijven van Ds. Postma in Zuid-Afrika 
was vooreerst geen sprake en daarorn was de lastbrief aan Ds. 
D. Postma gegeven, zeer ruim gesteld. Men stelde volkomen 
vertrouwen in zijn persoon, in zijne voorzichtigheid en gema
tigdheid. Hoewet die lastbrief welbekend is, achten wij het 
toch niet verkeerd die nog eens te geven. 

LASTBRIEF. 

De Synodale Commissie der Christelijke Afgescheidene 
Gereformeerde Kerk in Nederland heeft benoemd en be
noemt bij dezen den \VelEerwaarden herder en leeraar Ds. 
Postma tot afgevaardigde naar de Transvaalsche Republiek 
in Zuid-Afrika. 

Het is het verlangen der commissie, dat genoemde broe
der zich naar de Transvaalsche Republiek begeve, ten 
einde op de plaats zelve onderzoek te doen naar den 
Godsdienstigen toestand van onze starnverwanten en ge
loofsgenooten aldaar, broederlijke betrekkingen met hen 
aan te knoopen en in al!es te handelen gelijk het hemzel
ven het nuttigst zal voorkomen in het betang van Gods 
Koningrijk en van onze stamverwanten en getoofsgenooten 
op Zuid Afrika's oostkust. 

Een ieder, wien deze lastbrief vertoont zal worden, ver
zoeken wij tot het gezegde doeleinde onzen genoemden 
broeder in alles met Christelijken raad en daad behulp
zaam te zijn. 

Van onzen afgevaardigde verlangen wij zoodra rnogelijk 
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een verslag van zijne verrichtingen te ontvangen en wen
schen, dat de Heere onze pogingen zegene tot prijs van 
Zijnen grooten Naam. Hij geleide en beware onzen broeder 
en geve hem Zijnen Geest en genade in ruime mate om 
ook anderen te kunnen dienen ! Gegeven te Kampen, den 
26sten Maart '58. 

(get.) S. VAN VELZEN, 

Leeraar aan de Theo!. School. 

A. BRUMMELKAMP, 

Leeraar aan de Theo!. School. 

H . ]OFFERS, V.D.M. TE 'S HAGEN. 

Terwijl Os. Postma op reis was, ontving Br. J. van 
Andel Hz. brieven van den leeraar van Bloemfontein, waar
schijnHjk Os. A. Murray, en van den heer J. J. Venter. 

Die brieven hebben wij niet kunnen verkrijgen, maar uit 
een schrijven van Br. van Andel blijkt, dat de heer J. J. Venter 
bepaald de N. G. Kerk al verlaten had. Br. v. Andel vroeg toen 
aan de Synodaie Commissie wat hij moest antwoorden. Die 
Commissie vroeg aan verschillende leeraren advies. In het ad
vies van Prof. Brummelkamp komt de volgende zinsnede voor, 
die met het oog op hetgeen later geschiedde van belang is. 
Prof. Brummelkamp zegt: ,,Oat scheiding ook daar wel onver
mijdelijk is, verwondert mij niet, evenwel moeten wij niet 
provoceeren." 

22 April 1858 was inmiddels Os. 0. Postma vertrokken en 
den 8sten Juni kwam ZEerw. in Simons-Baai aan. 

Te Kaapstad aangekomen werd Os. D. Postma zeer vrien
delijk ontvangen. De eerste berichten die hij overzond, zijn vol 
met dankbare lofzeggingen over de Ieeraars, die hij ontmoette. 
Hij predikte verscheidene malen en liet zelfs, om geen aanstoot 
te geven, nu en dan een Gezang zingen; iets dat hem later 
we! speet. Hij meende, dat zij in de Kaap met de Gezangen 
niet veel ophadden. "De Gezangen, zoo schreef hij naar Hol
land, zijn hier wet in gebruik maar geen leeraar is gehouden er 
uit te laten zingen, en, wanneer de Kerk in hare vrijheid, die 
zij nu mag genieten, zoo voortgaat, koester ik de gedachte, dat 
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zij met der tijd, uit de Gezangen wel zal uitmonsteren, die 
men in geen goede geest vindt; want ik heb mijne opinie bij 
de voornaamste hunner geopenbaard, en wij stemmen geheel 
daarin overeen." 

In die stemming ging Os. Postma van Kaapstad naar Natal, 
waar hij een even vriendelijke ontvangst had, zoodat, toen hij 
van Pieter Maritzburg vertrok, er niet de minste gedachte van 
afscheiding bij hem bestond. 

De eerste eigenlijke prediking in Transvaal was op den 
4 November te Buffeldoorns, op de plaats van Br. P. J. W. 
Schutte, en den 10 Juni kwam hij te Rustenburg aan. 

Te Rustenburg begon de strijd. Eerst liet het zich aanzien, 
dat alles in der minne zou geschikt worden, doch weldra bleek 
het anders. 

Zoodra de broeders te Rustenburg hadden gehoord dat er 
hulp uit Nederland komen zou, hadden zij zich tot den kerke- · 
raad van die gemeente gewend, met verzoek om een leeraar 
te benoemen of te beroepen, die geene gezangen gebruikte. 
De kerkeraad had dat verzoek toegestaan, en ook de Volks
raad, die zich in dien tijd met alles bemoeide, stond het toe, 
onder voorwaarde dat zoodanige predikant zich zou moeten 
onderwerpen aan een onderzoek naar zijne Geloofsbelijdenis. 
Volgens de constitutie toen in Transvaal, mocht er slechts een 
Kerk in de Transvaal zijn, en de Volksraad moest den predi
kant keuren. Tegen dat onderzoek hadden de broeders geen 
bezwaar. Toen nu Os. Postma te Rustenburg aankwam, meen
den de broeders ook niets meer te doen te hebben, dan hem 
te verzoeken zich aan zoodanig onderzoek te onderwerpen. 
Zij vergisten zich in zoover, dat zij niet verstonden, dat hij 
slechts als afgevaardigde gekomen was. Os. Postma had er 
echter niets op tegen om zich te laten onderzoeken, en dit zou 
10 Januari 1859 te Pretoria plaats vinden. 

In dien tusschentijd werd Os. Postma door Os. v. d. Hoff 
geheel als ambtgenoot behandeld. Deze heeft dan ook zich 
zelfs na de Afscheiding nooit bitter tegen Os. Postma betoond. 
Op verzoek van Os. v. d. Hoff hield Os. Postma geregeld 
dienst te Rustenburg. Os. v. d. Hoff belegde toen eene verga
dering aldaar. Op die vergadering ging het niet al te vriende-
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lijk toe. De beide partijen stonden scherp tegenover elkander 
op het punt van Gezangen. De onzen begeerden "dat zij zou
den nagelaten worden in den openbaren kerkdienst, omdat er 
zoovelen in dezen lande nog altijd bezwaard over die invoering 
zijn, en niet medezingen zonder dat ze een woord over de 
Gezangen zelven spraken." De andere partij hield vol, dat als 
de Gezangen weggenomen werden, het was alsof men den Heere 
Jezus wegnam. Op het einde werd besloten om de zaak tot 
10 Jan. uit te stellen. In dien tusschentijd ontving Ds. Postma 
een beroep van de N. G. Gemeente te Winburg. Op den lOden 
Jan. kwam dan ook die vergadering bijeen. Eerst werd Ds. 
Postma onderzocht. De pra:ses, Os. v. d. Hoff en de vergade
ring verklaarden zich geheel voldaan, en de broeders meenden 
nu dat zij volgens belofte van den Volksraad een leeraar kon
den krijgen, die geen Gezangen liet zingen. De pra:ses echter 
was hiertoe niet bereid. Hij ondervroeg Os. Postma verder over 
zijn gevoelen met betrekking tot de gezangkwestie, waarop Ds. 
Postma het volgende voorlas: 
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1.-Heeft eene Kerk zoodanige (Gezangen) met vrede 
van de Gemeente in 't gemeen, en zijn ze ,,rechtzinnig," 
dan durf ik die Kerk daarin niet veroordeelen, noch haar 
daarover bemoeielijken, gelijk ik op mijne doorreis be
toond heb. 

2.-Maar houdt de Kerk zich alleen aan de Oezangen, 
waarvan de tekst in den Bijbel gevonden wordt, die is 
zeker op den veiligsten weg. En dezen weg kan ik met 
,, voile" vrijmoedigheid bewandelen. 

3.-Zijn er dus sommige I eden gemoedelijk bezwaard 
over het zingen van Gezangen "in de Openbare Godsdienst
oefening," waarvan de tekst niet in den Bijbel gevonden 
wordt, dan dienen de anderen bet ook na te laten, want 
hierdoor zullen zij uit broederliefde eene ergernis wegne
men, waren zij er nog niet van overtuigd. En dat te eerder 
daar men de Psalm en met eene ., vereenigde" stem kan 
zingen. (Rom. 14.) 

4.-Kan men dat echter nog niet verkrijgen, dan raad ik, 
dat de Algemeene Kerkvergadering het aan de wijsheid en 
het geweten van elken leeraar overlaat om hierin te han-



delen naar zijn geweten, met inachtneming van den toestand 
der Gemeente; ten einde er om deze zaak geene verdeeld
heid noch scheuring plaats vindt." 

Dit antwoord was reeds bij eene vorige vergadering gege
ven. Na eenige discussie verklaarde de vergadering zich op 
het punt van het zingen van Gezangen en besloot: 

,,dat de Kerk alhier bestaande, is de N. Hervormde Kerk, 
die, benevens het boek der Psalmen ook het Evangelische 
Gezangboek bij die Kerk in gebruik als een erkend Kerke
Iijk boek heeft aangenomen, en daarvan bij den Openbaren 
Godsdienst gebruik maakt. 

Die Kerkelijke inrichting, maar ook niets meer, wenscht 
de vergadering bovengenoemd dat hier zal in stand blijven." 

Verder werd Ds. D. Postma verzocht hier te blijven en 
ook andere predikanten van de Chr. Afgescheidene Kerk te 
laten komen, altijd onder voorbehoud van het hier bovenge
rneld besluit. 

De onzen waren door dit besluit bitter teleurgesteld, daar 
de kerkeraad van Rustenburg, onder goedkeuring van den 
Volksraad, hun beloofd had, dat zij een predikant konden be
roepen die geen Gezangen zou laten zingen. Dit besluit maakte 
de Afscheiding dan ook een feit in de Transvaal, en er bleef 
dan ook niets over dan onderwerping of scheiding. Ds. Postma 
antwoordde nu dat hij zich aan dit besluit niet onderwerpen 
kon, dat hij geen hulp van de Chr. Afg. Kerk op die wijze kon 
beloven; en schreef hij: ,,hoewel ik tot op deze vergadering op 
haar verzoek, of op dat van den EdelAchtbaren Volksraad, 
mij onthouden heb van de bediening der bondzegelen en an
dere kerkelijke handelingen, verklaar ik nu de vergadering, dat 
ik mij vanaf heden daaraan niet meer verbonden acht, en wat 
ik voorts in de Republiek mocht doen als wettig geordend en 
gezonden dienaar des Heeren, wensch ik te doen, overeenkom
stig de kracht mijner Goddelijke zending." 

Hierop kwamen eenige der onzen tezamen, en 15 broeders 
besloten zich nu bepaald van de N. Hervormde Kerk af te 
scheiden. De volgende brief werd aan die vergadering 
geschreven: 
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Aan de Algemeene Kerkvergadering der 
Ned. Herv. Kerk in de Zuid-Afrikaansche Republiek. 

HoogEerwaarde Vergadering, 
Ondergeteekenden zich bezwaard gevoelende over uw 

genomen besluit van heden morgen, omtrent de aangebo
den hulp uit Nederlands Kerk, wenschen evenwel van die 
hulp gebruik te maken, zooals die door die Kerk wordt 
aangeboden, verklaren door dezen vrijwillig, dat zij van nu 
aftreden uit uwe Kerkelijke gemeenschap en wenschen te 
bestaan als eene Vrije Gere/ ormeerde Kerk, overeenkorn
stig de leer, tucht en dienst der vaderen, zooals die zich 
te Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619 hebben geopen
baard in hunne Nationale Synode, de Kerkorde gewijzigd 
naardat onze tegenwoordige omstandigheden het vorderen. 

Zij betuigen de Vergadering echter, dat, hoe bedroevend 
zij dezen stap ook achten, zij echter hopen en bidden, dat 
de broederliefde tusschen de wederzijdsche Gemeenten niet 
verflauwe, maar steeds meer en meer aangekweekt wor
de, verdragende elkander in liefde omtrent het bestaande 
verschil. En God geve, dat wij nog eens alien een wor
den, zoowel in dienst als in leer. 

Tevens betuigen zij hunnen welgemeenden dank voor de 
moeite, die de Algemeene Vergadering heeft willen nemen 
in de zaak, welke eene Commissie, mede onderteekenaren 
dezes, door den Kerkeraad van Rustenburg had verzocht 
om eenen leeraar uit bedoelde Kerk, en verzoeken vriende 
lijk de daarover ingediende memories terug, met een af
schrift van het besluit der Algemeene Kerkvergadering om
trent die zaak. 

Met heilbede en ware broederliefde noemen wij ons, 
HoogEerw. Vergadering, 

Uwe Ow. Dienaren en Uw 
P. J. w. SCHUTTE, Ouderling. 
D. G. KRUGER, Diaken. 

liefheb. broeders in Christus, 
L. C. BRONKHORST. 
R. J. HOLSTHUIZEN. 

PH. s. SNIJMAN, oud-Ouderling. 
St. J. KRUGER, oud-Diaken. 

R. J. JANSEN, de oude. 
R. J. JANSEN. 

S. J.P. KRUGER, Kommandant. 
P. J. S. VENTER. 
0. PH. L. VAN DER LINDE. 

P. E. J. SMIT. 

C. N. SMIT. 
H. S. VAN DER WALT. 

J. A. P. JOUBERT. 

Pretoria, den I Iden Januari, 1859. 
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Van de zijde der Vergadering werd tot verdediging van 
het besluit ingebracht, dat een groot, zoo niet het grootste ge
deelte der gemeente Rustenburg er bepaald op stond, dat de 
Gezangen niet alleen toegelaten, maar ook gebruikt moesten 
worden. Dit was zeker de waarheid, maar dit had men te 
voren moeten weten en geen belofte moeten doen. De groote 
fout, die toen werd en nu nog dikwijls gemaakt wordt, is, dat 
men · niet inzag, dat men hier te doen had met een bepaald 
verschil in richting, een verschil, dat wij met enkele woorden 
kunnen kenschetsen, namelijk: van Dordt af of naar Dordt toe. 
Had men dit verstaan, dan zouden heel veel bittere onaange
naamheden vermeden zijn. 

De 15 !eden die den brief geteekend hadden, verzochten 
toen Ds. Postma bij hen te komen, en met hen te raadplegen. 
Men kwam bijeen in een klein tentje en daar werd besloten 
eene meer algemeene Vergadering te houden op 10 Februari. 

Die Vergadering werd dan ook gehouden. Men had Ds. 
v. d. Hoff verzocht om dit te doen in het kerkgebouw en deze 
had zijne toestemming dan ook gegeven, doch kort voor den 
tijd der vergadering ontving Ds. Postma van hem een schrijven, 
waarin gemeld werd, dat de kerk niet meer kon worden afge
staan. Dit was zeker ten gevolge van het aandringen van 
anderen, daar Ds. v. d. Hoff altijd zich even vriendelijk tegen
over de onzen betoonde. Ds. D. Postma beschrijft de zaak a!dus: 

"Nu besluiten wij maar wagens samen te trekken voor 
een huis onder de boomen. En eene kleine tent wordt 
daar opgericht, waarin de ouden van dagen zitten, en een 
tafeltje, waarop ik mijn papieren heb. Ik plaats mij voor 
hetze!ve om vandaar de gemeente toe te spreken. De 
rondom ons vergaderde menigte in de open lucht was groot, 
zelfs waren er onder die schare ook /eden van den Uit
voerenden Raad, en andere autoriteiten, alsmede de heer 
Proes, die alles aanhoorden wat ik las en sprak; sommigen 
dier autoriteiten deelen met ons in deze zaak. De regen 
hie!d ons eerst wat op, maar God gaf nu juist zoovee! tijd 
als wij tot dat werk noodig hadden. Ja, intusschen zij opge
merkt, dat God ons al die dagen de wolken gaf tot eene 
bescherming tegen de hitte der zon, want die vier dagen 
hadden wij eenen be:volkten heme!, zonder dat de regen 
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hinderde, hoewel het rondom ons regende en ook soms op 
de plaats zelve, nadat juist weer een godsdienst afgeloo
pen was. God kan en wil, als Zijn werk het noodig heeft, 
nog een wolkkolom scheppen. De gemeente merkte dit 
ook recht dankbaar op. lk opende dan die samenkomst 
met het zingen van Ps. 119 : 17 en las voor Jes. 62. 
Daarna las ik alles voor wat tot deze zaak betrekking had, 
ook de gewijzigde Kerkorde. Tevens stelde ik hun voor al de 
zwarigheden, die zij als zij nu vrijmoedig voor hun geloof 
uitkwamen, al zouden te duchten hebben, en deed hun 
vele gemoedelijke vragen, hen beproevende (ook de vrou
wen en kinderen waren hierbij vergaderd evenals bij eene 
predikatie) zeggende tot hen: als zij niet bereid waren 
ook in dezen weg achter den Heere te komen, Zijn kruis 
gewillig op te nemen en Hem vroolijk na te dragen, dat 
ze dan maar liever vroeg achterblijven en zich niet bij de 
gemeente voegen. Maar als ze ten voile bereid waren, dat 
ik hen dan zoude verwachten om hunne namen op te 
schrijven. Uit hunne komst tot dat einde zou ik besluiten, 
dat zij nu alles wel hadden overwogen. Tevens verklaarde 
ik mij bereid voor een iegelijk tot het geven van nadere 
opheldering (zoo men die begeerde) ja, nog zeide ik, in
dien zij kwamen en daarna berouw kregen, dan zouden 
zij weer kunnen heengaan, zonder mij iets schuldig te 
wezen; tot de laatste zou ik zeggen: Wilt gijlieden ook 
niet weggaan ? Elk moest dus rekenen dat hij al zijn doen 
voor God moest kunnen beantwoorden. lk zocht geen 
menschen, maar menschen te behouden door het geloof in 
Christus. lk besloot met het zingen van Ps. 68 : 10 en 
dankzegging." 

300 personen gaven op dien dag hunne namen in, waarvan 
28 van Mooirivier en 29 van Pretoria. Zoo werd de gemeente 
gesticht. Op den 11 den kwam de gemeente weer te zamen en 
las Ds. Postma het volgende voor :-
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Geliefde en zeer gewenschte Broeders en Zusters in den 
Heere. 

Genade, Barrnhartigheid en Vrede warden u zeer ver
menigvuldigd van God den Vader en onzen Heere jezus 
Christus, door den Heiligen Geest. 

Geliefden ! de woorden van Paulus, Rom. 1: 8-17, maak 
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ik ten deele de mijne. Ik mag hierop zeggen, dat ik mij 
boven hem verwaardigd acht, daarin, dat ik niet meer, 
naar u behoef te verlangen in de verte, maar reeds onder 
u sta en u zie, ja, wat meer zegt, alreeds onder u menig
malen ben verkwikt en versterkt geworden door ons ge
meenschappelijk geloof. En dat nog veel meer zegt: dat 
ik mij heden plechtig verklaar de bediening van Herder 
en Leeraar op te nemen in den Naam en Kracht des 
Heeren. 

Alzoo hetgeen in mij is, dat is volvaardig, om u ook, 
die inwoners zijt van deze Republiek, het Evangelie des 
Koninkrijks Gods te verkondigen; opdat ik u ook eenige 
geestelijke gave mag mededeelen, ten einde gij versterkt 
en opgebouwd, ja uitgebreid wordt. En dit zij onze on
derlinge troost, blijdschap en vreugde. 

0, Vader! Uw Koninkrijk kome in den naam Uwes Zoons, 
onzes Heeren, door den Heiligen Geest! Amen. Dus ver
klaar ik ook . heden, dat ik voor het beroep .van Winburg 
zal bedanken, en vooreerst niet tot Nederland denk terug 
te keeren. 

En Geliefden, gelijk wij dikwerf door God als blinden 
geleid worden op wegen, die wij niet geweten en op paden 
die wij niet gekend hebben, zoo heeft de Heere hierin ook 
weer getoond, dat Zijne wegen oneindig boven de onze 
verheven zijn. Wie had dat, voor korten tijd zelfs, kunnen 
denken, dat wij elkander zouden zien-en dat ik heden 
onder u den Herderstaf zoude opnemen ! Ja, wie had dat, 
bij mijne aankomst kunnen denken, dat ik, onder u deze 
Kerkelijke organisatie zoude moeten stichten. 

Dit werk is van den Heere geschied en het is wonderlijk 
in onze oogen ! 

En nu, zeer geliefde Broeders en Zusters in den Heere ! 
tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen. Heffen wij nu 
voorts tot Hem alleen oog en hart maar op en ons ver
trouwen zij op den Heere onzen God die heme! en aarde 
gemaakt heeft. 

Ik hoop u naar uwe behoefte en in uwe zwakheid met 
een vaderlijk gemoed te dienen. Wil mij ook in mijne 
zwakheden verdragen en veel voor mij bidden. En zooveel 
u mogelijk is, de zwarigheden, die mij onder u zouden 
kunnen drukken, helpen verligten. lk reken dan op uwe 



wederliefde voor mij en de mijnen. En geene andere voor
waarden durf ik heden van u eischen, vertrouwende op 
uwe welwillendheid en dat de Heere het zal voorzien. 

Zingen wij dankend en biddend, Ps. 118: 11 , 12. 
En Oeliefden ! daar ik in mijn heengaan tot u, dikwerf 

met vele Christenen voor u de knieen boog, ook al met 
meer dan honderd en vijftig personen op eenmaal, waar
onder ook dikwerf verscheidene Leeraren, Ouderlingen en 
Diakenen, en dat zoowel in Afrika als in Nederland, ge
voel ik mij gedrongen u te verzoeken ditmaal ook met mij 
neder te vallen en den naam des Heeren aan te roepen 
met een ootmoedig smeekgebed, volgende hierin het voor
beeld van Propheten en Apostelen bij zulke plechtige ge
legenheid. 

Gebed. 
Gezongen Ps. 68: 14. 
Nog gezongen, alien staande, Ps. 134: 3. 
En daarna sprak ik den zegen uit over de Gemeente. 
Daarna werden er Ouderlingen en Diakenen verkoren: 
Ph. Snijrnan, P. Venter, St. Kruger en Fr. Robbertse, tot 

Ouderlingen; en D. van Wijk, D. Kruger, J. Bekker, en H. 
Stroh, tot Diakenen. 

Op dien dag hield Ds. Postma zijn intreerede en bevestig
de den kerkeraad. 

Er was nu een behoorlijk georganiseerde Gemeente der 
Geref. Kerk, de moeder-gemeente der Geref. Kerk in Zuid-Afrika. 

Er werd ook voort besloten kerk en pastorie te bouwen. 
De eerste kerk was een soort van hartebeesthuis, zooals onze 
vaderen dat noemden, een huis van palen en riet. Dit werd 
echter spoedig door een behoorlijk kerkgebouw vervangen, dat 
nu ook al niet meer bestaat. 

Op de stichting van de gemeente Rustenburg volgden 
spoedig die van de gemeenten Pretoria en Potchefstroom. 

Hoewel nu de Afscheiding beslist was, wilde de Regeering 
der Z.A.R. nog een poging tot hereeniging doen en noodigde 
de N. H. Kerk uit eene Algemeene Vergadering te houden te 
Potchefstroom 26 April. Daar zouden dan ook 3 leeraren van 
de N. G. Kerk tegenwoordig zijn, daar men tegelijker tijd ook 
de breuk tusschen de N. H. Kerk en de N. G. Kerk wilde 
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heelen. Ds. Postma werd ook uitgenoodigd en nam die uitnoo
diging aan, hoewel hij alleen en niet de kerkeraad van Rus
tenburg was verzocht. In dien tusschentijd had Ds. Postma 
eene gewijzigde Dordtsche Kerkorde opgesteld, en die aan de 
Regeering overhandigd. De Regeering wilde die Kerkorde Iaten 
keuren, om te zien of die overeenkwam met art. 20 der grondwet. 

Daartoe schreef de Regeering aan de leeraren der N. G. 
Kerk in den Vrijstaat het volgende: 

"De Uitvoerende Raad van de Z. A. Republiek heeft ge
meend in deze zaken geene beslissing te moeten maken, 
maar het over te laten aan eene Algemeene Kerkvergade
ring die gehouden zal worden te Potchefstroom op den 
24 April a.s. Wij wenschen aan de beslissing dier Verga
dering te onderwerpen de vraag : Wie, volgens Art. 20 
onzer Grondwet, de N. H. Kerk is? en wijders aan die 
Vergadering als hoogste rnagt in kerkelijke zaken, de in
wendige regeling, wat de dienst in de Kerk betreft over 
te laten." 

De Regeering wilde ook dat men terug zou komen op 
het vorig besluit, aangaande de Gezangen te Pretoria genomen. 

Het verslag van deze Vergadering is geen stichtelijke 
lectuur. Dr. S. Hofmeyr gaf omtrent 11 jaar later eene bro
chure uit, getiteld: "Hoe de afscheiding ontstaan is," waarop 
Ds. Postma een antwoord gaf, getiteld: "Geprovoceerde herin
nering en terechtwijzing." In deze twee brochures werd de 
zaak duidelijk gemaakt, en het blijkt, dat er van samenwerking 
geen sprake kon zijn. De Vergadering kwam op het vroegere 
besluit terug, en stelde toen het volgende voor : 
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a. De Vergadering vindt het gebruik der Evangelische 
gezangen bij de openbare godsdienstoefening Christelijk 
Gereformeerd en dus ook wenschelijk. Het wordt echter 
aan de wijsheid en het geweten van elken Ieeraar over
gelaten daarin te handelen naar zijn geweten, met inacht
neming van den toestand der gemeente. 

b. Elk beroep dat voortaan wordt uitgebracht door de 
kerkeraden der onderscheidene gemeenten in de Zuid-Afri
kaansche Republiek, zal door de algemeene Kerkvergade
~ 



ring moeten worden goedgekeurd, voordat het van kracht 
zal zijn, zullende niemand in de Nederd. Gereformeerde 
Kerk in de Zuid-Afrikaansche Republiek beroepbaar zijn, 
tenzij hij door de Kaapsche Synode zal gelegitimeerd zijn. 

c. Onder de buitengewone omstandigheden, benoemt 
de vergadering Ds. Postma tot Herder en Leeraar der Ned. 
Geref. Gemeente te Rustenburg met dien verstande, dat 
de predikanten der Ned. Geref. Gemeenten te Potchefstroom 
en Lijdenburg genoemde gemeente van tijd tot tijd zullen 
bezoeken. 

d. Door het aannemen dezer bepalingen, vervalt de 
oprigting eener afzonderlijke Kerk in deze republiek, en 
worden alien die zich van de bestaande Kerk hebben af
gescheiden, met liefde in haren boezem wederopgenomen. 
- Alie gedoopten en aangenomenen door Ds. Postma sedert 
den 10 Februari · dezes jaars zullen dan ook als wettig 
worden ingeschreven in de doop- en ledematen registers 
der gemeenten, waartoe zij behooren. 

Ds. Postma wilde op dit voorstel geen antwoord geven, 
zonder eerst zijn kerkeraad te hebben geraadpleegd. Nadat dit 
geschied was, werd het volgende teruggeschreven: 

I. Op punt a) besluit de Kerkvergadering der Geref. 
Kerk te blijven bij Art. 55 harer Kerkorde, dat aldus luidt : 
In de openbare Godsdienstoefening zullen alleen gezongen 
worden de Psalmen en Gezangen, waarvan de tekst in den 
Bijbel gevonden wordt en zooals zij in 1773 in Nederland 
op rijm zijn gebragt. De anderen, die bij diezelfde berij
ming gevoegd zijn, worden in de vrijheid der leeraren gelaten. 

2. Een legitimatie door de Kaapsche Synode acht de 
vergadering niet noodig, niet veilig, zelfs gevaarlijk. 

a. Niet noodig, want de vergadering kan zelve eene 
welverlrouwde correspondentie onderhouden met eene Sy
nodale Commissie in Nederland of met welvertrouwde 
broederen, zooals zij dit verkiest, en wenscht zelve perso
nen met documenten te leeren kennen, eer zij hare appro
batie schenkt. 

b. Niet veilig, naardien de Actuarius Synodi door schijn-
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baar goede documenten zelf kan misleid worden, terwijl 
zij zichzelve door bovengenoemde welvertrouivde corres
pondentie en kennismaking met den persoon zelven meer 
veilig acht. 

c. Zelfs gevaarlijk, omdat er zoo ligt uit de Hervormde 
Kerk van Nederland een kan komen met anders goede 
documenten, die toch is een bestrijder der Gereformeerde 
leer, naardien zij op die Hervormde Kerk in opzicht tot de 
Gereformeerde leer geen vertrouwen meer heeft, noch op 
hare hooge scholen; zoodat zij het voor een zeldzaam 
geluk rekent, dat er soms nog een rechtzinnig proponent 
vandaan komt, of zelfs zoude iemand met documenten 
kunnen komen, die binnen weinige dagen daarna bleek 
niet meer te staan op de lijst Yan de erkende proponenten 
of candidaten. Daarom wil de vergadering liever zelve 
handelen in deze belangrijke zaak. 

3. Wat onder letter c staat acht de vergadering geheel 
onaanneemlijk. 

4. De Algemeene Kerkvergadering der Geref. Kerk in de 
Z. A. Republiek wenscht eene vereeniging met de Herv. 
Kerk alhier op de volgende voorwaarden: 

a. Dat de Algemeene Kerkvergadaring der Ned. Herv. 
Kerk in dit land herroept haar besluit aangaande de Evang. 
Gezangen, genomen te Pretoria den 11 Jan. dezes jaars. 

b. Geheel met haar zich vereenige op de oude en wel
beproefde grondslagen in leer, dienst en tucht, zooals de 
Gereformeerde Kerk zich te Dordrecht in Nederland, in 
de jaren 1618 en 1619 heeft geopenbaard. De Kerkorde 
ook gevolgd naar die van dezelfde Synode. 

c. Dat Ds. Van der Hoff openlijk herroepe al wat ZEerw. 
in dit jaar over Gods Woord, Psaimen en de Evang. Ge
zangen in het openbaar heeft geschreven. Alsmede openlijk 
herroepe, wat ZEerw. bij die gelegenheid tot minachting 
der broederen geschreven heeft. 

Wanneer de Algemeene Kerkvergadering der Herv. Kerk 
in de Z. A. Republiek genegen is te volbrengen deze drie 
voorwaarden, dan is de Algemeene Kerkvergadering der 
Geref. Kerk in dezen lande genegen tot eene verdere on-



derhandeling . . Maar zoolang zij daartoe niet kan beslui
ten, acht de vergadering elke andere poging wuchteloos. 

Hoe verstandige menschen een besluit konden nemen als 
in c. (biz. 26), moet ons \·erwonderen. Geregeld bezoek van 
twee andere predikanten in eene gemeente, \·i:aar een wetrige 
predikant stond, is zeker geheel ongereformeerd, daarenboven 
was Os. Van der Hoff op het punt der uitverkiezing bepaald 
Remonstrantsch en werd de rechtzinnigheid van Os. van Heinin
gen ook wat in twijfel getrokken. Onze menschen wilden ook 
volstrekt niet weer onder de Kaapsche Synode staan. Ds. Van 
der Hoff had op dit punt gedeeltelijk toegegeven, zoodat de 
gemeente van Potchefstroom hier niet Ned. Hervormd maar 
Ned. Geref. genoemd wordt. Op die vergadering werd ook rap
port gedaan van het onderzoek naar de gewijzigde Kerkorde. 
Dr. Hofmeyr rapporreerde dat de aangestelde commissie de 
Kerkorde van Os. Postma nauwkeurig vergeleken had met de 
Kerkorde van de Synode van Dordrechr in 1618-19, en dat 
daaruit gebleken is: 1) Dat niet een artikel Yan de Kerkorde 
van Ds. Postma Ietterlijk overeenkomt met de Dordsche Kerk
orde. 2) Dat slechts vier of vijf artikelen in de hoofdrnak over
eenstemmen. 3) Oat vele artikelen geheel veranderd, gewijzigd 
of saamgetrokken, terwijl anderen weder weggelaten of inge
voegd zijn, zoodat de Kerkorde van Ds. Postma slechts 65 
ar tikelen bevat en de Dordsche Kerkorde 86 artikelen. 

Deze voorstelling der commissie is bepaald onjuist. l) De 
titel van die Kerkorde was : Kerkorder voor de Geref. Kerk in 
de Zuid Afrikaansche Republiek, zooveel mogelijk gevolgd naar 
de Kerkorde der Synode, gehouden re Dordrechr in Nederland 
in de jaren 1618-1619. Het is waar, dat sommige arrikelen, 
die onmogelijk alhier konden uitgevoerd warden, gewijzigd 
waren, moral ook omdar men hier sterk tegen eenige staats
inmenging was, maar in geen enkel kardinaal punt was men 
van Dordrecht afge\'.;eken. Om dit re bewijzen zouden wij de 
gewijzigde Kerkorde hier moeten geven, doch dit zou te veel 
plaats innemen; te meer daar die Kerkorde bij de eerste Syno

de opzij gezet werd. 
Wat het doe! van die gewijzigde Kerkorde was, blijkt uit 

het Kort Voorberigt, dat wij hier in zijn geheei geven: 
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KORT VOORBERIGT. 

Heil den Lezer. 

Het is mij van onze Algemeene Vergadering opgedragen 
deze Kerkorde te laten dritkken, ten einde elk Kerkeraads 
lid gemakkelijk een exemplaar daarvan kan ter hand ge
steld worden, en ook belangstellende !eden zich daarvan, 
met geringe kosten, kunnen bedienen. 

Nu had ik het anders niet noodig geacht er een voorbe
rigt bij te schrijven, want het eerste artikel van de Kerk
orde zelve zegt duidelijk, waarvan de Kerkorde handelt. 
Men Jette daar wel op. Maar omdat ik ook zoo gaame 
wil, dat men het laatste artikel goed versta, werd het mij 
eene behoefte een enkel woord voorop te zenden. 

De lezers van deze Kerkorde zien uit het eerste artikel, 
waarover de Kerkorde zal handelen en in het laatste zien 
zij, dat de Kerk zelve het recht heeft zulk eene Kerkorde, 
steeds naar de omstandigheden, in welke de Kerk verkeert, 
te wijzigen en te veranderen. Namelijk de opzieners der 
Kerk algemeen vergaderd om over de belangen der Kerk 
te raadplegen hebben daartoe het recht. 

Maar die wijziging en verandering van de Kerkorde ziet 
niet op het wezenlijke dee! derzelve, dat de besturing der 
gemeente naar Gods Woord bevat, maar dat ziet op 
zaken, die door de opzieners naar de omstandigheden van 
land en kerk, moeten geregeld worden. Dit, en dit ook 
vooral, wensch ik elk zoo gaarne onder het oog te bren
gen, opdat men het Goddelijke altoos van het menschelijke 
onde1scheide. Want, o ! zoo ligt, ziet men wat mensche
lijk is voor Goddelijk aan, en nietige gebruiken, die op 
zichzelve genomen geheel onverschillige zaken zijn, acht 
men dan bij zulk eene vergissing voor Goddelijke instel
lingen. En zulk eene vergissing, wanneer die ook in op
zieners valt en hen misleidt, kan eene vervolging tegen de 
vromen teweegbrengen, ofschoon zij naar 's Heeren Woord 
!even. Het is dan mijn vriendelijk verzoek dat men om de 
Gereformeerde Kerkregeering wel te verstaan nauwkeurig 
met elkander vergelijke het eerste en het laatste artikel 
dezer Kerkorde en daarna leze artikel 7 van onze Geloofs
belijdenis. En alzoo alles toetse en beproeve aan de Heilige 
Schrift, opdat men behoed blijve van ooit menschelijke 



verordeningen bij eene groote verg1ssmg voor Goddetijk 
te houden en men nimmer de gewoonte boven de waar
heid achte ! 

Tevens maak ik de opmerking dat men bij het huwelijk 
met de Kerkorde moet handelen, wat sommige omstandig
heden betreft, naar de constitutie van zijn land, naardien 
de overheid doorgaans daarin ook een deel heeft. 

Eindelijk druk ik den wensch mijns harten uit, en het is 
mijne innige bede, dat Gods H. Geest zoo zweve over de 
Kerk, over voorgangers en !eden, ja, zoo wone en werke 
in hunne harten, dat de Kerkorde minder noodig zij, althans 
niet om straffen toe te passen. 

Laat ons dan altijd veel om dien H. Geest bidden tot 
onze verlichting, heiliging en Leiding. 

Oat is wat ik U, beminde lezer, boven alles raad en 
ben alzoo 

Uw Dw. Dienaar in Christus, 

D. POSTMA, V.D.M. 

Wij moeten nog even op de bovengenoemde vergadering 
te Potchefstroom terugkomen. 

Een voorval op die vergadering bracht er veel toe bij om 
bitterheid op te wekken. Een ouderling, de heer Wolmarans 
verklaarde, dat hij op weg naar Pretoria Os. Postma ontmoette, 
en dat hij, voor Scheuring en verdeeldheid vreezende, aan Os. 

~ Postma onder ander anderen had gevraagd, hoe hij dacht te 
handelen, wanneer de vergadering het gebruik der Evangelische 
Gezangen bij de openbare godsdienstoefeningen voor bindend 
zou verklaren. Hierop had Ds. Postma, zeide hij, geantwoord, 
dat hij zulks dan in zijn rapport aan zijne Kerk in Nederland 
zoude melden, in de verwachting dat er een of ander leeraar 
dier Kerk zijn zou, die geen bezwaar zou hebben op die voor
waarde leeraar van Rustenburg te warden. Os. Postma ontken
de dit ten stelligste, en nu ging de vergadering op voorstel 
van Os. v. Heiningen tot stemming over, en besliste zonder 
eenig verder onderzoek dat oud. Wolmarans de waarheid ge
sproken had. Oat Os. Postma dit niet kon gezegd hebben, is 
duidelijk genoeg; want in 1859 zou er in de Chr. Afgesch. 
Kerk in Nederland zeker geen predikant gevonden worden, die 
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voor de Gezangen was; hier was natuurlijk van een misver
stand sprake, en het was ongetwijfeld een daad van pauselijke 
heerschappij om, waar twee personen rechtstreeks tegenover 
elkander stonden, en er geen antler directe of indirecte getuige
nis was, bij stemming een tot een !eugenaar verk!aren. 

Men ging dan uiteen zonder eene vereeniging bewerkt 
te hebben. 

T oen, en toen eerst, besloot Ds. Postma naar den Vrijstaat 
te gaan. 

IN DEN VRIJST AAT. 

Van de s tichting der gerneente in de 0. Vrijstaat is niet 
veel bijzonders te melden. Zij, die zich bij de Kerk aansloten, 
hadden reeds een verzoek bij de Algern. Verg. in de Transvaal 
gedaan om hulp. De gemeente, later genoemd Reddersburg, 
werd gesticht. Er was in den Vrijstaat niet veel wrijving. Ds. 
A. Murray, toen predikant van den Vrijstaat, deed zijn uiterste 
best om alle bitterheid te voorkomen, hetwe!k ook gelukte. 

Met betrekking tot den naam van het toen gestichte dorp 
Reddersburg, vinden wij in het notulenboek dier gemeente het 
volgende : 

EXTRACT UIT NOTULEN. 

20STE AUGUSTUS 1859. 

lNZAKE NAAMGEVING VAN HET DORP REDDERSBURG. 

Men vergadert op de gewezene plaats van den We!Edelen 
heer Michie! van der Walt. 

Tegenwoordig: WelEd. heer jACS. J. VENTER, 

" " jOHS. P. v. D. WALT, 

,, 

" 
" 

,, )OHS. VENTER, 

,, M!CHIEL A. V. D. W ALT, 

" TjAART J. V. D. W ALT, 

" ROELOF V. D. WALT, 

Ouderling. 

,, 
Diaken. 

" 
" 

De heer jacs. J. Venter wordt als voorzirter der vergade
ring gekozen. 

De voorzitter kan zich niet vereenigen met den naam van 
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het dorp; hij merkt op dat die naam onjuist in zijne beteekenis 
is, hij wijst hen op de noodzakelijkheid van eenen naam te 
geven, waarin wij onszelven niet boven onzen Heiland verhef
fen, daar wij ons niet als redders kunnen beschouwen. Na 
nadere explicatie des woords door den heer johs v. d. Walt, 
trekt de voorz. zijne woorden terug. 

De voorzitter stelt den naam ,,Dordrecht" voor, en zegt, 
dat het welvoegelijk zal zijn, daar het begin der stichting van 
de Afgescheidene Christelijke Gemeent.e aldaar plaats had. 

De heer Johs. v. d. Walt zegt, dat Dordrecht niet de stichter 
onzes geloofs is, maar wel God, onze Redder, en wil daardoor 
de juistheid van den naam ,,Reddersburg" te kennen geven. 

De heer Michie! v. d. Walt zegt, daar er reeds door de 
!eden van andere gemeenten met ons geloof gespot wordt, zoo 
geven wij hun eene schoone gelegenheid (door het behouden 
van den naam Reddersburg) om niet alleenlijk met ons geloof 
maar zelfs met ons dorp te spotten. 

De heer Johs. v. d. Walt geeft nog eenige nadere ophelde
ringen, waarna de vergadering met algemeene stemmen besluit, 
dat het dorp den naam van ,,Reddersburg" zal behouden. 

In de Kaap-Kolonie werd nu Ds. Postma verzocht over te 
komen. Br. W. v. Biljon, A. Pretorius, Andries Kruger en 
anderen sloten zich reeds v66r de stichting van de gemeente 
te Burgersdorp bij de Geref. Kerk aan. Bij die gelegenheid 
werdgeene gemeente gesticht. Dienstwerd gehouden te Rietfontein 
en op eenige plaatsen in het tegenwoordige S teynsburg. Ds. 
Postma keerde toen naar de Transvaal terug. 

De Transvaalsche regeering had intusschen het plan ge
vormd om nog eene poging te wagen om de Kerken te her
eenigen. Dit ging nu geheel en al van de regeering uit. Zij 
stelde voor: dat de leeraar en twee ouderlingen onzer Kerk met 
Ds. v. d. Hoff en twee ouderlingen der Herv. Kerk tezamen 
komen zouden. Aan dit verzoek werd voldaan. De leeraar met 
Br. Ph. Schutte en P. Venter en den heer Paul Kruger, later 
president, ontmoetten Ds. v. d. Hoff met zijn ouderlingen en 
den heer G. Kruger. Een verslag van die bijeenkomst hebben 
wij niet, alleen een kennisgeving, dat men tot geene overeen
komst gekomen was. De regeering had het volgende voorgesteld: 
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Het zal elken leeraar vrijgelaten zijn om zijne gemeente 
te stichten, hetzij met Psalmen en Evangelische Gezangen 
of met elk afzonderlijk, na hun eigen geweten, doch er zal 
onder hen slechts een kerkwet en kerkbestuur bestaan. 

Op dit voorstel volgde vanwege de Algem. Verg. het 
volgende antwoord: 

Oat de vergadering en gemeente beide zien, dat de 
geeerbiedigde Overheid niet alleen de Evangelische Ge
zangen met de Psalmen op eene lijst stelt en dus een 
menschelijke instelling met de Goddelijke gelijk schat, het
welk strijdt tegen onze Gerejormeerde Belijdenis, zie art. 7 
van onze Geloofsbelijdenis. En wij vreezen Gods Woord. 
Matth. 15 : 9, Openb. 22 : 18. Maar zelfs verder gaat dan 
nog de leeraars, de WelEerwaarde Heeren Van der Hoff 
en Van Heiningen, in hun voorstel gegaan zijn, n.I. de 
Psalmen, dat gedeelte van Gods eigen Woord, zoo los stelt 
dat een leeraar die straffeloos voor altoos zoude kun
nen nalaten. 

Wij kunnen ons daarmede in geenen deele vereenigen. 
Dit was de laatste poging van de zijde der regeering tot 

hereeniging. 

HOOFDSTUK Ill. 

DE UITBREIDING DER KERK. 

Bij de stichting van de gemeente Rustenburg hadden al de 
geestverwanten in de Z. A. Republiek zich bij die gemeente 
aangesloten. Dit kon echter niet blijven, daar de afstanden te 
groot waren om eene gemeente te vormen. In hetzelfde jaar 
werden er dan ook 4 andere gemeenten gesticht, namelijk 
Pretoria, Potchefstroom, Waterberg en Lijdenburg. Er was 
echter maar een predikant, zoodat Ds. Postma bijna voortdu
rend op reis was. Niet alleen moest hij de Republiek bedienen, 
maar ook den Vrijstaat en de K. Kolonie. Spoorwegen waren er 
toen nog niet. In de Transvaal ging alles te paard of met den 
ossenwagen, in den Vrijstaat en Kolonie per paarden-wagen. 
Er was dus groote behoefte aan hulp. De Algemeene Vergade
ring was dan ook voort overgegaan tot beroepen, en we! Ds. J. W. 
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Bokkel voor de Kaap-Kolonie; Prof. H. de Cock voor den 
Vrijstaat en Ds. ]. Beyer voor Transvaal. De twee eerstgenoemden 
namen het beroep niet aan, de laatstgenoemde wel. Men be
sloot toen, Ds. J. Beyer af te staan aan den 0. Vrijstaat. In 
den Vrijstaat bleef het vooreerst bij een gemeente, doch in de 
Kaap-Kolonie kwamen er in 1860 drie, namelijk: Burgersdorp, 
Middelburg en Colesberg. 

1 

Oude Kerk, Potchefstroom. 

Het was echter een moeilijke tijd, vooral in Transvaal en 
Kaap-Kolonie. De onzen werden met smaadredenen overladen 
en meer dan eenmaal werd nachtlogies geweigerd, en moesr de 
arme reiziger, die tot onze Kerk behoorde, den nacht in de 
openlucht doorbrengen. Hoewel de hooge regeering zich niet 
met de zaak bemoeide, beproefden enkele landdrosten toch de 
onzen te vervolgen. Als een proeve geven wij een briefje van 
den Landdrost van Potchefsrroom. 
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Landdrost Kantoor, 
Potchefstroom, 15 Juli 1862. 

Den We!Ed. Heer P. Schutte 
Ouderling van Postma, 

Oatsrand. 
We!Ed. Heer, 

Uit de Coerant heb ik gezien dat de heer Postma voor
nemens is op deze maand Kerk en Nachtmaal te houden 
in het huis van de weduwe Lombaard, diensvolge raad ik 
UEdele zulks tegen te gaan, daar ik dit volstrekt niet toe 
staan zal, en ingeval zulks toch, niettegenstaande deze 
waarschuwing geschiedt, zal ik het huis laten afbranden 
terwijl ik de weduwe Lombaard hier ook kennis van ge
ven zal. 

Vroeger is UEd. bij mij geweest om eene bijeenkomst te 
houden, waarop wij zouden zien waarom de kerk verdeeld 
is, en of er geene eenheid in kerk zoude kunnen bestaan. 
UEd. bent na dien tijd nimmer bij mij gekomen om die 
bijeenkomsr te beleggen en ik beschouw verdeeldheid van 
Kerk in de Republiek als zeer nadeelig voor de staat en 
onze broederlijke eensgezindheid, en wanneer wij het eens 
zijn, bestaat hier een kerk en is het niet noodig in private 
huizen kerk te houden. Daar ik volgens art. 187 der 
grondwet opzigt heb over de rust en vrede over dit dorp, 
zoo mag ik geen private kerkhouden toestaan en zoudt 
UEd. alle gevolgen aan u eigen te wijten hebben, 

We!Ed. Heer, 
Uw Eds. opregte V riend, 

(w.g.) J. C. STEYN, 
Landdrost. 

Die gespannen verhouding onder de bevolking van Trans
vaal over de scheiding, nam we! langzamerhand af, doch werd 
eigenlijk eerst geheel weggenomen door den burgeroorlog, die 
in 1864 uitbrak. Er is dikwijls gezegd dat het verschil in 
godsdienst met dien oorlog veel te doen had. Er is in dit 
gezegde we! iets waars, doch heel weinig. De burgeroorlog 
was eigenlijk niets anders dan de oude strijd tusschen Potgie
ter en Pretorius. Nu behoorden we! de meeste aanhangers van 
Pretorius tot de Hervormde Kerk, en namen onze menschen de 
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partij op van Van Rensburg, of juister gezegd, de partij van 
Paul Kruger; zoodat er we! wat godsdiensttwist onderliep, 
doch de Hervormden in de districten Rustenburg, Lijdenburg 
en Utrecht, en gedeelrelijk ook in Pretoria, waren het met Paul 
Kruger eens. Door die samenwerking van de twee panijen op 
politiek gebied, werd de gescheurde broederband geheeld, en 
na den vrede was het onderling broederlijk verkeer bijna ge
heel hersteld. Men begon toen in Transvaal te leeren dat men 
wel als burgers tezamen kon \even en nochtans niet kerke\ijk 
behoefde vereenigd te zijn . 

In de Kaap-Kolonie duurde het ook eenige j aren eer men 
zich er aan wennen kon, dat er twee Hollandsche Kerken zou
den zijn. In Burgersdorp kon men eerst geen plek vinden om 
godsdienstoefening te houden. Het magistraatskantoor werd 
geweigerd en de school ook. Gelukkig was een der winkel iers 
niet te huis, en zijn hoofdklerk vond het goed om een stoor 
gedeeltelijk re ontruimen en er plaats te maken voor de gods
dienstoefening. Verschillende pamphletten werden geschreven 
en de zendeling der N. G. Kerk, de heer Herman, liet zich ge
bruiken om tegen de Kerk re schrijven en te spreken. Dit alles 
liep ten laatste uit op een proces. De heer Herman beschul
digde Os. J. Beyer van defamatie van karakter, doch verloor 
het. Sommige van de heftigste tegenstanders, waarvan ook de 
heer P. J. Viljoen, kwamen later tot overtuiging en sloten zich 
bij de Geref. Kerk aan. De heer P. J. Viljoen diende later in 
de Kerk als leeraar te Colesberg, en is niet lang geleden als 
Emeritus predikant gestorven. 

In het district Colesberg was de strijd het hevigst, dat 
ten gevolge had, dat een gededre der gemeente een eigen dorp 
stichtte, Philipstown. om alzoo geheel gerust hunne godsdienst
oefening te kunnen houden. De tijd bracht ook daar vrede. 

De eerste Synode werd re Reddersburg gehouden 20-24 
Maart 1862. 

Als I eden der Vergadering waren tegenwoordig: 

Van de Gemeente Reddersburg, 0. Vrijstaat; 

Os. J. BEYER, 
J. P. V. D . WALT, 

Predikant. 
Ouderling. 
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P. j. VENTER, Ouderling 
M. A. V. D. WALT, 

" P. j. PRETORIUS, 
" T. j. V. D. WALT, 
" W . A. BOTHA, 
" 

R. j . V_. D. WALT, Diaken. 
D . J. COETSEE, ,, 
V. j . VENTER, 

" j. S. L. VENTER, 
" A. j . VENTER, 
" H. B. KRUGER, 
" 

Van de Oemeente Colesberg, Kaap-Kolonie; 

S. PRETORIUS, Ouderling. 
T. H. V. D. WALT, " 
A. L. VENTER, " 
I. D. DU PLESSIS, ,, 
J. v. D. WALT, Diaken. 
A. P. G. VENTER, ,, 
S. j. DU PLESSIS, ,, 

Van de Oemeente Middelburg, Kaap-Kolonie; 

T. J. VORSTER, Ouderling. 
A. J. V. D. WALT, ,, 
H. T. J. V. D. WALT, ,, 
C. J. H. VORSTER, Diaken. 
0. 0 . VORSTER, ,, 
N. V. D. WALT, " 

Van de Oemeente Burgersdorp, Kaap-Kolonie; 

N. KRUGER, Ouderling. 
M. A. PRETORIUS, ,, 
j. A. AU CAMP, ,, 

P. H. KRUGER, ,, 
P. G. VAN WIJK, " 
H. j. j. KRUGER, ,, 
B. R. BUYS, Diaken. 
W. j. VAN 8ILJON, ,, 
P. c. SNIJMAN, " 
G. H. J. KRUGER, Gz. ,, 
G. H. J. KRUGER, Nz. ,, 

54 



Afgevaardigden van de Algemeene Kerkvergadering, der 
Zuid-Afrikaansche Republiek (van wege den verren afstand); 

Ds. D. POSTMA, predikant Rustenburg. 
P. S. SNIJMAN, Ouderling. 
P. VENTER, ,, 

S. j. KRUGE~ ,, 

P. A. VENTER, ,, 

P. J. W. SCHUTTE, ,, 

j. F. ROBERTSE, ,, 

Kerk te Middelburg. K.K. 

Zoo ver wij kunnen nagaan is slechts een enkele van die 
broeders nog in !even, de anderen zijn de eeuwige rust inge
gaan. Wei vinden wij nu in de presentielijsten onzer vergade
ringen dezelfde namen; maar het zijn dan de namen der 
kinderen en kleinkinderen. 

Heel wat zaken werden op deze Synode besproken, onder 
anderen ook de gewijzigde Kerkorde door Ds. Postma opgesteld. 
Hierover werd hevig gedebatteerd. Ds. j . Beyer met de afge
vaardigden van Reddersburg beweerden, dat men daardoor af-
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week, terwijl Ds. Postma, die hoewel sterk gereformeerd, het 
tegenovergestelde \'ast hield. Ds. J. Beyer erkende we!, dat de 
gewijzigde Kerkorde niet van de Dordtsche Kerkorde afweek; 
doch wilde toch de gewijzigde Kerkorde niet aannemen. 

Ds. Postma beweerde, dat eene letterlijke opvotging van 
sommige artikelen van de Dordtsche Kerkorde hier bepaald on
mogelijk was, door de tandsomsrandigheden en dat het dus het 
beste was, dit dan ook duidelijk uit te drukken. De strijd was 
niet nieuw. Ook in Nederland was die strijd gestreden en had 
bijna eene scheuring in de Kerk bewerkt. Hier tiep het niet 
zoo ver. Men werd het eindet ijk eens, en het votgende werd 
aangenomen : "Dat de Dordtsche Kerkorde van 1618- 1619 
door deze Synode wordt aangenomen, ats atgemeene Kerkorde 
voor de Gereformeerde Gemeenten, in de drie landen, Zuid
A frikaansche Repubtiek, Oranje Vrijstaat en Kaap-Kolonie, om 
naar dezelve te handelen in de kerkregeering, voor zoover 
dezetve in deze onderscheidene tanden, naar de getegenheid 
der gemeenten kan roegepasr worden. De vergadering acht dit 
beter, dan in de tegenwoordige omsrandigheden, eene gewij
zigde Kerkorde te ontwerpen, naardien de Kerk, nu voor het 
eerst Synodf.al vertegenwoordigd is, en-de gelegenheden der 
gemeenten, nog zeer verschil!end zijn , en-de gemeenten ook 
bestaan in drie landen, onder verschillende regeeringsvormen, 
overigens wijst de Synode, de onderscheidene gemeenten, op 
het geheele kerkelijke handboekje om hetzetve in voorkomende 
gevallen te raadplegen." 

Hoewel de zaak zoo geschikt was, bteef er echter iets van 
over, en scheen het eerst, of er een tweevoudige strooming in 
de Kerk zou wezen. Ds. Postma was een man van een ruirnen 
blik, die zich niet krampachtig vastktemde aan het oude alleen, 
omdat het oud was; maar bij wien de vraag : ,, Wat zegt het 
Woord" boven alles stood. Hij meende dan ook \'Otgens het 
W oord geene aanleiding te vinden om Art. Tl van de Dordt
sche Kerkorde, aangaande de aftreding van ouderli ngen en 
diakenen, te handhaven. Oat alles bracht heel wat wrijving aan. 
Ats men echter in aanmerking neemt dat de Kerk was samen
gesteld uit personen, die jaren tang als het ware een ieder zijn 
eigen weg waren gegaan, die van Kerk en kerkregeering niets 
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afwisten; die, hoewel er onder hen waren we! geoefend in de 
Schrift, door op zichzelve te staan hunne eigene opvattingen 
hadden; dan moet men zich verwonderen, dat er zoo weinig 
verschil van gevoelen openbaar werd. Grootendeels was het 
ook toe re schrijven aan de groote grondgedachte die alien 
beheerschte. ,,Wat zegt her Woord ?" en waar ,,Het Woord" 
sprak, werden de hoofden gebogen en onderwierp men zich. 
Kerkelijke reglementen werden op zij gezet, en ,,Het Woord" 
nam de groote plaats in. Moge het alzoo bij ons blijven, dan 
zal het goed gaan. Mogen wij altijd blijven erkennen en be
trachten, dat hoe noodig kerkelijke regelingen ook zijn, het 
Woord, de groote rechter en oordeeler der geschillen moet zijn 
en blijven. 

In deze eerste Synode werd ook besloten eene dankbetui
ging te zenden aan de Kerk in Nederland, die wij hier laten 
volgen :-

B.- Dankbetuiging aan de Synodale Commissie der Chris
telijke Afgesclzeidene Oereformeerde Kerk in Nederland 
en tevens aan de Synode dier Kerk. 

Hoog Eerwaarde Vergadering ! 
Zeer geliefde Broeders in onzen Heere Jezus Christus l 

Ulieden zij, met al uwe gemeenten, rijkelijk vermenig
vuldigd de genade des Heiligen Geestes, naar den rijkdom 
van Gods barmhartigheid in onzen eenigen Verlosser, 
Amen! 

De Gereformeerde Gemeenten uit de Zuid-Afrikaansche 
Republiek, den Oranje \ 'rijstaat en de Kaapkolonie, verga
derd zijnde te Reddersburg (Oranje Vrijstaat) op den 20 
Maart \862 en volgende dagen, \·ertegenwoordigd door 
hare opzieners en diakenen, zooveel mogelijk, zooals uit 
de presentielijst kan worden gezien, hebben zich uit de 
drie landen tot eene Algemeene Synode \'ereenigd. Deze 
Synode gevoelt zich niet alleen het meest verplicht aan de 
Christelijke Afgescheidene Gereformeerde Kerk in Nederland, 
en aan haar het nauwste verbonden, maar acht zich met 
haar een te zijn. 

Daarom wenscht zij ook met u, Hoog Eerw. Vergadering, 
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steeds in de vriendelijkste, broederlijke correspondentie 
te deelen. 

En daar wij in ons gemeentelijk bestaan in deze ver
eeniging nog zoo jong en teeder zijn, en zwak tevens, 
zullen wij wel eens zoo vrij zijn, onze toevlucht tot u te 
nemen, om raad of hulp, en wij stellen <lat vertrouwen op 
uwe liefde, <lat gij ons ook met eene moederlijke zorg en 
toegenegenheid zult bejegenen. 

Evenzoo is het ons nederig en vriendelijk verzoek, dat 
gij niet nalaat ons uwe opmerkingen te maken tot onze 
terechtwijzing waarin het zoude mogen te pas komen. 

Wij zijn zoo vrij, hierbij te voegen een exemplaar van 
onze Synodale Handelingen, waaruit de Hoog-Eerw. Synode 
nadere kennis van onze kerkelijke gemeenschap gelieve 
te nemen. 

Wij verzekeren onzerzijds aan uwe Kerk onze innigste 
hoogachting en nauw verbindende liefde,- en ja, de warmste 
dankbaarheid voor uwe liefde aan ons in deze landen bewezen. 

Het is de Heere, lieve Broeders ! die ons zuchten gehoord 
en onzen nood genadiglijk heeft aangezien. Hij is het al
leen, die uwe harten heeft geneigd, om uwen leeraar uit 
uw midden af te vaardigen naar de Zuid Afrikaansche 
Republiek, vanwaar deze onze kerkelijke gemeenschap 
haar begin genomen heeft en steeds nog toeneemt en 
vermeerdert. 

Wij hopen uwe Kerk voor deze liefde altoos onzen 
innigsten dank te betoonen, en gernelen ons nu zeer ver
sterkt, verheugd en verblijd door de overkomst van den 
We!Eerw. Heer Ds. J. Beyer. 

En, o geliefde Broeders ! Laat ons hier reeds veelmalen 
trachten te doen, wat \Ve eenmaal eeuwig zullen doen, n.l. 
God aanbidden, !oven en prijzen voor zijn wonderlijke en 
liefderijke voorzienigheid over ons in dezen weg,-ja in 
den ganschen weg der verlossing; want ofschoon landen 
en zeeen ons lichamelijk ver ,·an elkander doen !even, 
nauw zijn wij echter aan elkander verbonden; niet alleen 
in afkomst en taal, maar allermeest in de geheele overeen
stemming des geloofs. 

0, mocht nu ook de Heere zijnen Heiligen Geest over 
ulieden en ons rijkelijk uitstorten tot onzer volmaking in 
geloof en liefde ! 



Dat wij hier en gijlieden daar, niet alleen staan met de 
wapenrusting Gods tegenover alle dwaling en ketterij, maar 
ook tegen de were!d en alle zonden. 0 dat de ware 
godsvrucht steeds de zichtbaarste bloei der Kerk moge 
wezen ! En, met die wenschen, beve!en wij ons in uw 
liefderijk aandenken aan, en u en ons te zamen, Gode en 
den Woorde zijner genade. 

De Synoda!e Vergadering voornoemd en van wege de
zelve geteekend door a! de ouderlingen, die tegenwoor
dig waren. 

Kerk te Burgersdorp. K.K. 

Dit schrijven is voornamelijk belangrijk, omdat men hieruit 
het standpunt kan zien dat de Kerk innam met betrekking tot 
de Kerk in Nederland, namelijk: dat men zich achtte een met 
haar te zijn, maar toch onafhankelijk. Men wenschte met haar 
steeds in de vriendelijkste broederlijke correspondentie te deelen. 

Om dat te verstaan moeten wij de verhouding tusschen de 
Kerk hier en in Nederland wat duide!ijk maken . Toen de tij 
ding van de Afscheiding in Nederland kwam, was men daar
over niet algemeen tevreden. S ommige keurden we! de afschei
ding in Transvaal goed ; maar, die in de 0. R. Vrijstaat en in 
de Kaap- Kolonie af, terwijl anderen meenden, dat Ds. Postma 
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zich meer tot de zendingszaak had moeten bepalen. In het 
algemeen was men van gevoelen, dat Ds. Postma, voordat het 
tot eene afscheiding kwam, de Kerk in Nederland had moeten 
raadplegen, en hare toestemming had moeten inwinnen. Dit 
was eigenlijk het verschilpunt : Moest Ds. Postma eerst zich 
tot de Kerk in Nederland gewend hebben a!s afgevaardigde, of 
gaf zijn lastbrief hem het recht zelfstandig op te treden ? De 
Synodale Commissie beweerde het eerste, Ds. Postma het laatste. 

Zoodra de gemeente te Rustenburg gesticht was, gaf hij 
daarvan kennis aan de Synodale Commissie, stelde tegelijker 
tijd bekend, dat hij een beroep hier had aangenomen, en dat 
hij dus ophield afgevaardigde te zijn van de Kerk in Neder
land, en dus ook geene aanspraak meer maakte op geldelijke 
ondersteuning. Tot op dat oogenblik was hij door de Kerk in 
Nederland bezoldigd. In de eerste kerkeraadsvergadering te 
Rustenburg 11 Febr. 1859 werd dan ook besloten, die Kerk 
slechts hartelijk dank te betuigen. In Nederland nam men daar
in geen genoegen, en men meende later, dat de gemeenten 
hier het geld, door de Kerk in Nederland besteed, terug moesten 
geven. Dit wilde men, en terecht, hier niet doen; niet om de 
zaak van het geld ; maar als een zaak van beginsel. Later be
sloot de Synode in Nederland in hare zitting van 1863 het 
volgende : 

"De Synode kan de Afscheiding van Zuid-Afrika niet 
veroordeelen, doch acht zich evenmin geroepen haar goed 
te keuren en wil gaarne aan het verzoek van de Gerefor
meerde Kerk voldoen. Wat Os. Postma betreft, verklaart 
de Syode dat zij ZEerw. thans niet meer als zendeling kan 
beschouwen, doch wil ZEw. niet veroordeelen in den weg, 
waarin hij door de Voorzienigheid is geleid. 

De gewijzigde toestand brengi echter de Kerk in Zuid
Afrika onder de roeping de gelden door onze Kerk voor 
de zending van Os. P ostma betaald, te restitueeren, ten 
einde de gelden, bepaald voor de Heidenen bijeengezameld, 
tot dat einde door ons besteed mogen worden. 

Oat men in Nederland tot dit besluit kwam, was, omdat 
men de gelden voor de reis van Ds. Postma uit de zendings
kas had genomen. In hoeverre de Synodale Commissie daartoe 
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het recht gehad had, staat aan ons niet te beoordeelen, doch 
dat de Synode verkeerd deed om op grond daarvan terugge
ving van het geld te vragen, is zeker. Niet met een enkel woord 
was er in den Lastbrief melding gemaakt van een zending on
der de Heidenen ; wel werd hierover in den beroepsbrief ge
sproken, doch geheel als een tweede zaak. Het was volstrekt 
niet de bedoeling dat Ds. Postma zich als zendeling onder de 
kaffers zou vestigen. Hij was reeds wat op jaren en dus on
geschikt om dat werk op zich te nemen, de taal der kaffers te 
leeren. Wat men wilde, was door middel van de Kerk hier 
onder de inboorlingen te werken. In Holland gaf men deze zaak 
ook weldra op, en ving zendingsarbeid op Java aan. 

Dat er aan eigenlijke zendingsarbeid niet werd gedacht, 
blijkt ook uit de benoeming van een ouderling om mede te gaan . 

.Hierbij komt nog dat, voordat Os. Postma de benoeming 
aannam, hij de vraag gesteld had of de Syn. Commissie we! 
de macht had om die zending ten uitvoer te leggen; _althans 
om een leeraar uit zijne gemeenre te nemen. ,, lk vertrouw", 
schreef hij, .,echter dat gij dit Uw doen goed kunt verdedigen, 
niet waar ?" 

Verder: ,,men zegt daar is geen geld genoeg voor die 
zending, en de Syn. Commissie mag toch de Kerk niet bezwa
ren. Wat zoudt gij daarop antwoorden ?" 

De Syn. Commissie antwoordde, dat zij meende het recht 
tot afvaardiging te hebben, dat zij de gelden van de zendings
kas f 900 ( ± £75) zoude nemen, en de rest zou aanvullen 
door collecte te vragen in de ,,Bazuin" en ,,Stem;" dat zij ook 
hoopte dat de Holl. regeering den ouderling tot consul zou 
aanstellen. 

Wederom schreef Os. Postma en deed nog een vraag, n.I. 
deze: ,,Mag ik vertrouwen dat de inhoud van den lastbrief, 
waarvan bij de benoeming melding wordt gemaakt, met de be
noeming zelve geheel eenstemmig :z;al zijn." 

Het blijkt dus duidelijk, dat alles op den lastbrief aankomt. 
In de Synode van ·59 te Potchefstroom kwam de zaak 

weder ter sprake. T oen werd besloten naar Nederland te 
schrijven. Dit schrijven en het anrwoord hierop zijn te vinden 
in de Synodale Handelingen, die we!, hopen wij, in ieders 
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handen zu!len zijn, zoodat her niet noodig is die hier te ge
\·en. Uir het weder-anrwoord blijkt, dar de Kerk in Nederland 
van haren eisch afzag en onze bez\\'aren eerbiedigde. 

Her was met her oog op Nederland dat de Synode van 
59 ook eene openlijke \'erklaring van de reden rnn afscheiding 
gaf, die ook in het Synode-boekje te vinden is. 

Dar wij zoolang bij deze zaak srilstaan is, omdar van de 
zijde der tegenstanders \'OOrtdurend Os. Postma beschuldigd 
werd van ontrouw te zijn geweest aan zijn zending. Dit ver
wijt wordt we! eens nu nog gehoord, en daarom is het bepaald 
noodzakelijk dat de Kerk hieromtrenr helderheid heeft. 

i\let betrekking tot her af:Scheiden zonder eerst de Kerk in 
Nederland te hebben geraadpleegd, verdedigde zich Ds. Postma 
met een beroep op zijn lastbrief, waarin hij de \·otstrekre vol
macht had gekregeP. om re doen alles \\·at hij meende in ' t 
belang zijner zending noodig geacht te hebben. De Kerk in 
Nederland sprak dan ook later er niet meer over. 

Hoe men later in Sederland O\'er de zaak dachr, blijkt ui t 
eene rencensie over een brochure, uitgegeven door Di. L. ] . du 
Plessis en S. Venrer, bevartende de officieele stukken betreffen
de de Afscheiding. 

Prof. Brummelkamp zegr het \'Olgende: 
,,,\\en krijgt door deze brochure gelegenheid om te oor

deelen over de rechtmatigheid der afscheiding. 
Ons heeft zij in onze O\'erruiging bevestigd dat het al of 

niet ,·ereenigd blij\·en, of ook na de afscheiding over de her
eeniging mer de Yerlatene Kerk zijn grond had in de vraag : 

Of de kerkregeerders eenig mensche!ijk gebod naast het 
Woord \·an God ':erplichtend maken mogen voor het geweten. 

De verlatene Kerk deed het op een punt, dat toen nog 
eene opene naag was. 

De uittredenden weigerden. 
De gedrukre bescheiden konst:treeren dir zoo duidelijk dat 

onwedersprekelijk blijkr, dat \\·as de Carde. 
lJit welk beginset, dat besluit in de zaak, die aan de orde was, 

\·oorrvloeide, staat er nier bij. Des te beter. ~u ligt cte:zaak in blanco. 
Leggen wij die nu bij 's Heeren \Voord neer, dan lezen wij 

1\\arth. 15 : 2- 6 : 
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,,Waarom overtreden uwe discipelen een en antler besluit 
der ouden? 

En antwoordt de Heere Jezus daarop: \Vaarom overtreedt 
ook gij het gebod Gods door uwe inzettingen. 

En het slot is dat de Heere zegt : 
Oij hebt Gods gebod krachte!oos gemaakt door uwe inzet

tingen." 

Kerk te Colesburg, K.K. 

Let er op. De geschiedenis van wereld en Kerk roept het 
ons allerwege toe. 

Waar men zich \"erstout naast Gods gebod eenig mensche
lijk te plaatsen, dat de gewetens bindt, daar \'ervalt men in 
dat ontzettend oordee! dat den mensch het gezag wordt toege
kend, dat men God omwringt. 

Wij verheugen ons er in, dat deze officieele bescheiden zoo 
duidelijk zijn en danken den Heere dat onze broeder Postma 
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en die met hem waren, niet geschroomd hebben op dat begin
sel zich te plaatsen en het te handhaven. 

Dat hunne Kerk rijkelijk gezegend is en wordt, mochten 
zij daarop ook verwachten . 

Bij hun eerste optreden vereenigden zich rondom dien stand
aard terstond een getal van meer dan drie honderd lidmaten. 

Gelijk de Hervormde Kerk van de Kaapkolonie zich uitge
breid had over den Vrijstaat en de Transvaal zich zoover uit
strekte en een geheel daarrnede uitmaakte, kan het ook niernand 
vreemd dunken dat de Kerk, die nu in de Transvaal haar oor
sprong kreeg, zich ook over de grenzen uitbreidde en zoowel 
in de Kaap- kolonie als in Vrijstaat optrad. 

Met onze vernieuwde broederlijke groete in den Heere, 
brenge dit blad (Bazuin) onzen hartelijken dank aan die Kerk 
en hare Theologische School over. 

BRUMM.ELKAMP. 

In 1866 vergaderde de Synode weder te Reddersburg. Het 
voor den O.V.S. zoo rnoeilijke jaar 1865 was voorbij, doch de 
vrede was nog niet volkomen hersteld. Overal waren nog de 
sporen der verwoesting door de kaffers aangebracht te zien. 
Op de Synode werden de broeders Swart en Venter geexami
neerd en toegelaten. Ds. Venter werd beroepen naar Bethulie, 
0. V.S., en Ds. Swart naar Pretoria. Hoe klein was toen nog 
alles. Daar waar nu in Pretoria de fraaie kerk haar torentje 
trots verheft was een eenvoudig klein gebouwtje, waarin de 
gemeente te zamen kwam ; ook te Bethulie een huisje niet te 
onderscheiden van de gewone kerkhuisjes van de gemeente. 
S lechts in de Kaap-kolonie te Middelburg, Burgersdorp en Co
lesberg waren eenvoudige Kerken. Ook te Reddersburg, Rus
tenburg en Potchefstroom. Die eerste kerken zijn bijna alien 
vemieuwd of afgebroken. Gaarne hadden wij anders hunne 
afbeeldingen gegeven om het tegenwoordige geslacht de klein
heid en geringheid van ons begin te herinneren. Men zocht 
het niet in grootheid. Gewoonlijk bouwde men zelf. Een stroo 
dak, een vloer van klei, eene ruimte zonder banken, een een
voudige, meestal door een der broeders gemaakte, predikstoel, 
dat was alles. Die in de kerk wilde gaan moest zijn stoel, of 
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in de meeste geva!len zijn veldstoeltje, medebrengen. Huizen 
had men niet. Als de regen bij stroomen nederdaalde, school 
men in de kerk bijeen. De kerk was tempel en huis en slaap
kamer. De tijden van l 865-1870 waren voor de Republieken 
booze tijden. Geld was er niet, en om in den g e Id no o d te 
voorzien, gaven de regeeringen der Republieken banknoten uit, 
die veel in prijs daalden. 

In de Transvaal was het her ergste. Er was wel geen ge
brek aan voedsel ; want dit leverde het veld nog op, door over
vloed van wild, ook g raan en mie!ies waren er wel, maar an
ders ontbrak alles. Alie handel bestond in ruilhandel en een 
markt werd niet gevonden v66r de opkomst van Kimberley. 

Men vergunne ons eens een schets te geven van het !even 
der leeraren in Transvaal in dien tijd. Zie hem in eene kleine 
pastorie, een huis met stroo gedekt, een grond\·loer. Het sala
ris is nominaal, zegge £250, doch in het wezen der zaak veel 
minder, daar dit sa!aris grootendeels wordt uitbetaald in bank
noten, die zoowat 2/6 per pond waard zijn. Vleesch komt zel
den op tafel. De predikant die niet zelf een beest s!achten kan, 
heeft gebrek; want een slachter wordt er niet gevonden. Koffie 
en suiker, vooral koffie is om zoo te spreken een onbekende 
zaak, gebrande garst, of wortelen of de wortel rnn den witgat
boom moeten in de plaats daarvan dienen. Zoo nu en dan is 
er eene oude moeder in Israel, wat vermogend, die, als zij ter 
kerke komt, Yoor den jongen leeraar, die zij als een vader 
acht en als een zoon liefheeh, een klein zakje ,, regte koffie" 
medebracht, dat als een schat weggestoken wordt, en zorg
vuldig wordt opgeborgen. Er is gebrek aan v!eesch, maar daar 
komt Br. A. met een schapenbout aandragen. Hij was op tocht 
geweest naar den O.R.V. en heeft zijn limoenen voor slacht
schapen verruild. A.an den leeraar wordt gedacht. Er is gebrek 
aan vleesch, maar daar komt Br. B. die in het jagtveld ge
weest is en brengt zeekoe-spek en buffel-biltong en antler 
vleesch mede. Ja wat meer is, hij geeft den !eeraar een par
tijtje stroppen, riernen of zweepen die de leeraar o zoo goed 
kan gebruiken, daar de winkelier C., die geen banknoten wil 
aannemen, volkomen bereid is om voor deze het noodige in 's 
leeraars huis ar te staan; stroppen, riemen en zweepen gelden 
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toch als goud. Vraag toch in de pastorie niet een vuurhoutje 
om uw pijp aan te steken: een doosje vuurhoutjes kost 2/6 en 
is veilig geborgen in de slaapkamer voor onvoorziene gelegen
heden. Het zwarte pak van den leeraar vraagt bepaald ver
nieuwing. Met een handvol banknoten stapt Zijn We!Eerw. de 
winkel in; maar met een blik van verachting ziet de winkelier 
het geld aan. Een £30 is er ten minste noodig, en dit laat de 
kas van den leeraar niet toe. Maar, geen nood, een kaffer 
wordt gezonden naar ou Broeder F. en als die kaffer weder
komt, dan is hij vergezeld van een we! gehoornde Afrikaansche 
os, die niet met verachting, maar met welgevallen door den 
winkelier word! beschouwd, en met het e.k. nachtmaal verschijnt 
dan ook de leeraar in blinkend zwart gewaad. Aarf brieven 
schrijven doet ZEerw. niet veel. Eenmaal per week komt de 
kafferbode, als hij ten minste niet op zij gegaan is om eerst 
bij een zijner vrienden een kafferdans bij te wonen, en brengt 
de brieven en couranten van de hoofdstad. De brieven moeten 
worden beantwoord; doch vanwaar het postgeld. De regeerings
banknoten worden door het regeeringspostkantoor niet aange
genomen ; er moet harde geld zijn, zoo is de wet. Neem het 
dan ook den leeraar niet kv.ralijk als hij Zondags v66r de preek • 
begint eens rondkijkt, of er misschien niet iemand in de kerk 
is, van wien hij verwachten kan dat hij een stukje harde geld 
in het collecte - zakje zou geven. Hij heeft immers afgesproken 
met den· kerkeraad, dat al het harde geld dat in de kerk in
komt, aan hem zal gegeven worden ; maar wat zijn die ronde 
papiertjes, die uit den hoed of collecte-zakje der diakenen 
komen? Het zijn "goedvoors" door de kerk uitgegeven, door 
den diaken-kassier geteekend om voor banknoten uitgewisseld te 
worden. Zoo kan nu ook ieder weer zijn kerk-geldje, 6d. 
of 3d. al is het dan ook van papier, in het zakje· gooien. 
Schrijft de leeraar niet veel brieven, des te meer is hij op reis. 
Dit laatste is op verre na nog geen zeldzaamheid in onzen tijd. 
Niet alleen neemt huisbezoek weken en maanden in, maar ook 
de consulentsgemeenten vragen dienst. Nu eens gaat de leeraar 
met zijn gansche huisgezin op den ruimen ossenwagen en kruit 
langzaam maar zeker zijn gemeente door, maar meestal moet 
het oude gezouten paard opgezadeld worden. Niet altijd wordt 
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des avonds een huis bereikt, en dan rust men maar in ' t open 
veld. Al is het bed wat hard, en al is het somtijds erg koud, 
men slaapt gerust en tevreden. Nu en dan maakt een don
derstorm hem door nat, komt hij voor gezwollen rivieren, die hem 
den doortocht weigeren, of die met levensgevaar doorgegaan 
worden. Vermoeid van de reis komt hij s'avonds bij de rust
plek, maar voordat hij ter ruste kan gaan, moet hij eerst gods
dienst houden; er zijn toch dikwijls meer menschen dan het 
huisgezin tezamen, en misschien is daar ook wel een kindje 
dat gedoopt moet worden, wijl de ouders onmogelijk de kerk
plaats kunnen bereiken. De vermoeidheid wordt vergeten, want 
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.,Goedvoors" door de kerk uitgegeven. 

juist daar gevoelt de leeraar dat hij nuttig kan zijn. Hij geniet 
zegen op zijn werk. 

Was dat !even dan niet een treurig I even? Neen.-Zwaar 
was het ongetwijfeld, maar treurig niet. Druk is als een hoepel, 
die de duigen bij elkander brengt en houdt. 

De band tusschen leeraar en gemeente was dan ook toen 
bijzonder hecht en als nu een grijs geworden leeraar predikt 
in een fraaie kerk, het zingen begeleid door liefelijk orgelspel 
en alles helder blinkende in 't electrisch licht, en hij dan terug
denkt aan de avonden, toen hij godsdienst hield in een arme
lijke woning bij een rookende vetkaars, terwijl nu en dan een 
vledermuis hem bijna in 't gezicht vJoog; dan moet hij toch 
erkennen : "die avonden waren goed en heerlijk." 

Keeren wij nu weder tot de geschiedenis terug. 
In 1869 was er een zeer belangrijke Synode te Potchef-
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stroom. In die Synode waren 4 predikanten aanwezig. Di. 
Postma, Svv·art, S. D. Venter en Jan Lion Cachet; deze laatste 
was door eene commissie uit de Synode geexamineerd en 
werkzaam te Rustenburg. In die Synode werden 3 predikanten 
toegelaten: Di. A. de Klerk Coetsee, P. Vilj oen en M. P. A. 
Coetsee. Deze drie werden roegelaten volgens art. 8 der Dordt
sche Kerkorde, doch hadden loch tusschen de vier of vijf jaren 
onderwijs ont1:angen. 

Oat het leeraarsamht wel-ondenvezene rhannen vereischt, werd 
a!tijd in de Kerk gevoe!d, en door de Kerk zooveel mogelijk 
betracht. ra 1869 werd dan ook niemand meer volgens art 8 
toegelaten, maar moesten alien het gewone examen afleggen. 
Intusschen zij opgemerkt, dat de broeders die Yolgens art. 8 
toegelaten werden. uitnemencle diensten aan Kerk hebben 
bewezen. 

Op die Synode van 1869 werd dan ook een besluit geno
men om eene Theologische School op te richten . 

In diezelfde Synode kwam tevens ter sprake het zen
dingswerk. De predikant van Rusrenburg vroeg: Wat kan de 
Oeref. Kerk van Z. Afrika doen voor de zendingszaak? Hier
op werd voorgesteld: ,, De Synode besluit dat die vraag ernstig 
op de Algem. Vergaderingen besproken worde, opdat er op 
de e.k. Synode nrslag worde gedaan wat in die zaak ver
richt kan worden. Deze vraag gaf aanleiding tot ernstige be
roeringen in de Kerk, waarop wij later zullen terugkomen. 

Voorts werd gehandeld over ,,het brood der kerke." De 
gemeente Reddersburg 0 .V.S. ontving ondersteuning van de 
Vrijstaatsche regeering. Ook was aan de gemeenten in de Z. A. 
Republiek ondersteuning aangeboden, doch beleefd geweigerd. 
Men was over ' t algemeen sterk rnor het vrijwillig beginsel. 
In de Kaap-Kolonie had reeds de regeering het vrijwillig be
ginsel aangenomen, zoodat daar van geen gouvernements-on
dersteuning sprake was. In de T:ans\·aal werd dit ook later 
ingevoerd. In den O.V.S. niet. De Synode besloot dan ook zich 
hiernver uit re spreken. ,,De Synode oordeelt dat de Christe
lijke Kerk gehouden is hare eigene leeraren te verzorgen (vol
gens Gal. 6 : 6 en Kerkenorde Yan Dordrecht 1618-19. Arr. 
11), en acht het dus \'OOr predikanten en gemeenten ongeoor-
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loofd gouvernements-ondersteuning te vragen of aan te nemen; 
zij \'erwacht ook elke gemeente en leeraar die het mocht ge
nieten er vervolgens voor te bedanken." 

Os. D. Postma zegt hieronr 't volgende in zijne Handleiding : 
Naar het voorbeeld des 0 . Testaments hebben vele recht

zinnige godge!eerden het will en leeren en verdedigen, dat de 
Overheid de Kerk moer verzorgel'. en beschermen, zonder echter 
iets over het inwendig beheer van de Kerk aan haar toe te 
kennen . J\'laar ik denk dat wij de \'Crhouding van de Overheid 
tot de Kerk onder het N. Testament zeer verschillend vinden 
van die onder het 0. Testament. 

Onder de Oud-testamentische bedeeling had de Israelieti
sche O\·erheid eene bepaald rnorgeschre\'ene verplichting orn
trent den godsdienst, om dien te handha\·en; ja soms \·erwekte 
God buitengewone owrheidspersonen tot hersre!ling van den 
zuiveren godsdienst, die dit dan \·errichtten mer een waarlijk 
profetischen ijver. De wenige-en ook de van God buitenge
woon verwekre-overheidspersonen onder de Israelieten , onder 
het 0. Testament, waren , als \\·are het, Gods stedehouders in 
zijn land en koningrijk . 

M.aar evenzoo \Varen de \'Oorgangers in den godsdienst 
onder het 0 . Testament bekleed mer gezag en rnacht, om het 
recht in Kerk en Staar re handhawn, desnoods oo k mer het 
zwaard, gelijk de voorbeelden onder de uitdrukkelijke goed
keuring des Heeren in den Bijbel gemigen, zelis omtrent konin
gen en overheden; want, w2.s de Richter of Koning onder 
Israel Gods Sredehouder, de Hoogepriester was, om bij gelijke
nis te spreken, Gods Eerste Staarsdienaar. 

Doch van zulk eene wederzijdsche verhouding \'an Overheid 
en Kerk vinden wij in her X. Testament geen spoor, noch in 
de leer, noch in voorbeeld. 

En de geschiedenis der Kerk heeft getoond, dat, sedert de 
Kerk des N. Testaments naar den rnrm van het 0 . Testament 
zich in betrekking tor den Staat heeft gesteld, heeft de Kerk 
haar oorspronkelijk beginsel en haar zui\·er onafhan kelijk gees
telijk bestaan wrloren en is alrijd meer wereld~ch geworden in 
haar bestuur en inrichring. Beschouw maar de geschiedenis der 
Kerk sedert Konstantijn den Groote. 
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Ik ben op dit punt gewoon te zeggen: 
Christus heeft zijne gemeente gesticht in alle staten, uit 

alle staten, behoudens hun bestaan, onafhankelijk van staats
toestemming en toch onderworpen, als burgers en onderdanen, 
aan den staat, in welken zij ook gesticht werd. 

En z66 moet dat zuurdeeg het deeg doorzuren totdat het 
geheel doorzuurd is en al de koningrijken der \'lereld Gode in 
Christus gewijd zijn in gewillige gehoorzaamheid. Dan zal God 
alles in alien. 0, Oat die dag aanbreke !"--

Ten gevolge van het besluit der Synode bedankte de ge
meente Reddersburg voor de gouvernements-ondersteuning, doch 
werd later er weder toegebracht om bij de regeering aanzoek 
te doen. Dit werd ook toegestaan en zoo kwam de zaak een 
vijf en twintig jaren later weer ter sprake. Het gevoelen van 
de Synode was gewijzigd. 

De zaak ging echter niet bijzonder glad door, gelijk blijkt 
uit de notulen. Wij lezen in art. 133, Synode 1894, het vol
gende: 

Ouderling J. A. Venter, van Reddersburg, vraagt dat de 
Synode van de orde afwijke en de beschrijvingspunten onder 
letter F. ,,Staatsondersteuning" nu in behandeling neme. Na
dat die broeder daarvoor zijne redenen heeft opgegeven, wordt 
zijn verzoek tot stemming gebracht en toegestaan. Dienten
gevolge worden nu Nos. 1 en 2 Letter F. tezamen behandeld 
en in verband daarmede punt l in den brief van de Algem. 
Vergadering van den 0. Vrijstaat aan de Synode luidende: Er 
worde een schrijven gericht aan de Eerw. Synode om te vra
gen voor de gemeenten in dezen Staat om gebruik te maken 
van de gunstige gelegenheid om geldelijke bijdragen van het 
Gouvernement van den 0. Vrijstaat te verkrijgen ten behoeve 
der gemeenten. De beschrijvingspunten Iuiden: 

I. Op eene vraag van den Eerw. Kerkeraad van Petrus
burg (0. Vrijstaat) om inlichting aan de Eerw. Algem. Vergade
ring of Art. 45 der Synodale Bepalingen een kerkeraad vrijlaat 
om van het Gouvernement ondersteuning te vragen en te ont
vangen voor stoffelijke aangelegenheden wordt, op voorstel van 
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Br. J. M. de Wet, die vraag als beschrijvingspunt naar de e.k. 
Synode verwezen. 

2. Op eene vraag van den Eerw. Kerkeraad van Redders
burg, met betrekking tot vraag 11 van Art. 36 der Synodale 
Bepalingen of de Eerw. Vergadering in zake ondersteuning van 
Gouvernementswege niet elke gemeente kan vrijlaten, om daar 
al of niet van gebruik te maken voor stoffelijke aangelegen
heden. Na ernstige en breedvoerige bespreking wordt op voor
stel van Os. J. Vorster de zaak verwezen naar de e.k. Synode. 

Kerk re Rcddersburg. O.RX. 

Beide beschrijvingspunten zijn ingezonden door de Algem. Ver
gadering van den 0 . Vrijstaat. 

Na eenige toelichtingen wordt deze zaak breedvoerig be
sproken, waarna de volgende voorstell en worden ingediend. 

I. Door den rnorzitter, gesecondeerd door Ds. D. Postma : 
De Synode besluit op de verschillende beschrij\·ingspunten van 
de Algem. Vergadering van den Oranje Vrijstaat die beslissing 
verlangen over Staatsondersteuning, waar er in een of and er 
land door de Regeering schenkingen aan de Kerk gedaan wor
den is het moeielijk voor de Synode om te oordeelen of deze 
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schenkingen tegen ons Gereforrneerde beginsel zijn, omdat het 
afhangt van de wijze waarop zoodanige schenkingen gedaan 
worden, daarom besluit de Synode dat de beslissing van deze ge

vallen met inachtneming van het Gereforrneerd beginsel beter 
kan gedaan worden door de Algem. Vergadering van het land 
waar deze schenkingen plaats vinden. 

2. Door Ds. ]. Lion Cachet, gesecondeerd door ouderling 
P. H. Henning : ,,De Syn ode blijft bij haar uitgesproken be
ginsel in Art. 45 der Synodale Bepalingen." 

3. Door Ds. W. Snijman, gesecondeerd door Ds. P h. Snij
rnan : De Synode oordeelt dat de Christelijke Kerk gehouden 
is hare eigene leeraren te verzorgen volgens Gal. 6 : 6 en art. 
11 van onze Kerkorde, maar is eene Christelijke regeering ge
willig de Kerken daarin onvoorwaardelijk te hulp te komen, dan 
mag die hulp we! met vreugde genoten worden volgens Art. 

36 der Geloofsbelijdenis. 

4. Door ouderling J. N\. de Wet, gesecondeerd door ou
derling J. H. v. d. Merwe : De Synode late het vrij aan die 
kerkeraden en gerneenten in den 0. Vrijstaat, die gebruik willen 
maken van de toelagen van het Gouvernement, zoolang zij on
voorwaardelijk gegeven worden . 

5. Door ouderling A. Ven ter, gesecondeerd door ouder
ling H. P. Steijn : ,,De Syn ode vindt geene vrijmoedigheid om 

het verzoek van de Algem. Vergadering van den 0. Vrijstaat toe 
staan, maar blijve bij Art. 45 onzer Synodale Bepalingen ; maar 
kan ook niet beletten eene onvoorwaardelijke gift te ontvangen. 

Na bespreking dezer voorstellen worden zij tot stemming 
gebracht en het derde voorstel door de meeste stemmen aan
genomen . 

De gemeenten in den O.V.S. genoten die ondersteuning toen 
tot op de verovering in 1902. De regeering van de 0.R.K. 

stemde echter toe, om die ondersteuning gedeeltelijk weer toe 
te staan, zoodat die gemeenren er nog in deelen. Of die ge
meenten met, er beter aan toe zijn dan de gemeenten zonder 
die hulp betwijfelen wij zeer. 

Omtrent het gesprokene op die Synode over het lager 

onderwijs, srippen wij slechts het volgende aan: 

72 



De afgevaardigden van Fauresmith en Colesberg stellen de Sy
node voor, dat het onderwijs der jeugd in de gemeenten meer onder 
het opzicht der Kerk zou komen. Dit wordt door de Synode 
zeer wenschelijk geacht, en aan het collegie der Curatoren 
werd opgedragen, deze belangrijke zaak te behartigen, in over
leg met de leeraren der Theo!. School, om zoo mogelijk de 
volgende Synode te dienen met advies. 

T erwijl in de afgeloopene 50 jaren wij bijna in alle onze 
ondernemingen in meer of mindere mate geslaagd zijn, moeten 
wij met smart erkennen dat de zaak van het Christelijk Onderwijs 
onder ons mislukt, of bijna mislukt is. In iedere Synode, en bijna op 
iedere Algem. Vergadering zijn ernstige plannen beraamd en 
besproken, vurige redevoeringen gehouden, en besluiten geno
men. Hoofd-commissies en onder- commissies werden benoemd, 
reglementen werden opgesrelli, en langen tijd prijkte in ons 
Synode- boekje een wel-opgesteld reglement over de scholen, 

doch het is alles op mislukking uitgeloopen. Wei werden door 
de bemoei!ngen der leeraren in de meeste gemeenten vele 
Christelijke scholen gesticht, doch de een na de andere is ge

sloten of overgegaan tot de Gouvernementsschool. Op dit 
oogenblik bestaan er voor zoo ver wij weten slechts enkele 
scholen geheel zonder ondersteuning van de regeering, waar
onder de school te Steijnsburg en de voorbereidende School 

te Potchefstroom de voornaamste zijn. Het Chr. N. Onderwijs 
schijnt in Zuid - Afrika vooreerst geen wortel te kunnen schie
ten. Wat onze Kerk aangaat is zeker we! eene voorname reden 

dat onze gemeenteleden meestal buiten wonen, zoodat scholen 
op het dorp door ons niet kunnen warden opgehouden, daar 
de moeiten en kosten aan het zenden der kinderen naar het 
dorp in 't algemeen te groot zijn ; dat dus slechts kl e in e 

schooltjes, die betrekkelijk veel kosten, door de ouders kunnen 
worden opgericht. Maar de hoofdoorzaak is toch dat men 

het gevaar van de Gouvernements - school niet inziet, en men 
zich tevredenstelt met het godsdienstige waasje, dat de ver
schi!lende wetten overdekt. De pogingen door de Kerk aange

wend om evenals in Nederland subsudie te krijgen voor de 

private of kerkscholen, stuitten altijd af op de zwakke onder
steuning der !eden, maar vooral op den ontzaggelijken invloed der 
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Ned. Geref. Kerk, die als beslist voorstander der openbare 
school, al haar gewicht aan den anderen kant in de schaal werpt, 
en de onzen bijna machteloos maakt. Schreven wij nu niet een 
Gedenkboek, waarin polimiek niet te huis hoort, dan zouden 
wij hierover breeder kunnen uitweiden. Nu willen wij slechts 
-zeggen dat wij hopen, dat na 50 jareri, als een nieuw Gedenk
boek uitgegeven zal worden, er op dit punt eene groote ver
andering zal gekomen zijn; en dat wij den Heere bidden dat Hij 
onze kinderen genadiglijk beware voor bij- en ongeloof en de 
onders opwekke om de doopsbelofte getrouw te vervullen. Dan 
zullen er echter ook betere dagen voor het C. N. Onderwijs 
aanbreken, en hoe donker nu de toekomst rnoge schijnen, wij 
vertwijfelen niet. 

Op die Synode besloot men ook over de oprichting van 
een fonds tot verzorging van Ern~riti piedikanten, hunne we
duwen en weezen, of om uitvoering te geven aan Art. 13 der 
Dordtsche Kerkorde. Dit werd echter eerst formeel op de vol
gende Synode ter tafel gebracht, toen er besloten werd een on
dersteuningsfonds op te richten om Art. 13 behoorlijk in wer
king te brengen. Het reglement voor dat fonds, toen vastge
steld, is later heel wat gewijzigd, doch in ' t algemeen gespro
sproken, heeft dit fonds zeer nuttig gewerkt. 5 Predikanten 
zijn in hun ouderdom en zwakheid gedee!telijk ondersteund ge
worden, en aan 8 weduwen met haar kinderen werd hulp ver
schaft. Wei waren er in sommige gemeenten personen op te
gen, doch langzamerhand verflauwde de tegenstand, en be
gan men in te zien, dat de wijze door de Synode aangewe
zen toch de beste is. Als wij nu letten op de voortdurende 
moeilijkheid en onaangenaamheid, die met betrekking tot deze 
zaak nog altijd in de kerken in Nederland plaats vindt, dan 
mogen wij waarlijk wet dankbaar zijn dat reeds in het begin 
der kerkstichting de zaak behoorlijk was aangegrepen, en 
dat die, hoewel ook al niet zonder rnoeite, maar toch door de 
meeste gemeenten gewillig!ijk aangenomen werd. De verzor
ging van de predikanten en hunne nagelaten betrekkingen is 
we! niet, zooals die eigenlijk wezen rnoet, doch alles in aan
merking genomen, moeren wij Gode voor hetgeen gedaan is 
dankbaar zijn. De nood was sorntijds zeer hoog, en het hart 
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van den penningmeester van die kas was menigmaal bezwaard, 
als de uitkeeringen moesten worden gedaan, doch zelfs in de 
donkere dagen van 1899-1902 kon men iets doen, en werden 
de weduwen en weezen niet geheel verlaten. Gode zij daar
voor dank ! 

Het voornaamste dat door de Synode van '69 gedaan werd, 
na de oprichting der School, was het opstellen van eene ver
dediging van de Afscheiding. Men werd hiertoe gedrongen 
door twee redenen, opgegeven in de verklaring zelve, n.I. ten 
behoeve van hare moederkerk, de Christelij ke Afgescheidene 
Gereformeerde Kerk in Nederland, die nog altijd eenigen schroom 
betoonde omtrent de wettigheid onzer Afscheiding hier te lande. 
En nog meer heeft de Synode dat nuttig geoordeeld voor ons 
eigen nakroost, dar deze \·erklaring gegeven werd door de 
mannen, die zelve voorgangers bij die Afscheiding geweest waren. 

Naardien deze verklaring en de bijgevoegde corresponden
tie te vinden zijn in de Synodale Bepalingen, is het niet noodig 
die nu hier te geven. Een paar opmerkingen zullen ge

noeg wezen. 
Vooreerst met betrekking tot de Afscheiding in de Z. A. 

Republiek. De Herv. Kerk weigerde toen bepaald Gereformeerd 
te zijn, en stelde de onzen buiten de gelegenheid de aangebo
dene hulp uit de Chr. Afgesch. Kerk in Nederland te genieten. 
In het stuk wordt duidelijk uitgedrukt,. dat wij geen nieuwe 
Kerk vormden, maar hersticht werden als een Gereformeerde 
Kerk. Verder wordt ook aangewezen, dat wij alleen door den 
afstand gedwongen zijn om als eene zelfstandige Kerk op te 
treden, daar wij anders gaarne in hare Synode zouden willen 
vertegenwoordigd worden. Met betrekking tot de Afscheiding 
in O.V.S. en Kaap-Kolonie wordt er ten eerste op gewezen, dat 
die eigenlijk niet anders was, dan eene aansluiting aan de Kerk 
in Transvaal; dat die personen daartoe gedrongen werden, om
dat zij de leer, tucht en dienst van de Oude Geref. Kerk in 
Nederland wilden handhaven, en vooral ook, omdat de Synode 
der N. G. Kerk verklaarde, dat het haar wensch was om den 
band der Christelijke gemeenschap, die de Hervormde Kerk in 
het moederland vereenigt op het innigst vastgesnoerd te hou
den en te versterken. 
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Nu oo rdeelde onze Synode in 69 met de Chr. Geref. Kerk 
in Nederland, dat de Herv. Kerk a\daar van de waarheid \Vas 
afgeweken, en dat dus geene gemeenschap mer die Kerk mo
gelijk \Vas . 

De openlijke wrklaring bracht heel wat pennen in beweging. 
Jn de Synode der N. G. Kerk van 1870 werd een beschrij

vingspunt ingediend: 
"De Synode neme kennis \'an het ,·erslag der Synode der 

Afgescheidene Keck van het jaar 1869." 
Dit beschrij\·ingspunr \Verd met eene kleine meerderheid 

\'erworpen, waarop Dr. S. Hofmeyr eene brochure uitgaf, ge
titeld: ,. Hoe de Afsch eiding is onrsraan", en hefrig tegen Ds. 
Postma re velde rrok. Ds. Postma beanrwoordde dit door een 
tegenschrift, geriteld : .,Geprovoceerde Herinnering en Terechtwij 
zing." Het schrij\·en ,-an Dr. Hofmeyr is sterk persoonlijk, 
zoodar ook her anm·oord van Os. Postma hetzelfde karakter 
draagt. De \'ergadering re Potchefstroom kwam voornamelijk 
ter sprake. Deze brochu res zijn rnor de geschiedenis der Kerk 
van \raarde; doch daar al die personen nu reeds gesrorven 
zijn, achren wij her berer het bij het hi er geschrevene te laten 
en de geschiedenis venler \'Oort re zetten. 

Langzamerhand begon de Kerk zich uit te breiden. In de 
Synode van '73 zaren reeds afge,·aardigden ,-an 17 gemeemen 
en 7 predikanten . Jn die Synode \\'erden weder 3 rot propo
nent bevorderd, zoodat het getal predikanren rot IO sreeg. 
Die uirbreiding was ectuer rneer een afsrich ting van bestaande 
gemeenten, die te uitgebreid waren . Ui twendig \vas er bloei, 
doch inwendig werden er sporen gezien \'an wrdeeldheid. Die 
verdeeldheid on tsumd uit de Haag over de zending. 
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HOOFDSTL"K I\'. 

VERDEELDHEDE\l. 

Zooals wij reeds zagen, werd op de Synode rnn '69 de 
naag gesteld: ,, W at kan de Geref. Kerk doen \'OOr de zen
dingszaak ?" en werd die vraag naar de respectiew . ..\lgem. 
Vergaderingen \·erwezen. Op de Algem. \'erg. der Kaap-Kolo

nie, tc Philipstown gehouden, werd een ant\\'oord opgesteld, 
dat naar de respectieve gemeenren \1·erd gezonden. Dit ant
\\·oord mishaagde \·e!en, en er kwam heel war beroering. De 

partijen sronden heftig regeno\·er e!kander, en ongetwijfe!d werd 
bij beide partijen we! \\'at te \'eel ijver zonder \·erstand gevon
den; zooals dat dikwijls in den srrijd plaats \·indt. 

Dar nlen der onzen regen de zending \1·aren, is zeker, en 

zeer goed re 1·erstaan, hoewel niet te billijken. ...\Is men de 
geschiedenis van den grooten trek nagaar, za! men zien, dat de 

houding der zendelingen er wei aan had roegebracht. In her 
Bovenland, waar men ,·an den noegsren rijcl af met de zending 
\'ertrou11·d raakre (\1·anr 1·an dat de Kerk in Z .. ..\frika gesticht 

was, had men daar aan zending gedaan.) was dir niet het gem!; 
maar we! in 't Onderveld, 11·aar men met de kaffers te \1·orste

len had, en met het geweer in de hand, huis en huisgezin 
moest Yerdedigen. Dr. Philip, Super- lntendent van het l on
densche Zendinggenootschap, een man \·an grooten in,·loed in 

Engeland, had de regeering tegen de Boeren opgemaakt, en ze 

Yan alle mogelijke misdaden tegen de gek!eurden beschuldigd. 
Zoodra er nu een rondgaand gerechrshoi \1·as aangesteld, maak

ren de zendelingen Dr. \'. d. Kemp en J. Read hiervan gebruik 
om een aanral personen te dag\·aarde'.1 wegens gewe!ddadig

heden op de hottenronen gepleegd. Rechter Cloerc in zijne 
,·oorlezingen 01·er den trek zegr hien·an, nadar hij melding maak
te \'an het gedrag der zendelingen : 

,,DienrengeYOlge zond het Besruur al deze beschuldi
gingen aan de Commissie mer de noodige inlichringen rot 
het instellen Yan een geiegtelijk onderzoek nope n s die 
alle, en deze pligt hield de Commissie \·erscheidene maan-
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den bezig; doch door de bezwaarlijkheid om getuigen te 
verkrijgen, en voorloopige instructien te onderzoeken, moest 
een aantal dezer gevallen tot de vo!gende Commissie wor
den verwezen, en het was niet v66r de zitting van de 
derde C ommissie (bij welke ik het ambt van grittier waar
nam) dat de !aatste zaken van die vreeselijke opgaaf finaal 
werden afgedaan ; terwijl net niet meer dan regtvaardig is, 
hier bij te voegen, dat van de lange Iijst van afschuwe!ijke 
misdaden, die atdus met de uiterste nauwgezetheid ·en on
partijdigheid onderzocht zijn geworden, geen enkel geval 
van moord tegen de beschuldigden is kunnen bewezen wor
den, ofschoon, in eenige weinige gevallen, daden van per
soonlijke aanrandingen, en overtredingen van de eene of 
andere Ko!oniale wet, gevonnisd en naar ge!ang van zaken 
gestraft zijn geworden. 

Er waren meer dan IOO'J getuigen verhoord en waar 
maar de allerkleinste overtreding van eenig wetje 
kon bewezen worden, moest de aangeklaagde de kosten 
betalen. 

Met dit gevoel tegen de zendelingen trok men weg, en 
zij die achterbleven waren verbitterd. Nu bestaat onze Kerk 
voornamelijk uit de kinderen van voortrekkers, hetzij naar 
de noordelijke deelcn van de Kolonie of naar Transvaal en 
O.V.S. Daar had men al weder met Kaffer- oor!ogen te doen. 
In 1865 was de groote Basuto-oorlog geweest en de fransche 
zendelingen hadden, hetwelk zeer natuurlijk was, met woorden 
en geschrift de Basuto's geholpen. Dit had wederom in de 
O.V.S. kwaad bloed gezet, en zoo had alles medegewerkt om 
tegen de zending te zijn. In Transvaal en Vrijstaat kwarn men 
met de Duitsche zendelingen goed overweg, maar de Engelsche 
zendeling werd als een gezant der Britsche regeering be
schouwd, waartoe het schrijven van Dr. Livingstone ook aan
leiding gaf. Dit alles moet men verstaan eer men zoomaar het 
banvonnis over onze Kerk uitspreekt, zooals dit zoo gemakke
lijk gedaan wordt. 

Wat men vooral niet wilde was, hetgeen men gelijkstelling 
noemde. Nu had de Synode van '69 ook hieraangaande een 
besluit genornen, namelijk : dat zij met verlangen tegemoet ziet 
de vervulling van Gen. 22: 18, van Ps. 87 en 67 en hoopt even-
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als al de geloovigen des Ouden Testaments in den laatstge
noemden Psalm met vertrouwen daarom te blijven bidden, en 
daartoe naar vermogen te arbeiden, volgens het bevel des 
Heeren, Matth. 28 : 19 en Markus 16 : 15 ; maar zij vindt 
bovengenoemde gelijks telling nu nog ongeschikt, ja onmogelijk, 
en vertrouwt dat elk die den toestand dier natie kent, en rede
lijk oordeelt, dit zal moeten toestemmen. 

In '73 ging de Syn ode een stap verder en er werd besl oten : 

De Synode verklaart, dat zij, gedrongen door het bevel 
des Heeren, Matth. 28 : 19, en het belang der zielen, 
gaarne aan de uitbreiding van Gods kon inkrijk onder de 
Heidenen zoude willen arbeiden, maar moet het erkennen, 
dat zij , als Synode, nog niet een eigen werk tot dat doe! 
kan aanvangen, omdat de Gereformeerde Kerk thans nog 
te zwak is, daarom wekt zij de leeraars der Kerk in het 
bijzonder, en de opzieners en !eden der gemeente in het 
a lgemeen op, om vrijwillig, in liefde voor de zaak te doen 
wat hunne hand v indt om te doen; zoowel in het verma
nen en in het onderwijzen, als in het verkondigen van het 
E vangelie, waar ook maar de goede Voorzienigheid Gods 
daartoe eene deur mocht openen . 

Alles met inachtneming van het volgende, omtrent ge
lijkstelling : De Syn ode verklaart dat zij onder gelijkstelling 
verstaat het gelijkelijk bedienen van Gods Woord en de 
Heilige Bondzegelen in een kerkgebouw aan blanken en 
gekleurden. 

Tegen deze gelijkstelling heeft, naar haar gevoelen, de 
S ynode van 1869 zich verklaard in art. 96. 

De Synode voegt tot meer duidelijkheid, het hiervolgende 
er nog bij: 

1. Dat verkondiging van het Evangelie en onderwijzing 
in hetzelve aan Heidensche natien geene gelijkstelling is. 

2. Dat volgens Gods Woord de verkondiging der gena
demiddelen aan alle volken en natien dezeljde is. 

3. Dat daaruit echter niet vloeit, dat zij die gelooven 
daardoor van denzelfden stand geacht en gerekend worden, 
neen : In deze wereld is en blijjt er veelal een groot on
derscheid. 
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den bezig; doch door de bezwaarlijkheid om getuigen te 
verkrijgen, en voorloopige instructien te onderzoeken, moest 
een aantal dezer gevallen tot de volgende Commissie wor
den verwezen, en het was niet v66r de zitting van de 
derde Commissie (bij welke ik het ambt van grittier waar
nam) dat de laatste zaken van die vreeselijke opgaaf finaal 
werden afgedaan ; terwijl het niet meer dan regtvaardig is, 
hier bij te voegen, dat van de lange lijst van afschuwelijke 
misdaden, die aldus met de uiterste nauwgezetheid en on
partijdigheid onderzocht zijn geworden, geen enkel geval 
van moord tegen de beschuldigden is kunnen bewezen war
den, ofschoon, in eenige weinige gevallen, daden van per
soonlijke aanrandingen, en overtredingen van de eene of 
andere Koloniale wet, gevonnisd en naar gelang van zaken 
gestraft zijn geworden. 

Er waren meer dan 1000 getuigen verhoord en w a a r 
maar de alterkleinste overtreding van eenig wetje 
kon bewezen worden, moest de aangeklaagde de kosten 
betalen. 

Met dit gevoel tegen de zendelingen trok men weg, en 
zij die achterbleven waren verbitterd. Nu bestaat onze Kerk 
voornamelijk uit de kinderen van voortrekkers, hetzij naar 
de noordelijke deelen van de Kolonie of naar Transvaal en 
0.V.S. Daar had men al weder met Kaffer-oorlogen te doen. 
In 1865 was de groote Basuto-oorlog geweest en de Fransche 
zendelingen hadden, hetwelk zeer natuurlijk was, met woorden 
en geschrift de Basuto's geholpen. Dit had wederom in de 
0.V.S. kwaad bloed gezet, en zoo had alles medegewerkt om 
tegen de zending te zijn. In Transvaal en Vrijstaat kwam men 
met de Duitsche zendelingen goed overweg, maar de Engelsche 
zendeling werd als een gezant der Britsche regeering be
schouwd, waartoe het schrijven van Dr. Livingstone ook aan
leiding gaf. Dit alles moet men verstaan eer men zoomaar het 
banvonnis over onze Kerk uitspreekt, zooals dit zoo gemakke
lijk gedaan wordt. 

Wat men vooral niet wilde was, hetgeen men gelijkstelling 
noemde. Nu had de Synode van '69 ook hieraangaande een 
besluit genomen, namelijk: dat zij met verlangen tegemoet ziet 
de vervulling van Gen. 22: 18, van Ps. f57 en 67 en hoopt even-
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als al de geloovigen des Ouden Testaments in den laatstge
noemden Psalm met vertrouwen daarom te blijven bidden, en 
daartoe naar vermogen te arbeiden, volgens het bevel des 
Heeren, Matth. 28 : 19 en Markus 16 : 15; maar zij vindt 
bovengenoemde gelijkstelling nu nog ongeschikt, ja onmogelijk, 
en vertrouwt dat elk die den toestand dier natie kent, en rede
lijk oordeelt, dit zal moeten toestemmen. 

In '73 ging de Syn ode een stap verder en er werd besloten; 

De Synode verklaart, dat zij, gedrongen door het bevel 
des Heeren, Matth. 28 : 19, en het belang der zielen, 
gaarne aan de uitbreiding van Gods koninkrijk onder de 
Heidenen zoude willen arbeiden, maar rnoet het erkennen, 
dat zij, als Synode, nog niet een eigen werk tot dat doe! 
kan aanvangen, omdat de Gereformeerde Kerk thans nog 
te zwak is, daarom wekt zij de Ieeraars der Kerk in het 
bijzonder, en de opzieners en leden der gemeente in het 
algemeen op, om vrijwillig, in liefde voor de zaak te doen 
wat hunne hand vindt om te doen ; zoowel in het verma
nen en in het onderwijzen, als in het verkondigen van het 
Evangelie, waar ook maar de goede Voorzienigheid Gods 
daartoe eene deur mocht openen. 

Alles met inachtneming van het volgende, omtrent ge
lijkstelling: De Syn ode verklaart dat zij onder gelijkstelling 
verstaat het gelijkelijk bedienen van Gods W oord en de 
Heilige Bondzegelen in een kerkgebouw aan blanken en 
gekleurden. 

Tegen deze gelijkstelling heeft, naar haar gevoelen, de 
Synode van 1869 zich verklaard in art. 96. 

De Synode voegt tot meer duidelijkheid, het hiervolgende 
er nog bij: 

l. Oat ver~ondiging van het Evangelie en onderwijzing 
in hetzelve aan Heidensche natien geene gelijkstelling is. 

2. Oat volgens Gods Woord de verkondiging der gena
demiddelen aan alle volken en natien dezelfde is. 

3. Oat daaruit echter niet vloeit, dat zij die gelooven 
daardoor van denzelfden stand geacht en gerekend worden, 
neen: In deze wereld is en blijft er veelal een groot on
derscheid. 
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4. Dus, zoover ons de natien dezer landen bekend zijn, 
zoude gelijkstelling van hen met de blanke bevolking on
gepast en ondoenlijk zijn. 

5. Zoo besluit deze Synode de kerkeraden te vermanen: 
Dat zij er voor zorgen dat de kleurlingen niet onder

wezen warden, noch godsdienst genieten in dezelfde ge
bouwen met de blanke bevo/king. 

Oit besluit bracht grootendeels de ontruste gemoederen tot 
bedaren, behalve in de gemeente Bethulie, waar de leeraar Os. 
S. D. Venter zich van het debat over deze zaak onthouden 
had. Vele aanmerkingen werden van buiten af op dit besluit 
gemaakt, hoewel in de praktijk dit in verreweg het overgroote 
gedeelte der gemeenten der N. G. Kerk in gebruik is. 

Oat dit besluit een goed besluit is, beweren wij nog altijd. 
De vraag of Zuid-Afrika, wit, zwart of gee! zal zijn, is een 
levenskwestie, en onze ouden gevoelden, dat tenzij de Iijn tus
schen wit en zwart scherp getrokken werd, het voor het blanke 
ras onmogelijk zou zijn zich als beschaafd ras te handhaven. 
De gevolgen van vermenging zijn te vreeselijk om niet opge
merkt te worden, en hoe sterk wij er ook op aandrongen, dat 
onder de gekleurden moet gearbeid worden, om ze met het 
Evangelie bekend te maken, vinden wij nog geen enkele reden 
om het eenmaal genomen besluit te herroepen. 

In sommige gemeenten begon men nu te collecteeren en 
een zendingsbeurs werd geopend. 

De ontevredenheid, vooral in de gemeente Bethulie, bleef 
voortduren, totdat in het jaar 1877 Os. Venter Ds. Postma 
bij den kerkeraad te Burgersdorp beschuldigde van onrechtzin
nigheid. Voornamelijk was dit over vraag 20, Hoofdstuk 23, 
,,Mijne Handlciding, enz." Toen de zaak diende en Ds. Postma 
zijne verdediging begon, verliet Ds. Venter de vergadering en 
wilde zich niet Iaten bewegen die verdediging aan te hooren. 
De kerkeraad, onder voorzitterschap van Ds. W. J. Snijman, be
sloot toen als volgt: 

,,Oaar Os. Venter op zulk eene geheel onbehoorlijke wijze 
de vergadering heeft verlaten, terwijl Os. Postma bezig was 
met zijne defensie, de kerkeraad volkomen overtuigd is gewor-
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den dat Os. S. D. Venter geheel geen kans ziet om te bewij
zen, hetgeen waarrnede hij Ds. D. Postma beschuldigd heeft en 
dat de kerkeraad die beschuldigingen dus niet anders kan be
schouwen als faster en besluit van deze handelingen kennis te 
geven aan den Corr. van de Algem. Verg. 0.V.S. en aan de 
kerkeraden van Bethulie, Fauresrnith en Boshof." 

De kerkeraad van Bethulie ging toen op de zaak in met 
dit gevolg, dat Os. Venter geschorst werd. Voordat de zaak 
echter voor de Algem. Vergadering kwam, bedankte Ds. S. D. 
Venter de Kerk en de gerneente. Te Bethulie werd toen door 
hem eene afzonderlijke gemeente gesticht en te Burgersdorp, 
Philipstown en zoo wij meenen ook te Boshof, werden kleine 
groepjes gevormd, die door hem bediend werden. Enkelen van 
de N. G. Kerk sloten zich bij hem aan, <loch de overgroote 
meerderheid was van leden onzer Kerk. 

Degenen die zich van de gemeente Bethulie hadden afge
scheiden, eischten toen een pro rato gedeelte van de kerk
goederen, hetwelk het getrouw geblevene gedeelte niet wilde 
toestaan. Dientengevolge liep het uit op een rechtsgeding. 
De heeren J. J. Venter, vroeger waarnemend President van den 
0.V.S., J. J. Joubert, en A. L. de Wet traden in naam van de 
gescheidenen op. Hoewel het zeker uit een zuiver rechtsbe
ginsel te verdedigen was, dat de gemeente Bethulie aan den 
eisch niet wilde toegeven, kan nu, achteruitziende , de vraag 
wel gedaan worden of ook hier niet het woord des Apostels: 
"Waarom lijdt gij niet Ii ever ongelijk ?" van toepassing zou 
geweest zijn. Niemand had toch eigenlijk voordeel bij de zaak 
dan de procureurs, die zorgden dat het proces zeer lang gerekt 
werd. Eerst kwam de zaak voor te Bethulie ; daar werd die op 
een exceptie uitgeworpen, en rnoesten de drie heeren de kos
ten betalen. Wederom werd de zaak te Bethulie behandeld; 
maar daar die te Jang duurde, reisde men met het rondgaand 
gerecbtshof naar Philip polis, totdat men eindelijk bij het H ooge 
Gerechtshof te Bloemfontein aanlandde (Februari '79). Daar was 
men wederom veertien dagen bijeen, totdat ten laatste uit
spraak gedaan werd ten gunste van de gemeente Bethulie, en 
de eischers veroordeeld werden om de kosten te betalen. 
Toch kostte dit de gemeente Bethulie nog £800, die door on-
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dersteuning van de andere gemeenten moest worden opge
bracht. Wat de verliezende partij betalen moest is ons onbekend. 

De beschuldigingen van onrechtzinnigheid waren gegrond 
op hetgeen Os. D. Postma had geschreven in zijn boek: ,,Mijne 
Handleiding voor de Godgeleerdheid," Hoofdstuk 23, vraag 20, 
alwaar wij dit lezen: 

Vraag 20. Kunnen en mogen alien, dien het Evangelie verkon
digd wordt, gelooven ? 

Antw. Zij mogen en kunnen niet alleen, maar moeten. God wil het ! 

l Tim. 2: 4; Mark. 15: 15. Doen zij het niet, het is 
hunne ongehoorzaamheid, waarover God zal wrake nemen, 
2 Thess. 1 : 8, 9. Met vlammend vuur wraak doende over 
degenen die het Evangelie onzes Heeren j ezus Christus niet 
gehoorzaam zijn ; dewelke zullen tot straf lijden het eeuwige 
verderf van het aangezicht des Heeren, en van de heerlijk
heid zijner sterkte. Daarentegen : Die in Hem gelooft, die 
heeft het eeuwige !even, Joh. 3 : 36. Dan, hierbij zij 
opgemerkt wat Paulus zegt, Rom. 11 : 7 : ,,Maar de uit
verkorenen hebben het verkregen en de anderen zijn ver
hard geworden." Daarom wordt het ook genoemd : ,,Het 
geloof der uitverkorenen Gods," Tit. 1 : 1. En dit is ge
nade, ja vrije genade ! Rom. 11 : 33-35. 

En op hetgeen Ds. J. Lion Cachet had gezegd in ,,de Maand
bode" I Oct. '74. namelijk: 
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Hoevele malen hebben de dienaren des Evangelies in 
het midden der gemeente het reeds duidelijk gemaakt, dat 
de vloek over Kanaan uitgesproken niet geestelijk moet ver
staan worden ; rnaar alleen betrekking heeft op het tijde
lijke ; hoe God uit Kanaan's kinderen zielen bekeert, ja, 
zelfs zijn Eeniggeboren Zoon Jezus Christus ook uit 
Kanaan's geslacht, zooveel het vleesch aangaat, deed ge
boren worden. Immers is niet Rachab, de hoere, eene der 
voorrnoeders van onzen Heiland? De Heere wilde ook 
den verachten Kanaan dee I geven aan Christus, en w at 
zegt de Schrift I Joh. 2 : 2. ,,En Hij is eene verzoening 
voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook 
voor de zonde der geheele wereld," de uitverkorenen uit 
alle geslachten insluitende. 



In het getuigen-verhoor, dat veertien dagen duurde, erkende 
Ds. Jan Lion Cachet wel, dat de uitdrukking ,,de uitverkorenen 
van alle geslachten insluitende," duister was, maar dat hij al 
verscheidene malen had verklaard, w at hij er mede bedoeld 
had, namelijk : dat Christus gestorven was voor de uitverkore
nen uit alle geslachten. 

Het getuigen-verhoor zou zeker door de procureurs nog 
veel Janger geduurd hebben, ware het niet, dat de rechters er 
een einde aan gemaakt hadden, en verlangd hadden dat men nu 
eindelijk het wezenlijke punt zou behandelen. Dit werd dan 
ook ten laatste gedaan, en de vraag werd besproken of de 
Gereformeerde Kerk van Bethulie een corporatie was of niet. 

Wij laten nu de uitspraak van de rechters volgen. 

UITSPRAAK IN ZAKE 

J. J. VENTER, J. J. JOUBERT, A. L. DE WET EN ANDEREN, 

Eischers. 
ca. 

KERKERAAD GEREFORMEERDE GEMEENTE TE BETHULIE, 

Venveerders. 

Is dan de Gereformeerde Kerk van Bethulie zooals ver
tegenwoordigd door verweerders eene c-0rporatie ? 

Procureur van Eischer beweerde van neen,-en hield staan
de dat die Kerkvereeniging als eene Maatschappij of ,,So
cietas" moet worden beschouwd, omdat om een Kerkge
nootschap tot eene corporatie te maken de autorisatie van 
den Staat noodig is. Procureur van verweerders ontkende 
dat autorisatie noodig is, en indien hier zoodanige autori
satie noodig was, dan was die gegeven daar en toen for
meel kennis van haar bestaan door de Gereformeerde Kerk 
van den Vrijstaat aan den Volksraad werd gegeven, <lat 
Edel Lichaam zijn tevredenheid te kennen gaf, en de hoop 
had uitgedrukt dat die Kerk tot heil van bet land en voor
uitgang van den godsdienst zoude strekken. 

Daar door Eischers werd beweerd dat eene Kerk vereeni
ging door onderlinge over e en k oms t daargesteld niet in 
haren aard een corporatie uitmaakt, maar als slechts eene 
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maatschappij moet worden beschouwd is deze de eerste 
kwestie betrekke!ijk dit punt dat beslist moet worden. 
Doctor J. E. Goudsmidt, Professor der Rechtsgeleerdheid 
op de Hoogeschool van Leyden, geeft in zijn werk over de 
Pandecten a\s de definitie van eene ,,Universitas of Cor
poratie" dat zij een zedelijk of wettig lichaam is, bestaan
de uit eene verzameling van natuurlijke personen te zamen 
verbonden tot een en hetzelfde doe!," en verder, dat daar 
eene ,,Universitas" eene wettige persoon is het daaruit 
volgen moet dat van af dat oogenblik harer daarstelling 
het onderwerp der rechten en verplichtingen de onzicht
bare eenheid aldus daargesteld moet zijn, en niet de !eden 
dier corporatie hetzij dan in prive of hetzij gezamenlijk." 
Er zijn, voegt hij er bij, tusschen eene corporatie en eene 
maatschappij belangrijke verschillen wat aangaat h u n ne 
doeleinden, hunne magten, hun bestuur en hunne beperking 
of uitgang. 

In eene Maatschappij is het maatschappelijke doe! onder
geschikt aan de belangen der vennooten, belangen die ge
woonlijk van eenen geldelijken aard zijn. 

In eene corporatie integendeel neemt het maatschappelijk 
doe! den voorrang, dat gewoonlijk ook een zedelijk doe! 
is van eenen voortblijvenden aard, en onafhankelijk van 
het bestaan dergenen die ten eenigen tijde !eden er van 
mogen zijn. In eene Corpora tie doe t ieder Ii d afstand 
van hetgeen hij bij draagt ; hij vervreemdt het volkomen, 
ten behoeve van het zedelijk lichaam dat van dat oogen
blijk af de eigenaar van het bijgedraagde goed wordt. Zie 
verder Pag. 75 en 76 van dit boek (Eng. Editie uit het 
Hollandsch vertaald door R.E. Nacy Gould, M. A. Coun
sellor at Law). 

Verder vind ik dat Voet in Boek 16 Tit 2, Par. I. zegt: 
"Societas est contractus consensu constans, super re honesta 
de lucri et damni communione." 
(" Vennootschap of maatschappij is een contract met onder
ling overeenkomst ingegaan over eene zaak die geoorloofd 
is tot gemeenschap van geldelijke winst en verlies.") 

In Boek HI, tit IV, Par. !, zegt Voet van eene "Universi
tas hominum" of corporatie bestaande uit menschen, perso
nen, dat het is eene zoodanige vereeniging die voort blijft 
bestaan al zouden al de oorspronkelijke !eden verwisseld 



zijn en andere in hunne plaats gekomen. "Quin et durare 
censenda est etiamsi omnia mutata sunt membra ejus aliaqe 
in eorum locurn surrogata." Zie ook, Voet 3, 4 § 2 en 7 
en Voet Boek X Tit 3 "De Comrnuni Divldundo" en Boek 
4 Tit 4 Par. 55, alwaar hij zegt: "Sed de ecclesiis idem 
rnerito diceris, cum civitatibus comparatae inveniantur in 
lege 23 "Codices de ecclesiis,"-dus duidelijk te kennen 
gevende dat eene kerk in hare samenstelling met een ge-
rneenebest rnoet vergelijken worden. · 

Met het o o g op de hierboven aangehaalde autoriteiten 
heb ik geen twijfel dan dat de Gereforrneerde Kerk van 
Bethulie een zedelijk lichaam is of eene corporatie en dat 
zoodanige corporatie geene uitdrukkelijke autorisatie noodig 
heeft, blijkt uit wat Voet zegt betrekkelijk de Corporaties 
van Anabaptisten en Joden in Boek III tit 4 Par. 2, die hij 
noemt: ,,universitates toleratae sed non probatae (Corporaties 
die we! getolereerd zijn, doch niet geapprobeerd.) 

Oat echter de Gereformeerde Kerk van den 0. V. Staat 
niet slechts getolereerd maar ook geapprobeerd is door de 
Regeering blijkt uit het Volksraadsbesluit, <lat door Ver
weerders procureur werd aangehaald. 

Naar mijn oordeel dus is de Kerk van Bethulie eene 
corporatie en als zulks kunnen de goederen dier corpora
tie niet aan leden door wien zij bijgedragen zijn terug 
worden gegeven. 

Aan den eisch in deze ingesteld tot verdeeling pro rato 
behoeft dus niet te worden toegestemd. 

Procureur van Eischers, die mogelijk een soort van voor
gevoel begon te hebben dat zijne zaak over het "zedelijk 
lichaarn" of "Universitas" den kerkeraad van Bethulie strui
kelen mogt, beweerde dat Eischers gerechtigd waren tot al 
de goederen der Corporatie ais zijnde de eenige ware en 
wettige vertegenwoordigers der Corporatie, maar dat zij 
gewillig waren een gedeelte aan Verweerders af te geven, 
maar indien dat zoo is-dan heeft hij volgens wat ik uit 
Professor Goudsrnidts boek heb aangehaald geen recht om 
eenig dee! der goederen behoorende aan de Corporatie 
af te staan. 

De uitspraak van dit Hof behoort dus naar mijn oordeel 
op den eisch in conventie te zijn tot ontzegging van eisch 
met veroordeeling van eischer in de kosten van dit proces, 
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zoowel als van de verschillende interdicten. Daar deze 
mijne zienswijze is-is het niet noodig dat ik een enkel 
woord behoef te zeggen orntrent de questien hier geopperd 
aangaande leer en tucht. Wat de eisch in reconventie be
treft, kan ik niet de gegrondheid daarvan inzien daar, ten
zij Eischer in reconventie kwaadwilligheid (of mala fides) 
aan de kant van Verweerder in reconventie aantoonde, hij 
naar mijn oordeel, zooals in het appel zaak Leviseur ca. 
f ourie uitgedrukt liet tot schadevergoeding wegens de 
Interdicten gerechtigd is. Ik meen dus dat de eisch in re
conventie behoort ontzegd te worden met kosten. 

G. REITZ. 
Bloemfontein, 15 Februari, 1879. 

UITSPRAAK IN ZAKE GEREF. KERK TE BETHULIE, 
DOOR RECHTER-DE VILLIERS. 

Wat betreft de exceptie door Verweerders in deze inge
steld, vermeen ik dat die behoort gesustineerd te worden, 
aangezien de prokuratie aan Eischers als eene Commissie 
verleend geheel en al ongeldig is, zijnde die niet volgens 
wet opgesteld en zelfs in vele gevallen niet geteekend door 
de personen zelven wier namen daarop als lastgevers der 
Commissie voorkornen. Daar Eischers echter zoowel in 
eigen naam als in de hoedanigheid van gevolrnachtigden 
van anderen in rechten hebben verschenen, en zich door 
hunnen procureur bereid hebben verk\aard om, indien deze 
exceptie gesustineerd wordt, in eigen naam vonnis voor of 
tegen hen aan te nernen, kunnen de namen hunner be
weerde lastgevers geschrapt worden en de heeren Venter, 
Joubert en de Wet beschouwd worden de eigenlijke Eischers 
in deze zaak te zijn en kan het Hof tot uitspraak over de 
zaak ten principale voortgaan. 

Onder de verscheidene vragen die zich bij de overwe
ging dezer zaak voordoen, · komi de kwestie wat in het 
oog der wet de positie van een kerkgenootschap is. lk 
ben bepaald van gevoelen dat die niet als eene vennoot-



schap of maatschappij kan worden beschouwd, maar we! 
moet beschouwd worden als eene Universitas of zedelijk 
Iichaam. De Gereformeerde Kerk een zedelijk lichaam zijn
de, zoo kan derzelven eigendommen niet worden gesplitst 
en een gedeelte daarvan aangewend worden tot andere 
oogmerken dan die waarvoor de Kerk bestaat. Oat is juist 
wat Eischers verlangen dat geschieden zal, want zij geven 
voor dat zij en hunne aanhang de ware Gereformeerde 
Kerk uitmaken en dat hunne tegenpartij van de ware leer 
dier Kerk zijn afgeweken, en nochtans begeeren zij in fei
telijkheid in hunne dagvaarding dat hei Hof aan de tegen
partij een zeker gedeelte der kerkbezittingen zal toekennen. 
Indien de bewering van Eischers juist is dat er aan de 
kant van tegenpartij eene afwijking bestond, dan behooren 
zij die gedagvaard te hebben in eene aktie om al de kerk
goederen in hun eigen bezit te krijgen; hetwelk echter zij 
niet hebben gedaan. 

Het mocht wellicht eenigszins vreemd schijnen dat indien 
de bovengenoemde bewering van Eischers juist zou zijn 
zij dan het recht misschien zou hebben om het meerdere (t.w. 
al bet kerkgoed) te vorderen, terwijl zij niet een dergelijk 
recht zou hebben om het mindere (t.w. een gedeelte van 
het kerkgoed) te vorderen ; doch die schijnbare anomalie 
ligt in den aard van een zedelijk ligchaam, het Eigendom 
waarvan door de wet beschouwd wordt te behooren aan 
z u 1 k ligchaam zelf en niet aan de individuen die dat Iigchaam 
uitmaken. 

Om de voorgaande redenen ben ik van gevoelen dat de 
eisch in - conventie in deze ingesteld behoort ontzegt te 
worden met veroordeeling van Eischers in de proceskosten. 

lk was bereid om over al de kwesties die in deze zaak 
geopperd werden dezelfde uitspraak te geven ; doch acht ik 
het thans raadzamer om al de andere punten achterwege te 
laten, en om mij bij de eene voorgaande kwestie te bepa
Ien en niet in de zaak te treden verder dan volstrekt noodig 
is. Ik moet echter thans de gelegenheid waamemen om 
mijn leedwezen uit te drukken dat in de defensie der Ver
weerders die kwestie zoo zeer onduidelijk werd ontvouwd, 
en dat dientengevolge het Hof getuigenis over de geheele 
zaak heeft moeten hooren en de toen zoozeer kostbare 
tijd des Hofs zoo noodeloos werd opgenomen. Zelfs indien 
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het Hof over al de punten dezer zaak zou moeten hebben 
beslist, dan beschouw ik nog dat de getuigenis in deze 
geleverd, ver te wijdloopig was, en dat de zaak in een 
heel veel korteren tijd had moeten afgedaan zijn geweest 
dan werkelijk het geval was. 

Wat de eisch in recooventie betreft behoef ik na de aan
merkingen mijner broeder-rechters geen verdere gevoelens 
uit te drukken dan dat de aansprakelijkheid in rechten van 
verweerders in reconventie voor de tegen hen gemaakte 
vordering niet bewezen is, en dat dus vonnis ten hunnen 
gunste daaromtrent moet worden geveld. 

(De Uitspraak van rechter Buchanan komt met de boven
staande van de H. A. H. H. Rechters Reitz en de Villiers 
overeen.) 

De verdere geschiedenis van de Kerk door Os. S. D. Venter 
gesticht is niet heel voorspoedig. Een zekere Van der Broek, 
die predikant zeide te zijn van een vrije gemeente in Neder
land, kwam eerst uit Nederland over, bleef een korten tijd hier 
en vertrok naar Amerika. Later voegde de Eerw. Heer S. du 
Plessis, godsdienstonderwijzer bij de N. G. Kerk, zich bij Os. 
Venter, werd door hem tot predikant geordend, maar ging weder 
tot de N. G. Kerk terug. Later onttrok Os. Venter zich geheel 
en al aan de bediening. Zijne Gemeente te Bethulie sloot zich 
grootendeels weer bij de oude gemeente aan, terwijl enkelen 
tot de N. G. Kerk overgingen .. Van de door Ds. S. D. Venter 
gestichte Kerk is niets overgebleven. 

In die jaren ontstond er ook in de Kerk een verschil over 
het dragen van mantel en bef, voornamelijk gevoerd door Ds. 
M. P. A. Coetsee, Jr. toen leeraar te Steynsburg. Hoewel dit 
verschil, nadat er veel geschreven was, spoedig doodliep, halen 
wij het hier aan, omdat het ons in de gelegenheid stelt een 
karakteristieken brief te publiceeren van wijlen president S. J. 
P. Kruger; ter wille van dien brief zal men ons zeker we! ver
geven dat wij van dit schrijven melding maken. Hij was gericht 
aan den Redacteur van de Maandbode. 
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Waarde Heer Editeur, 

In de Maandbode No. 6 van den lsten September 1880 
komt in een stukje voor over Mantel en Bef:- Gods Woord 
kent geen ambtsgewaad voor de bedienaren des Nieuwen 
Testaments. Wie kan dat wederleggen? De vraag is, kent 
Gods Woord onze Catechismus-prediking, het Avondmaal, 
viermaal des jaars, en de aanneming! Antwoord: ja, inde
rect we!, want wij hebben te waken over niet afwijken 
van de waarheid. Wat zal ik toch over mantel en bef 
zeggen, als dat het zijn lappen en linnen en kinderspeel
goed om onnoozelen te misleiden. Ik wil eenige geschie
denissen hier opstellen. Het is gebeurd omtrent 25 jaren 
geleden. De Ieeraar (v. d. Hoff) was op reis naar eene 
kerkplaats en vond op weg een man, die zware ziekte in 
huis had en hem vraagde om zijn kind in huis te doopen. 
De Ieeraar was gereed en kleedt zich aanstonds in het 
zwart, maar had geen bef en mantel aan. 

Toen weigerde de man zijn kind te laten doopen, omdat 
de Ieeraar geen bef en mantel aanhad. Ik was toen nog 
maar jong en ongeleerd en zeide in mijn hart: dit is af
goderij ; want hij maakt Gods Woord krachteloos. Ik sprak 
toen onder de gemeente hiervan en het grootste gros was 
het eens met den man, dat de Ieeraar dit moest aanheb
ben. Dat dit het bevel was van den priester. Ik weder
legde het en zeide daarop: als dit het bevel is, dan mag 
de leeraar dit gansch niet aantrekken; want · alleen de 
Hoogepriester moest het aantrekken, en wij hebben nu 
maar eenen Hoogepriester, namelijk Christus. Toen zeide 
ik het is tijd, dat de bef en mantel afgeschaft worden, 
want zij maken Gods W oord krachteloos. 

De tweede geschiedenis is ·deze. Omtrent 20 jaar gele
den kwam hier een kaffer genaamd David. Ik leerde hem 
kennen voor een Christen. Hij arbeidde onder de kaffers, 
door het Evangelie te verkondigen. Hier was nog geen 
zendeling, en de kaffers wilden hem dooden en wilden 
hem niet hooren. Hij vluchtte naar mij om zijn !even te 
beschermen. lk was Commandant. Hij vraagde bij mij te 
wonen. Omtrent IO dagen bleef hij bij mij. Op een mor
gen vroeg kwam hij weenende tot mij en zeide: ,,Meneer 
ik zal toch maar loop." Ik vroeg hem waarheen? En hij 
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zeide om de boodschap van jezus onder de kaffers te 
gaan vertel. ,,lk weet niet wanneer de Heer zal komen, 
vanavond of morgen, en hier leg ik, wat zal ik zeg als de 
Heere morgen kom." T oen hij dit zeide, weende hij bitter
lijk en werd haastig. lk zeide aan hem: de kaffers willen 
het boek niet hebben, en zullen zich niet bekeeren, maar 
hem dooden. Hij zeide: Meneer dit is nie mijn werk om 
haar te bekeer, dis die Heere zijn werk. lk moet haar 
maar gaat vertel, en als ik het niet doe, wat zal ik zeg 
als de Heere kom. lk weet niet hoe gauw zal Hij kom. 
Mijn tijd is kort.'' . 

lk werd bij mijnzelven verlegen en beschuldigde mij van 
ontrouw en zeide aan hem: Ga heen met vrede, de Heere 
zal u helpen. 

Dezelfde persoon kwam eenigen tijd later bij den Wel
Eerwaarden Heer Postma in de Kerk, en na de Kerk afge
loopen was, vraagde een man aan hem: "Was jij ook bij 
Posman in de Kerk?" Hij zeide: Ja. Die man zeide Pos
man is geen leeraar. Hij vraagde: hoe kom dan meneer? 
De man zeide, omdat hij geen mantel en bef aan heeft. 
Toen zeide hij: ,,Blief toch mij meneer. Jij zoek Heere 
Jezus bij die lappie, nee mij meneer, nooit nie jij zal krij 
die Heere Jezus bij die lappie, mij meneer. Jij bidt de 
Heere Jezus, ja alle dag, jij bidt anhou, na Zijn Gees, ja, 
iii sal krij Ziin Gees, jou hart sal krii de Heere jezus, ja, 
zoo nou mij meneer, jou hart zal banje blij wees. Ja, mij 
meneer, blief toch laat staan die lappie. Hij keer ver jou 
bij de Heere Jezus." Toen ging die man weeiiioedig van 
hem weg. 

Och Christenen ! Dit was mij eene droefheid toen ik in 
de ,,Maandbode" las, twistgeschrijf over eene nietigheid, en 
dat het schijnt of die strijd de Kerk zal kwaad doen; want 
ik lees ook in hetzelfde nommer van de ,,Maandbode", de 
gestelde tijden van aanneming en A vondmaal en prediking, 
van Catechismus en de zwarte rok, die nu gedragen wordt, 
daar het geen bevel Gods is. lk stem het toe zoodra de 
gemeente daarmede dwaalt meenende dat het een bevel 
Gods is, verander het dan. 

lk bid u broeders, leeraren, laat u gekend worden aan 
de zuivere prediking des Woords. En de instelling der 
menschen, die gij merkt dat werkt, om het W oord krach-



teloos te maken en de onnoozelen af te trekken, hoe 
schoonschijnend ook al, zij is niet in eenige waarde bij 
God, maar tot verzadiging des vleesches. 

S. J. P. KRUGER. 

HOOFDSTUK V. 

NIEUWE POGINGEN TOT HEREENIGING. 

Zooals welbekend is werd de Transvaal in 1877 door de 
Engelschen geannexeerd en brak in 1880 de Vrijheidsoorlog 
uit. Onze Kerk had met de andere Hollandsche Kerken haar 
dee! aan het lijden des volks gehad. Tezamen had men tegen 
Engeland gestreden en schouder aan schouder gestaan. Nu 
men weder tot rust gekomen was, ontwaakte bij velen in de 
Transvaal de begeerte om wederom de drie kerken die er be
stonden te hereenigen. Men gevoelde, dat al de moeielijkhe
den, die er in Transvaal op politiek gebied voortdurend ge
weest waren, uit de verdeeldheden onder het volk waren ont
staan, en men hoopte, dat, als men de Kerken vereenigen kon, 
al die moeielijkheden zouden ophouden. . President Kruger was 
hier we! voor. In de eerste bijeenkomst te Paardekraal 13-16 
Dec. 1882, zeide hij in zijne toespraak : Nu is er plan om de 
drie Kerken te vereenigen; maar als ik daarover spreek dan 
beef ik bijkans. Bij die poging tot vereeniging moet geen 
dwang wezen, want dan worden wij paus en treden in de 
plaats van jezus. Laat ons in deze zaak arbeiden met den 
geest der zachtmoedigheid en met liefde, die voor den Heere 
werkt. Op die wijze zal de Heere weer Zijn verspreide kudde 
hereenigen. 

Wie eigenlijk in deze zaak officieel moest werken kunnen 
wij niet zeggen. Uit de Notulen der Geref. Gemeente te Pot
chefstroom blijkt: dat de Heer J. v. d. Merwe, lidmaat van de 
Ned. Geref. Kerk aldaar, den ouderling J. A. Bezuidenhout ver
zocht had dat de kerkeraad der Geref. Gemeente eene com
missie zou benoemen om eene same n k oms t te houden met 
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eene commissie uit de Ned. Geref. Kerk van Potchefstroom om 
over vereeniging van beide gemeenten te spreken. Die samen
komst had plaats 24 Sept. 1881, en het gevolg was, dat er 
eene buitengewone kerkvergadering gehouden we rd , waarbij 
ook Os. Theron, leeraar der Ned. Geref. Gemeente van Bethlehem 
tegenwoordig was, ook ouderlingen, diakenen en eenige Jid
maten der Ned. Geref. Kerk. Na eenige discussie, zoo zeggen 
de notulen, werd bevonden, dat het fondament der Gereformeer
den en der Ned. Geref. Kerk in dezen Staat een en hetzelfde is, 
volgens Art. l der wetten en bepalingen voor de Ned. Geref. 
Kerk van de Z. A. Republiek, en artikel 2 der verzameling van 
de Synodale bepalingen der Geref. Kerk van Zuid-Afrika; en dat 
het wenschelijk was eene vereeniging van beide Kerken te bewerken. 

Verder werd besloten, de zaak voor de Algem. Vergade
ring te brengen. Van de Algem. Vergadering van de N. G. Kerk 
ging toen een schrijven uit naar den kerkeraad van Potchef
stroom ; ook verzoekende om eene commissie. In dit schrijven 
werd ook melding gemaakt van vereeniging met de N. Her
vormde Kerk, waarvan vroeger niet gesproken was. 

De kerkeraad van Potchefstroom gaf in zijn antwoord 
daarover zijne bevreemding te kennen, en gaf kennis dat hij 
de zaak voor de Algem. Vergadering zou brengen. 

De Algemeene Vergadering zat te Pretoria, eenige dagen 
voor de Synode, en het volgende besluit werd genomen : 

De Algem. Vergadering het verzoek aan haar gericht door 
de N. G. Kerk om eene cornmissie te benoemen uit haar mid
den, in zake de vereeniging der drie Hollandsche Kerken te 
dezen lande in langdurige en emstige overweging genomen 
hebbende, ondanks zij niet geheel de goede orde kan goed
keuren waarop genoemd verzoek voor deze Algem. Vergadering 
door haar gebracht is, besluit dat zij in deze allergewichtigste 
zaak, die haar zeer wenschelijk voorkomt, echter niet terstond 
tot die handeling, van haar gevraagd, kan overgaan vanwege 
hare nauwe en innige gemeenschap met de geheele Gerefor
meerde Kerk in Zuid-Afrika, maar zij besluit, die zaak voor de 
Synode te brengen, die over weinige dagen hier ter plaatse 
zitten zal, ten einde raad en inlichting te ontvangen en daarna 
UEerw's vergadering terstond antwoord te zenden. 
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Zoo kwam de zaak voor de Synode. De Synode besloot : 
1. Dat vereniging moest plaats vinden, met aanneming van 

leer, dienst en tucht volgens de formulieren van eenigheid, goed
gekeurd door de Synode van Dordrecht 1618-19. 

2. Oat de kerkvergadering moet zijn volgens de kerkorder van 
Dordrecht, zooveel de omstandigheden van het land het toelaten. 

3. Oat de Psalmen alleen zullen worden gebruikt. 
4. Oat geen vrijmetselaar of lid van eenig ander geheim 

genootschap lid van de Kerk kan zijn noch blijven op grond 
2 Cor. 6 : 14-18; Joh. 3 : 19-21. 

Eene commissie werd toen benoemd om verder in deze 
zaak te handelen, namelijk : om, als zij overtuigd was, dat de 
vereeniging kan plaats vinden op de grondslagen van Dor
drecht in leer, dienst en tucht eene buitengewone Synode op 
te roepen. 

Nadat later eenige briefwisseling gevoerd was, is deze zaak 
doodgeloopen. Eene gedeeltelijke vereeniging tusschen de N. 
G. Kerk en N. H. Kerk kwam tot stand, die op een rechts
geding over de goederen uitliep, zoodat een N. H. Kerk bleef 
bestaan. 

Oat wij niet konden vereenigen is, gelijk wij reeds vroeger 
zagen, tengevolge van verschil in richting, zoodat eene vereeni
ging toch weder op eene scheiding zou uitgeloopen zijn. 

De Kerk, hoewel tegen vereeniging zich verklarende, breidde 
zich langzaam, doch zeker uit. Kerken werden gebouwd, ge
meenten gesticht, en zonder veel gedruisch werd het werk 
voortgezet. Niet dat wij ook niet met tegenspoed moesten kampen, 
doch die werd door 's Heeren goedheid ook weer verlicht. 

In December 1890 echter trof de Kerk een slag, die door 
de geheele Kerk werd gevoeld, namelijk: het overlijden van 
Prof. D. Postma. Daar hij sterk van gestel was en op zijn 
zeventigste verjaardag kon verklaren, dat hij zijn Iichaam niet 
voelde, had men hoop dat hij nog jarenlang de Kerk met 
raad en daad dienen zoude. Dit bleek echter de wil des Heeren 
niet te zijn. In den loop van het jaar 1890 werd het duidelijk 
dat zijne lichaamskrachten afnamen, en dat eene hartkwaal · 
hem had aangetast. Op 28 December 1890 nam de Heere hem 
weg, nadat hij de Kerke Gods in ' t algemeen meer dan 50 jaren 
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had mogen dienen, en de gemeenten in Zuid-Afrika meer dan 
30 jaren. 

De Kerk voelde het verlies zeer, naardien men gewoon was 
in alle moeielijke gevallen naar den ouden ervarenen Professor 
om raad te gaan, en zijn invloed in de Kerk groot was. Hij 
werd dan ook diep betreurd. 

In zijne plaats werd eerst zijn zoon Ds. M. Postma, M.A. 
tot professor benoemd, die echter voor de benoeming bedankte, 
waarop Os. Jan Lion Cachet tot dat arnbt werd verkoren. 

In 1892 bedankte Ds. M. P. A. Coetsee, Jr. de gemeenschap 
onzer Kerk en werd leeraar in de N. O. Kerk in Transvaal. 
Oat gaf, zooals te verwachten was, weer aanleiding tot heel 
wat pennestrijd, doch de Kerk zelve werd er niet door beroerd. 
Niet meer dan drie leden der gemeente Burgersdorp volgden 
Os. Coetsee's voorbeeld en weldra werd zijn plaats in de ge
meente Burgersdorp opgevuld door Ds. L. P. Vorster. Opmer
kelijk en bemoedigend was het, dat in dien strijd het jonge 
geslacht, dat in de Kerk opgegroeid was, vurig dee! nam en 
bewees, dat het de leer der vaderen lief had. De ouden irnmers 
die de Kerk gesticht hadden, waren rneestal heengegaan en 
er was wel vrees dat de jongeren zich gemakkelijk zouden 
laten misleiden, doch de uitkomst bewees dat die vrees 
ijdel was. 

Rustig en stil werkte en leefde de Kerk voort. Steeds 
werden nieuwe gemeenten gesticht en, hoewel wij het verlies 
van Di. J. de Ridder en J. Vorster betreuren moesten, die door 
den dood werden weggenomen, nam het getal leeraren toch 
toe, daar de Theo!. School jaarlijks een of meer proponenten 
gaf. Men had hoop . op grootere uitbreiding, want alles scheen 
gunstig. In Transvaal genoot men ook tijdelijken voorspoed en 
niet gering waren de bijdragen, die van uit Transvaal voor de 
algemeene belangen der Kerk geleverd werden, toen de droe
vige tijding kwam dat de oorlog tusschen Transvaal en Enge
land was uitgebroken. Die oorlog deed al de Hollandsche 
Kerken en niet het minst de onze bitter lijden, en de gevolgen 
van dien druk zijn wij nog niet geheel te boven gekomen. 
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HOOFDSTUK VI. 

DONKERE DAGEN. 

Toen de oorlog uitbrak en de commando's uitgingen, waren 
onze leeraren in de Z. A. Republiek e·n O.V.S. oogenblikkelijk 
gereed, om hun werk als veldpredikers bij de commando's op 
te nemen. Ook de twee proponenten, Dr. J. du Toit en G. 
Kruger, die zich toen in Transvaal bevonden, bleven niet ach
ter. De heeren F. Postma (later professor) en D. Postma en 
H. Pasch (nu predikanten) namen als burgers van de Z. A. 
Republiek ook de wapenen op. Alie bezwaren van de com
mando's werden medegemaakt, en toen later de commando's 
de Kaap-Kolonie introkken, en de burgers van Barkley-West 
Aliwal-Noord, Burgersdorp, Venterstad en Colesberg zich bij 
de boeren commando's aansloten, verzuimden onze leeraren in 
de Kaap-Kolonie ook niet om de commando's te bezoeken en 
ook daar te prediken. Vooral werd dit gedaan door Di. W. 
Snijman, L. P. Vorster. en Prof. Jan Lion Cachet. Daar de an
dere distrikten door de Engelsche troepen bezet waren, hadden 
de leeraren dier distrikten geen gelegenheid om dit te doen, 
zoodat dit werk vooral op die drie leeraren rustte. Die dien
sten bij het leger waren zeer gezegend. 

Al spoedig hadden wij het verlies te betreuren van Ds. Ph. 
Snijman. Deze vurige, ijverige broeder was met de comman
do's naar Natal gegaan, en had door zijn vriendelijken omgang 
aller liefde gewonne·n. Zijn dagwerk was echter niet lang. In 
Natal kreeg hij Typheuse koorts en werd gedron~en naar huis 
te gaan op· reis in de open truck. Pas was hij te Heidelberg 
gekomen toen hij aan zijne krankheid stierf, zijne vrouw met 
zes kinderen achterlatende. Hoewel hij aan ziekte stierf, toch 
kan men veilig zeggen, dat hij evenals een krijgsman op het 
slagveld vieL 

Zooals wij weten duurde de tijd van voorspoed voor onze 
wapenen slechts kort, en het lijden begon. 

Dit lijden te beschrijven is zekerlijk voor ons niet noodig; 
het is nog te diep in ons geheugen gegrift om het te vergeten, 
doch daar wij hopen dat ook onze kinderen dit Gedenkboek na 
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ons lezen zullen, is het goed enkele dingen neder te zetten, om 
ze te doen zien wat de Kerk in dezen tijd moest verduren. 

De Engelschen hadden het voomamelijk op de predikanten 
gemunt, daar deze beschouwd werden als de aanstokers van 
den oorlog, en de predikanten en Kerken moesten het ontgel
den. Niet alleen onze Kerk, maar evenzeer de N. G. Kerk in 
Vrijstaat en Transvaal en de Hervormde Kerk moesten worden 
klein gemaakt. Slechts hier en daar mocht een leeraar, dien 
men vertrouwde, in zijne gemeente op zijn dorp blijven, de an
deren moesten vertrekken. Het begon in de Kaap-kolonie. Slechts 
een veertien dagen hadden de Engelschen weder bezit geno
men van Burgersdorp, of Ds. L. P. Vorster werd gevangen ge
nomen en in de gevangenis van Burgersdorp gezet. Zeven maan
den moest hij daar vertoeven eer hem vrijheid gegeven werd 
om onder borgtocht van £3,000 uit te komen, en zelfs toen 
mocht hij niet daar blijven. Hij werd verplicht naar zijn plaats 
te gaan te Middelburg K. K., en kon eerst, nadat hij voor het 
Speciale Gerechtshof onschuldig aan Hoog-verrad was verklaard, 
in de gemeente blijven. Naar de kerk mocht eerst niemand van 
buiten komen. Langzamerhand werd toestemming gegeven dat 
vrouwen konden inkomen om hunne kinderen te laten doopen. 
Spionnen waren bij de diensten tegenwoordig om te hooren of de 
leeraar (want Prof. Cachet was toen nog veroorloofd dienst te 
houden) iets tegen de regeering zou zeggen. Kerkeraadsverga
dering mocht niet gehouden worden, en toen wegens finantieele 
moeilijkheden het positief noodzakelijk werd om dit te doen, 
werd na tang smeeken dit toegestaan, maar slechts in tegen
woordigheid van een censor, die het recht zou hebben om de 
vergadering te doen opbreken, als hij meende dat er iets ge
sproken werd dat verkeerd was. 

Nadat Ds. Vorster gevangen genomen was, werd ook Ds. W. 
Snijman gearresteerd. Deze krank zijnde werd na eenige dagen 
onder borgtocht van £3,000 losgelaten. Ten laatste van aJles werd 
ook Prof. Jan Lion Cachet gearresteerd, en moest zes weken in 
de gemeene gevangenis doorbrengen eer ook hij onder borgtocht 
van £3,000 kon uitkomen. 

Deze drie leeraren verschenen voor het Speciale Gerechts
hof. Di. Vorster en Snijman werden vrijgesproken, en de zaak 
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tegen Prof. Cachet werd door gebrek aan genoegzaam bewijs 
teruggetrokken. Zij konden echter geen verlof krijgen om in 
het vrouwenkamp te Aliwal - Noord dienst te verichten. Op 
bevel van den Heer Robertson, toen predikant der N. G. Kerk 
te Petrusburg, die door de Britsche regeering als een soort van 
bisschop was aangesteld, werd dit belet. 

In den 0.V.S. ging het niet beter. Ds. L. J. du Plessis 
moest naar Kimberley vertrekken, Ds. A. Coetzee van Redders
burg werd naar Bloemfontein georderd, Os. ]. Kruger van Lady
brand moest naar de Kaap-Kolonie, en Os. W. Postma van 
Bethulie moest ook die plaats verlaten, en kreeg verlof om te 
Middelburg K. K. te blijven. zoodat de O.V.S. al dien tijd zon
der een enkelen leeraar was. 

In de Z. A. Republiek was het nog erger. Ds. P. Postma 
werd, kort nadat de Engelschen Pretoria bezetten, naar het 
eiland Ceylon gezonden en moest daar tot na den vrede blijven. 
Os. M. Postma werd weggezonden naar Oost - Londen, Os. 0. 
Postma moest Rustenburg verlaten en in het kamp te Krugers
dorp blijven. Os. J. v. Rooy, die bij het kommando van Gene
raal Beyers was gebleven, totdat hij door de zwakheid van 
zijn gezicht verplicht was zich over te geven, had echter het 
voorrecht te Pretoria mogen blijven. Os. J. L. Maury werd toe
gestaan zijn plaats in Potchefstroom te behouden. Uitgaan 
mochten de twee predikanten echter niet, zoodat al dien tijd ook 
de Kerk aldaar herderloos was. 

Oat de leeraren die weggezonden waren, en de paar die 
waren achtergebleven, het moeilijk hadden is te verstaan. De 
gemeenten waren verstrooid, inkomsten waren er niet en bit
tere armoede werd geleden ; doch de Heere gaf kracht en ge
nade om te dragen, zoodat Zijn werk kon worden voortgezet. 

En toen men na den vrede weer te huis kwam, wat vond 
men toen? Te Petrusburg 0.V.S. was de kerk gehavend, de 
pastorie verbrand. Wei waren in de andere gemeenten de ker
ken en pastorien niet ganschelijk vernield, doch zeer bescha
djgd, daar zij tot allerlei diensten gebruikt waren. De schade 
werd ten minste op £2,000 geschat. In de K. Kolonie werd er 
alleen te Dordrecht schade aan het kerkgebouw gedaan, maar 
in Transvaal was de schade zeer groot. Te Zeerust, Bethal 
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Nijlstroom, Piet Retief en Vrijheid waren de kerken of zeer 
geschonden of geheel vernield. Overal was ellende en droefenis. 

Was het met leeraren en kerken alzoo gesteld, met de 
gemeenteleden niet beter. De meesten in de T ransvaal en den 
0.V.S. hadden al hun vee verloren, hunne huizen waren puin
hoopen geworden, vernield of verbrand. Die van de baHing
schap terugkwamen, vonden slechts verbrande muren terug, 
en bijna niemand van hen, d ie al de zijnen wederzag. Bij het 
begin van den oorlog telde de Kerk omtrent 21,000 zielen. Van 
dat getal stierven in den oorlog naar eene opgave, die zeker 
nog te klein is 2,655. 224 sneuvelden, 431 mannen en vrou
wen werden weggenomen en 2,000, zegge tweeduizend kinde
ren, stierven, bijna alien in de zoogenaamde concentratie-kam
pen, terecht moordkampen genoemd; meer dan tien per cent 
van de !eden der Kerk, belijdende en doopleden, waren in 
minder dan drie jaren heengegaan. Ook het getal leeraren .. 
slonk zeer. Ds. J. Vorster was reeds v66r het uitbreken van 
den oorlog de eeuwige ruste ingegaan. Drie onzer leeraren, Di. 
M. P. A. Coetsee, Sr., A. Coetsee en J. L. Murray waren ver-
plicht hun ontslag te nemen door ouderdom en zwakheid. Ds. 
M. Pelser was ook in den oorlog aan den kanker gestorven in 
betrekkelijk jongen Ieeftijd, en nog voordat wij Synodaal ver
gaderden, nam de Heere ook Ds. S. Postma, B.A., weg in de 
kracht zijner jaren, om weldra gevolgd te worden door een an-
der jongen broeder, Os. j. Kruger van Lady-Brand. De laatste 
dienden de Kerk slechts van 1898. De Kerk verloor in korten 
tijd niet minder dan 8 leeraren, waarvan 5 door den dood. 

Het is dan ook niet te verwonderen, dat toen wij in April 
1904 weer Synodaal tezamen kwamen, dit geschiedde met een 
hart vol van weemoed, maar ook vol van dankbaarheid. De 
zitting van die Synode zal zekerlijk door hen, die tegenwoor
dig waren, niet vergeten worden. Terecht mocht dan ook Prof. 
Cachet in de openings-predikatie het volgende zeggen: 
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Hartelijk welkom dan, broeders ambtsdragers in de Kerke 
Gods, aan deze plaats. Hartelijk welkom zij u toegeroepen 
met een innig gevoel van dankbaarheid aan God, die na 
jaren van lijden en smart, ons deze ure schenkt. Veel is 
er gebeurd. Als ik u aanschouw dan zie ik broeders van 



wie waarlijk gezegd kan worden, dat zij uit groote ver
drukking komen. Ik zie mannen, die het schandekleed der 
misdadigers droegen en, hoewel wij weten, dat dit kleed 
der schande eigenlijk voor hen een eerekleed was, en 
hunne kinderen het hoofd fier zullen opheffen bij de ge
dachte, dat hunne vaders voor hun volk ook het bitterste 
verdragen hebben, toch ging het zwaard door de ziel. Als 
ik om mij zie, dan aanschouw ik mannen, die jaren ver
wijderd waren van vrouw en kind, die in krijgsgevangenis 
hunne dagen moesten doorbrengen en terugkomende slechts 
de puinhoopen hunner woningen, en de graven hunner ge
liefden wedervonden. Het lijden door ons geleden kan 
en mag niet vergeten warden. Niemand onzer, die niet zijn 
dee! aan in dat lijden had. Liggen niet onze vaders, onze 
broeders, onze zonen onder de steenhoopen, die ons land 
bedekken, gevallen bij de verdediging van het dierbaar 
vaderland, de verdediging van de onafhankelijkheid, de 
erfenis der vaderen. Zijn de graven bij de kampen niet 
gevuld met de lijken der onzen? )a, ik maak mij sterk om 
te zeggen, dat hier niet een enkele persoon is, die niet een 
der zijnen te betreuren heeft. Onze Kerk werd zwaar ge
teisterd, onze kerkgebouwen vernield, de dienaren der Kerk ver
dreven of gevangen genomen. Smart op smart was ons dee!. 

Ook de School leed. Orie der studenten, die zich voor
bereidden om den Heere in Zijn wijngaard te dienen, moes
ten voor hun volk hun !even geven. Zij sneuvelden in den 
strijd en anderen verdroegen ballingstraf en gevangenis
straf. Waar zou ik eindigen als ik alles zou vermelden. 
Het is dan ook niet noodig. Het moge later noodig zijn 
ter herinnering voor ons nageslacht. Die dingen zijn nu te 
diep in ons hart gegrift om ze te vergeten. 

Waarom er dan over gesproken. Alleen om ons op te 
wekken tot dankbaarheid, om God te prijzen, Die het 
scheepke der Kerk bewaarde, zoodat het onder al die stor
men niet ten onder ging, om God~ te danken dat wij na zeven 
jaren weer als Synode tezamen kunnen komen, om God te 
danken, dat hij de ledige plaatsen ten minste gedeeltelijk 
heeft opgevuld, om God te danken dat Hij onder kruis en lijden 
onze God was en bleef. Wei blinkt er een traan in ons oog, 
wel is het met een gebroken hart ; toch roepen wij uit : Loof 
den Heere mijne ziel en vergeet geene van Zijne weldaden." 
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Wat waarlijk verwonderen kon, was dat na al het ge
beurde in die Synode geen woord, dat van rnoedeloosheid ge
tuigde, werd gehoord. Juist het tegendeel. Men vormde nieuwe 
plannen tot uitbreiding van School en Kerk. Men besloot de 
School te verplaatsen, niettegenstaande die verplaatsing veel 
zou kosten. Eenige duizenden ponden moesten bij elkander ge
bracht worden, voornamelijk in de uitgeplunderde Transvaal en 
toch besloot men er toe over te gaan. Waar in vroegere Synoden 
dikwijls vele klaagtonen gehoord werden, in deze Synode was 
het woord: "Hou moed." 

TERUGBLIK. 

Aan het einde van de vijHig jaar gekomen, worden wij ge
roepen achteruit te zien en dan is zeker het eerste wat wij 
gevoelen innige dankbaarheid aan Hem, Die groote dingen aan 
ons gedaan heeft. Dertien personen ondernamen het tot Os. 
Postma te zeggen: blijf hier, een 600 tat sloten zich toen 
weldra aan, drie gemeenten werden gesticht. De g1oote vraag, 
die rneer dan een verhinderde zich bij ons te voegen was: Vanwaar 
zullen wij predikanten krijgen? Wat zal onze toekomst zijn? Die 
vijftig jaren zijn voorbij, slechts zeer enkele van de eerste !eden der 
Kerk zijn overgebleven. Wei vinden wij dikwijls in de lijsten 
der ouderlingen en diakenen dezelfde namen ; maar het zijn de 
namen der zonen en kleinzonen dergenen, die het werk begon
nen. Een gansche geslacht is voorbijgegaan. En nu. Het klein 
ge t a l is aangegroeid tot 15, 187 belijdende en 16,488 doop
lieden; de drie gemeenten zijn nu 53. Het is waar, sommige 
zijn zeer klein, de meeste zwak naar de wereld, doch zij zijn 
als zoovele zaadkorrelen, die op vrucht doen hopen. Was er bij 
het begin maar een leeraar, nu is het getal tot 23 geklom
men, en staan anderen gereed om in den H. dienst bevestigd te 

worden. Langzaam en moeielijk was de uitbreiding der Kerk, 
maar de uitbreiding werd nooit gestuit. In Angola zijn reeds 
twee gemeenten. Uit Duitsch West Afrika, uit Duitsch Oost 
Afrika, uit Engelsch Oost Afrika komt de roepstem onzer broe
deren: kom over en help ons. Over de zee uit Argentina klinkt de
zelfde kreet. Het stegje door Os. Postma voor vijftig jaar hier 
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geplant is een boom geworden, wet niet groot en sterk onder 
de boomen des wouds; maar toch een boom, en een boom, 
die vruchten droeg en draagt. Het Jicht is niet van den kan
delaar genomen, en de Gereformeerde leer, die naar Gods 
Woord is, waarvoor onze vaderen !eden en streden, wordt door 
ons zonder schroom of bedekking beleden en gepredikt. Waar
lijk dat achteruitzien brengt een lofzang op de lippen, een 
danktoon in het hart. ja, de Heere heeft ons welgedaan. 

Maar achteruitzien maakt beschaamd. Wat al zegeningen 
daarachter, maar ook wat tal van verkeerdheden ! Hoe dikwijls 
moesten wij niet zuchten als in plaats van liefde en eensgezind
heid, de fakkel van twist en tweedracht werd ontstoken. 
Als satan ook in de Kerk zijn heilloozen invloed openbaarde, 
en ook in de Kerk gevoeld werd dat zonde en ongerechtigheid in 
ons woont. Hoeveel heeft God gedaan ; hoe weinig wij, en 
dat weinige,_ hoe gebrekkig was het. Hoe dikwijls zwegen wij, 
waar we spreken moesten; hoe dikwijls spraken wij, waar wij 
moesten zwijgen. Ook de Kerk heeft vergeving noodig en waar 
de zegeningen des Heeren worden geroemd, moet de gedachte 
aan schuld ook de Kerk uitdrijven tot Jezus, opdat in Zijn bloed 
ook verlossing en reiniging gevonden worde. Het is dan ook 
met gebed en dankzegging dat wij ons overzicht sluiten. Het 
gebed dat de Landman ons moge reinigen om als ware ranken 
van den Wijnstok vruchten voort te brengen, en niet achter te 
blijven in het doen van goede werken. Is de werkkring onzer 
Kerk misschien niet ruim, hebben wij maar een talent ontvangen, 
dat dan ook dat talent niet verborgen worde in een zweet
Joek, maar gebruikt, opdat als de Heere komt ook onze Kerk 
moge hooren: ,, Wei gij goede en getrouwe dienstknecht, over 
weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten." 

Dit smeeken wij terzefder tijd a!s wij met dankbaarheid 
uitroepen: 

toof dtn fittrt ! mttnt zitl tn 
vtrgut gttat van Ziint wtldadtn. 
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DE THEOLOGISCHE SCHOOL DOOR 

os. P. POSTMA, B.A. 



DE THEOLOGISCHE SCHOOL. 

B IJ de 50-jarige herdenking van het bestaan der Geref. 
Kerk in Zuid-Afrika moet ook in het bizonder onze 
aandacht gevestigd worden op hare Theol. School. Want 

dit is eene zekere waarheid, zoo het plan van oprichting eener 
Theol. School niet gekomen ware in het hart onzer vaderen in 
de vroegere dagen, toen de Kerk nog worstelde om vasten 
voet te krijgen, vandaag ware de Geref. Kerk niet uitgebreid, 
zooals zij heden is in Zuid-Afrika. Men ziet zoo menigmaal 
van buiten af met verachting neder op de Geref. Kerk en op 
hare Theol. School ; men vindt alles klein. Maar als men 50 
jaren terugziet en bedenkt dat 15 mannen alleen zijn uitgetreden 
om de Geref. Kerk te vormen, en nu telt ze 15,487 belijdende 
leden en 16,488 doopleden, tezamen 31,675, dan zeker getuigt 
dit van eene krachtige ontwikkeling van het Gereformeerde 
beginsel. Het werd al spoedig ingezien door den stichter der 
Geref. Kerk, wijlen Os. D. Postma, dat zal de Geref. ·Kerk 
zich alhier voortplanten, dan moet zij op zichzelven vertrouwen, · 
moeten uit haar midden gevonden worden mannen bekend met 
den toestand en het volk om de gemeenten te bearbeiden. Te 
meer werd de stichter der Kerk tot deze gedachte aangedron
gen, daar destijds alles in Zuid-Afrika nog zoo primitief was, 
men zoo ver verwijderd was van Europa, en het eene vreese
lijke onderneming scheen voor een leeraar zijn vaderland te 
verlaten en zich in het woeste Afrika te vestigen. Het duurde 
destijds maanden voor men berichten van Europa kreeg. Door 
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eenen leeraar moesten de verschillende gemeenten, die er ge
sticht waren in de Z.A.R., O.V.S. en K.K. bediend worden. 
Dit was een onmogelijke zaak. Daarom werd alreeds. in de 
2de Algem. Verg. te Rustenburg, 16 April 1859, besloten nog 
een leeraar uit Nederland te beroepen. Maar hlt bleek zeer 
moeielijk predikanten destijds te verkrijgen. Wij lezen in de 
corresp. 8 Juni '59, door wijlen Ds. D. Postma met de commis
sie in Nederland gevoerd, het volgende-dat aantoont, hoe 
aangedrongen werd om in de behoefte alhier predikanten te 
verkrijgen: ,,Nu kom ik nog met een dringende begeerte en 
ernstige bede: ,,Korn over en help ons." In naam der Algem. 
Verg. onzer Kerk roep ik nog eenen leeraar bij• mij. Het is 
eene volstrekte behoefte. In naam van den kerkeraad van die
zelfde Kerk van den Vrijstaat, roep ik ook een leeraar voor 
haar. Zij is nog geheel herderloos en dit te weten, zal genoeg 
voor u zijn. lk zal, zoolang hare behoefte niet vervuld is, haar 
consulent zijn, maar zie dat veld eens over van die twee 
staten, en het strekt zich tot in de Kaap-Kolonie uit, zooals 
gij uit dit mijn rapport hebt kunnen merken. God zegene uwe 
poging voor ons en zende twee mannen naar Zijnen raad. 
Hijzelf bewerke daartoe hunne harten." 

Eerst in 1861 kwam Os. J. Beyer over uit Nederland, na 
het tweede beroep dat hem toegezonden was. Verscheidene 
andere leeraren waren beroepen, maar vonden geen vrijmoe
digheheid. Een had zelfs het beroep eerst aangenomen en er 
later weer van afgezien. Ds. ]. Beyer was oorspronkelijk be
roepen voor de Z.A.R., maar daar er toen niet hoop was, dat 
er spoedig meer leeraren zouden komen, werd Z.Eerw. bestemd 
voor den O.V.S. en vestigde zich te Reddersburg, 6 November 
1861. Door deze schikking werd de werkkring, die te uitgebreid 
was voor de beide leeraren, toch eenigszins beter verdeeld. 
Waar men nu nog soms geen raad weet met de bediening van 
de vacante gemeenten, is het onbegrijpelijk hoe al de gemeen
ten destijds, meestal elke 3 maanden, bediend werden. Maar het 
ging zoo, die twee eerste leeraren hadden slechts in naam eene 
woonplaats en waren bijna nooit te huis. Zelfs de studie moest 
zoo goed en kwaad het kon op de reis gedaan worden. En 
dit heeft eenige jaren alzoo voortgeduurd. Als jonge zoon des-
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tijds heb ik er zelf ervaring van. Mijn vader heeft ons grooten
deels de Latijnsche grammatica op den wagen en 's avonds in 
de tent op zijne lange consulentsreizen onderwezen. Daarom 
werd het al in die dagen ingezien, dat de oprichting eener 
Theologische School een vereischte is voor het bestaan der Kerk. 

Op de eerste synode 1862 werd dan ook besloten tot de 
volgende Synode voor dat doe! in al de gemeenten der 3 landen 
te collecteeren. Oorspronkelijk hadden dus de eerste leeraren, 
die zich zoo menigmaal in waren ootmoed als een noodhulp 
beschouwden, niet de gedachte om zelf de opleiding van leeraren 
ter hand te nemen. Men vertrouwde in het geloof dat middelen 
zouden gevonden worden om een Theologische School op te 
richten, en hoopte om dan bekwame Professoren uit de moeder
kerk in Nederland voor dit doe! te verkrijgen. Er werd dus 
eigenlijk eerst hoog gemikt, dat altoos een goed beginsel toont. 

Echter daarvoor waren destijds de kleine verspreide ge
meenten te zwak. In de Synode van 1863 werd bevonden het 
resultaat der collecten was te gering om iets te kunnen aan
vangen. Er moest dus een anderen weg gevolgd worden. Bij 
de bespreking van de opleidingzaak werd toen door Ds. 
D. Postma het volgende stuk ingediend. 

Geliefde Broeders in den Heere ! 

Dewijl ik de gemeente in deze landen, niet alleen 
wensch te dienen· zooveel ik kan in mijn !even ; maar ook 
na mijn verscheiden, zoo raad ik de Synode emstig aan, 
te zorgen, voor eene Kerkelijke opleiding van personen, 
tot de H. Bediening, en zich in dezen, niet afhankelijk te 
gevoelen, noch te maken van de wereldsche Overheid, tot 
het inrigten van die gelegenheden. Wijzende op het voor
beeld van Profeten en Apostelen, vooral op de Profeten 
Scholen van Samuel, Elia en Eliza, en vooral op die van 
den Heere Jezus, die er eene had van twaalf discipelen, 
en gelijk Paulus zijnen Timotheus en Titus heeft bevorderd; 
daarom raad ik, dat de Kerk indien mogelijk, zulk eene 
inrichting daarstelle naar haar vermogen, waar jongelingen 
of mannen van bekwamen aanleg en beproefde christelijke 
gezindheid de noodige kundigheden kunnen verkrijgen, 
onder Gods genadigen invloed en leiding des Heiligen 
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Geestes, tot het ambt van Herder en Leeraar. En zoo de 
Synode nog geene mogelijkheid ziet, om dit als kerk daar 
te stellen, dat dan ieder leeraar zijn best doe, om daarin 
bezig te zijn, zoovee! hem moge!ijk is, en de Voorzienig
heid hem daarvoor opening geeft, ten einde de Kerk van af 
heden, haar eigen element beware en bevordere, naar de 
genade Gods, die haar is en worde verleend, door Woord 
en Geest ; opdat hierdoor de Kerk, spoedig beter bediend 
en meer bearbeid kan worden, en !anger, ja mocht het zijn, 
voor altoos bewaard blijven bij hare zuivere beginselen. 

(w.gJ D. POSTMA, V.D.M. 

Nadat dit stuk rijpelijk besproken is wordt het volgende 
door de Synode besloten : 

,,Het blijkt dat de Synode nu nog geene stappen kan doen 
om iets bepaalds te ondernemen, hoewet alien doordron
gen zijn van het groot belang, om eene eigene Opleiding 
te bezitten ; daarom besluit de Synode om nog maar eerst 
voort te gaan met collecteeren, zoo mogelijk om de drie 
maanden in elke gemeente, en neemt op zich om de ge
meenten steeds meer· met het belangrijke van eene zoodanige 
inrichting bekend te maken. Tevens worden de leeraren 
vriendelijk verzocht, wanneer personen zich fer opleiding 
bij hen aanbieden hun best te doen tot bevordering van 
dezelve; doch de examinatie en toelating volgens Art. 4 of 
8 der Dordsche Synode van 1618 en 1619 zal vooreerst 
niet geschieden, buiten eene Synodale Vergadering.'' 

De tegenwoordige leeraren, Di. D. Postma en J. Beyer ver
klaren zich bereid in dezen te zullen doen, wat in hun ver
mogen is naar de genade Gods, wanneer zich personen met 
goede kerkelijke getuigenissen tot dat einde komen aanbieden, 
ziende op de behoefte der Kerk ; anders zouden zij zich gaarne 
van zulk een zwaar en uitgebreid werk verschoonen, wegens 
hunne eigene zwakheid en het veelvuldig werk dat hen nu al 
neerdrukt; maar wenschen te doen met al hun kracht datgene 
wat de Heere op hunne hand belieft te zetten. Tengevolge zijn 
beide leeraren onmiddellijk met de opleiding begonnen van 
degenen, die in het bizonder zich geroepen gevoelden, en die 
meestal ook door den respectieven Kerkeraad en Algemeene 
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Eerste Docenten en Studenten der School. 
Docenten: Di. D. POSTMA, JAN LION CACHET. 

Studenten: 
1\\. PELSER, S. VENTER, L. J. DU PLESSIS, M. P. A. COETSEE, W. ] . SNIJMAN. 



Vergadering onderzocht werden op hunne roeping, talent en 
gave en dan werden aanbevolen voor de studie, en ook waar 
het in hunne tijdelijke omstandigheden noodig was, werd door 
Kerkeraad of Algemeene Vergadering hulp verleend. Deze per
sonen, die op leeftijd tot de studie kwamen in den beginne 
werden verschoond van de kennis der oude talen. Echter tot 
Ds. D. Postma kwamen er twee personen, die in eene andere 
richting een goede opleiding genoten hadden, en deze de~en 
de volledige studie, namelijk de heeren N. J. R. Swart en J. 
Lion Cachet, die beide zeer bekwame onderwijzers waren. Bij 
de synode van 1866 kwamen er van de beide leeraren 4 kan
didaten voor het proponentsexamen, waarvan twee werden 
toegelaten tot proponent, de broeders N. J. R. Swart en S. D. Venter. 

In deze Synode van 1866 werd ook weder verslag gedaan 
van de geregelde collecten tot oprichting der Theologische 
School en besloten, daar er nog niet genoegzame middelen zijn 
tot oprichting eener Theologische School, zullen vooreerst deze 
collecten aangewend worden, waar noodig, tot hulp van degenen 
die thans door de beide leeraren opgeleid worden. 

Ook werd door de beide leeraren verslag gedaan van de 
opdracht tot opleiding van leeraren hun in de Synode van 1863 
gegeven. Door Ds. D. Postma als volgt: 
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lk doe verblijd en met dankzegging aan God, verslag in 
betrekking tot Art. 23 onzer Iaatste Synode. 

Waarlijk ik heb nog geaarzeld om met de opleiding 
te beginnen ; maar ziende op de behoefte, en beseffende 
dat het voor de Kerk in Zuid Afrika, tot een grooten zegen 
kan strekken, eene eigene opleiding te bezitten, heb ik 
niet !anger durven terugtrekken, toen zich daartoe geschikte 
personen aanboden. Hopende dat een klein maar goed 
begin heilrijke gevolgen mocht hebben onder den Godde
lijken zegen. 

En mochten wij reeds in deze Synode eenigen voorstel
len, zoo is de vergadering zelve getuige van die vrucht. 

Met alle vrijmoectigheid bracht ik dien eenen, den Br. 
Swart tot de vergadering om onderzocht te worden, en 
ben verblijd dat hij met algemeene stemmen is toegelaten. 
Stelle de Heere hem tot een zegen ! Hierbij stet ik de 
vergadering bekend dat er nog twee bij mij studeeren, een 



uit dit land (Ds. M. P. A. Coetsee) en een afkomstig uit 
Nederland (Prof. j. L. Cachet), van welke beide .ik ook de 
beste · verwachting koester. 

Bij deze gelegenheid maak ik der vergadering ook be
kend, dat ik mij genoopt gevoeld heb, aan de roeping van 
onze gemeente te Burgersdorp gevolg te geven, die ook 
met dien verstande is gedaan en door mij aangenomen, om 
de Opleiding volgens gemeld artikel voort te zetten. 

De toegelaten broeder Swart is te Pretoria beroepen, op 
hoop van zijne toelating, dien ik ook alzoo met het volste 
vertrouwen als mijn opvolger in dat land achterlaat, bid
dende en hopende dat de Heere hem stelle tot een arbei
der die de Kerk niet zal teleurstellen. 

Een van de twee kweekelingen, n.J. broeder Cachet, zal 
tevens mijne hulp zijn voor de voorbereidende wetenschap
pen, waartoe ik hem uitnemend bekwaam vind, en alzoo 
volgt hij bij mij broeder Swart op ter mijner hulp. 

Met deze hulp, en met de hope, dat God mij verder 
kracht verleene, sta ik nu gereed binnenkort mijne woning 
te Burgersdorp te nemen, zoo de Heere wil, en ook daar 
het werk der Opleiding te betrachten, zoo de Synode het 
ook mocht goedvinden dat ik zoo voortga, hetwelk ik we! 
beleefdelijk verzoek officieel te mogen vernemen. 

Reddersburg, 24 Mei 1866. 

Uw dwd. in Christus, 

(get.} D. POSTMA, V.D.M. 

Ook Os. J. Beyer gaf verslag van zijn werk voor de op
leiding, en merkte op dat hij wenschte, dat de Kerk eene alge
meene Theologische School konde oprichten; maar doordien de 
Geref. Kerk in Zuid-Afrika t_hans nog maar twee leeraren heeft, 
is hij in naarn der vergadering door den Prreses beleefdelijk 
verzocht om met het onderwijs ter bekwaming voor het leer
aarsambt voort te gaan, doordien hij zich mocht verblijden een 
zijner studenten in dit examen te zien bevorderd tot proponent. 
Wij zien uit bovengemeld schrijven van Os. D. Postma, dat 
ZEerw. ter wille der opleiding het beroep had aangenomen 
naar Burgersdorp in de Kaap-Kolonie. De Kaap-Kolonie en in 
het bizonder de gemeente Burgersdorp hadden dezen stap ge-
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nomen tot bevordering van de opleiding. In de Z.A.R. was het 
destijds wegens de omstandigheden des lands zeer moeielijk 
iets op wetenschappelijk gebied en met betrekking tot het 
schoolwezen in 't algemeen aan te richten. Ook verkeerden de 
gemeenten der Z.A.R. in behoeftige omstandigheden. Oaarom 
werd door de gemeente Burgersdorp in overleg met de Kaap
Kolonie een beroep uitgebracht op Os. 0. Postma. Oeze ge
meente had bij het beroep bij zichzelf de verstandhouding, dat 
zij genegen zouden zijn, dat hun !eeraar een groot dee! van 
zijnen tijd en arbeid aan de opleiding van leeraren kon wijden. 
Zij zagen in het belang vail de geheele Kerk voor de toekomst 
en waren hunnerzijds alzoo bereid opoffering te doen. Voor 
vele jaren heeft de gemeente van Burgersdorp zich daarmede 
tevreden gesteld, dat hun leeraar zich niet ten voile aan het 
herderlijke werk kon geven. Os. D. Postma, overgekomen zijnde 
naar Burgersdorp, is aldaar in Augustus 1866 met het eigenlijke 
werk der op!eiding begonnen, waaraan hij volgens verschillende 
roepingen der latere Synodes werkzaam geweest is tot zijn 
dood. Os. J. Beyer was ook nog bezig studenten op te leiden 
tot 1368, toen ZEerw. teruggegaan is naar Nederland. 

In het jaar 1868 werd onze tegenwoordige Theologische 
Professor J. L. Cachet toegelaten tot proponent door eene com
missie benoemd in de Synode van 1866- om degenen te exa
mineeren, die in den tusschentijd zich aanboden. 

In de Synode van 1869 kwam het toen tot de werkelijke 
oprichting der Theo!. School. Door Os. 0 . Postma waren in de 
Kaap-Kolonie krachtige maatregelen aangewend tot voorberei
ding. Zooals de toestand destijds in de beide Republieken was, 
waar telkens kafferoorlogen veel veronfrusting en schade ver
oorzaakten, zagen de gemeenten in de Kaap-Kolonie het in, 
dat eigenlijk van hen plannen moesten uitgaan en door hen 
middelen gevonden moesten worden om eene · plaats voor de 
Theo!. School in orde te brengen. Oaartoe was Os. D. Postma 
in het jaar voor de Synode van 1869, bij zijne rondreis als 
consulent in de gemeenten der Kaap-Kolonie begonnen met 
eene inschrijving van rentelooze aandeelen van £5. Van die 
rondreis heeft schrijver dezes eene levendige herinnering. Overal 
werd door mijn vader telkens weer de geheele zaak uitgelegd,-
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het hooge doel aangewezen, de toekomst der Kerk ook na zijn 
verscheiden aangewezen, en duidelijk gemaakt hoe later deze 
aandeelen weder afbetaald zouden worden. Bij de gemeenten 
der Kaap-Kolonie was er in die dagen welvaart, maar ook wat 
meer zegt, liefde en toewijding. Ik herinner mij geen enkel 
voorbeeld waar het voorstel afgeslagen werd. Natuurlijk de 
arme man werd verschoond. Maar de minder vermogende tee
kende met blijmoedigheid voor een aandeel, en die meer kon
den doen stonden vrijwillig voor meer in, zoodat verscheidenen 
10 aandeelen van £5 opnamen. En meestal werden ze ineens 
voldaan. lk denk bijna de geheele inteekening op die rondreis 
werd contant ontvangen, want de vaderen van die dagen ver
stonden het nog niet om schuld te maken. Men leefde destijds 
ook meer eenvoudig naar de eischen des tijds en men had 
altoos iets gereed voor de belangen van Gods Koninkrijk. Ruim 
£1,000 werd alzoo bijeengebracht om eene woning met gebou
wen geschikt voor de School aan te koopen. Met de aflossing 
der aandeelen liep het echter heel anders dan het oorspronke
lijk plan was. Een zekere broeder van Burgersdorp, Flip Snij
man, grootvader van Ds. Ph. Snijman, die ook al verscheidene 
jaren afgelost is uit den strijd des levens, stelde mijn vader 
voor, dat hij maar zijne aandeelen ter waarde van £25 schen
ken wou als eene erfenis voor zijn nageslacht. Dit voorbeeld 
werd overal gevolgd, alzoo was er geene aflossing -van aandee
len meer. Daar de andere gemeenten der Kaap-Kolonie over
eengekomen waren om Burgersdorp te verkiezen als de plaats 
waar de Theo!. School zou opgericht worden,-nam van toen 
af de gemeente van Burgersdorp, zooals men in Afrikaansch 
zegt, het voortouw. Alzoo diende de gemeente van Burgersdorp 
het volgende voorstel in bij de Synode van 1869 te Pot
chefstroom :-

1. De School worde opgericht te Burgersdorp. 

2. De Synode geve slechts uitbreiding aan de reeds be
staande inrichting, die de kerkeraad zelf onder leiding van 
hun leeraar daargesteld heeft, en dat dan de gemeente 
Burgersdorp en de andere gemeenten der Kaap-Kolonie een 
gebouw tot 2de pastorie, reeds gekocht, ats vrij en onbe-
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lemmerd eigendom aan de Geref. Kerk van Zuid-Afrika ten 
geschenke zullen geven. 

3. De gemeente van Burgersdorp zal instaan voor pasto
rie en onderhoud van eenen leeraar, en voor den tweeden 
bijdragen gelijk de andere gemeenten, tevens zal zij het 
daar aanwezige schoolmeubelment aan de Theo!. School 
present geven. 

Deze voorstellen werden in haar geheel cenparig door de 
Synodc aar.genomen, en daarmede was Os. D. Postma, de pre
dikant van Burgcrsdorp, aangewczcn als een der leeraren aan 
de Theo!. School. 

Op deze aanstelling diende ZEerw. hct volgende antwoord 
schriftelijk in, waaruit blijkt hoe de stichter der Kerk op 
het oog had om de beste op!eiding voor leeraren tc verkrijgen
zichzelven als niet geheel akademisch opgeleid, zooals hij altoos 
getuigde, niet daarvoor genoegzaam achtende : 
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Eerwaarde Synode, 

Uwe keus op mij tot een der onderwijzers aan de Theo!. 
School ontzet mij, bij de beseffing van hetgene dat daar
aan verbonden is en met het oog op mijzelven. 

Dan overtuigd dat de Synotle deze keus heeft uitgebracht 
op grond van haar · vertrouwen gesteld in mijne oprechte 
l iefde voor het welzijn van de Kerk, kan ik hare keus 
plaats geven. Maar ik ben schuldig haar te zeggen, dat 
mijne wetenschappelijke kennis niet toereikend is tot dat 
gewichtig en veel omvattend werk. 

M et het oog op mijzelven in dit laatst genoemd opzicht, 
zoude ik dus plechtig moeten bedanken, en niets zou rnij 
aangenamer zijn dan nu te kunnen ophouden van dat groote 
werk, dat ik tot heden met zooveel gebrek heb verricht, 
en dat een waardiger en bekwamer het opvatte. Dan zie 
ik op de algemeene begeerte der Kerk, die met zooveel 
liefde en vertrouwen mij is gebleken en op het anders 
dierbaar en heerlij k werk, dan geef ik mij over aan de 
dienst der Kerk, ook in dezen met al mijne kracht en met 
allen lust, met deze voorwaarde en dat vertrouwen, dat de 
Synode hulp .zal willen toevoegen naar haar verrnogen, 
waar mijne bekwaamheden te kort mogen. schieten. 
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Mocht ik reeds meermalen zeggen, bij gewichtige roe
pingen in de Kerk : Heere, zie hier ben ik. 

Oat doe ik nu ook in dezen met eene volkomene over
gave mijns harten. 

Dus aanvaard ik die roeping met een biddend hart, en 
noem mij met erkentenis voor uw vertrouwen in mij gesteld, 

Uwen onderdanigen dienaar in den Heere, 

(get.) D. POSTMA. 
Potchefstroom, 20 Mei, 1869. 

Daarna werd volgens bovengemeld besluit gestemd voor 
den tweeden Leeraar. Daar de stemmen staakten tusschen Os. 
N. ]. R. Swart en Ds. J. L. Cachet, werd er met het lot beslist 
en Ds. J. L. Cachet, de toenmalige predikant van Rustenburg, 
door het lot aangewezen als tweeden leeraar, welke benoeming 
na ernstige overweging door ZEw. werd aangenomen. 

In deze Synode werden ook geexamineerd en toegelaten 
tot proponent de broeders P . ]. ]. Viljoen, A. A. ]. de Klerk 
Coetzee, M. P. A. Coetzee, sr. Deze drie waren opgeleid door 
Ds. Postma, behalve br. A. ]. J. de Klerk Coetzee, die eerst ge
deeltelijk zijne studie gedaan had bij Ds. J. Beyer. 

Door deze Synode werd ook nog besloten dat de Kweek
school, zooals zij meestal toen genoemd werd, zoo ingericht 
worde, dat er niet alleen predikanten aan gevormd worden, 
maar ook jongelingen zich kunnen bekwamen tot onderwijzers 
der jeugd, ja dat ook jongelieden, zonder een bestemd doe! te 
hebben, gelegenheid gegeven wordt, naar hunne vatbaarheid 
gebruik van de School te maken, alien onderworpen aan de 
regulatien der School. Het eerste doel hier genoemd is tot heden 
nog niet verwezenlijkt geworden, daar de financieele krachten 
het nog niet toegelaten hebben zulk eene Normaal Inrichting 
aan onze Theo!. School te verbinden. Toch hebben verschei
dene jongelingen, die hunne studien aan de School gedaan heb
ben-en door die studie onderwijzers-examens of Matriculatie of 
andere examens gepasseerd zijn, zich aan het onderwijs gewijd, 
en hebben met eer de roeping als onderwijzer betracht. Het 
zou vooral in de tegenwoordige tijden, waar er geworsteld 
wordt om het christelijk beginsel in het onderwijs te behouden, 
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van het grootste belang voor onze Kerk en ons volk zijn, dat 
er maatregelen beraamd werden om een eigenlijke normaal klas 
aan onze Theo!. School te verbinden. In het tweede gedeelte 
van bovenaangehaald besluit - om ook aan jongelingen voor 
allerlei doe! voor hunne litterarische studien gelegenheid aan de 
Theo!. School te geven, blijkt duidelijk dat de vaderen destijds 
doordrongen waren van het Calvinistische beginsel, dat wij de 
wetenschap moeten aanwenden ten dienste van Gods Konink
rijk. Uit onze Theo!. School zijn verschillende mannen voort
gekomen, die hunne litterarische opleiding aldaar genoten heb
ben, en later prokureur of iets anders geworden zijn, en in de 
uitoefening van hun maatschappelijk beroep getoond hebben 
dat zij handelen naar het christelijk beginsel, en ten zegen waren 
voor kerk en maatschappij. lk herinner mij in de oude dagen 
werd dit punt menigmaal door !eden der Kerk niet begrepen 
en bij de jaarlijksche invordering van bijdragen voor de 
Theo!. School werd menigmaal door een of ander gevraagd : 
,,moet ik dan geld geven om prokureurs te laten opleiden." 
Gelukkig tegenwoordig vragen al degenen die eenigszins kunnen, 
wanneer zou mijn zoon toelating kunnen verkrijgen aan de 
Theo!. School. Natuurlijk wordt bedoeld het litterarisch departe
ment der Theo!. School, zooals het thans is. Bovengemelde 
besluiten tot oprichting der Theo!. School waren genomen in 
de Synode van _1869 die 17 Mei en volgende dagen vergaderd 
was. Aldaar was ook vastgesteld dat de plechtige opening der 
Theo!. School en de installatie der Docenten geschieden zoude 
op 29 November deszelfden jaars. Men merke nog op dat des
tijds onze vaderen zich niet gerechtigd achten den professoralen 
titel aan te nemen, maar met waren ootmoed zich alleen 
als Docenten beschouwden. De opening der Theo!. School is een 
eenige feestgelegenheid geweest in de geschiedenis de Gerefor
meerde Kerk. 

In die dagen was a lles nog een van hart en een van ziel. 
Er was geen enkele wanklank. Eerst later kwam er verschil en 
strijd, waaraan altoos de Kerk des Heeren hier op aarde on
derhevig is, omdat zij hier op aarde nog niet volmaakt- is. 
Waarlijk de juichtoon van Ps. 122 kon toen aangeheven war
den: hoe vroolijk gaan de stammen op naar Zions God gewijden 
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lop om izunnen God le eeren. Van alle oorden trok men op 
naar Burgersdorp. De curatoren der Theo!. School, toen alreeds 
verkoren door de verschillende algemeene vergaderingen, gingen 
derwaarts. Al de Ieeraren der Kerk waren tegenwoordig. De 
Algemeene Vergadering der Kaap-Kolonie kwam ook in die 
dagen samen. De gemeente van Burgersdorp was talrijk opge
komen. En van al de gemeenten der Kaap-Kolonie en de 
naburige gemeenten van den O.V.S. waren er vele vertegenwoor
digers. Van af Zaterdagmiddag 27 November begonnen de ver
richtingen, daar er diensten gehouden werden door de verschil
lende leeraren- allen in hun spreken bezield door de groote 
gebeurtenis, die verricht zoude worden. Zaterdagmiddag sprak 
Ds. S. D. Venter, pred. Bethulie, over Rom. 7: 24: "Ik e/lendig 
mensch"; Zondagmorgen Os. Viljoen van Colesberg Rom. I : 16, 
,,/k schaam mij het Evangelie van Christus niet"; namiddag 
Ds. A. Coetsee van Phiiipstown over Judas 5 : 3: "Strijd voor 
het geloof eenmaal den heiligen overgeleverd"; des avonds Ds. 
M. P. A. Coetsee, Sr. van Midde!burg over Ps. 122: "Het vroolijk 
opgaan der stammen Israels." 

Door deze redevoeringen was de saamvergaderde menigte 
in eene heer!ijke stemming gebracht om van harte feest te vie
ren. Maandagmorgen om 9 uur begon de eigenlijke plechtig
heid. Het kerkgebouw was overvol-niet alleen al de belang
stellenden reeds genoemd, maar ook de ingezetenen van Bur
gersdorp, van verschillende nationaliteit en kerkgenootschap, 
toonden door hunne tegenwoordigheid hunne belangstelling in 
deze plechtigheid. Voor den kansel zaten de 5 studenten, waar
mede de School beginnen zoude, die ook alien later als leeraar 
de Kerk gediend hebben-en eenige nog in dienst zijn. Die 5 
studenten waren L. J. du Plessis, j. S. L. Venter, M. P. A. 
Coetsee, jr., M. Pelser en W. J. Snijman. Van deze zijn nog 
slechts 2 nu in !even, die ook buiten den tegenwoordigen 
Theologischen Professor, de oudste leeraren der Kerk zijn, 
namelijk: Ds. L. J. du Piessis, thans predikant te Petrusburg 
O.R.K., en Ds. W. J. Snijman, thans predikant te Venterstad 
K.K. Hierop lettende hoevele strijders zijn er al in de vervlogen 
jaren overgegaan uit de strijdende Kerk hier op aarde in de 
triumfeerende Kerk in heerlijkheid. Ter rechter zijde van den 
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kansel zaten de 2 Docenten en aan hunne zijde Ds. W. Cor
mack, de leeraar der Ned. Geref. Kerk-die ons altoos hartelijke 
sympathie betoond heeft-en andere dignitarissen, zooals de 
Magistraat en andere meer. De Prceses der curatoren, Ds. N. j. 
R. Swart, opende de plechtigheid met te laten zingen Ps. 68: 10: 
Oeloofd zij God met diep ontzag. Waarlijk het was een heer
lijke en krachtige juichtoon aangeheven doqr de saamvergader
de menigte. Na voorlezen en plechtig gebed, sprak ZEerw. eene 
kemachtige rede uit volgens 2 Tim. 1 : 13: ,,Houd het voorbeeld 
der gezonde woorden, die gij van mij gehoord hebt in geloof 
en lief de die in Christus jezus is." Na deze redevoering werd 
den Docenten het formulier van onderteekening voorgelezen
waarop zij plechtig antwoordden: ,,Ja ik van ganscher harte"-en de 
saamvergaderde gemeente hen uit een dankbaar hart toezong 
Ps. 134 : 3. Onder het zingen van Ps. 72 : 11 tract nu de 
eerste Docent, Ds. D. Postma, op en sprak naar aanleiding van 
Samuels woord: ,, Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen", en 
toonde uit de geschiedenis der Kerk aan hoe de Heere · ons 
geholpen heeft en welke stof van blijdschap dit voor de Kerke 
is. Deze rede werd geeindigd met verschillende toepasselijke 
toespraken op alle tegenwoordigen. 

Des namiddags traden weer verscheidene sprekers op-die 
elk weder een woord uit het hart hadden - telkens een nieuwe 
juich- en danktoon over het groote werk des Heeren. Onder 
anderen spraken ook twee ouderlingen, die Curatoren waren. 
De grijze vader Ph. Schutte, ouderling van Potchefstroom, een 
van de 15 die uitgetreden zijn uit de Herv. Kerk om de Geref. 
Kerk op te richten, gaf een eenvoudig maar indrukwekkend 
verhaal van de eerste samenkomst der uitgetreden mannen in 
eene tent tot oprichting der Geref. Kerk. Op hem volgde oud. 
D. C. p. D. Coetzee-ook een Curator-die krachtig aanmoe
digde om voort te gaan op den ingeslagen weg-ons op te 
maken om te bouwen aan den Tempel des Heeren in vast ver
trouwen en geloof God van den Heme! zal het ons doen gelukken. 

Hierna werd door den praetor der studenten, L. J. du 
Plessis, eene gepaste toespraak gehouden, die aantoonde wat 
er door Gods kracht en genade in korten tijd tot stand ge
bracht was tot bevordering van de Kerk des Heeren. 
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i-fet slotwoord werd toen gesproken door den 2den Docent, 
D s. J. L. Cachet. ZEw . nam het beeld van een leger, dat ten 
strijde trekt onder verschillende schitterende vaandels. Zoo ook 
waren dezer dagen door de dienaren van Jezus Christus vaan
dels met verschillende opschriften opgestoken. Vijf vaandels 
alien in harmonie met elkander waren omhooggeheven. Zij 
waren: I Jk e/lendig mensch. 2 Jk schaam mij het Evangelie 
van Christus niet. 3 Strijd den goeden strijd des geloofs. 
4 Houdt het voorbeeld der gezonde woorden. 5 Ebenhaezer. 
De spreker zou een 6de vaandel daarbij voegen, dat al de 
anderen in een band tezamen zou binden. Dit laatste vaan
del was een wit vaandel, waarop met het bloed van Christus 
geschreven stond: "Zander mij kunt gij niets doen." Duidelijk 
toonde de spreker aan dat al ons werken zonder Christus niets 
beteekende, maar met den Heere werd het zwakste en gering
ste groot en sterk. Met toepaslijke toespraken werd deze rede 
afgesloten-en daarmede was de plechtigheid geeindigd. 

Men kan verstaan in de eerste jaren was het werk der Do
centen moeielij k aan de Theo!. School. Al het werk der gemeente 
Burgersdorp moest ook gedaan worden, ook het herderlijk 
werk. Dus w isten de Docenten ook niet van vacantie. Deze 
werd gewijd aan het huisbezoek in de gemeente. Er was nog 
een andere oorzaak waarom de 2 Docenten zooveel werk had
den. Als men van af heden 39 jaar terugdenkt, kan men zich 
we! voorstellen hoe het toen in 't algemeen met het onderwijs 
stond. Alzoo kwamen er veischeidenen tot de Theo!. School 
met het gevoel der roeping en weinig kennis. En waar de Do
centen iemand opmerkten met talent en begeerte, was het ook 
maar moeielijk zulk een heen te zenden als hij nog niet de 
noodige voorbereidende studien gedaan had. Dezulken werden 
genomen waar zij waren, en de Docenten ageerden ii! zulke 
gevallen als het ware als gewone onderwijzers. Het was noodig 
dat er een of meer onderwijzers waren voor de voorbereidende 
opleiding. Daarom zien wij ook in het verslag der Curatoren 
van 1872 dat voor een tijd gebruik gemaakt werd van de 
diensten van den onderwijzer J. de Ridder, die ook later voort
gestudeerd heeft-en predikant geworden is. Maar zulk een 
onderwijzer kon niet aangehouden worden, want de geldelijke 
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middelen lieten het niet toe. Dat het met de geldelijke middelen 
destijds voor eenige jaren zoo moeielijk ging, was niet door 
gebrek aan offervaardigheid; rnaar omdat Vrijstaat en Z.A.R. 
in die jaren in eenen zeer slechten financieelen staat verkeer
den. Het crediet van die landen was wegens verschillende om
standigheden zeer zwak. Hunne banknoten hadden haast geen 
waarde. Klinkende munt was er bijna niet te vinden. Soms kon 
men een banknoot van £1 maar inwisselen tegen 2s. 6d. Men 
kan begrijpen welk een slag dit was voor de inkomsten der 

Logieshuis Theologische School, Potchefstroom. 

School, want met banknoten betaalde men; er was niets anders. 
Tegenwoordig zuchten de curatoren soms als er wat finan

cieele last is, - maar men moet terugdenken en vragen hoe 
zijn de vaderen staande gebleven. Als men het verslag dezer 
zaken leest in het curatoren-boek van die dagen, dan schijnt 
het of de curatoren destijds in de omstandigheden bovenge
meld zoo kalm te werk gingen, en het een met het ander ver
effenden, alsof er geen het minste bezwaar was. In 1872 werden 
2 der 5 studenten, waarmede de School begonnen was, tot 
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predikant bevorderd, namelijk: Di. L. J. du Plessis, en J. S. L. 
Venter; en in 1874 weder een: Ds. M. P. A. Coetsee Jr.; en in 
1876 de ander twee: Di. M. Pelser en W. J. Snijman; benevens 
Ds. J. L. Maury, die later bijgekomen was. De 2 Docenten heb
ben alzoo als boven duidelijk gemaakt tezamen het werk 
voortgezet in alle vakken, theologische en litterarische vakken, 
tot Augustus 1875, toen docent J. L. Cachet zijn eervol ontslag 
verkreeg, omdat ZEerw. een beroep naar de gemeente Philips
town had aangenomen. In die jaren was het getal der studen
ten niet groot, meestal omtrent 6 of 7; hoewel er altoos ver
scheidene leerlingen waren, die voor eenigen tijd onderwijs 
genoten en daarna met succes zich aan het onderwijs gewijd 
hebben of ook in andere maatschappelijke betrekkingen nuttig 
geweest zijn. 

Bij het vertrek van den 2den docent besloten de curatoren 
vooreerst al de theologische vakken op te dragen aan den 
l sten docent. Tevens werd de heer J. de Ridder, vroeger ge
noemd, een Hollandsch onderwijzer van den 2den rang, aange
steld om in de litterarische vakken onderwijs te geven, en van 
tijd tot tijd werd ook een assistent bij hem gesteld. Dit bleef 
alzoo voortduren tot de Synode van 1876, toen er eene geheele 
reorganisatie der School plaats vond. De ondervinding had ge
leerd dat, zou er met goed effect kunnen gearbeid worden, dan 
moest onze School beter ingericht worden voor de litterarische 
studien. De reden dat het aantal studenten steeds wat gering 
was, was omdat er geene gereformeerde inrichting was waar onze 
jongelingen konden opgeleid worden voor de litterarische exa
mens. Ook werd toen ingezien dat het noodig was voor de 
Kerk, dat onze toekomstige predikanten ook een erkenden status 
op wetenschappelijk gebied zouden verkrijgen, en daartoe de 
staatsexamens moesten afleggen. Om dit te kunnen doen destijds 
moest men naar Colleges gaan geheel buiten onze gereformeer
de omgeving. Dit was de eerste docent Ds. D. Postma zelfs 
verplicht te doen met zijne zoons, waarover ook destijds door 
!eden der Kerk opmerking gemaakt werd, waarop Ds. D. Postma 
antwoordde: hij doet het met het oog op de toekomst der 
Kerk, dat we onze eigene academische mannen krijgen, die 
weder onze zoons die opleiding kunnen geven. Men zag in het 
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g~vaar voor onze jongelieden om buiten onze omgeving hunne 
studie te maken,-en daarom kreeg men aangaande onze Theo!. 
School dit inzicht: er moet meer gedaan worden tot vorming 
van een degelijk litterarisch departement. En nog heden ten 
dage, meen ik, moeten we deze stelling vasthouden: hoe beter 
onze studenten litterarisch ontwikkeld zijn, des te betere theo
logische studenten zullen ze worden. 

In de Synode van 1876, handelende over de reorganisatie 
der School, werd allereerst besloten de gemeente van Burgers
dorp te ontslaan van de vroegere verbintenis, waardoor haar 
leeraar ten dienste der School gesteld was- alzoo dat voortaan 
haar leeraar weer geheel voor den dienst der gemeente zou zijn. 
Daarna werd verder besloten : 

lste. Heden te beroepen een van de welvertrouwde pre
dikanten onzer Kerk, zoowel in Nederland als in Z. Afrika 
tot professor Theologicus, met een safaris van £500 per 
jaar en vrije woning in de pastorie der kerk. 

2de. Daarna te beroepen een Professor litterarum, die 
niet een minderen graad moet bezitten dan B.A., hetzij dan 
al of niet predikant zijnde, met een salaris van £400 per 
jaar, zonder vrije woning. 

Gaarne had de Synode ook nog een Hoofd-Onderwijzer 
met een salaris van £300 er bij willen voegen, maar de finan
cien lieten dit toen niet toe. Men hoopte later, zooals geschied 
is, nog meer onderwijzers-personeel in het li tterarisch departe
ment te kunnen stellen. Er werd verder besloten de Theo!. 
Professor zal beroepen worden door de Synode, en de littera
rische Professor zal door de Curatoren aangesteld worden op 
eene wijze die de Curatoren best vonden. In deze zelfde Synode 
werd dan ook een beroep uitgebracht op Ds. D. Postma als 
Theo!. Professor; maar ZEw. vond geene vrijmoedigheid het 
aan te nemen, meenende nu met de reorganisatie moest er een 
Professor zijn toegerust met meer bekwaamheid. Hierop besloot 
de Synode vooreerst geen verder beroep uit te brengen, maar 
het uit te ~tellen tot de Synode van 1879, en werd Ds. D. 
Postma met toestemming van den kerkeraad en gemeente van 
Burgersdorp verzocht het Professoraat waar te nemen tot de 
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volgende Synode, en ZErw. tevens ook de vrijheid gelaten de 
gemeente van Burgersdorp te bedienen. 

Orn nu ook in de financien te kunnen voorzien, moest er 
een vaste maatstaf gesteld worden volgens welke de gemeen
ten moesten bijdragen. Jn de eerste jaren werd de Theo!. School 
door vrijwillige bijdragen onderhouden. Maar na eenige jaren 
:zag men in om orde op de zaken te kunnen houden moest er 
een maatstaf zijn en was in de Synode van 1873 besloten dat 
er £10 per 100 lidrnaten moest opgebracht worden. Nu werd 
met de reorganisatie vastgesteld, dat de bijdragen zouden zijn 
£20 per 100 lidmaten. Echter toen later de bijdragen geregelder 
inkwamen en de gemeenten vermeerderden, is deze bijdrage 
verminderd tot £15 per 100 !eden, welke nog de tegenwoordige 
maatstaf is. 

Voor de verkiezing van een litterarischen Professor kwamen 
de Curatoren op 2 October, 1876 tezamen en werd op applica
tie door eene vroegere vergadering uitgeschreven~tot Professor 
litterarum benoemd de heer P. Postma B.A. Met Januari 1877 
begon hij zijn werk en werd in Mei 1877 bij de gewone Cura
torenzitting wettig geinstalleerd. 

In de eerste jaren sedert de oprichting der Theol. School 
(1869) was de localiteit voor de klassen maar zeer gebrekkig. 
Zooals vroeger gemeld was een goed doelmatig gebouw door 
de Kaap-Kolonie aangekocht als woning voor den tweeden 
docent. In de achterplaats van dit erf waren eenige kleine 
kamers van gering aanzien, die als klaskamers gebezigd wer
den. Ook vond de Bibliotheek daar eene plaats, die al van het 
begin opgericht was, en waartoe de docenten liefdevolle pogin
gen aangewend hebben om die aan het doe! te doen beant
woorden. Die Bibliotheek is op allerlei wijze steeds venneer
derd en waarlijk naar den aard onzer inrichting, kan thans met 
eere van deze Bibliotheek gesproken worden. In dit werk was 
er succes en velen hadden geld en goede boekdeelen daarvoor 
over. Toen men eenige jaren voortgegaan was, was deze Bi
bliotheek waarlijk te goed voor de bergplaats haar toegezegd. 
Het was ook waarlijk onmogelijk om behoorlijk klassen te 
houden in die buitengebouwtjes. Maar zooals we vroeger wat 
aangehaald hebben over den financieelen staat in sommige 
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deelen van Zuid-Afrika, moesten docenten en studenten zich 
behelpen. Maar in 1874 zagen de curatoren dat het zoo nlet 
meer kon voortgaan, en foen werden op gemeld kerkerf achter de 
pastorie betere klaskamers opgericht, die voor een tijd eeniger 
mate aan het doel beantwoord hebben. Ook voor de Curatoren 
was de behartiging der zaken der Theo!. School eene moeie
lijke. Daar er destijds nog zoo weinig reisgelegenheid was, 
moesten Curatoren van de Z.A.R. in 't bizonder eene groote 
reis met den ossenwagen meestal doen, en daar de fondsen 
gering waren ging het veel op eigen kosten. Met eere kunnen 
we melding maken van eenige ouderlingen, die soms als Cura
tor moesten dienen, onder anderen wijlen ouderling T. A. Dreyer, 
die geheel met hun eigen rijtuig telkens die groote reis afge
legd hebben. Verscheidene onzer oudere leeraren hebben jaren
lang dienst als Curator gedaan, in 't bizonder Os. A. Coetzee, 
Ds. L J. du Plessis, en wijlen Ds. M. P. A. Coetzee, die jaren-
1ang de ijverige penningmeester der Theol. School was en daarna 
opgevolgd werd door Curator Ds. W. J. Snijman, die ook ver
scheidene jaren met veel zorg die administratie behartigd heeft. 
In die moeilijke jaren moesten de Curatoren verscheidene malen 
voor de salarissen der Professoren wisscls op de bank trekken op 
hun eigen persoonlijke verantwoordelijkheid. Gelukkig in de 
laatste jaren, sedert ingevoerd geworden is het kwartaalsysteem 
van opbrengst der gerneenten en de penningmeester instructie 
heeft om dadelijk na verstreken kwartalen de achterbijvende 
gemeenten goed aan te spreken, is dit niet meer noodig. Of 
liever zullen wij zeggen, er wordt meer in het algemcen door 
kerkeraden en gemeenten verstaan, dat de Theologische School de 
ziel der Kerk is, eene uitdrukking al van vroeger dagen gedurig ge
bezigd- , maar misschien toen meer met de gedachte: die ziel 
der Kerk heeft een geestelijk bestaan en heeft het stoffelijke 
niet zoo zeer noodig. Van af de reorganisatie dcr School in 
1876 werden ook meer besliste maatregelen genornen over de 
verschillende examens. Een bepaald admissie-examen tot het 
litterarisch departement der School werd vastgesteld. Het litte
rarisch en theologisch examen werden gescheiden, waar dit 
vroeger een was. Over het litterarisch examen werd besloten 
aan de Curatoren op te dragen bij de volgende Synode den 
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maatstaf te bepalen voor het litterarisch examen. lnmiddels 
werd de wensch uitgesproken dat zooveel mogelijk de leer
cursus alzoo zal ingericht worden, dat degenen die wenschen 
te studeeren voor het B.A. examen, daartoe kunnen opgeleid 
worden. In de Synode van 1879 werd toen besloten, dat men 
het matriculatie-examen rnoet afgelegd hebben voordat men tot 
de theologische studie overgaat, met dicn verstande dat daarna 
nog door de Curatoren later een examen afgenomen wordt in 
de vakken voorgeschreven door de Synode die niet in het matri
culatie-examen voorkomen. Later is bepaald gcworden overeen
komstig den eisch v.in dit litterarisch examen, dat er een 
cursus van 2 jarer. z~j om dit examen behoorlijk te doen. Hier
uit rnerken wij dit op, dat er steeds gevoeld werd, dat de 
examens van de Kaapsche Universiteit niet genoeg aandrongen 
op de Hollandsche taal en letterkunde, en met het oog hierop 
werd deze 2-jarige cursus gesteld, opdat de student behalve 

• 
anderc vereischte vakken zich nog 2 jaar in het bizonder met 
de Hollandsche taal en letterkunde zo11 bezighouden. De pro
fessoren en curatoren hebben volgens den wensch uitgesproken 
in de Synode van 1876 steeds studen!en aangemoedigd om het 
B.A. examen af te !egger. voor zij o\·ergingen tot de theologi
sche studie; alzoo hebben verschillende curatoren ook persoon
lijk honorariums toegezegd voor degenen die zich daartoe voor
bereidden. En als w ij in aanmerking nemen, dat ons getal stu
denten in vergelijking van andere inrichtingen niet zoo groot 
is, dan is het over de verschillende jaren genomen een goed 
procent van onze studenten, die het B.A. examen hebben afge
legd. Van af de Synode van 1876 tot 1879 hebben de fungee
rende Prof. Os. D. Postma en de litterarische Prof. P. Postma 
met succes samengewerkt, zoodat de curatoren in hun verslag 
in 1879, opsommende de verschillende examens die afgelegd 
waren, konden constateeren dat er met succes gewerkt was 
sedert de nieuwe organisatie der School. 

In de Synode van 1879 werd toen volgens het besluit van 
1876 weder overgegaan tot het beroepen van een Professor 
Theologicus, en werd Os. D. Postma met groote meerderheid 
van stemmen verkoren en ditmaal bewilligde ZEerw. die roeping 
op te volgen. Daarop hebben Prof. D. Postma en de litterari-
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sche Prof. P. Postma tezamen aan de School gearbeid tot Juli 
1880. lnmiddels was Prof. P. Postma in 1879 proponent geworden, 
en werd in Maart 1880 beroepen door de gemeente van Bur
gersdorp, die vacant was sedert Os . D. Postma Prof. geworden 
was. Dit beroep werd door ZEerw. aangenomen, en spoedig 
daarop was er eene buitengewone Curatoren Vergadering, in 
welke de heer M. Postma B.A. heroepen werd tot Professor, 
dit beroep aannam,-met de gewone vergadering in Mei gein-

P~storie, P rofessor Theologicus, Potche fstroom. 

stalleerd werd, en in Juli in dienst trad, wordende de vacature 
nog tot dien tijd waargenomen door Prof. P. Postma. Prof. 
M. Postma heeft later te midden van de drukke werkzaamhe
den aan de School zijne litterarische studien voortgezet en het 
M.A. examen met lof afgelegd. Van 1880 tot 1889 heeft deze 
Professor litterarum met veel zegen tezamen gewerkt met den 
theologischen Professor, en is de Theo!. School werkelijk aan
merkelijk vooruitgegaan, blijkens de rapporten over de Theo!. 
Scho~I bij de verschillende Synoden ingediend. In een der 
rapporten van 1885 vinden we de volgende vermelding: 
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"Het werk der professoren is steeds met veel zegen be
kroond geworden, gelijk blijkt dat twee met goed gevolg hun 
proponents-examen afgelegd hebben; een het lntermediaire 
B.A., en twee het Matriculatie. Op dit oogenblik zijn er nog 
10 studenten die zich gemakkelijk in 4 klassen laten verdeelen: 

I B.A. klasse I student, 
2 Litterarische klasse 1 student, 
3 Matriculatie klasse 3 studenten, 
4 Vierde klasse 5 studenten. 

Weder in het rapport van 1888 vinden we het volgende: 
een der studenten heeft het B.A. examen met goed gevolg af
gelegd. Twee passeerden het matriculatie examen, en een het 
litterarisch examen. 

Er was al gedurig behoefte gevoeld aan eene voorbereidende 
school bij de Theol. School, maar hoe ernstig de curatoren 
ook dit belang inzagen, er waren geene middelen om dit tot 
uitvoer te brengcn. Echter omtrent het jaar 1886 werd er door 
de ijverige pogingen van den plaatselijken predikant, wijlen Ds. 
M. P. A. Coetsee Jr., vanwege de gemeente van Burgersdorp 
eene Christelijke school gesticht, die als distriktsschool subsi
die van de Regeering genoot. In de hoogste klas van deze 
school werden jongelingen voorbereid voor de Theol. School. 
Deze school is aldaar blijven voortbestaan tot verleden jaar, 
toen deze school geamalgameerd werd met de Gouvemements
school. In de Synode van 1888 werd besloten financieele hulp 
uit de theologische schoolkas aan deze school te verleenen, op 
voorwaarde dat in deze school jongelieden voorbereid werden 
voor de Theol. School. Deze zaak werd verder alzoo geregeld: 
genoemde gemeente school moest een onderwijzer aanstellen, 
bekwaam in de wetenschappen, die zijn tijd om de helft wijdde 
aan deze school en de Theol. Schoolklassen in voorbereiding. 
In de gemeente school had hij de klas, die zich voorbereidde 
voor de Theo!. School, en in de Theo!. School doceerde hij 
de lagere klassen. Zoo was er van af dien tijd dus feitelijk 
een assistent bij den Professor litterarum, en deze assistentie 
werd alzoo voortgezet en uitgebreid tot er later 2 professoren 
in de Letteren en Wetenschappen aan de School gesteld . wer
den. Ook werd toen in verband met deze gemeente school een 
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gebouw aangekocht, om te dienen beide voor de Theol. School 
en deze gemeente school. Na eenigen tijd heeft echter de ge
meente weer aan de Theo!. School de door haar betaalde gel
den uitgekeerd en werd het gebouw geheel het eigendom der 
gemeente en heett de Theo!. School van dien tijd een gehuurd 
gebouw gehad totdat de School verplaatst werd naar Potchef
stroom. In de Curatoren Vergadering van Februari 1888 werd 
Prof. M. Postma bevorderd tot propon·ent, en daarna in 1889 
beroepen zijnde door de gemeente Middelburg Kaap-Kolonie, 
en dat beroep aangenomen hebbende, verkreeg hij zijn eervol 
ontslag in November 1889. In zijne plaats werd benoemd de 
heer S. Postma B.A., die alreeds eenigen tijd als assistent den 
vorigen Professor bijgestaan had. Alzoo was het dat er met 
deze verwisseling aan de School niet zooveel geleden werd, 
daar Prof. S. Postma alreeds in den gang der zaken te huis 
was. Ook Prof. S. Postma heeft met grooten zegen aan de 
Theo!. School gearbeid voor geruimen tijd tot December 1907. 
In dien tijd was er altoos ook een assistent bij den Professor 
litterarum en eenigen tijd v66r 1907, 2 assistenten, die ook 
beiden den graad van B.A. hadden. Hieruit zien wij hoe de 
curatoren meer doordrongen werden van de gedachte dat de 
litterarische studien goed rnoeten aangelegd warden, opdat eens 
de theologische student een fundament hebbe, waarop gebouwd 
kan warden. En zeker, wij huldigen deze gedachte en gevoelen 
overeenkomstig den eisch des tijds dat onze predikanten, de 
leidsmannen van ons volk in zoo menig opzicht, goed moeten 
toegerust zijn met wetenschappelijke kennis. 

Niet tang had Professor S. Postma het voorrecht van de 
leiding van den ervarenen Professor theologicus. Van October 
1888 tot Februari 1889 leed de grijze vader aan een emstige 
krankheid en zwakheid. Maar door Gods genade mocht hij 
daarvan weer opgericht worden en van af Februari 1889 met 
nieuwen moed weer al zijne lessen, die nimmer geheel gestaakt 
waren, hervatten. Zoodat in ZEerw's feestrede ter gedachtenis 
zijner 50-jarige Evangeliebediening hij getuigen kon, dat hij 
weer met vernieuwde kracht en moed zonder eenige belemme
ring al zijn werk, niet alleen aan de Theol. School, maar ook 
zijne veelvuldige plichten voor de Kerk in 't algemeen kon 
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betrachten. Deze feestrede werd gehouden te Burgersdorp op 
12 Juli 1890, toen was ZEerw. oud 72 jaar en 6 maanden. 
Niet lang echter mocht hij arbeiden. Aangetast door een hart
kwaal ontsliep hij niet lang daarna op Zondag 28 December 
1890. 

Na den dood van Prof. Postma besloten de Curatoren, 
daar de Synode over eenige maanden zou zitten en door de 
Synode de verkiezing van den Professor Theologicus geschiedt, 
de Syonde af te wachten, en daar er op dat tijdstip geen 
Theologisch student was, werd aan den plaatselijken Curator 
opgedragen het bestuur der School. In de Synode van 1891 
werd Os. M. Postma M.A., tot Professor theologicus verkoren. 
Daar ZEw. na de sluiting der Synode bedankte voor deze 
beroeping, en den Curatoren opgedragen was in dat geval de 
beste voorziening te maken, werd Ds. j. L. Cachet, destijds 
predikant van Steynsburg, als fungeerend Professor aangesteld tot 
de volgende Synode. In die Synode 1894 werd Ds. J. L. Cachet 
verkozen tot Professor en die verkiezing door hem opgevolgd. 
ZEw. nog in den dienst is een waardige opvolger van den stichter 
der. Kerk. Reeds had hij vroegere jaren met wijlen den 
rector gediend-, en in den tusschentijd, terwijl hij weder in 
den evangeliedienst arbeidde heeft hij, zooals hij altoos een 
zeer belezen man was, dien tijd ernstig aangewend in studie om 
zijne kennis op theologisch gebied steeds meer te verrijken. 
En niet alleen op theologisch gebied maar bijna in eenige 
wetenschap kan er nauwelijks iets ter sprake gebracht warden, 
waarin ZEw. niet te huis is. Met zijne veelzijdige kennis is 
de tegenwoordige Professor waarlijk de School tot grooten 
zegen geweesl Tot December 1897 hebben deze Professor 
theologicus en Professor S. Postma gezegend samen gearbeid. 
Lettende op het litterarisch verslag van 1897 was dit zeer 
gunstig overeenkomstig ons getal studenten : 4 passeerden het 
litterarisch examen, 2 het B.A., I Intermediair, 7 Matriculatie, 
en 18 Hooger School. In December 1897 verkreeg Prof. S. Postma 
zijn ontslag, daar hij een beroep naar Middelburg aangenomen 
had. In zijne plaats werden de 2 Assistenten J. A du Plessis en 
P. C. Snijman, beide B.A. zijnde--door de Curatoren verkozen 
tot Professoren, daar de Curatoren ook nu ten uitvoer brachten 
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volgens Synodaal besluit 1897 het idee al lang naar uitgezien 
dat er 2 Professoren in de letteren zouden zijn. 

Zoo ging onze Theologische School gezegend voort tot in 
1899 de treurige oorlog ons alien bekend uitbrak. In dien strijd 
had de Theol. School, juist omdat zij altoos de Afrikaansche 
beginselen voorgestaan had, veel te verduren. Dit blijkt duidelijk 
uit het hier volgend vers!ag van den Rector aan de Curatoren 
in 1902. 

VERSLAG VAN DEN RECTOR. 

Gevolg gevende aan Art. 9 der bepalingen der Synode, 
heb ik hiermede de eer U Eerw. het gewone verslag der 
Theologische School aan te bieden. 

Oat ik dit heden doe met een diep gevoel van dank
baarheid bij de gedachte dat God ons weer de gelegenheid 
geeft :vergadering te houden, kunt gij verstaan. Meer dan 
eenmaal scheen het in de drie jaren, die achter ons liggen, 
alsof Kerk en School zouden ondergaan door het geweld 
der stormen die ons dierbaar land teisterden. De Heere 
heeft ons echter bewaard, en hoe danker de toekornst ook 
nog moge zijn, het is in verlrouwen op Hem, dat wij het 
wagen voort te gaan. 

Voor alle dingen acht ik het noodig u voor te leggen 
een kort overzicht van de Jotgevallen der School sedert 
October 1899. 

Toen de oorlog tusschen het Britsche Rijk en de twee 
Republieken uitbrak, was het getal studenten 30. De studenten 
uit de Z.A.R. en 0.V.S. hoewel niet gecomrnandeerd gingen 
toen naar hunne woningen om in de rijen der burgers 
hunne plaatsen in te nemen. De School werd echter voor
eerst voortgezet. 

De achtergeblevene studenten zonden nu een verzoek in 
aan H.H. Professoren, dat de School zou gesloten warden, 
opdat zij alzoo in de gelegenheid zouden gesteld worden 
naar hunne ouderlijke woningen terug te keeren. 

De Professoren meenden na overleg met de bereikbare 
Curatoren hiertoe geen recht te hebben, maar stelden bekend 
dat zij die wenschten heen te gaan dit konden doen, zonder 
eenigen hinder van onze zijde en dat dit hun niet ten kwade 
geduid zou worden. 
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De occupatie van het d istrict Albert en het dorp Burgers
dorp volgde hierop. Reeds op den 15 November 1899 werd het 
dorp door de commando's van den O.V.S. in bezit genomen, 
en wij meenden toen verplicht te zijn om de School te sluiten. 

Orie studenten vonden nog gelegenheid het District te 
verlaten; de anderen bleven en sloten zich met de beide 
professoren litterarum bij het ambulance corps van het 
roode kruis aan. 

Reeds voor de occupatie was onder Ieiding van Os. L. P. 
Vorster een ambulance corps van het roode kruis gevormd. 
De toestemming van Z.Excl. den Gouverneur der K.-Kolonie 
was gevraagd, maar deze toestemming is ons niet geworden, 
waarschijnlijk doordat de communicatie tusschen Kaapstad 
en Burgersdorp te spoedig werd afgesneden. 

Ondersteund door de bijdragen van alle klassen der inwo
ners van Burgersdorp trok het Ambulance Corps onder 
bestuur van Dr. Werdmuller naar Stormberg Junctie, waar 
het bleef totdat de Burgermacht terugtrok. 

De studenten deden als Ambulance Corps goede dien
sten vooral op IO December 1899 bij den Stormberg slag. 
Hunne diensten werden zeer gewaardeerd. Daar het Ambu
lance Corps de hulp der Professoren ontberen kon, en er 
toch geene klassen konden gehouden worden, hebben de 
professoren zich gedurende dien tijd grootendeels gewijd 
aan het behartigen der geestelijke belangen der strijdenden. 

Met diepe smart moet ik vermelden dat drie onzer stu
denten, de hh. j . Venter,]. Mare en j. Kruger gesneuveld zijn. 

Negen der broeders, nl. de hh. A. du Toit, Chr. Preto
rius; ]. H. Kruger; ]. H. Snijman ; J. Kruger; N. T. v. d. 
Walt: H. Pasch; B. Duvenage en D. Postma, B. A. wer
den krijgsgevangenen. 

Zoover mij nu bekend is zijn slechts de heeren B. Du
venage en D. Postma vrij op dit oogenblik. De heer U. 
Postma bevindt zich nu in Nederland; de heer f. Postma 
is ook in Nederland en studeert aan de Vrije Universiteit 
in de letteren. 

Na de terugtrekking der Vrijstaatsche burgers werd op 
den 1st. April 1900 de School weder geopend. Er waren 
slechts 7 studenten. De Theo!. student W. de Klerk werd toen 
gearresteerd en bracht toen 3 maanden en 20 dagen in de 
gevangenis door. Daarna werd hij onder borgtocht uitgelaten. 



Monument ter gedacbtenis aaa de oud-Studenten en Studenten gesneuveld 
in den oorlog 1899-1902, Potcbefstroom. 
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Hoewel het getal studenten zoo gering was vonden de 
professoren het goed maar weder te beginnen, vertrouwende 
dat het kleine getal we! zoude aangroeien. Dit vertrouwen 
werd niet beschaamd en weldra klom het getal studenten 
weder tot 18. 

In Febr. 1901 werden wij echter weer ernstig in ons 
werk gehinderd. De Commandan t liet mij roepen en zeide 
mij aan, dat alle studenten die van andere districten waren of 
wier ouders niet op Burgersdorp woonden, binnen 24 uren 
het dorp verlaten moesten. Toen ik beproefde een enkel 
woord hiertegen te zeggen werd ik bevolen te zwijgen en 
te gehoorzamen. Weder was het getal studenten terugge
bracht tot 5. 

Op den 5den Maart 1901 werd ik gearresteerd onder 
beschuldiging van Hoog-Verraad. Zes weken bracht ik in 
de gemeene gevangenis door, 13 April werd ik onder 
borgtocht uitgelaten ; 22 Juni verscheen ik voor het speciale 
Hof, doch de zaak werd tegen mij teruggetrokken. Sedert 
dien tijd ben ik niet weer gehinderd. 

In Sept. 1901 werd de Theo!. Student W. de Klerk aan
gezegd om naar K. W. Town te vertrekken, waar hij 6 
maanden en 7 dagen bleef. 

De redenen, die aanleiding gaven tot de verwijdering der 
studenten en tot de latere verwijdering van den Theo!. 
Student W. de Klerk zijn ons nog altijd onbekend. 

Op dit oogenblik telt de School wederom 20 studenten. 
1 in de Theologie; 1 voor het Lit. examen; 1 voor B.A.; 
2 voor het Intermediate; 8 voor Matriculatie en 7 in de 
Junior Matric klas. 

Al de moeielijkheden in aanmerking genomen mogen wij 
dankbaar zijn voor de volgende resultaten: 

In 1900 passeerden 3 studenten het Matriculatie, 1 het 
lntermediair, en 1 het B.A. examen. De laatste passeerde 
met !of. 

Het gedrag der studenten gedurende dien tijd was zeer 
bevredigend. 

Door 's Heeren goedheid mochten studenten en profes
soren over het algemeen eene goede gezondheid genieten 
en heeft zelfs het verblijf in de gevangenis mij niet gedeerd. 

]. L. CACHET, 
Rector. 



In 1902 nam Professor P. C. Snijman een beroep naar 
Steijnsburg aan, en in 1003 vertrok Prof. ]. A. du Plessis naar 
de gemeente Reddersburg. Die 2 Professoren hebben gedurende 
den tijd van hun Professoraat met zegen gearbeid en veel ge
daan tot vooruitgang der School. De Curatoren konden toen 
slechts een Professor vooreerst vinden voldoende aan de eischen, 
alzoo werd Proponent D. Postma B. A. tot litterarisch Professor 
aangesteld en hem de genoegzame assistentie verleend. Daar 
deze Professor in 1904 een beroep aangenomen had naar 
Krugersdorp, werd in zijne plaats benoemd de heer F. Postma 
L.H.C., en werd in 1906 bij hem gevoegd de tweede Professor 
in de Mathesis, de heer P. Duvenage B.A. (Sc). Deze 2 Profes
soren arbeiden heden nog aan de School. Daarenboven werd 
er nog bij hen gesteld een Docent in Nederlandsch en Geschie
denis, de heer J. Kamp ; en was er buitendien ook steeds een 
assistent voor het Engelsch J. van der Walt, lnterm. B.A. 

Inmiddels zijn we gekomen tot den tijd van de verplaatsing 
van de Theol. School van Burgersdorp (K.K.) naar Potchefstroom, 
Transvaal. Al vroeger waren er stemmen opgegaan voor de 
verplaatsing der School naar de Z. A. R. Die stemmen werden 
sterk in den bloeitijd der Z. A. Republiek, toen in de Z. A. R. 
de Hollandsche taal krachtig hare juiste plaats innam in ons 
schoolwezen. Men gevoelde hoe goed nationaal de Professoren 
ook waren, en hoe krachtig men daar ook ijverde voor de 
Hollandsche taal, in de omgeving waarin de School zich bevond 
stond zij als het ware alleen met hare beginselen. Alreeds in 
1894 werd volgens beschrijvingspunten behandeld verplaatsing 
der Theol. School in 't bizonder naar Pretoria. Om verschillende 
redenen achtte de Synode het toen niet wenschelijk, maar stelde 
andere plannen voor om te gemoet te komen aan de bezwaren 
die oorzaak geven zouden tot verplaatsing. Sedert dien tijd was 
de zaak van verplaatsing een onderwerp van gedurige bespre
king. Het bleef destijds een ondcrwerp van gesprek. En het 
was zeer goed dat de zaak eenige jaren een onderwerp van 
discussie bleef, want plotselinge uitvoering van dit idee zoude 
onrust in de Kerk veroorzaakt hebben. 

En wonderlijk na den oorlog-toen de Transvaal grooten
deels v~rwoest was-en destijds het onderwijs onder het Engelsche 
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Bestuur grootendeels Engelsch was-toen openbaarde zich nog 
krachtiger het idee, de Theologische School moet verplaatst 
worden naar de Transvaal om hier een krachtig bolwerk voor 
het bestand van taal en volk te vormen. Aan Pretoria werd nu 
niet gedacht als vroeger, want in de omstandigheden destijds 
waren we te arm daarvoor. De ijverige predikant van Potchef
stroom, Dr. J. 0. du Toit, opperde de gedachte van Potchefstroom, 
zag uit naar gelegenheid aldaar, en daarna beijverden hij en 
Os. P. Postma van Pretoria zich om verdere plannen te maken 
en gelden bijeen te brengen voor de verplaatsing, om met een 
gegrond voorstel op de Synode te komen. Na een debat van 
3 dagen werd eindelijk door de Synode van 1894 te Middelburg 
het voorstel van verplaatsing aangenomen. Volgens dat besluit 
zijn de Curatoren onmiddellijk aan 't werk gegaan en mochten 
gelukkig alle moeielijkheden overkomen. In datzelfde jaar werd 
de bouw van Theologisch Schoolgebouw en Professorswoning 
ten uitvoer gebracht en op Januari 1905 111ocht de plechtige 
opening van het nieuwe Theo!. Schoolgebouw te Potchefstroom 
plaats vinden. Die gebeurtenis werd in het Kerkblad beschreven 
als volgt: 
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OPENING DER THEOL. SCHOOL. 

Jnteressante oogenblikken waren aan de opening voor
afgegaan. Eerst arriveerde Prof. F. Postma; daarna de 
studenten - de cen na den ander. Aan de roode baatjes en
mutsen der studenten rnerkte het publiek van Potchefstroom 
alras dat een vreemde soort menschen hun plaats onder ons 
hadden ingenomen. Eindelijk kwam ook de grijze rector, 
Prof. Jan Lion Cachet, na een buitengewoon voorspoedige 
reis aan. 

Er zou ook Algemeene Vergadering zijn en de afgevaar
digden lieten niet op zich wachten. Van de Curatoren
want een Curatorenvergadering moest worden gehouden
was er niemand afwezig: Uit de Kaap-kolonie Di. L. P. 
Vorster, P. C. Snijman B. A. en T. Hamersma; uit de 
0. R. K. Di. L. J. du Plessis en W. Postma; uit de T rans
vaal Ds. P. Postma B. A. en Dr. J. D. du T oit. 



De gemeente was in grooten getale opgekomen en Zondag 
morgen sprak Prof. Cachet in een eivolle kerk. 's Avonds 
was in een ure des gebeds met het oog op de opening de 
pastor loci aan het woord. In zijn inleidend woord kon 
spreker de vrees niet onderdrukken dat de Transvaal eens 
dezen rijken zegen onwaardig mocht worden. Hij beval 
daarop de School Gode en Zijne genade aan. 

's Maandags om 9 uur stroomde het naar de School
gronden. Voor het Schoolgebouw stond een zwarte drom 
van menschen, waaronder vele belangstellenden van andere 
kerkgenootschappen. Er werd gezongen en gebeden en de 
praeses der Curatoren, Ds. P . Postma, staande tusschen 
de pilaren van den ingang sprak, nadat door den voorzitter 
der bouw-commissie de sleutel was overhandigd, een 
krachtige openingsrede uit. Hij wees op het kleine, reeds 
verouderde kerkgebouw, thans bijna in het niet wegzinkend 
naast het veel grootere, nieuwere en sierlijke kerkgebouw. 
In dat verachtelijk gebouwtje werd het besluit tot stichting 
eener Theo!. School genomen. Thans was dat besluit pas 
goed uitgevoerd en wel op dezelfde plaats waar het ge
nomen werd: voor het eerst hebben wij een gebouw. Maar, 
vervolgde spreker, de inwendige groei moet gelijken tred 
houden met den uitwendigen vooruitgang; niet alleen in 
zake de Theologie maar ook in die der Letteren en Mat
theses. De stichter der Kerk voelde dadelijk de behoefte 
van een litterarisch departement naast het theologische. 

Het gereformeerd beginsel moet heel de wetenschap · be
heerschen en bevruchten. Onze jonge mannen die in andere 
vakken dan de theologische studeeren, moeten onuer invloed 
van dat beginsel opgeleid worden, anders zijn zij voor de Kerk 
verloren. Spreker had er ondervinding van. Hij studeerde 
Letteren en Matheses in een vreemde omgeving en niet 
onder bezieling en besturing van de Gereformeerde grond
gedachte. Vandaar dat hij naar den mensch gesproken voor 
de Kerk verloren was en eerst wonderlijk door God moest 
teruggeleid warden. 

Na de plaatselijke bouwcommissie, de hh. Dr. J. D. du 
Toit, W. Gouws, P. j. Schutte, G. P. Schoeman en C. J. 
Labuscagne bedankt te hebben, sloot hij zijne rede. 

Aan het woord kwamen nu de correspondenten der O.R.K. 
en Kaap-kolonie, Di. W. Postma en P. C. Snijman, die de 
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Transvaal van harte gelukwenschten met de School en het 
in de studenten prezen dat zij niet zoo karakterloos waren 
om de School bij haar verplaatsing vaarwel te zeggen en 
naar andere stichtingen te gaan. 

Een kort woord werd ook uit den mond van den rector 
vernomen. Hij wees op het klein begin der School. Een 
schoolgebouw hadden wij nooit. Dit is het eerste. Het 
waren meestal achterkamertjes en private huizen die voor 
dit doe! dienden. Helder stond hem voor den geest hoe de 
School te Burgersdorp geopend werd, waaraan nog de 
overleden broeder Schutte dezer gemeente meedeed. Hij 
beval de School in de voorbidding en liefde der gemeenten 
aan. Vee! had hij persoonlijk, veel hadden de studenten 
van de gemeente Burgersdorp ontvangen en genoten. Moge 
dat hier ook zoo zijn. 

De praetor der studenten, de heer J. H. Kruger, wilde 
hunnerzijds niets beloven. Van de zijde der gemeente 
vroeg hij echter voor de studenten een plaats in haar 
genegenheid en liefde. 

Nu zong men Ps. 90: 9, waarna de gebouwen be
bezichtigd werden, die door den Johannesburgschen con
tractor den heer Meischke aangenomen en in tijds opge
leverd werden. Allerwege hoorde men met tevredenheid en 
zelfs met !of gewagen van het bouwwerk dat gedaan is. 

De onkosten van die gebouwcn werden gedragen door 
vrije inschrijvingen van de gemeenten van Transvaal. Alles zoude 
afbetaaJd zijn, ware het niet dat het later ook nog noodig be
vonden werd een logieshuis te bouwen, en dat in de tegen
woordige slechte tijden de gebouwen te Burgersdorp nog niet 
konden verkocht worden. In het eerste jaar ging het wegens 
al de veranderingen, tengevolge van de verplaatsing, niet zoo 
voorspoedig met den gang van het onderwijs, maar nu alles in 
geregelde doen is, mochten we ons verleden jaar verblijden 
over den gelukkigen uitslag van de staatsexamens afgelegd 
door onze studenten. Thans is ons getal studenten zoowat 30, 
hetwelk bevredigend is naar den aard onzer inrichting. Ook is 
er te Potchefstroom weer eene voorbereidingsklas in verband 
met de School gesticht. Wij vertrouwen, dat hieruit gestadig, 
zooals alles gegaan is in de geschiedenis der School, een dege-
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lijke voorbereidingsschool tot stand gebracht za1:·worden. De 
curatoren zijn dan ook bezig plannen te beramen ecn voorbe
reidingsschool te bouwen, en vertrouwen ook hierin op de hulp 
der gemeenten. 

Ons overzicht van de geschiedenis der School dringt ons 
tot dankbaarheid, maar versterkt ook ons in het vertrouwen 
dat God, die geholpen heeft ons ook in de toekomst zal on
dersteunen tot verheerlijking Zijns Naams. Amen. 

P. POSTMA. 
Heidelberg. 
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DE ZENDING DOOR 

os- D. POSTMA, B.A. 



DE ZENDING TE HUMPATA. 

ll
E zending te Humpata is 'n zaak die in 't biezonder de 
aandacht van de Kerk verdient, daar dit bepaald een 
arbeid is, die door de Koning der Kerk aan onze Kerk 

is opgedragen. 
Toen onze mensen de woestijn doortrokken, werden zij 

vergezeld door verscheidene van hun bedienden, die de geva
ren en moeilikheden van de reis medemaakten, en die getrouw 
hun werk bleven verrichten. Onder deze waren er ook, die met 
het Evangelie bekend waren, en door het verblijf met de trek
kers er steeds meer bekend mede werden. Toen nu in '81 Prof. 
Jan Lion Cachet te Hurnpata eene gerneente stichtte, vond hij 
daar die kleurlingen, die alien Afrikaans spraken. Ook met die 
kleurlingen werd er door hem gehandeld en beloofde hij ook 
voor hen iets te doen. Ongelukkig bleef de gemeente te Hum
pata Jang zonder leeraar, zodat eerst door Ds. D. Postma, die 
naar Humpata vertrok, de zaak kon worden opgevat. 

Deze begon dan ook spoedig na zijn aankomst de gekleur
den te verzarnelen, en hield op l Januari 1800 met de mans
personen onder hen 'n vergadering. Hij deed dit in overleg 
met de kerkeraad en gemeente aldaar. De kerkeraad en ge
meente besloten ook de muren van het oude kerkgebouw tot 
beschikking van de gekleurden te stellen, en geld te verzame
lee om dak en andere zaken in orde te brengen. T oen hier die 
tijding aankwam, werd voortgekollekteerd en het geld opge
zonden. Ongelukkig werd Ds. D. Postma zo krank dat hij 
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moest terugkeren en zo werd het werk onder blanken en ge
kleurden weer gestaakt. Toen Os. L P. Vorster de gemeente 
bezocht, hield hij een en andermaal dienst voor de gekleurden. 
Men was toen begonnen met het bouwen van een kerkje, doch 
het was nog niet voltooid, de handen w_aren slap geworden. In 
zijn verslag aan de commissie zegt hij het volgende: 

,, Voor zendingwerk onder de heidenen bestaat er te 
Humpata ' n schone gelegenheid. In de onmiddelike nabij
heid van Humpata wonen duizenden onbeschaafde kaffers, 
die nog geheel onbekend zijn met het Evangelie. Dan be
staat er ook te Humpata 'n kleine bevolking van gekleur
den, die als dienstboden met onze mensen uit de Trans
vaal gekomen zijn, maar nu voor het grootste gedeelte 
onafhankelik zijn geworden. Zij alien spreken en verstaan 
goed ons Kaaps-Hollands. Op hun eigen begeerte heb ik 
een paar malen voor hen dienst gehouden. Men kan be
ginnen met hen tot 'n gemeente te stichten, en dan uit 
hen enigen tot godsdienst-onderwijzers op te leiden om 
onder de andere heidenen te gaan arbeiden. Op die wijze 
zal de gekleurde gemeente te Humpata niet alleen spoedig 
aangroeien, maar zullen er ook spoedig meer gemeenten 
ontstaan. Naar mijn beschouwing zal als er weer een 
leraar naar Humpata gezonden wordt, hem hieromtrent 'n 
bepaalde opdracht moeten gegeven worden. 

Zo bleef de zaak totdat Ds. C. J. H. Vorster in 1894 naar 
Humpata vertrok. Hij werd vergezeld door de heer P. Biewinga, 
die als onderwijzer zou werkzaam zijn. Deze wijdde zich enige 
tijd aan het zendingswerk, doch keerde spoedig naar Nederland 
terug. Hij bleef echter daar niet lang en vatte na zijne terug
komst het werk weder op. Zijn werk was zeer gezegend. De 
toen bestaande zendingskommissie had dan ook ten volle vrij
moedigheid 'n beroep op de gemeenten te doen om hem te 
onden-teunen. 

In 1899 werd er een stuk grond gekocht te Chipora nabij 
het dorp Humpata. Reeds had Ds. J. Vorster daar een kerkje 
Iaten bouwen. Heel wat van de kosten werd door de gekleurde 
gemeente bijeengebracht. De gekleurden vormden nu daar 'n 
kolonie ; zodat er nu beter onderricht kon gegeven worden. 
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Spoedig bevond men, dat het noodzakelik was dat de 
sakramenten zouden worden uitgereikt. Humpata had toen geen 
predikant. Br. Biewinga, die te Kampen, aan de Vrije Universi
teit en in Duitsland in de Theologie had gestudeerd, deed 
aanzoek om als leraar van de Geref. Kerk geeksamineerd en 
geordend te worden. De kuratoren vergadering stemde dit toe. 
De eksamen papieren werden aan Ds. Vorliter medegegeven, 
die Hurnpata zou bezoeken, en dan zouden d~ antwoorden door 
de kuratoren beoordeeld worden. Dit was het laatste werk 
door Ds. J. Vorster voor zijn dood verricht. Die papieren werden 
door Mevr. de Wed. Vorster medegebracht, maar het duurde 
meer dan drie jaren, eer zij konden worden nagezien. De oor
log was uitgebroken en alles stond stil. 

De zendingskommissie kwam door de oorlog in de grootste 
moeilijkheid. .Niets kwam in, en het was onmogelik om de 
beloofde ondersteuning aan de zendinggemeente te geven. Doch 
de Heere gaf uitkomst. De Kerken in Nederland en Amerika 
sprongen bij. Dr. A. Kuyper en Ds. Keizer verzamelden gelden, 
zodat er geen gebrek geleden werd. Dat wij steeds dankbaar 
die hulp gedenken, behoeft niet gezegd te worden. Onze harten 
werden er door verkwikt en versterkt. 

Zodra er vrede kwam werden de eksamen papieren van 
Br. Biewinga nagezien en de kuratorenvergadering liet hem toe 
als proponent. In 1903 bezocht Ds. T . Hamersma de gerneente 
te Humpata. Volgens opdracht der Algem. Vergadering werd 
Br. Biewinga tot predikant geordend, zodat de zendinggerneente 
behoorlik kon bediend worden. De gekleurde gemeente bestond 
toen uit 120 a 130 personen. 18 bejaarden en 16 jongeren maakten 
zich gereed om belijdenis te doen. De kerkeraad van Humpata 
besloot toen in zijn vergadering van 23 Mei 1903 het volgende 
met betrekking tot de · zendinggemeente. ,,Zodra bij deze ge
meente belijdenis des geloofs afgelegd is, en de doop bediend 
is, zal er 'n kerkeraad, vooreerst bestaande uit een of twee 
gekleurde ouderlingen en indien nodig uit een of twee ge
kleurde diakenen, door de gekleurde mans lidmaten te worden 
gekozen. Bij voorkomende rnoeielikheden, als censuurzaken, 
zal Ds. Biewinga de hulp van de kerkeraad van Humpata 
inroepen, die dan een of meer ouderlingen zal afvaardigen 

GEDENKBOEK 10. 145 



om in de kerkeraad van de zendinggemeente zitting te nemen." 
Weldra kreeg de zendingskommissie bericht dat 29 personen 

gedoopt waren en aan 34 kinderen ook het bondszegel was 
bediend. De gekleurde gemeente groeide aan. 

In 1905 werd er ook 'n zendingsarbeid begonnen te Hanha 
waarvan wij niet vele biezonderheden weten. De kosten aan 
dat werk verbonden werden door de gemeente aldaar gedragen. 

Toen de gemeente te Que gesticht werd beriep zij Ds. Bie
winga tot haar leraar, die meende het beroep te moeten aan
nemen, zodat de zendinggemeente weer zonder leraar was. 

In 1907 rapporteerde Ds. P. C. Snijman, die Humpata had 
bezocht, het volgende: 

,,De indruk, die men in die gemeente, (tellende 113 Ieden) 
krijgt, is een weldadige, en men kan merken dat deze kleur
lingen zeer sterk onder de invloed van onze mensen 
geweest zijn. 

De algemene toon van hun godsdienstig leven maakt 
evenzeer indruk. Dronkenschap, hoererij en diergelijke zijn 
zeldzaarn en stellen deze gemeente niet beneden het peil 
van het gewone in enige onzer blanke gemeenten. Slechts 
een onecht kind werd er ten doop gepresenteerd en we! 
als een uitzondering. Oat Os. Biewinga, indertijd onze 
zendingleraar aldaar, met grote zegen heeft gearbeid, wordt 
door allerlei geopenbaard. 

Er is echter gevaar dat onze Kerk deze gemeente ver
liezen kan. De zaak is deze. Het plekje waar zij woont 
begint tegen te vallen. De vijf a zes stromen, waarbij die 
lieden getimmerd hebben, zijn tot twee gedaald. Hun bestaan 
wordt daarom zorgvol. Hun voorman, Veer, is in dienst 
bij een Engelse maatschappij, die 'n spoor bouwt van 
Lobito Baai naar het meer Tanganyika. Veer zou binnenkort 
terugverwacht worden en rapporteren. Indien zijn rapport 
gunstig is, neemt hij de tocht naar de Engelsen op. Zo 
kon onze zendinggemeente verlopen en buiten ons bereik 
vallen." 

Zover wij weten is dit nog niet geschied. 
Op dit ogenblik is er ' n onderwijzer en oefenaar aange

steld, namelijk: Br. Manning, 'n Nederlander die geregeld gods-
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dienstonderwijs geeft en schoolhoudt. De sakramenten worden 
door Ds. Pasch bediend. 

Wat de toekomst van die gemeente zijn zal kunnen wij 
niet zeggen, doch wij zijn er van overtuigd, dat, Hij die ons 
in die gemeente zo gezegend heeft, ons ook de middelen en 
de man geven zal om het werk voort te zetten; indien namelik 
ons gebed en onze a rbeid voor die gemeente niet verslappe. 

DE ZENDING GEMEENTE TE VENTERST AD. 

Wonderlik is de weg van Gods Voorzienigheid, ja waarlik 
Hij is niet gebonden aan tijd of plaats ! Wie onzer had kunnen 
denken dat op zulk 'n afgelegen stil plekje als Venterstad, zes 
mijlen ten zuiden van Groot Rivier in 't Distrikt van Albert, K.K., 
onze Kerk 'n gelegenheid zou krijgen iets in de Iijn van Zen
dingwerk te doen ? 

In 't jaar 1895 kwamen enige Basutoes tot de Leraar van 
onze Kerk aldaar, Os. W. J. Snijman, om door ZEerw. bediend 
te worden, omdat zij klaagden door het Wesleyaanse Genoot
schap, dat hunne geestelike belangen vroeger behartigde, 
overheerst te worden. Daarbij kwam nog, dat men het op 
nationale gronden niet best met elkander vinden kon, omdat in 
de Wesleyaanse Gemeente ook vele Tamboekies warcn. Ds. Snijman 
begon dadelik hun het Evangelie te verkondigen en de Gerefor
meerde leer werd door de Basutoes omhelsd. Zelf huurden zij 
'n stoor om alzo de prediking van Gods Woord te genieten, 
totdat zij op 24 Mei 1896 met 'n 59tal lidmaten als de Geref. 
lending Gemeente te Venterstad gesticht werden. In Febr. 1896 
benoemde de Kerkeraad van onze Gemeente te Venterstad 'n 
Kommissie uit hun midden om toezicht op de lending Gemeente 
te houden en dan op etke Kerkeraadsvergadering te rapporteren. 

Ds. S. kon echter alles zelf niet behartigen. Gelukkig werd 
er spoedig hulp gevonden. 'n Stinde lidmaat van ZEerw.'s Ge
meente, Frans Kruger, 'n broeder met grote begaafdheid, ver
klaarde zich gewillig om de godsdienstoefeningen te leiden en 
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de kinderen in de Christe!ike leer te onderwijzen. De Sacramen
ten werden, gelijk nu nog, door Os. S. bediend. Alie tuchtza
ken werden door de Korn. van de Kerkeraad onzer Gemeente 
samen met de Voormannen der Zending Oemeente behandeld, 
die dan ook hielpen de tucht uit te oefenen. 

Op 28 Mei 1897 besloot de K~rkeraad van onze Gemeente 
erf No. 330 aan de lending Gemeente voor 'n kerkje af te 
staan ; dit kon de Kerkeraad gemakkelik doen, daar hij tot van 
daag toe eigenaar is van de dorpsgronden. £50 van de kosten 
van het kerkje werden door onze toen in dienst zijnde Predikanten 
bijgcdragen. Voor het overige maakten de gek\eurde \idmaten 
zelf de stenen en deden verder al het metsel- en timmerwerk. 
Over het geheel genomen ziet hun kerkje er nogal goed uit. 

Sinds de Gemeente gesticht is hebben 24 al belijdenis des 
geloofs afgelegd, en dat in onze taal en uit dezelfde boeken 
die onze catechisanten gebruiken. Zij worden daartoe opgeleid 
door Br. Kruger, die ons verzekert dat er bij hen 'n grote lust 
is om te leren, niettegenstaande zij het zeer moeilik hebben om 
tijd te vinden, daar velen van hen overdag als huurlingen 
moeten werken. Br. K. heeft er sommigen van boven de 25 
jaar, wel 'n bewijs van hun dorst naar geestelike kennis. Zij 
worden in de school dan ook geleerd om op onze wijze de 
Psalmen te zingen. Oat hunne schone stemmen, zuiver en vol 
van de invloed van onze heldere Z. Afrikaanse lucht, melodieus 
klinken, en hun zang bezield is met ware geestelike opgewekt
heid en alzo 'n hemelse effekt op de hoorder maakt, getuigt 'n 
ieder die hen hoort zingen. Zingen is altijd mooi, maar zo mooi 
als wat onze Basutoes op Venterstad zingen kunnen en dat 
nogal onze Psalmen, 't is om naar te luisteren ! Br. K. die nu 
al 13 jaar aan hen arbeidt, geniet ook op dit gebied 'n grote 
zegen. 

Van de 56, die sinds de stichting van de Gemeente al ge
doopt zijn, zijn er 13 op hun eigen belijdenis gedoopt. Os. S. 
en Br. K. verzekeren ons dat censuurzaken in de Gemeente 
zeer zeldzaam zijn, en zo is hun zedelik en godsdienstig ge
voel al ontwikkeld dat zij nu hun eigen Kerkeraad hebben. De 
namen der eerste Ouderlingen zijn : J. Louw en M. Meintjes, en 
der Oiakenen: Nehemia jesaja en J. Olifant. 
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Behalve de kosten aan een plaatselike Gemeente verbonden 
en vooral aan hunne lichten, nogal ' n aanzienlik bedrag omdat 
de diensten en de school meestal 's avonds zijn, dragen zij 
nog £ 15 jaarliks bij tot ' t onderhoud van Br. K., die verder 
door de Synodale l ending Korn. gesalarieerd wordt. 

M.e.w. kan gezegd worden, dat onder de tactvolle leiding 
van Os. W. J. Snijman en door de bekwame ijver van Br. Frans 
Kruger een goed werk onder de gekleurden te Venterstad ge
daan wordt, 'n werk dat de steun en de voorbidding van onze 
ganse Kerk verdient. 

HET lENDINGWERK TE PRETORIA. 

Ook in onze Gemeente te Pretoria, Transvaal, heeft Christus 
het hart van Br, P. Bos, ouderling aldaar, bewerkt om te ijveren 
Zijn Bevel aangaande de lending uitvoerbaar te maken. Jaren
lang arbeidt die Br. al om daar iets tot stand te brengen. lelf 
gaat hij rond om de maandelikse bijdragen van onze lidmaten 
in te vorderen. Op die wijze is er al bijeengebracht £174-1-0. 
Hiervan is gezonden aan de Algemene Zendingkas onzer Kerk 
£30; aan diverse onkosten werd besteed £3-10-0, zodat er 
thans in die Gemeente voor lendingwerk 'n bedrag van £ 140-11-0 
voorhanden is. De Kommissie ter behartiging van 't lendingwerk 
aldaar, n.I. Dr. S. 0. Los, Voorz.; H. B. K. Herman, N. D. v. d. 
Reyden en P. Bos, heeft op 22 Augustus 1908, de volgende 
voorstellen aan de kerkeraad van Pretoria voorgelegd, die in 
beginsel door de kerkeraad goedgekeurd zijn :-

De kerkeraad spreke tans uit: 

(a) Oat het de roeping der Geref. Gemeente alhier is de 
kaffers, die bij de leden onzer Kerk inwonen, met het Evangelie 
bekend te maken, en dat dit ons eigen terrein is waar geen 
andere Kerk zeggenschap uitoefent; 

( b) dat deze inwonende of omwonende kaffers vooralsnog 
niet met het Evangelie te bereiken zijn door prediking in 'n 
eigen 19kaal, maar alleen door rondgaande arbeiders; 
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( c) dat de kerkeraad van oordeel is dat onze kaffers ' t 
best kunnen bereikt worden door helpers van hun eigen taal in 
eigcn kleur, onder de leiding van daartoe door de kerkeraad 
aangestelde Broeders der gemeente; 

( d) dat de kerkeraad om b.g.m. redenen allereerst het werk 
der opleiding ter hand neemt, en Br. P. Bos, mits hij zijn ambt 
als ouderling ter beschikking stelt in de kerkeraad, aanstelt als 
eerste lendingleeraar op nader overeen te komen voorwaarden; 

( e) dat de kerkeraad zal omzien naar geschikte leerlingen, 
die aan Br. B. kunnen warden toevertrouwd, en die wat kost 
en inwoning betreft voor rekening komen van de lendingkas 
dezer gemeente; 

(/) de kerkeraad benoeme een permanente lending Korn., 
bestaande uit 5 leden van de kerkeraad, met de predikant als 
Voorz., welke de tansbe~taande Financiele Korn. zal vervangen, 
en wier taak zal zijn : 
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l) Het bewerken van de !eden der gemeente tot 'n 
wekelikse of maandelikse bijdrage voor het werk der 
lending ; 

2) het beheren en administreren van de financieen; 
3) het toezicht houden op de uitvoering van alle kerke

raadsbesluiten met betrekking tot het werk der lending. 



DE GEMEENTEN IN ANGOLA, POR
TUGEESCH WEST-AFRIKA DOOR 

PROF. JAN LION CACHET. 



1~11 
ONZE GEMEENTEN IN ANGOLA, PORTUGEESCH 

WEST AFRIKA. 

EN ons overzicht van de geschiedenis onzer Kerk hebben 
wij geen melding gemaakt van de werkzaamheden 
waartoe wij als Kerk geroepen werden in de Provincie 

Angola in Portugeesch West-Afrika. Verschillende omstandighe
den en vooral de droevige scheuring, die nu in de gemeente 
van Humpata heerscht, deden ons huiveren om iets er van te 
schrijven; maar toch gevoelden wij, dat wij daardoor de Kerk 
onrecht zouden aandoen als wij de vele opofferingen, die de 
Kerk zich in de afgeloopene jaren voor die gemeenten getroost 
heeft, zouden vergeten. Ouk in dat werk was moeite en strijd 
en- zegen. 

Die de geschiedenis van den trek naar Angola wil leeren 
kennen, verwijzen wij naar het werkje van Ds. D. Postma, ge
titeld: De Trekboeren te St. j anuario, Hum pa ta. In dat werkje 
wordt de trek uitvoerig beschreven en vele oorspronkelijke 
brieven en documenten gegeven, die voor de latere geschied
schrijvers van groote waarde zullen zijn; met het oog op het
geen daar te vinden is, kunnen wij wat den trek aangaat met 
eenige korte mededeelingen volstaan en ons meer bepalen bij 
hetgeen door onze Kerk daar verricht is. 

In het jaar 1875 besloten eenige Transvaalsche boeren de 
Z. A. Republiek te verlaten en in het Westen een ander ver
blijf te zoeken. Men had geen bepaald land in 't ·oog, maar 
meende en dat niet ten onrechte, dat boven aan de Zambesi 
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wel geschikte streken te vinden zouden zijn om zich neder te 
zetten. Als echte pioniers stoorden zij zich er weinig aan waar 
zij zouden aanlanden, maar gingen zonder veel er over te 
denken de woestijn in. Daar de heer G. ] . S. v. d. Merwe als 
hoofd optrad, wordt die trek gewoonlijk de Van der Merwe 
trek genoemd. Deze trek bestond uit 8 huisgezinnen. Voordat 
zij de woestijn introkken werden zij bezocht door Ds. L. ]. du 
Plessis, toen leeraar van Rustenburg, en door dat bezoek gees
telijk gesterkt gingen zij op weg. 

De moeilijkheden van het ,,Dorstland" zouden een gewoon 
reiziger spoedig hebben afgeschrikt <loch onze trekkers, hoewel 
er heel wat vee verloren werd, en door uitputting stierf, gingen 
voort en kwamen eindelijk te Rietfontein in Damaraland aan. 
Daar werd vooreerst halt gehouden. Men besloot echter later 
meer noordwaarts te gaan, omdat water in Damaraland schaars 
was. 

Damaraland was in <lien tijd nog niet onder Duitsch Bestuur. 
T oen de tijding in T ransvaal aankwam, dat de eerste trek 

het Dorstland gelukkig was doorgekomen, waren er aldaar velen, 
die vroeger door de gevaren van den trek afgeschrikt waren, 
gereed om nu de zaak te beproeven, te meer daar donkere 
wolken over de Transvaal samenpakten. De Britsche Regeering 
begon wederom het oude spel, en tastte de onafhankelijkheid 
der Republiek aan. Voordat die tweede trek dan ook de woes
tijn inging, was Transvaal geannexeerd. 

Die tweede trek was veel grooter dan de · eerste. Hij be
stond in Februari 1877 uit omtrent 300 zielen. Men kwam voor
eerst te zamen bij Krokodil Rivier en wachtte daar op gelegen
heid om het Dorstland door te gaan. Het grootste bezwaar was 
toen de vrees om zonder kerk en leeraar te worden. Om dit 
te verhinderen besloten de trekkers een leeraar te beroepen om 
met hen mede te gaan, en Os. Jan Lion Cachet, toen leeraar te 
Philipstown, werd beroepen. Voordat deze eenig antwoord geven 
kon, voelde hij zich verplicht de trekkers eenige vragen te 
doen, en wet met betrekking tot slavernij, het verkrijgen van 
grond en de plaats waarheen zij eigenlijk wilden gaan. Op die 
vragen kreeg hij het volgende antwoord, dat wij hier letter
lijk geven: 
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Aan de Eerwaarde Heer } an Lion Cachet. 

Eerwaarde Heer, 

Met deze wensch wij onzen welstand van gezondheid 
door des Heeren zegen en wensch het van u ook te mogen 
hooren. Eerwaarde Heer, met deze geef wij u te ken, dat 
wij u brief aan ons gereg op den 5de December ontvang 
heeft in veel genoegen, en wij ziet in u schrijven, dat u 
ons drie punten vraag. Wat u een punt aangaat, de kerk
raat met de gemeente zijn gevoelen is om geen slavenhan
del te drijf. 

De 2e punt is dat wij niet met de mening is eenige 
grond op onwettige wijze te neemen, maar wet op wettige 
wijze zien te verkreegen, de 3e punt is nog onbepaalt hoe 
ver, maar waar de Heere ons een plek toe schik zal 
wij blijven. 

Wij blijf met achting u broeders in den Heere. Amen. 

get. P. J. DU P REES, 
j. J. HAMMAN, 

S. j. KRUGER, 
G. J. KRUGER, 

Ouderl. 

" Diaken. 

" 

In Februari 1877 werden de trekkers, die toen in vijf lagers 
tangs Krokodil Rivier stonden, buiten het grondgebied der Z. A. 
Republiek, door Os. Ian Lion Cachet bezocht. Deze stichtte 
daar eene gemeente, in de hoop dat zijn werk door de Algem. 
Verg. of door de Synode zou goedgekeurd worden. Deze ge
meente kreeg toen den naam van : "De trekkende Gemeente der 
Geref. Kerk van Zuid-Afrika." De ouderlingen en diakenen, die 
zich bij de trekkers bevonden, bleven werkzaam, en nog een 
ouderling en een diaken werd bij verkoren. Alles werd zoo 
goed mogelijk geregeld. 

In eene gemeentevergadering werd nu het beroep ter 
Sprake gebracht. Os. Lion Cachet verlangde dat men een wagen 
en trekvee tot zijne beschikking ZOU Stellen en bovena( een Of 

meer mannen om hem te helpen over het pad te komen. Hij 
was wel al geruimen tijd in Afrika en niet geheel onhandig, 
maar zag toch geen kans om zonder hulp de reis te onderne-
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men; te meer, daar hij juist toen erg ziekelijk was. De ge
meente zag echter geen kans om zijn verzoek toe te staan, 
daar niemand kon gemist worden en een ieder bekwaam man 
voor zijn eigen wagen moest zorgen. Er waren ook andere 
zwarigheden, maar de genoemde was de voornaamste. Na rijp 
beraad, besloot men om maar vooreerst zonder leeraar voort te 
gaan en zoodra men een rustplaats gevonden had, een plan 
voor geregelde bediening te maken. Os. Lion Cachet beloofde 
dan te doen wat hij kon. 

Zoo ging men uiteen, na elkander aan 's Heeren hoede 
aanbevolen te hebben. 

Die tweede trek was zeer ongelukkig. In het Dorstland 
verloor men bijna al het vee door gebrek aan water, en het 
lijden der menschen, vooral dat der vrouwen en kinderen, was 
ontzettend. Eindelijk vond men water en zond men boden naar 
de broeders van den eersten trek, die voort ter hulpe snelden 
en de overgeblevenen van den ondergang redden. 

Van toen af hoorden wij van de trekkers niets. Slechts nu 
en dan kwamen er geruchten, die zeer onzeker waren, zoodat 
de Kerk niets anders kon doen dan wachten. 

Door de Synode van 1879 werd het werk door Ds. Lion 
Cachet aan Krokodil Rivier gedaan goedgekeurd, en eene com
missie werd benoemd om de geestelijke belangen der trekkers 
te behartigen. Ook werd besloten een leeraar te zenden om ze 
te bezoeken, en de kosten daartoe te vinden uit vrijwillige bij
dragen der gemeente. Waar de trekkers eigenlijk waren, wist. 
men niet. Al wat men wist, was dat zij ergens in het Westen waren. 

In 1880 ontving Os._ Jan Lion Cachet een schrijven van den 
heer Erickson, een welbekende handelaar en olifantsjachter in 
Damaraland. Deze beschreef de vreeselijke nood en armoede, 
waarin de trekkers zich in Damaraland bevonden. Te gelijker
tijd kregen ook andere personen brieven, die in de nieuwsbla
den verschenen en het medegevoel van het algemeen publiek 
opwekten.-

De Paarl was alweer het eerst in het veld. Eene commissie 
werd gevormd voornamelijk door de bemoefingen van de heeren 
Du Toit, uitgevers van ,,Di Patriot." Deze schreven aan Ds. C. 
om over te komen en plannen te beramen om de trekkers te 
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helpen. De kerkeraad van Philipstown gaf hem drie weken 
verlof, en hij vertrok naar de Paarl. Daar bevond hij dat in 
Kaapstad ook eene commissie gevormd was, dat de Regeering 
ook zoude helpen, en dat er eene algemeene collecte was uit
geschreven. Een schip met allerlei benoodigdheden werd toen 
naar de Westkust gezonden. Men -meende te Fort Rock te kun
nen landen en _Damaraland in te gaan. Os. C. kreeg verlof 
om op eigen kosten als passagier mede te gaan. De poging om 
te landen mislukte en men keerde naar Walvisch Baai terug. 
Vandaar werd de heer Haybittel gezonden naar de trekkers. 
Os. C. wilde we! medegaan, doch het paard dat hij van Kaap
stad had medegebracht, had zich bezeerd en de Engelsche 
autoriteiten konden, maar wilden niet helpen. Hij moest toen 
terugkeeren. Geld had hij niet en daarenboven had hij slechts 
voor een paar weken verlof gekregen en geen gelegenheid ge
had om, voordat hij Kaapstad verliet, zijne gemeente te raad
plegen. Het telegraaf-net was toen nog maar klein. 

De heer Haybittel vond de trekboeren, maar nadat hij 
wedergekeerd was, raakten zij weder weg. Al wat men wist 
was, dat zij naar het Portugeesch gebied gegaan waren. 

De Kerk bleef echter hunne belangen behartigen. De com
missie benoemde toen Di. L. J. du Plessis en M. P. A. Coetsee 
om ze te bedienen. Die leeraren zouden van Kaapstad naar 
Madeira gaan, om vandaar met een der Portugeesche booten 
naar een der westelijke havens te vertrekken. Men rneende in 
Madeira we! zekere tijding te verkrijgen waar de trekkers wa
ren. Directe reisgelegenheid van de Kaap naar de Westkust 
was er toen nog niet. Toen die leeraren te Madeira kwarnen, 
werden zij door verkeerde berichten rnisleid, alien verzekerden 
hen, dat de boeren weer teruggetrokken waren. Daar zij geen 
Portugeesch konden spreken, rnoesten zij door Engelschen on
derricht worden, die de boeren allesbehalve goedgezind waren. 
Het gevolg was, dat zij de reis opgaven, en na Europa te 
hebben bezocht, naar Zuid-Afrika terugkeerden. 

Eindelijk kreeg men hier zekere berichten. De trekkers 
waren in de Provincie Humpata, in het district Angola. Daar 
hadden zij verlof gekregen om te wonen en zouden zij grond 
krijgen om te bebouwen. Nu werd Os. Jan Lion Cachet weder 
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verzocht om er heen te gaan. De kerkeraad en gemeente van 
Philipstown was opnieuw bereid om den leeraar af te staan, 
en op den 7den Nov. 1881 werd de reis aanvaard. Een som 
van £400 werd bijeengebracht, en de heer P. de Villiers, die 
vroeger in Damaraland rondgereisd had, werd Os. Cachet als reis
genoot toegevoegd, vooral met het oog op de landreis van de 
haven naar de plaats waar de trekkers zich bevonden. Men 
had Ds. Cachet nu goed uitgerust, en hoopte dat nu eindelijk 
het doel zou worden bereikt. Door 's Heeren goedheid gelukte 
het nu ook, hoewel het eerst scheen, dat het weder op eene 
mislukking zou uitloopen. Toen Ds. Cachet en zijn reisgenoot 
in Kaapstad aankwamen, hoorden zij, dat de heer Jorden, die 
een schoenertje gehuurd had om naar Mossamedes te gaan, en die 
beloofd had de twee heeren mede te nemen, door ongesteldheid 
verhinderd was te gaan, en dat er dus geene directe gelegen
heid was, zoodat er niets anders overbleef dan eerst naar Ma
deira te gaan, en dan per Portugeesche boot naar de Westkust 
te reizen. Dit zou heel wat tijd nemen en niet weinig geld 
kosten. Onverwacht kwam er uitkomst. Een Amerikaansch schip, 
de "Vibelia", was juist gereed om uit te zeilen en moest de 
Congo aandoen. Voor de som van £175 was_de Kapitein gewil
lig om in plaats van Mossamedes voorbij te zeilen, Mossamedes 
aan te doen en de twee heeren daar aan land te zetten, zoodat 
zij op 24 Nov. 1881 Kaapstad konden verlaten en op 2 Decem
ber te Mossamedes aankwamen. Daar ontvingen zij voor 't 
eerst juiste berichten van de trekkers. 

De landreis van Mossamedes naar Humpata was toen ook nog 
niet gemakkelijk, doch werd binnen een viertal dagen en nach
ten volbracht, zoodat Ds. Cachet 15 December te Humpata 
aankwam. 

Die aankomst werd door hem in het verslag dat hij van 
zijn reis gaf aldus beschreven: 
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" Van den top des bergs tot aan St. Januario is het maar 
drie uur te paard, maar onze dieren waren zoo vermoeid, 
dat wij er bijna den geheelen dag op doorbrachten. De 
warmte was echter veel minder. Wij verlieten weldra het 
boschveld en 1eden over een fraaie, kale vlakte, den grond, 



die aan de boeren is toegekend. Waterrijk, kaal en gezond, 
geschikt voor vee, alles even goed, maar ongelukkig klein. 
De geheele grond wordt op drie geographische mij len ge
schat. Dan krijgt men weer boschveld. lk had echter toen 
geen lust om het land te beschouwen, daar ik en te ver
moeid en te veel in overdenkingen verdiept was, om om 
mij heen te zien. lk zal u niet met die overdenkingen las
tig vallen, doch gij kunt ze we! verstaan. Moeielijkheden 
van allerlei aard waren in den weg geweest, en God had 
ze genadiglijk weggenomen. Ik kon niet nalaten te denken, 
hoe ik zes jaren geleden die menschen vermogend en vol 
van moed bij Krokodil Rivier had achtergelaten, en hoe 
meer dan tweederden hun graf in den woestijn gevonden 
hadden. Mijn reisgezelschap scheen ook zoo iets te voelen. 
Stapvoets reden wij in stilte voort. Eensklaps hoorde ik 
een schot. Een mijner reisgenooten had het dorpje gezien, 
en gaf het teeken onzer aankomst, wij zetten dan nu de 
paarden aan, en weldra klonken de vreugdeschoten in het 
dorp. Nadergekomen, zag ik uit alle huizeo de mannen 
toeloopen om ons te verwelkomen. De schoten braken niet 
af, en ik herinnerde mij het oogenblik, dat ik vroeger van 
hen afscheid nam. Met saluut-schoten had ik ze verlaten. 
Het eerste huis waar · wij aankwamen was dat van den 
heer E. E. 'jordaan, een tamelijk net gebouwtje. Bijna alle 
inwoners waren daar bijeen . De meeste waren oude be
kenden uit de Transvaal. Het was een treffend oogenblik. 
Mannen, die de gevaren der woestijn getrotseerd hadden, 
weenden als kinderen, en dankten God dat het hun ver
gund was weer een Evangeliedienaar te aanschouwen. 
Doch genoeg hiervan; zulke dingen beschrijft men niet. 

Ik gevoe\de, dat het eerste uur van ons samenzijn God 
toebehoorde. Spoedig was dan ook de geheele gemeente 
in het huis van den ouden broeder Holsthuizen verzameld 
en dankten wij den Heere. 

Op Kerstdag hielden wij Avondmaal. De predikdienst 
geschiedde onder gespannen zeilen; iets dat mij juist niet 
vreemd was. De gemeente bestaat uit 140 lidmaten. Het 
getal kinderen dat ik doopte was betrekkelijk zeer klein, 
in acht nemende dat in zes jaren geen kind gedoopt was. 
,,De woestijn heeft onze kinderen verslonden," zeide een 
der broederen. ,,j a", voegde eene moeder er weenende bij: 
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,,Als wij ooit weder naar Transvaal terug willen, en het 
pad vergeten zijn, dan zullen wij het kunnen weervinden 
langs de graven onzer kleinen." 

De gemeente aldaar werd nu opnieuw georganiseerd, ouder
lingen en diakenen aangesteld. In eene gemeentevergadering 
verklaarden alien, dat zij van harte begeerden in voile gemeen
schap met de Geref. Kerk van Zuid-Afrika te blijven, en ver
langden als eene gemeente van die Kerk beschouwd te worden. 
Ook werd aan Ds. Cachet opgedragen de Kerk in Zuid-Afrika 
te verzoeken een leeraar te zenden, en die gedurende de eerste 
jaren te onderhouden, naardien de gemeente te Humpata daar
toe niet in staat was. 

De commissie daartoe door de Synode benoemd kwam, 
nadat Os. Cachet teruggekeerd was, spoedig bij elkander, maar 
voordat er iets kon gedaan worden, kwam de tijding, dat de 
trekkers wenschten terug te keeren. Eene commissie werd toen 
in den O.V.& gevormd buiten de Kerk om. In den O.V.S. was 
vroeger heel wat gecollecteerd, meer dan voor de hulp expedi
tie noodig was, en de rente van dat geld was ons beloofd tot 
onderhoud van een leeraar. Dit gel9 werd nu gebruikt om de 
trekkers te doen terugkeeren. Os. M. Pelser, toen leeraar onzer 
Kerk te Ventersburg, werd afgevaardigd om ze terug te bren
gen. Hij kwarn 11 Juli 1884 te Humpata aan, en verrichtte daar 
de diensten. Met hem keerde eenige weinige person en terug; 
de anderen zouden over land gaan. 23 Huisgezinnen verlieten 
dan ook Humpata, doch slechts enkele bereikten de Transvaal, 
de meesten bleven in Damaraland, waar de heer Jorden eene 
nieuwe kolonie wilde stichten. Deze heer werd echter spoedig 
door de kaffers vennoord, zoo ook de heer R. du Toit, waarop 
de overigen weder naar Humpata terugkeerden. 

De commissie der Kerk ging toen over tot beroepen. Os. 
D. Postma, leeraar van Fauresmith, nam het op hem gevallen 
beroep aan. De verbintenis was voor een tijdperk van drie 
jaren. De Kerk zou voor het salaris, £300 per jaar, zorgen en 
voor de reiskosten heen en terug. 21 Oct. 1888 vertrok hij, en 
bleef daar tot Augustus 1890, toen hij door ernstige ongesteld
heid verplicht was terug te keeren. Hoewel hij niet lang daar 
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werkte, werd er heel wat gedaan. Een kerk en pastorie werd 
gebouwd, een school werd opgericht en men begon ook met 
het werk der zending. Het was te betreuren dat hij zoo spoe
dig moest terugkeeren. Ds. M. Postma M.A. en br. j. Lessing 
gingen om hem af te halen. Al die kosten werden gewilliglijk 
door de gemeenten hier gedragen. 

De gemeente te Humpata was nu weder herderloos. 
Weer werd de commissie gesteund door de bijdragen der 

gemeenten, en daar er op dat oogenblik geen kans was een 
leeraar te beroepen, besloot zij, Ds. L. P. Vorster, leeraar van 
Philipstown, daarheen te zenden, om de gemeente te bezoeken. 
Philipstown, was ten tweeden male gereed haar leeraar af te 
staan. In Februari 1892 ging hij daarheen. Hij bezocht niet 
alleen de gemeente te Humpata, maar ook de leden der Kerk, 
die verder waren getrokken naar Hanja. Eenige maanden wer
den door hem daar doorgebracht. In zijn verslag deed hij sterk 
uitkomen, dat het noodzakelijk was, vooral met het oog op de 
jongere !eden, dat er weer een vaste leeraar te fiumpata zoude 
komen. De gemeente aldaar was niet rneer zoo behoeftig als 
vroeger, en had op voorstel van Ds. L. P. Vorster toegestemd 
om £150 per jaar bij te dragen, zoodat de commissie met meer 
vrijmoedigheid tot beroepen kon overgaan. Er werd dan ook in 
1894 een beroep uitgebracht op Ds. C. ]. H. Vorster, toen pre
dikant te Bethulie 0.V.S. Ds. Vorster vertrok dan ook 4 Sept. 
1894 van Kaapstad en kwam 28 Sept. te Humpata aan. Hij 
werd vergezeld door den heer P. Biewinga, die als onderwijzer 
aldaar zou werkzaam zijn. De gemeente te Humpata telde toen 
340 lidmaten, doch was erg verspreid, zoodat Ds. Vorster ver
plicht was eene rels van drie maanden per ossenwagen te doen 
om huisbezoek te houden. Het klimaat was voor zijne gezondheid 
niet gunstig, en al spoedig kwamen er tijdingen die onrust baarden; 
doch hij gaf den moed niet op, maar bleef bedaard doorwerken. 
Uit een vers!ag v.an den kerkeraad 9 Jan. 1895 zien wij : dat sedert 
zijne komst zich 40 lidmaten bij de gemeente hadden aange
sloten, dat er 64 kinderen gedoopt en 12 jongelieden belijdenis des 
geloofs hadden afgelegd. De personen, die zich bij de gemeente 
hadden aangesloten, waren latere aankomelingen uit de Transvaal. 
De opkomst was des Zondags tusschen de 100 en 150 hoorders. 
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De gemeente wilde echter gaarne een vasten leeraar hebben, 
daar Os. C. j. H. Vorster slechts voor drie jaren zich had ver
bonden. In het jaar 1896 werd er een gemeentevergadering 
gehouden, waarin ZEerw. tot vasten leeraar verkoren werd. Hij 
kon toen nog geen bepaald antwoord geven, en daar de tijd 
van zijn verblijf verstreken was, keerde hij naar den O.V.S. 
terug om eerst eenige zaken te regelen. Hij werd toen ook be
roepen te Ventersburg O.V.S. Dit beroep nam hij aan, voorna
melijk omdat zijne gezondheid zeer verzwakt was. Hij vergat 
echter Humpata niet. In 1899 ging hij wederom er heen, hoe
wel zijne vrienden hem sterk afraadden dit te doen, daar zijne 
gezondheid zeer geschokt was. Zijn hart trok hem naar ·die 
verwijderde gemeente. 20 April 1399 kwam hij aan, 20 Mei 
ontsliep hij in Zijnen Heiland. De vermoeienissen van de reis 
waren voor zijn zwak lichaam te veel geweest, zijn zenuwge
stel was geheel geschokt. Toen hij stierf lag ook zijn gade 
zeer krank te bed, en reeds vroeger had hij een dierbaar kind 
door den dood moeten afgeven. 

Een eenvoudig gedenkteeken te Humpata wijst ~an waar· 
deze ijverige dienaar des Heeren rust. 

Os. L. P. Vorster werd toen gezonden om Mevr. Vorster 
en kinderen terug te brengen, hetwelk hij bereidwillig onder
nam; en spoedig k_wam de weduwe hier weder aan. Ook zij 
had veel geleden. 

Eer dat er door de Kerk weer iets gedaan kon worden om 
de opengevallen plaats te bezetten, brak de oorlog uit. Alie 
kerkelijke werkzaamheden stonden stil, en slechts nu en dan 
kreeg men eenige berichten van Angola. 

Zoodra de vrede hersteld was, dacht men weder aan de 
gemeente in de verte. Op de eerste Algem. Vergadering der 
Kaap-Kolonie 1903 werd de zaak besproken, en Os. T. Hamers
ma, predikant te Philipstown, werd benoemd om de gemeente 
te bezoeken. Voor de derde maal stond Philipstown haar 
leeraar voor een tijd af. Na eene voorspoedige reis kwam Ds. 
Hamersma 21 Mei 1903 te Humpata aan. Uit zijn verslag blijkt, 
dat de gemeente sterk in getal was toegenomen, doch zeer 
verspreid was; Het getal lidmaten was toen 421; het zielen
tal 696. 
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De gemeen te aldaar besloot toen te beroepen, doch de 
beroepene personen bedankten, zoodat er geen voorziening 
kwam. Het werk door Os. Hamersma verricht was echter groot. 
Hij bleef tot 10 Augustus. In dien tijd bezocht hij Humpata, 
Que, Catembella en Hanja, hield overal Avondmaal, doopte tal 
van kinderen, hield catechisatien, daarna aanneming, en bracht 
alles zoo wat. weder in orde, zoodat er weer eenigen tijd ver
loopen kon. De behoefte aan een vasten leeraar bleef echter 
bestaan, en het is wel te betreuren, dat toen niemand gevonden 
kon worden om aldaar werkzaam te zijn. 

Op de Synode van 1904 te Middelburg kwam Humpata 
weder ter sprake. De kerkeraad van die gemeente gaf kennis 
dat, wegens mislukking van verschillende beroepen op leeraren 
der Geref. Kerk van Zuid-Afrika uitgebracht, de kerkeraad en 
gemeente aldaar om den nood der zielen niet !anger dan Mei 
maand a.s. (1904) op hulp zouden kunnen wachten van hier, en 
zich gedrongen gevoelden daarna naar de Synode in Holland 
zich te wenden. 

Onze Synode benoemde toen weder eene commissie om 
met Nederland te correspondeeren; de pogingen van die com
missie mislukten, en daarom benoemde de Algem. Vergadering 
der Kaap-Kolonie later Os. W. ]. Snijman om Humpata te be
zoeken. Deze werd door krankheid verhinderd, juist toen hij 
gereed stood om te vertrekken. Zijn zoon Os. Ph. Snijman 
vervulde in Oct. 1907 zijn plaats. Hij bleef er twee maanden, 
hield tweemaal A vondmaalsbediening en bracht all es weer wat in 
orde. Toen werd ook de Theo!. student H. Pasch beroepen, 
die nadat hij tot proponent bevorderd was, de beroeping aannam, 
en in het begin van 1908 er heen vertrok. Oogenblikkelijk na zijn 
aankomst brak er eene verdeeldheid uit, die, helaas ! nog niet ge
heeld is, zoodat op dit oogenblik de toestand der gemeente treurig is. 

Een gedeelte der gemeente was naar Que vertrokken en 
verzocht de Algem. Vergadering, om als eene afzonderlijke ge
meente gesticht te worden. Dit werd toegestaan en nu beriep 
dat gedeelte Os. P. Biewinga, Ieeraar van de zendinggemeente. 
Deze nam dit be!oep aan, zoodat op dit oogenblik er in Angola 
twee gemeenten zijn, en twee leeraren. Het getal lidmaten kan 
op dit oogenblik niet juist gegeven worden. 
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Wij meenden dat het goed was ook in het Gedenkboek 
van het werk der Kerk, ten opzichte van de uitgewekenen, 
melding te maken; omdat wij durven zeggen, dat de Kerk 
tegenover de gemeenten in Angola haar plicht gedaan heeft, 
en moge al een gedeelte zich van ons afgescheiden hebben, 
het werk daar gedaan was niet onvruchtbaar. Al wat men doet 
ter eere Gods brengt vruchten voort, en wij durven het vrijuit 
nederschrijven, dat de Geref. Kerk van Zuid-Afrika in Angola 
ter eere Gods gewerkt heeft, hoewel ook in dat werk heel wat 
gebrekkigs gevonden is. 

Moge de Heere dan ook die gemeenten tot eene groote 
Kerk vormen, schijnende met een helder licht te midden van 
de Heidensche duisternis, en het dwaallicht van Rome! Amen! 
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ONZE KERK EN ONS VOLK DOOR 

ns. L. P. VORSTER. 



ONZE KERK EN ONS VOLK. 

"Houd dat gij hebt opdat nie
mand uwe k r o on neme." 
Openb. 3 : 11. 

-

.., K ben niet van plan hier een geschiedenis te geven
iPAJ,f,~ zelfs niet een beknopte geschiedenis- van onze Kerk, 
~ de Geref. Kerk van Zuid-Afrika, noch van ons volk, 
het Hollands Afrikaanse volk. Een beknopte geschiedenis van 
onze Kerk vindt men op een ander plaats in <lit boek, en voor 
de geschiedenis van ons volk kan men vele bekwame schrijvers 
raadplegen. Ik wil in deze bladzijden trathten aan te tonen het 
verband <lat er bestaat tussen onze Kerk en ons volk. De vraag 
wordt zo dikwijls gedaan: waarom moeten in de Kaap-Kolonie 
en O.V.S. twee, en in de Transvaal drie, aparte Hollandse Ker
ken naast elkander bestaan? Men zegt: ons volk is toch zo 
klein, en deze verdeeldheid op kerkelik gebied maakt ons volk 
zwakker, dan anders het geval zou wezen. Om deze reden 
heeft men kort na de eerste Engelse oorlog 1880-81 getracht 
de drie Hollandse Kerken te verenigen. Onze Kerk, de Gerefor
meerde, is met die beweging niet samengegaan. Zij is van af 
haar stichting tot nu toe geheel intact gebleven. De Ned. Herv. 
en de Ned. Gereformeerde Kerken van Transvaal zijn toen ver
enigd onder de naam van : ,,De Ned. Herv. of Geref. Kerk". Die 
vereniging was echter geen sukses, doordat enkele Hervormde 
gemeenten niet verenigden en anderen zich later van de ver
eniging onttrokken, en zo bestaat er vandag nog drie Hollandse 
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Kerken in Transvaal. Velen beschouwen dit als een oorzaak 
van zwakheid voor ons volk. Voor deze beschouwing kan wel 
enige grond gevonden worden in het feit dat in Transvaal uit 
de kerkelike geschillen door ambisieuse personen munt gesla
gen wordt, ten einde hun persoonlike eerzucht en politieke 
oogmerken te bevorderen, door aan de eenvoudige mensen 
voor te stellen dat hun Kerk in gevaar verkeert. Oat hierdoor 
in 't verledene veel kwaad veroorzaakt is en nu nog veroor
zaakt wordt, kan niet ontkend worden. Gelukkig dat ons volk 
in de Vrijstaat en Kaap-Kolonie dit al lang ingezien heeft, en 
aan dit kwaad grotendeels een einde gemaakt heeft. In de 
Transvaal schijnt het bijna een ingekankerde kwaal te wezen. 
Ons volk zal wet doen door te trachten dit kwaad met wortel 
en tak uit te roeien. En de mensen van onze Kerk willen wij 
aanraden wel hun Calvinistiese beginsels op alle gebied, oak in 
de politiek te handhaven, doch niet eng kerkisties te werk te 
gaan. T och moet erkend worden dat waar 't de grote, alge
mene volksbelangen gold, ons volk zijn eenheid getoond heeft 
om die belangen te handhaven. Zo was 't in al de kaffer-oor
logen; zo was 't in de eerste Engelse oorlog van 1880-81; zo 
was 't vooral in de laatste Engelse oorlog, en zo was 't in de 
politieke strijd, die President Kruger v66r de laatste oorlog 
tegen de Britse politiek te voeren had. Hij werd hierin door 't 
gehele volk als een man gesteund. Dit is wel een bewijs dat 
kerkelike verdeeldheid niet noodwendig 'n zwakheid voor 'n 
volk behoeft te wezen. lntegendeel verscheidenheid is in vele 
opzichten dikwijls 'n kracht, daar 'n volk er door levendig en 
gezond gehouden wordt, terwijl eenvormigheid dikwijls aanlei
ding geeft tot verflauwing en verslapping. 

Maar er is ook 'n ander reden waarom de Gereformeerde 
Kerk haar zelfstandig bestaan in Z. Afrika niet kan prijsgeven, 
zelfs niet ter wille van volkseenvormigheid. Deze bestaat daarin, 
dat onze Kerk in het Afrikaanse volksleven een zekere seksie 
- of liever nog- een .zeker type van de Hollands Afrikaanse 
nasie vertegenwoordigt. Men heeft sedert 't begin van de 
vorige eeuw, Jang voordat de "afscheiding" plaats vond, aan 
degenen die tot dit type behoren de scheldnaam van "<loppers" 
gegeven. Die naam is nu al wel wat in onbruik geraakt, 
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maar geeft toch genoegzaam te kennen dat men hier te doen 
heeft met een klasse van mensen, die in leefwijze, zeden en 
gewoonten en in godsdienstige richting van de anderen verschilt. 
Enkelen van hen behoren vandaag nog tot de Ned. Geref. en 
de Ned. Herv. Kerken, de meesten van hen behoren echter tot 
de Geref. Kerk. Tegenover vreemde invloeden van kerkelike 
zowel als van politieke aard hebben zij altijd het sterkst 
gestaan. Onze nasie heeft tans een harde strijd te voeren om 
teg-enover al de angliserende invloeden haar bestaan als nasie 
met haar taal, godsdienst en tradisies te handhaven. In deze 
strijd heeft ook onze Kerk een roeping te vervullen, een 
roeping, die zij dan alleen naar eis kan vervullen als zij zelf
standig blijft. Als bewijs hiervoor diene o.a. dat terwijl in vele 
gemeenten van de Ned, Geref. Kerk van de K. Kolonie geregeld 
Engelse diensten gehouden worden (gelukkig is dit na de oor
log wat verminderd) nog in geen enkele gemeente onzer Kerk 

· dit gedaan wordt, ja zelfs de gedachte tot zo iets is bij ons nog 
niet eens opgekomen. Zo innig is in dit opzicht het belang van 
onze Kerk met dat van ons volk verbonden, dat als de Afrika
ner nasie zou verengelsen, de Geref. Kerk, als Kerk niet zou 
kunnen blijven bestaan. Voor de Ned. Geref. Kerk zal 't mis
schien wel mogelik wezen om ,,The Dutch Reformed Church 
of South Africa" te worden, de Geref. Kerk echter staat of valt 
als ,,de Gereformeerde Kerk van Zuid Afrika." 

Iemand die met de geschiedenis van ons volk en onze 
Kerk onbekend is, zal dit een en ander niet kunnen begrijpen. 

Onze Kerk is niet gemaakt, zij is geboren. 
Geboren uit de omstandigheden waarin dat deel van ons 

volk dat door haar vertegenwoordigd wordt zich in 't verle
dene bevond. Om dit duidelik te maken is het nodig dat wij 
korteliks de voornaamste gebeurtenissen nagaan, die daartoe 
aanleiding gegeven hebben. De Profeet Jezaja zegt: ,,Zou een 
land kunnen geboren worden op een dag? Zou een volk kunnen 
geboren worden op een enige reize ?" Wat hier gezegd wordt 
van een volk is ook waar van een Kerk. 

In het jaar 1652 Iandde Johan Anthonie van Riebeek met 
de eerste Hollandse kolonisten. Behalve enige soldaten, die van 
Duitse . afkomst en van de Lutherse Kerk waren, behoorden 
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deze kolonisten tot de zich destijds noemende ,,Gereformeerde 
Kerken van Nederland" zoals georganiseerd door de Synode 
van Dordrecht 1618-19. Politiek stond de Kolonie onder de 
Ned. Oost-Indiese Kompagnie, kerkelik onder de klassis van 
Amsterdam. Langzamerhand breidde de Kolonie zich uit, voor
namelik: door de aankomst van nieuwe landverhuizers. In 1688 
en volgen~e jaren werd de bevolking aanzienlik vermeerderd door 
de aankomst van de Franse Hugenoten. Hoewel dezen zich een 
tijdlang ook in de uitoefening van hun godsdienst van de 
Franse taaI bedienden, hebben ze echter mettertijd zich zo 
met de andere Kolonisten van Hollandse afkomst vereenzelvigd, 
dat zij tegenwoordig niet meer te onderscheiden zijn. In het 
jaar 1795 werd de Kaap voor de eerste maal door de Engelsen 
in bezit genomen. Daar een der voorwaarden van overgave 
aan de Engelsen was 't behoud van de bestaande godsdienst, 
kwam hierdoor geen andere verandering dan dat de band met 
Nederland en dus ook met de Kerk in Nederland tijdelijk 
verbroken werd. De eerste Engelse okkupasie duurde echter 
niet lang. In 1903 werd de Kaap aan de Verenigde Nederlanden 
teruggegeven. Toen werd Kommissaris Jacob Abraham de Mist, 
een advokaat van grote bekwaamheid, hierheen gezonden om 
alle zaken de Kolonie betreffende te regelen. Hij gaf ook aan 
de Kaapse Kerk een nieuwe ,,Kerkverordening" die van kracht 
gebleven is tot het jaar 1843. 

Tegen 't einde der achttiende en 't begin der negentiende 
eeuw was in Nederland het Liberalisme sterk op de voor
grond getreden. Het kon niet anders of dit moest invloed 
uitoefenen op de Kerk hier, want nog altijd werd hier in 
de behoefte van predikanien uit Nederland voorzien. Als reaksie 
tegen 't Liberalisme ontstond in Nederland wat genoemd 
werd ,,de Evangeliese richting". Ook hier openbaarde zich 
deze richting, en vond vooral een krachtige vertegenwoor
diger in Os. H. R. van Lier, predikant te Kaapstad 1786-1793. 
Van hem schrijft de bekende Zuid Afrikaanse geschied
schrijver, Dr. G. McCall Thea!: ,,In de Kerk had er een ver
andering plaats door het invoeren van de leer die gewoonlik 
,,Evangelisch" genoemd wordt. De WelEerw. Helperus Ritzema 
van Lier veroorzaakte bijna een revolusie in de Kerk. Hij 
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stelde in kortere preken en gebeden, meer huisbezoek bij 
gemeente-leden, veelvuldige godsdienstige· vergaderingen en 
aansporing tot welwillendheid en liefdadigheid." Men kreeg 
dan ook spoedig hierna ,,De Evangelische gezangen" in 1803-
1805 in Nederland in de Kerk ingevoerd en niet lang daarna 
in de Kaapse Kerk. 

In 1806 kwam de Kaap Kolonie weer onder Brits bestuur. 
Dit bracht een grote verandering in de politieke en kerkelike 
toestanden te weeg, ofschoon wat deze laatste (de Kerk) aan
ging die verandering meer langzamerhand kwam. Het gezag dat 
de Nederlandse Regering in en over de Kerk uitgeoefend had, 
kwam nu in handen van de Britse Regering. De predikanten 
werden door haar aangesteld en waren voor hun levensonder
houd van haar afhankelik. In de kerkeraads vergaderingen (er 
werden v66r 1824 gcen ander kerkelike vergaderingen gehou
den) werd de regering vertegenwoordigd door Politieke 
Kommissarissen. 

In het jaar 1845 werd de ,,kerkverordening" van De Mist 
vervangen door de tans nog voor de Ned. Geref. Kerk van 
kracht zijnde {hoewel later in enige punten gewijzigde) ,,Or
donnantie." Door de ,,Ordonnantie" werd aan de Nederduitsche 
Gereformeerde Kerk (omstreeks deze tijd 1843 was men begon
nen de Kerk niet meer de Ned. Hervormde zoals haar offisiele 
naam was, te noemen, doch in plaats daarvan noemde men 
haar de Ned. Geref. Kerk, zoals zij vandag nog genoemd 
wordt) het recht toegekend haar inwendige zaken te regelen, 
zolang hare bepalingen niet in strijd zijn met de bepalingen 
der Ordonnantie. Sedert die tijd heeft men de ,,Wetten en 
Bepalingen voor het bestuur der l'fed. Geref. Kerk in Z. Afrika." 
Het kan niet ontkend worden· dat de beginsels van kerkrege
ring, die in die ,,wetten en bepalingen" neergelegd zijn, 
radikaal verschillen van die der Dordse Kerkenorde. 

Er was een dee! van de Afrikaanse bevolking, die met al 
die veranderingen in de Kerk niet tevreden was. Zij waren 
voornamelik de kolonisten die in de grensdistrikten ver van 
Kaapstad verwijderd woonden. Zij waren bij het oude geble
ven, terwijl de Kerk zich in leer, dienst en kerkregcring in een 
richting had ontwikkeld, waarmede zij niet tevreden waren. 
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Hierbij kwam iets anders, meer van politieke aard. 
Engeland wilde natuurlik de bevolking van de kolonie, zo 

spoedig mogelik Engels maken. Hiertoe werd in de jaren 1820 
en 1821 een groot aantal (omtrent 50'.X>) Britse "setlers" naar 
Zuid-Afrika gezonden. Zij vestigden zich met weinige uitzonde
ringen in de streken tegenwoordig bekend als de distrikten van 
Grahamstad, Uitenhage en Albany. Een ander middel was de 
oprichting van Engelse scholen. Dr. Thea! zegt, dat de Britse 
regering overal waar een Landdrost (Magistraat) zetel was, een 
Engelse school oprichtte. Ook de Hollandse taal werd als offi
siele taal door 't Engels vervangen. Sedert 1828 werd alleen 
de Engelse taal in offisiele dokumenten en in de gerechtshoven 
erkend. Dit was nog niet genoeg. Ook de Kerk moest gebruikt 
worden om de bevolking Engels te maken. In 1820 werd Ds. 
George Thom naar Engeland gezonden om te zien uit Schot
land predikanten en onderwijzers voor de Kaap-Kolonie te krij
gen. Door hem werd in overleg met Graaf Bathurst, in der tijd 
Sekretaris van Staat voor de kolonien, een plan beraarnd om 
proponenten van de Kerk van Schotland te bewegen het leraars
ambt bij de Ned. Geref. Kerk in Z. A. te aanvaarden, nadat 
zij eerst in Holland voor enige tijd zich in de Hollandse taal 
hadden geoefend. Sedert die tijd kwamen dan ook vele Schotse 
predikanten naar Zuid-Afrika. Ter ere van hen moet gezegd 
worden, dat zij over 't algerneen ernstig-godsdienstig gezind 
waren, en hun plichten met veel nauwgezetheid vervulden, niet
tegenstaande daaraan veel moeite en opofferingen verbonden 
waren. Doch aan de andere zijde werd ook door hen de weg 
geopend voor velerlei vreemde invloeden, die op staatkundig 
en maatschappelik gebied ons volk geen goed hebben gedaan, 
en die ook op kerkelik gebied hun schaduwzijden hebben. Zij 
werden door de regering meestal in de grensdistrikten geplaatst. 
Wij kunnen niet zeggen dat dit opzettelik zo gedaan werd, 
hoewel het juist die grensbewoners warcn, die 't meest onte
vreden waren met de Britse regering. Een meer voor de hand 
liggende reden is, dat juist in die grensdistrikten de meeste 
vakante plaatsen waren. 

Deze predikanten, hoewel zij 't goed meenden, waren niet 
juist de geschikte personen om de mensen tevreden te stellen, 
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die met de politieke en kerkelike toestanden ontevreden waren. 
Getuige hiervan "de herderlijke brief" van de Ring van Graaff
Reinet van 1842, ondertekend door de predikanten, john Pears, 
A. Murray, Alexander Smith, Thos. Reid, A. Welsh en W. R. 
Thomson. Zij waren vreemdelingen en verstonden de mensen 
met hun eigenaardigheden niet, en de mensen verstonden hen 
niet. Ook met betrekking tot de zending onder de heidenen 
kwam er misverstand. Tengevolge van de verkeerde wijze waar
op de zending, voornamelik door zendelingen van het Londense 
lending Genootschap, gedreven werd, ontstond er grote onte
vredenheid tussen de grensboeren en de inboorlingen, de hot
tentotten en kaffers. Wij willen niet zeggen dat de Schotse 
predikanten die wijze van zendingdrijven goedkeurden, doch zij 
waren vurige ijveraars voor de zending, terwijl de grensbewo
ners (altans velen van hen) door hun gebrekkige kennis niet 
het onderscheid konden zien tussen zendingwerk als zodanig, 
en het verkeerd drijven daarvan. Zij waren dus niet alleen ge
kant tegen de zendelingen, doch ook tegen de zending, en 
tegen de Schotse predikanten als voorstanders daarvan. Tot 
van dag toe nog vindt onze Kerk bij enkele van haar !eden 
tegenstand inzake zendingwerk, en de scheming onlangs in de 
gemeente van Humpata, Angola-West-Afrika, ontstaan, is ook 
daaraan toe te schrijven. Al de geschiedschrijvers van Zuid
Afrika noemen dan ook de moeilikheden door de zendelingen 
in de Kaap-Kolonie veroorzaakt als een der voornaarnste rede
nen voor de "grote trek" die in 1836 een aanvang nam. 

Bij de geschiedenis van de trek is 't niet nodig Jang stil 
te staan. Het was grotendeels diezelfde klas van mensen van 
wie wij hierboven melding gemaakt hebben, de grensbewoners 
die daartoe overgingen. 

Enige van de voornaamste families onder hen waren de 
Krugers, Venters, Van der Walts, Potgieters, Coetsees en Vorsters. 
Zij waren ontevreden met de Britse regering en ook met de 
Kerk die in zo nauw verband met de regering stond, en waarvan 
zij reeds en door hun afgezonderd !even, en door de nieuwe 
richting die zich in haar openbaarde, zich vervreemd gevoelden. 

Het is niet te veel gezegd, aJs wij zeggen dat die mensen 
door de Kaapse Kerk in 't begin groteliks aan zichzelven over-
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gelaten werden. Zij werden politiek zowel als kerkelik als 
,,malkontenten" beschouwd. Geen wonder dat door de boeren 
toen pogingen aangewend werden om predikanten direkt uit 
Nederland te krijgen en die pogingen werden dan ook met 
sukses bekroond door de overkomst van Ds. van der Hoff. 
Maar zo kwam dan ook hier een ander Kerk tot stand, die niet 
in verband stond met de Kaapse Kerk, n.I. de Ned. Herv. Kerk, 
oo~ enkel ,,De Herv. Kerk" genaamd. 

Ongelukkig echter voor de eenheid van deze Kerk in Trans
vaal was deze predikant di-e uit Nederland kwam voor een 
groot deel van de Transvaalse mensen van een te ongerefor
meerde richting. Dit gaf dezelfde kerkelike onenigheid, als die 
er in de Kaap Kolonie bestond, hier evenwel zonder het politieke 
Britse aanhangsel, doch op kerkelik gebied daarom niet minder 
onaangenaam voor degenen die vijanden waren van alle vrij
zinnige denkbeelden. De ontevredenen vemamen toen van een 
Kerk in Nederland, de Afgescheidene Christelijke Gereformeerde 
Kerk, die met hun godsdienstige zienswijze geheel overeenstemde, 
zich van de Ned. Herv. Kerk had afgescheiden en in leer, dienst 
en kerkregering zich hield aan de instellingen van Dordrecht 
1618- 19. Er werd naar Nederland geschreven en Vader Postma 
kwam naar Transvaal. Zo kwam de Gereformeerde Kerk weder 
tot nieuwe openbaring. Toen hij op uitnodigingen een reis 
ondernam naar de Vrijstaat en de Kaap Kolonie, vond hij ook 
daar diezelfde klas van menschen die hoewel ontevreden met 
de politieke en kerkelike toestanden, Of geen deel genomen 
hadden aan de ,,trek" of in de Vrijstaat achtergebleven. Zij 
waren van dezelfde families, hadden dezelfde zeden en gewoonten 
en waren van dezelfde godsdienstige overtuiging, als die van 
Transvaal en werden ook daar evenals in Transvaal ,,doppers" 
genoemd. Zo breidde de Geref. Kerk zich uit in de Vrijstaat 
en in het noordelik gedeelte van de Kaap Kolonie. 

Wat wij door deze geschiedkundige schets hebben willen 
aantonen is dat onze Kerk in Zuid Afrika een zeker type van 
de Hollands Afrikaanse nasie vertegenwoordigt. Dit type is 
ontstaan doordat de oude grensbewoners van de Kaap Kolonie 
een meer of min geisoleerd en onafhankelik !even leidden. Zij 
waren 400 a 500 engelse mijlen van Kaapstad verwijderd. Zo-
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Jang men ze ongemoeid liet, lieten zij zich aan de polietieke 
en kerkelike veranderingen die er hadden plaats gevonden niet 
veel gelegen liggen. Maar zodra men ze wilde dwingen, aan 
de ene zijde om te doen zoals de Britse regering dit wilde, 
en aan de andere zijde om de nieuwere godsdienstige en kerke
like denkbeelden en gewoonten aan te nemen, kwamen zij in 
verzet er tegen. Zij vertegenwoordigden, zoals zij nu nog ver
tegenwoordigen, het echt konservatieve deel van de Afrikaanse 
nasie. 

Dr. Mc.Call Thea! geeft de volgende beschrijving van hen: 
,,Hun voornaamste middel van bestaan was vee-boerderij. Een
maal in 't jaar zond elke famielie die daartoe in staat was een 
wagen met boter en zeep naar Kaapstad om van daar de huise
like benodigdheden te krijgen. Zij hadden voor hun huiselik 
onderhoud, zonder dat 't hun biezonder hard viel, maar weinig 
ingevoerde o.rtikelen nodig. Door langdurige oorlog met barbaren 
waren hunne gewoonten van zelfstandigheid zeer ontwikkeld, 
en waren zij afkerig van dwang''. Deze zijn de mensen uit 
welke later ,,de grote trek" ontstond en van wie velen zich 
later hebben afgescheiden van de Kaapse Kerk. Uit een gedeelte 
van hen is de Hervormde Kerk in Transvaal ontstaan, en uit 
het ander gedeelte onze Kerk, de Gereformeerde Kerk van Zuid 
Afrika. 

Uit dit een en ander moeten wij echter niet afleiden dat 
onze mensen ruw, onbeschaafd en ongodsdienstig waren. Zij 
waren we! door hun afgezonderd !even niet met de nieuwer
wetse beschaving medegegaan, doch bij het oude gebleven. 
Dit oude was evenwel afkomstig uit de beste tijd van het 
Nederlandse volk, toen 't nog, hoe klein ook, op godsdienstig, 
maatschappelik en politiek gebied grote invloed op de wereld 
uitoefende, en in beschaving, vrijheidszin, handel en nijverheid 
de andere Europese volken ten voorbeeld strekte. Omdat zij 
zich hielden aan wat toen als verouderde denkbeelden, zeden 
en gewoonten beschouwd werd, werden ze uitgescholden voor 
,,<loppers." Van de oorsprong van dit woord hebben wij tot 
nog toe niet een verklaring gevonden die ons bevredigt. Wij 
hebben eenmaal 'n verklaring gezien (wij menen van 'n zekere 
Os. Murray) dat dit woord afkomstig is van 'n zekere gewoon-
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te die de mannen hadden om 't hoofdhaar rechtaf te dragen 
en op 't voorhoofd gelijk af te knippen, en dat om 't haar 
gelijk te kunnen knippen 'n kom of ,dop' over ' t hoofd 
geplaatst werd. Dlt is echter een gezochte verklaring. De 
schrijver van dit overzicht is zelf 'n geboren dopper, en heeft 
toen hij 'n kind was zelf het haar zo gedragen, maar moet 
getuigen dat hij zich niet kan herinneren dat hij ooit gezien 
heeft dat men zo'n kom of ,,dop" voor ' t haar-knippen gebruikte. 
Een andere verklaring is dat ' t woord afkomstig is van de 
hoge, harde bol hoeden welke die mensen gewoon waren te 
dragen. Op z'n Engels noemt men die hoeden ,,bell-toppers." 
,Toppers' zou dan verbasterd geworden zijn in ,doppers.' Meer 
waarschijnlik komt 't ons echter voor, dat 't woord afkomstig 
is van 't-ook in Nederland vroeger als scheldnaam voor een 
zekere klasse gebmikte-woord ,,Doppers,"-kaarslicht-dood
drukkers. Van ,,Dompers" is dan ,Dappers' geworden. Hoe 't 
ook zij, die mensen werden zo genoemd. Hun leefwijze was 
heel eenvoudig. In klederdracht waren zij wel heel deftig doch 
hielden zich, zowel mannen als vrouwen, jongelingen als meisjes 
aan de oude snit. Van wat zij ,,modes" noemden, de nieuwer
wetse klederdracht, hadden zij een afkeer. Ook in 't huiselik 
leven was alles, hoewel schoon en net, toch heel eenvoudig. 
Van opschik en sieraad in hun huizen en van vreemde inge
voerde artikelen hielden zij maar weinig. Zij maakten meestal 
zelf hun tafels, stoelen, banken, kasten, katels enz., en die 
waren biezonder sterk. Hun zeden waren zodanig dat grove 
zonden, zoals hoererij, dronkenschap, diefstal, gods-lastering, 
sabbats ontheiliging, echtscheiding enz. bij hen zeer zeldzaam 
voorkwamen. Daarbij waren zij eerlik en oprecht in handel en 
wandel. Hun woord was ja, ja en neen, neen. Ook in hun 
godsdienst waren zij heel eenvoudig. Zij hadden een afkeer 
van all es wat naar het f arizeisme zweemde. Hoewel de vader 
gewoonlik in de huis-godsdienst voorging met het lezen van 
een gedeelte van Gods Woord en een kort gebed, dat met 
gemeenschappelik psalmgezang geeindigd werd, waren zij 
sterk tegen veruitwendiging van de godsdienst door biduren, 
opwekkingsdiensten, enz. Van de Bijbel maakten zij veel 
gebruik, en hielden daartoe hun oude Staten-Bijbels met de 
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kant-verklaring in grote waarde. Hun zielevoedsel vonden zij, 
behalve uit de Bijbel, ook uit oude predikasie boeken zoals die 
van Smijtegelt en Coenraad Mel. Voor onderrichting in de 
geloofsleer diende Wilhelmus a Brakel's ,,Redelijke Gods
dienst" tot richtsnoer. De ,,Evangelische gezangen" beschouw
den zij als iets nieuws en als afwijkende van de leer die zij 
van hunne vaderen hadden ontvangen. Daarom weigerden zij 
die in de openbare eredienst te zingen of in hunne huizen te 
gebruiken. Een typies voorbeeld van hun wijze van doen in 
dergelike zaken, werd ons eenmaal door een oude vader 
medegedeeld. Een jongeling was naar Cradock naar de ,aanne
ming' gegaan, en kwam thuis met een nieuw boek hem door 
de predikant Ds. Taylor, ter hand gesteld. Het was een 
Evangelische gezang-bundel. Zijn moeder, toen al een enigszins 
bejaarde vrouw, goed in de Schrift en in andere gereformeerde 
boeken doorlezen, nam ,die nieuwe boek' ter hand, en zat er 
in te lezen van de morgen af tot laat in de namiddag, toen 
stond zij op en zeide tot haar man : ,,ik wil van die boek niks 
seg nie, maar vat horn en gaan begraaf horn twee voet diep 
in die tuin achter die rietbos." De man deed zoals hem door 
zijn vrouw bevolen werd zonder een woord tegen te spreken. 

Hoe nauw de band is die er bestaat tussen onzc Kerk en 
dat gedeelte van ons volk door ons hierboven beschreven, 
wordt opgehelderd door twee duidelik sprekende feiten. 

Het eerste dezer feiten is, dat de Gereformeerde Kerk zich 
in de K. Kolonie nooit verder heeft uitgebreid dan de noordelike 
distrikten waar deze rncnsen hebben gewoond en waar nu nog 
hunne kinderen wonen. Zoals wij reeds hebben aangetoond, 
waren 't juist van die grensbewoners die in 1836 en later de 
Kaap Kolonie hadden verlaten en zich met ter woon in de 
streken noord van de Vaalrivier (de tegenwoordige Transvaal) 
gevestigd hadden. Hieraan is 't toe te schrijven dat de gemeenten 
van de Geref. Kerk over geheel de Transvaal verspreid zijn, en 
dit was zo van af de stichting van onze Kerk in Zuid Afrika. 
In de · Vrijstaat telt onze Kerk maar weinige gemeenten, maar 
die gemeenten bestaan ook daar waar juist die klas van mensen 
(de <loppers) zich gevestigd hadden, waarvan de voornaarnste 
plaatsen zijn Ventersburg, Reddersburg en Bethu!ie. In de Kaap. 
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Kolonie is 't evenzo. lover onze eerste gemeenten 50 jaar ge
leden zich uitstrekten naar het zuiden van de Kaap Kolonie, 
z6ver strekt onze Kerk zich nu nog uit. Onze Kerk heeft zich 
tot nog toe bijna uitsluitend bepaald tot jat dee! van de Afrikaanse 

. bevolking en hun nakomelingen, dat ontevreden was met de 
Britse regering en met de heersende kerkelike toestand. Men 
zal mij kunnen tegenwerpen dat ook overal in diezelfde streken, 
gemeenten van de Ned. Geref. Kerk bestaan. Dit is zo, maar 
die gemeenten die zij thans in Tran~vaal heeft bestaan groten
deels uit latere intrekkers. De oude bewoners hebben vroeger 
tot de Hervormde Kerk . behoord. Jn de V rijstaat had men van 
vroeger af grotendeels een enigszins ander afrikaanse type, als 
in Transvaal en ' t noordelike gedeelte van de K. Kolonie. En 
wat 't noordelik gedeelte van de Kaap Kolonie zelf aangaat, 
daar vindt men nu nog enkele "doppers" in de Ned. Geref. Kerk. 
Hun kinderen hebben zich echter meer of min bij de thans 
bestaande richting van die Kerk neergelegd. Doch zelfs in die 
Kerk krijgt men 't nu nog in 't noordelik gedeelte van de K. 
Kolonie zowel als in de Transvaal en Vrijstaat te kwaad, zodra 
men maar beproeft in de Kerk iets nieuws in te voeren, zoals 
b.v. Engelse diensten, koorzangen, speciale diensten enz. En 
toch zijn die dingen in de meer zuidelike distrikten, waar geen 
gemeenten onzer Kerk zijn, al jarenlang in gebruik. 

Een tweede geschiedkundig feit waarop wij willen wijzen 
staat in verband met de jongste oorlog. Het is opmerkelik dat 
toen de republikeinse machten de eerste maal de Kaap Kolonie 
binnentrokken en een gedeelte er van okkupeerden, deze 
okkupasie zich niet verder uitstrekte dan juist de noordelike 
distrikten, waar gemeenten van onze Kerk zijn. De bewoners 
van die distrikten hebben dan ook bijna zonder ui tzondering 
de wapenen opgenomen om met de republikeinen tegen de 
Britse regering te vechten. Dit kan niet Caan een toevallige 
omstandigheid worden toegeschreven. Men zou kunnen 
zeggen dat het daaraan moet worden toegeschreven dat die 
distri~ten niet door Britse troepen bezet waren. · Maar 
waarom was dit niet 't geval ? En waarom zijn zelfs daar 
waar Britse troepen waren, zoals te ,,Storm berg Junction", die 
troepen dadelik toen de republikeinse machten aankwamen, 

178 



teruggetrokken ? Ons komt ' t voor, dat ook de Britse troepen 
gevoelden, dat zij zich daar, midden in een hun vijandig volk 
zouden bevinden, terwijl de republikeinen daarentegen in die 
grensbewoners hun bondgenoten zagen. Wij willen hiermede 
niet zeggen dat als de republikeinen verder de Kolonie inge
gaan waren, zij niet nog meer bondgenoten zouden gevoriden 
hebben, maar 'n feit is 't dat 't niet gebeurd is. Tot daar 
en niet verder heeft de okkupasie zich uitgestrekt. En nu mene 
men niet dat 't maar alleen de mensen van onze Kerk waren, 
die zich bij de republikeinen aansloten. Neen, alle Afrikaners 
zowel die tot onze Kerk als die tot de Ned. Geref. Kerk beho
ren sloten zich aan. Maar, zoals wij reeds hebben aangetoond, 
zij zijn dezelfde klasse van mcnsen als die vroeger naar 
Vrijstaat en Transvaal getrokken was, een Afrikaanse type dat 
meer bepaald door onze Kerk vertegenwoordigd wordt. 

Van ditzelfde type van onze Afrikaanse nasie was President 
Kruger een merkwaardig voorbeeld. Jarenlang was hij daarvan 
de vertegenwoordiger; de woordvoerder op politiek gebied. Het 
kon niet anders, of 'n man, zoais hij was, moest tot die pro
minente posisie komen onder 'n volk als 't Transvaalse. In 
hem was vertegenwoordigd het conservatisme, de onafhankelik
heids-ide, de godsdienstige en politieke zienswijzen, de tradi
sies, de taal, de zeden en gewoonten, ja alles wat dat gedeelte 
van ons volk kenmerkt, dat van de vroegste tijden af gestreefd 
heeft naar een zelfstandige ontwikkelin~ en een onafhankelik 
volksbestaan. Dit heeft de Britse regering altijd gevoeld en ook 
goed begrepen, en daarom niet ten onrechte die richting van 
de Afrikaner volksgeest met de naam van ,,Krugerisme" be
stempeld. Daarom was ze ook zo bitter tegen zijn politiek 
gekant, en heeft niet kunnen rusten v66rdat ze op 't laatst met 
geweld van wapenen er aan, zoals zij meent, een einde gemaakt 
heeft. Is 't Krugerisme door de oorlog vernietigd? Wij geloven 
't niet. Het heeft zelfs al weer sedert de oorlog veel veld ge
wonnen, en het kan wezen dat, hoewel tijdelik gesmoord en 
onderdrukt, het toch later zal blijken dat het door de oorlog 
verscherpt geworden is, en uiteindelik in Zuid-Afrika zal zege
vieren. De tijd zal ' t ons echter nog moeten leren. 

Wat is nu ten slotte de roeping van onze Kerk jegens ons · 
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volk? Hierover nu nog slechts een enkel woord. Die roeping 
spruit voort uit ' t verledene. Die met de geschiedl!nis van onze 
Kerk en van ons volk bekend is zal die roeping verstaan. Op 
' t ogenblik is de toekomst nog wat donker. De oorlog heeft 'n 
geweldige schok in ons volksleven teweeggebracht. Maar ge
lukkig is onze volksgeest niet uitgedoofd, ons conservatisme niet 
gebroken, en onze Kerk staat ook nog. 

Voor ons kerkelik !even moet het woord dat wij boven dit 
hoofdstuk geplaatst hebben, onze leuze wezen : "Houd dat gij 
hebt, opdat niernand uwe kroon nerne." 

Voor ons volksbestaan rnoeten wij voortbouwen op het 
fondarnent door Johan Anthonie van Riebeek en de oude Hol
landse kolonisten gelegd. 

In de strijd voor 't behoud van onze Kerk en van ons volk 
rnoeten wij onze tegenstanders antwoorden zoals Nehemia, toen 
Sanballat de Horoniet en Tobia de Ammonitiese knecht en 
Gesirn de Arabier hem en zijne mannen bespotten en zeiden: 
Wat is dit voor een ding dat gij doet? Wilt gij tegen de ko
ning rebelleren ?-"God van de heme!, die zal het ons doen 
gelukken en wij, Zijne knechten zullen ons opmaken en bouwen." 

LOUIS P. VORSTER. 
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ONZE GEVAREN DOOR 
os. P. C. SNIJMAN, B.A. 



ONZE GEVAREN. 

llET is geen kleinigheid bij feestelike gelegenheid ' t 
,,Memento mori "- 't ,,Gedenk dat gij zult sterven"-in 
wat vorm en met wat gewijzigde toepassing ook voor

gedragen uit te spreken. Ge kunt het u voorstellen dat menige 
feestganger 'n onaangename aandoening verried, wanneer, al 
was het op zo hoog bevel als van Philippus van Macedonie, 
de feestjubel plotseling werd onderbroken door 't grafgeroep : 
,, Vergeet niet dat ge sterven zult." Het wekte 'n gevoel als van 
koud water op 't zich bakerende lichaam. 

Maar daarom is die herinnering, voor wie niet speelt, <loch 
met 't leven het ernstig meent, op ' t feest nog niet misplaatst. 
De gewijde prediker achtte zich goed verantwoord, als hij dit 
woord ternederschreef-,, Verblijd u, o jongeling, in uw jeugd, 
en Iaat uw hart zich vermaken in de dagen van uw jongeling
schap, en wandel in de wegen van uw hart, en in de aan
schouwing van uw ogen; maar weet, dat God om al deze 
dingen u zal doen komen voor ' t gericht." Wie zijn levenstaak 
niet verspelen wil, moet nuchteren zijn, en op de werkelikheid 
van 't !even wordt door de gedachte aan de dood eerst de 
nadruk gelegd. 

Op 't jubileum van onze Kerk te spreken van ,,Onze Ge
varen" kon 'n onderneming zijn, die soortgelijke gewaarwordin
gen wekte als in de feestzaal van de zekerheid van 't sterven 
te gewagen, en wij zijn er niet zeker van, tenzij wij op nuch
tere .ernst bij de dankbare feestgangers rekenen mogen, of 

183 



(. 

onze gevaren 'n welkome stof ter behandeling zullen leveren. 
Bij 'n herinneringsfeest ziet men gaarne terug, en laat 't 

oog liefst vallen op wat goed is te heten op de afgclegde weg. 
e.. 

Vooral stemt dan de turugblik tot dankbaarheid jegens de Ko-
ning der Kerk, aan Wie 't vroom gemoed al 't goedc weet te 
danken, dat niettegenstaande al 't beschamende in eigen zonde 
en dwaasheid tot stand werd gebracht. 

Maar gevaren omringen en liggen v66r. Ze doen rondzien 
en vooruit, en schijnen de toon van dankbaarheid in smeekto
nen te moeten omzetten, wat nog niet hoeft te worden ge
wraakt. Het is niet te zeggen, dat, als uw oog voor uw gevaren 
open blijft, ge daarom niet kunt danken voor 'n verleden dat u 
't werk Gods toont. Het volgt niet, dat als ge schaduwzijden 
ziet, ge juist 'n pessimist, 'n zwartzienige moet heten. Het komt 
er voor u op aan, dat ge de gevaren tekent om ze in de kra~ht 
Gods te overwinnen.cn hierom is het de pessimist niet te 

/ doen. Er hoort moed toe de gevaren in 't gezicht te zien. Deze 
moed mist hij. ' t Christendom overwint, 't Pessimisme klaagt 
en geeft het klagend op. 

Wanneer nu 't herinneringsfeest met voorliefde ons oog op 
't verleden richt, moeten wij wet in de gedachte houden, dat 
dit verleden ons iets anders nog dan lauweren heeft te bieden. 
Van ,,rusten op de lauweren" is geen sprake, zolang 'n toe
komst ons nog wenkt. Voor deze toekomst Ii er in ' t verle
den OQk de Les. die voorts te behartigen is. Het ontdekt allerlei 
gevaar, dat wij bezien en overwinnen moeten. 't Overzien van 
'n vijftigtal jaren kan ons van onszelven iets Jeren. 

Laten wij de moed verzamelen om de dingen goed onder 
de ogen te zien, die meer in 't biezonder uit de geschiedenis 
van onze Kerk zich aJs onze gevaren ontwikkelen. Hierbij 
zouden wij gaame doen o rnerken dat~zekere evaren zi"n, 

aan n biezondere ontwikkelin ei en zijn, die als 't ware 
un onts aan e danken hebben aan 't zo en niet anders zijn 

van wat er dan door bedreigd wordt. Het zijn geen gevaren 
die van buiten komen, en hun kracht van buiten rneebrengen; 
maar gevaren, die eraan zitten, eruit groeien als 'n uitwas, 'n 
verkeerde ontwikkeling door krachten, die erin zit.teIL_ En dit 
z11n de gevaarlikste gevaren. Men ontmoet ze niet; men draagt 
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ze mee. Om deze te kennen moet men zichzelf kennen. leder 
mens heeft ze zo, iedere Kerk heeft ze zo. De Ned. Ger. 
Kerk voelde het Modernisme woelen in haar schoot. ,,Ze keerde 
echter ongelukkig niet terug tot de oude Geref. leer en praktij
ken, maar bestreed en bestrijdt nog 't Modernisme door 't 
Methodisme." (Prof. Lion Cachet, ,,Eenige Opmerkingen.") Ze 
deed er goed mee 't Modernisme te bestrijden. Maar 't Metho
disme werd haar gevaar. Wij hebben daar niet veel van te 
duchten, _!!tdirekt mjsschien wel door de reaktie. 

Zulke gevaren behoren tot elk organisme in de zondige 
wereld. Dit te weten is enige konsolatie en geeft meer vrij
moedigheid tot de vervulling van de plicht van zelfonderzoek. 
Men heeft daarom niet te vrezen, alsof men_ zic_hzelf weggeeft.
door tot zekere ontdekki]!g_~n ~ J5omen, mi ts men 't voornemen 
apvat tot beter toestand te geraken, en streng vasthoudt aan 
de herinnering-,,Ieder vege voor zij n eigen deur." 

Wij willen bij ons feest dan vegen voor eigen deur. 
De hierboven bedoelde gevaren zijn organiese gevaren. Zo 

noemen wij ze, omdat ze met de wijze van ontstaan van ooze_ 
Kerk zelf meegegeven z1jn, zonder dat ze daarom haar_bestaan - -- --- _ _.. 

yer.ootdelep. 
Onze Kerk is door ,,Afscheiding" tot stand gekomen. 
Nu kan men zich ,,afscheiden" 6f door voorop te stellen 

wat men tegenover anderen wel wil, 6f door voorop te 
stellen wat men tegenover andcren niet wil. In de regel echter 
zal deze breuk met 't bestaande tot stand komen door ' t 
laatste, 't niet-willen, op de voorgrond te stellen. Er is 'n Kerk, 
die zich ontwikkelt in 'n richting, die sommigen begint tegen 
te vallen. Men wit deze weg niet meer op. Men kan ook 
de ontwikkeling in die richting niet meer stuiten en men gaat 
uit omdat men niet mee wit gaan. 

In de ,,~hei~ng" zit dus 't negatieve, 't volstandig ,,nee!1" 
zeggen op zekere dingen, die men niet geoorloofd, niet gewenst 
acht, ten minste sterk in. Oat ook 't positieve in de daad van 
de afscheiding waar te nemen is, is niet alleen mogelik, maar 
noodzakelik. Er moet toch 'n toetssteen zijn, die men aanvaardt 
en waarbij men weet te onderkennen wat niet mag. Hetgeen 
ontke.nd wordt is zonder bewuste tegenstelling met wat beves-
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/ tigd wordt niet denkbaar. Doch de daad van "Afscheiding" 
is voor 't bewustzijn van wie zich afscheidt toch in de eerste 
plaats 'n zeggen van ,,neen." 

Oit komt vooral uit in de Afscheiding in de Kaap Kolonie. 
Hier kwam verzet tegen hetgeen de Ned. Ger. Kerk we/ wilde, 
namelik de Evangeliese Gezangen, en daartegenover stelden onze 
vaderen hun heroiek niet willen. Ze wilden de Evangeliese 
Gezangen niet. Hun positief Gereformeerde voelhorens merkten 
onraad, en lieten hen ,,neen" zeggen. Prof. Lion Cachet zegt 
in zijn reeds aangehaalde werkje, dat de Gezangenkwestie in de 
Kaap Kolonie ho?fdzaak was. Zelfs in de Transvaal, waar, 
volgens hem, bij de Afscheiding de Leer op de voorgrond trad, 
kwam dit toch ook weer door 't niet willen aanvaarden van 't 
Liberalisme, dat er in de Hervormde Kerk toenam. Was het 
niet om de Gezangenkwestie en om 't Liberalisme, er was geen 
Afscheiding. We waren er anders gebleven. 

Oit in 't oog te vatten is 'n gevaar te ontdekken meteen. 
Wij willen dit organies gevaar van stuk tot stuk bezien. 
1 o. De Afscheiding, hoewel ze op de voorgrond stelde wat 

me! niet wilde, 't negatieve dus, gaf ons wel duidelik ook iets 
positiefs, wat wij we/ wilden, rneende de stoot te geven aan de 
ontwikkeling in 'n besliste richting op de lijnen van Dordrecht. 
Maar nu is er gevaar dat wij nog, nadat de Afscheiding 'n vol
dongen feit is geworden, konden blijven nadruk !~en op 't 
niet-willen, inplaats van positief en opbouwend te werk te gaan, 
en de door de Afscheiding aan de hand gegeven richting te 
volgen en verder te ontwikkelen. Met bloot niet-willen blijft 
men staan waar men begonnen is, is er geen n voortvaren tot 
de volmaaktheid," en wordt men sleeks. We sporen niet aan 
tot 't weer langzamerhand gaan willen van wat wij 't eerst 
niet wilden. Daarmee zouden wij de daad van onze vaderen 
veroordelen. Er is 'n program te ontwikkelen. We hebben 'n 
positief Gereformeerd beginsel. We hebben toch 'n geschreven 
belijdenis. 

2o. Laat nu eens 't oorspronkelik niet-willen van de Af
scheiding 't wezen van ons bestaan blijven, en laten wij nu eens 
niet de nadruk op 't positieve overbrengen, we zouden de reden 
van ons bestaan wegnemen, al kon 't ontstaan nog zo redelik 
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worden verklaard. Hier zit 'n groot gevaar. Ieder voelt het, als 
iemand op de vraag: ,, Waarom zijt ge Gereformeerd ?" ten ant
woord geeft: ,,Omdat ik de Gezangen niet zing," of : .,Omdat ik 
tegen dit en tegen dat in de andere Kerken ben," hij al zeer 
0nbevredigend verslag van zichzelf geeft. 'n Mens kaE_ du~end 
en een dingen niet doen, dat zegt nog niet wat hij wel doet. 
En op wat men is en op wat men doet komt het ten slotte bij 

:Zijn_ antwoord van zichzelf aan. Zo zal het met 'n Kerk zijn. 
Met in 't negatieve te blijven hangen blijft men 't afdoende 
antwoord van zichzelf schuldig ook aan zichzelf. 

3o. Begrijpt men dit niet als 'n gevaar, en blijft men zijn 
~andhaving zoeken in weigering en ontkenning, dan doet 
zich straks 't verder gevaar voor, dat men voor andermans_ 
deur gaat v~en, en niet voor eigen deur, waar het intussen - -
weleens ophopen kon. ~en ~ent de fouten van anderen beter 
dan eigen belijdenis. Dit zal veel werks verschaffen, zeker ook l 
veel onnodig werk. We zeggen hier niet mee, dat ' t optreden ~ 
van onze buren ons niet schelen kan. De gemeenschappelike 
erve laat deze onverschilligheid niet toe. Doch de overheersen-
de negatieve geest is nooit genegen ook van 't goede in 
anderen enig voordeel te trekken, en weet niets positiefs te 
stel!en voor wat anders in 'n behoefte moest voorzien, doch 

afgekeurd werd. 
4o. Maatstaf voor eigen doen of niet-doen is dan ook nie~ 

meer wat eigen ~eliicienis iegt of vordert, maar -~a! andere 
Kerken doen. En die kunnen veel dingen doen, en naarmat 
die meer durven, zal zo eiK~ ruimte om zich te ewegetr 
nOcleloos krimpen. De vraag is dan niet meer of ' n onderne::. 
ming op zichzelf schadelik of onschadelik, goed of slecht is, 
de toets van de Belijdenis naar 't Woord kan doorstaan of 
niet, maar of de andere Kerken het voor ons zo deden, en als 't - -- -
laatste dan bewezen is, dan is de slag geleverd. Het is uit. 

De te enstand~ bepa~l~ alzo onze koers, niet meer ,J \ 

wijzelven:....-
- Of ook, hij stikt ons. 

So. Wij mugen er geen genoegen _ mee nemen, dat dit onze \ 
grootste verdienste wordt, dat wij voor de Kerken waarvan wij 
uitgegaan zijn de ,,briek" zijn. Onze oude mensen kenden dl: -- 187 



briek niet. Ze gebruikten voor dat doel de remketting waar 
ze de remschoen om ' t slepende wiel tegen slijten te bescher
men aanhadden. ' t Hele toestel noemden ze kortweg de 
,,remschoen." De nieuwerwetse briek schijnt meer in de smaak 
te vallen, Cfaarom zullen we ons daaraan houden. Nu, 'n briek 
werkt alleen om de wagen niet te snel te laten !open. Ander 
werk, positief werk, heeft hij niet. Hij rijdt overigens achterop, 
wordt meegereden. Zouden wij wensen dat te zijn, en niets 
meer ? Hoe negatief. 

Zeker, dat we remmend werken op andere Kerken die ook 
de Gereformeerde Belijdenis heten te hebben, daar dienen wij 
onze Belijdenis mee. Doch we zullen wet doen met er niet te 
hoog van op te geven. 

Met steeds in negatieve geest van zich af te zien, behoudt 
men ten slotte niets over dan deze kleine verdienste van voor 
anderen de remschoen te zijn. 

60. Dit geeft op zijn beurt de konklusie dat de Kerk van 
de Scheiding alleen 'n tijdelik karakter moet dragen, z~ dat, in 
't geval dat wat onze vaderen niet wilden in de Kerk, waarvan 
zij uitgegaan waren, eens wegviel, wij eigenlik zouden uitge
diend hebben, en er dan van geen vereniging, maar van blote 
aansluiting onzerzijds sprake zou kunnen zijn. En is dit nu niet 
gevaarlik, ja, noodlottig voor dat rechtmatig zelfvertrouwen, dat 
voor eigen zelfstandig optreden zo onontbeerlik is en tot wak
kere werkzaamheid prikkelt ? 

7o. Indien de negatieve geest onbeteugeld en konsekwent 
door mag werken, zal hij voor de Kerk van de Scheiding op 
laatst niets minder dan de dode orthodoksie zelf blijken uit te 
werken. De kem van deze is 't program van: ,,Raak niet, smaak 
niet, roer niet aan." Onze Heiland was er, toen Hij met 't 
Farizeisme in aanraking kwam, gans niet meegediend. Hij vond 
het niet vroom van de Farizeer, dat deze zei: ,,Heere, ik dank 
U, dat ik niet ben gelijk de andere mensen, ook niet gelijk 
deze tollenaar." Men vervalt ermee in ,,mijding." 

We zijn er onbewust van, dat wie tegen ons bitter wil 
wezen ons gaarne de beschuldiging van _g_QillLorthodoks te zijn 
voor de voeten werpt. Als wij op deze feestdag onze God kunnen 
danken, dat Hij ons nu vijftig jaren tegen dit gevaar beschermd 
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1 heeft, dan danken wij Hem voor de grootste weldaad die Hij 

I ons heeft bewezen, want dit gevaar verzelde ons al die vijftig 
jaren, als de kwade engel die over onze geboorte gestaan heeft, 

. om 't positieve, dat de Scheiding ons bracht, ons te ontnemen. 
In de negatie, de ontkenning, de "mi'dinLJ!.lleen_zit_geen 

kracht. Die mag ons wezeri niet uitdrukken. Ons karakter moe
!n wt vinden niet in hetgeen wij niet zijn, m~r__i_n hetg~en 
wij zijn; onze kra_cbt_nie1 in hetgeen wij niet hebben, maar in 
hetgeen wij hebben; onze roem niet in hetgeen wij niet _doen, 
maar in he~en wij willen en tot stanq br_engw.-

- DeAfschciding, hoe krachtlg ook daarbij 't : "Tot dusver 
en niet verder" werd uitgesproken, moet toch leiden tot 't 
positieve standpunt dat wij in onze Gereformeerde Belijdenis 
vinden, 'n Belijdenis, die de kenmerkende zwakheid van 'n 
negatie, 'n blote ontkenning en weigering niet heeft, maar door 
de kracht van 't positief willen tot verrassende hoogte opvoert. 
Haar leer van de Wedergeboorte in betrekking tot de wil is 
enig. Onz~ Belijdenis heeft voor de lijdelikheid geen goed 
woor~~ waar de krach( e-n - de wil is gegeven. baten -wij_hef 
verstaan, dat de gevaren, die we daar opsomden, niet eigen 
zijn aan onze Belijdenis, maar aan de bi_ezondere _ _'!Vij~L waarop 
WIJ ons aan d~a'!fheden van de Gereformeerde Belijdenis 
weer kw'!_me_r:!__!.e gey_en..:=-qoor Scheiding. Laat dit ons-van -de 
a ndere Kerken met dezelfde belijdenis onderscheiden, dat wij 
goed op de hoogte van onze Belijdenis blijven, deze kennen, ze 
liefhebben, en ze be/even. Daar is iets. Zo zullen wij ,, tot de 
volmaaktheid voonvaren," nalatende de eerste beginselen van 
't "neen." 

Met de negatieve geest is het op de duur niet uit te \ 
houden. Vanzelf komt daar weer verzet tegen. De banden j 
springen, en als de banden springen is er geen zeggen waar 
het dan heen lo opt. Dan is alle_s __ g_oed _ _ie_~ en niets zo 
lief als 'n ,,Chrj§ten_d_Q!f! boven GeloofsverdeeldheicL" en hoo 
men weleens, vooral als de mensen over en weer beginnen te 
trouwen, ,,'n Kerk is maar 'n Kerk," en wordt de band zelfs 
van de Belijdenis als knellend gevoeld. Het is verbazend 

__hQeyeL.'.n reaktie kan aan. Het moest eigenlik niemand ver
wonderen. Immers, men heeft hier te doen met 'n heel 
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natuurlik verschijnsel, met de aard van de wil. Hij is als 'n 
machtige stroom, die voor 'n tijd zich laat keren, maar ten 
slotte doorbreekt, en zijn vaart niet meer laat berekenen. 'n 

- Stroom zoekt 'n bedding, en als gij hem 'n bedding kunt 
: l;,/· I geven, komt hij waar hij wezen moet. Het is de fout van de 

negaticve geest, dat hij keren wil wat geleid moest worden. -
En de Scheiding gaf ons zo'n uitnemende bedding voor de 

stroom van de wil in onze Positieve Gereformeerde Belijdenis. · 
'n Beproefde bedding. 

De Methodistiese bedding heeft ze niet te vervangen. We 
geloven dat deze verkeerd leidt, en verspoeling veroorzaakt. 
De negatieve dam kan de stroom van de wil niet keren. Doch 
wij hebben hem gelukkig ook niet nodig. Onze vaderen wezen 
ons de goede bedding. 

Edoch hier komt 'n ander groot gevaar, namelik dat onze 
bedding toegegooid wordt tot onherkei:ibaar wordens toe, en 
de stroom van de wil zich verspreidt en verliest in de wijde 
vlakte. .-

De beeldspraak nu opzij. Wij hebben het nu tegen de 
Scholen, waar tans de mannen en vrouwen worden gekweekt, 
die straks de Gereforme~rde Belijdenis in eer moeten houden, 
en wij hebben het tegen dat onbestemde ,,Christendom boven 
Geloofsverdeeldheid." Dit is de godsdienst van die scholen, en 
dit zijn de scholen waaruit de kenners en liefhebbers van de 
Gereformeerde Belijdenis verwacht worden, alsof men druiven 
van doornen en vijgen van distelen plukt. Onze belijdenis 

' heeft, juist om haar beslist karakter, geen geduchter mededin
ger dan dat Christendom, dat alle lijn verflauwt tot nietsbe
duidendheid. Het kan niemand, die nog iets voelt, ontgaan, dat, 
wanneer 'n wet op 't onderwijs de vergunning van 't gods
dienstig onderwijs beperkt door de bepaling: ,,Geen sektaries 
onderwijs," de Gereformeerde Belijdenis naar 't hart gestoken 
wordt. Immers deze, door haar beslist op de voorgrond stellen 
van de Soevereiniteit Gods, eist voor Hem ook de School op, 
en dat algemeen Christendom, dat geheel op de lijn van bet 
Methodisme ligt, beeldt zich met dit laatste in dat er ergens 
'n lijn te trekken is tussen de belangen van 'n mens en de 
belangen van 't Koninkrijk Gods zelfs in de School. Er is geen 
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sisteern van publiek onderwijs in heel Zuid Afrika, dat niet in 
principiele tegenstelling met de Gereformeerde gedachte staat. 

Heel 't publiek onderwijs in ons Vaderland bestrijdt ons. 
Dit moet 't opkomend geslacht overleveren 6f in de handen 

van de negatieve geest van: "Raak niet, smaak niet, roer niet 
aan," om toch 'n karakter tegenover anderen te voeren, Of 
aan de grenzeloze bandeloosheid, die niets meer keurt, de ver
dwijning op de wijde vlakten van 't nog altijd onbeschreven 
,,Christendom boven Geloofsverdeeldheid." 

Zonder de School op de Gereformeerde Grondslag zien we t 
niet hoe het op de duur vol te houden is. Op deze School het 
met alle macht aan te sturen, is 'n dure plicht die we aan onze 
vaderen, onszelven, en onze kinderen verschuldigd zijn. 

Reeds 't ernstig streven daarnaar zal de vrucht afwerpen 
van het hoog belang van onze belijdenis almeer op de voor
grond te stellen. 

lntussen mag de gloedvolle verkondiging van de Gerefor
meerde Belijdenis, naar 't Woord, van de kansel, in de kinder
katechisatie, in de belijdeniskatechisatie, en in de voortgezette 
katechisatie niet ontbreken, en moet 't krachtig heilig ivil/en 

tot Gods eer in de Christelike vrijheid worden ontwikkeld. 
Kennen wij nu onze gevaren, broeders ? 
Welaan dan, wij moeten ze overwinnen, anders zijn wij de 

kinderen van onze vaderen niet. 
,, Voortvaren tot de volmaaktheid."- Onze leuze. 

P. C. SNIJMAN. 
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ONZE ROEPING EN TOEKOMST 
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11~~ 
ONZE ROEPING EN TOEKOMST. 

llET woord Roeping klinkt als krijgsmuziek in de oren 
van de gereformeerde belijder. 

Krijgsmuziek dient om de strijder in opgewekte en 
strijdlustige stemming te brengen, of hem, vermoeid en moe
deloos, tot vernieuwde aanval aan te wakkeren. 

Gij zijt geroepen, gij zijt 'n geroepene, gij hebt 'n roeping 
ontvangen, dat waren onder onze vaderen en ook onder ons 
steeds de klanken, waarmee men elkander aanvuurde om met 
vrolike moed verder t e gaan. 

De lievelingsklank, het opbeurend geluid der vaderen was 
het. Wie kan dit betwijfelen, die maar even de oude schriftu

ren inziet? 
Maar ook van ons ? 
j a, Mk van ons. 
Nog onlangs aeelde 'n ouderling aan schrijver dezes mee, 

dat zijn ambtswerk hem soms o zo moeilik vallen kon. De ge
dachte: uren en uren op 'n ossenwagen te moeten zitten, ten 
einde in de uitpunten zijner wijk leeskerk te kunnen houden, 
leidt weleens in de verzoeking maar thuis te blijven en het zo 
nauw niet te nemen met de uitvoering van zijn ambt. 

Maar als zijn trouwe echtgenote dit bemerkende hem toeroept: 
,,Gij hebt een roeping: hoe wilt gij daarmee doen ?" en zij van 
blijder harte eraan toevoegt : ,,kom, ik trek mee"-zie dan gaat 
'n blijde geest hem bezielen en het anders troosteloze werk 
wordt verheffend schoon. 
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Oat is de roeping bij de waarlik gereformeerde belijder. 
Doch waarom zo bepaald bij hem er. niet bij anderen ? 
Oat willen wij nu juist zeggen. 
Hij en hij alleen gelooft niet aan de "vrije wit." 
Mensen die de ,, vrije wit" drijven, spreken liefst niet van 

,,roeping". Het woord heeft voor hen iets onvrijs, iets gebon
dens, iets gedwongens haast. 

'n Adjudant, die door zijn generaal geroepen wordt en van 
hem dan 'n opdracht ontvangt, is geen vrij man meer. Hij moet 
gaan, al is het dwars-door de kogels heen. 

Daaruit is het te verklaren, dat het woord roeping tegen
woordig niet meer zo geliefd is. Men wil liever ,, los" blijven; 
en wordt nog iets gedaan, dan moet het zijn uit vrije wilskeuze. 

De mens onzer eeuw geniet 'n biezondere mate van vrijheid, 
van vrijheid die bijna aan losbandigheid grenst. Daarom zal hij 
zich altijd minder laten binden door 'n bepaalde, van-buiten-af 
tot hem komende, roeping. Hij spreekt dan ook liever van: 
,,overeenkomst, wilskeuze, afspraak, wenselikheid" ; en laat zich 
altijd meer leiden door zijn eigen inzicht van goed en kwaad, 
of door zijn eigen gevoel van lust of onlust. Een ander moet . 
niet over hem gebieden; hij is zijn eigen heer en meester. 

Dit nu is niet enkel van toepassing op de ongelovige wereld, 
maar ook in veel gevallen op wat zich de Kerk des Heeren 
noemt. 

Ook daar openbaart zich dit eigenaardig verschijnsel: men 
wil God wet dienen, maar niet als geroepen gemeente en 
geroepen personen. Men belooft God te dienen, maar naar 
eigen opvatting en eigen wilskeuze. En zo komt dan tot stand 
wat de Apostel noemt 'n ,,eigenwillige godsdienst"; of wat de 
Heere jezus brandmerkte als leringen die ,,geboden van men
sen" zijn. 

Die dienst ontaardt dan ook meestal spoedig in 'n dienst 
van zichzelf en niet van God. . 

Dit is afgoderij en beeldendienst. 
Daarom zegt Samuel tot Saul: ,,gehoorzamen (van de 

stem des Heeren) is beter dan slachtoffer, . . . want wederspan
nigheid is 'n zonde der toverij en wedersteven is afgoderij en 
beeldendienst." 

196 



Daartegenover nu staat het stipt ,,gehoorzamen van de 
stem des Heeren" (1 Sam. 15: 22). Dit is de roeping. 

Zij vloeit voort uit 'n gezond en krachtig geloof aan de 
eeuwige Uitverkiezing. 

Voor de ware gereformeerde is de Uitverkiezing niet alleen 
de enige rotsgrond zijner eeuwige zaligheid, maar ook zijn 
aardse !even wordt door dat alles omvattende en alles door
dringende leerstuk beheerst. 

Vais is de opvatting, dat men in de tijd maar zorgeloos 
en ijverloos kan !even, en dat God hierna verplicht is ons de 
de zaligheid te schenken. 

Dezelfde God, Die van eeuwigheid tot eeuwigheid over 
ons !even beschikt, bepaalt ook ons bestaan op de aarde. Zo
dra daarom het zieleleven van de gelovige zover ontwikkeld 
is, dat hij kan denken en willen, roept hem God tot zijn bie
zondere levenstaak en geeft hem daartoe als het ware zijn 
aanstelling. 

Vat dit streng en diep op. 
Het is geen kleinigheid, waar wij nu over handelen. 
Deze waarheid, mits zuiver opgevat, snijdt dwars door 

merg en gebeente, dwars door ziel en geest, en doet ons met 
bevende ernst verschijnen voor God, onze Schepper en Rechter 
tevens. 

Eenmaal geroepen en wij zijn voor altijd, hetzij dat wij 
!even, hetzij dat wlj sterven, des Heeren. Alie eigenwilligheid 
heeft dan uit. Gelijk iemand het zo kras als waar heeft uitge
drukt : "als 'n engel de taak ontvangt twintig jaar lang aan 'n 
zondaar het Evangelie te bedienen, moet hij dit doen. Als 'n 
mens de opdracht krijgt, twintig jaar aan 'n ziekbed te zitten 
om iemand op te passen, is dat zijn godsdienst." 

Bij wijze van tegenstelling volgt voorts hieruit, dat de mens, 
die datzelfde doet maar ongeroepen is, 'n waardeloos, ijdel 
werk verricht. Gelijk de pas aangehaalde schrijver verder zegt: 
"als iemand bij 'n zieke waakt, niet uit zelfverlochening, maar 
omdat hij het aangenaam vindt, dan is zijn_ loon weg; dan eerst 
oefent men godsdienst, als men er zit als door God geplaatst; 
dat ligt in het roepen. Neen, nooit moeten wij iets doen, dan als 
God net zegt; geen eigenwillige godsdienst; men heeft niet het 
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recht te dienen en zichzelf te verlochenen, als God niet roept." 
Dit is zieldoorsnijdend scherp gezegd, niet waar ? 
Maar gij vraagt misschien al, waarom wij op dit punt zo 

aandringen. 
Wei, omdat wij in 'n wereld !even, waarin de vrije wil 

op de troon zit; en waar de vrije wil zijn schepter zwaait, wordt 
de kracht der roeping niet meer gevoeld. 

Het is dan ook geen wonder dat het woord roeping zelfs 
bij velen onzer ledige 'n klank geworden is. De prikkel om te wer
ken is afgestompt. De heilige krijgsmuziek zwijgt en wie strij
der moest zijn is 'n arme dromer. 

Nadrukkelik moeten wij dus de betekenis der roeping 
vooropzetten, en alle gereformeerden er aan herinneren dat dat nu 
hun woord is. 

De pelagiaan, remonstrant en methodist hebben 'n keuze; 
maar de gereformeerde heeH 'n roeping. 

Daar is al het verschil. 
Wie nu naar eigen opvatting zijn levenstaak volbrengt, is 

'n broeder van 'n pelagiaan, remonstrant of methodist. 
En wie zich slap aanstelt in zijn werk, is minder dan die 

drie, mag van " roeping" niet spreken en is 'n oneer voor de 
gereformeerde naam. 

Och, hoevelen zijn er onder ons, die in dit opzicht reeds 
lange het remonstrantse pad bewandelen ; die hun levenstaak 
zelf willen kiezen en volgens de uitspraak van het eigen hart 
die willen volbrengen. 

Niet de gedachte : God wil het en daarom moet het, geeft 
bij alle denken en doen de doorslag; neen maar : ik denk zo, 
ik wil zo, ik oordeel zo, ik beslis zo : de mens stellende zijn 
kleine ik tegenover het grote Ik van God. 

Daartegenover nu stellen wij de Schriftuurlike waarheid, 
dat God alleen onze Schepper en Heere is, en dat Hij alleen 
het recht heeft ons te roepen. Hij geeft ook in dit opzicht zijn 
ere aan geen mens. 

Hij roept, dat is: Hij laat ieder geboren worden met een 
bepaald doe!, wijst ieder zijn werk aan, zet ieder op aarde, om 
een door Hem gekozen arbeid te volbrengen. 

Voor willekeur en vrije keuze is geen plaats over, maar 
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nog minder voor traagheid en zondige zelfgenoegzaamheid. 
ja, hoevelen zijn er, die niets in de wereld uitvoeren; zelfs 

in hun naaste omgeving niet; en toch nog trots gaan op de 
gereformeerde naam ! 

Van God geroepen fe zijn en toch nog te slapen-is er 
groter tegenstelling denkbaar ? 

Staat op! gij die slaapt, gaat uit uw slaapkamer en laat 
Christus over u lichten : dan pas moogt gij waardiglik van 'n 
roeping spreken. 

En nu dat andere woord : foekomst. 
Roeping, gelijk wij zagen, is 'n zuiver Bijbels woord en 

begrip; toekomst niet, ten minste niet in de gangbare zin. 
Ats wij zeggen, dat iemand 'n toekomst heeft, bedoelen 

wij daarmede, dat hij op aarde sukses zal hebben, zich 'n 
grote naam zal maken, of grote schatten zal verwerven. 

Van de toekomst van 'n land sprekende, geven wij daar
mee te kennen, dat het land vele inwoners zal tellen, vele 
rijkdommen zal opleveren en vermaard zal zijn onder de landen 
der aarde. 

Groot te zijn voor het oog des mensen, van zich een roep 
der vermaardheid te laten uitgaan, wordt dus door de meesten 
'n toekomst hebben genoemd, al behoort ook die toekomst 
straks weer tot het verledene en de vergankelikheid. 

In die zin nu vatten wij het woord niet. 
Wie zichzelf roept en zijn levenstaak eigenwillig be

paalt, moge, even aards en even menselik, zijn toekomst 
meten naar de mate van sukses, dat hij op aarde behaalt en 
de mate van grootheid, die onder mensen zijn dee! wordt; niet 
alzo wie bij Gods Woord leeft. 

Diezelfde God, Die ons de levensarbeid aanwijst, heeft ook 
van te voren vastgesteld wat de uitwerking, het eindresultaat 
van onze bemoeiingen op aarde zijn zal. En wat God de 
Heere ons dikwels als toekomst heeft besteld, is in het oog 
van de wereld meestal geen toekomst. 

Johannes de Doper, hoewel niemand meerder profeet was 
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dan hij, had, naar de maatstaf der aarde gemeten, geen toe
komst. Slechts kort duurde zijn werkzaamheid. Spoedig zat hij 
in de gevangenis, verlaten van zijne discipelen en volgelingen, 
en daar eindigde in akelige verlatenheid zijn !even. 

Als de bleke maan aan de Oosterse zonnehemel werd hij 
altijd minder, totdat hij verdween in de blauwe diepten, en de 
opgerezen zon-jezus Christus- alles was. 

Nochtans had hij 'n toekomst, want hij had 'n roeping 
en die roeping was juist om minder te worden. Hij moest aan 
de Kerke Gods de Christ us ton en. Onsterfelike ere! Doch daar
toe moest zijn licht geheel geblust worden, opdat Christus al
leen blinke voor het oog der Kerk. 

En wanneer nu dageliks Christus zich vertoont aan de blik 
der gelovige ziel, dan Ieeft Johannes de Doper weer in zijn 
werk, in zijn toekomst, in zijn ere. 

Onze toekomst wordt dus bepaald door God en is naar de 
aard der goddelike roeping. Gaan wij in dezen met mensen te 
rade, dan zoeken wij de toekomst alleen in onze getalsterkte 
en in de populariteit, die onze belijdenis bij de grate massa 
geniet. Licht warden wij zo ontrouw aan onze roeping, en onze 
toekomst is aards en voorbijgaande in stede van hemels en 
blijvende. 

"Naar de wet en de getuigenis"- dat is onze roeping. En 
zo wij spreken naar dit woord, zullen wij ook een dageraad 
hebben- dat is onze toekomst (vgl. Jes. 8 : 20.) 

Na deze voorlopige opmerkingen gaan wij er nu toe over 
onze roeping en toekomst te· bespreken. 

Wij doen dit volgens de orde van tijd, waarin die roeping 
tot ons gekomen is en nog komt, en zullen dan meteen aan
wijzen wat onder onze toekomst te verstaan zij. 

Ons begin is bij 

DE KERK. 

De gereformeerde gedachte openbaarde zich het eerst weer 
duidelik toen de Kerk tot reformatie kwam in 1859. 

Klaar en mannelik wordt in de "Openbare Verklaring", door 
onze vaderen van die tijd uitgesproken, dat wijlen Prof. D. 
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Postma hen op ,,hun verzoek als eene Gereformeerde Kerk 
heeft hersticht." 

Zij wilden enkel geref ormeerd zijn, zoals de Kerk gerefor
meerd was ten tijde van Johan van Riebeek. 

Vanzelf werd zodoende de geschiedkundige draad opgeno
men, die teruggaat tot op de grote Dordtse Synode van 1618/19. 
De mannen van '59 verklaarden dan ook nadrukkelik, dat zij 
gereformeerd wensten te zijn en te blijven en we! naar de Drie 
formulieren van Eenigheid en de Kerkenorde der Dordtse Synode. 

Dit nu is Mk onze roeping. 
Gere/ ormeerd zijn en blijven. 
Enke/ gerejormeerd en anders niet. 
Opmerkelik is het dat ooze kerkelike tegenstanders in 

Transvaal onze Kerk noemen de ,,Enke/ Geref. Kerk." 
Dit is huns ondanks volkomen korrekt. 
Geve de Heere alleen, dat in dezen ons oog eenvoudig zij 

en dat wij niet ter wille van de tijdgeest mikken half of dier
kwart remonstrants of methodisties te wezen. 

Wie kan ons tegenwerpen dat dit onze roeping niet is? 
Wclnu, wees dan enkel gereformeerd. 
Dan vervult gij uwe roeping. 
Dan bezit gij 'n goede conscientie. 
Wij moeten doen als de bloem, die haar goddelike roeping 

volbrengt als zij bloem is en niets anders. 
Dit zegt de vlaamse dichter Gezelle zo enig mooi in het 

volgende vers : 

0 wilde en onvervalste pracht 
der bl om men, Iangs de watergracht !.. .... 
Daar staat ge: en, in de zonneschijn, 
al dat g ij doet is blomme zijn ! 

Maar wees dan ook gereformeerd met al uwe macht. Wees 
hierin wakker. 

Wie vakerig in zijn slaapkamer vertoeft, is niet waarlik en 
krachtig geroepen. De geroepene is buiten en hij werkt. 

De gemeente is een geroepen gemeente. Het woord ge
meente betekent volgens het oorspronkelik Grieks : de uitge
roepene. 
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En waarlik, het is nodig aan de alarmklok te trekken. Het 
gevaar is groot. Groot niet alleen buiten, maar ook binnen in 
het huis, waarin zo menigeen gerust ligt te slapen. 

Het gevaar is dit. 
Gereformeerd te zijn raakt uit de mode. De remonstrant 

vindt zich beter tehuis in onze 20ste eeuw. 
Vandaar dat dikwels in onze eigen ziel deze overlegging 

oprijst: ,,Kijk, gereformeerd is wet nog goed, net 'n beetje ver
ouderd ; daarom is het Mk we! onze roeping zo hier en daar 
effentjes remonstrants te zijn." 

Aan zulke overleggingen nu moet geen plaats gegeven 
worden. 

De Orie Formulieren bevatten Bijbelse, eeuwige waarheden; 
de leer waarbij men niet alleen !even maar ook sterven kan ; 
de enige troost. 

Al dat smalen op de Dordtse tijd is dan ook eenvoudig de 
openbaring van onkunde en oppervlakkigheid. 

0, als er onder ons maar was die diepe kennis van Gods 
wegen en dat Jeven in de ziel ! 

Wie naar Dordt terugwil moet zichzelf meteen toeroepen : 
sursum corda, dat is : het hart naar boven ! Oat was de tijd 
der martelaren. Die kennen wij nu niet meer. Wij beduiden zo 
weinig. Wat moet de kerkgeschiedkundige wel later van ons 
optekenen ? ..... . 

Hoeveel nu van ons geeist wordt bij de aanvaarding der 
Geref. belijdenis, kan het best blijken wanneer wij het thans 
zo gesmade leerstuk der Uitverkiezing als voorbeeld nemen. 

Welk 'n zedelike moed en welk 'n geheiligd geweten moeten 
wij niet bezitten om die leer te belijden ! 

Wii spreken natuurlik niet van hen, die zich in 'n hoekske 
met 'n boekske begeven, zichzelf en niemand anders als het 
uitverkoren klompje beschouwen, en daarom de wereld haar 
gang laten gaan. 

Oat is spotten met de Uitverkiezing. 
Neen, wij bedoelen degenen, die zichzelf gedurig toeroepen: 

hoedanigen behoren wij te zijn in heiligen wandel en godzalig
heid, als wij van dat hoogheerlik heilgeheim wensen te stamelen; 
als wij overtuigd willen worden, dat onze gebeden, die nacht 
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en dag tot God opklimmen, de wereld regeren ! (Luk. 18: 7). 
Het is dan geen wonder, als de ene zielsbenauwdheid de 

andere vervangt en wij bijna niet weten, hoe in die belijdenis 
staande te blijven en haar aan onze kinderen en kindskinderen 
over te leveren tot op de toekomst van jezus Christus. 

Hoe gevoelen wij bij zulke overwegingen niet, dat onze 
vaderen 'n zielskracht hebben ontwikkeld, waarvan wij nauwe
liks 'n flauw besef hebben. 

Maar 'n duurdere roeping ligt op ons. 
Het is niet genoeg te bewaren wat voorhanden is ; wij 

moeten onze belijdenis ontwikkelen door hare toepassing op het 
!even der 20ste eeuw; door nieuwe aanvallen met nieuwe wa
penen te bestrijden, nieuwe verschijnselen naar 'n nieuwe maatstaf 
te keuren en nieuwe eisen met nieuwe hulpmiddelen te beant
woorden. 

Wanneer wij als gereformeerden in 't gedrang komen, past het 
ons niet 'n verouderd wapen uit het oude tuighuis voor de dag 
te halen om zo met 'n steen-geweer tegen de nieuwerwetse 
mauser te strijden ; evenmin past het ons bij de methodist 'n 
wapen te !enen. Wij hebben onze eigene wapenen te smeden. 

De gereformeerde kan in onze tijd evengoed als vroeger 'n 
man zijn, als hij maar weet zijn wapen zo om te gieten, dat 
het kan wedijveren met ' t beste dat de vijand heeft. 

Daarvan is Dr. A. Kuyper het sprekendst voorbeeld. Leest 
maar eens zijn jongste werk : Om de oude Wereldzee, en gij moet 
u verwonderen, hoe de ware gereformeerde zich voor het grote 
wereldleven weet te interesseren, daarin zich thuis te gevoelen 
en daaraan stuur en richting te geven. 

Maar Dr. Kuyper heeft dan ook steeds de gereformeerde 
gedachte ontwikkeld. Dordrecht heeft het fondament gelegd, 
maar hij wil het huis klaar zien. Daarom moeten wij bouwen 
en wel met de bouwstoffen van onze tijd, alleen zorgdragende 
dat wij niet uit de bouwtrant onzer vaderen vallen. 

Daaraan ontbreekt het wel bij ons. 
Om rechtuit te spreken,- menigeen is van onze laatste 
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Synode teleurgesteld teruggekeerd, omdat bij deze en gene nog 
te veel sprake is van : ,,laat ons bij de oude gewoonte blijven." 

Nu is blijven bij de oude gewoonte in menig opzicht 'n 
kracht, niet te versmaden bij de algemene afval onzer dagen. 
Het is dikwels gelijk aan 'n terugkeer, met opoffering en 
onder versmaadheid, naar de oude paden en als zodanig wordt 
het door ons gewaardeerd. 

Maar blijven bij de oude gewoonte kan ook geschieden 
uit traagheid des geestes. Men wil nu reeds op zijn lauweren 
rusten en zijn toekomst genieten. Maar zo iemand heeft dan 
ook geen roeping. Zijn taak is al afgeJaan ! 

En wat is de .oorzaak van deze misstand? 
Wei deze, dat soms de gereformeerde waarheden als grote 

brokken vaste spijze in onze geestelike maag liggen, maar 
onverteerd en niet omgezet in levensbloed en levenskracht; en 
daarom doen wij ats een die teveel gegeten heeft : wij suffen 
in plaats van te denken en te handelen. 

Of, om bij het pas gebruikte beeld te blijven: onze vaderen 
van '59 hebben 'n stukje muur op het Dordtse fondament 
gebouwd, maar wij zijn zo bang, niet in de bouwstijl te 
zullen blijven, <lat wij liever de muren zo onklaar laten en 
geen steen meer op de ander zetten.-

Daarom roepen wij om kennis, kennis, kennis, degelike, 
verteerde kennis, en dan-aanpakken ! 

Eerstens komt die roeping tot onze kerkeraden. Zij moeten 
aanpakken de catechisatie, de verspreiding van geref. boeken, 
het huisbezoek, de zending, de armen- en krankenverzorging 
en zoveel meer. 

En als zij zich met de eisen des tijds tot onze algemene 
vergaderingen en synoden wenden, dan moeten zij inderdaad 
geholpen warden door aanwijzing van de rechte wegen en 
middelen. 

En onze kerkleden moeten het ambt aller gelovigen uit
oefenen door de kerkeraden te steunen en aan te vuren in stede 
van door laksheid en eigenwilligheid hen te ontmoedigen, wan
neer iets nieuws en iets goeds en iets groots ondernomen wordt. 

Dan pas kunnen wij verwachten 'n dageraad, 'n toekomst. 
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ja, de gereformeerde belijdenis is niet geboren om te sterven 
en te verdwijnen. Zij moet er nog zijn als jezus Christus komt 
op de wolken. 

Wij lezen dat de buitenlandse godgeleerden op de Dordtse 
synode niet tevreden waren met onze belijdenis te onderzoeken 
en met den Woorde Gods overeenkomende te bevinden, maar 
aan hun verklaring ook deze bede hebben toegevoegd: "daar
enboven zijn de inlandse vermaand van de buitenlandse god
geleerden, in deze rechtzinnige, Godzalige en eenvoudige be
lijdenis des geloofs standvastiglik te willen volharden, dezelve 
den nakomelingen onvervalst te willen nalaten, en tot de komst 
onzes Heeren j ezus Christus onvervalst te willen bewaren." 

En daarop hebben onze Dordtse vaderen plechtig de ge
vraagde belofte afgelegd. 

Mogen ook wij daartoe van God de kracht en de getrouw
heid ontvangen om dan in de komst van Christus ooze toekomst 
te genieten ! 

Hiermee is onze taak nog niet afgedaan. Ooze roeping 
strekt zich, ook van het gezichtspunt der Kerk gezien, veel 
verder uit. 

En het is juist ter wille van de Kerk dat wij nu op andere 
levensterreinen overgaan om kortelik aan te wijzen, dat wij ook 
hier onze roeping moeten kennen en betrachten, zal de Kerk 
in staat zijn haar roeping als Kerk te vervullen. 

Ten eerste komt het huisgezin ter sprake. 
De huisgezinnen zijn de ,,oogjes" waaruit de kerkelike stroom 

gevoed wordt. Dit hebben de gereformeerden altijd beseft. 
Vandaar dat de huiselike saamleving bij ons nog altijd hoog
geschat werd, ja zelfs het kerkelik !even zich voor een groot 
dee! daarin terugtrok. Geregelde openbare Gods-verering op 
de Zondag trof men onder de voortrekkers en zelfs onder 
hunne zonen niet aan. Hoogstens kwam men 4 maal des jaars 
voor de Avondmaalsviering te zamen en verder was de zicht
bare Kerk als van de aarde verdwenen. Neen, niet verdwenen: 
zij tierde stillekens voort op het land in de eenzame boeren
huizen. 



Daar werden de Staten-Bijbel met kanttekeningen en de 
gereformeerde schrijvers ernstig bestudeerd, de huisgodsdienst 
getrouw waargenomen, en klommen vurige gebeden uit de 
binnenkamer en van het huisaltaar tot God op. 

Hierin is echter 'n verandering ten kwade gekomen. 
Het nauwgezette huisbezoek overtuigt ons meer en meer, 

dat de huisgodsdienst dikwels ijdele vorm is, soms zeer gebrekkig 
en ongeregeld wordt waargenomen, en weleens geheel nagelaten 
wordt. Daarmee gaat dan gepaard het kwijnen van de persoon
like godsvrucht. 

Bij zulk 'n toestand nu kan de Kerk niet bloeien. Te minder 
omdat zij niet alleen lijdt in de volwassenen, maar ook in de 
kinderen, die het zaad der Kerk zijn. 

Vroeger, toen het tegenwoordige schoolwezen onbekend 
was, werd alle nadruk gelegd op de huiselike opvoeding, die 
door vader en moeder zelf werd ter hand genornen, en wat de 
huisonderwijzer, voor zes maanden of 'n jaar gehuurd, deed, 
was meer van techniese aard. 

Oat werk heeft God merkbaar gezegend. Wij durven gerust 
zeggen, dat onze beste kerkmannen nu nog zijn degenen, die 
nooit 'n goevernementsschool hebben gezien, maar enkel leefden 
uit hetgeen van vader en moeder geleerd was, aangevuld door 
het onderricht in lezen en schrijven, van de huismeester ont
vangen. 

En dat werk zegent God nu nog. Onze beste katechisanten 
krijgen wij uit de huizen, waar vader en moeder in staat zijn 
hunne kinderen ' n gereformeerde opvoeding te geven. Ja, zelfs 
de aanwczigheid van ' n niet zo slechte goevernementsschool, 
heeft in dit opzicht het gebrek der ouders niet kunnen aan
vullen. 

De getrouwen worden echter weinig. 
Vele ouders geven de hun van God toebetrouwde taak aan 

de onderwijzers geheel over, z6 zelfs dat ze niet eens meer de 
moeite doen te vragen ·wat er in de school geleerd wordt. Alsof 
de . onderwijzcr (soms 'n ongelovig of half-gelovig man) de 
belofte voor de kinderen deed en voor die belofte verantwoor
delik is! 

Geen wonder dat wij, sedert de goevernementsschool de 
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schepter zwaait over onze kinderen, de Kerk vol krijgen van 
!eden, die dikwels maar 'n flauw besef hebben van wat gere
formeerd is. 

Deze misstand moet opgeheven worden. 
Zelfs al bestaan er goede scholen, dan is de ouder nog 

verplicht zijn kind bij de huisgodsdienst te leren en te onder
vragen, en in alle opzichten te zorgen dat het in huis 'n gere
formeerde opvoeding krijgt. 

De geschiedenis bewijst, dat als het huisgezin gezond is, 
beide Kerk en Staat bloeien. Het huisgezin is de bron van het 
menselik saamleven. Geeft ons dus gereformeerde huisgezinnen 
en de gereformeerde Kerk zal bloeien. Anders gaan wij gewis 'n 
donkere toekomst tegemoet. 

Nu komen wij tot de schoolkwesfie. 
Vee! zullen wij er niet van zeggen. Niet op het weten maar 

op het doen komt het nu aan. Wij zijn bijna alien volleerd in 
de schoolzaak, maar hebben helaas ! zo weinig gedaan. 

Daarom zij slechts gevraagd, naar aanleiding van de titel 
boven dit stuk : is er voor ons 'n roeping ten opzichte van de 
vrije, christelike, gereformeerde school, ja dan neen? 

Antwoordt men neen, dan overzie men meteen de gevolgen. 
Laat ons dan onze Synodale Bepalingen nopens deze zaak 
voorgoed stukscheuren (zie Syn. Bep. bl. 127); laat ons nooit 
meer vurige r~devoeringen daarover houden ; laat ons nooit 
meer vromelik klagen over de bedorven toestand der jeugd ; 
laat ons dan ook niet meer zeggen, dat wij 'n roeping hebben 
om gereformeerd te zijn. 

Als de gereformeerde belijder naast zijn Kerk geen gere
formeerde school kan zetten, dan is het met de waarlik geref. 
Kerk ook spoedig gedaan. 

Waar blijft wat Groen van Prinsterer gezegd heeft: ,,Generlei 
onderwijs buiten de schooluren (ook de catechisatie niet) kan 
aanvullen wat aan de publieke school ontbreekt, of verbeteren 
wat zij bederft'' (Studien en Schetsen, biz. 85.) 

Doch, neen, zegt de Iezer, wij hebben 'n roeping te dezen 

207 



opzichte; en dit wordt door ons van he I er harte togestemd. 
Het is hier de herhaling van de oude strijd, in Nederland 

gedeeltelik uitgestreden. Toen daar meer dan 'n halve eeuw 
geleden het gereformeerde besef ontwaakte, voelde men aan
stonds, dat naast de Geref. Kerk een Gereformeerde School 
moest staan. Honderden scholen werden met grote opoffering 
opgericht en de Staat werd door die krachtige aksie gedwon
gen eindelik subsidie te geven. 

In Amerika volgden onze geloofsgenoten hetzelfde spoor, 
hoewel pas later. 

Het trof ons wat Ds. Van Goor in het Gedenkboek der 
Christ. Geref. Kerk hieromtrent schreef. Een predikant der Ned. 
Geref. Kerk aldaar zeide tot hem: ,,Och, laat ons het maar 
zeggen zoals het is, de Christelike School wordt gewild om de 
Afgescheiden Kerk er door in 't leven te houden. Ik (Os. Van 
Goor) antwoordde natuurlik: In genen dele, maar als dan toch 
de zaken ronduit bij haar naam moeten genoemd worden, kan 
het ook zijn, dat velen tegen de Christ. School zijn, omdat zij 
tegen de geref. beginselen zijn. In elk geval is het een goed 
getuigenis voor de Christ. Geref. Kerk als haar bloei door zulke 
gezonde middelen bevorderd wordt." 

Maar waarom staat het er in Afrika zo treurig bij met de school? 
Wei, omdat wij onze roeping niet gevoelen, bes{!jfen, en 

daarnaar handelen. 
Hoe remonstrants doen wij ! Gelijk gezegd, de remonstrant 

heeft 'n vrije keuze ; de gereformeerde evenwel 'n van God 

bepaalde roeping. • 
Wij willen vrij blijven. Nu zegt dan ook de een : de tijd is 

er niet rijp voor; de ander: Afrika is niet Holland; weer een; 
onze mensen verstaan de zaak nog niet, enz. 

Goed, maar dan is er ook geen roeping. God roept niet 
als de tijd onrijp is. God roept niet in Afrika als het in Hol
land moest zijn. God Iaat 'n synode geen bepalingen omtrent 
vrij onderwijs maken en aannemen als zij er niets van verstaat. 

Hoe weinig wij dan ook onze roeping opvolgen, ook waar 
wij het zonder opoffering zelfs kunnen, blijkt daaruit, dat door 
onze Kerk . in Transvaal niet eens geprotesteerd werd tegen de 
aanneming van de wet, die wij ondertussen veroordelen l 
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En waarom protesteerden wij niet? 
Wei, omdat wij op politiek terrein ons onze biezondere 

roeping niet bewust zijn. 
Elders in dit boek wordt aangetoond, dat onze mensen, 

zelfs v66r de Afscheiding, op politiek en maatschappelik gebie~, 
'n aparte partij vormden, genaamd de "doppers," en dat ze 
als zodanig het krachtigst de Afrikaanse zaak hebben gediend. 

Thans echter gaat men zich meer en meer voor die naam 
schamen inplaats van hem te respekteren en hoog te houden. · 
Saamgaan en ineensmelten zijn nu de wachtwoorden op alle 
gebied, buiten de Kerk om liggende. 

Daar moet met de stroom worden meegegaan- zo denkt 
men; daar mag van gereformeerd en ongereformeerd geen 
sprake vallen; daar roept God niet, maar het menselik verstand 
denkt alles zelf uit en de menselike wil volbrengt alles op 
eigen gelegenheid ! 

Gevolg hiervan is, dat de geref. belijdenis van het ene 
terrein na het andere verdreven wordt, en naderhand in de 
Kerk opgesloten zit als de kanarievogel in zijn hokje. Het 
vogeltje zingt nog nu en dan 'n l iedje en streelt onze oren 
voor 'n ogenblik, maar heeft voorts geen kontakt meer met 
ons leven. 

Wij zijn er dan ook heiliglik van overtuigd, dat als het bij 
ons niet komt tot het vormen van 'n gereformeerde politieke 
partij, wij ten leste geen onzer levensroepingen meer kunnen 
volbrengen. Het leven i~ een, en de roeping is een. Uit een 
beginsel te leven op Zondag, en uit 'n ander op Maandag, is 
onmogelik. 

Hoe ter wereld kunnen wij op staatkundig terrein ons 
gereformeerde beginsel handhaven in zulke zaken als vrouwen
stemrecht, doodstraf, gelijkstelling enz., als er geen program is, 
door 'n partij opgesteld en verdedigd, dat ons zegt hoe wij in 
deze dingen naar Gods Woord hebben te oordelen ? 

Menigeen zegt echter : ,,Z6 komt er verdeeldheid en de 
eenheid moet tot alle prijs blijven." 

Best. Maar wees dan konsekwent en zeg het ook met 
betrekking tot de Kerk. Daar verdeeldheid aan te rich ten is dan 
nog groter zonde. 
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Maar dit is geen redenering. 
Wij vragen slechts: Wat is de roeping Gods. Die roeping 

heeft in Holland gereformeerden tot 'n krachtige autirevolutio
naire partij onder Dr. Kuyper uit de massa uitgeroepen. 

En is die roeping hier minder sterk ? Moeten wij het stil
z.wijgend aanhoren als gesproken en geschreven wordt tegen de 
goddelike instelling van de doodstraf? Ats openbaar het vrou
wenkiesrecht verdedigd wordt? ja, de christelijke school door 
de staatsarm verkracht wordt ? 

Eerst bij de vorming van politieke partijen met duidelike 
politieke geloofsbelijdenissen, zal de lucht gezuiverd worden. En 
gelijk in Holland drie aparte christelijke partijen samenwerken 
in een christelik ministerie, altijd met behoud van de onderlinge 
verschilpunten,- zo zou ook hier 'n gereformeerde partij in de 
grote, nasionale kwesties met de andere Afrikaanse partijen 
kunnen saamwerken, en toch haar gereformeerde belijdenis 
kunnen handhaven. 

Zo alleen zullen wij onze grote roeping geheel vervullen en 
voor het gereformeerde beginsel zal er in Zuid-Afrika een 
toekomst zijn. 

J. D. DU T OIT. 
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PERSONALIA DOOR 

Ds· L. J. DU PLESSIS. 



I mill 
PROFESSOR DIRK POSTMA. : 

II ROFESSOR Dirk Postma, stichter der Oeref. Kerk van Zuid
Afrika, werd in 1818, te Dokkum in Nederland, geboren 
uit een vroom gezin, dat de Gereformeerde waarheid 

liefhad. Hi} zelf beschrijft de dagen zijner jeugd in zijne gedach- · 
tenisrede, toen hij 50 jaren de Kerke Gods als leeraar gediend 
had. In -die gedachtenisrede zegt hij het volgende: 

_ .,Ik kan niet roemen op eene vermogende afkomst, maar 
wat mij boven alle aardsche voorrechten dierbaar is te 
vermelden, mijne geliefde ouders waren brave burgers en 
oprecht godvruchtige lieden, en zulk eene opvoeding was 
ons dee!. Reeds hierbij roep ik al uit: ,,niet ons, o Heere ! 
niet ons, maar uwen naam geef eere. 

Den vromen vader verloor ik door den dood toen ik nog 
maar v-ijf-en-een-half jaar oud was. Zoo bleef de opvoeding 
alleen in -de hand onzer dierbare moeder, die zich daarin 
ook uitnemend heeft gekweten. Eene bijzonderheid aan
gaande onze uitwendige - omstandigheden wil ik u toch 
mededeelen; want die strekt ook tot opluistering van Gods 
goedertierenheid over ons. Met het verlies van den vader 
ging oak te Joor het vermogen tot levensonderhoud. Som
mige vrome vrienden zeiden, terwijl ik het ook hoorde: ,,als 
die weduwe nu maar niet bezwaard was met den kleinen 
jongen, dan zou het nag gaan." 

En, o wonder van genade ! die kleine jongen groeide 
voorspoedig op en was de hardwerkende moeder spoedig 
tot hulp. Met zijn 15de jaar was hij in staat te zeggen: 
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nNu, moeder, geene ondersteuning meer van elders, met 
Gods hulp zullen mijne handen u het nodige verschaffen." 
En ik heb het ook mogen doen tot haren hoogen ouderdom 
van meer dan 70 jaren. Maar ook hier roep ik uit: ,,Niet 
mij, o Heere ! maar uwen naam geef eer !" 

Daarop is ZEw. voortgegaan met te verhalen hoe hij zijn 
gelukkige opvoeding en onderwijs van zijn vrome moeder ge
noot; op zijn 15de jaar, door Gods Genade, tot inkeer was 
gekomen, en de wereldsche ijdelheden voorgoed verlaten had, 
om den Heere met geheel zijn hart te dienen. 

Later ontbrandde bij hem de begeerte om opgeleid te 
worden tot een bedienaar des Woords. Doch het ontbrak aan 
middelen. Des daags moest hij hard werken en hield zich dan 
's avonds-tot halve nachten bezig met het bestudeeren van 
den Bijbel, godgeleerde werken en kerkgeschiedenis. 

Later kreeg hij geld te leen, om zijn studie voort te zetten. 
Doch daar hij dee! nam in de afscheiding, verloor hij ook die 

gun st. 
Op verzoek van ouders gaf hij toen Catechetisch onderwijs 

aan kinderen en door den kerkeraad verzocht, hield hij des 
Zondags, toen hij 16 jaren oud was, voor de kleine gemeente 
godsdienstoefening; zoo leerde hij als vanzelf al gaandeweg 

prediken. 
Hij deed belijdenis des geloofs bij Prof. S. v. Velzen, des

tijds de eerste en tevens eenigste leeraar der Kerk in de Pro
vincie Friesland. 

Door dezen aangemoedigd om voor predikant te studeeren, 
begaf hij zich met ondersteuning van de classis tot de studie, 
onder leiding van Prof. T. F. de Haan, die pas ook het Her
vormde kerkgenootschap had verlaten, en nu in Friesland de 
opvolger geworden was van Os. van Velzen, die naar Amsterdam 

was vertrokken. 
Den IOden Juni 1840 werd hij op 22-jarigen leeftijd, be

vorderd tot proponent, geexamineerd zijnde door Di. T. F. de 
Haan; H. de Cock Jr., S. van Velzen en A. Brummelkamp. 

Deze vier academische mannen zijn ook in 1854 aangesteld 
geworden tot de eerste Professoren aan de Theo!. School te 
Kampen, uitgenomen Os. H. de Cock sr., die inmiddels over-
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leden was en door zijn oudsten zoon, Ds. H. de Cock jr., ver
vangen werd. 

De jonge proponent Postma had niet noodig tang op een 
beroep te wachten. Den 5den Juli 1840 werd hij geordend tot 
de Heilige Bediening te Minnertsga in Friesland, en wet door 
zijn hooggeachten leermeester, Os. de Haan, naast wien ZEerw. 
stond als de tweede leeraar in Friesland, en tevens als de 
eerste leeraar van de nieuw opgeleiden in die provincie. 

Hij diende achtereenvolgens in de gemeenten Wildervank, 
Bedum, Middelstum en Zwolle, vanwaar hij naar Zuid-Afrika 
vertrok. Al spoedig nam hij een werkzaam dee! in het bestuur 

Opening der Theologische School te Potchefstroom op 13 Februari 1905. 

der Kerk. In 1846 vinden wij hem reeds lid der Synode. De 
Kerk in Nederland was toen als een bootje op eene onstuimige 
zee. Inwendige verdeeldheden vooral schenen als zware 
golven het bootje te overstroomen, en er waren slechts weinige 
bezadigden om de koers recht te houden. Onder deze was ook 
Ds. Postma. Hoewel behoorende door opvoeding en opleiding 
tot de strengste partij, de zoogenaamde ,,Drentsche school," had 
hij een geopend oog voor het goede dat er gevonden werd in 
de richting door Prof. A. Brummelkamp voorgestaan, en deed 
hij zijn uiterste best om de partijen te verzoenen. Zijn stukken 
in ,,de Stem", het eerste weekblad der afgescheidene Kerk, 
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kunnen hiervan getuigen. De opleiding der leeraren ging hem 
zeer ter harte. Wij vinden hem dan ook als lid der commissie 
om, in verband met vele niet gescheiden Gereformeerden, een 
Seminarie op te richten. Men kon echter niet overeenkomen, 
en de niet gescheidenen richtten het Seminarie op, dat de 
naam van Seminarie der Vrije Schotsche Kerk droeg. De ge
scheidenen werden dus gedrongen voor eigene opleiding te 
zorgen, en de Theo!. School te Kampen werd gesticht (6 De
cember 1854). Os. Postma had zeer veel hiertoe bijgedragen, 
ook om de partijen te verzoenen. Hij was dan ook een der 
eerste curatoren en zijn hartelijk woord bij de opening der 
School gesproken is nog te vindcn in "De Bazuin" (29 Dec. 1854). 

Maar niet alleen voor de opleiding van leeraren zorgde hij, 
het Christelijk lager onderwijs ging hem zeer ter harte. Met 
groote worsteling werd er een Christelijke school te Zwolle op
gericht, en bij het doorbladeren van de oude "Bazuin" -nummers, 
vinden wij steeds den naam van D. Postma in verband met het 
Christelijk onderwijs. Ook hier in Zuid-Afrika was hij de man 
voor opvoeding en de Christelijke school. 

In 1857 werd hij benoemd tot afgevaardigde naar Zuid
Afrika. Zijn werk hier is reeds vermeld. Nadat hij eenigen tijd 
hier werkzaam was, huwde hij, daar zijn echtgenoote reeds v6or 
zijn vertrek in Nederland gestorven was, mejufvr. S. L Kruger ; 
waarbij hij 6 kinderen gewon. Deze gade verloor hij ook door 
den dood en huwde toen met Mejufvr: J. W. v. Biljon. Uit dit 
huwelijk zijn ook zes kinderen geboren. In 1866 nam hij het 
beroep naar Burgersdorp, Kaap-Kolonie, aan. Tot hiertoe was hij 
leeraar te Rustenburg geweest, hoewel hij eigenlijk leeraar van 
de gebeele Republiek was. Dit beroep naar Burgersdorp werd 
voornamelijk door hem aangenomen, met het oog op de opleiding 
van leeraren. 

De behoefte aan een kweekschool werd toen gevoeld, 
en door zijn ijverige bemoeiingen kwam dan ook de Theolo
gische School tot stand. De geschiedenis van die School is reeds 
gegeven, zoodat het niet nodig is er bij stil te staan. 

Hij bleef aan de School werkzaam tot aan zijn dood. 
Prof. D. Postma was ongetwijfeld een man van buitenge

wone gaven. Hij had een ijzeren wil en niets kon hem verzetten 
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als hij meende in Gods weg te zijn. Hoewel zijne opleiding 
maar kort was, oefende hij zich, zoodat zijne kennis de kennis 
van vele welopgeleide leeraren overtrof. Hebreeuwsch was 
zijn lievelingsstudie en men kan zeggen dat hij in die taal te 
huis was. Het Syrisch en Arabisch waren hem ook gansch niet 
vreemd. Latijn schreef hij nog al gemakkelijk, in het Grieksch 
van het N. Testament was hij geheel te huis. Zijn werkkracht 
was buitengewoon. Dagen, vooral in de eerste jaren in Z. Afrika, 
bracht hij te paard door, en als hij des avonds op een plaats 
kwarn en zijne reisgenooten moede en afgemat de ruste zochten, 
hield hij godsdienstoefening. Gewoonlijk was hij vroeg in den 
morgen reeds aan zijn schrijftafel. Ieder oogenblik werd zorg
vuldig besteed. Bovendien was hij een man van orde. Alles 
had in zijn studeerka:ner een vaste plaats, die zorgvuldig was 
uitgekozen, maar dan ook nooit veranderd werd. 

Men had , daar hij zeer sterk was, hem een langer leven 
toegedacht, doch de Heere beschikte het anders. Een inwendige 
kwaal sloopte ongemerkt zijne krachten en verzwakte het ijzersterk 
gestel dat zoo krachtig weerstand geboden had aan alle moeielijk
heden. De laatste 2 maanden van het jaar 1890 was hij sukkelend. 
Toch bleef hij werkzaam, en zag men, hoewel hij niet meer 
zijn slaapvertrek verliet, ook hier eene verzarneling van boeken 
om hem heen. Zijn stemming bleef blijmoedig tot den Jaatsten 
dag zijns !evens, hoewel hij door de kwaal waaraan hij leed, 
zeer benauwde oogenblikken had. Het was steeds zijne begeerte 
geweest in zijn werk te mogen sterven, en zoo geschiedde het. 
2 dagen voor zijn dood gaf hij de kerkelijke papieren over, en 
na alles geregeld te hebben ontsliep hij op den 28 December 
1890. 

Waarlijk volgens het woord bij de begrafenis gesproken, 
mocht de treurende Kerk met Eliza over hem uitroepen: "Mijn 
Vader, mijn Vader, wagen Israels en zijne ruiteren." Veel ver
Joor de Kerk van z. Afrika in dezen achtenswaardigen Jeeraar 
en professor, die de Kerk in dit land gesticht heeft, en 32 jaar 
gediend heeft, getrouw in al zijn werk tot het einde. Laat ons 
enkele woorden nederschrijven van een getuige buiten ons, Ds. 
Wm. Cormack, predikant der Ned. Geref. Gemeente te Burgers
dorp, .bij het graf gesproken. "Zijn geheele tijd en arbeid en 
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studie en pen als Professor en Prediker en schrijver zijn onop
houdelijk besteed geweest in de bevordering der belangen van 
de gemeente en de Kerk waartoe hij behoorde. Zijne geschiede
nis is inderdaad de geschiedenis van zijn Kerk. Zijne werk
zaamheid kende geene verpoozing. Het werk door hem gedaan 
was verbazend. Vroeg was hij elken morgen bij zijn schrijf
tafel. Zijn onderricht voor zijne studenten voorbereidende, of 
door geschriften raad en inlichting gevende aan degenen, die 
zich tot hem wendden om licht en raad in zaken hunne eeuwige 
belangen betreffende. Wij kunnen ons goed voorstellen, hoe hij 
dagelijks uit zijn studeerkamer kwam en met zijn sterk gestel 
door onze straten ging naar de preekstoel of de klaskamer 
zijner studenten. De groote beheerschende beweegredenen van 
van zijn !even was de gansche toewijding van elke kracht en 
elk vermogen aan den dienst van dien · geliefden Meester, die 
hem tot het heerlijk werk geroepen had. 

Het is onze volkomene overtuiging en vast vertrouwen, dat 
onze vader Postma als een getrouwe dienstknecht des Heeren 
ingegaan is in de rust van Gods volk, beervende het koninkrijk 
des Vaders, ook voor hem door jezus Christus bereid van de 
grondlegging der wereld. 

Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn 
rechterhand zijn: Komt, gij, gezegenden Mijns Vaders! bei!rft 
dat KiJninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging der 
wereld, Math. 25 39. 

Zijt <?efrouw tot den dood en Jk zal u geven de kroon des 
/evens. Open. 2 : 10. 
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PAUL KRUGER. 

In eene geschiedenis van de Geref. Kerk in Zuid-Afrika, 
mag en kan de man niet vergeten worden, die en in de ge
schiedenis van Zuid-Afrika en in die der Kerk zoo een belang
rijke rol vervuld heeft, namelijk: STEPHANUS JOHANNES PAULUS 
KRUGER, laatste president der Zuid-Afrikaansche Republiek. 

Eene beschrijving te geven van zijn werk op staatkundig 
gebied, ligt buiten ons bestek. Wij beschouwen hem hier slechts 
als mede-stichter en lid der Geref. Kerk. Die hem als Staats
man wil leeren kennen, verwijzen wij naar zulke boeken als 
die van F. Rompel en D. Arbez, respectievelijk getiteld: ,,Ge
denkschriften van Paul Kruger" en ,,Schaapwachter tot Presi
dent" (Het !even van Paul Kruger.) 

Zijn vader was Casper ja9 Hendrik Kruger en zijne moeder 
Elsie f rancina Steyn, een dochter van Douw G. Steyn, eigenaar 
van de plaats ,,Bulhoek," niet ver van het tegenwoordige dorp 
Steynsburg, in de Kaap-Kolonie. Hij is geboren den !Oden Oct. . 
1825, op de plaats ,, Vaalbank" in het District Colesberg, K.K., . 
en kreeg den naam van STEPHANUS JOHANNES PAULUS, zijnde 
de eerste twee de voornamen van zijn grootvader Kruger, en 
de andere die van zijns vaders oom, Paulus Steenekamp. 

Een jaar voor den grooten trek onder Hendrik Potgieter in 
1836, verlieten zijne oude1s met nog eenige bloedverwanten de 
Kaap-Kolonie, en gingen in Mei 1835 over de Oranje Rivier. 

De kleine Paul was toen negen jaar oud en hielp zijn 
vader Hink met het aanjagen en oppassen van het vee. 

Al voorttrekkende in Noord-Oostelijke richting, kwamen de 
Emigranten naderhand in aanraking met woeste barbaarsche 
stammen en vooral met Moselikatse, koning der Matabelen, en 
later met Dingaan. 

Toen hij 14 en 15 jaar oud was, nam de jonge Paul Kruger 
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weleens deel aan een expeditie, eerst naar Moselikatse 
om dezen te tuchtigen over zijne gepleegde wreedheden, en om 
het gestolen vee terug te halen. Het moet in dien tijd geweest 
zijn, dat hij zijn eerste leeuw schoot. Allengskens werd hij als 
Nimrod, een geweldig jager; maar ook was hij een snelle looper, 
die geen leeuw, olifant, rhenoster of wat ook al ontzag en er 
velen van doodde. 

Aan de Magaliesbergen gekomen, vestigde zijn vader zich 
aldaar. Ook hij werd toegelaten om voor zich twee plaatsen: 
,,Waterkloof' en ,,Boekenhoutfontein" uit te zoeken, de eerste 
om er zijn woning te nemen. In dien tijd (1842) huwde hij met 
de jonge dochter ,,Maria du Plessis", die hem echter, met een 
kindje, 4 jaren later door den dood werd ontnomen. Daarna 
trad hij weder in het huwelijk met Mej. GESINA SUSANNA 
FREDERIKA WILHELMINA DU PLESSIS, met wie hij 54 jaren zeer 
gelukkig leefde. Uit dit huwelijk zijn 9 zonen en 6 dochters 
geboren. 

De tweede gade van President Kruger, de eerste hebben 
wij niet gekend, was eene liefelijke verschijning. Zij was een 
type van de helaas ! uitstervende oude Afrikaansche vrouw. 
Zacht, eenvoudig, vriendelijk en toch zoo sterk in het geloof. 
lnnig had zij haar land en volk lief. Toen de Engelschen Pretoria 
innamen, boog ook zij het hoofd en de Heere nam haar tot zich. 

Sedert zijn 17de jaar kwam Paul Kruger in publieke be
trekking en bleef werkzaam voor zijn · land tot aan het einde 
zijns !evens. De geschiedenis van de Transvaal is ook zijne 
geschiedenis. Wij vinden hem als veldkornet; als commandant; 
als generaal; als president. Hij is met Andries Pretorius als de 
Zand-Rivier Conventie wordt geteekend. Hij is de voorman in 
bijna alle gevechten met de kaffers; hij is aanvoerder van een 
der partijen in den strijd tegen de 0.V.Staat, en ook generaal 
in den Burgeroorlog; maar hij is ook in behle gevallen de 
vredemaker. Hij is de man in den vrijheidsoorlog. Viermaal 
president, totdat hij oud, krank, balfblind, afgemat toevlucht 
zocht in het Portugeesche gebied. Toen was het de edelmoedige 
jonge Vorstin van het kleine Nederland, die haar oorlogsvaartuig, 
,,de Gelderland", zond om hem af te halen en te vervoeren naar 
een land, waar hij als balling voor het recht van zijn volk, met 

222 



open armen zou ontvangen worden. Deze daad van Nederlands 
koningin zal ook door de Kerk niet vergeten worden, en als 
wij het hoofd buigen om Haar te danken, dan doen wij dit met 
het gebed op de lippen: 0 Heere ! zegen Haar. 

Maar niet alleen op staatkundig gebied was President 
Kruger eene groote persoonlijkheid, ook als lid onzer Kerk 
moet hij herdacht worden. Een kerkelijk ambt bekleedde hij 
nooit. Zijn vader was in zijn !even voor de scheiding ouderling 
in de N. H. Kerk van Rustenburg; de zoon, hoe vurig ook voor 
het belang der Kerk, werd steeds door zijne andere ambten 
verhinderd om de Kerk als ambtsdrager te dienen; maar ook 
al weder is de geschiedenis der Kerk zijne geschiedenis. Onder 
de 13 onderteekenaren van de afscheidingsacte is zijn naam, de 
eerste vergaderingen, waar de zaken der Kerk geregeld werden, 
werden door hem bijgewoond. Hij had zijn Kerk lief. Getuige 
hiervan zoo menig geschenk aan de Kerk gegeven. De een
voudige nu afgebroken kerk te Rustenburg werd door zijne be
moeiing opgebouwd. Hij gaf groutendeels het hout. Hij ging 
zelf met zijn volk naar het boschveld om de groote houten 
pilaren van ijzerhout, die in die kerk stonden, te zagen. Ja, men 
heeft ons verteld dat hij met eigen handen mede hielp om het 
dak der kerk op te zetten. 

Een van de heerlijkste dagen in zijn !even was de dag 
toen de sierlijke kerk te Pretoria werd geopend. Het volk 
noemt die kerk: de "Presidentskerk" en dit is ook waar. Hij 
werkte voor dien bouw met al de krachten van zijn doorzettenden 
wil. Het schoolgebouw der Theo!. School te Potchefstroom is 
ook gebouwd kunnen warden doordat een gift van £750 door 
hem tot dat doel was afgezonderd. Niets gebeurde in de Kerk 
of hij nam er kennis van. Hij leefde waarlijk met de Kerk. 

Zijn lievelingswerk was de -verkondiging van het Evangelie. 
Als Veldkomet, Generaal en President ging hij altijd de ge
meente voor. Hij schaamde zich het Evangelie van Christus 
niet. Aan de hoven der koningen, aan de eeremaaltijden der 
aanzienlijken, in de schamele woningen der anne burgers: 
overal verkondigde hij jezus, zijnen Zaligmaker. Hoe_ hoog hij 
ook mocht klimmen, hij bleef een nederige discipel van 
Christus. 
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Vee! is er over hem geschreven, doch de man, die zijn 
karakter goed heeft beschreven is nog niet gevonden. w .anneer 
een bekwame pen ons eens een werk zou geven, dat de titel 
zou voeren van : "Paul Kruger op zijn stoep" en ons dan hem 
kon schetsen, zooals hij daar als een der richteren van het 
oude Israel met zijn volk omging, raad gaf, twisten uitmaakte, 
private belangen der burgers behartigde, of door pittige ge
zegden tegenstanders tot zwijgen bracht ; dan zou de nako
melingschap een waar denkbeeld kunnen vormen van den held, 
die is heengegaan, van den man, die den naam van Vader des 
Vaderlands met eer dragen kon. 

Paul Kruger was een dier menschen, die men onwillekeurig 
meester noemt en eerbiedigt. Reeds als jongeling is hij aan
voerder. Als er een gezelschap uitgaat om groot wild te schieten, 
en Paul Kruger er bij, is hij hoofd. Karakteristiek alweer 
is het dat hij dan ieder der jagters verplichtte om elken dag 
een Psalmversje te leeren. Als zij 's morgens uitgingen, werd 
het psalmversje opgegeven, v6or zij zich in 't bosch verspreidden, 
en 's avonds bij het kampvuur moest het worden opgezegd. 
Die het niet kende werd gestraft. Wee den man, die in zijn 
nabijheid vloekte. Niet alleen kwam oogenblikkelijk de ernstige 
berisping, maar ook dikwijls, toen hij nog veldkornet en kom
mandant was, deed een stevige handgreep van de ijzer-sterke 
hand den schuldige opspringen van pijn, en besluiten om ten 
minste in de nabijheid van den kommandant zijn tong in toom 
te houden. Eerbied voor den naam des Heeren zat als in zijn 
bloed. 

Op 21 October 1900 scheepte President PAUL KRUGER zich 
in op de Gelder/and en verliet hij de kust van Zuid-Afrika om 
zijn aardsche vaderland niet weer te zien. 

Na een tijd van krankheid gntsliep hij zacht in Zijn Heiland, 
om half drie in den morgen van Donderdag, den 14den Juli 
1904 te Clarens in Zwitserland, in den gezegenden ouderdom 
van bijna 79 jaren. 

Had hij het voorrecht niet om in zijn vaderland te sterven, 
zijn stoffelijk overblijfsel mocht daarom toch overgebracht en op 
den 16 December (Dingaansdag) 1904 te Pretoria, waar hij zijn 
zetelplaats en laatste woning had gehad, ter aarde besteld 
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worden. Eene der lijkkransen op zijn kist gelegd, zoo wij meenen 
door President Steyn, had de zinspreuk: 

Ik heb den goeden strijd gestreden, 
...... lk heb het geloof behouden. 

En dit beamen wij ten voile in de zekere hope, dat ook de 
kroon der rechtvaardigheid hem ten deele is geworden. 

2 Tim : 4: 7, 8. 

PHILIPPUS JACOBUS WILHELMUS SCHUTTE. 

Den tweeden dag na zijn aankomst in Transvaal kwam Ds. 
D. Postma op de plaats ,,Buffeldoorns" in Gatsrand, Mooirivier, 
aan. Hier woonde Br. Ouderling P. J. W. Schutte, ouderling van 
de N. H. Kerk, maar hartelijke voorstander van de Geref. leer. 
Hier werd door Ds. Postma voor het eerst gepredikt in Trans
vaal. De tekst was 1. Sam 7 : 12. 

Van dien tijd af was Br. Schutte een medewerker van de 
stichting der Kerk. Hij behoort tot de 13 die de scheidingsacte 
teekenden en werd ook voort tot ouderling verkozen. Getrouwe 
medgezel van den leeraar, vinden wij zijn naam bij al de eerste 
vergaderingen, ook in de 0. V. S. en K. Kolonie. Een zeer 
werkzaam dee! nam hij aan de oprichting der Theo!. School 
en niet licht zullen de woorden vergeten worden door hem ge
sproken bij de opening der School 29 Nov. 1869, te Burgers
dorp. Hij werd toen ook als Curator verkozen en diende tot 
het einde zijns !evens. 

Br. Schutte werd in 1804 geboren ih het distrikt Cradock; 
van daar vertrok hij naar Transvaal en vestigde zich in Oats
rand (Mooirivier). Hij was van een lange, doch ietwat tengere 
gestalte, doch zeer sterk en moedig. Onvermoeide leeuwjachter 
zuiverde hij, door zijn buren geholpen, weldra de omtrek van 
wild gedierte. Menschelijkerwijze hebben dan ook de ver
moeienissen van het dooden der laatste leeuwen in Gatsrand 
(1869) hem de kwaal berokkend, waaraan hij gestorven is. Hij 
was ook een tijdlang kommandant en maakte de oorlog tegen 
Makoera en Seckele mede. 
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lnnig godvruchtig was hij, tegelijkertijd zeer opgeruimd. 
Zijn huis stond voor alien open en zijne gade was niet minder 
gastvrij. Vooral was alles wat hij had ten dienste der Kerk, en 
niet alleen de dienaar van de Geref. Kerk maar alle dienaren 

P. J. \V. Schutte en echtgenoote. 

van bet Evangelie genoten zijne gastvrijheid en hulpe op hunne 
reizen. Men zocht maar "Buffeldoorns" te bereiken, en dan 
wist men, men zou geholpen worden. 

Hij ontsliep in zijnen Heiland 9 Nov. 1873 in den ouder
dom van 69 jaren. 
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JACOBUS JOHANNES VENTER. 

De broeder J. J. Venter, een der eersten die zich in ver
binding stelde met de Afgescheidene Kerk in Nederland, werd 
in het district Colesberg K.K. geboren, maar vertrok later naar 
den O.V.S. Reeds in 1858 had hij zich van de N. G. Kerk los-

Jacobus Johannes Venter. 

gemaakt en schreef toen naar Nederland om hulp. Toen Prof. 
D. Postma in Transvaal aangek0men was, stelde hij zich oogen
blikkelijk met hem in verbintenis. Hij was ook tegenwoordig 
bij de bekende kerkvergadering der N. H. Kerk te Potchef
stroom (April) 1859, en reisde toen met Prof. Postma terug 
naar zijn plaats. Daar werd de Geref. Kerk in den O.V.S. eerst 
openbaar, maar werd later in Mei '59 formeel gesticht te Red
dersburg. Zij telde toen 116 !eden, en nu 2,934. 



Bij die gelegenheid werd hij ook als ouderling bevestigd. 
Na de aftreding van President J. Boshoff was hij waame

mend president tot op de verkiezing van President Brand. Hij 
bleef ook na die verkiezing steeds in 's lands dienst werkzaam. 
Hij was een man van grooten invloed, met een goed verstand, 
hoewel hij als de meeste zijner tijdgenooten slechts weinig 
schoolgeleerdheid had. Haastig en oploopend van humeur heeft 
hij zijn volkskarakter wet eens gekenschetst, zeggende: "Wij 
laten ons niet drijven, maar wel leiden, en dan ook maar aan 
een zeer dunne draad." Als men hem in zachtheid van iets ver
keerds bij hem overtuigde, kon hij dan weer soms erg wee
moedig worden. 

Hij was een sterkgebouwd schoon man, vrijmoedig en we! 
ter taal. Zijn invloed was vooral in het begin der scheiding 
zeer groot. 

Nog heden dienen van de zoons en kleinzoons van den 
ouden vader Jacobus Venter de Geref. Kerk met eer en zegen. 

Op 70-jarigen leeftijd ging hij de eeuwige ruste in. 

ERASMUS ALBERTUS VENTER. 

Een van de wem1ge overgeblevenen van de stichters der 
Kerk is broeder E. A. Venter, Patrijsfontein, Fauresmith, gebo
ren 20 April 1833 te Loksfontein, district Colesberg. Zijn doop 
was reeds een twistappel. Os. T. Reid wilde hem niet doopen, 
tenzij zijne ouders eerst den Herderlijken Brief aannamen, later 
werd hij te Fauresmith door Ds. A. Murray gedoopt. Hij was 
dus al van zijn kindsheid aan een der onzen. 

Toen de Geref. Kerk in den O.V.S. gesticht werd, sloot hij 
zich voort bij de gemeente Reddersburg aan. De tien of twaalf 
uren rijdens- te paard schrok hem niet af. Toen ontzagen de 
!eden der Kerk geen moeite om den dienst bij te wonen. Te 
zamen gingen zij op en keerden God lovende terug, -God 
dankende dat Hij hunner gedachtig is geweest en hunne zielen 
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in de ruimte had gesteld. Broeder Erasmus Venter, of zooals 
de jongeren hem zoo gaarne uit respect noemen: ,,Oom Rassie", 
is van eene korte gestalte, met donker haar, altijd even vrien
delijk en glimlachend, goed gehumeurd, en van een vasten wil. 
Met ernst bezield en oprecht, was hij voor de Kerk steeds tot 
zegen. Getrouw mocht hij dan ook voor vele jaren de ge
meente Fauresmith dienen, eerst als diaken, en nog )anger als 
ouderling. Telkens en telkens was hij afgevaardigde naar de 
Algem. Vergadering of Synode. En-als hij benoemd werd, ook 
voor andere kerkelijke werkzaamheden, was het zooals wij ge
woonlijk zeggen, een wonder als hij er niet verscheen. ja het 
is best mogelijk, dat hij er nooit ontbrak. Eindelijk was hij 
blijkbaar tot zijne smart genoodzaakt, om zijn ontslag aan te 
vragen, 't welk hem eervol werd verleend. Dat zag hij zich ge
noodzaakt wegens afnemende krachten, tengevolge van zijn 
hoogen ouderdom. En toch, hoewel hij al ver in de 70 is, 
zou men hem daarvoor niet aanzien. 

Steeds getrouw blijft hij de Kerk met hare belangen op 
het hart dragen. 

Moge de Heere hem, als eene der weinig overgeblevenen 
vaders der Kerk, hoewel niet tot de oudsten behoorende-in 
getrouwheid doen volharden in den avond zijns !evens, hem 
door Zijne kracht versterkende om getrouw den strijd des ge
loofs te strijden, volhardend tot het einde, om de kroon des 
!evens te rnogen behalen t 

WILLEM JOHANNES VAN BILJON. 

De oude broeder W. ]. van Biljon en zijne echtgenoote 
Gerbrechta Sophia Smit behoorden niet oorspronkelijk tot de 
strenge orthodoxe partij, die tegen de gezangen was, doch een 
diep grondig onderzoek van de Schrift en de zaligmakende waar
heden van Gods Woord, naar de grondstelsels der Dordsche 
vaderen, bezielden hen zoozeer, dat zij o;ider de voorlichting 
des Geestes zich niet konden vereenigen met wat men noemt: 
,,nieuwigheden". Zij waren eenvoudig, maar deftig en net in 
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hunne kleeding, eenvoudig, doch zonder g1eng te zijn in hun 
Jevenswijze, nauwgezet in den godsdienst. 

En zonder iets te willen afdingen op het Christelijk karak· 
ter en !even van den ouden broeder, moet toch elk erkennen, 
die hen gekend heeft, dat de oude zuster of moeder als een 

Willem Johanne; van Biljon en echtgenoote. 

licht was in haar huiselijk en kerkelijk !even. Zonder ophef, 
maar in stilte getuigde zij van het licht der genade dat in haar 
was en ongemerkt dan ook naar buiten, in woord en daad 
zich openbaart, haar eigen huis en anderen ten zegen. 

Reeds eenige jaren voor de afscheiding hadden zij reeds de 
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N. G. Kerk vertaten en zoodra zij nu vernamen dat Ds. Postma 
in den O.V.S. gekomen was, reisden zij er heen en sloten zich 
aan. Broeder W. van Biljon verzocht dan ook Ds. Postma om 
naar de K. Kolonie te komen en toen later de gemeente Bur
gersdorp gesticht werd, werd h.ii tot ouderling yer~..Q.~!1· Hij 
diende vele jaren met groote getrouwheid. 

Na den dood van Ds. Postma's gade, huwde · deze de 
dochter van broeder v. Biljon. Dit huwelijk werd gezegend met 
2 zoons en 4 dochters, waarvan nog 5 in !even .zijn:"De drie 
dochters nog in !even zijn alien met predikanten onzer Kerk 
gehuwd. De zoon, nog levende, is Ds. W. Postma van Bloemfontein. 

Heide de oude vader en moeder zijn voor eenige jaren 
overleden. Zoo wij hopen overgegaan in de rust door j ezus voor 
Zijn volk bereid. 

HENDRIK TJAART VAN DER WALT. 
. ~-·· 
.~. 

Broeder Hendrik Tjaart van der Walt, een der stichters 
van de Geref. Gemeente van Middelburg K. K., was een van 
die menschen, die men als van zelf liefheeft. Men voeJde zich 
tot hem aangetrokken. Ernstig vroom was hij, echter ._zl!er be
minnelijk, liefde was de hoofdtrek van zijn karakter. · 

Hij was langen tijd ouderling van de N. Geref. Gemeente 
van Middelburg, hoewel hij tegen de richting dier Kerk was. 
Hij kon dit werk doen, doordat de toenmalige leeraar .dier ge
meente, Ds. William Murray, zeer verstandig handelde en de 
onzen weinig bemoeilijkte. Bovendien had hij Br. Van der Walt 
innig lief en bezocht hem nog een paar dagen voor z!jn dood. 

Toen Ds. Postma in de Kolonie kwam werd fJij- door 
Br. Van der Walt uitgenoodigd om naar Middelburg te 
komen. De dienst werd gehouden te Grootfonteiµ, de plaats 
van Br. Van der Walt, nu het kamp der Engelsche troepen. 
Toen de gemeente gesticht was, werd hij tot ouderling verkozen 
en diende de gemeente langen tijd. 

De oude vader was van een lange en sterk gebouwde ge
stalte, met een helderen blik, en van een vastberaden karakter, 
zeer minzaam en innemend. Met woord en daad was hij tot 
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grooten zegen voor de nieuwe gerneente. Hij en zijne echtge
noote behoorden tot de stillen in den lande, doch waren als 
schijnende lichten velen tot nut en den Hemelschen Vader tot 
verheerlijking. Hij stierf in goeden ouderdom. 

Hendrik Tjaart van der Walt en echtgenoote. 

Zijn zoon Nicolaas diende na hem ook als ouderling in de 
gerneente en Os. j. Vorster, die eerst als diaken in Middelburg 
heeft gediend en later als predikant te Humpata gestorven is, 
was zijn schoonzoon. Zijn kleinzoon is Ds. L. P. Vorster, pre
dikant van Rustenburg. 

Waarlijk: Het geslacht der oprechten zal gezegend worden. 
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IZAAK DAVID DU PLESSIS. 

Toen de vestiging der Gereformeerde Kerk te Midde!burg 
een feit was geworden, werd Ds. D. Postma ook door broederen 
van Colesberg aangezocht om daarheen te komen. Ook daar 
waren er geestgenooten, onder welke vele ouden van dagen. 

De broeder Izaak David du Plessis, van Springfontein, 
Hantam (Colesberg), was toen bijna 52 jaren oud. Dus we! 
niet van de oudsten; maar een man van invloed en ervaring en 
daarbij vroom en godzalig. Zoo was ook zijn echtgenoote, 
Hester Venter, oudste zuster van den heer J. ]. Venter, reeds 
in verband met de afscheiding in den Vrijstaat genoemd. 

Hij is geboren den 4den Juni 1808 in het distrikt Colesberg. 
Zijn vader was Chari Jacob du Plessis en zijne moeder Anna 
Martha Kruger. 

Ten tijde van de afscheiding hadden de broeder I. D. du 
Plessis en zijn vrouw 6 zoons en 5 dochters, waarvan op een 
na de jongste zoon, Jacobus, een paar jaren daarna op 20-jarigen 
leeftijd overleden is, een veel belovende jongeling. 

Het gebeurde eens, dat hij in het jaar 1864 op een kom
mando tegen oproerige kaffers aan de grenzen der K.K. moest 
gaan. Hij was toen 38 jaar, en zijn jongste zoon, aafl wien 
hij zeer gehecht was, 2 jaren oud. Het scheiden vie! hem zwaar, 
en hij zag erg tegen den oorlog op. Gelijk zijn vrouw, had ook 
hij een streng godsdienstige opvoeding. Het was een vaste 
gewoonte bij de ouders van godsdienstigen huize, om 's avonds 
met de kinderen (en somtijds ook van de dienstboden er bij) 
te lezen en te zingen, en dan ook de kinderen te latcn lezen. 
En des morgens vroeg ook-daarbij gewoonlijk v66r of tegen 
dagbreek opstonden; bij de morgengodsdienst waren dan de 
jonge kinderen zelden tegenwoordig. De ouders zongen dan, 
ook -door de natuur verlevendigd, en het zingen der vogelen 
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opgewekt, des Scheppers lof - veelal gebruik makende van 
de liederen van W. Sluiter en Groenewegen. In de meeste 
gevaJlen ontbrak echter het openbaar gebed, omdat die ouden 
of misschien de vrijmoedigheid daarvoor niet hadden, of ook 
omdat zij, volgens het woord van jezus: ,,als gij bidt, ga in 
uwe binnenkamer", meenden, dat het gebed van anderen dan 
kerkedienaren, in 't eenzaam geschieden moet. 

Nu gebeurde het, dat hij, op weg naar kommando, een 
avond op een plaats kwam, waar de huisvader net bezig was 
met zijn huis-godsdienst. Om niet te storen, stood hij bij de 
deur te luisteren. Zijn gemoed was bedrukt. De man deed een 
gebed en terwijl hij hoorde, dat deze zoo ernstig den Heere 
bad om toch met de kommando-menschen te gaan, ze te be
waren, enz. En dat was hem, o zoo versterkend voor het hart. 
Hij zag toen in 't nut van 't openbaar gebed, en besloot dat 
ook vervolgens ter hand te nemen, zijnde hij voomame voor
bidder - ook bij krank- en sterfbedden geworden. Als een 
liefhebber van zingen, was hij velen, ook op het kommando, 
met zijn helklinkende stl!m tot stichting en zegen. 

Juist toen de Chr. Afgesch. Geref. Kerk in Nederland plan
nen beraamde om eene deputatie naar Zuid Afrika te zenden, 
zat in October, 1857, de groote synode van de Ned. Geref. 
Kerk in Kaapstad. Hij was afgevaardigde ouderling van Coles
berg, met Dr. Hofmeyr; ging met een paardenwagen, zijn 
echtgenoote en drie kinderen met zich nemende, en bereikte 
Kaapstad na vijftien dagen rijdens. (Er waren toen nog geen 
treinen). 

Die synode besloot tot het oprichten van een Theologisch 
Seminarie. Overtuigd van het nut van zoo een inrichting, en 
daar hij plan had om zijn zoons, en vooral de jongste, Lodewikus 
Johannes, die toen 12 jaar oud was, ook eens voor predikant 
te laten opleiden, nam hij een aandeel in het fonds voor het 
Seminarie: 

Later werd het bekend, dat er een Hollandsche predikant in 
Transvaal was aangekomen, en aldaar een Geref. Kerk had ge
sticht. Dr. Hofmeyr wilde ook er heen gaan om de Verg. der 
Ned. Herv. Kerk te Mooirivier, in April 1859, bij te wonen. 
Ouderling I. D. du Plessis ontraadde ZEerw. dat. Doch hij 
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zeide: "lk moet gaan, want ik moet de Afscheiding tegen
werken," waarop die oudl. ZEerw. wees op wat Gamaliel zeide, 
Hand. 5 : 38, 39, toen de Overpriesteren, enz. den voortgang 
van het werk der Apostelen wilden tegengaan. Dr. Hofmeyr 
echter liet zich niet afraden. 

Toen Os. Postma te Roosterhoek in het Burgersdorp dis
trict, kerk hield, gingen ook ouderling du Plessis en zijne 
vrouw daarheen. Zij sloot zich daar aan. Doch hij wachtte nog 
een tijdje er mee, om behoorlijk als ouderling der Ned. Geref. 
Kerk eerst te bedanken. 

Toen de Geref. gemeente te Colesberg in 1860 gesticht 
werd, werd hij tot ouderling dier gemeente gekozen, en diende 
haar vele jaren als zoodanig, en was hij meestal in afwezig
heid des leeraars, de voorganger in de godsdienstoefeningen. 

In het begin hadden zij veel tegenstand en vervolging te 
verduren. Zijne echtgenoote, die mede voor de zaak streed, 
met gaven en vrijmoedigheid bedeeld, verdedigde in woord en 
geschrift de noodzakelijkheid en rechtvaardigheid der Afschei
ding. Hun zoon, wien zij plan hadden aan de Theo!. School te 
Stellenbosch te laten opleiden, is toen predikant bij de Geref. 
Kerk geworden, te Rustenburg Z.A.R. geordend 6 October 1872, 
naar Colesberg K.K. verroepen en daar bevestigd in 1880 en te 
Petrusburg, O.V.S. in 1896. Toen hij te Colesberg predikant 
was, leefde zijn oude vader nog, en was deze als oud-ouderling 
lid zijner gemeente, met broeders en zwagers, die bij afwisse
ling als ouderlingen en diakenen dienden. Uitgenomen een, 
waren al de zoons van dezen ouden vader in den kerkdienst. 
En volgden verscheidene van zijne kindskinderen weer op. 
(Ps. 45 : 17). 

Nog dit. De oude vader Izak du Plessis had een oom: Piet 
du Plessis. Deze had de Gezangen aangenomen en ijverde met 
Ds. Reid om degenen, die ze niet gebruikten, over te halen om 
ze ook te zingen. En zoodoende kreeg hij het ook tc doen met 
zijn broeder Chari. Eens b.'\vam een ouderling hem zeggen, dat 
de Jeeraar hem Jiet weten, dat ZEerw. geen Gezang zou laten 
zingen bij de Nachtmaalstafel waar hij aan kwam zitten. Daarop 
was zijn antwoord: "Zeg aan den leeraar, dat ik niet mijn eer, 
maar Gods eer zoek." 



Aan zijne kinderen zeide hij eens : "Ik heb nu 30 jaren 
onder de Ev. Gezangen geleden, lijdt gij nu ook zoovele jaren." 
En ziet omtrent 19 jaren daarna was de uitkomst daar ! Nemen 
wij nu die twee oude Stamvaders, Piet en Chari, dan vinden 
wij, dat met enkele uitzonderingen, de nakomelingschap van den 
eerste alien behooren aan de Ned. Geref. en die van den tweede 
tot de Gereformeerde Kerk ; en dat van den eene een achter 
kleinzoon predikant der Ned. Geref. en een k!ein-en achter 
kleinzoon predikanten der Geref. Kerk zijn. 

De oude vader Izak du Plessis is te Colesberg, na een 
korte krankheid, stil en kalm tot zijn eeuwige rust ingegaan, 
ruim 76 jaren oud, en op zijn woonplaats in de Hantam be
graven. Den morgen voor zijn dood, toen hij een wenig beter 
was, kon hij alleen maar zeggen: "Uw goedheid, Heer! is 
hemelhoog !." 

Hij liet zijn zoon, die er nog predikant was, lezen Ps. 
37, zulke gedeelten er in als die toepasselijk waren op de recht
vaardigen, waarop nog een laatste gebed voor hem volgde.
(Zij beiden waren alleen). Ook zeide hij nog dat ieder moet 
zorgen om den Heere te zoeken in de dagen zijner kracht, want 
als men ziek is is er geen tijd. Waar wij nu eindigen met een 
korte beschrijving te geven van eenigen der voorstanders en 
medestichters der Gereformeerde Kerk in 1859 en 1860, daar 
blijkt het dat met een enkele uitzondering, deze en meer andere 
der oude vaders, geboren zijn in de eerste kwart-eeuw van 
het jaar 1800. En hierbij merken wij op dat dit juist het ge
slacht was dat God wilde gebruiken, als nog zoo gehecht aan de 
leer der vaderen, onwankelbaar in hun geloof en vast van be
ginsel,-om in den strijd der Kerk vol te houden en het werk 
dienaangaande door te drijven.-

De Heere toch heeft zijn tijd en wijze en ook personen om 
een zeker werk, naar zijn raad, uit te voeren. 
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KERKELIJKE ST A TISTIEK. 

T RANSVAAL. 

Belij· Doop To-

GEMEENTE. PREDIKANT. dende Leden. taal. 
Leden. 

1. Rustenburg gest. 1859 L. P. Vorster 1668 1757 3425 

2. Pretoria " 1859 S. 0. Los, Ph. Doct. ... 792 886 1678 

3. Potchefstroom ,, 1859 J. D. du Toit, Th. Doct. 665 811 1476 

4. Waterberg ,, 1859 M. Postma, M.A. 442 457 899 

5. Lijdenburg 
" 

1859 N. H. van der Walt 150 184 334 

6. Piet Retief 
" 

1875 Vacant 154 179 333 

7. Pietersburg " 1889 M. Postma, M.A. 256 282 538 

8. Heidelberg ,, 1890 P. Postma, B.A .. .. 332 389 721 

9. Middelburg ,, 1890 N. H. van der Walt 176 180 356 

10. Betha! 
" 

1890 Vacant 117 148 265 

11. Amersfoort ,, 1893 Vacant 90 119 209 

12. Lichtenburg 
" 

1893 Vacant 206 260 466 

13. Johannesburg ,, 1896 Vacant 624 603 1227 

14. Krugersdorp ,, 1896 Vacant 360 340 700 

15. Vrijheid " 1897 Vacant 34 22 56 

16. Paulpietersburg 
" 

1899 Vacant 75 97 172 

17. Wolmaransstad 
" 

1899 Vacant 130 182 312 

18. Zeerust ,, 1899 Vacant 149 261 410 

19. Erasmus " 1904 H.J. R. du Plessis 512 545 1057 

20. Standerton 
" 

1905 Vacant 70 75 145 

21. Germiston 
" 

1905 Vacant 133 167 300 

22. Roos Senekal 
" 

1906 N. H. van der Walt 127 121 248 

23. Belfast. ,, 1906 N. H. van der Walt 77 97 174 

24. Schw. Reneke ,, 1907 Vacant 61 71 132 

Totaal 7400 8233 15623 
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ORAN]E-RIVIER KOLONIE. 

Bell]· Doop- To-

0EMEENTE. PREDIKANT. dende Leden taal. 
Led en. 

1. Reddersburg gest. 1859 J. A. du Plessis, B.A .... 715 762 1477 
2. Bethulie ,, 1863 J. A. van Rooij 494 475 969 
3. Ventersburg ,, 1864 T . N. Venter 250 240 490 
4. Fauresmith ,, 1872 Vacant 155 160 315 
5. Boshof ,, 1872 L.]. du Plessis 123 157 280 
6. Ladybrand ,, 1872 Vacant 201 250 451 
7. Vredefort ,, 1872 T. N. Venter (in 1907) 175 189 364 
8. Philippolis ,, 1886 Vacant 116 112 228 
9. Petrusburg ,, 1891 L. J. du Plessis 298 266 564 

10. Wepener 
" 

1897 Vacant 43 36 79 
I I. Thaba'Nchu 

" 
1897 Vacant 48 50 98 

12. Bloemfontein ,, 1903 W. Postma . .. 326 354 680 

T otaal 2934 3051 5985 

KAAP-KOLONIE. 

1. Burgersdorp ,, 1860 D. Postma, Mz., B.A. ... 733 611 1344 
2. Middelburg ,, 1860 J. G. H. van der Walt. .. 602 914 1516 

. 3. Colesberg 
" 

1860 Vacant 189 197 386 
4. Philipstown 

" 
1863 T. Hamersma ... 389 342 731 

5. Aliwal Noord ,, 1864 W. J. de Klerk ... 261 247 508 
6. Dordrecht 

" 
1869 Vacant 136 85 221 

7. Barkly Oost ,, 1871 G. H. ~- Kruger 253 334 587 
8. Steijnsbur5 

" 
1872 P. C. nijman B.A. 595 505 1100 

9. Ventersta n 1875 W. ). Snijman ... 260 310 570 
10. Humpata, Angola ,, 1881 H. Pasch ... 263 272 535 
11. Postmasburg ,, 1883 Vacant 343 449 792 
12. Sterkstroom ,, 1887 J. H. Kruger 78 88 166 
13. Vrijburg 

" 
1891 Vacant 69 71 140 

14. jamestown ,, 1899 W. ]. de Klerk 138 178 366 
15. Elliot ,, 1899 J. H. Kruger 107 1Z7 234 
16. Molteno 

" 
1903 J. H. Kruger 142 201 343 

17. Que, Angola ,, 1906 P. Biewenga 245 237 518 

Totaal 4853 5204 10057 

0EMEENTEN. Belljdende Leden. Oooi>-Leden. Totaal. 

In de Transvaal zijn 24 7400 8233 15633 
ln de Oranje-Rivier Kolonie 12 2934 3051 5985 
In de Kaap-Kolonie 17 4853 5204 10057 

53 15187 16488 31675 
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