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De zaak tegen 

Os. RUIJSCH VAN DUGTEREN. 

Waarom dit schrij'llen? 

Verschillende redenen dringen rnij rm ciit schrijven, 
\Vaarin ik, ZO onpartijdig als dit kan, wens te geven de geheJe 
roedracht van de gebeurtenissen in de Herrnrmde Kerk -
vooral Yan de laatste maanden - die geleid hebben t.ot de 
schorsing door de Algemene Kommissie d ier kerk, van Ds. 
Ruijsch van Dugteren, predikant van <ie H erYormde Kerk 
te Pretoria. 

I n de eerste plaats word ik gedrongen tot ,;chrijven door 
werkelike belangstelling mer de H er vormde Kerk. 

ln de tweede plaats, omdat de vele geruchten, die rond
gaan, getuigen mu totale onbekendheid met wat er bee£t 
plaats gegrepen - en ' t mij daarom noodzakelik toeschijnt, 
dat er meer licht wordt YerspreiO.. Dit kan slecbts zijn in 
bet voordeel van wa arheid en gerechtigheid - daar deze het 
licht niet schu~rnn - maar daardoor gediend \\·orden. 

Enige feiten. 

Het feit mag bekend Yeroudersteld worden. dat ieaere pre
dikant voor zijn bevestiging in d.e Hervormde Kerk een 
formule heeft te ondertekenen , ,·oorkomende in art. 116 >an 
de Kerkwet, waarbij hij verklaart, de leer , vervat in de 
formulieren van enigheid, hartelik te omhelzen en getrouw 
te zullen leren, en •erder , dat hij gelooft, dat de leer in 
bovengenoemde formulieren vervat, o,·ereenkomstig Gods 
Woord is. 

Naar aanleiding van deze onderte.kening schreef Ds. 
Ruijsch van Dugteren begin J ulie 1911 het \'Olgende aan de 
Algemene Kommissie : 

I 
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Brief van Julie 1911 aan de Algemene Kommissie. 

:\an de .\lgemene h.ommi;;si<: der 
.\ed. Hen. 1\:erk rnn Zuid-:\frika. 

Hoogeerwaarde Heren, 

Hiermede wend ik mij tot u, om ouder uw aandacht te 
brengen een zaak nln groot ge"'·ieht voor onze kerk en voor 
mijzelf. 

Volgens an . 116 van de \\" etteu en bepaling"u van de 
!\ed. Hen· . Kerk ,·an Zuid·Afrika wordt van de predikanten, 
bij iiun iudieuo>tcrediug. germagd de ondertekening nm t•en 
forwule. waarin zij ,·erklaren liartelik te omhelzen en ge· 
t rouw te zullen leren de leer, rnrvat in de drie formulieren 
van Enigheid der \Ted. Herv. K erk, n.1. de Nederl. Geloofs· 
belijdenis . de Heidelbergse liatechismus en de Dordtse Leer
regelen ; t e\·ens verklaren zij door de ondertekening van bo
vengenoemC:e formule, dat zij de leer, die in de formulieren 
van Enigheid rnnat is . gelo,·en O\·ereenkomstig Gods \Yoord 
te zijn. 

Deze form ule \\·,·r d door mij. bij mijn in dienst-t-rediug. 
ook c1ndenPk1>nd - o<:er welke daad ik mij zeer bez\\·aard 
geYut:>l. 

Om tor waarl1eid en helderheid te komen, zou ik gaanic 
,-all u ,-PnH•rnen . hoe deze ondertekening moet warden 
op~c,·at. 

1k t:rh:en. <lat op zicluelf Q·eze formule duidelik genoeg 
is. maar toc:h schijnt rnij. ziende op histories geworden toe· 
slianden. de n-aag ge11·enigd. of ik mij houden moet aan de 
letterlike n ;rklaring rnn bo,engenoemde formule, zodat 
iedere. ook de geringste afo-ijking van de leer, in de drie 
fornrnlieren 1·an enigheid 1·er vat , moeii beschouwd 'rorden als 
· t sc hendeu 'an de belofte bij indien;:ttreding afgelegd -
of is afo·ijking -an de leer geoorloofd ·.1 

Tot deze waag ge,·en te>ens art . 155 en art. 157 onzer 
\\.et ten en Repalingen mij aa.nleiding. Hierin toch wordt 
gesproken rnn een goddeloze en onevangeliese leer en \an 
gro•e afwijkingen . \Yanneer we de formule rnn art. 116 let
terlik hebben op te ,·a t tell. is daar geen red1::-11 om te spreken 
van gro\·e afwijkingen - daar iedere afu-ijking. hoe gering 
ook - dan beslist moet wroo1·deelG. 1Yorden. 

~Vfijn vraag is: waar moet de grens getrokken worden ·) 
Zc· het uw mening mocbt zijn. C:-at ik mij, al;: predikant 

te l1m1den heh aan de belofte bij in dienst·treding afgelegd . 
dan rnPI ik mij gedrongen hier openlik te 1erklaren. dat ik 
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de leer. in de drie formulie1 en n m .l:!,;nigheid ve1 ,·at, niet rn]. 
komen kan gPlornn 01·ereenkomstig Gods Woord te zijn. 

Ik heb gemeend , H oogeerwaarde Ht!ren, dit schrij 'Ven 
tot u t e rn~·eten ricbten, omdat ik gevoel. dat ik als Evau
gelieprechker in de eerste plaats uodig heb in mijn !even 
waar te zijn. 

Vele toestand»n in onze kerk en maatscbappij zijn in 
zovele opzichten onwaar ... en ik geloof. dat de oorzaak daar
van te zoeken i:> in het persoonlike le\·en .. -i.lleen de waarheid 
kan ons vr ijmaken. 

lk hoop, dat u wij,-heid zal gege1·en warden in deze zaak, 
zo t e handelen, dat ook dit strekken zal tot bevordering van 
' t. Koninl-rijk Gods en aldus tot zegen onzer Kerk . 

.\fet broedergroeten. heb ik de ee1· te zijn 

l"w dw. 

C . .J. L. RUIJSCH VA;\ Dl'GTER.E:N . 

!n .Julie kwaru de Kommissie bijeeu . maar aangezien er 
g eE:n kworum aanwezig was, kon zij geen besluit in deze 
nemen. 

\Yanneer de kommissie de zaak zo ernstig had be
schouwd ::ib zij later deed , had zij gebruik kunnen maken 
van het recht haar verleend door art. 16 der Kerkwet, om 
zich2elf aan ie vullen. Dit feit - waarop ik later terug kom 
- moet bij de beoordeling mu wat Yerder gebenrd is, niet 
wordEcn \·ergeten. 

Open Brief van Ds. Ruijsch van Dugteren. 

Om te veel herhaling te 1·oorkomen. laau ik bier volgen 
de Open Brief nn Ds. Ruijsch van Dugteren aan. de leden 
der ~ed. Herv. Kerk van Zuid-Afrika. Het zal noodzakelik 
zijn tot recht verstand der dingen, op verschillende feiten, 
daarin genoemd. later terug te komen. 



OPEN BRIEF 

Lede.n de.r Ned. Hen. Ke.rk nn Zuid-Afrika. 
DOOR 

C. J. L. HU!JSCH V . .\.- DUG'l'EREN. 

Job. 8 vs. 33 : De waarheid :za.1 u vrijmakeu. 

Het is na lange aar zeling, dar il;: mij op de.zt: wijze tot U 
wend, om Uw aandacbt te vragen voor een zaak, die zeker ver 
reikende gevolgen kan hebben voor onze kerk. 

Zoals U bekend moest zijn, wordt aan de predikanten in onze 
Ned. Her v. Kerk {in de andere Hollandse kerken in Zuid-Afrika 
is hetzelfde gebrnik) bij hun indiensttreding de volgeude formule 
ter ondertekening voorgelegd : 

,,Wij ondergeteekenden, predikanteu van de Nederduitscb 
,.Hervonnde Kerk, verklaren in goeden gemoede, de leer, welke 
,,overeenkomstig Gods Heilig Woord vervat is in de formulieren 
,,van Eenigheid der !\ederduitsch Hervonnde Kerk, n .l. de 
,.Nederlandsche Geloofsbelijdenis, den Heidelbergschen Cate
,,chisrnus en de Dordtscpe Leerregelen, hartelijk te ombehen 
,,en getrouw te zullen leeren, belovende ons in alles overeen
,,k.omstig onze kerkclijke reglementen :;tiptelijk te zullen ge
,,dragen, ons onderwerpende aan het oordeel der bevoegde ker
,,kelijke besturen alhier, indien daanegen door ons mocht ge
,,bandeld worden. 

,,De onderteekenaar van deze formule verklaart, door zijn 
,.handteekening, dat hij de leer, die in lx>vengenoemde formu
,,lieren vervat is, gelooft overeenkomstig Gods woor d te zijn." 

(i\rt. n6 van de \Vetten van de Ned. Herv. Kerk 
van Zuid-Afrika.) 

Dit 1noest U bek:end .zijn, maar mijn errnring in de laatste 
weken, beeft 't mij duidelik gem~t, dat de mee&te van de ge
meenteleden en ook verschill~de kerkeraadsleden van mijn 
gemeente te Pretoria met dit feit niet bekend w aren. 

Sommigen, die wel w:isten van ondertekening, hadden daar 
nimmer verder over nagedacht, zodat bet voor hen een ontdekking 
was, dat de drie fonnulieren van enigheid waren : de Heidelbergse 
Katecliismns, de Ned. Geloofsbelijdenis en de vijf Leerregelen van 
Dordt. Een groot gedeelte rnn de Kerkeraad van Pretoria was niet 
bekend met de inhond van de Ned. Geloofsbelijdenis en de vijf 
leerregelen van Dordt. Ze badden nimmer deze belijdenisstriften 
emstig onderzocht. 

Toch wordt va11 de predikanten bij bun indieusttreding .genaa~d 
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de ondertekening \·an een fornmle, (zie art. n6 Kerkwet) waarin 
s taat, dat zij de leer in de drie formnlieren vervat, haTtelik omhel
un en getrou'IJI leren zvllen. \¥el tekenend en veelzeggend is, in 
verband biermede, de onbekendheid met die belijdenisschriften bij 
't Jn"OOtste gedeeltc der gemeente. 

Door mij is die formule ook ondertekend. Toen ik ondertekende, 
eon dat was een getuime tijd na mijn bevestiging en intrede in de 
gemeente van Pretoria, een feit, waarop ik met nadruk wijs, daat' 
bet ten daidelikste aantoont hoe weinig gewicht door bet hoogste 
kerkbestuur aan die ondertekening werd gehecbt *), heb ik dat be
schonwd als ecn formaliteit, als iets van geringe betekenis. Mijn 
o venveging was, als ik in die tijd (1618) geleefd had, toen 
deze belijdenisschriften werden vastgesteld, dan had ik waar
s.:hijnlik ook zo gedacht. Ik wens niet achter iemaud, wie ook, 
weg te schnilen, maar ik kan stellig verklaren <lat ik toen gebeel 
te goeder trom\· was en dat onze kerkelike autoriteiten, die meer 
onmiddellik met dt: aih·oering der wettelike bepalingen belast wa
ren, volkomen bekeud geweest zijn met mijne opvatting van deze 
fonnnle \•oor ik dezeke ondertekende. Ik meende om die redenen 
dat insteuum:n met de grondbeginselen en de werkelike geestelike 
inhoud der belijdenisschriften mij volkomen recht gaven om te 
ondertekenen, vooral waar ik zag, dat ook andere predikaiiten, die 
bezwaren badden reg:en de Jeer in de drie formnlieren vervat, de 
formule hadden ondertekend. Door allerlei gebeurtenissen in mijn 
leven is 't mij echter ten slotte duidelik geworden, dat dit een 
onzuivere en onware toestand was. Ik kon 't niet meer goedkeuren 
door die ondertekening door te gaan voor ., volkomen zuiver in de 
Ieer", terwijl ik dit in mijn prediking niet \tas. Aan onze Algemenc 
Kommissie heb ik dan ook 7 Julie I.I. een brief geschreven, mede
de}ende, dat ik mij zeer bezwaard gevoelde door die ondertekening 
en vragende om inlichting, hoe zij dachten, dat die formule (:tie 
art. n6 van de wetten der ::"ll'. H. Kerk rnn Z.-A.'f moest worden~ 
opgevat ; of n1en bezwaren tegen de leer moeht hebben of niet, e 

1 
zo ja, \Vaar dan de grenzen \rnren. Op mijne vragen heb ik van '1 
Algemene Kommissie geen antwoord ontvangen. 

lk S<:hreef aan deze Kommissie ook, dat ik de leer in de formu
lieren rnn enigheid (Heidelbergse Katechismus, Nederl. Geloofsr::;;J 
lijdenis en de vijf Ieettegelen van Dordt) niet geloven kon 'VOlk;J 
men uveree11komstig Gods woord te zijn. 

Aan mijn gemeente g af ik ook kefirtis van deze mijne daad, 
in de motgendienst van Zondag 16 Julie, zonder in biezondetheden 
te treden. 

Dit wekte in mijn gemeente enige beroering. De oorzaak hier
van was · de QDhekendbejd met de formnlitttn van Enigh~d, \Vat 
zelfs sommji:e kerkeraad«Jeden lmannen die mij nu veroordelen en 
menep de kerk en de leer der vaderen te moeten redden) er toe 

*) De "'·et schrijft voor ondertekening voor bevestiging en intrede. 
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b._racht, afgaande op de klank te menen dat ik gezegd had niet 
meer aan de Drieeenheid te geloveti.. De Zondag daarop, 23 Julie 
1.1., heb ik op verzoek van verscheidene kerkeraadsleden en vele 
gemeenteleden mijn sta.ndpont nader aan de gemeente uiteengezet. 
De 26ste Jolie kwam de Algemene Kommissie bijeen. In een broe
derlike samenkomst, die zij mij toestonden, werd mij gezegd, dat 
ik een verkeerde weg was gegaan. Eerst had ik mij tot hen moeten 
wenden, zonder mijn gemeente van mijn bezwaren op de hoogte 
te brengen. Dan waren de rnoeilikheden, die nu gerezen waren, 
waarschijnlik niet gekomen. Ook werd mij door een der !eden gezegd, 
dat bet bij ondertekening ging om de werkelike geest.elik e inhoud, 
terwijl datzelfde lid mij toevoegde, de ondertekening van de for
mule is voor U de dear geweest, waardoor U zijt binnengekomen, 
't is voor U ook de dear, waardoor U de kerk verlaten moet. Ein7 
delik werd mij de raad gegeven mij voorlopig, hangende mijne 
zaak, te onthouden van mijn dienstwerk om grotere ber<>t!riug te 
voorkomen. Het volgende schrijven is toen door mij aan de Kerke
raad van Pretoria gericht : 

P r e t o r i a , 28 Julie 1911. 
Klein Scheidingstraat xsx. 

Aan de Heren Leden van de Kerkeraad der Ned. 
Hervormde Gemeente ,·an Pretoria. 

Eerwaarde Broeders, 
't Is mij een behoefte, voor dat gij naar onze Buitengewone 

Vergadering (bepaald op 4 Augustus 1911) opkomt, de reden van 
die \'ergadering nader oiteen te zetten. 

Door mij is aan de Algemene Kommissie onzer Kerk eeu brief 
gericht, vragende, hoe de ondertekening van de formule, voorko
mend in Art. II6 onzer \Vet, moet word.en opgernt - of dit letterlik 
nioest geschie~, of dat er bezwaren mochten zijn bij een predi~ 
kant tegen de leer v~at in de drie formn11ere11 van Enigheid ·(de 
Heidelbergse Katechismus, de Nederl. Geloofsbelijdenis en de leer
regelen van Dordt.) 

Bij mijn indiensttreding heb ik die ondertekening opgevat als 
een formaliteit. Zander ernstjge oven~,regjnf heb ik getekend. -
Door allerlei gebeurtenissen in mijn !even hiertoe gebracht, ben ik 
gaan inzien, dat ik niet bet recht heb een formule, door de Kerk 
vastgesteld, uit te leggen, zoals ik dit wens. Daarom deelde ik ook 
aan de Algemene Kommissie mede, dat ik mij zeer bezwaard ge
voeJde over die ondertekening, en dat ik de leer, vervat in de drie 
formnlieren (Heidelb. Katechismos, de ~ederlandse Gel0ofsbelij
denis en de Leerregelen van Dordt), niet geloofde volkomen over-r 
eenkomstig Gods Woord te zijn. 

N~dat ik aan de Algemene Kommissie had geschreven, heb ik. 
de inhoud van dat schrijven aan de Gemeente medegedeeld. Ik 
meende dit aan mijn gemeente verplicht te zijn. 

De mening van verscheidene leden der Algemene Kommissie 
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- die gisteren te Pretoria zat - is, dat ik: daarmede een Yerkeerde 
stap heb gedaan, daar ik eerst had moeten wachten op hun beslis
sing. Mij werd dan ook aangeraden (een officieel schrijven heb ik 
nog niet ontvangen) zolang deze zaak haugende was, m ij van mijn 
dienstwerk te onthonden. 

Ik ben volkomen bereid aan deze raad gehoor te ge,·en, en cnij 
te houden aan h en die ouder zijn . en meer ervaring hebben dan ik. 
Daarom wens ik op onze Buitengewone Vergadering, die nitgeschre
ven is tegen 4 Augustus a.s., het aan uw beslissing over te laten of 
ik in mijn gemeente met mijn dienstwerk zal voortgaan, of het zal 
laten rusten tot de hogere Kerkbesturen o,·er mijn zaak beslist 
hebben. 

Van deze gelegenheid wil ik te\·ens gebruik maken U nader in 
ce lichten o,·er mijn standpunt, opdat gij ,·66r gij ter ,·ergadering 
komt ,z:ult hebben kn=en nadenken o\·er de bezwaren, die i.k heb. 

Mijn hoofdbezwaar is tegen de leer der uitverkiezing , zoals deze V 
geleerd wordt in het eerste h oofdstuk der leer van de D ordtse Leer
regelen. 

Hierin wordc geleerd, dat Gou een zekere menigte Yan mensen 
heeft uitverkoren en Hij naar dit besluit de harten dier uitverk.o
renen, hoe\\·el zij hard zijn, genadiglik \·ermurwt en buigt om te 
geloven; maar degenen, die niet zijn uit\·erkoren, naar Zijn recht
vaardig oordeel, in hunne boosheid en hardigheid laac. Deze \·erkie
zi.ng, zo wordt geleerd, is een onveranderlik voornemen Gods. 

Het is mij onmogelik dit ,,hartelik te omhelzen en te leren'', 
zoals de formule, door alle predikanten ondertekend, dit vereist. 
lk heb het dan ook nimmer aan de Gemeente gebracht. 

Tevens is 't mij een behoefte hier klaar uit te spreken, dac i.k 
beproefd heb in mijn prediking te brengen het Evangelie van Jezus 
Christus, dat m.ij dierbaar is. Gaarne beleid ik mijn zwakheid in 
veel - mijn !even is niet geweest wat het zijn moest. Ik weet tth
ter, dat de uren, dat ik optreden tnocht voor de Gemeente, de uren 
\"OOr mij geweest zijn, dat ik het dichtst was bij God. Daarin ben 
ik waar geweest. ~iets lie\·er wens ik dan ook in de toekomst dan 
te mogen brengen het E\·angelie, dat een troostwoord is iJOO'T allen. 
Met mijn ganse hart wil ik medeziugen de belijdenis, ook in onze 
kerk erkend, die wij vinden in Gezang 39. 

Met broederlike groeten, gaarne 

Uw dw. 
C. J. L. RGIJSCH VAX DUGTEREN. 

De 4de Augustus kwam de kerkeraad bijeen. Ten dnidelikste 
heb ik daar ,·erklaard, waarom ik meende niet mijn ontslag te mo
gen nemen. 

Mijn redenen daa.n-oor zijn : 
ie. Dat een groot gedeelte van ruijn Gemeente tot nu toe Diet 

wist, dat van hun predikanten o.a. verwacht wordt, te leren, wat 
staar in Art. i6 van de Nederl. Geloofsbelijdeni~ en in het eerste 
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hoofdstuk d e r lee r rnn de Dordtse T,eerregele n m·er de uitverkiezing. 

Art. XVI, van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, vastgesteld op 
de Synode van Dordt van 1618 / 19, luidt aid us : 

(Van de eeuwige verkio::zing Gods.) 

\\.ij gelo\·eu, <lat het gehele geslacht rnn Adam door de zonde 
des eersten menschen in ,·erderfenis en ondergang zijnde , God zich
zelve z.oodanig bewezen hedt a ls Hij is, te weten : Banuhartig ,en 
Rechtvaardig. Bannhartig : doordien, dat Hij uit d1:ze verderfenis 
trekt en ,·erlost degenen die Hij in zijne n eeuwigen en onveran
derlijken raad, uit en.kd goedertierenheid, uit\·erkoren heeft in 
Jezus Christus, ouztu Het:re, zonder eenige aanmerking hunner 
werken. 

Rechn·aardig : J oonlien Hij de andere n \aat in hunnen val en 
nrderf, waar zij zichzelven in geworpen hebben. Deze leer wordt 
nader uitgewerkt in her eerste H oofdstuk der Leer, namdijk van 
de Gu<ldelijke \'erkiezing en verwerping , van de Dordtsche Leer
regelen. Deze Leerregelen wenien opgeste!d t:n aange11ornen door 
de Kynode mu Dornt i.n de jan:n 161S en 1619. 

Een gedeelte d aarvan heb ik aaugehaal<l in mijn schrijven van 
28 ] ulie 1.1. aan de Kerkeraad van Pretoria. 

lk wil hi er geen bestrijding g e,·en van deze leer , alleen dit 
opmerken , dat zij die menen, dat 't aanhalen rnn eukele teksten, 
hetzi j Vo<>r of tegen, voldoende is, of die meneu, dat zij hun stand
pnnt ,·erdedigen kunnen, door te wijzeu op de gebeunenissen in 
her len!u ... mijns irn:iens, op de ,·erkeerde weg zijn. Voor 1nij is 
h er Evangelie niet een aantal teksttn of een logiese , verstanJ.ige 
redenering, maar J ezus Christos zelf. :\' ie t \'OOr een leer, hoe oud 
ook. maar ,·oor Hem moete11 wi j on s buigen. 

Een groot gedeelte der gerneentt: wist niet, dat deze leer der 
uit n:rkiezing door de predikamen l1artelik vmlielsd e11 getnmw ge
leerd inoest wo-rcten en dat zij ,·erklaard hadtleu te geJo,·en, dat deze 
leer vvereenkomslig Cods woord was. 

lk mee11 dos, o ndauks de ondertekening, die ik niet handhaven 
k.a n, in de kerk te ntoge11 blijven, tot dat mij dit verboden wordt, 
daar ' t mijn o vertuiging is , dat de gemeeute er niet is voor de kerk, 
ruaar d e kerk \·oor de ge1ueeme. Xaar de gemeente m oet in deze 
geluisterd worden. 

2e. Heb ik g emeend u iet mijn onts lag re moeten nemen, omdat 
in onzt kerk erkend :cijn de gezangen, die in "ele opzichten afwijken 
van de leer der bel.ijdenisschriften. 

Hoe iemand k an Jaten zingen Geza11g 39 : 

Jezu~ neemt de zondaars aan 
Roept dit troostwoord toe aau a flen, 

Die van 's !evens r echte baan 
Op den dwaalweg zi jn ,·er.-allen. 
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en daarbij dan leren moet, dat een gedeelte der mensen door Gods 
eeuwig besluit nimmer komen kan tot Jezus Christns, is mij een 
raadsel. De leer der eeuwige verwerping is geen troostwoord, dat 
t0t:geroepen k an worden aan a llen. 

\Vaar mij het reclit gegeven is Gez. 39 te laten zingen, meen 
ik ook, dat ik in mijn plicht tegenover de gemeente te kort zou 
schiete11 , als ik zonder meer mjjn dienstwerk had neergelegd. 

~og heb ik enkele andere redenen, maar waar deze meer per
snonlik zijn, d unkt het mij beter, die vooreerst niet aan te voeren. 

Ook heb ik ten duide!ikste in de kerkeraads1·ergaderi11g van 4 
Augustus I.I. verklaard, op 1·ragen die allen gesteld werden door 
ouderliug A. D. \\'. \Volmarans, dat ik bereid ben te \·erkondigen 
bet Evangelie van Jezus Christus, zoals het ons gegeven wordt in 
bet woord van God en zoals ik het ook vindt in de Formulieren 
met reservering van mijn bezwaren, dat ik waardeerde en aannam 
de grondgedachte 1·au de let:r der uitverkiezing : Gods soe1·ereini
teit. God a\les eu de mens niets. Tt:veus dat ik bezwaar had tegen ' 
de fonuulieren, omdat zij niet iu alles 1·oikomen overeenkomstig 
Gods woord zi jn. 

De kerkeraad nam aau l.tet einde zijuer vergadering het vol
gende voorstel aan, opgesteld door ouderling .-\. D. \V. "·olmarans, 
hetwelk hij als lid der Algemene h:omtnissie (die in haar eerstk<>
nH:nde buitengewone vergadering over het besluit van de kerkeraad 
zal 11ebben re oordelen) lie\·er niet op ;,i jn eigen naam wenste be
b au<leld te hebben en dat daarop door ouderling J . ~- Roets gese
kondeerd, door ondetling D . J. B. Riekert werd m·ergenomeu. 

Ik laar bjer <lie besluit letterlik volgen : 

Deze Vergadering in buitengewone vergadering te zamen gelo
m1::n ter onderLoek van D~. R UIJSCH VAl\ Dl.JGTEREX'e 1·erkla
ring rnn den Kansel , alsook in zijn cir culaeren brief van 28 Juli I 1. 

Verder overwegeude dat Os. Ruijsch 1·an Dugteren in deze ver
gadt:ring uitdrukkelijk ,-erklaard heeft : De formuliere.n van F.enig
bt:id niet kan leeren en ' r zeh·e ook niet hartelijk kan omh~li:en, 

abook niet gelooven, dat de formulieren 1·an eenigheid in ovet~en

stemmi.ng is met God's woord. 
Verder overwegende dat geen Predikam iu de H en: . .Kerk kan 

worden be1·estigd, tenzij hij dit verklaren en gelooven, en 
Aangezien Ds. Ruijsch van Dugteren nit eigen vr ijen wi! tot 

zulke \·erklaringen is 01·ergegaan, zondt!r aanli jding ''an Kerkeraad 
of Geineente. 

Besluit re bepalen : 

1ste Dat D~. Ruijsch van Dngteren van af heden geen dienst 
meer mogen houden noch personen trouwen of Sacramenten mag 
bedienen. 

2de Dat (hangende eventueele hooger beroep en beslissing van 
de Hoogere Kerkbesturen onzer Kerk) aan Ds. Rnijsch van Dug
teren zal worden uitbetaald de helft van zi.in voile traktement in-
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gaande op heden 4 Augustus 19n en 
. 3de Dat zijn Eerwaarde hangende die beslissing vrijheid . word 

gegeven de pastorie \"rij te bewonen. 
Yerder besluit deze Vergadering den Voorzitter optedragen alle 

desbetreffende s tukken en Katulen van deze Vergadering na bet 
door hem en den Scriba voor Corekt is geteekend op te sturen aan 
de Algemeene Commissie en aan Ds. Ruisch \'an Dugteren afschrift 
van dit beslnit te doen toekomen en eindelijk verzoek deze Verga
dering aan zijn Eerwaarde Ds. Fourie om zoveel mogelijk alle her
derlijk werk in de Gemeente ook op Pretoria op zicb te nemen. 

Dit \·oorstel werd door de kerkeraad aangenomen met i6 tegen 
6 stemmen. W'anneer een aandachtig lezer <lit besluit van de kerke
raad ,-ergelijkt met mijn bovenstaande \·erklaringeu, gedaan in -ie 
kerkeraadsvergadering, zal hem direkt opvallen, dat de overweging, 
waarvan bet uitgaat, dat ik uitdrukkelik zou verklaard hebben : 
,,de formnlieren van Enigheid niet te ku=en leren en hetzelve ook 
niet hartelik te kunnen omhelzen, alsook de formulieren van Rnii{
heid niet te geloven ·in ove reenstemming met God's woord te zijn '',; 
in haar algemeenheid - om geen antler woord te gebruiken - . 
onjuist is. Th: heh dit niet uitdrukkelik verklaard. Het beslnit zF.lf 
is onwettig, daar de kerkwet volgens art. 155 de kerkeraad verpli ·ht 
om, aJs volgens zij11 mening de predikant een goddeloze of one·; ·ra
geliese Jeer drijft, daarvan terstond aan de Algemene Kommissie 
kennis te geven. 

lk wil bier alleen konstateren, dat de kerkeraad zijn bevoegd
heid is te buiten gegaan (zie ook art. 158 der Kerkwet) en zich toe
geeigend heeft de rechten, die door de Algemene Vergadering onz~ 
kerk toegekend zijn aan de Algemene Kommissie. De bedoeling 
aaarvan kan geen andere zijn dan wat door ouderling A. D. w. 
Wolmarans. is ,-erklaard: \Vij moeten principieel neerleggen: daar 
is een breuk. 

Th: kan dit niet erkeunen , en ik weet mij, ondanks deze onwet
tige daad \"an de ketkeraad, aan gemeente en k:erk verbonden. Ik 
zal dan ook deze zaak ,-oorleggen aan de hogere kerkbesturen. 

Hiermede heb ik deze zaak overgegeveu aan de belangstelling 
en beoordeling van de gemeente. Ik kon hiermede volstaan. 

Toch wens ik wm deze gelegenheid gebruik te maken, enkele 
dingen onder uw aandacht te brengen. 

Dit zou ik willen vragen : ,,Laat het in deze zaak niet gaan 
om rll.ijn persoon." Th: heh lang geaarzeld, voordat ik tot deze stap 
overging, waar ik rnij afvroeg, of rnijn cigen !even rnij daartoe het 
recht gaf. Laat bet gaan om bet beginsel. Geloven wij het, dat d~ 
Geest van ~ezns Christns ons vrij zal maken, vrij rnn iedere band, 
die .ons geweten bindt,. vrij van die banden, die ons maken tot macl;.
telozen en stumpers en nap·raters en Farizeeers? 

Geloven wij bet, dan zal zniver blijven ook deze strijd, zu.i ver 
rnor God, en 't zal ons gaan om Zijn Koninkrijk. 
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Aan mijn gemeente heb ik gebracht, naar mijn beste krachten, 
het Evangelie van Jezns Christus, die gekomen is tot verlossing der 
wereld. 

Mijn prediking is geweest: ,,Ga tot Hem, buiten Hem is ge-!n 
behollll; ·Hij is 't, die om zich vereniJ?i: een Petrus, een Johannes, 
een Paulns, een Jacobus, een .:\iartha, ·een ::lfaria Magdalena. Hi j 
brengt leven. 

Hij i<; 't om wien wij o ns verenig"en rnoeten, om wien wij te 
staan hebben, tot wien wij onze ogen hebben op te h effen, in wien 
~vii vinden ons behoud." 

Nog eens, 't gaat mij niet om mifn persoon, niet om eigen voor
deel. Als ik op mijzelf zie, heb ik g een recht tot spreken, geen reclit 
ook om een \·oorganger te zijn. 

Ik wil zien echter op Jezus Christus. Als wij naar Hem willen luis
teren, dan zal 'tons niet in de·eerste plaats gaan om de Kerk en haar 
zui,·ere leer, maar om het Koninkrijk der Hemelen en het eeuwige 
leven. En dan ... we zullen door de liefde een weg Yinden om hen 
die verschillend denken, toch bij elkarider te houden. Hierin m~t 
de macht err heerlikheid van ·God's liefde in Christus openbaar 
worden, dat wij bij verschil van mening weten een te zijn. 

In 1 Cor. 3 vs. 21--:?3 staat : 
Niemand dan roeme op mensen, want aUes is uwe. 
Hetzij Paulus, hetzij Apollos, hetzij Cefas, hetzij de wereld, 

hetzij leven, hetzij dood, hetzij tegenwoordige, hetzij toekomende 
dingen, zij zijn alle uwe. ' 

Doch gi j zijt van Christus, en Christus is van God. 
Dit zij onze kracht. 
Wij zijn van Christus, en Christos 1s ,.¥1 God. 

:iiet broederlike groeten, 

Uw dw. 

C. J . L . R UIJSCH VAN DUGTEREK. 

Na het besluit van de kerkeraad op de 4de Aug. 1911, 
(zie Open Brief pag. 9) dat geheel was tegen de wet, en de 

bevoegdheid van de kerkeraad in alle opzichten overschreed, 
werd door Ds. R. v. D. bet volgende schrijven aan de Alge
mene Kommissie gezonden : 

Brief van Ds. Ruijsch van Dugteren van 29 Aug. 19H 
aan de l.lgemene Kommissie. 

· · Preto r ia, · 29 Aug . 191r. 

A.an de Hoogeerwaarde Leden ,-an de A.lgemene 
Kommissie van de Ned. H en-. Kerk \·an Zuid-Afrika. 

Hoogeerwaarde Leden. 
Naar aanleiding van 't besluit, genomen in de buitengewone 

vergadering rnn de kerkeraad der g emeente Pretoria, gehouden 4 



12 

Aug. 1.1. en U opgezonden met de notulen, voe! ik mij gedrongen 
ernstig protest aan te tekenen tegen de handelwijze van de k.erke
raad, als zijnde geheel in strijd met de wet onzer kerk. De ked:e
raad heeft door dit besluit te nemen, zijn bevoegdheid gehee] over
achreden en zkh bet recbt aangematigd, dat door om:e kerkelike 
wetten en bc:pslmgen aan de Algemene Kommissie is toegekend. 

lk beboet <lit niet uader aan te trmen, want alleen spitsvondige 
redenering, zeker niet passend aan hen, die in de kerk tot oprich
ters en regeerders geroepen zijn, kan aan het genomen besluit cen 
zekere schijn ,·an recbt geven. 

lk wil U echter wijzen op mijn rondschrijven aan de kerkeraad 
11oor deze opkwam naar de verg:adering l.l. Hientit zal U blijken, 
dat ik volkomen bereid was langs vredelie,·ende weg te komen tot 
een beslechting van mijn zaak. Aangebodt:n heb ik: mijn dienstwerk 
te laten rusten tot een beslissing was genomen. Hierop is door de 
kerkeraad niet ingegaan. Door de meerderheid van de kerkeraad 
ouder leiding \'an ouderling A. D. \V. Wolmarans - tegen wiens 
zitting nemen als lid der Algemene Kommissie om over deze mijn 
zaak te ooi:delen, ik dan ook mijn ernstig bezwaar bij U indien, , 
daar hij geen onpartijdig beoordelaar kan zijn van ' t beslnit, dat 
door hein is opgetrokken (zie de notulen ,·an de kerkeraadsvei:-gade
ring 4 Aug. l.l.) - is echter de houding aangenomen van rechters. 
Hiei:- dan is aan een rustige en vredelievende oplossing der kwestie 
groot nadeel toegebracht. 

Van mijn zijde is ten daidelilrste getoond, dat ik een Hede
lit:vende oplossing wilde. Had de kerkeraad mij gezegd bezwaar 
te hebben mij, terwiH ik geen arbeid deed, 't traktement uit te 
betalen, ik had ter wille van bet beginsel ook daarvan willen afzien. 
Nogmaals wend ik mij tot u met bet vrien.rlelik v~oek mij antwoord 
te geven op mijn vragen, in mijn eerste schrijYen aan U gedaan. 

,.Magen er bezwaren zijn bij de predikanten tegen de leer, ver
vat in de drie formulieren, j a of neen ? En zo ja ? 'Vaar zijn dan 
d e grenzen ? " 

Nog zou ik: hier enkele vragen willen bijvoegen : Hebben rle 
fornmlier:en, zoals Dr. Abraham Knyper zegt, uit¥uitend kerkelik 
geuig en geen bet mins te gezag over de gewetens ? Zo ja ? Hoe kan 
dan aan ' t einde van de fonnule (zie art. 116 Kerkwet) staan, -dat 
door ondertekening verklaard wordt, te geloven, dat de leer in de 
drie fonnulieren vervat overeenkomstig Gods \Voord is? Hiennede 
wordt ieder bezwaar, dat bij toetsing van de leer aan Gods Wooro 
op mocht rijzen - reeds bij voorbaat onderdrnkt - en een toe
stand in 't leven geroepen, die leiden moet tot ~·erstening en doods
beid. 

Vooral hen , in Uwe Kmmnissie, die- door s tmiie en levensen·a
riug in ' t biezonder weten kunnen, hoe nimmer de onde.rtekening 
van formnliei:-en heil heeft gebracht aan een kerk, wil ik: met nadralt 
vragen deze zaak ernstig te ovetwegen. 
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Laat geen vrees voor wat anderen zeggen willen, ook m bet 
geringste medespreken. 

Door velen wordt in deze dagen gezegd - dat bij een rvimere 
opvatting van de ondertekening - de kerk opengezet wordt voor 
bet modernisme. lk zie bier niets anders in dan een nitspraak, die 
van de grootste onwetendheid getuigt met de gang der ker):ge-

• schiedenis. Waar was de levende predilting en de ware belijdenis 
van J ezus Christus in bet !even - daar heeft zjch jn1mer Gods Ko
ninkrijk g eopenbaard. 

Omda t jk geloof - d aarom ben ik niet bang. Juist wij, clie als 
Christene11 geloven ju bet eeuwige !even - wij moeten bet tonen, 
dat wij in ons werkelik bezjt - in ons werkelik Jeven bezitten, wat 
ons niet door iets kan ontnomen worden. 

In bet dooddrukken rnn iedere persoonlike mening, van ieder 
persoonlik geloof, door de Rooms-Katholieke Kerk, zien wij haar 
zwakheid. Als P rotestanten kunnen wij daarin onze kracht niet vin
den . Niet een formule, maar Christus zal zijn kerk in stand bouden. 
Zie Gez. 156 vs. I. lk wil het met nadruk hier uitspreken, dat ik 
bet een ramp voor onze kerk zou vinden, wanneer zij geen ·P.laats 
had voor hen, die met bun ganse hart verkondigen willen bet 
Evangelie van Jezus Cbristus, ofschoon zij niet in alle opzichten de 
leer der drie formulieren kunnen belijden. We zijn niet zo rijk aan 
geestelike kracht, dat wij hen missen kunnen. N u, drie eenwen 
na bet opstellen der formulieren, is daar g een beslist uitspreken 
der Gereformeerde kerken geweest in de vele vragen, die zijn opg e
reze n. In onze eeuw zijn tal van vragen, die op een antwoord wacb
ten, ook van de zijde der kerk. Tekent bet niet onze armoede, dat 
wij zwegen ? 

En ten slotte , laat niet vergeten worden, dat de kerk wel band
haven kan in alle gestrengheid de oude leer - dat gepredikt kan 
worden, dat Christus niet gekomen is \·oor allen en 't Evangelie 
n iet voor alien bestemd is, zoals dezer dagen geschiedt - maar 
het gevolg zal zijn, dat een groot gedeelte der gemeenteleden niet 
zal vinden binnen de kerkmuren het Ievensvoedsel, dat zij zoeken. 
Het gaat m ij in deze niet om mijn ambt en positie. Als ik inzag 
dat 't zou zijn tot uitbreiding rnn Gods Koninkrijk , dat ik rnij terug 
trok, ik zou bet doen. Laten wij vinden hierin ome eenheid, dat 
wij weten van Christus te zijn. 

Met broederlike groeten, 
Uw dw. 

(w . g.) C. J. L. RUIJSCH VA..~ DUGTEREN . 

De Algemene Kommissie J...-wam, dus nu voor de twee<l:e 
maal , bijeen t e Pretoria op 7 Sept. 1911 , om over deze zaak 
te beraadslagen, onder voorzitterschap van Ds. C. W. du 
Toit. 
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Deze vergadering werd met gesloten deuren gehou
den - en Ds. R. v . D. en ik, bij de opening tegenwoordig
werden verplicht de vergadering te verlaten. Ouderling Wol
marans, d.ie, omdat Ds. R. L D. bezwaar gemaakt had tiegt:!1 
zijn zitting nemen als lid der _\lgemene Kommjssie, . z1.;n 
teruggetrokken had als lid, woonde echter de gehele verga
dering bij. Hij mocht de Yergadering van advies dienen, ter
wijl aan Ds. R. , .. D. niet toegestaan ~rnrd mij als zijn reehts
kundig adviseur te doen optreden voor dat lichaam_. 

De eerste dag werd Ds. R. v. D. ongeveer een uur toe
gelaten. Van 't geen Cioor hem daar werd gezegd, is, wat 
later blijken zal, in het minst geen notitie genornen. Deze 
wijze rnn ha.ndelen van de Kommissie doet dan ook sterk 
de gedachte opnemeu, dat naar onpartijdige en rechtvaardige 
beoordeling rnn de zaak .niet is getracht. 

De volgende dag, 8 Sept. , waren nog 4 !eden van de 'I 
tegenwoordig, tenvijl ds. Goddefroy als voorzitter fungeeu1·e. 

In deze Yergadering - d.ie geen kworum vormde en dus 
geen beslui.ten kon nemen in een tuchtzaak - werd aan Ds. 
R. ' · D. en mij , die om elf uw· 's morgens waren ontboden, 
op onze vraag medegedeeld, dat er nog geen definitieve be
sluiten genomen waren. Eigenaardig is, dat bet besluit tegen 
Ds. Ruijsch spreekt van 7 Sept., nus toen blijkbaar genomen 
was. De Scriba deelde op een schriftelike vraag van Ds. R. 
v. D. mede, dat de besluiten op 7 en 8 Sept. genomen waren. 
Hij filltwoordde bierop, dat hij wilde \rnten, wanneer de be
sluiten naar bun werkelike i.nhoud definitief waren vastge
steld. Hierop ontving hij geen ant,.-oord. Belangrijk zou 
zekcr dit antwoord zijn, als bet gegeven werd, daar de han
ci'elwijze van de kommissie op mij de indruk heeft gemaakt, 
<lat er niet volkomen open en eerlik met Ds. R. Y. D. werd 
gehandeld. 

lk wil nu laten rnlgen de besluiten van de Algemene 
Kommissie. 

Antwoord en besluiten van de Algemene Kommissie, 
vergadel'd 7 en 8 Sept. i911 te Pretoria. 

De Kommissie der Algemene Ker kvergadering der .Nederduits 
Hen·ormde Kerk van Zuid-Afrika, geroepen om antwoord te geven 
op de vraag mu Ds. Rui jsch \'an Dugteren, vervat in een brief d.d. 
Juli r9II , aldus luidende: 

Of ik rnij honden moet aan bo\·en genoemde formule Art. n6 
der Wet, welke aldus luidt : ,, Wij ondergetekenden, predikanten 
van d_e Nederduits Her~·ormde Kerk, verklaren in goeden gemoede, 
de leer, w_elke overeenkomstig Gods Heilig Woor d vervat is in de 
Iormulieren van Enigheid der Nederdui ts Hervormde Kerk, nl. de 
Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelberger Katechismus en de 
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Dordtse Leerregelen, hartelik te omhelzen en getrouw te zullen 
leren, belovende in alles overeenkomstig onze kerkelike reglemen
ten ons stiptelik te zullen gedragen , ons onderwerpende aan het 
oordeel der be,·oe!!de kerkelike besturen alhier, indien daartegen 
d oor ons mocht worden g ehandeJd. De ondertekenaar van deze 
fomrnle verklaart door zijne handtekening, dat hij de leer, die in 
bO\·engenoemde fonnulieren ,·errnt is, gelooft overeenkomstig Gods 
woord te zijn'', zodat iedere - ook de geringste afwijking van de 
leer in de drie formulieren van enigheid vervat, moet beschouwd 
worden als. het sc-henden van de belofte bij indiensttreding afge
legd, of is afwijking van de leer g eoorloofd ? 

heeft besloten in hare zittiug rnn de 7de Scptembe·r 19u het ·;ol

gende te antwoorden : 

<lat tie Kommissie zelf sraaude onder de wet en geroepen om de 
wet te handhaven, slechts een antwoord kan ge,·en, nL : ,,Ja"; 

en dat dt! Kommissie zich venvondert, dat u zulk een vraag nu 
kunt stellen, Jaar van elk persoon, die een fonnule tekent, ver
wacht mag worden zich stipt te houdeu, zowel aan de letter als aan 
de g eest van hetgeen hij ondertekent, hetwelk ,-an een voorganger 
der gemeente nog te meer mag worden verwacht, o\·ereenkomstig 
de regel des goddeliken woords", laat a lle dingen eerlik en met 
orde geschieden ; 

en dat ue H ervormde Kerk rnn Z. Afrika geen leervrijheid of 
afwi jking- nm de fonnulieren kan of mag toelaten en nirumer heeft 
toegelateu. 

\Vat betrefL nwe bewering in de brief ,·an 29en Augustus 19n : 
,,<lat de handha,·iug ,·an de leer ener kerk moet leiJen tot verste
niug en een roestand \'an doodsheid", merkt de Kommissie op dat 
deze u ees door de geschieueuis \·an ~-ele eeuwen wordt tegenge
sproken . en dat de Hen·om1de Kerk ,·an z. Af rili:a nimmer een be
lijdenisluze kerk is geweest en nimmer heeft toegelaten· persoonlike 
ge1•ueJen:; omtrent die leer der kerk te stellen in plaats van de een
m aal dour de kerk ,-asrgestelde leer. (Zie Art. 1 en 6 der \Vet.) 

Verder behandelend Lit: Open Brief rnn Ds. Ruijsch ,·an Dugte._ 
ren, rnerkr de K ommissie op : 

Dat hoewel ten ge,·olge \'all een 01n-oorzien ,·erzuim ,-an de 
Scriba der Algemene Kerkvergadering de formule 1liet door u is 
gerekend 1·oor de bevestig ing, gij nochtans wist ,·oor die be\'esti
ging, dat die fonnule moest ge tekend worden, en dit verzuim u 
geen recht geeft de hoogste kerkbesturen te beschuldigen weinig 
ge,,icht te bechten aan die ondertekening, welke niet een blote for.
maliteit, maar we! degelik een plechtige ,·erklaring door een predi
kant afgelegd is, en een bindend kontrakt , waaraan een predikan t 
.rich · niet mag omrreken . 

Met betrekking tot uwe bewering, al;; zouden er nog au dere 
.pred ikamen zijn, die bezwaren hadden tegen de leer in de drie 
forrnulieren 1·en·at, en toch· d e fonnuJe hadden ondertek end, spijt 
b et de Kommissie, dat ook hier wederom getraeht wordt een insi-
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upatie op andere Jeeraren te ~erpen, wier namen, u desgevraagd, 
niet wilde noemen, waaruit blijkt dat Ds. Ruijsch zich telkens ach
ter anderen tracbt te verschnilen, wat hij verklaart niet te willen 
doen. 

U beweert : wel tekenend en veelzeggend is in verband hier
mede de onbekendheid met de inhoud der t>elijdenisschriften bij 
bet grootste gedeelte van kerkeraads- en gemeenteleden." 

Het vera'ondert de Kolll!Ilissie, dat znlk een opmerking dooi u 
gemaakt wordt als predikant, die de formulieren volgens eigen 
verklaring kent en die na euige dienstjaren met de vraag komt of 
men bezwareo mag hebben tegen de leer of niet, en w ja, waar dan 
die grenzeo zijo ; 

en dat naar aanleidin g ,·an deze opmerking over de onbekend
beid der Gemeente en van kerkeraadsleden met de belijdeuisschrif
ten, het veeleer tekenend en veelzeggend mag heten, dat led'!n 
der gemeente, zodra wordt afgeweken ,·m1 de leer barer kerk, 1.n
middellik bun protest doen boren, en bun bezwaarscbrift inzemll!n 
bij de Kommissie der Algemene Kerkvergadering. 

U gelooft niet volgens uw eigen vrijwillige verklaring, :lat c!e 
leer in de formulieren van enigheiJ volkomen overeenkomstig Gods 
woord is. De verklaring dat zij overeenkomstig Gods woord zi;n , 
is door u ondertekend en aangezien dit een \•rijwillige 1·erkfaring 
was, waardoor alleen u de toegang tot de kerk werd verleend, !:wt 
bet geen de minste twijfel o \·er dat u niet meer thuis beboort in 
die kerk van bet ogenblik, dat u zulk een nieuwe \·erklaring ge
maakt beeft. 

Met betrekking tot uwe mededeling, dat u altijd het Ihangelie 
van Jezos Christus hebt trachten te predik.en, merkt de Kommissie 
op, dat zij dit gaarne gelooft, maar wijst er u op, dat de Neder
duits Hervonnde Kerk van Znid-Afrika in hare formulieren biezon
der ook de leer der &evereiniteit Gods leert, en dat dit een der 
boofdkenmerken dier kerk is tegenover andere kerken, niet van 
Cal vinistiese oorsprong, en dat dit ook niet in s tnjd is met het 
Evangelie ,·an Jezus Christus. 

]AC. V A!\ BELKU:\l. 
Voor ware Kopie, 

De Kommissie geroepen om te beoordelen en te beslissen over 
een besluit des kerkeraads van Pretoria d.d. 4 Augustus, welk be
slnit aldus luidt : 

,,Deze \'ergadering in bnitengewone vergadering te zamen ge
komen ter onderzoek van Ds . Ruijsch van Dngteren's verklaring 
van de kansel, a lsook van zijn cirkulaire brief ,.an 2S Julie I.I. 

.,Verder overwegende dat Ds. Ruijsch van Dugteren in deze 
vergadering uitdrnk.kelik verklaard heeft, dat hij de Fonnulieren 
van Enigheid niet kan Ieren en dezelve ook niet harteiik kan om
helzen, als ook niet gelooft dat de Fonnuiieren van Enigheid in 
overeenstemming zijn met Gods woord : 

.,Verder O\·erwegende, dat geen predikant van de Hervormde 
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Kerk kan worden bevestigd, tenzij hij vooraf dit verklaart en gc
looft, en aangezien Ds. Ruijsch van Dngteren nit eigen vrije wil tot 
zulke verklaring is overgegaan zonder aanleiding van Kerkeraad of 
Gemeente : 

,,Beslnit te bepalen : 
,,dat Ds. RnijJ>ch. van Dusteren van af heden geen dienst meer 

zal mogen honden, noch personen trouwen of Sakramenten mag 
bedienen; 

,,dat hangende eventneel hoger beroep en beslissing van le 
hogere kerkbesturen onzer Kerk, aan Ds. Rnijsch van Dngteren zal 
worden nitbetaald de helft van zijn voile traktement, ingaande ·~p 

beden 4 Augustus 191i. 
.,Dat Z.Eerwaarde hangende de beslissing vrijheid worde 5e 

geven de pastorie vrij te bewonen." 
Gelezen hebbende 
a. de Notulen van de Kerkeraad van die vergadering; 
b . de brief van D s. Ruijsch van Dugteren d .d. 29 Aug. 191I; 
c. een memorie van Dr. Bodensteyn re appeI Ds. Rnijsch \-an 

Dugteren kontra de Kerkeraad van de Ned. Herv. Gemeente te 
Pretoria ; 

gelet h ebbende op Artt . 1, 3, n6, 125, 126, 127, 130, 144, t53, 
154, 156 der wetten ; 

overwegende : 
dat uit een en antler blijkt , dat Ds. Ruijsch van Dugteren vn1-

willig verklaard heeft in woord en in geschrift niet meer zijne on
dertekening van Art_ 1I6 gestand te kunnen doen; 

dat het i·oor de Kerkeraad niet dnidelik was, of Ds. Rnijsch 
de broederlike raadgeving van de Algemene Kommissie, 27 Julie 
gcgeven, zon opvolgen, om nl. hangende de beslissing van de kom
missie niet meer \·oor de gemeente te prediken, in dit bnitengewone 
geval we! degelik gerechtigd was zo te handelen, daar Ds. Ruijsch 
30 Julie nog voor de gemeente Trichardsfontein was opgetredcL : 
en er dns voor de Kerkeraad van Pretoria niets anders overhleei 
dan onder omstandigheden, daar Ds. R uijsch zelf tot brek:ing was 
overgegaan en hij dns n iet meer als predikant !;on opt rcden \·:-..n 
die dag af, waarop hij verklaard heeft zich niet m eer gebonden 
te achten aan zijne handtekening , dan hem zijn dienstwerk te be
Ietten; 

kennis genomen hebbende \'an het feit, dat Ds. Ruijsch van 
Dngteren geprotesteerd heeft tegen de handelwijze van de kerke
raad: 

en dat qr. Bodensteyn in een Iang pleidooi beweert, dat de 
Kerkeraad geen recht had dit beslnit te nemen : • 

en verder da t Dr_ Bodensteyn zelf beweert, dat Ds. Rnijsch zich 
aan kontraktbreuk heeft schnldig gemaakt door de voorwaarden van 
zijn kontrakt te verbreken, ofschoon er twijfel kan overblijven of 
dit als een grove dan we! als een kleine afwijking moet worden 
beschouwd: 
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.besluit de Komruissie te konstateren : 
dat Ds. Ruijsch van Dngteren door bet terngnemen Yan zijne 

handtekening zich buiten de kerk heeft gesloten, en daardoor heeft 
opgehouden dienstdoend predikant der Nederduits H ervormde Kerk 
te zijn; 

te handhaven dat deel van bet besluit van de Kerkearad van 
Pretoria d .d. 4 Augustus, dat Ds. Ruijsch bet verrichten van zijn 
diens ten belet ; 

en <lat met betrekking tot punt 2 : bet geven van half salaris 
aan de predikant, de K ornmissie beslist, dat bet salaris tot op 7 
September zal worden aitbetaald . 

De K ommissie vindt bet prijzenswaard, dat de Kerkeraad Ds. 
Ruijsch bet bewonen der pastorie heeft toegestaan en \•ertrouwt, 
dat hangende hoger beroep, wanneer daarvan gebrnik mocht wor
den gemaakt, hem dit zal blijven ,-ergund, en dat de K erkeraad 
hem naar de aard der Christelike liefde zal behandelen. 

Voor ware K opie, 

]AC. \"A~ BELKU~I. 

De Korrn11issie overwogen bebbende een besluit genomen en 
eeu protest getekend door IjO personen ; 

heeft besloten te antwoorden : 
I. dat Os. Ruijsch ,-an Dugteren wel degelik heeit ,-erklaard in 

woord en g eschrift de leer in de drie formulieren ver vat, niet te 
geloven o,·ereeukomstig Gods Woord te zijn, en zijue ondertekening 
op ,·at als een fomiali teit, en dat zij Kommissie, dus niet kan inzien 
dat de Kerkeraad hem onbillik heeft behandeld ; 

Il. dar het der Kommissie 11iet bekend is, dat er predikanien 
zijn in onze kerk, die de fonnule niet gewetens\·ol kunnen onder
tekenen . 

III. dat met betrekking tot uwe snggestie omtrent Art. u6 de 
Kommissie u verwijst naar Art. 14 der Wetten, waar aan elk lid 
der Gemeente het recht wordt toegekend een \·erzoekschrift tot 
wijziging der \Yet in te dienen bij de Algemene Kerkn:rgadering. 

Voor ware Kopie, 
JAC. VA.i'\ BELKUl\L 

De Kommissie der Algemene Kerkvergadering, ont,·angen heb
bende een protest van de hereu \\·. J. Geeding, J. Leemhuis, Th 
l\l. Reesse, P. J. Voorloop, P . A. de Loor en J. Overdiep, !eden 
van de Kerkeraad van Pretoria, tegen het besluit van d e Kerke
raad d.d. 4 Aug usrus i91 1 in de zaak rn11 Ds. R uijsch; 

besluit aan hen mede te delen : dat Ds. Ruijsch wel degelik 
heeft \·erklaard in "·oord en geschrift de leer iI1 de drle formulieren 
vervat , niet te geloven o\·ereenkomstig Gods \Yoord te zijn, en zijn 
ondertekening opvat a1s een fonnaliteit en dat zij, de Kommissie, 
dns niet kan inzieu dat de Kerkeraad hem onbillik behandeld heeft; 

dat bier van vennanen geen sprake kan zij11, omdat het uiet 
eeu gernl is van gewoon wangedrag, maar van beslist breken rnn 
beloften, die hem de toegang tot d e kerk hebben gegeven; 
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en verder <lat de Kommissie van oordeel is , dat Kerkeraads1c
den, die instemmen met de zienswijze van Ds. Rni.isch van Dngte
'ren, niPt handelen overeenkomstig de eis van Art. 39 en diensvol
gens zich we! de vraag mogen stellen of zij ~10g thuis behoren in 
de Nederduits Hervormde Kerk van z. Afrika. 

Voor ware Kopie, 
JAC. VAN BELKUl\II. 

Deze besluiten werden in ,,De Hervormer" van 15 Sept. 
1911 gepubliceerd. 

Door Ds. R. v. D. is het volgende stuk ter plaatsing ge
.zonden aan de Redakteur Ds. Jae. van Belkum: 

Stuk van Ds. Ruijsch van Dugteren, gezonden 
ter plaatsing aan ,,De Hervormer". 

Pr eto ria, 23 Sept. r9r1. 

Bus 738. 

Aan de WelEerwaarde H eer Ds. Jae . van Belkum, 
Redakte11r v an ,.De H er,;ormer". 

WelEer waarde Heer, 

\.Vil zo uiendelik zijn dit schrijven op te nemen in uw blad. 
Ofschoon ik in de laatste tijd de ervaring heb opgedaan, dat het
geen men doet en schrijft, vaak verkeerd wordt begrepen en niet 
gevraagd wordt naar de bedoeling, die ~r achter ligt, toch schijnt 
·~ mij noodzakelik te antwoorden op de oordeelvellini,~n e;, beslni
l:en, mijn zaak en persoon betreffend, gepnbliceerd in uw nummer 
vnn r5 Sept. 191 r. 

Ik zal beproeven zo kort mogelik. te zijn . 
Het volgende wenste ik op te merkeu : 
re. In mijn brief aan de Algemene Kommissie \~an Julie ~ 9 : r 

steJde ik de uaag ; ,,of de geringste afwijk:ing van de leer be
schouwd moet worden als het schenden van de belofte bij indienst
treding afgelegd, of is afwijking van de leer geoorloofd ?" 

De Kommissie heeft hierop geantwoord ; (dit antwoord is gepu
bliceer d in De H eroormer) ,,zich te verwonderen, dat ik deze vraag 
kan stellen, daar van elke persoon, die een formule tekent, verwacht 
m ag worden zich stipt te ho uden, zowel aan de letter als aan de 
geest van hetgeen hij ondertekent, hetwelk \·an een voorganger tier 
gemeente nog te meer mag worden verwacht, overeenkomstig <!e 
regel des goddeliken woords : ,,laat alle dingen eerlik en met onie 
geschieden." 

Eerwaarde Redakteur. lk wil uitgaan van de veronderstelling, 
.dat door de !eden der Algemene Kommissie ten voile beproefd is 
mij recht te doen; dat naar de aard der Christelike lief de door hen 



gettacbt is naar de groot&t mogelib re<:htvaardigheid. Daa.rom hoop 
ik, dat dit mijn schrijven hen er toe brengen zal terug te komen 
nn wat zij hebben besloten, daar het naar tnijn opvatting een ieder, 
die onpartijdig wil oordelen, duidelik moet zijn, dat de Ko.D1IUis.sie 
daarin niet rechtvaardig heeft gehandeld. Ik onthoud mij dal1 ook 
van ieder oordeel over bun personen. 

Dit zotI ik willen vragen aan de !eden der Kommissie en ik: doe 
het in '.t publiek - waar zij overgegaan zijn tot pnblikatie - hebt 
gij werkelik de nodige tijd genomen om alle dingen rustig te be
schonwen ? Ik geloof het niet, want hoe kant gij dan nw verwon
dering nitspreken over mijn vraag, u gedaan in mijn brief van Julie 
19n ? Ik heb in dat schrijven toch duidelik opgegeven mijn red.enen, 
die mij drongen tot die vraag, n.m. de histories geworden toe
s tanden- en art. 157 onzer Kerkwet, dat alleen spreekt van grove 
afwijkingen. 

Mijn vraag was dus, moet art. II6 niet g ezien "·orden in dat 
iicht ? 

In de vergadering van 7 Sept. heb ik nader mijn redenen, die 
mij brachten tot die naag, uiteengezet. Gewezen heb ik op 't ge
brnik van de Evangeliese gezangen, die niet alleen volgens mijn 
mening afwijken van de leer onzer belijdenisschriften, rnaar ook 
door de Gereformeerde Kerk, bovenal o m die reden, niet gebruikt 
worden. Ik heb u gevraagd, waarom in art. I5i gesproken werd 
van grove afwijking - als de kommissie oordeelde, dat de geringste 
afwijking niet geoorloofd is. Ik heb u gewezen op Art. VII onzer 
Geloofsbelijdenis, waarin geleerd wordt, dat men gener mensen 
schriften, hoe heilig ze ook geweest zijn, gelijk s tellen mag met de 
Goddelike Schrifturen. Dit artikel geeft ons een der zniverst-gere
fonne.erde grondbeginselen. Daarin ligt de kracht van de H ervor
ming. Ook dit artikel is in onze kerk erkend en alleen, wall1leer dit 
ten volle gehandhaafd wordt - kan daar werkelik leven zijn in 
onze kerk. 

\\'aren <lit geen redenen genoeg om u duidelik te maken, waar
om ik rnijn vraag in mijn brief \·an Julie i9n gesteld heb? Kunt gij 
werkelik volliouden, dat ik niet gedacht heb aan de regel des god.
deli.ken woords , ,,laat alle dingen eerlik en met orde gesc:hieden"? 

't Is mogelik, dat 't uw mening is, dat ik op een andere wijze 
had moeten handelen dan ik gedaan heb, maar dit zal voor u , 
waa r gij mij ~·oorhoadt de regel des goddeliken woords ,,laat aJ;.
dingen eerli.k en met orde geschieden", niet de reden geweest zijn 
mij niet !anger als lid en predikant der Ned. Hervormde Kerk te 
beschonwen ? Dan zon - wat ik nu beschonwen moet als bet ge
volg van haastigheid en slordigheid ·- terecht verdienen de naam 
van onchristelik. en oneerlik. 

1k moet en wil dus veronderstellen, dat mijn bewering ,,dat ik: 
de formulieren van enigheid niet geloven kan, 11olkomen overeen
komstig Gods woor d te zijn", en dat ik daarom mijn ondertekening 
\·an de formule in art. II6 onzer kerkwetten niet ha11dba ven kan , 
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wet te verstaan als dcze genomen moet w~den naar Letter en geest 
n JSiet de gerlngsU afwifJiing def' fomsulief'en W(n'dt toegestaan, 
voor a de grond is gew~ VQOI' uw besluit. 

Maar dan had de regel des goddeliken woords : ,,laat alle di.n
ge!! eerlik en met Of"de geschieden" er u toe moeten brengen oo;.: 
duidelik aan te tonen, waarom gij meent, dat niet de geringste 
afwijk.ing kan wordeh toegelaten. Op nw weg had het gelegen dan 
ook 't volle fii::ht te laten vallen op mijn argwnenten - en deze 
clan ook te weerleggen. 

Ik vertrouw van n, dat gij in deze zaken n ten vqlle zult uit
apreken. 

2e. \Vens ik aan de Kommissie te vragen aan te touen, wili in 
mijn brief van de 295te Aug. I9II het volgende ie vindeu is, name
h"k : ;, dat de handhaving van de leer ener kerk moet leiden tot ver
ste!!ing en doodsheid"? Door n wordt die bewering tnssen aanha
lingstekens geplaatst. Het moeten dns, volgens de Algem. Kom
missie, mijn eigen woorden zijn. Ile ontken dit ooit geschreven of 
gezegd te hebben, aetzij met die of met andere woorden. 

Ik 1aat bier naast elk:ander volgen, wat door de Alg. Kom
mis,sje gezegd wordt, dat ik beweerd .zou bebben, en wat er wer
kelik staat in mijn brief van 29 Aug. j.1. 

De Alg. Commissie schrijft: 
Wat betreft uwe bewenng 

in de brief van Zlsten Aug. 
1911: dat de handhaving van 
de leer ener kerk moet leiden 
tot verstening en een toestand 
van doodsheid." 

In mijn brief van 29 Aug. 1911 
heh ik geschreven: 

,,Nog zou ik hier enkele 
vragen willen bijvoegen: 

Hebben de formulieren, zo
als Dr. Abraham Kuyper zegt 
uitsluitend kerkelik gezag en 
geen het minste geza&Tover de 
gewetens ? Zoo ja? .t:toe kan 
dan aan 't einde der formule 
(zie art. 116 ke rkwet) staan, 
dat door ondertekening ver
klaard wordt te geloven, dat 
de leer, in de drie fonnulieren 
verrnt overeenkomstig Gods 
woord is ? Hiennede wordt 
ieder bezwaar, dat bij toetsing 
van de leer aan Gods woord 
op mocht rijzen reeds bij voor-
baat onderdrul"i-en een toe
stand in 't !even geroepen die 
Leiden moet tot 1•ersteening 
en dood." 

lk moet en wil aannemen, dat door u ter goeder trouw is ge
handeld, maar kan dit alleen, wanneer ik aanneem, dat door u te 
haastig en zonder onderzoek is gehandeld. 

Uit allcs tocb, wat door mij is gezegd en geschreven, blijkt, 
dat mijn standpunt hierin wordt weergege>en : ,,dat wanneer ieder 
ttcht om belijdenisscbriften aan Gods woord te toetsen, feitelik 



22 

wordt onthonden, dit een toesta11d in het leven roept, die leiden 
moet tot verstening en dood; dat ik geen heil verwacht van de 
ondertekening van formnlieren (de geschiedenis bewijst dit), maar 
van het Ievend geloof." . 

Ik weet dat ik hiennede zniver protestant ben en in de geest 
der Hervormers. 

Ben belijdenisloze kerk wens ik ook niet - en als uw beweren 
,,dat de Hervonnde Kerk van Znid-Afrika nimmer een belijdenis
loze k erk is geweest", n in de pen is gege\·en, daar gij meende, 
dat dit mijµ wens was - dan Yerzoek ik u dringend dit te willen 
herzien - daar 't nimmer nw wens kan zijn een verkeerd licht te 
Iaten vallen op mijn zaak en persoon. 

3e. Bij de behandeling van mijn ,,Open Brief" heeft de Kom
missie opgemerkt, dat ik beschnldig de hoogste kerkbesturen, dat 
ik een insinuatie werp op andere leeraren en dat ik mij telkens 
achter andere personen tracht te verbergen. 

Billik was het geweest bie.raan toe te voegen : 

a. dat ik aan de Kommissie heb medegedeeld, dat ik met 't 
hoogste kerkbestuur (ik schreef niet hoogste kerkbesturen) be
doeld heb de kerkelike autoriteiten, die meer onmiddellik met ·de 
nitvoering der wettelike bepalingen be1ast waren. (Zie Open Brief 
blz. 2), n.m. de toenmalige moderator en de scriba, die beide niijn 
standpnnt wisten v6or mijn ondertekening van de formale, voor
komende in art. n6; 

b. dat ik, waar mij gevraagd werd naar de namen van andere 
predikanten, geantwoord heb, dat ik die zon noemen zo spoedig 
ik daarvoor de tijd gekomen achtte. 

Dit werpt een ander licht op de2e zaa.k. 
En wat betreft de bewering, dat ik mij telkens achter andere 

personen · tracht te verscbnilen - nogmaals verklaar ik dat ik op 
mij neem de volle verantwoordelikheid voor mijn daden en woor
den, maar ik verwacht ook van anderen, dat zij dit zelfde zullen 
ba · 

Ik heb getoond, door vrijwillig mijn opinie te openbaren, dat 
ik de moed bezit voor mijn · overtuiging nit te k.omen en de g~ 
volgen daarvan te dragen. 

Ik geloof dan ook dat de k ommissie de gevolgtrekking, n.m. 
dat ik mij telkens tracht te verschnilen achter anderen, hetgeen 
zij meent nit enkele feiten te moeten afleiden, (een gevolgtrek
king, die geen antler gevolg kan hebben dan mijn karakter in een 
slecht daglicht te stellen) gaarne zal terognemen. 

4e. De Kommissie vindt vervolgens, dat 't geen de minste 
twijfel overlaat, dat ik niet meer thnis behoor in de Hervormde 
Kerk na mijn verklaring, dat ik de leer, in de drie formulieren 
van enigheid vervat, niet geloof volkomen overeenkomstig Gods 
woord te zijn. De nadrnk wordt er op ge1egd, dat dit een vrijwil
lige verklaring is. 

Ik kan niet medegaan met deze beschonwing, daar het jnist 
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die fonnnlieren zijn, die mij bet recht geven en· de plicht va11 mij 
eisen hen te toetsen aan Gods woord (zie Art. V II der Keder
landse Geloofsbelijdenis) . Het zui\·er •gerefotnieerde beginsel en ook 
de Christelike liefde eisen, dat onderzocht wordt of mijn bezwaren 
tegen de drie formulieren van enigheid gegrond zijn op Gods 
woord. Gods woord moet staan boven de forrnulieren. Dit is een 
eis, die de geloofsbelijdenis aan een ieder stelt, en die, wanneer 
zij venvaarloosd wordt, ons afvoert van de zuiver gereformeerde 
grondbeginselen. Het moest voor een k erk een heilige plicht zijn, 
wanneer tegen haar belijdenis 't bezwaar wordt ingebracht, dat 
zij niet volkomen overeenkomstig Gods woord is - dit in . alle 
ernst te onderzoeken. 

Deze weg - die ook door onze kerkwet wordt bevolen - die 
geeist wordt in Art. VII der Ned. Celoofsbelijdenis, is de enige 
die ik voor recht kan erkennen. Zolang mij nit Gods woord niet 
is bewezen, dat ik dwaal, is 't onwettig mij te beschouwen als 
iemand, die niet meer in de kerk thuis behoort. 

Ik geloof dan ook, dat de Kommissie zal inzien, dat zij hier 
te overhaast haar konklusie ·heeft getrokken, en bereid zal wor
den ge,·onden deze te veranderen en in mijne zaak die weg te 
gaan, die de formulieren van onze kerk (Zie Art. VII) zelf voor
schrijven. 

5e. Aan 't einde ,-an 't antwoord en de bespreking van de 
Algemene Kommissie over mijn brieven, stond : ,,de kommissie 
merkt op, dat de Nederduitse Herv. Kerk van Zuid-Afrika in hare 
formnlieren ook de leer der Soevereiniteit Gods leert en dat dit 
een der hoofdkenmerken dier kerk is tegenover andere kerken, 
niet van Kalvinistiese oorsprong, en dat dit ook niet in strijd 
is met bet E•angelie van Jezus Christus. 

l\'Ioet deze opmerking bij hen, die met mijn standpunt onbe
kend zijn, niet de gedachte opwekken, dat ik wens niet in 't bie
zonder de nadruk te leggen op de leer der Soe,·ereiniteit Gods ... 
misschien zelfs, dat ik de Gods Soe,·ereiniteit ontken ? 

De bedoeling der kommissie kan dit niet zijn geweest, want 
zij weet, dat ik op pag. S Open Brief schreef : .,Ik waardeer en 
neem aan de grondgedachte ,-an de leer der uit\·erkiezing : Gods 
Soevereiniteit - God alles, de mens n iets. Nader daarov~r onder
vraagd, heb ik erkend, dat ik God geloofde te zijn de schepper 
der menselike vrijheid. Dat zedelikheid en verantwoordelikheid 
dit eisen, daar geloof (dat analoog is met vertrouwen) dan pas zijn 
voile waarde kreeg, als men het kon weigeren of schenken. Ook 
heh ik gezegd, dat er voor de gelovige geen tegenstelling was tus
sen Gods soe\·ereiniteit en de menselike vrijheid, daar hij in 't 
kruis van Golgotha zag de volkomen openbaring der zonde (de 
vrije daad van de mens) en de volkomen openbaring van Gods 
vaderliefde. 

Mijn bezwaar was vooral gericht tegen dat gedeelte der leer, 
waar geleerd wordt de eeuwige verkiezing en \"enverping, waar-
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d!x>r 4e veraµtwoordelikheid van de mens als zed.elik. wezen wordt 
te niet gedaan - een verantwoordelik:heid, die ons in Gods wootd 
ten duiqetikste wordt geleerd. 

V wr IJJij - laat mij bet nog eens duidelik uitspreken - is 
God de soever~ine en in mijn prediking heb ik dit steeds op de 
voor~Qµd ireplqatst. 

Wal»" dns de opmerking der 4Jg. ~om.inissie gemakkelik de 
xµeIJ.ing kan doen ontstlµm, bij heµ die mij uiet kennen - dat 
ik 't liefst oVer Go4s ~vereiniteit met i>preek of iie1<e ontken -
vertrouw ik, dat de kommissie openlik zal \·erklaren, dat hare 
opmerking niet ziet op mijn persoon. 

6e. Iµ de beoordeling en beslissing over 't besluit van de 
~keraad van Pretoria, d.d. 4 Aµg. 1.1., wordt beweerd, c4t het 
voor de kerkeraad rnn Pretoria niet duidelik was of ds. Rnijsch 
ge broederlike raadgeving van de Algemene Kommissie, 27 Julie 
gege,·ea, zou opvolgen, om n.I. hangende de beslissing van de 
l{ommissie, niet weer \"OOr de gemeente te prediken... daar Ds. 
~uijsch 30 Julie nog voor de gemeente Trichardtsfontein was op
g~treden. 

Zoals bekend is, heb ik in mijn schrijven aan de Kerkeraad 
aangeboden m.ijn dienstwerk voorlopig neer te leggen tot de hogere 
besturen in mijn zaak zouden beslist hebben. Hierop is door de 
kerkeraad niet ingega.an. De k:erkeraad heeft mij feitelik geschorst 
met inhouding van mijn halve salaris. De bedoeling daarvan kan 
geen andere zijn, dan door ouderling A. D. W. Wolmarans is 
gegeven in zijn verklaring : ,;Wij moeten principiee1 neerleggen : 
,.daar is een break"." (Zie :\'otnlen \·an de Kerkeraad d.d. 4 Aug. 
1911.) Mijn bedoeling was beroering in d.e geq1eente te voorkomen 
en nit de notulen blijkt, dat de kerkeraad, zonder de uitspraak der 
.komm.issie af te wachten, een besliste uitspraak in mijn zaak 
heeft willen doen. Niets was er, wat hem tot deze handelwijze 
machtigde. Ik ven:oek dan ook met aandrang aan de kommissie, 
mij nit de in hnn beslissing en beoordeling aangehaadle stnkken, 
te weten : 1. Notulen Kerkeraad 4.8.u, 2 . · Brief Ds. R. v. D. 
29.8. II, 3. Memorie Dr. Bodenstein, aan te tonen, waarnit blijkt, 
4at de kerkeraad mijn aanbod in twijfel trok. Ik kan nergens iets 
vinden, dat zelfs in de verte daarnaar wijst. 

Tevens wil ik tot opheldering nog mededelen, dat de scriba 
der Algemene Kowmissie -Ds . Jae. van Belk.nm - m.ij heeft aan
geraden (de heren Geerling en D. S. v. Warmelo waren daarbij 
tegenwoordig) de diensten te Trichardtsfontein waar te nemen. 
J!ij raadde mij dit aan, toen ik hem mededeelde niet te zullen 
iaan - of als ik ging, het aan de beslissing van de kerkeraad 
aldaar, na hnn alles te hebben =edegedeeld, over te laten - of 
ik prediken zon. 

Ds. Van Belkn.m achtte 't alleen ongewenst dat ik spreken zou 
ever mijn zaak in een gem eente, die uiet de m.ijne was. 

N iet moet over 't hoofd gezien worden, tot Juiste beoordeling 



van deze :zaak, art. 55 der kerkwetten, dat mij verhindert per,!QOll

Jil: diensten te veranderen. 

Mijnheer de Redakteur. Bij voorbaat dank ik u voor de plaat
sin~ van dit s tuk, waar ik er van overtuigd hen, dat gij 't plaat
sen ;,iult, waar ook mijn persoon in 't geding gebracht is. 

Hoogacbtend, 

Uw dw., 

C. J. L. RUIJSCH VAN DUGTEREN. 

P. S. Het is mijn voomemen, niet meer over deze zaak te 
scbrijvel!., voordat de Algem. Vergadering haar besluit :ta! geno
men hebben. 

· Over de besluiten der Kornmissie zal ik in die ve rgadering 
mijll rienswijze mededelen. 

Mijn eigen beschouwing. 

Tut recht verstand van de h-westie, die tot gevolg had 
de schorsing van Ds. R. v. D., was de publikatie van ho· 
venstaande stukken noodzakelik. Het standpunt door hem 
ingenomen blijh-t daaruit ook ten duidelikste. W aar ik van 
nabij deze zaak heh kunnen volgen en er zelf ook enigszins 
bij betrokken hen, acht ik het dringend n-00cizakelik teg.::n· 
over de officiele beschouwing van de A.lgemene Kommissie 
de mijne te plaatsen. 

De ondertekening van de formule van 
.l.l't. 116 door Ds. Ruijscb. 

Zoals uit de hierboven aangehaalde stukken blijkt. 
werd deze formule , door een ,,onvoorzien toeval'', zoals d f' 
kom.missie verkJaart, eerst geruime tijd na zijn bevestiging 
door Ds. R. v. D. ondertekend. 

Hierdoor kwam Ds. R. v . D. on6.er de indruk, dat men 
bet zo nauw niet nam met de belofte in de ontlertekening 
gegeven. Rij zegt in zijn open brief dat hij die onderteke· 
ning als een formaliteit heeft beschouwd en niet zo streng 
heeft opgevat als de formule zelf spreekt. H oe hij over de be· 
lijdenisschriften dacht, was bekend aan de toenmalige mode
rator, en de scriba van onze kerk en voor zich zelf meende 
hij dat niettegenstaande de bezwaren <iie hij had, hij toch 
kon ondertekenen, omdat hij het eens was (wat hij nog is) 
met de grondbeginselen en de werkelike geestelike inhoud 
ervan . Noch de moderator (Prof. Muller), noch d e scribe. 
(Ds. Van Belkum), de personen die meer onmiddellik met 
de uitvoering der K erkwet waren belast, gaf 1.em te ver
staan dat cieze opvatting onjuist was en dat hij , wanneer 
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dat zijn standpunt was , niet m·ocht onderte.kenen. Hij werd 
dus onder de indru.k gebracht dat de formule zo nauw niet 
werd uito-elegd en dat er wel bez\varen tegen de foer werden 
toegelate~. Ook artt. 130, 155 en 157 der· Ker.kwet wi]'zen 
er· op dat de kerkelike autoriteiten zelf -alle.en in geval van 
grove afwijking van ·<ie leer tot schorsen enz. over mogen 
gaan, en dat de wet zelf in beginsel een zekere mate van 
afwijking zo al niet toestaat, dan toch niet verbiedt, anders 
was art. 157 anders gesteld. Ven~er komt er dit nog bij dat 
in onze kerk de Evangeliese Gezangen worden toegelaten, 
die de Gereformeerde Kerk verwerpt, omdat zij niet over
eenkomstig de leer zijn. I.k ben geen theoloog en kan dus 
niet zeggen of dit werkeli.k bet geval is. Enige grond voor 
die bewering_ moet er w.el bestaan, anders had de Gereform. 
Kerk ze niet geweerd. Al deze feiten oveiwegend, kwam Ds. 
R . v. D. tot de kon.klusie, dat hij. waa1· hij instemde met 
de grondbeginselen en de geestelike inhoud van de belijde,
nisschriften, ook mocht ondertekenen. Later echter voelde 
hij zich bezwaard door deze ondertek,ening. 

Op ·de 'ide Julie 1.1. (zie brief biz. 2) schreef hij dau 
ook een brief aan de A.lg. Kommissie, dat hij zich zeer be
zwaard gevoelde door die ondertekening, en dat hij graag 
van de Alg. Kommissie wou weten of bezwaren tegen de 
leer toegestaan werden. Zo ja, waar dan d.e grenzen wai-en. 
Tegelijkertijd schreef hij ook dat hij de belijdenisschriften 
onzer kerk niet beschouwde als volkomen overeenkomstig 
Gods Wool'd. V6ordat de Alg. Kommissie· bijeen kwam, 
maakte hij op de 16de en 23ste Julie, omdat hij dit beter 
dacht, de inhoud van zijn brief aan de gemeente van <ie 
kansel af bekend. De 26ste Julie zat de Alg. Kommissie en 
in een broederlike samen.kornst gaf zij ds. R. v. D. te ver
staan, dat hij de verkeerde weg was gevolgd door de ge
meente met zijn bezwaren op de hoogte te brengen. Zij 
nam geen besluit op de brief van de 7de Julie, maar raadci'e 
Ds. R. v. D. zich voorlopig van zijn dienstwerk te ontbou
den. *) 

Het vervolg der gebeurtenissen is u bekend, n.m. de 
brief door Ds. R. v. D. aan zijn kerkeraad geschreven en 
't besluit door de kerkeraad genomen. 

*) Met verw11zmg naar wat voorkomt op blz. 3 ,.= deze 
brochure, mag hier terecht gevraagd worden waarom de Kom
missie, als de :iaak haar zo ernstig voorkwam, dat zij later de 
onwettige handelwijze van · de Kerkeraad goedkenrde en prees -
zichzelf niet heeft aangevuld en de zaak behandeld - in plaats 
van met een raadgeving te volstaan. 
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Wat door een g?oot gedeelte 
zijner gemeente gedaan werd. 

Toen bet besluit bij d·e gemeenteleden bekend we.rd·, 
riepen enige !eden der kerk een vergadering van gemeente
leden bijeen, m et bet doel te protesteren tegen het besluit 
van .de kerkeraad, als zijnde in strijd met de wet. De 120.e 
Aug. 1911 werd deze vergadering te Pretoria gehouden; 
waar de twee volgende besluiten genomen werden. · 

, ,Deze vergadering van gemeenteleden van Pretoria; ver
nomen hebbende, dat de Eerw. Kerkeraad op de vergade
ring van 4 Aug. U. besloten heeft, Ds. Ruijsch v. Dugte
ren voorlopig te verhinderen als leeraar van de Gemeente op 
te treden en mede besloten heeft het salaris van Z.Eerw. 
te vermind eren, betreurt zodanig besluit ten zeerste, als 
zijnde in strijd met de bepalingen van de Kerh"Wet, die de 
Kerkeraad geen meerdere bevoegdheid verleent dan verwij,
zi:ng van een zaak als die van Ds . R. v. D ., naar de Alge
mene Kommissie. 

Verder geeft d eze Vergadering, ziende de sympathie, 
betuigd door een groot dee! van Ci:e Gemeente met het be
ginsel van Ds. R. v . D., uiting aan de wens, dat de geloofs
belijdenis, vervat in de Formule, vermeld in Art. 116 van 
de Kerh"Wet, die een predikant bij zijn beroepsaanvaarding 
ter ondertekening wordt voorgelegd, worde gewijzigd, daar 
gebleken is, dat de tan.s bestaande ,,Drie .Formulieren. van 
Enigheid", die een predikant moet ondertekenen, als zijnde 
volkomen in overeenstemmig met Gods \Voord, niet door 
alle predikanten gewetensvol kunnen worden ondertekend, 
ofschoon zij anders wel hun geloof baseren op Gods .W oord. ' ' 

Een waakzaamheids komitee werd gekozen, bestaande 
uit de heren D . v. vVarmelo, L. Geers, M . H ollebrands, J. 
H. de Loor en mij, met de bedoeling deze kwestie onder 
de aandacht van de gem eente te brengen en om zoveel mo
gelik led.en der gemeente die besluiten t e .doen onderteke
nen. D eze gedragslijn werd gevolgd, omdat men van 
mening was dat (1) het besluit van de Kerkeraad onwettig 
wa.s, (2 ) dat het besluit Yan de kerkeraad op onbehoorlike 
wijze invloed zou uitoefenen op de beslissing van de Alg. 
Kommissie en (3) omdat de !eden van de Gemeente meen
den bet recht t'e hebben zich uit te spreken over cie han
delwijze van de kerkeraad die zij als haar lasthebbem 
beschouwt. 

Op de 18de Aug. werd de volgende vergadering gehou
den te Rietiontein. A.anwezig waren zowat 70 personen. 
Zonder tegeustem werden de besluiten van de 12de Aug. 
goedgekeurd1. Tevens nam de vergadering een verder be
sluit , om de Voorzitter van de Kerkeraad te verzoeken 



binnen 14 dagen een gem~tevergadering bijeeu te r~pen, 
om de gemeenteleden in de gelegenheid te stellep. de "Uitslag 
van de Kerkeraad te horen en hun mening over de handel
wijze van de Kerkerl:lad uit te spreken. 

Hierop antwooordd'e de voorzttter, d&t binnen zo korte 
pjd geen gemeentevergadering kon worden belegd, maa.r 
dat de Kerkeraad wel een s9.Inenkomst w-0u houden met de 
Ieden van de gemeente om uitleg te geveo.. Met betmkki.ng 
tot het verzoek om de gemeenteleden de gelegenheid te 
geven zich uit te spreken, wees hij er op dat de zaak han
genci'e was voor een hoger kollege. 

Op de avond van de vergadering nam de voorzitter Ds. 
•Fourie een eigenaardig standpunt in. Zijn brief legde hij zo 
uit, dat alleen de !eden van de Kerkeraad konden spreken, 
de leden ci'er gemeente alleen vragen konden stellen. Door 
Ds. Fourie werd op een vraag van mij erkend, dat er voor 
de besluiten, die de Kerkeraad had genomen tegen Ds. R. 
v. D., geen artikel in de Kerkwet te vinden was, die het 
wettigde. De Kerkeraad, zo zeide hij , had gehandelcr ov 
grond van een inherente bernegdheid. 

Ook stemde hij toe, dat er, door alle eeuwen been en 
ook in de Hervormde Kerk, op grond van Gods woord be
zwaren waren geweest tegen de leer der uitverkiezing. 

Ten slotte werd ook aan andere dan kerkeraadsleden 
bet- recbt van spreken gegeven. Om half elf echter verliet 
bet grootste gedeelte der Kerkeraadsleden de kerk, omdat 
ze weg moesten m et de trein, w ook de voorzitter, en de 
vergadering liep op niets uit. In plaats van good te doen, deed 
zij eerder kwaad, want de !eden waren geenszins tevreden met 
de redenen door de K erkeraad aangevoerd, als rechtvaardi
gende hun besluit van de 4de Aug. Integendeel, cie gehele 
wijze van optreden in de zaak vestigde de indruk, dat Ds. 
R . v. D. door de Kerkeraad was behandeld in strijd met 
alle voorschriften der broederlike liefci:e en de voorzieningen 
der wet. 

De Leer ·der Uitverkiezblg. 

Br werd >'.elfs beweerd dat de Kerkeraad het recht 
had ,,de wolf uit de scbaapskooi te weren" , waarmee werd 
bedoeld dat Ds. R. v. D. zich zodanig had ged.ragen, dat 
hij als een wolf in de schaapskooi moest worden beschouwd, 
en dit alleen omdat hij had beweerd, dat hij de leer der 
uitverkiezing, zoals .geleerd in de Leenegelen van Dordt 
en in '!le Belijdenis niet volkomen overeenkomstig Gods 
Woord beschouwde. Let wel dat zijn standpunt niet is 
dat de leer van de uitverkiezing niet overeenkomstig Gods 
woord is, maar niet volkomen. Met; de grondbeginselen van 



die leer is hij het eens. Op grond van die verklaring werd 
hij uit de kerk gesloten als een ketter, die niet in onze kerk 
thuis behoort. *) Ik ben geen deskundige op dat gebied, 
tnaar ik en met mij vele andere gemeenteleden, ben altijd/J 
onder de indruk geweest <lat de predestinatie-leer meer spe
ciaal door de Geref. Kerk werd gehuldigd. Menige trouwe 
kerkganger sedert jaar en dag heeftJ verklaard dat hij nog 
geen een- predikant in onze Herv. Kerk heeft horen predi
ken over die leer, en ik zou graag willen vragen aan chi 
andere leeraren van de Herv. Kerk, hoeveel malen zij in 
al hun diensttijd deze leer in het biezonder hebben behan
deld. 'Vanneer ze dan bun eigen levensweg bezien, zullen 
ze misschien zachter gaan oordelen over een broeder env 
Jcollega, die openlik en rondborstig heeft verklaard d.at hij . 
dat gedeelte van zijn belofte niet gestan<l' kan doen. Niet 
dat ik bet bun 1.-walik zou nemen dat niet gedaaIJ te heb
ben, want dit leerstuk is voor de mens moeilik te verstaan 
en voor de gewone leek een biezonder ha rde leer. Ik houd 
bet met :Kalvijn die zegt dat het driest is van de mens om 
door te willen dringen in de raadsbesluiten van God, en dat 
deze driestheid de mens licht op dwaalwegen zal leiden en 
van God af. Ik betwijfel het ook ten sterkste of er iernand 
kan zijn die durft beweren dat de leer van de uitverkiezing, 
zoals geleerd in de Doll!itse Leerregels, volkomen overeen
komstig Gods woord is, wanneer hij geplaatst wordt tegen
over uitspraken wals vervat in de Eerste Zendbrief van de 
apostel Paulus aan Timotheus, Hoofdst. 2, verzen 3 en 4, 
waar wij lezen: ,, vV ant dit is goed en aangenaam voor God 
onze Zaligmaker, welke wil dat alle mensen zalig worden 
en tofl de kennis der waarheid ko.men". Of tegenover die 
vervat in d.'e tweede Alg. Zendbrief van de Apostel Petrus, 
Hoofdstuk 3 vers 9, waar wij lezen: , ,De Heer vertraagt 
de beloften niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar 
is lankmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren 
gaan, maar dat zij allen tot bekering komen." (V erg. ook 
nog Ezechiel Hoofdst. 18 v. 23 en 33; H oofdst. 33 vers 11 ; 
Klaagliederen Hoofdst. 3 verzen 31- 33; Johannes 3 ver
zen 16 en 17 ;l Johannes 2 vs. 2; 1 Timotheus 2 vs . 6 ; 
.Titus 2 vs. 11 ; Johannes 1 vs. 29 ; Johannes 4 vs. 14 ; Mat
theus 5 vs . 6; Matth. 11 vs. 28.) Wat eigenlik de Dordtse \ 
Slncde ~~eft g_edaan , was zijn leerrege~s op te stellen en 
mt de B11be! die teksten aan te balen, ci:Ie voor hun opvat
ting pleitte, terwijl de teksten er tegen niet zijn beban-

*} Om ieder misverstand te ,·oorkomeu, zi) bier opgemerkt, 
dat door Kerkeraad en Kommissie beweerd wordt, dat door hen 
gehandeld is tegen Ds. R . v. D. op grond nm kontrak tbreuk van 
zijne zijde. 



30 

1 
deld. Voor het gewone menselike verstand -schijnt er -w:~r
kelik alle mogelikheid van twijfel te bestaan of die leer 
wel juist is , vooral wanneer wij zien op bet Evangelie door 
Christus verkondigd, dat Hij niet bedoeld heeft voor een 
zeker aantal personen, maar voor allen, zoals op meruge 
bladzijde van de Bijbel te lezen staat. Ook komt ons gevoel 
van zedelikheiu er tegen op, daar wij als mensen de st'raf 
alleen rechtrnardigen, wanneer iemand verantwoordelik 
gehouden kan worden voor een overtreding. Wanneer een 
onnozel kind per ongeluk iemand doodt, straffen wij het 
niet voor moord. Volgflns de Dordtse leer heeft God reeds 
van eeuwigheid her een zeker aantal mensen t en verderve 
gecioemd. Voor heu bestaat dus het Evangelie niet, voor 
hen was het nooit bedoeld. In Adam zijn ze gevallen en· in 
hem voor eeuwig verdoemd, omdat ze niet hebben geloofd. 
Geloven konJen ze echter niet, omdat God het zo heeft ge
wild. Heeft Christus dan niet door zijn zoendood de zonde 
der werelO: weggenomen, zodat daardoor die vloek van _het 
mensdom werd opgeheven en de weg, door Christus, voor 
de mms weer tot God opengesteld? *) Ziju dan die hier
boven genoemde teksten niet ook Gods woord? En geeft 
art. VII van onze G~loofsbelijdenis, dat toch evengoed als 
de Dordtse leerregels ee~ ci'eel uitmaakt van de Belijdenis
scnriften onzer kerk, aan elk lid van de kerk, dus ook aan 
predikanten, niet het recht, ja legt het niet op ieder de 
verplichting, om de belijdenisstriften te toetsen aan de 
Bijbel, waar het leert dat niemand van Gods woord iets af 
of toe mag doen, en dat men ook ,,gener mensen schriften, 
hoe heilig zij geweest zijn, gelijk mag stellen met de god:
delike schrifturen, noch de gewoonte met de waarheid Gods 
(want de waarheid is boven alles), noch de grote menigte, 
noch de oudheid, noch de successie van tijden of personen, 
noch de koncilien, dekr-eten of besluiten ; want alle mensen 
zijn uit zichzelven leugenaaPS en ijdeler dan Ifie ijdelheid 
zelve. Daarom verwerpen wij van ganser harte al wat met 
deze onfeilbare regel niet o>ereen komt ... ' ' W aar Ds. R. 
v. D. nu van dit ~recht gebruik maakt, een recht dat hij 
zich niet aarunatigt, maar dat door onze kerk hem gegeven 
is door vermeld art. VII, is het dan recht, is het dan chris
telik en is het dan niet in strijd met onze eigen belijdews, ' 
wanneer men uitroept: , ,st-enigt hem en werpt hem de 
Tempel uit"1 

Dit heeft de Kerkeraad ge<iaan en de Kommissie heeft 
't goedgekeurd, alsof Ds. R. v. D. een wolf in de schaaps-

*) Zie aantekening van Joh. Calvijn bij Efez. 3 vs. 12 : ,,Deze 
eer moet aan Christus gegeven worden dat Hij de Vader ver
zoeut met de gehele wereld". 
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kooi . was. Stelt de Kerkeraad zicb bier niet op bet zuiver 
standpunt van de Roomse Kerk, waartegen juist de Protes-
tanten hebben gestreden? · 

~· anneer wij die koers uitgaan. krijgen wij een tweede 
R oom se kerk, totdat er weer martelaren en hervormers op
staan om ons te verlossen van de kerkelike tirannie en ons 
weer te brengen op het zuiver gereformeerd en protestants 
standpunt, nl. d.e Bijbel als enige richtsnoer voor het geloof 
en het reclit van ieder individu om alle besluiten, hoe oud 
ook, daaraan te toetsen. En wanneer wij dan zover komen , 
dat de Bijbel voor ons rnen sen d uister wordt en schijnbaar 
te~enstrijJig, vooral waar het o .a. de leer rnn de praedesti- \ 
natie geldt, bet geloof waaraan kcb werkelik niet kan wor- l ' "\.. 
d en beschouwd als een absoluut noodzakelike vereiste tot \ . 
onze zaligbeid, dan moeteu wij ook voldoende broederliefde 
bezitten om te zeggen vrijLeid in het twijfelachtige. 

L aat mij in dit verband in herinnering roepen een ge
deelte van een schrijveu van de HocgEd . U it>oerende Raad 
der Z. A. Republiek, gericht ,,aan de Hoog Eerw. Kerk
vergad.•ering van de Kederduits Hervormde Gemeenten, 
tans zitting houO.ende te P otchefstroom ( rnorkomend in 
de Staatskoerant der Z. A. Republiek rnn Vrijdag 6 Mei 
1859) ; 

,,D e Citrnerende Raad wil zich niet begeven op ker
kelik gebied, maar de <lure verplichting die op ieder zijner 
leden rust om alles te doen wat in hun vermogen is tot de 
welvaart van het volk dezer Republiek , dringt hem , aan 
uw oordeel te onderwerpen, of een rnreniging niet mogelik 
zou zijn, door terug te komen op het besluit dat te :Pretoria 
door de _.\.lgemene Vergadering is genomen, aangaande de 
Evangeliese gezangen, en het beginsel te huldigen :· eenbeid 
in het nodige, uijheid in het twijfelachtige ; in alles de 
liefde. Dit beginsel te huldigen was bet stre,·en der voor
trekkers in 1859. 

\Ve vrngen m et D:s. Godti'.efroy ( zie blz. 68 en 69 van 
, ,D e kerkkwestie niet een leer, maar een levenskwestie, '' 
door NL J .Goddefroy, waar "t bovenstaande wordt aange
haald ) : ,,Zou het niet goed zijn dat de zonen en dochteren 
van zulke Vaderen ook nog in 1890 (en wij zeggen ook nu 
in 1911-12) hun voetspoor volgden?" 

Uit deze brochure «an Ds . Goddefroy , lid der Alg . 
Kommissie, en de 2~'e <lag Yoorzitter, schijn t het on s nodig, 
hem als lid der Algemene Kommissie en ook de andere le
den in de herinnering te roepen wat staat op blz. 103: 

, ,Zal in het I\:a l vinisties program de vrijheid van gewe
ten al dan niet een dode letter blijven : -- Zo vraagt Dr. A. 
Kuyper. En het an twoord daarop is : ,,De inkwisitie ge
doogde niet de minste afwijking van .Rome' s belijdenis ; 



daarbij vergeleken was Kalvijn 's ver!.iaring in zijn Insti
tutie ,,mits de hoofdwaarbeden des Christendoms beleden 
worden , is afwijking te dulden" , de eerst e Ievensuiting van 
een heerlik beginsel, maar dat - blijkens Servet 's gerech
telike dood, nog in bet windsel der oude Moederkerk ( d . w. 
z. Roomse Kerk, B . ) omklemd fag. In Duitsland was de 
kwestie van ge.wetensvrijheid door · bet .,Cujus regio, ejus 
religio' ' ( elke vor st kan beslissen welke godsdienst in zijn 
rijk zal wortl·en toegelaten ) van de baan geschoven. Ook in 
Frankrijk t rad bet onzuiver op. E lders vond het slnchts 
verguizing. maar tot eer onzer V aderen mag gezegd : dat 
de Unie onzer zeven Provincien op bet stuk der vrije kon
scientie, nog het best vooruitschreed. '' 

Ziet, zo wordt de zaak beschouwd door mannen, d.ie 
studie gemaa1.-t bebben van deze dingen, als levenskwes
tien . 

Wat wordt nu gezegd door Ds. Goddefroy en de andere 
leden der A.lg. Komm issie in bun antwoord aan Ds. Ruijsch 
van Dugteren ? 

,.De geringste afwij king van de leer in de drie formulie
ren van enigheid vervat, is een scbending van de belofte 
bij indiensttreding afgelegd'' 

.,en dat de H ervormde Kerk van z. Afrika geen leer
vrijheid of afwijking van de formulieren ( d'. w . z. de belij
denisschriften B. ) mag toelaten en nimmer heeft toege
laten. · ' 

\\'at zegt Dr. Abraham Kuyper, met instemming 
geciteerd door Ds. Goddefroy : ,De inkwisitie gedoogde Diet 
de minste afwijking van Rome's belijdenis." 

Ik wil n.iet scherp zijn - mijn bedoeling is in deze de 
waarheid te dienen - en de waarheid is menigmaal hard 
en streng. Wat cie inkwisitie wilde, heeft helaas de Alge
mene E.ommissie aanvaard voor zichzelf. Ze deed 't ter 
kwade urn. Ze moet 't gedaan hebben, niet nadenkend, 
niet o\·erwegend, "at deze uit spraak betekenen moest voor 
de kerk. Indien dit beginsel door de Algemene Vergadering, 
onverhoopt, mocht aanvaard worden, dan is een erger toe
stand ingetreci-en dan ooit door de grootst mogelike leer
vrijheid kan ontstaan. Dan zou de kerk zich piaatsen op 't 
standpunt der inkwisitie - en breken met de grondbegin
selen onzer Vaderen. Uit liefde voor de Hervormde Kerk 
en voor de zuiver gereformeerde (hervormde) beginselen, 
vraag ik bier dringend aan de A..lgemene Kommissie zo 
spoedig mogelik dit zuiver Roomse stanCipunt te verlaten 
en terug te keren t-0t de paden der vaderen. 

W erkelik, de woorden van Ds. Goddefroy in zijn bo
vengenoemde brochure - zijn gulden woorden. Hij zegt 
(biz . 103) : Geen Her vormde Kerk mag de waarde van 
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Kerkorde en Formulier te hoog scbatten. ,,Niet bet opbeffen 
,·au de banier der formulier-rechtzinnigbeici1

, maar bet hoog 
houden Yan de Banier des Kruises maakt ons sterk. " 

Uaarne wil ik aannemeu, dat de Alg. Kommissie ge
haudeld heeft uit ijver voot· de kerk, maar in die ijver is 
ze te rnr gegaan, heeft ze rnrgeten dat zij door haar ant
woord aan Ds. R. L D. de belijdenisstriften zelf aantastte, 
die in Art. YII eisen dat steeds ie:ier menselik geschrift 
wijken zal voor de H. Schriften. 

\Yaarom, zo naag ik, heeft zij deze houdiug aaugeno
men ? Waarom bet niet aangedurfd aan Ds. R. v. D., zoals 
de kerkwetten dit eiseu, duidelik te maken, dat zijn bezwa
ren tegen de belijdenis::;chriften grove afwijkingen waren, 
d. w _ z. een aantasten Yan fundamentele waarheden. De 
Kommissie zou de rechte weg zijn gegaan wanneer zij bet 
recbt had erkend Yan op grond rnn Gods woord bezwaren 
tegen de formulieren te hebben. 

Het gaat hi er om ,, nij heid van geweten " , een van de 
hoofdbeginselen van de Herrnrming. \\' ordt hieraan te kort 
gedaan, dan slaat men een weg in , die de Hervormde Kerk 
plaatsen zal buiten on rnlksleven , en haar onwaardig zal 
maken de naam ,,H ervormd", die onder ons als een ere
naam bese:houwd wordt. 

\Vaar blijft die vrijheid rnn geweten als aan die kerke
raadsleden, die zich openlik hebben uitgesproken bet met 
de zienswij ze rnn Ds . R. v. D. eens te zijn, voorgehouden 
wordt art. 39 der kerkewetten en hen aangeraden wordt, 
zich wel de >raag te mogen stellen of zij nog tbuis beboren 
in de Nederduits l~errnrmde Kerk >an Zuid-_.\.frika. (Zie 
blz. 19. ) 

In art. 37 staat, da-t een kerkeraadslid onberispelik 
moet zijn in belijdenis en wanci'el. 

Maar is nu bun zeggen, dat zij bet eens zijn met de 
z_ienswijze van Ds. R. v. D . - d. w. z. dat zij eisen voor 
hem en zich "t recht om de leer der belijdenisscbriften aan 
Gods woord te toetsen - nu zo vreselik, dat zij niet alleen 
op moeten bouden kerkeraadsleden te zijn, maar ook 't 
best deden de kerk gebeel te verlaten ? 

Zegt art. 1 onzer kerkwetten niet, dat d'e tlervormde 
Kerk zicb grondt op de Bijbel als Gods Heilig en Dierbaar 
\Yoord, en dat hare belijdenis is uitgedrukt in de Formu
lieren van Enigheid? Dus Gods H eilig en Dierbaar W oord 
gaat boven alles. Wie daarop zicb beroepen, moeten zij de 
kerk uit? I s er voor hen geen plaats? 

' t I s mij haast onmogelik te geloven, dat dit erger dan 
Roomse standpunt door de Kommissie is ingenomen. Voor 
mij, die als Protestant, boewel geen theoloog, beproefd heh 
in te drineen in de ware geest der Hervorming, is bet een 



raadsel, hoe de Kommissie aldus heeft kunnen handelen 
met Ds. R. v. D. en de 6 kerkeraadsleden, die zich voor 
zijn zienswijze verklaard hebben. 

De belijdenisschriften zelf toch zijn ontstaan uit de 
drang om vrij te worcien van een macht (de Roomse Kerk) 
die de gewetens wilde binden. Y oor ons als Herrnrmden is 
nimmer de kerk de hoogste autoriteit en mag dat niet zijn. 
Boven a lles gaat , ,het getuigenis van de Heilige Geest in 
onze harten ' '. Art. V der _ -ederlandse Geloofsbelijdenis 
zegt dan ook, handelend over de Bijbel: ,,En wij geloven 
zoncier enige twijfeling al wat daarin begrepen is ; en dat 
niet zozeer omdat ze de kerk aanneemt en voor zodanige 
houdt; maar inzonderheid, omdat de H. Geest getuigenis 
geeft in onze harten, dat zij van God zijn." 

Zui ver geformuleerd is: 
Geen dwang van formulieren of kerk, maar ' t gezag 

van Gods woo.rd - door het getuigenis rnn de H. Geest 
in onze harten. 

Waarom hem dan als een Ketter 
buiten de kerk geworpen? 

W aarnm hem dan als een ketter buiten de kerk gewor
pen - want dit is door de Kommissie gedaan - waar zij 
konstateert ,,<lat Ds. R. v . D. door het terugnemen van 
zijn handtiekening zich buiten de kerk heeft gesloten , en 
daardoor heeft opgehouden ciienstdoend predikant der Ne
derduits Hervormde Kerk te zijn. 

Kontraktb.reuk. 

Om tot het konstateren van dit feit te komen, zegt de 
Kommissie dat zij kennis genomen heeft van bet feit, dat 
ik zelf beweer, dat Ds. R. v. D. zich aan kontraktbreuk 
heeft schuldig gemaa.kt, door de voorwaarden van zijn kon
trakt te verbreken, ofschoon er twijfel kan overblijven, of 
dit als een grove dan wel als een kleine afwijking moet 
worcien beschouwd. 

Nodig is het hier te laten volgen mijn gehele redenering 
in mijn stuk re appel Ds. Ruijsch van Dugteren kontra 
de Kerkeraad van de Ned. Herv. Kerk (gem. Pretoria) . 
De Kommissie bouwt op wat door mij is beweerd, om te 
komen tot wat zij wenst te konstateren. Wat ik beweerde 
is geen steun voor de Kommissie, maar juist het tegen
overgestelde. }Iij te maken tot een verdediger van haar 
besluit, legt mij de plicht op dit besluit aan te vullen. 

Ik beweerde dan 't volgende: 
,,Door te verklaren, dat hij de leer der uitverkiezing, 

zoals uiteengezet in de Dordtse L eerregelen, niet volkomen 
in overeenstemming met Gods woord beschouwt en als 
zodanig ook niet leren kan, heeft Ds. R. v. D. zich m. i. 
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juridies schuldig gemaakt aan kontraktbreuk. Ik wil u er 
echter op wij zen, dat niet elke kontraktbreuk de tegenpartij 
of een rechterlik kollege bet recht verleent een kontrakt 
voor ontbonden te verklaren. Wanneer wij de kerkwet na
gaan, dan zullen wij zien. dat de kerkwet ook dit beginsel 
erkent. waar bet de verplichtingen geldt. die een predikant 
op zich neemt bij de ondertekening van bet formulier . 
vervat in art. 116. Immers art. 157. dat de Kommissie de 
gronden aangeeft, waarop een predikant wettig kan worden 
geschorst of ontslagen, zijn een van de drie, (1) ergerlike 
zonden, (2 ) grove afwijkingen der leer en (3) ambtsmis
bruik. Welke andere bevoegdheid de Kommissie of de Alg. 
K erkvergadering moge bezitten om een predikant te be
straffen voor bet niet nakomen van zijn verplichtingen 
onder art. 116, de enige gronden. waarop hij kan worden 
geschorst, zijn de drie door mij genoemde. Zodra de Kom
missie om andere redenen meent bet recht tot schorsen te 
hebben. handelt zij onwettig en stelt zich bloot aan de ge
volgen van een zodanige onwettige handeling en tast Je 
fundamenten van de kerk zel£ aan . zoals de Kerkeraad 
heeft gedaan . Wat door Ds. Ruijsch v . Dugteren is be"·eerd 
in zijn brief aan de Kommissie, op de kansel en elders , kan 
niet worden ondergebracht onder ergelike zonden , ook niet 
onder machtsmisbruik. De Kommissie kan dus op grond 
van de wet Ds. R. v. D. a lleen schorsen, wanneer hij zich 
schuldig heeft gemaakt aan een grove afwijking der leer. 

Van juridies standpunt gezien doet bet er niets toe met 
welke bedoeling Ds. R. v. D. de formule heeft ondertekend. 
Hij is er aan gebonden en moet dus buigen YOOr de bepa
lingen der wet . Maa:r aan de anrlere kant is ook de Kom
missie gebonden aan de wet, zodat de enige vraag van een 
wettelik standpunt voor de Kommissie is, heeft Ds. R. v. 
D . zich schuldi_g gemaakt aan een grove afwijking der leer , 
ja dan neen. Wat hij als theoloog en deskundige. daarop 
te zeggen heeft, kan hij zelf beter en meer bevoegd dan ik." 

In hare besluiten van de 7de Sept . doet de Komrnissie 
uitkomen alsof Ds. R. v. D. door zijn beweren dat hij ':le 
formulieren van Enigheid niet overeenkomstig Gods " 'nord 
heschouwt, te kennen beeft gegeven. dat hij al de voorzie
ningen in de formulieren vervat, niet overeenkomstig Gods 
Woord beschouwt, zoals duidelik blijkt uit bet antwoord 
van de Kommissie op de brief van Julie. In verband bier
mede i!; bet noodzakelik om er op te wijzen in hoe<er Ds. 
R. v. D. de formulieren niet overeenkomstig Gods W oord 
beschouwt. Uit zijn Open Brief blijkt. dat hij toen hij 
tekende, in stemde met de grondbeginselen en de werkelike 
geestelike inhoud der belijdenisschriften." In zijn brief aan 
de Kerkeraadsleden van de 28ste J u lie zette hij de redenen 
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uiteen. waarom hij die Formulieren uiet ,·olkomen over
eenkomstig Gods Woord beschouwde, nl. omdat hij bet 
niet eens was met de leer >an de predestinatie, zoals uit
eengezet in de leerregels \'an Dordt. ~Wat hij bereid was te 
doen, en wat hij 'an zijn kant rnnaaag nog wil doen in 
,·ervulling >an zijn kontrakt, is, zoals hij heeft verklaard 
\'Oor de kerkeraadsvergadering op de 4de Augustus I. I. : te 
verkondigen bet Evangelie van Jezus Cbristus, zeals bet 
ons gegeven wo:rdt in bet Woord van God en zoals ik bet 
ook vind in de Formulieren, met reservering van mijn be
zwaren ... " Hij erkent dus de formulieren, behoudens zijn 
bezwaren. Zijn hoofdbezwaar is tegen de leer der predesti
natie, maar hij zegt daaromtrent : ,,dat ik waardeerde en 
aannam de grondgedacbte van de leer der uitverkiezing : 
Gods soevereiniteit. God alles en de mens niets." Wat zijn 
verdere bezwaren zijn is hem nooit genaagd, maar in ieder 
geval is zijn hoofdbezwaar de leer der uitverkiezing. Vol
gens de stukken die de Kommissie >OOr zich had, toen zij 
haar machtspreuk: ,,Kontraktbreuk" opstelde, was boven
genoemde het standpunt van Ds. R. v. D. Hij was en is 
nog bet eens met de ware geestelike inhoud en de grond
beginselen van de formulieren; hij wai:: en is nog bereid het 
Evangelie te verkondigen volgens Gods \\-oord en de For
mulieren. Alleen met de leer >an de predestinatie. zoals 
geformnleerd in de Leerregels van Dordt, is hij bet niet 
volkomen eens, ofschoon hij aannam de grondgedachte van 
de leer der uitverkiezing. De I\ommissie kan niet pleiten 
dat zij dit niet wist. De Open Brief van Ds. R. v. D. lag 
voor hen en bij aandachtig lezen moesten zij gezien en be
grepen hebben wat zijn standpunt was. Maar in plaats van 
dat te doen, rukte de Kommissie zijne verklaring, dat hij 
de leer zoals Yervat in de Formulieren , niet hartelik om
helzen en leren kan en niet volkomen oYereenkomstig God'S 
\\' oord beschouwt", als een alleenstaand feit, geheel buiten 
het verband met bet m·er ige van zijn verklaringen, en legde 
alleen daarop de nadruk, en houdt nu Ds. R. v. D. voor 
als iemand die Yan de belijdenisschriften onzer kerk niets 
,,·eten wil. Is dat recht en billik? :Jiaakt de gehele zaak 
niet de indruk dat de Rommissie maar een stok zocht om 
een bond te slaan en toen maar de eerste de beste heeft 
aangepakt? ~iet de geringste moeite werd gedaan om van 
Ds. R. Y. D. precies zijn standpunt te weten te komen. of, 
wanneer men meende dat hij wa · afgedwaald, hem uit 
broederlike liefde volgens bun Christenplicht van zijn dwa
ling terug te brengen. 

Dit eenmaal vastlstaande bij de Kommissie, dat Ds. 
R. v. D . uit de kerk moest. zonder zelfs getracht te hebben 
hem te overtuigen van zijn dwaling ten opzichte van de 
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leer . heeft ZIJ een 1rng ingeslagen. die, wanneer ze in de 
Rervormde Kerk ge11·ettigd wordt, de positie van de pre
dikanten plaatsen zal onder di e rnn de priesters in de 
Roomse Kerk. Voor m ij zegt de handelwij ze \an de Kom
missie di t : Ds. R. '· D . wil vrijheid van geweten - nu 
moet hij tot iedere prijs uit de kerk. Dit is de indrnk die de 
handelwijze van de Kommissie nood11-endig op een onpar
tijdig beoordelaar rnaken moet , hoewel ik gaarne aanneem, 
dat de Kommissie dit niet heeft bedoeld. Maar daarom nog 
eens de vraag : ·waarom Ds. R.. Y. D. uit de kerk gestoten ? 

Geruchten. 

D aar gaan geruchten rond. 11·aardoor de indruk gen•s· 
tigd 11·ordt - de Kommissie is tot haar handelwijze geko
rnen door bet haar inziens \erkeerde optreden Yan D s. R. 
Y. D. Th noem dit bier, opdat de Kommissie de gelegen
heid zal hebben om dit t,egen te spreken. daaT dit op haar 
11-ijze nn handelen tegeno,-er Ds. R. v. D. een licbt werpt. 
11-aardoor de leden der Kornmissie aangetast worden in hun 
eer als mannen 1·an karakter. Ter wille van onze kerk en 
van het Christendom. verzoek ik dringend aan de Kommis
sie dit tegen te spreken. n: moet toestemmen, dat voor hen 
die kwaad willen. de 11·ijze 'an bandelen van de K ommissie 
we] de indruk vesti.Q"t . dat de "IYijze van optreden van Ds. 
R. v. D . in deze zaak sterk hun oordeel O\ er hem heeft be
indoed. 't Spijt m i.i dat die sc bijn bestaat , vooral ook door 
de stukken in .,De H er vormer" gepubliceerd. die in menig 
punt afwijken van de zuivere waarheid. 

Ik zie niet in. dat door Ds . R . v . D . fouten ziin begaan. 
H et iR m . i. gebeel juist van hem geweest. 'zijn-·gem eente 
in deze te kennen , daar in een H ervormde G-emeente iedere 
schijn van priesteT-heerschapoij moet vermeden word'en . 
TI\: geloof. dat als ziin zaak door kerkeraa.d en Algemene 
Kommissie anders was aangevat - door zijn optreden een 
grote zegen had kunnen toekom en aan de H ervormde Kerk 
- en zegen die, helaas, nu haar kan ontgaan. Voor velen 
rnn ons is zijn optreden de prikkel geweest om ons af te 
Yragen. wat wij werkelik bezitten. l\faa.r daargelaten of zijn 
",-jjze rnn optreden ~eheel korrekt was - dit zou nimmer 
een oorzaak mo~en zijn hem op die wijze te behandelen, 
als de Kerkeraad en de Kommissie gedaan bebben. Daarover 
had men hem kunnen vermanen. en ik hen er van over
t uigd dat Ds. R. v. n . iedere gerecbtvaardige vermaning 
ten 'olle zou aan\aard bebben en nog zou aanvaarden . 

Ik ber baa] dus nog eens mijn vraag: ,,Waarom Ds . 
R. v. D . uit de kerk geRtoten ?" Kontraktbreuk? I s dat de 
oorzaak? Maar we11rn zijn ' dan cl'e wettige gronden om 't 
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kontrakt ontbonden te verklaren? Ze zijn niet gegeven ; als 
jurist staat bet voor mij vast, dat zij n iet gegeven kunnen 
worden. Ds. R. v . D. ontkent ten sterkste dat hij gelooft 
zich zelf buiten de kerk geplaatst te hebben . Hij toch zegt 
in zijn Open Brief: ,,Ik weet mij. ondanks deze onwettige 
daad van de Kerkeraad, aan gemeente en kerk verbonden. 

Voor hem is dus zijn bezwaard gevoelen over onder
tekening geen reden om de kerk te verlaten. 

Hij acht die ondertekening van de formule in art. 118. 
wann eer ze volkomen naar letter en geest genomen wordt, 
in strijd met de eerbied voor Gods woord, dat voglens art . 
I der kerkwetten de grondslag is der H ervormde Kerk. 

In strijd met de belijdenisschriften , zie art . VII, dat 
Gods woord plaatst boven de belijdenisscbriften. 

In strijd met art. 157 der kerkwetten, dat spreekt van 
grove afwijkingen en dus klein geacbte afwijkingen toelaat 
of t olereert . 

. Als hij zegt : ,,Ik kan mijn ondertekening niet hand
haven (zie Open Brief), mag dit niet uit bet ,-erband geno
men worden, maar in bet licht dat door bet standpunt, da t 
Ds . R. ' · D. inneemt, daarop geworpen wordt. 

Hij kan die niet handhaven ... wanneer die onderteke
ning genomen wordt naar letter en geest en hij dus door 
die ondertekening gedwongen "·ordt - als niet de geringste 
afwijking van de leer wordt toegelaten - de formulieren te 
stellen boven Gods woord en ze gezag toe te kennen over 
bet geweten. De enige weg, die de Kommissie had kunnen 
gaan, ' t blijkt ook wederom hieruit , \\"as zo ze meende, dat 
de bezwaren van D s. R. v. D. tegen de belijdenisschriften 
een grove afwijking was, hem daarover te oordelen. 

Maar dan zou zeker een groot gedeelte der leden van 
de Hervormde Kerk, als ze duidelik zagen "l'i·aarom bet 
ging, aan zijn zijde hebben gest aan. 

En voor de buitenstaander rijst hier onwillekeurig de 
vraag: is daarom de Kommissie die zonderlinge weg ge
gaan , om te spreken van kontraktbreuk en daarop te ver
oordelen? \Vas ze b evreesd, dat de simpatie voor Ds . R. -v . D . 
in deze zaak te groot zou worden , als men duidelik zag waar 
·t om ging ? Ik wil bet niet geloven. maar die indruk wordt 
door de handelwijze der Kommissie gewekt. Als daar gezegd 
wordt: ,,J a , daar was kontraktbreuk, de Kommissie kon niet 

· anders hand el en, hoe graag ze ook wilde' ' , sch ijn t a lies zo 
eenvoudig. 

Maar wie oprnerkzaam alles >olgde en onpartijdig is, 
kan nu weten dat 't roepen rnn ,,kontraktbreuk" - ,,kon
traktbreuk"- niet de ehristelike weg is om in deze recht 
vaardig, waar en eerlik te zijn. 

Ik: kan dan ook geen antwoord vinden op die vraag : 



39 

Waarom Ds. R. v. D: uit de kerk gestoten werd, dat mij be· 
vredigt. En onwillekeurig dank ik nu, hoe zou J ezus Chris
t us zelf gestaan hebben tegenover een van zijn discipelen, 
die niet alles kon geloven wat Hij bracht. Welk een onein
dige liefde voor een Thomas, die twijfelde, voor een P etrus, 
die hem verloocbende. \Velk een teder zoeker van al het 
afged waalde. 

Wij moeten opheffen, zo zegt Ds. God1efroy in zijn 
brochure, niet de banier der formulier-rechtzinnigbeid, maar 
de banier des Kl'Uises. 

Heeft de Kommissie dit gedaan ? · Heeft ze gesproken 
een woord van liefde, volle vermaning in hare gepubliceerde 
stukken? 

De banier des kruises. Ja, dat moet ons verenigings
punt zijn. Onze wereld, wij jongeren vragen om liefde :_ 
om die machtige liefde, die weet te behoud·en, om die liefde , 
die niet Iichtvaardiglik handelt, maar lanl'"Illoedig is en 
goedertieren. Niet in de eerste plaats vragen wij om de ver
borgen raadsbesluiten Gods, maar om de geopenbaarde 
Vaderliefde, die Christus ons heeft gebracht. 

Wij weten dat, wij kennen ten dele, maar ·ciaarom is 
uit de boze iedere leerdwang, die het geweten binden wil, 
iedere leertucht, die de liefde vergeet. 

Wij verfoeien de brandstapel der Roomse Kerk en 
inl--wisitie. Wij verfoeien de gerechtelike dood van Servet 
door Kalvijn gewild - maar eveneens verfoeien wij het, 
dat het in onze eeuw nog mogelik is dat in onze Hervormde 
Kerk van Zuid-Afrika, een predikant ontnomen wordt zijn 
ambt, zijn werkkring, zijn levensonderhoud, omdat hij uit
kwam voor zijn overtuiging en Gods W oord plaatste boven 
de belijdenisschriften, die volgens Art. VII d~r Nederl. 
Geloofsbelijdenis m ensenwerk zijn. · 

Tegenover alle laster, *) onware voorstelling en onwe
tendheid was dit schrij ven mij een dure plicht. De waar
heid heeft het licht lief, Wij wensen geen twist en verci'eeld-

*) Een zeer geloofwaardig persoon deelde mij mede, dat in 
een gedeelte van ' t distrikt Pretoria, daar het gerucht ging, dat 
Ds. R. v. D. afgezet was omdat hij de Jeer der uitverkiezing pre
dikte, en dat dit goed was, omdat deze alleen in de Gereformeerde 
Kerk. werd• geloofd. Toen later daar gehoord werd hoe de zaak 
was, werd gezegd dat Ds. R. v. D. een godloochenaar was. 

Zo zon er meer zijn te vermelden, dat zeker een historiese 
waarde zal krijgen, en wel pleit voor de bewering van Ds. R v. D. 
- de gemeente kent de belijdenisschriften niet - en is onwetend 
wat betreft de zuiver gereformeerde grondbeginselen. 
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heid, wij vragen recht en bi llikheid'. Liefde tot de Her
\Ormde Kerk dreef mij, want zou de . .\ lgemene Vergadering 
beslissen in de geest van de uitspraak der Algem. Kom
missie en daardoor niet de geringste afwijking van de for
mulieren meer worden toegelaten , dan zou bet ons uiet 
mogelik zijn deze kerk }anger als H er rnrmd te erkenneu, 
dan zouden Luther en Kalvijn en onze rnderen ons de weg 
wijzen, die we hebben te gaan. Het iijn gewichtige dageu 
\·oor onze kerk - en van de beslissing der Algem. Kerk
vergadering zal veel afhangeu. )Iaar hoe haar beslissing 
ook moge zijn, de beginselen door Ds. R. \". D. aangehan
gen, zullen '001·tle,en en voortwerken. De ~rnarheid zal 
zegevieren. Wij , die met hem staan, weten, <lat zijn be 
ginselen, de leYenskrachtige beginselen zijn der Henor
ming. Deze zullen zege\·ieren. In deze zaak staat dan ook 
voor ons zijn persoon op de tweede plaats. Omdat in ziju 
persoon aangetast zijn de zuiYer gereformeerde grondbe
ginselen, daarom ·was ·t en is ' t ons een behoefte in deze 
zaak onze stem te verheffen. 

' t Zal zeker goed zijn <lat de personen, die in deze met 
mij mede gaan, rnn hun instemming blijk gernn. 

Lateu zij huu namen inzeuden bij de heer H ollebrands, 
Sekret.aris van he t \\' aakzaamheids komitee te Pretoria, 
adres: 109 Strubenstraat. 

H . D. J. BODE~STEIK, 

Voorzitter Waakzaamheids Komitee. 
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