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ACTA DER SYNODE 

CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE :KERR 
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EERSTE ZITTING. 

Woensdagvoormiddag, 18 Juni,1902. 

ARTIKEL I. 

In de nre des gebeds, op den avond v60r de Synode, sprak Ds .. 
A. Keizer, de Praeses der vorige Synode, over I Cor. 12-:4-6, en 
ging toen voor in den gebede om den zegen des Heeren over de te 
honden Synode te vragen. 

Den volgenden morgen vergaderden de afgevaardigden in het 
kerkgebonw der Eerste ehr. Ger. Gemeente te Holland, Mich., en 
werd de Synode door Ds. A. Keizer geopend. . N a gezongen te heb •. 
13en Ps. I22:1, 3, leest hij Rom. I2:1-rz., en richt het woord tot de 
Synode, als voigt: 



" ACT 4- DER SYNO](~. 

(ieNifde .}roeders in CJ~ristus, leeraars en ouderlingcn, deputaten ter 
. synode,- pYo/essoren aan de Theol. School, p?,aeadviseurs onzer 

breedste vergaderingl 

Gel1ade, vrede en barmhartigheid warde ons geschonken 'van 
,God den Vaderen den Heere Jezus Christns, door den Heiligen 
Geest, Amen. 

Als kerken van Jezlls Christus, gezonden'uit 005t en West en 
de middelstaten anzer groote Unie, zijn we andermaal in Synode ver· 
gaderd. Van Gereformeerden huize buigen wij allen voor de Sou
vereihiteit Gods op alle terrein des levens, hetwelk auze breedste 
vergadering van groote beteekenis daet zijn, afgedacht van de klei
ne kracht; die vdj ·vertegenwoordigen. Schoon niet tot-de groote 
kerkelijke lichameri van ons land behoorende, zoo heeft de' Heere 
God tach in ve1erlei opzicht getoond ens in zijne gunst te doen dee

'len, en'zijn vriendelijk aangezicht over ens te laten lichten. En 
wie God in het verledene yoor ons was. -is ons een profetie wie Hij 
in het tegenwoordige en in de toekomst -voor ons zijn wiI. 

Toeu wij aan 't slot/ van de vorige synode van elkander scheid
den sprak ik de mogelijkheid nit, dat qok tegen deze vergadering 
.on'ze geledere~ al weer zouden .-gedt1Lld zijn, thans kunnen wij' getui-' 
gen hoe goed de Heere ook in dezet! over ollsgeweest is. Want weI 
viel de emeritus-predikant Ds. K. Kreulen, en denken wij met wee· 
moed aan het sneven van den nog jeugdigen broeder Ds. W. ,Veen
stra, de vorige synode nog niet eens in het ambtgesteld, en eer deze_ 
'zit reeds bezweken, maar daarbij liet God het ditmaal en wij zeggen 
Hem dank. ten-ieer waar nieuwe gaven en krachten OTIS in de bedie
ning des Woords zijn toegevoegd. 

Het doet zoo goed aan het hart bro'eders van hetzelfde huis 
eens weer in het vriehdelijlte oog te blikken en een stevigen hand·, 
druk te geven. maar tech 'hoogere belangen bracbten ons samen. 
De hoogste belangen. in rechtstreeksch verband-- staande met 
den welstand der kerk, die' de Iielde heef! van heel ons hart. 
Zaken betreffende leer en tucht, school en zending, Emeriti 
en jeugd, pn~diking en pets, Sabbathschool en saloon, vragen 
oDze aandach t. 

Moge God in-ous midden wonen. 'Moge bij aIle verschil van 
gevoel.en zijn Geest ons aller hart vervullen, opdat wij tot eenstem
migheid geleid mogen worden, en onz'e besluiten naar zijn wil geno· 
men zullen dan zeker dienen to(welstand van,zijn kerk. : 

Daartoe zijn aangezicht gezocht in den gebede, waartoe ik u 
verzoek mij te ~il1en vQlgen in het toegaan tot zijn troqn. Gebed. 
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ARTIKEL n. 
De lastbrieven worden ingediend en afgelezen.. Afgevaardigd 

zijt;1,: 
DOOR CLASSIS OOSTFRIESLAND; 

PRIM1. SECUND!. 

Rev .. C. Bode, Rev. H. C. Bc;>de, 
Rev. J.H. Schultz, Rev. H: Ahuis, . 
Rev. J. Timmermann, Rev. J., Plesscher J 

Oud. H. Bakker, Oud. D. Sjaardema, 
Oud. J. J. Schaap, Oud. M. J. Bakker, 
Oud. F. Tammen, . Oud. L.. Ahrenholz, 

. DOOR CLASSIS HUDSON. 

PRIM!. SECUNDI . 

. . Rev. F. J. Drost, Rev. R. Diephuis, 
Rev. E. Van den Berge, Rev. F. Doezema, 
Rev. P. Van.Vlaa_udereri, Rev. P. Kosten, 

· Oud. P. Pontier, Oud. D. Koek, 
Oud. H. Gardenier, Oud. G. Katje, 
.Oud. H. Soodsma, Oud. B. Botbijl, 

DOOR CLASSIS HACKENSACK. 

PRlMI. SECUNDI. 

Rev. J. F. Van Houten, Rev. K. Poppen, 
.Rev. J. A. Westervelt, Rev. G. A. Haring, 
Rev. J. C. Voorhis, Rev. J.N. Trompe;', 

.Ond. J. Christie, Oud. L. Beeuwkes, 
Oud. H. P.Demarest, Oud. J. S. Westervelt, 
Ond. J. Bakelaar, Oud. H. N. "an Duine, 

DOOR CLASSIS·GRAND RAPIDS WEST! 

"PRIMI. 

Rev. H. Beets, 
Rev. J. W. Brink, 

· Rev. P.Ilkster, 
Ond. M. Ruster, 

· Oud. D. Mohr, 
DUd.· M.Alberda, 

SECUND!. 

Rev. J. N oordewier, 
Rev. W, R. Smidt, 
Rev. L. Berkhof, 
Oud. J. Boelens, 
Oud. A. Van Bree, 
Oud. G. J. H.an, 
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DOOR CLA~SIS GRANO RAPIDS OOST, 

PRIMr. SECUNDI. 

Rev. L. J. Hulst, Rev. E. Broene, 
Rev. H, M, Van der'Ploeg, Rev. E. Van der Vries, 
Rev. J. Groen, Rev. 1', Van der Ark, 
Ond. S. S. Postma, Ond. C. Jonker, 
Oud. C. Bakker, Oud. T. Dijkstra, 
Oud. J. B. Hulst, Oud. H. Middelbos, 

DOORCLASSIS MUSKEGON. 

PRDII. SEClJNDI. 

Rev. G. D. De Jong, Rev. W. D. Van def Werp, 
Rev. J. L Fles, Rev, J. Manni, 
Rev, H. Walko!ten, Rev. E. Van Kor1a~r, 
Ond. J. Ham, Oud. B. Van der Ploeg, 
Oud. J. Stegink, Ond.W. Korfker, 
Oud. M. Trap; Oud. P. HeO'es, 

DOOR CLASSIS ILLINOIS. 

PRIMI. SECUNDI. 

Rev. K. Kuiper, Rev, L. Van DelIen, 
Rev, W. Heyns, Rev. p, Van Vliet, 
Rev. B. H. Einink, Rev, J. C. Groeneveld, 
Oud. S.Dekker, Oud, L. Bere, 
Oud. J.Meeter, Oud, D, Natelborg, 
Oud. J •. Scbafer, Oud. J. Prins, 

DOOR CLASSIS IOWA. 

PRnu. 
Rev. E. Breen l 

, Rev., J. Wijngaarden, 
Rev.' J. Smitter, 
Oud.A. K,. Kleinhuizen, 
Oud. A. Bliek, 
Oud. W. Bos, 

SECUl':DI. 

Rev. J. Van der Meij. 
Rev. P. Jonker, 
Rev. 1. Van Dellen, 
Oud. P. Rus, 
Oud. R. Schonewille, 
Oud. T. B. Van. der.Hoek, 

DOOR .CLASSIS HOLLAND. 

PRIl\II. SECUND!. 

Rev. A. Keizer, Rev~ 'G. Hoeksema,. 
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Rev. H. Van Hoogen, 
Rev. J. B. Hoekstra, 
Ond. Henry Bosch, 
Oud. M. Notier, 
Oud. T. Beijer, 

Rev. J. Post, 
Rev. D. R. Drukker, 
Oud .. G. W. Mokma, 
Oud. J. Van der Werp. 
Oud. C. Braamse. 
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Somlllige primi-afgevaardig\len zijn niet a~nwezig, als: Qud. 
W. Bos, van Cl9.ssis Iowa, voor wi,en diens secundus Oud. 1'. B. 
van der Hoek aanwezlg is; Rev. B. Einiuk van Classis Illinois; 
Oud. M. Trap van Classis Muskegon; Oud. M. Ruster van Classis 
Grand Rapids West, voor wien ziju secundus J. Boelens aanwezig 
is; 'Rev. J. C. Voorhis van Classis Hackensack, voor wien diens se
cundus Rev. 'K. Poppen aanwezig is; oud. J.-, Christie van Classi~ 
Hackensack, voor wien Oud. L. Beeuwkes in de plaats is; Rev. :g. 
van den Berge van Classis Hudson; Ond. H. Bakker van Classis 
Oostfriesl,and, die verhinderd is gewordeit door krankheid in zij~ 
huisgezin. 

De Iastbrieven worden aangetlomeu eil goedgekeurd. De pro
fessoren der Theo!. School, G. E. Boer, G. Hemkes en F. M.Ten 
Hoar, nemen zitting met adviseerende stem. , 

ARTIKEL III. 

Tot"Ieden van het M,oderamen worden verkozen: Rev. G. D. 
De Jong, Praeses; Rev. E. Breen, Vice-praeses; Rev. J. B. Hoek
stra, Scriba; R.ev. P. Ekster, Adjunct~scriba.' De Praeses der vori
ge synode, Rev. A. Keizer, wenscht den beuoemde's Heeren hulp 
e~ zegen toe, waarna deze met Fen gepast woord het ;?raesidium 
aanvaardt. 

ARTIKEL IV. 

De Praeses Ieest de "OPenlijke Verklarillg" voor j welke de sy
node staande aanhoort, en, ua het le~en, met een plechtig "ja" d~ar

'mede hare instemming betuigt. 

ARTIKEL V. 

Reeds vOdr de vergadering geconstitueerd was, diende Rev. J. 
H. Karsten, D,D .. , namens de Council van Hope College een ver
zoek in aan de Synode, begeerende, dat deze in den namiddag tegen
waardig zau zijn' bij het leggen van den hoeksteen van de, "Van 

-f 



Raalte MemorialHall." De Praeses stelt nndeze zaak aart de orde, 
en de Synode besl~it 'aim dat verzoek te valdoen, door eene commis· 
sie van twee personen te zenden om bij die plechtigheid tegenwoor
dig te zijn. Benoemd worden de leeraren H. van Hoogen en H: 
Beets. 

ARTIKJ!:L VI. 

De Praeses benoem! Rev. J. W. Brink en Ond. S. Dekker als 
Comm. om de notulen def vorige Synode na te zien, en op te geveu, 
op welke artikelen deze Synode dient terng te komen. 

ARTIKEL VII. 

Beslolen ~ordt, de-zittingen der Synode 'te hOUde11 's voormid
dags van 8 tot 11:30 en's namiddags van 2 tot 6 11UT. 

ARTIKEL VIII. 

Besloten,9m als vroeger, Commissien' van Prae-advies te be
noemen vaor de onderschsidene rubrieken van _ het ,Agendum. De 
Praeses benoemt aIs Corum. daarvoor de leerarell J., Groen, L. J. 
Hnlst,. J. I Fles, W. Heyns,en de Ouderlinget( David Mohr, H. 
Garde~ier, A. K. Kleinhuizen, J. Bakelaar en J. J. Schaap. 

ARTIKEL IX. 

De Praes. benoemt Rev. K. Kuiper, Rev. J. Timmermann -en 
T. B. van der Hoek .om eene resolutie van rouwbeklag op te 

st"lIen, aangaande de Dienaren des Waards, die sedert de laatste 
~lTll()ae door den Heere l1it ons midden zijn weggenomen. - . -

AR'l,'IKEL X. 

Beslaten, dat de rapparten der anderscheidene Kerkelijke Com.' 
missien in de namiddagzitting gehoord zuBen wor~en om ze daama 

4anden J{! itellell der respectieve CommissH:Sn van Prae-advies. 

ARTIKEL XI. 

Rev. J. H. Vas antvangt zitting met adviseerende stem, als lid 
Synodale Commissie. 

ARTIKJ,;L' XII. 

De Praes. sluit de vaarmiddagzitting met dankgebed. 



'I'WEEDEZITTING. 
Woet)sdagnamiddag. 18 Jut)i. 

ARTIKEL XIII. 

. Deze,zitting wordt, na het zingen Y''¢ll Ps. 25.:5, met gebed- ge
opend door Rev E. Breen. 

ARTIKEL XIV. 

De Praes. leest den credentiehrief VQor van Rev. R. H ... flume, I 

D.D .• afgevaardigde van de U. P. Chnrch naar deze Synode. 
Besloten, om ZEw. dezen middag, na het lezen der rapporten, het' 
woord te geven. 

AR:TIKELXV. 

Gelezen wordt een schrijven v,an den Board of the Chicago lie' 
brew Mission. Dit wbrdt voor kennisgeving aangenomen. Oud. 

(S. :Dekker zal.. ter gelegener tijd een en ander hetreffende die "Mis- ' 
sian" mededeelen. 

AR TIKEL XVI. 

Ond. J. van der Werp is als Sec. voor Ond. M. Nolier nit Clas
si,s Holland. en Ond. P. fIeeres. als Sec. voor Ond. M. Trap nit 
Classis Muskegon aanwezig, welke broeders htmne instemming met 
de ~IOpen1ijke Verklaring" betuigen. ' 

ARTIKEL XVII. 

Besloten, als de rapporten gelezen zijn. en Dr. Hnme gesproken 
heeft. te verdagen tot Donderdagnamiddag twee nur. opdat de Com
missien van Prae·advies behoorlijk tijd hebben tot het opstellen van 
h,unne rappQrten. 

ARTIKEL XVIII. 

De Comm. benoemd in Artikel VIII. adviseert aevolg'ende pei-
SOrren voor de onderscheidene Coi:l1missH~n van prae-ad vies te benoe~ 
men: 

I. Rubrieken I en II. Inwendige,Zending en Zet)ding on" 
der de Jodet). De leerarenL. J. Hulst. C. Bode, J.r. Fles. en 
de ouderlingen A. Bliek, J. J. Schaap. F. Tammen en J. Meeter. 
T~ tapl?orteeren Donderdagmiddag. 
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2. Rubriek III, TheoJogiscl)e, Scl)ooJ. De leeraren K. 
Kuiper, J. 'Groen, E.-Breen, J. Timmerniann, J. ''\Yijngaardell, W. 
Heyns, K.Poppen, H.,Beets,en de Ouderlingen H. Bosch, S. Dek
ker, T. B. van der Hoek en S, S. Postma. Te rapporteeren Vrij
dagmorgen. 

3 Rubrieken IV, V en IX, Jaarboekje, Wa<;hterzakel) en 
Zondagsschoo]. De leeraren H. Van Hoogen, J. W. Brink, A. 
Keizer en de Oudd. H. Gardenier, M. Notier, A. K. Kleinl1uizell en 
J .. B. HnlsL Te rapporteeren, Vrijdagmiddag. 

4. Rubriek VI,. De El1)eriti k.as. De leeraren P. Ekster, J. 
A .. Westervelt, F. J. Drost en de Oudd. S. S. Postma, C. Bakker 
en D. Mohr. Te rapporteeren Maandagmiddag. 

5. Rubriek VII, DoopJeden, De leeraren J. Smitter, p, 
Van Vlaanderen, H. Walkotten, W. Heyns en de Oudd. J. Bake
laar. J. Ham, T. Beijer, en' J. Schaver. Te rapporteeren- Dinsdag- , 
morgen. 

6. Rubrieken VIII, X, XI, Benoemingel), Synodaal 
Agendum, K.erk.enorde el)z. il) 't Duitsch. De leeraren H. 
M. 'van der Pl()eg, J. \Vijngaarden, J. Timmermann 'en de Oudd. L. 
Beeu wkes en M. Alberda. Te rapporteeren Dinsdag1119rgen. 

7. Rubrieken XII en XIII. Tuchtzaken, Saloon. De 
leeraren E.. ~Breen) J. E. van Honten, E. van ,dell Berge, B H. 
Einir.k en 'de' Olldd. H. P. Demarest, J. J. Schaap en P. Heeres. 

rapporteeren Dinsdagmiddag. 
8. Rubrieken XIV en XV, Protesten, Varia. De leeraren 

. van Hoogen, L. J. Hulst. K. Kuiper, J. Smitter. en de oudd. 
P. Pontier; H. Soodsma, J. Boelens en J. Stegink. Te rapportee-
Ten \\7oensdagmorgen. . 

9. Voor lieidenzendil)g stelt de Comm. voor geen Comm'. 
van prae-advies te benoemen, aangezien er lliets dienaangaande op 
be't Agentlum voorkomt; maar het rapport van den Board te hooren, 
en 'indien het dan noodig wordt geacht eene Comm. van prae-advies 
te benoemen. 

ARTIKEL XIX. 

Rev. H. Frijling, zendeling-Ieeraar onder de Indian~n, is op,de 
S,'nc,de tegenwobrdig, en wordt zitting verleend- met adviseerende 



ARTIKELXX. 

Lezing der rapporten (zie Art. X). 
1. Rapport der rnwend. Zending, door Rev. M. Van Vessem. 

(Bijlage III.) 
2. Rapport der 'Theol. School, <loor Rev., G. D. DeJong. 

,(Biilage II.) 
3. 'Rapport der Emeritns kas, door Rev . .]. H. Vos. '(Bij

lage VI.) 
4. Rapport van Kerkhulpfonds, door Rev. W. Heyns • (Bij

lage VIL) 
Deze rapporten worden aangenomeu! en zul1en in de Bijlag~n 

geplaatst worden. 

ARTIKEL XXI. 

De Comma voor het nazien def notulen rapporteert, dat pe Sy-: 
mde op de volgende artikelen dient terug te komen: art. 15 b ,en c' 

1,2; art. 25 a en b;.art. 27 b, e en}; art. 54; art. 55 a en b; art. 66 b 
in,verband met artt. 73 en II3; art.' 79 slot; art. 80; art. 81;-art. 85, 
.1 en 2; art. go; art. 92 slot; art. I02; art. II2';'art. lIS; art. II6; art. 
II9. Ter gelegener tijd zullen deze artike~en ingezien \vorden .. 

ARTIKEL XXU. 

Nu word! aan Dr. R. W. Hume het woord gegeven, Hij 
spreekt als voIgt ongeveer: 

Mr. ;,president, Vaders en BroederJ/ 
Ik ben zeer dankbaar voor het voorrt:cht, dat ik als vertegen

woordiger van de 1;J. P. Church in uw midden mag wezeu. ·Uwe· 
Kerk staat de zuivere Waarheid Gods voor, in de worsteling ep d~n: . 
strijd onzer dagen. Bij het overbrengen van de groete onzer KerlF·, 
zan ik de voorstel.ing van Johannes aan den geliefden Gajus wenschen .. ~ 
te gebruiken: .. DeU. P. Church aan de Chr, Ger, Kerk, die ik in 
waarheid lief heb Ik wensch v60r aIle dingen, dat g~ weIvaart en 
gezond zijt, gelijk uwe ziel welvaart." Gij hebt eene vooniame 
plaats in het hart der U. P. Church. Ze ziet u· gaarne in. nauwer 
gemeenschap met haar, en wenscht, dat daartoe alle. h,inderriissen 
mogen wijken, opdat in dezenJezus bede vervuld warde: "Vad~r, 
<.tat ·z.e een zijn, gelijk wij een zijn." Laat mij daartoe eenige be·,; 
weegredenen noemen. 

1. Onze kennismaking en gemeenschap is ons tot ·hiertoe zoet 
en aangenaam geweest~ In leer en kerkregeering zijn we eel1, .in 
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,Alles 'wat scheidillg bestelldigt, 'moge worden opgeheven. 
daartoe de hariden ineengeslagen, tot de bede van J eZl1s·in 

17 verwezenlijkt is. 
2. Samen dringt 0ns de lie!de tot Christns.En van gering" 

.li"te,ekeni,',js datgene wat ons gescheiden hondt, in vergeIijking aI
van de zaken, waarin wij een zijn. Verfangen naar ketkelij,.. 

gemeeq,schap en eenheid' leeft bij ons. ,Daarvoor hebben we' ge,
ib'e<l,en, en'bidden we nog, Is het niet de wil des Heeren? ,Zon het 

de 'uitbreiding van Gods Koninkrijk bevorderen? De eenheid 
Gees~es_':zou :-daardoQr," schoon,_ en krac4tig",.openbaar -worden. 
zou voor de wereld 'het"-bewijs levereri, dat we ... een,zijn.in,ge
terwijI het woord der H. Schrift er door in toepassing gebracht 
: "Een Reer" ~en geloof, een,doop." Daarom begeeren we de 

volkomen een1;teid ouzer Kerken ~ , 

yergun -mij 'hieromtreut nog op eenige zaken_te wijzell. 
a. Op de inspiratie der H. Schrift. I Machtige geesten bestrij
dezelve. OngeIoo! Ioochent de H. Schri!t, hoogere critiek rukt 

uiteen. De Schri!t verliest bij velen hare plaats Velen achten 
niet meer als het Woord van God. Verliezen we Gods 'Woonl 

het oog, ,de_ Kerk. zal wegkruimelen ouder 'onze voeten. Voor 
leer der'waarheid 'heb1;>en onze ,'Vaderen gestreden. Ze hebben 
aan' ons 'overgel~verd. Laten ook wij v~~r haar -staan en strij-

Onze 'roeping is om zielell te redden. Was het niet Chris-, 
t"'<~npl in zijn komen op aarde? Heeft Hij het zijne Kerk niet be-

Er is behoefte aan 'verbreiding 'der Waarheid De mensch 
tegen. Het harde hart wil voor God nietbuigen. Velen den
dat in iederen godsdien:;t iets goe~s is, -genoegzaam om zalig te 

Wlor<lp" Ook, meent men, is'de mensch niet -700 geheel en a1 ver-
kan nog best eenig goed ·doen. Maar de menschen 
·door het bloed van Christus. Daardoor a!leen. Ver

ontwikkeling maakt niet zalig. Rijkdom evenmin. 
wE,re:ld heeft noodig, dat haar gepredikt wordt hoe men zalig kan 

En daarom moet de Kerk toezien. Materiali$me, hoog
en wereldgelijkvormigheid spelen haar par\en. Maar-verlie-

de dingen der wereld hun kracht, het Woord van God nimmer. 

,In de nitleggin'g van Gods Woord, .en inde toepas$,ing.er van, 
elkander in de oogen,staan we gelijk. We zijn een in de 'be

.,sl,hl)Uwing van den mensch) als dood door de zonden en misdaden; 
otnt]rerlt de leer van de vernieuwing des harten en de redding 
Christus. We hebben geIijkeIijk oog voor de vraagstukkell 

het $ociale leven, en trachten die- op practische wijze op te los
Er -moge eenig verschil bestaan in de toepassing van ee;n en an· 

't leven, we zijn in de groote hoofdpti.nten- een.- Samen hou-



-dep-we.-ons aan hefWoord, en'staan we' bij de ~ardinale' punten .. der 
leer. ~ , 
, d. Er is oak overeenkomst in onze Historie 'We zijn' Kerken 
der Reformatie. In Holland en Schotland hebben onze Vaderen , 
geleden en gestreden, en goed en bloed voor de Waarheid geofferd. 
Samen erkennen ,,'e Christus als bet Hoafd der Kerk, en,honden we 
aan anze'Belijdenis vast: (jeene gemeente, daarvan afwijkend, ZOll 

h~t bij oils kunn'.en ha~den. Van onze leeraars eischen. we gelijke-
. lijk' zuivere prediking der Waarheid, 'bIijven bij het ,"Y0ard van G()d. 

e. Oak in Zending .stemmen we saam. Daartae kunnen we 
wijzen op Zendeling Kru'idenier, een der uwen, en een'eerevoor uwe 
kerk Moge oak mede zijn arbeid tot nauwere vereeniging leiden. 
Watons nag schei,dt is zoo gtiring1 dat het na~welijks meer opge
merkt wardt. Samen stemmen we in met wat Ps. 133 ons' leert., 

4. We moeten nog op iets wijzen AIleen de ~.vaarheid Gods 
bouwt het karakter, vormt het christelijk leven. Niet het gevoel, 
de waarheid vornit. Zij is als de steengroeve, waaruit mannen voo:r; 
Christus gehouwen moeten worden Het Wobrd maakt menschen 

"';'rij, hetJJeiligt menschen,' en drukt het stempel van Christnsop de 
'harten. De Schrift, van Genesis tot Openbaring is Gods Woord, en 
,moet als ·zoodanig gepredikt. Dan behoeft men, niet, als zeker pre- _ 
~'djk.er, -te"vragen: "Wat zal ik prediken?" We hebben de gansch.e 

- -H. Schrift. ~n aIles wat ze zegt, gelooven we, enprediken we -deli 
"menschen. 

Wij wenschen u geluk met de geschiedenis uwer Kerk, aan de 
'dnze gelijk, tet:wijI' gij ook van' uwe zijde zult spteken:. "de onze is 
-aan de uwe gelijk." £n als we vragen wat, de toekomst vaor u"en 
ViJor ons' allen il1h6udt, dan luidt het antwoord: HIs in het ver1ed~n, 
strijd, en,zorg, en opoffering, en, arbeid; maar .-o~ :Ian ein'delijk ,de, 
kroon te verwerven.~ . . 

Hetverblijdt mij, dat. ik 11 h"den de groete mijner Kerk, .dieik 
'liefheb, mag Qverbrengen, en ik vertrouw. dat ze oak in uw 'harte 
een plaats beeft, Moge vrede 'in uw midden 'zijn, en aan'gename 
r~st u verblijden. 

Dez,e'toespraak v'an Dr. H ume word t dbor .den Praeses m~t ee,ti 
kart en hartelijk woprd v,andank beal1twoord. Besloten wordt 01)1 

haar in de nQtnlen op te nemen. 

ARTIK4L XXIII. 
Besloten,dat de ~onun. der He,idenzending morgennam~dd~g,. 

heef! i~ rapporteeren. 

ARTIKEL XXIV. 

BeslQten te verdagen tot/Donderdagnamiddag twee Imr. 01'd. 
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en ·sluit dez~ zitting m::t. dank:.. 

DERDE ZITTING. 
DOl)derqagnamiddag. 

ARTIKEL.XXV. 

Na het zingen van Ps. 25:2, opent Rev. J. B •. Hoekstra deze 
zi1:tin'g met gebed. 

ARTIKEL XXVI. 

Rev. J. C. Groeneveld is als Sec. van Rev. B. Einink aauwe
zig, en betuigt zijne. instemming met de "Openlijke Verklaring;," 

ARTIKEL XXVII. 

. De Praeses leest den credentiebrief \ian Rev. J. ,McCracken, af· 
.ge:vaar,:lig:de van de "Synod of the Ref. Presb. Church." ZEerw. 

>~'''r<H 2;itting verleend met adviseerende stem, terwijl hem, na de 
""ULC, gelegenheid tot spreken zal worden gegeven. In verband 
hi,er""e@ wordt. gelezen een schrijven van Dr. David McAllister, in
ho.ud~nde eepe kennisgeving t dat hij, hoewel afgevaardigd, uiet kon 
komen; ook zijn secundus niet, en dat daarom Rev. McCracken ge
zonden was. Dit schrijven'-wordt voor,kennisgeving. aangenomell. 

ARTIKEL XXVIII. 

De notulell worden gelezen en, met enkele wijzigingen, goed:-

ARTIKEL XXIX. 

Rapport der Comm. van prae·advies voor Il)wendige Zen
en Zendil)g onder de Joden (Rubrieken I en II van het 

Agendum). Rapporteur, Re'C. L. J. Hnlst. 

1. Voor Inwendige Zendwzg. 

Eerw. Broeders en Vaders! 
Uwe Comm. heeft de zaken, de Inw. Zending betreffende, in 

overweging genomen, en kan rapporteereil als voIgt: 
a. Omtrent het reeds voorgelezene rapport, ~an uwe Comm . 

.ai[vise<eren'om het in zijn geheelgoed te keuren, daar de rekeningen 
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. nagezien en ggedgekeurd zijn door geheel den BOird, en' de ]1ande-' 
lingen geschiedden naar het voorschrift van het Reglement. 

b Classis Grand Rapids West 
dring! er bij de Syn. op aan, oni he! geial Binnenl. Zende

lingen te vermeerderen. 
Uwe Comm. kan daaromtrent zeggen, dat de Board op hare 

jongste vergadering twee Zendelingen er bij beroepen heeft, zoodat 
/ aan die Instructi,e in zoo verre voldoening is gegeven. De beroe;>en ' 

broeders ziju Rev. M. Marcusse en Rev. M. van Vessem. 
c. Uwe Corum. oordeelt, dat het 'verzoek van Classis Iowa in

gewilligd wor<!e, n.1: 
De Synode verzoeke aile Kerkeraden en gemeenteleden, dat 

.zij zooveel mogelijk van aIle versbooide Hollanders buiten ons 
kerkelijk leven, en vooral van alle verstrooide leden en doople
den. kennis geven aan de Hoojdcolnmissie voor Inw. Zending; 
en zij verzoeke aIle Classes om op dke vergadering dit verzoek 
in Iterinnering'te brengen. 

d.," Een ander verzoek van Classis Iowa: 
De Synode _w{jze een weg' aan, langs welken de Inw; Zen

deling-leeraren afgevaardigd kunnen worden naar ineerdet:e 
vet gaden'ngen, 

eischt echter meer dan de Comm. kan geven. Immers ih hoedanig
heid als zende1ingen knnnen zij toch niet aIs afgevaardigden 

", worden beschouwd. Ais rapporteurs met eene . adviseerende' stem, 
kan er weI niets tegen zijn; maar-wie betaalt dan hunne reiskosten'! 
Of bet kan, dat zij -gezonden worden door gemeenten,' welke doO:r I 

hen bearbeid worden. moge deSyn. beslissen .. 
e. De Classis Illinois brengt het verl.oek der gemeente ,Vesper 

voor de Synode, Inidende: 
De Kerkeraadvan Vesper,verzoekt Ds. De Lange voor on-' 

bepaalden lijd!e mogen bekoudeu. . 
Uwe Comm. kan echter geen licht geven over deze zaak. De 

Syn. zal door het rapport van de Classis Illinois daaromtrent mbeten 
voorgelicht worden .. 

Met eerbied onderworpen, 
L. J. HULST, Praes. 

Dit rapport wordt punt voor punt besproken. Punten I en 2 

worden goedgekenrd. Punt 3 wordt aldns gewijzigd en dau goed
gekeurd: De Synode yerzoekt aIle Kerkeraden en gemeenteleden, ~ 

dat zij zooveel mogelijkvan aIle verstrooiden buiten ons kerkelijk' 
1even, en vooral van aBe verstrooide leden en doopleden, kennis ge~ 
yen aan de Classikale Zendings-Commissies; terwijI de Kerkeraden 
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a~n deze Camm. opgeven degenen, die uit de gen.leenten -- vertrek
naar plaatsen waar geen gemeente is. Op dke c1assikale verga

dering brenge men dit in ·herinnering. 
De Synode besluit op punt 4 van dit rapport niet in te gaan. 
Punt.,S wordt tot de Comm., teruggewezell, opdat ze nadere iu

lichting' zoeke in te winnen bij de Synod ale Co~missie ad hoc, en 
rapporteei'e. als -genoemde Comm. haar rapport uitgebracht heeft. 

I~. Zending onder tie Jole?t., _ _ , 
pe Synode stelle middelen in he! werk om onze Zending on-

der Israel in een'e·kerkeiijki rich/ing teo leiden. ' 
. Cl. Grand Rapids-West. 

In betrekking tot de Zending onder de Joden, komt het uwe 
Comm. zeer bedenkelijk vaor om een eigen kerkelijke Zending in te 
richten, ,aangeziell er te vele bezwaren aan yerbonden zijn. Uwe 
Comm. adviseert om het rapport van den Penningmeester, en van 
broeder S. Dekker te hooren, waardoor de Syn. beter in staat 
gesteld wordt om over -een en allder te oordeelen. Hoe bekoorlijk 
dat denkbeeld op zichzelfmoge zijn, toch dnrft de Comm. het niet 
aanbevelen. 

L. J. HULST, Rapp. 
Een afgevaardigde van Cl. Grand Rapids Oost merkt op; dat 

de bedoeling van Grand Rapids West niet was; een eigen kerkelijke 
Zending; maar I. om een'betere- cOllfessiolleele basis iIi dat werk te 
~bekomen, en 2'. dat de. Leeraars in dat werk eene kerkelijke zend.ing 
znllen hebben. 

Eerst wordt un het rapport van den PenniugmeesterJ Rev. J. 
1. ,Fles gehoord. Dit wordt aangenomen en zal in de Bijlagen wor

. dengeplaatst (Bijlage V). Daarna spreekt br. S. Dekker een en 
ander over de Zending in Chicago. Einddijk wordtbesloten: 

a. ·De Comm. voor Joden-zending wordt gelast te lrachten
I. De J oodsche zending te Chicago in kerkelijh bedding te 

lei,den. 
2. Ben der onzelOl in de Uitvoerende .commissie te krijgen .. 
3. lndien de Comm. ziet, dat het onmogelijk is, om deze 

zaak bevredigend te regelen dan wordt haa,r opgedragen een _plan te 
_ ont,,-'erpeJ;l voor eene eigene kerkelijke Zendmg 'voor on'ze krachten 
berekeud, -of saam te werken met eene andere Kerk van erkende 
Gereformeerde-'Belijdenis. 

b. Besloten, indien mogelijk, dat de Synodej"arlijks$I2oozal 
1Ioestaan ter ondei-steunivg y~n,de "Chicago He"bl-ew Miss.". 



ARTIKEL xxx. , 
Rev. McCracken wordt het woord gegund, die ongeveer als . 

, .voIgt zich laat hooren: 

Mr. President en Broede1S. 
Ik ben blijde in :qw midden te- ruogen wezen'. ~et uw taal bep. 

ik wel-niet bekend, maar tach gevoel ik mij onder u te h1.,-ti8. I~ 
gevoel oak mijn gebrekkige kennis, daar vel~n tlwer in twee taleu' 
sprekell-niet tweetongig- en ik maar een spreek. 

Ruim 200 jaren geleden 'gingen er, in de dagen der vervolging, 
,yan aDze voormaullen nit Schotland llaar N eder1and~die door de N e
derlandsche Kerk geordend zijn. De geschiedenis leert dus, dat we 
Dude bekenden zijn, die voar elkallder eell warm hart bebooren te 

. hebben. Ik ben in uwmiddeu "Is eenafgevaardigde van de (,Synod 
of the Ref. Presb. Church," die zich houdtaan de leerstellingender 
Dude Schotsche Covenanters, en gaat niet mee met de vrijere Pre~
byterische Kerk, die sinds 1833 vail 011S uitgegaan is. 

In,'de leer honden we ODS aan de Westminstersche Confessie en 
Catechismus, en aan'de getuigenissen (testimonials) van de ·R~f. 
Presb. Church, die in de groote hoofdzakeu met de leer der Schot: 
sche 'Covenanters overeenkomeD. Er -is dan ook tusschell u en ODS 
Qvereenstemmillg, als we de Dordtsche It:'erregels, uw Catechisinus 
en Belijdenis met onze belijdenisschriften -vergelijken. 

Wij zUn, even als gij, strict in het heiligen van den Sabbath, 
en in het heilig houden van het Avondmaal, hiertoe niemaud toela~ 
tende, dan die -volkomerl instemming betuigt met de leer der kerl~. 
Ook geheime genootscha.ppen staan we tegen, en dulden leden daar-" 
van niet als lidmaten der kerk. 

Toch kan ik ook op eellig verschil wijzen, dat tusschell ons be
staat. Wij, bijv., 'erkennen de grondwet van de United States niet 
als met het Evangelie.in .overeenste1l1miug tezijll~ orndat die Grond~ 
wet het Koningschap van Christus niet erkent. Ook bekleeden 
daarom de leden onzer Kerk g~e.n staatsambten, en achten wij'het 
ongeoorloofd als burgers onze stem nit te brengell. Christus is on~ 
ze Koning, en wij buigen voor Hem. WeI namen, vele'n der Ollzen 
mede deel in den Burgeroorlog, maar dit had zij-n reden. hierin, dat 
wij tegen de slavernij waren. 

Nu iets aangaande den arbeid onzer Kerk. Wij tellen 95 ge
meenter:, en hebben I20 leeraars, waarvan een twintig~tal door oU

derdom 'Diet llleer·arbeideu. Wij hebben een viertal zendingsposten, 
n.l. in Turkije, in Syrie, op Cyprus en in China. In het geheel 
hebben we 8 zendeling leeraars, 5 zenddiug-geneesheuell en 5 on~ 
derwijzeressell. Ook verrichten we Colportage-werk onder de, In
dianenin Oklohama, terwijl we in Philadelphia zending onde;de . 
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Jaden drijven' l en in Cincinnati een bekeerde Joad, als geordend 
leeraar van anze Kerk, arbeidt. 

We hebben mede eene coliege, met 200 ,studen.ten e,n 6 profes. 
soren, en een Theologisch Seminary te Alleghany ter opleiding on-' 
zer predikanten -met 2 professorell. 

Voorts is het ans doel Christus,alsden gekroonden Koning,den 
menschen bekend te maken. Daartoe arbeidel1 we, door lezingen te 
houden en lectuur te verspreiden. 

Wij werken oak mede in onthoudings-arbeid, en trachten, als 
igij, Sabbathshdliging en kerkbezoek te bevorderen. Want de ont

heiliging van den Sabbath neemt toe, en de wereld dringt in de 
kerk, waaro~ we aIle etnstige Christenen opwekkeu, om ons in de
zen bij te staan en te helpen.-

De Praes. rieht een hartelijk woord van dank tot den spreker. 
Nag Vlorden enkele vragen tot Rev. Ms:Cracken gericht, die hij wel-, 
willend beantwoordt. Ze zijl1: 

1.- Waar aanstaande jaar htlune Synode vergadert? 
Antwoord: Te Hopkinton in, Iowa. 
2. Waarom zij tegen het gebruik van orgels in de kerk zijn? 
Alltwoord: Oilldat' het oorspronkelij~ als eell nieuwigheid is 

iuge-vaerd, en ]ezlls en zijne Apostelen' er l1immer gebruik van, ge
maakt hebben. 

3. Of de-kerk ook met beWl1stheid Ie-den van geheime genoot
schappen heeft? 

Antw. Indien ze er zijn, hebben ze bij het do.en van belijdenis 
gelogen, en zich verborgen gehouden. 

4. Of men oak leeraars uit. andere kerken op hunne kanse-ls. 
toelaat? 

Antw. Dat is bij hen niet gebruikelijk. 
5. Hoe het staat met het onderwijs der jeugd onder hen? 
Antw. De kinderen worden in huis in de Leer onderwezen, 

en verder op de SabbathschooL Eigenlijk Ca(echetisch onderwijs 
wordt door de leeraars niet gegeven. 

6. Of men leeraars Ollzer kerk ZOllo verguuuen in huune ker
ken te prediken? 

Antw. Dat was een zaak, die tot wederzijdsche bespreking 
zou kunnen leiden. Hij zeide, niet te komen, om op organische 
eenheid aan 'te dril1gen, maar om OilS te verzoeken met hen samen 
te werken. 

Aan dit Art. kan toegevoegd worden, dat de Syn. in ke_unis 
gesteld wordt met het schrijven van Rev. A. J _ vandenHeu
vel, afgevaardigde onzer kerknaar de Synode det Ref. Presb. 
Chnrch, die van 29 Mei tot IS J'mi, '901, vergaderde te Pittsbnrg. 
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Pa, Zijnrapport stemt in dehoofdzaken met de ,:"oorstelling van 
R~v. McCracken overeen. 

AR'I'IKEL XXXI. 

I. Rev. T. Noordewier brengt rapport nitals Synodaal Peli
ningmeester. Het wordt aangenomen, en zal door Ondd. J. B. 
Hnlst en Rev.]. Smitter worden nagezien, am na goedkeuringhet 
in de Bijlagen te plaatsen (Bijlage VIII). 

2. Rev. Noordewier vraagt als Penningm. ontslag, wat de Sy~ 
'node hem even weI niet toestaat. 

3. Hem wordtopgediagen, den omslag voor 
kosten te maken. 

AR'I'IKEL XXXII. 

de Synodale on

\ 

De Corom., die het leggen van den· hoeksteen,van de "Van 
Ra.lte Memorial Hall" bijwoonde, rapporteert van hare. goede ont
v~ngst, -'en een en a,nde±: van hetgeen daar geschiedde, Voor ken~ 
nis,geving aangeno~en. 

AR'I'IKEL XXXIII. 

Rev. H, Beets, afgevaardigde naar de Ref. Church,brengt van 
zijnen arbeid rapport nit, Het wordt aangenomen, en zal in de ~ij~ 
lagon worden geplaatst (Bijlage IX). 

De Praes. bedankt.u.ezen broeder voor den dooI;" hem uitgevoer~ 
. den last. 

ARTIKEL XXXIV. 

Rev. J. McCracken sluit deze zilting met gebed en dankzeg
ging. 

VIERDE ZITTING; 
Vdjdagvoormiddag, 20 Juni. 

AR'I'IKEL XXXV,. 

Rev, P. Vfl:u Vlaanderen laat zingen Ps', 8r:12, en opent deze 
zilting met gebed. 

AR'I'IKEL XXXVI. 

;De presentielijst wordt gelezen. De afgevaardigden zijn tegen-
woordig. "Ook Rev. E. 'van dt!n Berge is nu aanVi-:ezig. . 
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ARTIKEL XXXVII. 

De notulen van 19 Juni worden gelezen en ,goedgekeurd, na. 
enkele veranderingen.· 

AR TIKEL XXXVIII. 

De Comm. voor het nazien van het rapport van den Synod. 
Penn. (zie Art. XXXI, 2), verkl.aart bet in orde te hebben bevon
den, waardoor het goedgekeurd wordt. 

ARTIKEL XXXIX. 

Rapport der Comm. van prae,advies VOGr de Theol School 
(Rubr. I'll van het agendum). Rapp. Rev, J, Timmermann, 

Eerwaarde Vaders en Broeders! 
Uwe ·COllllll. heeft de eer het volgende te rapporteeren. De za

ken, die op de agehda olleier deze rubriek voorkomeu, hebben be
trekking op het onderwijzend personeel, het -onderwijs, de. relatie 
tusschen -Theo1. 80hool en "Academy" en ~e finantien. 

L/iet Ol)derWijzend Persol)eel. 

. Classis Grand Rapids Omit 
geiftder Synode in overweging hef oJU!erw[jzend pe.rsoneel' 

in de T/leologi~ aan onze Theal Scllool te-versterkeiz. 
Classis Illinois zegt: 

LetLende op de steeds k./immende, eischen der -wetensclwj, 
" zorge de Synode voor versterking v'an de onderwijs~rachten, 

ten mins!e in he! Theologisch- zoo mogelif~ ook z·n lut Litte-
rarisclt-departement. . . 

Classis Oostfriesland: 
, De Synode benoente nog e~n lwee/al professore1i iJoor het 

Tlteologisch departement, die ook in de E1lgelsche taal ku1t
nen doceeren. 

Classls Iowa: 
De Synode -benoeme twee professoren, voor de Theol. Facul- ' 

teit, van wie ten minste een ook in de Ame1ikaa,llsc/ze taa! do-
ceeren kan. ' 

!Jet advies van awe Comm. is d!-""ieledig: 
L Dat de Synode op den wenscb van Classis Illinois, om de 

onderwiiskrachtell ook in het litterarisch,departenient te versterken, 
vooralsnog niet inga, daar de finalltieele toestand zulks op dit 'oogen" 
blikniet .toelaat. '. . . 

2 •. Dat, met het.oog opde versterking vandeondorwijskrach, 



VAN-DE CHR. GER. KERK 21 

ten in het theologisch departement, de Synodenaar hetadvies van 
het Curatorium der Theol School besluite, luidende als voIgt: 

Met'volle waardeering voor de-vele diensten, door de Professo
"ren, G. E. Boer en G. Hemkes. der School en der Kerke bew.ezen, 
zijn er toch overwegingeu, die op het ten einde loopen van hun ac
tieven dienst heenwijzen, weshalve het Curatorinm aan de Synod"! 
voorstelt: 

a. Om prof. G. E. Boer van het onderwijs te ontstaan, en to
gen een salaris van $600 aan te stellen tot Bibliothecaris ~u Archi
varis der School. 

h. Om het Curatorinm instructie te geven, dat de arbeid van 
prof. G. Hemkes verrilinderd, en hem een salaris van $900 gegeven 
worde,. 

3. Da~ de Synode, om tot versterking van onderwijskrachteti 
in bet theologisch ,departement te komen, ook het verder advies' van 
het Curatorium der Thea!. School accepteere: "De Synode beroepe 
ee;n twe~tal professoren in de Theologie/' alleea-zou uwe- Comm. 
daar:-aan'willen toevoegen: van wie ten minste ee'n ook in de Engel-, 
sche-,'taal kan doceeren. 

Met alIe vrijmoedigheid dringt uwe Comm. er bij de Synode 
op aan, langs dezen weg de onderwijskrachten in het theologish de

_ ,partement te versterken, te meer, omdat haar nit eerie bespreking 
,van de onderhavige zaak met de Proff. Boer en Hemkes, bleek, dat 
-die broeders daarin genoegen nemen. 

II.' Het Onderwijs. 
1. Classis Grand Rapids West 

wijsl op' hef wemchelfike, dal aan Ollze ,Tfteol. School on~ 
-derwijs gegeven worde in de Missiollaire vakken. 

2. Classis Oostfriesland 
verzoek! dn'ngend om vermeerderillg van Dui!selz ondeY-

wijs aan onze Theol. Sellool. .r 

Uwe Comm', adviseert, dat aan het CuratoriurU der Theol. 
S~ool in ernstige overweging gegevell worde in deze behoeften te 
voorzien, naarmate de o:q.derwijskrachten zulks toelatell, 

III. . De reiat.ie tussehen de Theol. 'Sebooi en de "Aca-~ 
deI1)Y·" 

Classis Illinois vraagt:. 
De Synode bepale de relatz'e !usschell O1lZC Theot: School en

de voorloopij;;e "Academy," en regele _zc zo.o, da! de gem'een
ten nie! !e zeer bezwaard worden. 

, Ten opzichte van dit verzoek meent uwe Comrn, te kn~nen vol
sta-an met verwijzing naar het concept-reglement voor' de ,Theo!' 
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School, artt. I en 5, dat der Synode ter approbatie zal worden 
voorgelegd. 

IV. De Final)tien. 
I.. Classis Illinois stelt VQor: 

. a, Dat elke Classis een of 11Zeerpersonen ·benoeme, die zoo
val mogeli/k werkzaam zi/1l om extra bijdragelz v~~r' de 
Selzoot ie verk1'fjgen. 

"b. Om di! .doel betey ie bereiken, worde er een Ii/si op de 
synodale tafel gelegd, en aIle leden en bezoekers vriendeli/k 
verzoch! om voor eeue extra bfjdrage in ie schriJven 

.a. Wat het eerste deel van dit .verzoek betreft, zoo herihnert 
tlwe Comill. er aan, dat een -dergelijk besluit reeds vroeger door de 
Synode-genomen is (zie. A,cta I900, art. LXIV, -2) en adviseert dus 
aan de,Synode, de Classes op te wekken, dgt besluit te handhav.en. 

b. Op het tweede deel van het voorstel der Cl. Illinois ga de 
Synode niet in . 

. 2. Verder stelt dezelfde Classis voor: 
Dat. de Synode aIle leeraars onzer kerk vriendelijk ~!erzoeke" 

dat zij legen de gerillge beialing daaY'Zloor geeischt, mededee
ling doen van aile door fzen geslofen, Jlu'UJelijken in "De 
Waelzfer. " 

Uwe Comill. achfihet lliE;t wenschelijk, dat de Synode hierop 
ingf}. ' 

3. Vervolgens verzoekt dezelfde Classis: 
De U;achter~co1mn. zorge, dat onze blWelldige Zendelingen 

alf(jd voorzien z(jn ~'an eenige cdra exemplare?i".van ,;JJe 
Waelder," en deze daarmede 'Werken, om 'Waelzlellezers te 
verkrijgoz; deels om daardoor het kerkelijk le'Z/en Ie wekken 
en Ie sterken, deels om daardoor de kas der School Ie sfeunen~ 

Uwe Comm. acht het wenschelijk, dat aan de WACHTER-' 
Comm. die wenk gegeven worde. 

. 4. Eindelijkstelt dezelfdeClassis voor: 
De faculteif der School ZOI ge, dat er b v. maandellj'ks eenig 

va slag van den foesfand, de werkzaamlleden en de be!zoej"ten 
der Sclzool in ,',De Wachfer" gegeven ·'WOIde, opdat de ·School 
steeds met? in de hm ten van ons volk inleve. ' 

Dit voorstel kari uwe Comm. steunen, alleen met deze wijzi
ging, dat' dit verslag niet maandelijks, maar nu en dan gegeven 
worde. 

s· Classis Oostfriesland wenscht, dat 
de S)'Jlode be pale, fen dnde de inkomsfe~. voor de Tlleol. 

Selzoo! Ie 'L'enneerdenn, dal cr jaarfijks oj Dankdag, in aIle 
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j(emeenten eene collecte, worde opgenomcn, als cene extra bi/
drage voor dal doe!. . 

De Comm. is van qordee1, dat de Synode dit niet aan de ge'
meenten kan opleggen. Zij spreke eehter nit, 'dat, bijaldien zulk 
ten extra-coUecte voor de Theo1. School zou kunnen opgenome'n 
worden,_ zoo niet op Dan~dag, clan op een anderen dag, dit zeer 
wenschelijk zou zijn. 

6. ClaS-"is Grand Rapids West 
, 7m/sf d~ Synode op Ilei nood q-kdijke, om. met het oog op de 
t()ekvmstZf{e uilbreidinf{ onzer 7lzeo'. Sclzool, middelen ,CJl we-, 
gen te beramen" dal de jinantieele lasten '?liet geheel en at op 
de Kerk komen te rusten. 

J Daar in dit voorstel op de toekomstige z/itbreiding ouzer Theol. 
School gedoeld wordt, zoo adviseert uwe Comt;n., dat de Synode de
ze uitbreiding eerst 'afwachte, om d;ll1 later mid del en en wegen te 
beramen~ om 'in de behoeften teo voorzien. 

7. In zake de finantien adviseert uwe COIllIll. verder' 
a. Dat met het oog op den gunstigen stan i der kas, de aanslag 

val1'55 cts. per huisgezin, niet ve.ihoogd worde. 
b. Dat de Rooster warde nagezien. 
c: Dat de Synod~ de Classes aanspore, om Classikale penning

meesters voor de Theol. School te ben oem en. 
d. Dat de Synode er op aanddnge, dat deachterstallige schuld 

betaald worde. 
e. Dat de Synode het Curatoriull1 -gelaste, om stappen te ne

men ter vf>rzameling van {'en "endowment-fund" tot uitbreiding van 
het litterariseh onderwjjs, en, indien noodig, een persoon te benoe
men voor dat doel. De wenschelijkheid' en noodzakelijkheid van 
een "Colleg-e" toch, is vroeger reeds her.haaldelijk aangetoond en 
bepleit, en de kosten daaraan _verbonden knnnell en mogen niet door 
de Ker~ aIleen gedragen worden.' , 

V. liet rapport van het Curatorium 
I. vroeg vervolgens de aandaeht uwer Comm. Uit punt 4 

van de "mededeelinge,1l en vragen" daarin voorkomende, blijkt, dat 
de U.niversity of Michigan het wenschelijk aeht, dat aan onze School" 
een laboratorium ingericht worde. Prof' Angell sehreef aldus:' 
"The Committee E'arnestly desire you to furnish better labbratory 
facilities and more apparatus for scientific teaching." 

Da'arom adviseert uwe Corum., dat aan onze School een labora-, 
torium worde ingericht 

2. In punt 6 vraagt het Curatorium of eventueele traktemellts~ 
verhooging, 'of vermindering van de professoren,. gerekend moet wor
:den .van den,2o Juni of van den I Sept., 1900. 
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Uwe Corom. adviseert te rekenen vau af den Isteu' Sept. van 
het Synodejaar. . 

3., _ Ret Curatorium verzocht in punt 7, dat het salaris van\ 
Prof! Rooks, Schoolland en Van den Bosch,'ieder met $50 00 worde 
verhoogd, en dat, het salaris van Prof. Kuiper, wanneer hij zijn 
graad heeft behaald, met dat van Van den Bosch gelijk worde ge
steld. 

Uwe Camm. adviseert dit toe te staan met-deze wijziging •. dat 
desalarissen van de Proff. Van den Bosch en Kniper tot 800 doll~. 
worden verhoogd, maar van den laatstgenoemde aIleen wanneer aan 
de gestelde voorwaarde voldaan is. Redenen hiervoor zijn,' dat 
Prof. Rooks dadelijk op 800 doll. werd aangesteld, en dat ·men 
aflll andere inrichtingen~- oak hooger salaris betaalt, nadat de prafes
soren eenige ervaring in hUllue vakken hebben opgedaan. 

4. Door het Cunltorium worden twee concept-reglementen ter 
beoordeeIingaangeboden, het eene voor de Theo!. School, ]let ande· 
re voor het Cnratorinm. der Theo!. School bestemd. 

Uwe Cqmm. adviseert beide ongewijzigd aan te nemen, :met 
dien verstande dat ze in de Acta worden QpgeuQmen-iu zulk 'een for
maat, dat ze gemakkeIijk bij de Kerkenorde kunnen ingevoegd wor
den. 

S· 
verzoek 

In verband hiermede ad viseert uwe Comm aangaande het 
van Cl. Grand Rapids West: . 

De S)m'ode vrage zoowe{,JJan Itet Doce1ltcn·college als 'van 
het Curatorium vers!ag en in beide worde van de verstand .. 

/Iwuding fusschen Docenfen. Citratoren en sfudenten mdding 
gemaakt, 

dat dit verzoek verwezen - worde naar Art. III van het concept 
reglemell.t voor het Curatorium. 

VI. Benoemingen. 

r. De-Comm. wenscbt de Synode er aan te herinneren, dat de 
Classes de namen der Curatoren hebben opgegeven, die door deze 
vcrgaderillg moe ten belloemd worden'. 

2. Iuzake benoeming -van twee nieuwe professoren voor de 
Theologie, st~mde uwe Comm. niet ov:ereen, of het. op haar weg- zou 
liggen, der Synode met een gros te diellen, weshalve zij aan het 
oordeel der yergaderi.ng overlaat, of zij van dezen dienst wit gebruik 
_m-aken. 

Met eerhied onderworpen, 
J .TIMMERMANN,Rapp. 

_ Met enkele in het stuk aangebrachte verauderingetI, .wordt het 
in zijn geheel, punt VQor punt, door.de Synode-goed-geket1rd~ 
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ARTIKEL XL . 

.A..angaande de benoe~ing va,n de twee ni~uwe professoren in de 
Tl1eologie wordt besloten: 

. a. Dat de Synode in baar geheel de nominatieen de benoetlJing . 
za'l- ter hand nemen, zonder eene Comm. 

b. Eene Comm. wordt benoemd van tien- personen-met inbe~ 
grip. van de Theo!. facnlteit, en den Praeses en Scriba van. het 
Cnratorinm,-om zulk een plan van verdeeling. van het Theo, 
logisch Onderwijs te ~naken, q.at ieder professor een bepaalde \ 
"Chair' kan krijgen, zonder dat hiermede bedoeld is, dat het Cum' 
toriu~ aan zulk eene verdeeling gebonden' zarzijn/meer dan, tegen-
woordige omstandigheden dit toelaten. • 

Deze Comin. heeft in de namiddagzittiug te rapporteereu. De 
Pnie~es benoemt als, 'Comm. daarvoor: F. 'M.-._Ten Hoor', G. E. 
Boer, G. Hemkes, K. Kuiper, G. D. De Jong, J. Groen, E. Breen, 
C. Bode,W. Heyns, P. Van Vlaanderen. . . 

ARTIKEL XLI. 

'. Ais Commissie tot nazien en aanvulling van den rooste,r der. 
Thea!' School won;lt benoemd: De leeraren J. W. Brink, H. Wal- . 
kotten, J. Smitter, J. F. Van Houteu en de oudd. Henry Bosch, S. 
S,~ Postma, S., Dekker, P. Pontier-, F. 1;'ammen. Hieraan wordt 
Rev. J. Noordewier toegevoegd, die op de Synode za!rapporu,eren. 

ARTIKEL XLII. 

Oud T. Bei}er eindigt dezezitting met dankgebed. 

VIJFDE ZIT'l'ING. 
Vrijdagnamiddag. 

ARTIKEL XLIII. 

Xe,v. J. H. Schnltz laal zingen Ps. 86:6,en opent met gebed. 

ARTIKEL XLIV. 

De Comm. van Drae-advies in zake de regeling van Het Theel. 
Ol)derWijs (zie art: XL, b,) brengt hij mande van Rev. W. Heyns 
rapport uit, aldus luidende: 
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Ten einde tot een meer systematische verdeeling te komen van 
verschillende vakke'n det Theol. School, stelt uwe Comm, .voor, 

:'f.'~~:~~11~~.i~~ Prof. Ten Hoor devakken heeft gedoceerd van de 
.; godgeleerdheid en het raadzaam is, dat hij die behonde; 

.en een deel der Historische vakken kon blijven aan Prof. H,ern-

een professor te b~lloernen zoo lllogelijk voor de exegetische en 
professor zoo mogelijk voor de practische theQlogie. 
Daarbij stelt uwe COlllm,' voor elk dier professors afzonderlijk' 

benoemen, eerst een voor de exegetische'" daarna een voer de 
practjsc:he theologie. 

Dit rapport wordt aangenomet: en goedgekeurd, 

ARTIKELXLV. 

De Synode gaat over tot de llominatie voor de nieuwe professo
onder,bepaling, dat eerst <:>ene nominatie z,al opgemaakt worden 
een professor in de exegetische theologie, ,en dat elk' afgevaar
daartoe twee namen' op, het stembriefje schrijve. 

Uit het aldus gevormde gros komen ter bespreking in aanmer-
Dr. Janssen, Rev. Berkhof, Rev. Heyns, Dr. Wielenga en 

De Jong."De vergadering gaat in Comite. N a de bespreking 
genomineerden besluit de Synode am tot sterilmen over te'gaan, 

gaat prof. G. E. Boer voor in gebed tot den Heere, am z'ijne lei
in dezen zeer ernstigen arbeid te vragen. De uitslag der stem
'Yijst'aan, dat Dr, Janssen verkozen is. 

ARTIKEL XLVI. 

Nu wordt besloten:-
a. Om per telegram Dr. Janssen met de benoeming in kennis 

stellen. 
b. Hem te benoemen voor den tijd van twee jaren op een sa
van $1000 per jaar. 

c. Hem te verzoeken, 0111 Woensdag, 25' JUlli, der SYllode zij:
beslissing. mede te deelen, 

ARTIKEL XLVII. 

De Synode gaat over tot het maken van een auder gros voor 
een tweeden professor in de Theologie. Daarvoor komen in aan
inerking Rev." W. Heyns, Dr. Wielenga, Rev.I; .. Berkhof .en Rev. 
G. D. De Jong." 



VAN DE ,CHR.'GER. KERR 

ARTIKEL XLVIII . 

. Rev. J. Noordewier dient rapport in: 
a. Van de SYQodale Ol)kostel) als yolgt: (Zie, Art,. 

XXXI. 3;) 
Classis Grand Rapids Oost ............................. $'40 00 

" Grand Rapids West. ......................... ',',' 150 00 
", Hackensack ......... ~ ....... 0"... .............. 40- 00 

Holland .... _ ....................... .' . . . . .. . . . . . 240 00 .. 
" 

Hudson ............................ ' .. ,". . . .. .. .. 1'00 00 

" 
Illinois ..........................•..... 0' •• -•••• 136 09 

" 
Iowa ..... -... " .... ;- ...................... " ...... ~ .. Muskegon .............................. : ..... . 

J_J~- Oostfrfesland ............. ' ..................... . 

150 00 

150 00 

So 00. 

Samen$II56 00 

De aanslag is' 10 cent per huisgezin.· De Classikale Penning
.tP-~esters worden verzocht het verschuldigde oedrag op te zenden 
aan den Synodalell Penningmeester, Rev. J. Noorde-wier, na aftrek 

, van de in die Classis gemaakte onkosten. . 

b. Aal)slag Voor de Theologisci)e School: 
Clas~is Grand Rapids Oost ............................ $ 

" Grand Rapids West. ...... , ................... . 
Hackensack .... _ ............. -....... ' .......... . 

. " 
" 

Holland ........ , " .................. " ........ . .. Hudson... .. .. .. . ." ............. ' ... " ..... . 

" 
Illinois ................... ,; ................... . 

" 
Iowa .. -........................... ' ....... ,0 •••••• 

" 
Muskegon ..... ~ .... ~ ......................... . 

" 
Oostfriesland. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . ........ . 

Deze rapporten worden aangenomen -en goedgekeurd. 

ARTIKEL XLIX. 

75735 
822 so' 
20680 

1221 45 
5 17.00 

7'9 40 

77440 

8ro 'S 
226 05 

Ond. H. P. Demarest sluit deze zitting met dankzegging. 

ZESDE ZITTING. 
Maal)dagnamiddag. 23 Juni. 

ARTIKEL L. 

Nadat gezongen is Ps. II9:I7, opent Rev. J. Smitter deze ,zit:
ling met gebed. 
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'ARTIKEL LI. 

P,-esentielijst wordt gelezen. Oud. J. Van der Werp is in de 
van 'Oud. M. Notier uit Classis Holland. Uit Classis Muske

is Oud.B. Van der Ploeg aanwezig voor Oud. J. Ham. Rev .. 
Einink is. uit Classis Illinois aanwezig~ 

ARTIKEL Ln. 

De notulen_van 20 Juni worden gelezen en goedgekeurd. 

ARTIKEL LUI. 

De Praes. maakt bekend een vriendelijk aanbod'van Mr. G. W. 
,'Nlol<n:)a,' am de Synode, met de familieu waar de afgevaardigden 

te hnis hebben, Dinsdagnamiddag een pleiziertochtjeper stoom
te bezorgen. Dit wordt met algemeen welgevallen aangeno~ 

Besloten wordt, 'om geen\tijd te verliezen, Din'sdagavond zevett 
een avondzitting te houdeu. 

ARTIKEL LIV. 

Hetverzoek, am de .Tnchtzaken Woensdag te behandelenwe
, een persoon", die daar in betrokken is, wordt toegestaan. ' 

ARTIKEL LV. 

'De orde van werkzaamheden voor de volgende zittingen wordt 
<>I>gedn'ge,n aan het ¥oderamen.l 

ARTIKEL LVI. 

Aan Rev. J. Noordewier wordt toegest.an am $400.00 renteloos. 
? S. Postma te leenen, am de'reiskosten te kunnen uitkeeren. 

ARTIKEL Lvn: 

Besloten,'werdt am in Comite te vergaderen ten eiude het gros 
eandidaten voor een tweeden professor te bespreken, waarom 

daarin betrok,ken personen, op ~e Synode aanwezig, zieh verwij
pa de bespreking gaat Rev. H. Van Hoogen voor in ge

Bij de t:erste stemming vereenigen Dr. Wielenga en Rev. 
:HeYllS de meeste stemmen op zieh, zonder volstrekte meerderheid. 
lle"lolten om tus~ehen deze twee herstemming te hO,uden, waarvan de 

,U1LO!ag is, dat Dr. B. Wielenga yerkozen wordt. 

• 
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,ARTIKEL LVIII. 

. De Synode besluit om voor Dr. Wielengaeen secundus te kie
zen· Als zood.nig wordt Rev. W. Heynsheuoemd. 

ARTIKEL LIX. 

De Synode beslnit: 
a. Om Dr. Wielenga te beroepen voor den~ tijd,Vfl.ll zes-jaren, 

op een-jaarlijksch salaris v_an $1300. 
b. Indien de primus bed.ukt, de secundus op dezeIfde voor· 

waarden zal beroepen worden. 

ARTIKEL LX. 
\ 

Betreffende de 'vraag, 'hoe te handelert met Dr. Janssen, indren 
. 'hij :~e benoeming aanneemt,· daar hij dan weI als professor; maar 
niet als Diena.r des Woords optreden kan, wordt besloten, dit ter 

·lafel te leggen tot de volgende Synode. 

ARTIKEL LXI. 

Besloten, om de professoren Van den Bosch en Kuiper tegen· 
het vastgestelde salaris te benoemen voor den .tijd van ;zes jaren. 
(Zie Art. XXXIX, V3;) 

ARTIKEL LXII. 

Door de Comm. van Prae·advies vooqte Theol. School (afd. 
VI. punt I) worden de door de Classes benoemde Curatoreo·ter . /",' \ 

approbatie aan de Synode voorgesteld. Ze zijn voor: . 
Grand Rapids W(:st: Pril11i-Rev~ P. Ekster voor ·vier jaar; 

Rev.W. R. Smidt voor /twee j~ar. Secllndi-Rev. J. W .. Brink 
voor vier jaar; .Rev. J. Noordewier yoor twee jaar. 

Grand Rapids Oos!: Primi-Rev. L. J. Hulst voor vier jaar; .. 
Rev.J. Groellvoor twee jaar. Seclllldi~Rev. H. M. VanderPloeg 
,voor: vier ja'ar; Rev. 1'. Van _der Ark voor twee jaar. 

Holland: Primi-Rev.'A. Keizer voor vIer jaar; Rev. K.-Van'· 
Goor v~~r tw~e jaar; '- Secundi-Rev; 1~ B.-Hoekstra voor vier jaar; 
Rev. H. Van Hoogen voor twee ja5U". . 

Muskegon: Primi-Rev. H. W~lkotten voor viet- jaar; <Rev. 
G. D. De Jong voor twee jaar. Secundi-Rev.J. Manni. voor vler 
jaar; Rev. R. L. Haan voor twee jaar. 
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Primi-Rev. J. Wijngaarden voor vier jaar; Rev. E. 
voor twee jaar. Secundi-Rev. -J. Smitter voor vier jaar; 

1. Van DeUen voor twee jaar. 

Oost-Ftiesland: Primi-Rev. J. Timmermann voor vier j:,larj 
J. H. Schultz voor twee jaar. Secundi-Rev. G. Hafker voor 

jaar; Rev. C. Bode voor twee jaar. 

Illinois: Primi-Rev. W. Heyns voor vier jaar; Rev. ·K. Kui
voor twee jaar. Secundi-Rev. J. Groeneveld voor vier jaar; 

P. Van Vliet voor twee jaar. 

Primi-Rev. F. Doezema voor vier jaar; Rev. E. 
den Berge voor twee jaar. Secundi-Rev. J. M. Remein -Yoor 
j aar j Rev. P. Kosten voor twee jaar. 

Hackensack: Primi-Rev. J. C.' Voorhis voor vier jaar; Re\'. 
A. Westervelt voor twee jaar. Secunc;li -Rev. J. F. Van Honten 

vier jaar; Rev. K. Poppen v'oor twee jaar. 

Hieraan worden nog door de Synode toegevoegd Ond. S. S. 
rv:,w,a en Hon. J. W. Garvelink. 

ARTIKEL LXIII. 

Aan de orde wordt geste1d het lezen der Reglemel)ten voor 
Theol. . School en voor het Curatoiium, die beide met enkele ver

,and"rirlgen goedgekenrd worden. (Bijlagen XIII en XIV.) 

ARTIKEL LXIV. 

Gelezen en goedgekeurd wordt de Resolutie val) rouwbe
(zie Art. IX) aldusluidende: 

Bij hare samenkomst denkt de Synode onwillekeurig aan .de 
bn)ed:en;, die ons sedert de laatst gehonden vergadering door den 

ontvielen: den emeritus-predikant K. Kreulen, en den jeugdi
gen nog maar pas in den wijngaard des Heeren uitgestooten predi
kant W. Veenstra. Inzonderheid het afs,terven van laatstgenoem
den breeder, die slechts zeveu maanden der gemeente te Zutphen, 

mocht dielleu, en van een liefhebbende gade met zes kinde
ten werd losgescheurd, stemt tot weemoed en innige deelneming. 
B,es,'{f"u(le echter, dat de ,Heere regee,rt,'"zeodat geen haar van ons 
hoofd valt zander zijnen wil, endat de Heere ens niet noodig heeft 

zijnen heiligen tempel te bonwen, en bovendien, dat de broeders 
ontsliepen in de hope des eeuwigen levens, .zoo wenscht de Synode 
met diepeu ootmoed het doen des Heeren te eerbiedigen, met de 

dat de Heere genade moge verleenen, om het groote voorrecht 



VAN 'DE CHR. GER. KERR 3' 

te 'waardeeren, dat wij nog mede~rbeiders mogen zijn in deze beclee·,' 
ling; dat wij wakende en biddende mogen werken ferwijl het dag 
is, 'eer de'nacht komt daar niemand werken kan; en dat tevens aan 
de bedroefde betrekkingen gegeven worde den Heere in:dezen weg , 
van be,zoekil1g en beproeving ~e kennen, opdat Hij hare-paden mage 
recht maker.. 

ARTIKEL LXV. 

Behandeling van enkele artikelell uit de A,cta van 1900, waarop 
deze Synode terug diende te komen: (Zie Art. XXI.) 

I. Art. XV b, later geschrapt, (zi, Acta IgOO, art. XCIX, 
'sectieI8, alinea 3). 

2. Art. XV, ~e,tter c, punt I, -is uitgevoerd; pok punt 2 is u~t .. 
gevoerd. 

3. Art. XXV, pag. 18, lett: a en b. Hierop wordt niets geant
waord. 

Deze opwekking blijft natuurlijk van kracht.. 
4. Art. XXVII, lett. b, er wordt verwezen naar pag. 22, .. 

punt 2. 

N aar aanleiding van dit artikel wordt besloten: 
a. dat de Comm. naar Fulton schriftelijk haar rapport indiene, 

en 
b. Rev. G. W'estenberg te telegrapheeren, dat hij morgen het 

rapport meebrenge. Dit wordt opgedragen aan de broeders H. Van 
Hoogen en J. Timmermann. 

ARTIKEL LXVI. 

Deze zitting wordt door Oud. Je Meeter met dankzegging ge
sloten. 

. ZEVENDE ZITTING. 
Dinsdagvoormiddag, 24 Juni. 

ARTIKEL LXVII. 

Rev. P.Ekster laatzingen Ps. II9:53, en opent met gebed._· 

ARTIKEL LXVIII. 

De jreselZtielijst. wordt gelezen. Ond. Alberda isniet tegen
woordig. 
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ARTIKELLXIX. 

De ;'otulen der vorige zitting' worden gelez;,n en goedgekenrd;' 

ARTIKEL LXX. / 

Aan de orde' wordt gesteld het Rapport van den Board der 
dat gelezen wordt door zijnen scriba, ,Rev. Beets. 

Het, w6rdt aaDgen~meri,.en zal in de Bijlagen,worden geplaatst. 
(Bijlage IV.) 

Over de voorstellen I tot 5 van den Board 'ontstaat 'eeu vrij 
discussie. Eindelijk worden ze door de Synode goedge-

ARTIKEL LXXI., 

De broeders E. Breen en P. Ekster worden voor de avondzit· 
ting geexcuseerd, daar' ze in Grand Rapids heden avond eene ver

het belang:, van Bethesda moeten bijwonen. 

ARTIKEL LXXII.. 

Deze zitting wordt door Ond. J. B. Hulst met dankzegging 
geslot~n. 

ACHTSTE ZITTING. 
Dinsdagavond. 

ARTIKEL LXXIII. 

Rev. J. A. 'Westervelt opent deze zitting met gebed: 

ARTIKEL LXXIV. 

Aande Synode wordt voorgesteld Rev. R. W. Chesnut, Ph. D;, 
afgevaardigde vau de General Synod of the Reformed Presbyterian 
Church. Zijn credentiebrief wordt gele,en, en de Vergadering be
sluit, hem terstond gelegenheid tot spreker te gevel!. 

ARTIKEL LXXV. 

Vooraf dee1t Rev. H. Van der Werp nag mede, dat hij als af
gevaardigde onzer Kerk de Synode van de bovengenoemde Kerk 
heef! bezocht, en hartelijk en broederlijk is ontvangen. • 

Voor kennisgeving aaI;1genome}f. 
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ARTIKEL LXXVI. 

Dr. R. IV, Chesnut. spreekt nn ongeveer als volgt: 
Mr. President en Christeli.fke B,roederen/ 

Ik zie hier zoovelen vaor lllij, die ik llooit te voren olltmoette_ 
Djt maakt mij in uw llliddt:::n e~n weinig schnchter. Die onbekend
heid zon -aanleiding kunnen?geven, dat mijn spreken niet recht be.:. 
grepen wordt. ·Ik moet bt:tuigen, dat mijn eerste ontvangst zeer 
vriendelijk is geweest. Eenige bekeudheid !rebben we met Rev: 
Van der Werp van Cincinnati. die het vorige jaar uw afgevaardigde 
was op onze Synode, en toen een uitnemende toespraak heeft gehou
den, de beste, zoo !reb ik gezegd, die op de Synode gehouden is. 

N u ~een en ander doet mij in het vriendelijk Holland reeds een 
weinig te huis zijn. ' 

Wij moestel1 als christenen meer samen komen. ~'ij behooren 
saam. Wii 7.ouden daardoor meer en gemakkelijker met elkander 
bekend wo~rden. Wij moeten elkander in het aangezicht zien met 
de uitdrukking van toegenegenheid en broeder~in op het gelaat. 

Reeds stelde ik omtrent n eenig onderzoek in. Niet ~na~r uwe 
_ K~ik zoozeer. maar naar de wijze waarop gij llwe kinderen onder

wijst. En dat beviel me. Ik moet u daaromtrent mijn complement 
niakell. Ik sprak met een uwer leeraren daarover, en bell1erkte, 
hoe' gij van uwe ledel1 kennisse der Waarheid vraagt. Dit is ook 
flloodig, daar er een neiging bestaat in Christus kerken vll1menschen 
tot de kerk toe te laten, die niet weten wat ze doen. 

Met de' geschiedenis uwer kerk ben ik niet zoo van nabij be- ' 
kend. Maar dit kan ik toch zeggen, dat gij met ons nauw verwant 
zijt, wat leer en practijk aangaat. Wij, h.v. staan er -strict op, dat 
,er aIleen psalmen bij den openbaren godsdienst zullen gebruikt wor
den. En daar ik hiervan zelf een groote voorstander ben, be'del het 
me, toen ik u nit volle borst de psalmell hoorde aanheffen, waarvan 
ik de \~.roorden weI niet verstond; maar waarvan toch de volle melo
dieuse toon indruk op mij maakte. 

Een andere zaak waarin wij overeenstelllmen betreft de met 
eede verbmiden- geheime genootschappell'. Ik behoef daar niet zoo:
veel van te zt:ggen, daar ook uw tijd kostelijk is. We kunnen daar
in niet spoedig te strict wezen. Sommigen meenen, dat we ill die 
zaak te streng zijn. Doch wat de H. Schrift veroordeelt, mogen 
wij lliet in bescherming nemen. Het is, zooals een Leeraar et'ller 
Methodi&tenKerk eens zeide: "Wat de Bijbelleert, moeten ook wij 
belijdeH." Zoo is het. ~lij rnoeten blijven bij de waarheid der H. 
Schrift. 

Vervolgel1,s,illag ik op1l1erkell, ciat wij ook in de Leer, eens zijn. 
Met uwen Catechismns ben ik niet in bijzonderheden bekelld, toch 
weet ik er iets van. Wij hebhen, gelijk 11 bekend zal zijn, ook on .. 
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zen, en we,~ zeer schoonen,CatechismllS van Westminster. Iedere,'ge~ 
legenheid neem ik waar, om -door pre~diking ell lezing den inhoud 
daflf-yan bekend te maken, -geloQvende, dat men ni'et alleen practisch 
piedikell moet, maar ook kennisse der Waarheid onder de menschen' . 
beboort te brengen. Het Woord Gods prediken, is practisch predi
ken. Dat \Voord geldt niet alleen voor de toekomst, maar oak voor 
dit leven. " . 

We hopen, waar we zoo nauw vereenigd zijll, dat gij eell. per
soon uit uw 'midden zult afvaardigen naar cnze Synode, opdat de 
aanvankelijke kennismaking voortgezet worde, en daardoor weder":' 
keerig ,de banden versterkt en de broederschap verhoogd. 
. Ouze Svnode benoemde eene Comm. 0111 nauwere kennismaking 

met andere Kerken te verkrijgen. 'Laat ook ttwe Synode een~ 
Comill. ,benoemen, die met de onze over toenadering handele. 

Ik kan cetuigeu, dat het de wensch onzer. SYliode is, dat gij 
een a£gevaardigde zendt. Wij zijn weI geen groot lichaam. we zij'il 
klein. Maar we' staan voor' ons -beginsel. Daardoor hebben we 
zelfs leden verloren. De menschen willen we zullen dit en dat toe
geven. Doch,met God kunnen we staan. Nu. kunt ge een.a£ge
vaardigde- zenden, hij zal met open arrnen ontvangen worden. En 
.kunt ge eene Comm. benoemen. om met 0115 te onderhandelen over 
nadere 'vereeniging.· dat zalops zeer welkom zijn. .'Ne zijn echter 
in dit opzicht e'en weinig schuw. We stell ell geen groo~ ,vertrou
wen in door overhaasting- gp.sIoten huwelijken. Daarom bt::hooren 
we elkander eerst goed te verstaan. Dan kunnei;1 we samen' ook 
beter Ps. '33 aanheffen. ' 

Gij zijt uit ,lIoIlan:! gekomen, en hebt de leerder Vacleren naar 
hier overgEplant. 't Is niijn wensch, dat ge bij die leer blijft, en er 
voor strijdt. . 

Wij zijn uit Schotland, en hebben OnS hier mede gevestigd. 
Mage de tijd komen, dat we een worden .. Tijd en'taal mogen ons 
niet gescheiden doen blijven. Brenge de Cjuistelijke liefde onS5a
men, om, wat we gelooven, ook in prqctijk te brengen. 

En wat ook gebeure. we moeten bij de Waarheid blijven. ver
trbu,~";ende, door Christus kracht bekwaam te zijn am van Hem te 
getuigen. In onzen tijd van wereldschgezindheid. is dat zoo zeer 
noodig. Daarom moe ten we onze beginselen vasthouden, en daar
vaor -leven en strijden. 

Ais ik straks tertiggekeerd hen, zal ik mijn volk verteIlen, dat 
ik in uw midden was, en met groote vrlendelijkheid ontvangen 
werd. 

am u in de gelegenhE;id teo stellen lladere kennis van anzetl at-' 
heid teo nemen •. zal ik enkele nomnters van een blaq presenteeren, 
dat door anze Kerk uitgegeveti wordt. Ook zal dat, op aanvrage, 
kosteloos worden toegezonden. Dit blad, The Reformed Presbyleri-
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an'J,ritness a1?d Missionary Advocate geheeten',-kan dielJen om·e~nigs~ 
I'.ins,meer ~et ~ns bekend te worden.- ' . 

De 'Praeses spreekt hem een hartelijk woord van dank 'toe, hem 
en zijn Kerk 's Heeren zegen toewens'chende. ' 

ARTIKEL LXXVII, 

De Synode beslnit om Dr. T¥ielenxa per telegram met zijlle be
noeming in' kennis te stellen. Dit wordt opgedragen aan E.ey-. -H., 
Beet's en Prof: F. M:' Ten Hoor. 

ARTIKEL LXXVIII. 

Vervolg van llet Rapport ,der f-jeidenzending (zie Art. LXX.) 
De verdere voorstepen van 9-en Board dier Zending 'worden in 

bespreking gebracht en, na aangebrachte wijzigingen, goedgekeurd, 
zooals rubriek V van het rapport ze geeft te lezen in Bijlage IV. 

ARTIKEL LXXIX. 

',Nu wordt het Reglemeot Voor den Board der f-jei,denzeo
ding gelezen. Enkele veranderingen worden aangebracht door de 
Sy'n:oQ.e. Aan Art.. 3 moet toegevoegd worden: "en in gehoorzaaUl~ 
liejdaan het bevel van den Heer der gemeente: predikt hetEvan-

, gelie.'aan alle creaturen." 
Art. 5 ~oet qus gelezen: "de Board, bestaande uit een Depu

taat van iedere -Classis, kieze uit zijn midden het Moderamen, ter- . 
wijl de Penningmeester van den Board ·d()or de Synode beno~tt1d 
wordt.', 

Nu wordt het Reglement in zijn gehee! goedgekenrd, en zal iu 
'.e.e Bijlagen worden opgenomen. met inachtneming van den wensch 
<les Boards, om het z60 op te nemen, dat het gemakkelijk acht~r 

onze Algemeene Bepalingen kan worden ingevoegd. (Bijlage XV.) 

ARTIKEL ,LXXX. 

Vervolg van de behandeling der Artt. uit de A~ta van '900. 
5. Art. XXVII, lett. e. Het rapport over de Unions is ge

,reed, en zallater gelezen worden. 
6. Art. XXVII, lett . .I, alinea 2-~wordt toegepast.' 
7.; Art. LIV. Rev. H. Beets zegt, dat hij aileen naar Cl. 

_Hack~nsack ging. De beide anderen werden verhinderd .. Hij ver~ 
kJaart, daar toen_ niets te hebben kunnen, doen; maar d~t ,later, d~, 

, zaak in goede orde is gekomen. 
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8. Art. LXVI, lett. p, in verband met Artt. LXXIII en 
eXiI!. Commissie in zake Sheboygan. Het Rapport die,. Comm. 
wordt gelezen en goedgekeurd. De korte- inhoud daarvan komt 
hierop neder: 

De Comm. naar Sheboygan, Wise. (Art. CXV, Act~ 1900) vol
deed aan haar opdracht op 24 Juli, 1900. Zij sprak eerst met den 
Kerkeraad te Oostburg, en vergaderde toen in de kerk te Sheboy
gan. De netnlen van Kerkeraad en Classis a;;mgaande deze moeite, 
alsmede daarop betrekking hebbende stukken ingezien en gelezen. 
De Kerkeraad van Sheboygan, alsmede Ds .. De Lange en jufvrouw 
worden gehoord en ondervraagd. N a alles overwogen te hebbe~) 
worden d~ volgende besluiten genQmeil: 

Broeder Palenstein behoort opgenomen te worden in de ge
nleente, a1-=; de voorstelling aangaande, hem recht is, 'dat niet hij 
maar zijne VrQll W de ooriaak van hunne verwijdering is, gelijk de 
Comm. voorgesteld werd. Tusschen Palenstein ,en zijn vrOllW ant· 
stand verwijdering, 'v~ardoor de-eerste voor zijn -lidmaatschap be
dankte. Later weer ,verzoening en:hereeniging. Spoedig, hierop 

"ging de vronw hem verlaten. Zijlle herhaalde paging en tot verzoe·
ning en hereeniging leidden tot niets. De, Kerkera&d weigerde 
hem weer op te nemen, oordeelende zijn toestand nag te zijn als bij 
de eerste verwijdering. De Comm. oordeelc1e zoo niet, en adviseer
dedaarom tot zijne opneming. 

II. Advies der Comm. aan den Kerkeraad am de :attesten van 
personen nit de Gereformeerde Kerken in Nederland 'aan te ,nemen, 
dewijl de Comm. oordeelt, dat de grond waarop de Kerkeraad de-. 
zelve weigerde, niet recht is, n.1. om gedurende de.bestaande moeie
lijkheden geen nieuwe leden aan te nemen. 

III. In zake den gemeentelijken toestand te Sheboygan komt 
de COD;lm. tot deze conc1usie: 

1. Weder"zijdsche schuldbelijdellis 'van Kerkeraad, ,gemeente 
en leeraar. am red ell: 

- a. de Kerkeraad de zwakheden en gebreken van Ds. De Lan
ge aan' zekere onwelwillendheid heeft toegeschreven; 

b. _wat van den Kerk~raad is gezegd, onder letter a, kan oak 
van de gemeente gezegd worden. 

c. Ds. De Lange heeft tegenover Kerkeraad en gemeente zijn 
persoonlijk vermoeden soms aangemerkt als 1:?ewezen feit. 

2. Er waren geene overwegellde grollden am tot outbinding 
van Ds. De Lange over te gaan. Evenwel is de toestand, z60 blij

- vende, ,onhotidbaar. De Comm. belooft een pnging aan te wenden, 
om Ds. De Lange een anderen werkkring te bezorgen, mits de ge-
meente zich verbillde: -. " 
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a. De subsidie uit de kas der 1nwendige Zending tot de vol
gende Synode itf te staan aan Ds. De Lange. 

b. . Achterstal1ig traktement aan te zuiveren tot Sept. I, 1900. 

c. Bij vertrek van Ds. De .Lange hem $25 reiskosten nit te kee-
ren. 

De gronden hiervoor zijn: 
a. In leer noch leven had de leeraar zich schorsing of ontbin

ding waardig gemaakt. Oak de Kerkeraad kan niet nit zijn al!lpt 
gezet worden. , '. : 

b. Evenwel, door den gespannen toestand is het niet raadzaam 
dat Ds. De Lange er langer blijve, daar er oak geen nitzicht op be
terschap is. 

c. De Comm. oordee1de, dat de finantieele zijde :het bilIijkst in 
de drie genoemde stipulatien uitgedrukt is. 

, , Leeraar en Kerkeraad namen met deze schikking genoegen, 
en -reikten elkander de broederhatid. ' 
. Ook besloten, clat de gemeente zal samell komen, onder leid~.ng' 

van Ds. M. Borduin en een zijner onderlingen, om mede schuld te 
belijden. . 

Tot de belofte am Ds. De Lange te verplaatsen, was de Camm. 
gekomen, door een wenk van sommige broeders nit Classis Illinois, 

,die:--,meenden, dat Vesper, Wisc.wel genegenzouzijn .. om Ds. De 
Lange te beroepen, indien zij $200 ondersteuning ijit de 'lnw. -Zen
dingskas kon ontvangen. Maar er was nag geen roeping uitge
bracht. ;Os. De long n~emt op zich Vespervoor $200 's jaars bij de 

, Co:nm. aan te bevelen tot de volgende S.ynode. Daaroru besioten: 
a. De Comm. van Inw. Zending te verzoekeno~$2oo,'S jaars 

ter vergoeding voor zendingsarbeid van Ds. Oe Lange te Vesper. 
b.. ,De Class. Illinois sta in voor'$50 's jaars vonr Ds. De Lange. 
c. Oak de Syn. sta in voar $50 vaor Ds. De Llnge tot de,_ val

gende Synode. 
Ds. De Lange betuigt hiermede zijn instemming. 
Ds. M. Borduin zou hierover met Vesper correspondeeren. 

ARTIKEL LXXXI. 

Ot1~. P .. Heeres sinit deze zitting met dankzeggj'ng . 

. NEGENDE ZITTING. 
Woensdagvoormiddag, 25 Juni. 

AR'I'IKEI, LXXXII. 

Rev. J. 1. Fle~ laat zingen Ps. 68:I3, en opent d;!ze zittfng-met 
gebed. 
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ARTIKEL LXXXIII. 

De presenlielijst wordt gelezen. Aile leden der, Synode zijn 
tegenwoordig. 

ARTIKEL LXXXIV, 

De notulen van Juni 24 worden gelezen en.goedgekeurd. 

ARTIKEL LXXXV . 

.. Rev; G; Hoeksema neemt zitting als sec. voor" Rev. A. Keizer" 
die meer zi-jn aandacht aan het rapport voor De 'Ulacltter 'wehscht 
te wijden.'. Hij ontvangt zitting met adviseerende stem. 

ARTIKEL LXXXVI. 

Voorstel II van den Board der. Heidenzending wordt aan de 
orde gesteld, en Hon. J. W. Garvelink wordt door de Synode bij 
acclamatie herbenoemd als Penningmeester voor dien Board. 

ARTIKEL LXXXVII. 

Voor,stel 13 van den Board der ,Hei,penzending worp.t in 1?ehan. 
de1ing genomen. n.1. de approbatie door de Synode van de Deputa

der Classes voor den' Board. Ze zijri als voIgt: 

. Rev. E. Breeh voor Classis Iowa. 
Rev~ C. Bode voor Classis Oostfriesland, 

'Rev.,.J:I. van der Werp voor Classis Illinois. 
Rev. J. H. Vos VDor Classis Holland. 
Rev. I:I. \Valkotten voor Classis Muskegon. 
Rev. F. Doezema voor Classis Hudson. 
Rev. J. A. Westervelt voor Classis Hackensack. 
Rev. H. M, Van der Ploeg v09r Classis Grand Rapids Oost. 
Rev. H. Beets voor Class;s Grand Rapids West. 
De SynOde keurt.deze voordracht goed. 

ARTIKEL LXXXVIII. 

Naar aanleiding'eener vraag, in verballd met de approbatie in 
het vorig art. vermeld. n,1. of de Synode het recht heeft. de door de 
,Cla";e,, gemaakte vocirdracht van Deputaten al of niet te verw~r
pen, wordt uitgespro'ken: de Synode approbeert de benoemingen der 

tenzij er kerkrechtelijke of staatsiechtelijke ~ezwaren: zijn .. 
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ARTIKEL LXXXIX. 

De Comm. voor Protesten en Varia (Rubr. XIV en Xv, 
Agenda) rapporteert, bij mande van Rev. J. Smitter, aangaande een 
Protest van.eenige leden clef gemeente Ch~:velandJ West Side, ,t'egeri 
een besluit der Classis Grand Rapids Qost ' 

Het rapport luidt aldus: 

Uwe Comm. heeft aan de Synode tot inlichting iUE:de te deelell; 
dat er thans in Clevehind, \\1. Z., twee'- zoogenaamde kerkeraden 
met hUl) aanhang zijn, die afzonderlijk< vt"rgaderen, en vijandelijk 
tegE::DOVtT elkaar staan. . 

Bij uwe Camm. kwamen drie bdeven ter-tafeI. 
. I Een prott"-st van hen. die zich noemen- den auden Kerke~ 

raaci, tegen de handelwijze en besluiten van Classis Grand Rapids 
,Oost. in zake de kwestit:: C'eveland . 

2. Een brief waarin de geschiedenis aldaar in het kart g'egeveu 
word!. 

3. Een verzQ'ek,.van den ke~keraadJ v,an Cleveland Oostzij, 
ani de pr()testeerende leden te steunen. 
, Uwe Comm. is vall oordeel" dat alhoewel b~ide kerkeraden al
daat zich de wettige vt:;-rgadering noemen, geen van heide, zooals 
ze thans staan, dienen mag. De oude niet wegens ontrouw; de 
nieuwe niet, wijl hi-j nimmer wettig is -gekozen. 

De Class. Grand Rapids Oost ZOllG reeds eene Comm., naar 
Cleveland., Westzij, en het rapport d:er Comlll. werd door die_ Clas-
sis aangenomen. -

Uwe ·Comm.' kan' 7ich eehter. niet bij-dat besluit neerleggen, 
daar he}' haar voorkomt, dat de nieuwe Kerkeraad pief in zijn ambt 
had moeten bestendigd worden ' 

Uwe '-Comm oordeelt hefraadzaam, wegetls de groote verwar· 
ril?g, en de voor ons vele moeilijk te begrijpen omstandigheden, am 
eene Synodale Comm. derwaarts te zenden, met last en macht oin te 
handelen, 
- Zij stdt als C0111l11. voor de leeraren H. Van Hoogen en G, De' 
Jong en ouderling S, Dekker. 

Dit rapport wordt aangenomen en goedgekeurd. 

ARTIKEL XC 

De Comm. naar Fulton, Ill. (zie art. CXV,8,'Acta 1900)., 
, hrengt rapport uit door haren scriba, Rev. G. Westenber'g (zie,art. 

LXV, 4). 
Het 'wdr~t, aangenomen e'n goedgekeurd. ,De, kode inholl,d 

luidt aldus: 
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De Comm.vergaderdeinde kerk teFulton,Ill., 14Aug., 1900. 
De betrokken partijen waren tegenwoordig en werden gehoord,. 
Beide partijen hadden schuld, bekenden zulks, en verzoenden met 
elkander, welke verzoening in de gemeente zou afgekondigd wor:' 
den. Tot meerdere bestendiging der gesloten verzoening ondertee~ 
kenJen beide partljen een door de Comm. voorgesteld Compro~ 
mis, dat ook in de no.tule~ des Kerkeraads zou opgenomen worden. 

ARTIKEL XCI. 

Het rapport van de afgevaardigden naar de SYll. det U. P. 
Church (zieart. CXV, D, Acta Ig00) wordt gelezen en goedge
keurd. Het luidt verkort; aldus: 

Den 22sten ¥ei 1 1901 bezochtetl,ze de Syn. der U. P. Church, 
vergaderd te Des Moines, Iowa. Zij werden recht hartelijk olltvan
gen en verkeerden met -genoegen in het midden dier, broederen. 
Uit het verslag van den afgeva~rdigde dier kerk naar Ollze Synode 
'Van 1900, bleek dat het taalverschil -hem hinderde am volkomen 
juist'te vatten wat,ollze v.erhOltding tal hen was,'en in welke be
trekking wij tot hen 'wenschten te kamen. Hij meende, dat wij 
voor eelle corporatieve vereeniging in de toekomst niet ongenegen 
iouden wezen. 

Tijdens deze broeders de Synode der U. P. Church bijwoon
den, ,werd er gehandeld over revisie van Art. XV of the Testimo
ny, waarin over geheip.le genootschappell gehandeld wordt. Stemmen 
voor en tegen revisie gingen op Zij, die er voor waren, wilden de 
.Kerk aangemerkt hebben als eel;} -leerschool, waarin dan de leden 
van geheime genootschappen kOllden worden "opgenomel1_en ol1der
weien, om ze daardoa:r van de loge af te manen.De anderen ste1den, 
t~recht, dit onderwijs lloodzakelijk voorop. Deze wilden van dat 
sodrt schoolstelsel niet welell. Eerst'onderwijzen,' dan dlscipelen 
maken, dat is de regel van den Koning der Kerk. ' 

De eindbeslissing was, dat Art. XV van kracht bleef geamen
deerd met eene l1adere omschrijving, o~ het aloude standpunt,der 
Ke:rk meer duidelijk te laten uitkomen. 

Ret werd hun vergund ruim een, vol unr het woord tot de Syn. 
te richten. De Praes. der Syn. sprak hun recht hartelijk toe, en 
gaf hun den liefdegroet aan onze Synode mec. 

,1 Indien hun als afgevaardigden gevraag,d werd wat te del1ken 
omtrent padere vereeniging ulet de U. P. Church, dan zou hun ant
waord zijn: "Laat het bij Kerkelijke Conespondent,i,e blijven." 

ARTIKEL XCII. 

Reeds in de vorige zitting werd Mn de. Synode Yo}rgesteld 
liev. $. H. McNeel, van -C_hesley, Ontario, Canada, wien nu gelegen_~ 
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heidgegeven wordt de Synode toe te spreken. Hij doet dat onge
veer aIs voIgt: 

Mr. President, Vader.s en Broeders! 
Ik verschijn in uw midden als afgevaardigde van de ,.Associate 

Presbyte1ian Clzurdl," en heb niet aIleen de groete onzer Kerk ute 
brengen, .. maar ook uit te spreken, dat wij met u sympathiseeren in 
h~t werk des Heeren, en'- wenschen p toe, dat ge met moed in dat 
werk moogt voortgaan. Het spijt me"datik mij in uwe taa1 niet 
kan uitdrukken. Ik heb die niet ge1eerrl, en zal mij .dus met een~ . 
voudig Amerikaansch moeten behf'lpen. Hoewel wij in yolk en 
taa1 verschilleo, zijn wij toch een in gedachten en gevoe1ens. Een 

. zijn we in hoop, in de leer der verzoening door Christus, in de 
krachtige. werking des H. Geestes tot verande~iJ;lg en vernieuwing. 
Wij gelooven in een God, een zaligheid door het geloof in Christ us; 
een H. Geest, een Kerk, een Doop. Wij leven kerkelijk geschei
den, maar wat ons scheidt vloeit vooral uit onkunde, en vooroordee· 
len misschien. Eenmaal wordt tach dit alles weggenomen, als de 
geheiligde gemeen te van Christus voor den troon des Allerhoogsten 
zal'sfaan. ' 

Vervolgens een en ander over onze Kerk. Wij wen!Ochen: te 
staan bij en te strijden voor de hooge beginselen, zooals Gods 
Woord OilS die openbaart Daarvoor streed oak de ~erk van Schot
'land in vroeger tijden, en wij volgen haar daarin na. Ooze Kerk 
hier staat nog bij de beginselen onzer Vaderen, die 511ist am wille 
van dwalingen in leer en leven, zich in het Vaderland van de be
staande Kerk losmaakten. Om God naar hun geweteu vrij te kun
nen dienen, dachten ze er .aan zich in 'Amerika te vestigen,' en zon:
den ze in 1753 hun zendelingen naar Pellnsylvanie. Na hier v,astell 
voet gekregen te hebben en gevestigd te zijn, werd in I'782 eene 
vereeniging getroffen tusschen de Reformed Presbytery en de Ass9-
date Presbyteries of New York en Pennsylvanie, vormende de As~ 
sod ate Ref. Presbyterian Church. Twee leeraars van de Associate 
Presbytery of Pennsylvanie en een groot getal leden, weigerden in 
deze vereelliging mee te doen, dit beschouwende als een~ afw,ijking 
van de beginselen der Associate Church, en bleven bestaan als de 
Presbytery of Pennsylvanie. Zij breidde zich suel nit, en werd in 
I80I ingedeeld in vie'r,Presbyteries (Classes), vormellde de'AssoCi
ate Synod. ZooweI de Associate Synod als de Associate Ref. Synod 
breidden,zich snel uit, en in 184<? werden de eerste pogingen totver
eenigirig aangewend, die in 1858 tot stand kwam, onder den 'naalll 
van United Presbyterian Church. Negen Ieeraren protesteerden 
hiertegell, en weigerdell mede te gaan, alzoo voortzettende de Asso
ciate Synod, welke tot nu toe hare jaarIijksche vergaderingel1 'houdt. 
De hoofdbezwaren tegen genoemde vereeniging- waren de rekkelijke 
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voorwaarden waarop ze tot stand ,was gekomell, rle, dubbelzin'nig:' ' 
heid van sommige artikelen in de basis van vereeniging, en de-bij
zondere verdraagzaamheid waarin de Vereelligings-acte opgesteid 
was. ,Onze. Vaderen beschouwden die .,verdraagzaamheids-voo'r
waarde," ais practisch de ondergeschikte standaards van-de United 
Church waardeloos makende, en· de deur openende voor dwaling en 
afwijking in de practijk. Veertig jaren zijll sinds heengegaan. En 
deze hebben-de voorzeggillgen van de eerst-,prolesteerenden vervuld, 
zoodat wij heden ten,dage, zelfs-meer dan toen, redenen 'hehben,om·; 
op onszel ven te 5taan 

Sirids r858 is de Associate Church ni'et sterk vooruit gegaan. 
Enkele gemeent~n zijn er bij gekomen, het 'getal1eeraars is toegeno
men, een Theol. Seminary werd opgericht. Met de Schotsche Se
ced~rs (afgescheidenen) Werkell' we samen op het gebied der zeu
ding, terwijl de Inwend. Zen ding geens·,dns verwaarloosd wordt. 

Omtrent onze leer zijn we vee! aan Nederland verschuldigd. 
De 'Dogmatiek van a Marck wordt onzen stu'dentel1jaren lang on
derweZf:n en -hun geraden \~litsius' "Over de Verbonden" te' lezen~ 
en ,eene Verklaring van den Heidelbergschen Catechismus. Wij 
strijden samen tegen het ArminianH,me, 'en ~rkennen Gods Woord 
"als den eenigen regel-van-geloof en leven. Onze geschreven belij
denis wenschen we, als eischende een wer:kzaam geloof, in toepas
sing te brengen. Onze leden moeten met dezelve hunne in stemming 
betuigen. 

Nu -jets aal1gaande de praclijk. Ol~ze predikillg heeft ten doel 
het volk bij de Waarheid te' houden_ Daarom prediken wij ook 
over de pr'edi:stinatie, de bijzondere verzoening in Christus., et{' de 
kraehtdadige onwederstanddijke werking des H. Geestes in de har
ten van zpndarell. 

Avondm,aal vieren we ,driemaal 's jaars. Vrijdags daarvoor 
houden we,een vast- en boetedag; ZaterdaK wordt als voorbereiding 
aahgewend. en Maa~dag na het Avondmaal wordt als dankstond 
gehouden_ Alleen per,sonen in volle gemeenschap worden tot. het 
Avondmaal toegelaten, en leden van andere kerken geheel.uitgeslo~ 
ten. ' 

Onze predikstoelen staan voor geen -andere leeraars open_ WeI 
erkennen we hen, die het z·uiver Evangelie brengen,','als leeraars; 
maar we wensche,n tegen, in,me,nging van vreemde leeringfll te wa-, 
ken. 

Tot den Heiligen Doop worden toegelaten kinderen v~n Guders, 
van wie een of beide belijdenis deden van hun geloof, en deze ge

'jdoopten.worden als kinderen der kerk heschotlwd en behandel~. 
, ' In 'mIs' kerkelijk gezang gebruiken we alleen psahlien, , ~ns 

streng ,:,"an iets anders.onthoudend.- Zelfs weigeren \\'e in-andere" 
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khkel.l te prediken, indien men daar gezang hehalve-de psalmen be~· 
geert, 

Ons volk voorziet in de stoffelijke behoelten der kerkdoor vrij
willige bijdragen, Bepaalde londsen hebben wij niet. 
, Feestdagen worden door ons niet onderhouden .. Slechts enkele 

vastendagen, als genoemd is, en, een ja~rlijks~hen Dankdag vieren 
we. 

Wij zijn tegen geheime genootschappen, en ik·durf zeggen, dat 
Ieden daarvan in onze Kerk njet gedultl won;len. 

Voort~ oDze tijden zijn ernstig, _en-er is donkerheid in de Kerk. 
Allerlei richtilJgen woelen rond in .kerk en land en in de Christen
heid. Al de Kerken' klagen over .zorgeloosheid, zondelust en we
reldzin.. Inderdaad we beleven treurige tijden. Daarom hebben 
we elkander wakker te houdeu, en te waken tegen verkeerde' invloe
den. "Het is het algemeene gevoe1t:n,.dat er behoefte bestaat-aan de 
werking des H. Geestes. Daarom wordt gebeden. En de Heere 
heeft beloold, dat Hij dien Geest van den Vader wil schenl>en. 
Wa~rom aanschouwen we niet- de verhooring dier gebeden? Er is ~ 
gebrek in de prediking en -in de H1ivere voorstelling der waarheid. 
0,. we moeten samen'-voor God onze zan den belijdeni dan is er h.erle:
ving, te wachten. En als dan de-vijand aankomt als' een stroom, zal 
de'--Geest des Heeren er;de banier tegen oprichten. 

De Praes. richt een woord vaIl-dank' tat den spreker. 

ARTIKEL XCIII. 

Rev, B. H. Einink,die in 1901 onze Kerk vertegenwoordigde op 
de Synode yan de Associate Presho Church, te Pleasant Run, Ind.; 
geeft te kennen, dat 7.oover hem bekend is, de vooistellirig van de 
Ass. Presb. Church door Rev. McNeel zoo juist 'gegevelJ, gehe~l 
overeenkomstig de waarhejd is. Ook zijn rapport, als afgevaardig..;· 
de drukt dat uit. Hij >-egt 0 a. nog, dat de>-e Kerkengroep slecht;; 
22 gemeenten telt,: InDo. lidmatell h,eeft, en 1,3 predikanten. pat de 
gemeentell verspreid 'ziJn in Kan~as, Nebraska, Iowa en ,Canada._ 
Dat Rev., H. G. Atchisen zich tegenwoordig belaot met het onder
wijzen der studenten, daar de Theal. School, om finantieele iede~ 
nen 'ruoest worden opgegeven. Het Zendingsve1d dezer Kerk, is de 
~oogenaamde "Leonia Mission" in lndie. ' 

ARTIl{EL XCIV. 

Hierop wordt het woord gegeven aan Dr. Kollen, deputaat van 
"deRif., Cf~urch, die spreekt als voIgt: . 



ACTA DER SVNODE 

Eerw. brs. der Cilr. Geref. Kerk! 
H~ewel de moedertaal ons weI wat onhandig (s, wenschen wij 

ze toch zoo goed mogelijk bij deze gelegenheidte bezigen. 
. Ik heb de eer de Ref. Chnrch in America of beter bekend bij 
den meer geliefkoosdeu na..im. Dutch Re:f. Church, alhier te verte~ 
genwoordigen en u hare hartelijke"groete over te brengen 

Als kerkengroepen zijl1 wij niet alleen buren, maar hebben ook 
dezelfde geloofsbelijdenisen, althans in de Holl. gemeenten alhier 
in het Westen, merkeu 'Yij ge~n verschil in,de uitoefeuiug van_ tucht 
en orde. 

Om dan onder deze olnstandigheden,de,deputatie,van.-onze kerk 
tot de uwe eenige plechtigheid bij te zetten, zon bet wei baast noo
dig zijn om het voorbeeld der Gibeonieten te volgen, toen' Kanaans 
volk met schrik bevangen was voor J ozua en de kinderen ·Israels. 
Maar, mijne broeders, kunnen wij niet tot u komen met het' eclat 
van distantie en onbekendheid, toch willen wij u verzekeren dat 
desniettemin onze harten warm voor u kloppen. Wij allen beoo· 
gen immers het heil van zielen en de glorie Gods, en daarom zijn 
wij allen broeders, al zijn wij ook kerkelijk gescheiden. 
. De Dntch Ref. Church, zooals gij weel, is de oudste Ptotestant
s.che kerk in dit laud. De· Holl. emigranten van nit Nederland 
plar.tten haar in Nieuw Amsterdam. Met 7.ulk een' gulden gelegen~ 
heid, wat tijd en localiteit b~treft,-, hoe kan het zijn dat zij, wat ge
talsterkte aangaat, moet gerekend Iworden onder de kleinere kerk~ 
genootschappen in ons land? Een enkele Engelsche zinspreuk ver
'klaart di't feit grootendeels: "that was the Dutch of -it." De ge~ 
schiedenis onzer kerk heeft weI iets van de geschiedenis van -Neder~ 
hmd. Daar is dat Nederland, slechts een stipje grondop de 
wereldkaart-daar is die Hollandsche natie i-q. vergelijking gespro~ 
ken maar een handje vol volks vVaarlijk het roemrijke van 
Nededands geschiedenis bestaat niet zoozeer in wat dat volk deed 
voor zich zelf, als weI in wat het deed voor de wereld. Was het 
niet dat volk, waar civilisatie en burgerlijke en godsdienstige vrij~ 
heid grootendeels haren oorsprong vonden? 

Zoo meenen wij ook te mogell: beweren, pat onze kerk behulp~ 
zaam is geweest aan andere genootschappen en dat zij een zegen is 
geweest voor deze natie. Haat kracht bestand meer in dat zij con~ 
servatief dan dat zij progressief was, en het gevolg daarvan was_ dat 
velen -der: meest behoudensgezinden, bekwaamste- en invloedrijkste 
mannen in verschillende kerkelijke genootschappen, geboren en ge~ 
kweekt werden in onze kerk. Dat conservatisme werd_ somtijds 
zoo ver getrokken dat het leidde tot exclnsivisme; en men \'reesde 

"s,otrlti:jds zoo omgevoerd te worden met allen wind van leer, dat men 
.UHJ'UU,"a, het bevel: gaat heen, predikt het Eval1gelie! nit het oog 

Men was z'eUs zoo bevreesd om besmet te worden m.et het 



VAN DE eRR. GER. EERK 45 

ongeloof, dat in 1847 en eenige'jaren later, toen men in onderha,n~ 
deliug trad met1de emigraqten van nit Ned~rland, met het doel oin
een vereeniging tusschen hen en de Dutch Ref._ Church teweeg te 
brengen, er nauwkeurig onderzoek werd ingesteld aangaande hunne 
-leer. . 

Het is dan ook geen wonder, dat de kracht en de invloed onzer 
kerk zoo algemeen wordt toegeschreven adn rare rechtzinnigheid', 
aan het ~vasthouden aan de leer der vaderen van den tijd der ,her-

,vorming. ' 
Nu meenen wij 11iet te beweren, dat de Dutch Ref. Church de 

'kerk \-""an Christus hier op aarde uitrnaakt. Onte kerk is slechts 
een steen aan dat geestelijk gebouw, dat nog steeds wordt opgetrok
ken op het fondament der apostelen en profeten, waarvan Jezus 
Christus de uiterste hoekst,een is. En bij een gelegenheid ais deze 
is het ons tot troost en een inspiratje te weten, dat er in die ver-' 
scheidenheid van aI-die steenen een itinerlijke diepere eenheid be
staat. Eenheid,.uiet in- vorm maar in wezen. Wij kunnen dit niet 

-.'altijd 'zien en verstaan. Een oppervlakkige \beschouwing zan ons 
4.oen beslniten dat het onmogelijk is, dat de Arminiaan en de Calvi

,nist denzelfden Bijbel en denzelfden God aanbidden en dienen. 
':,-fv.I:aar hunne eenheid of liever wat zij met elkander- gemeen hebben 
, ligt dieper,dan uiterlijke vorm of uitdrukkingen van theologische 
begrippen. De eenheid vinden wij ,in de diepte hunner harten. 
Hoort hen beiden bidden, laat hen 'voor het alziend oog des Aller
boogsten geplaatst zijn, ell het niterlijke, de schil, ,valt weg en de 
vernieuwde harten geven te -kennen een innerlijke eenheid. Beiden 
roemen in het kruis. 

De vereeniging van Gods volk in dezen hoogeren en beterell 
zin bestaat niet in het vernietigen van de verschillende genootsch,ap:

. pen, maar in uitdelging van deri sektegeest. God in zijn ondoor~ 
grondelijke ,wijsheid en goedheid heeft een groot weI;k toevertrouwd 
aan zijne volgelingen, namelijk om alle volkeren bekend te mak~n 

;' met het plan der verlossing. De vorst der duisternis en zijne aan
hangers, die ons in dit werk zoeken te belemmeren zijn het met el·· 
kander eens, en het is daarom een ,eerste vereischtt:: -dat al Gods volk 
zich vereenige tot den strijd. 

Vooral moeten wij als Holl. kerken elkander bijstaan. Wij 
zijn een in afkol11st, een in doel; en wij vertrouwen dat wij ook een, _ 

- zijn in toekomst. De groote held Scipio' zeide eens dat hij )iever 
wilde dat H,annibaI, zijn vijal?d, zijn hart zon uitscheuren en het 
met zont eten, dan dat Lelius, zijn vriend, hem een boos woord zon 
toevoegen,. 

Ik ben er diep van overtuigd dat wij als Hollanders een bijzOh
dere roe;:>ing hebben in dit land. Om aan deze roeping te bea,nt
woorden moeten wij, indien·niet in vorm ,en naam, dan toch in 
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,wezen ~en zijn. .Weet gij wat een verheven gebed ·i.s vati den Turk? 
Het is voor den Turk een wijs en listig gebed, dat gedurig opstijgt 
van zijn altaar. Hij ·bidt zijnen God, dat de twisten en oneenighe~ 

· .den der Christenen nimmer mogen vereffend worden. Wijze, 
scherp7innige Turk, hij bidt dat wij Christen en nimmer onze -"'ge
schillen zullen vere.ffenen, want hij weet. 'dat zoolang wij twisten, 
··hij zeker woont. ~ , 

Vooral moetell wij ,juist omdat wij, zooals we reeds .zeiden; 
buren zijn, en zooveelmet elkander gemeen hebben~ aangaande 'de~ 
ze zaak op Ol1.r.e hoede ziju. Hebben wij het niet meerm,alen opge~ 
merkt, dat er geen muren zij.n die menschen, kerken en genoot
schappen zoo volslagen gescheiden honden, als die welke grooten
deels in Ollie verbeelding worden opgetrokken of gebaseerd zijn op 

· misverstaud en vooringenomenheid? Is dit niet de reden, waarom 
.men somtijds ziet dat kerken van hetzelfde genootschap meer van 
elkander gescheideri zijn io het wezen der zaak, dan kerken hehoo
rende to.t verschillende genootschappen? 

Zull~l1 wij als een volk aau ouze' groote roeping beantwoorden 
d.an moetell wij als kerken elkan.der behulpzaam zijn. Wij zijn dit 
reeds geweest in het verleden op het ,gebied der hoogere kweeking. 
Wij herinneren ons den tijd niet dat uwe kerk ,ni~t aan ouze college 
'vertegenwoordigd was door hare zonen en dochters. N·immer heb~ 
ben wii getracht om van die jongelui proselieten te maken. Ons 
streven:is aJtijd'geweest om'er mannen en vrouwen .. van te maken' 
die een invloed ten goede zullen uitoefenen op kerk, school en maat~ 
schappij. En wij netllen deze gelegenheid te baat oni ,u recht bar
telijk te danken voor ,de goedkeuring gegeven aan dat werk door 
herbaaldelijk onze kweekelingen in de hoogste posities te plaatsen 
i9 uwe kerk. 

Broeders, de Heere heeft in zijne groote wijsheid en in zijne 
diepe plannen ons als Hollanders in dit land geplaatst. Iiiet alleen 
om er een ruim bestaan te vindell, maar om hier zijn rijk te bouwen. 

· Er is iets eigen aan bet karakter van den Hollander, waaraan dit 
land iu dezen tijd bijzondere behoefteheeft. Het bloed der ver
volging en'der martelaren loopt door onze aderen, en dit geeft ons 
bezadigdheid, ernst, ·achting voor en vasthouden aan de waarheid 
Gods, karaktertrekken waaraan het volk dezes lands in het onstui· 
mig jagen naar aardsche schatten en het verachten van Gods wet, 
behoefte heeft. 

, Waar ik een predikant en kon ik het oor krijgel1 van ens v01k 
dan schijnt het mij toe; dat ik eerst en vooral zoU willen prediken 
over de woorden van 1-Iordichai gerit;:ht tot E.sther: "En wie weet 
of gij niel am zulk een tijd als deze is, tot dit koninkrijl< geraakt 
zijt?" , -" 

, Broeders, in ~e?';f=n ,groaten strijd mogen wij geen krachten ver-
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~pill~n. De,tijdg~est"de strcom van, -het lllaterfalisme dreigt o.llS en 
Qnze 'kinderell op te zwelgen. Dc welvoegelij~heid verbiedt het .om. 
hier ie sprf'ken over wat mogelijk kau en moet geda~n worden ?tn 
onzekrachten z,oo te vereenigen dat zij het meest kllullen v~rstrek.:. 
ken tot Gods eer en opbouw van zijn rijk. I 

. Oeve God u en ous aUe ~oodige ~ijsheid o.m onze ro'epin~' te 
verstaan en zulk een toewijding, dat wij ons' steeds zul1eu_ verheu
gen in zijnen dienst. 

De president dankt den spreker voor zijn waord, waarna Rev: 
Zwemer, sec, deputaat" nog enk~le gevoelvoll~ woorden spreek-t, 
en den president ter hand- stelt de b=sluiten hunner Synode als ant~ 
woord op'de inst-ructie Ollzen deputaat m~egegeven, llitgedrukt in 
Art. 85, 4; Acta '900. 

ARTIKEL XCV. 

Ais Corum., om het antwoord der Ref. Church ria te zieu, opde 
~<iClor onze Synode van 1900 gestelde twee yragen', en daaro~er te 
rapporteeren, wordt benoemd, de leeraren K. Kuiper, H.,Beets, J; . 

. II. Schultz, J. Wijngaarden en Prof. F. M. Ten Hoor. . 

ARTIKEL XCVI. 

De Comm. voor Vesper (zie Art. XXIX, punt c) is nu gereed, 
··':en rapporteert aId us: 

Waarde President, Vaders erl Broedelsl 
U we Commissie 
a. Gehoord hebbellde het rapport van Ouderling Besch enDs. 

Kuiper, benevens een brief van den Kerkeraad van Vesper, en de 
notulen der verplaatsing van Ds. De Lange naar -Vesper (zie Art. 
1,XXX, Rubr. III v. h. rapport); 

b. Gelet hebbende op de omstandigheden, dat de Classis Illi" 
nois '$50.00, de Inwelldige Zendingsboard '$200.00, alsook de Synode 
$50.00 in het belang van Ds. De 1,. gegeven heeft, en dat de ge
meente van Vesper zich thans verbindt tot' $72-.00, vrij braudhout, 
met vrije woning en tuin; 

c. Overwegellde, daLde gem. Vesper Ds. De L. voor onbepaal
,den tijd wenscht te houden, adviseert thans, dat de Syn. b~sluite 
Ds. De 1,ange daar te laten blijven tot de volgende Synode, onder 
de navolgellde bepalingen: 

I. Dat Qe Inwendige Zendingsboard voor Ds. De Lange 
'$200.00 betale, en de Class. Illinois er '$25.00 bij passe; 

2. Dat ~e gemeente Vesper ,haar .best doe, om naar vermogen 
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te dragen,- opdat de. Classis geheel of tenmitste gedee!telijk van 
last ontslagen warde. 

Met eerbied onderworpen, 
- L. J. HULST. 

,Dit rapport wordt goedgekeurd. 

ARTIKEL XCVII. 

Dez~morgenzitting wordt door Dr. .Kollen met dankzegging 

'l'IENDE ZITTING. 
WoeI)sdagnamiddag. 

ARTIKEL XCVIII. 

Prof. F. M. Ten Hoor laat ,zingen Ps. II9:3 en gaat voor in 
gebea. . 

ARTIKEL XCIX. 

Vervo!): van het rapport der Comm, voor Protesten (zie Art. 
De zaak Kamps konit in behande1ing. De bespre

hierover geschiedt in Comite. 

,ilet prae·advies der COIDm. Iuidt aldus: 

,:ar. H. Kamps, 'Hoeger leeraar te New, Holland, S. Dak., ap:
~"'lo.oy' op de Synode; haar verzoekende het besluit van' Class. Iowa 

zijn .persoon te herzien. 
Uwe Comm. heeft de" zaak van br. Kamps naarstelijk onder

de besl:uiten van den Kerkeraad van New Holland en van de 
Class. Iowa, alsook de brieven van br. K'amps gelezen. 

, Br. K. meent, dat de,C!. Iowa te haastig: is geweest, en'zij te.,. 
genover hem het recht lliet peeft Jaten wedervaren, en hij schijnt 

oordee1 te iijn, dat hij niet had moeten afgezet worden, daar hij 
strat hem als onrechtvaardig beschouwt j en steeds 

dingen zoekt in. te brengen. 
Uwe Comm. is van oordeel, dat de Class. Iowa volkomen rec1:~.t 

ge(iaa.n heeft in zake br. Kamps, daar de zouden van zulk een aard 
graad waren, dat de Classis verplicht was tot afzetting over te 

en raadt derhalve de Synode, het besluit van Classis Iowa te 

Dit advieswordt goedgekenrd .. 
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ARTIKEL C. 

Nu komt het rapport over "UnioI)s" aau d'e orde, da,t door 
Rev. J W. Brink wordt gelezen. . (Bijlage XII.) 

. Na de lezing wordt het volgende besloten: 
De Synode met waardeering gehoord hebbende het rapport der 

Comm.:.in zake de "Unions," besluit het te publiceeren-tot-ernstig~ , 
b~sttideerihg, 'om de volgende Synode op'de zaak terug h~ k0ll:1en. 

A'an het Moderamen en de Comm. ad hoc wordt de uitvoering, 
hiervan opgedragen. 

ARTIKEL CI. 

Besloten am een avondzittillg te houden. Rev. McNeel sluit 
deze zitting met dallkzegging. 

E:yFDE ZI'l'TING. 
Woel)sdagavond. 

ARTIKEL cn. 
Nadat gezongen is'ps, "9"7, opeut Rev, L.J. Hulst deze zit

ting met gebed, 

ARTIKEL CHI. 

Voortzetting van het Rapport der Comm, vaar Protestel) el) 
Varia (Rubr, XIV en XV van de Agenda), 

De punten 2 en 4 van het rapport zijn reeds behandeld (zie 
Art. LXXXIX en XCIX), 

I. Verdere protestel)' 
I. Van eenige personen uit Fulton, Ill., \vas een brief, waarin 

geprotesteerd werd tegen de handelwijze van den Kerkeraad te FuJ:. 
ton en van de Class. Illinois. 

Uwe COlilm. advisetrt hierop riiet in te gaan, en weI om de vol-
\gepde red en en: . ' 

a. Er worden geene beschuldigillgell of bezwaren ingebracht, 
dan die, welke reeds lang kerkelijk zijn weggeruimd. ' 

b. De pratesteerende leden hebben zich aan de kerkelijke ge
meenschap onttrokkell, t:11 hebben dus geen reeht op appel. 

3. Een protest van.br. Hofman tegen den Kerkeraad van Wal-
llnt Str. te Kalall?-azoo. . 
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is deze: Mr. Hofman, is in Holland, Mich. 
hertrouwci, met eene weduwe, die "?oowel volwa,ssen als kleine kin~\ 

Spoedig bleek, dat zij moeilijk samen konden leven. 
Zij leefden eenigen tijd gescheideri, kwamen later, weder te zamen,~ 
en gingen in Kalamazoo wonen. Slechts eenige'weken daarna kwall1 
Hofman weer in Holland, omdat hij,' volgens zijn zeggen, geen vre
de kon.'houden met de volwassen kinderen van de .vrollw, die in 
huis waren, en daarom ook niet met de vrOllW. Hij verzocht den 
l{erkeraad van' Walnut Str. pogingell aan te wenden_ om hem, en 
zijne gade weder bij elkander te brengen. Volgens zijll getuigenis 
werd hij eerst door sommige leden van dien Kerkeraad, en later door 
geheel dien Kerkeraad eenigszins bar en hard behandeld. Hij vroeg 
zijn attest op, maar verkreeg het niet. De Kerkeraad meende, dat 
hij, door dit·te geven, den ongeoprloofqen toestand zou bestendigen 
en schijnbaar het gescheiden leven rechtvaardigen. Hofman beriep 
zich op de Classis waaronder .Kalamazoo ressorteert. Hij werd- door 
d'e CIassis gehoord, maar 'kreeg geene voldoelling. Een formeel be
roep 0p de Synode heeft er echter friet plaats.gehad. Toch wenscht 
hij het hier behandeld te zien. Recht op die bebandeling, meent 
uwe Comm., bestaat er niet, t9ch, indien de $ynode meent er op te 

'moeten ingaan, de Comm. a<:,ht het niet ollgewenscht. 
Wegells afwezigheid van een Afge.vaardigdel die in, deze zaak 

inlichtin.g kon geven, werd ze tot nader orde ter·tafel gelegd. 

5. Protest van A. Heersink, Alamosa, Col. 
Mr. A. Heersink van de San Luis Valley, Col., vroeger lid van 

de gemeente IYlaxwell, N. Mex., maar later overgedragen aan Luc
tor, Kans., protesteert tegen de handelwijze van den Kerkeraad van 
Max-well, en van Class. Iowa. De geschiedenis is in 't kart deze: 
In de San Luis Valley wonen vier a vijf huisgezinnen, vroeger le
den van Maxwell, die reeds lang in groote oneenigheid met elkaar 
leven. Hiertoe behoorde ook A. Heersink. Door tusschenkomst 
'van den Kerkeraad van Maxwell en van Class. Iowa werd een en 
andennaal eene verzoening getroffen. Toch zag men zich eindelijk 

, genoodzaakt br. A. Heersink onder censuur te plaatsen op de vol
gende grollden: 

a. Verbreking van eel1 drietal wettig gesl6tene verzoel1ingel1. 
b. Ret uitspreken van Ol1ware beschuldiging tegell andere le

den der gemeente hen noemende compliteerders tegen hem en la5-
teraars. 

c. Dat hij de overige broeders, en zusters aldaar uitscheldt 
voor een rommel, waarvan hij zich moet scheiden. 

Uwe Comm. oordeelt, dat de censuur op A. Heersink toegepast, 
volkomen recht is. 

Bvenwel geve de Synode Class. Iowa in overweging of de toe
passing va,n het uiterste remedie, niet uitgesteld kal1 worden totdat 

/------------
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er 'eelle 'gemeente in Alamosa gestjcht -is. en Heetsink te midden van 
"en geregeld kerkelijk leven veyder behandeJd kari worden. . 

N adat nog ··t!nkele inlichtingen door Class. Iowa ,wordt ver~ . 
'-strek-t, wordt clit 'advies door de Syn. goedg.ekeur'd. 

II. Varia a. 

,. Een brief van Ds. A. Struis enzijn Kerkeraad, te Buenos 
Ayres in Zuid Amerika, waarin ze verzoeken ondn na~were verbiri~ 

,ding te treden met de Christ. Ger. Kerk in N oord Amerika. 
Uwe Comm. adviseert: 
a" Aangezien wij geen kennis hebben aangaande het kerkelijk 

.standpunt dier gemeente,; 
b. Aangeziell het uit den brief niet recht duidelijk is wat de 

broeders 'aldar.r willen, dat, alvoor men iets definit~ef besluite, met 
hen'te correspondeeren, om beter ingelicht te worden, elf stelt als,. 
Commissie voor Classis Iowa. 

Goedgekenrd. 

2. Class. Grand Rapids West, verzoekt de Synode hare ad
ha'esie te -verleenen aan besluiten door haar genomen den "I3en 'Mei, 
"1902, betreffende' grensregeling en het afgeven van attesten. De be
'sluiten zijn"als voIgt: 

a. De Classis neemt als regel aan, dat leden behooren te ker· 
ken· in de gemeente in welker kring zij wonen. 

_ b. In exceptioneele gevallen, wanlleer attesten worden ge-
, vraagd naar gemeenten, die verder verwijde~d zijn van de' woon
. plaats van, het lidmaat, dat het attest vraagt, zal de Classis beslissen, 
na aile betrokkene partijell gehoord te hebben. . 

Uwe Comm. adviseert om hier niet op in te, gaan, maar Class. 
'Grand Rapids West te verwijzen naar Art. 89, punt 6, vall de Acta 
I89~· 

Dit advies wordt goedgekenrd. 

Varia b. 

I. Class. Grand Rapids West vraagt: 
De ,Synode spreke er zlch over u.it, wat men te vostaan 

'hebbe onder het 2,.g:.n. ,.handopenen " 

'U we Conlm. an twoord t: ! 

In de handopen'ing vindt men een soort waarborg voor de Clas
sis, .dat een gemeente, die een predikant beroept, dat doet op 'wetti
ge wijze; en een voorzorgsmaatregel, dat moeilijkheden ook, op 
finantieel gebied worden voorkomen. 

Besloten, om hierop niet in fe gaan~ 
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2. Classis Holland verzoekt:. 
De Synode,beslisse, dat de rej(el voor den Praeses der Synode 

gelde voor aile Kerkelijke. vergaderingen. 
Het recht van den Pr:aeses der Synode wordt'in Art. 5, g, van 

het Reglement der Synode omschreven. Uwe Comm. adviseert, dat 
de Synode uitspreke, dat dit op alle Kerkelijke Vergaderingen van 
toepassing is. 

'Resloten, ook hierop niet in ·te gaan. 

3. a. Classis Illinois begeert: 

In aanmerking nemende de groote behoefle. aan,. en de wei
nige belanf(slelling in geregelde ontwik*eling van dogmati
sche waarheden, spore de Synode de Classes aan, om behoof'.
lijk acht Ie J!even, dat de geregelde beha1ldelillg van den Hei
delb. Catecllismus onderhouden worde. ' . 

U we Comm. stemt van harte in :met wat door de Classis Illinois 
wordt voorgesteld, en vertrouwt dat de Synode daar nadruk op leg-
;genza!. . 

Besloten wordt, om hierop niet in te gaan. 

b. (I.) Verder begeert Classis Illinois: 
De Synode herzie hef slot van Art., IOO, Ada I90o , 0/ 

geve nadere verklaring Iziervan. 

(2.) Ook Classis Iowa vraagt hieromtrent: 
'De Synode zorge, dat van aIle zaken, althans zooveel in de 

Ada~gePlaatst wOlde, dat hef bli/ke, waarom ziJ alzoo besloot. 
Aanleiding tot dit 1:oorstel gaf Art. IOO, 2, van de Ada van 
I90o . 

De Commissie, genoemd Art. gelezen hebbendei is met de Clas
ses Illinois en Iowa van oordeel, dat het besluit in dat Artikel geel'!. 
grand heeft, wanneer men het oordeel van de Commissie van Rap
port laat staan, en dan het besluit der Synode leest. Ret oordeel, 
da~. iemand geroepen is zijn schuld te bewijzen, wordt eerst als een 
groote onrechtvaardigheid veroolJdeeld, en daarna in ,het besluit. als 
voorwaar.de- gesteld vaor de in het ambt stelling van den persoon, 
die bedoe1d werd. 

Uwe Comm. oordeelt, dat '" genoemd Artikel, 'zooals het' daar 
staat, ongemotiveerd is, en daarom adviseert zij, da( de Synode er 
nadere verklaring van geve. ' , . 

De Svnode kel1rt dit ad vies goed, en· draagt aan Classis Iowa 
elf.h.et Mo'cienimen op, om 'dit in ?rde ~te brengen. De nadere ver
klaririg luidt als voIgt: 



Volgens de notulert Van Classis Iowa is de ges~hied"nis aldus: 
\ In Oct. ,894 zou Cando Dapper peremptoir geexamineerd wor- . 
d~n. ]uist voor het examen vernam de Classis onrustbarende ge
ruchten aangaande een crimineele,. zaak ui~ het lev~n van Cando 
Dapper., De Broeder wer::l ondervraagd, en hij erkende, dat er in
dertijq in N:"ederland eeue aanklacht tegen hem iqgebracht was, als 
zan hij een meisje aangerand hebben; -.en dat hij toen door de bur
gerlijke rechtbank, niet alleen in eerste instantie, maar· oak in hoo~ 
ger beroep, veroordeeld was, en dat hij diensvolgens een jaar ,gevan
genisstraf ondergaan had. Hij verklaardeechter geheel onschuldig 
te zijn en geenerlei aanleiding gegeven te hebbell tot die aankla:cht, 
en zeide, Q.at het.proces voortgevloeid was uit haat tegen zijn evan
geliesatie-arbeicl. De Classis vraagde naar kerkelijke getuigschrif
ten als bewijzen voar zijue onschuld; doch hij had niets over te leg-' 
gen dan brieven en attesten van private, bij de Classis onbek,ende, 
personen. En deze geschriften raakten weI den persoon van Dap
-per, maa{ niet de zaak in kwestie. Ook'zag hij-geen weg, om nog 

. kerkelijke attesten uit Nederland te verkrijgen, tot bewijs, dat hij 
door kerkvergaderingen aldaar als onschuldig geacht werd. . 

Ret examen werd voorloopig uitgesteld, en het Moderamen op
gedragen een grondig onderzoek in te stelleu. 

Ret Moderamen riehtte allereerst tweemaal cen sehrijven aan 
Cando Dapper zelven, met herhaald verzoek om volle inlichting over 
de omst~ndigheden en gebeurtenissen, opdat er meer met kennis van 
zaken zou kunnE'n geoordeeld en onderzoeb t worden. Doeh telkens 
antwoordde de broeder met lange gemoedelijke brieven, waarin hij 
eehter versehooning vraagde oin op de zaak in te gaan, wijl deze 
hem te pijnlijk was, om er over te schrijvel1. 
, Daarlla heeft het Moderamen geseh~even naar het Curatorium 
onzer Theol. School, en naar eenige adressen in~ Nederland. Uit 
het antwoord van het Curatorium bleek, dat die yall de zaak niets 
wist, en steeds een goeden indruk van Dapper gekregen had. Men 
had steeds geleefd in het goede geloof. dat Dapper als godsdienst
onderwijzer en oefenaar nit Nederland gekomen was, hoewel nu van 
achteren bleek, dat hij al de jaren na de'bewuste geschiedenis,nooit 
als zoodanig werkzaam geweest was. . 
. Vit Nederland kwam alleen van Ds. Van Son een antwoord, en 
daaruit bleek, dat ZEw. den indruk had, dat de overheid weI wat 
hard met Dapper gehandeld had, maar ook, dat eene Class. Comm. 
hem ontraden had, om in Nederland weer als oefenaar: op te treden. 

De volgende Classis in April '95, gevoelde nog niet geru5t.' 
Vooral gevoelde zij zich bezwaard, doordien zij verschillende,pllllten 
niet _met elkaar in overeenstelllming brengen k~n. alsmede door de 
weigerachtigheid van Cando Dapper om de zaken bloot te -Ieggen. 

, Deze vergaderirig durfde nog niet tot de examihatie O\~er te gaan, 

"c. __ . ___ .. c • ___ •.. __ ~ _____ .---------
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niaar hoopte dat er tegen een volgende "lergadering vrijrnoedigheid 
d~artoe moch t gevonden worden. 

Na, deze vergadering werd nogmaals gecorrespdndeerd met 
Cando Dapper, in ",elke correspondentie hij herhaaldelijk zjjn on
~ch'uld betuigde, maar het punt in kwestie, als altijd, 'zocht te ont-

Op'de volgende vergadering, in Oct., werd Cand~ Dapper"natlw 
ondervraagd, en al vragende kwarp. men het volgende te ,weten: 
Een zestienjarig meisje, een zijner Ieerlingen. was gedurig bij hem 
aan huis, ook weI .in afwezigheid zijner vrouw. De :vader van dat 
meisje scheen zijn vriend te zijn. Een maand nadat de bewuste 
zaak zou geschied zijn, kwam de aanklacht voor de rechtbank~ 
Niet ZOOZE'er de vader" maar veeleer de burgemeester had de zaak 

.. doorgezet. De vader had gezegd, dat hij niet bedoeld had, dat de 
zaak zoo ver komen, :tou. Voor de:-,rechtbank had het meisje de 
zaak be_zworen, t~rwijl de argumenten vap papper en zijn ,advocaat 

gehoord werden. 
, Op deze vergadering nam de ongeruslheid eer toe da:q. af. Het 

scheen de· vergaderin'g toe, alsof del bezwaren zich vermenigvuldig-
den naarmate er meer lieht over de zaak opging: ' 

,a. Dat bij de aanklacht ook 'de eer van het meisje op het spel 
werd gezet; 

" b. Dat de vadeT-van het meisje- gezegd had, de veroordeeling 
van Dapper riiet bedoeld te hebben; 

c. Dat .Inen eenige tegenspraak vond in de vroegere en ,tegen
woordige uitspraken van Cando Dapper. 

De Classis besleot de zaak naar de Synbde te brengen, en gaf 
aan Cando Dapper reisgeld om derwaatt~ te gaan. (Zie Acta I8g6 t 

Art. 83.) 

4. ,Classis Iowa verzoekt: 
De 5ynode voorZ"ie in "de.langgn·oelde belwrjte aa.ngelegen

heidsprt!( ken voor Bid- en Dankdagen 
De Synode sprek.e uit, dat zij het we! wenschelijk. acht, dat 

dergelijke preeken uitgegeven worden, maar 'kan niemand, bela'sb~n 
zulks' te doen~ 

Goedgekeurd. 

5. Een andere instructie van Classis Iowa Iuidt: 
De Synode vrage ook van de deputaten, die iza de OPenlijke 

fYerklariug bimzenkomen, i1tstemmingmet dz'e Verklaring. 
Om aan bet verlallgen van Classis Iowa te voldoen,' adviseert 

uwe Comm., dat, wat nu ill practijk geschiedt, als regel voor de toe
koinst -worde gesteld. 

Goedgekeurd. 
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6. Ook was van Class. Iowa nog het volgende op de Agenda: 

De Synode a@iseere de Cla.5ses. dal zif de a/vaardigi'ng 
naar de'-Synode ziJoveel ulOf{elfik a/wisselen, opdat nzeerdere 
leerarcn gelegenheid lzebben om in ht;t Kerkel-ijke mee Ie leven~ 

De Comm./acht het weI wenschelijk, dat meerdeH~''1eeraren ge~ 
!egenheid hebben om in het kerkelijke mee te leven, maar aeht zieh 
niet bevoegd, q.mtrent de afvaardiging naar de Synode voorschriften 
te ge~en. 

Goedgekeitrd. 

ARTIKEL CIV. 

Voortzetting van de ,Notulen uit de Acta van -1900. . 
,9. Art. LXXX. De "National Christian Association" -h~d 

geen lust om het rapport.over g~heime genootschappen te drukken, 
omdat 'het haar te abstract voorkwam'. 

Voor kennisgeving aangenomen. 

ro. Art. LXXXI. Door afwezigheid'van Rev.]. Groenza! 
later zijn rapport, gevraagd worden; 

II. Art. LXXXV, lett. I. Het rapport hierover wordtlater 
gegeven. 

Omtrent 1eUt:r 2 van dit ,Art. wordt ken,nis gegeven, dat ~an 
genoemde Kerk'en weI was geschreven, maar dat'daarop geen ant
woord was ingekomen. 

Dit wordt voor kennisgeving aangenomen. 
12. Art. XC. Uitgevoerd. 
1.3. Art. XCII slot. Uitgevoerd. 
14. Art.Cn. Aangaande dit Art, handelendeover Art. 36 

der Ge1oofsbelijdenis, besluit de Synode nogmaals am de behande
iing uit te stellen tot een volgendeSynode, omdat deze zaakbij de . 
Geref. Ketken van Nederland nog aahhangig is. ' 

15. Art. CXII. Daar er geen concreet geval is, besluit de 
Synode om er niet op in te gaan. 

16. Art: CXV .• De. punten 6, 7, S. en 9 ziju uitgevoerd. 
Doo! ~fwezigheld' van l~ev. J. Groet:I, moet ~et rapport over punt ,10 
la t~r gegev~n. 

17. Art. CXVI. Besloten, om het in dit Art. vermeldde op
nieuw nit te voerell n.1. om aan de met onze Kerk correspqndeeien
de Kerken een exemplaar dezer Acta t'e zenden. 
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18. Art. CXIX. Opsporing van oude Acta en Kerkelijke stuk
Rev. H. Beets deelt hieromtrent mede, dathijhet notulen

van 1857 voor·het Kerkelijk Arch'ief opspoorde. Hij wordt. 
zijne ijverige bemoeilngen in dezen bedankt. Ook wordt,:met. 

\4ankbaarh"id het voorstel van Rev. K. Poppen aangenomen~ am de 
p'p<c1lm,vf,n Kerkelijke Handelingen vau de 1'rueDutchRef. Church 

de archie·ven 'te bezorgen. 

Ig. Art. XXXIX,S. De ouderste)1ning van jnfvr. H. Beu, 
Dit wordt in handen van het Curatorium gegeven. 

AR1'IKEL CV. 

Rev. W. Reyns en Oud. R. Bosch worden benoemd am een re~ 
.... :ll1tie van dankbetuiging op te stellen aan Mr. G. W. Mokma, in 

de eor en hetgenoegen op Dinsdagnamiddag der Synode be, 

ARTIKEL CVI. 

Oud. P. Pontier shUt deze zitting met dankzegging 

TWAALFDE ZITTING. 
Donderdagvoormiddag, 26 Juni. 

AR1'IKELC VII. 

.Rev, J. F. Van Houten opent deze zitting m~t gebed. 

AR1'IKEL CVIII. 

DePresentielijst wordt gelezen. Allel1tegen","oordig. 

AR1'IKEL CIX. 

De notulen van Juni. 25 worden gelezen, en met 'enkele veran~ 
der'i""en goedgekeurd. 

,AR1'IKEI. CX. 

Op verzoek van 'een ~fgevaardigde nit., Class. Illinois, komt de 
"vnnde terug op Art. CIII, Varia b,punt 3, in zake Catechismus-

,Ret eerst verworpen Frae~adv. wordt nog eens gelezen, en'nn 
aangenomen en goedgekeurd: Met het oog op de. gevareu, die 
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oriS bedreigen van buiten af, stemt llwe Comm. van harte in met' 
wat door Class. Illinoi~ wordt vaorgesteld, en vertronwt, dat de Sy~' 
node daar nadruk op Ieggen zaI, qpdat de Kerkeraden voor deze ge-
varen waken.' ' 

AR 1'JKEL CXI. 

Rev. J. Groen brengt nn rapport uit aangaande de Nat.Christ., 
Association (zie Art. CIV, punt 10). Ditrapport, eene goede 
voorstelling van deze Vereeniging e~ haren arbeid gevende, wordt 
vaor ke'nnisgeving aangenomell, en besloten, op nieuw iemaud te be 4 

noellien, die onze Kerk bij die Ve'reenigit~g vertegenwoordige. 

ARTIKEL CXII .. 

Mede brengt Rev. Groen rapport uit aangaande de Engelsche 
Psalmberijming, Art.CIV, punt 16, dat voor kennisgeving wordt 
aangenomeu, en besloten op llienw ~e'n :vertegenwoordiger onzer 
Kerk daarvoor te ben oem en. 

ARTIKEL CXIII. 

De Synode komt terug op het protest Hofman (zie Art CIII, 
3). BesIolen wordt: aangezie" Class. Grand Rapids West mede
deelt, dat zij die zaak naar den Kerkeraq,d heeft terug gewezen, kan 
de Synode er niet op ingaan. Dit zal den appellant bericht worden. 

ARTIKEL CXIV. 

Rapport der Comm. voor Tuchtzaken en Saloon (Rubr.XII 
b en XIII van de Agenda). Rapp. Rev. B. Einink. 

Uwe Camm. heeft de Instructie van 'Classis Mllskegon,luidende: 
De Synode verklare voor censurabel iemand, die een Saloon 

,houdt, 0/ voor een salponhouder borg wordt, 
overwogenj ook wat dienaangaande van Classis Hackensack ,op 

de Agenda voorkomt. CIassis Hackensack: 
Verzoeki de aandachi derSynode op'dengj'o?ienden kwa 4 

de'll: invloed van de saloon, die j(estadig en overal de wdiaart 
van /zet opkom'end geslaclzt en 'den blod der Kerk bedreigi. 

Ook wordt de opinie dey Synode gevraagd aangaande leden:, 
der Kerk, die dit kwaad aanmoedigen, door de Saloon te be~ 
zoeken, 0/ door hun huis 0/ goed voor Saloongcbn.tik oaf ie 
staan. ' 

Uwe Ccmm. stelt het vclgende VOOT" 
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I. De Synode oordeelt, dat saloonhouders niet kunnen toege
worden aJs leden der gemeente van Christus, en leden zijnde, 

naar Kerkenorde moeten behandeld worden. 
,2. Aangaande hen, die hun eigendom afgestaan hebben tot 

Saloongebruik, dat zij :vermaartd worden hun wederzijdsche- con
tracten" als.d~ tijd daarin bepaald yerstreken is, Diet weer te ver
nieuwen. Zoo iem~nd voortgaat zijn eigendoml'lleU daartoe af te 
staau,' de wodanig~_ kerkelijk moet behalldeld worden. 

3. Verder oordeelt de-Synode,-dat de la,uwheid-van,_vele.1eden 
der gemeente van Christns, die hunne' verantwoorddijkheid als 
Christen-burgers niet versta~m, en hun recht:' 'o'm d~t kwaad te 
bestrijden, niet handhaven, in strijd is met hunne bdijdenis .;n de 
eis~hen van Goqs Woord. 

Redenell, waarom uwe Comm., dit adv"iseert, zijn~ 
a. Ret gevaar, waarin personen, inzonderheid jeugdigen, door 

het voortdurend bezoeken van de saloon, verkeeren, om tot,dron-
kenschap te ven7 allen. .' 

b. Omdat nit Statistieken blijkt hoe vele huisgezinnen, door 
het misbruik vau sterken, dr,auk, verwoest en tot-armoede gebracht 
zijn. ,,' \ 

C. - Omdat misbruik van sterkeu drank oorzaak is, dat _een 
'groat deel der bevolking onzer gevangenissen en krank~illnigen ge
stichten· bestaat uit hen, die zkh aan dit kwaad,.. hebben overgege-
ven. Uwe Comm." 

B. EININK, Rapp. 

Dit rapport wordf aangenomen en, na belangrijke discussie, 
goedgekeurd. 

ARTIKEL CXV. 

Tegen het tweede,punt van het -'in het'vorige Art. 'vermeldde 
rapport, wordt ~let volgende Protest ingediend: 

Ondergeteekenden revoelen zlch gedrongen bij deze-n teprotes
'!eerelZ tegen de goedkeuring van punt 2 uit het verslag der Comm. 
voor "Saloonzakellj" niet zomeer; omdat zjj tegen den geest en de 
strekking van "het goedgekeurd punt zijn, maar omreden zij het te 
gevaarlijk achten, dat de Synode in dergelijke diepingnjpende zaken, 
bijzondere regels vast stelt .zonder eost a/goneclle grondbeginselen te 
on twikkelen e,Il neer te leggen. 

, , , was get. 
F. J. Drost, 
P. Van'Vlaanderen, 
R,o Soodsma, 
J. Timmermaml, --

S. S. Postma, 
Henry Beets, 
J. B. Hul~t, 
J. F. Van Houten, 
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], H. Schultz, 
,C. Bod", 

L. J. 

/ 

J. Bakelaar, 
H. P. Demar~st, 

Hulst. 

ARTIKEL CXVI. 

59, 

Rapport d,er Comm.in zake De Wachter. Jaarboekje en 
ZOI)dagschool (Rubriek IV, V en LX van de Agenda). Rapp. 
Rev. J. W. Brink., 

Celie/de Broeders! 
·~I. Uwe Comm. vond aangaande De -rVadzler, onder Rubr. V 

dec Agenda, het volgende van Class. Illinois: 
De Synode word! verzocht ons Kerkelijk blad" " De Wach

ter," Ie vergroolen, en le'lJens 'een sdlrijver t'oor ,;.Kinder
rubriek" teo: benoenzen, die geregeld 'Zoekelijks minstens twee' 
kolommen hiervoor beschikbaa1' 11eift. 

Ds. ,R. Van H.oogen, Secretaris der Comm. voor De Wackter, 
"'beiicht ons, dat die C.omm. een voorstel heeH. aangaallde .ons Ker

kelijk blad, dat ter Synode zal kamen. Hij wordt verzocht dit: 
rapport ons voor te lezen, opdat uwe Comm. hierrne4e rekenen kan. 
Ditgeschiedt. Het luidt als voIgt: , 

, Rapport der Comm, van Toezicbt voor "De Wachter." 

Geachte'Voorzitter! Eerw. Broeders! 
De Comm. van Toeloicht voor De UJaclzter heeft -de eer aan de 

Synode te, rapporteeren als voIgt: Het getal abonnes v~~r De 
Wadlta neemt gestadig toe, en is nu ret-ds geklommen tot een ,ge
tal van 3350. De boekeu slaten met een batig saldo van $1131.30, 
waarvan $I26.69 van I Dec. 19.0.0 tot 3I Mei J9CH. Wij ll.oemen 
dit cijfer met weemoed, omdat het ons' herinnert aan het sm~rtelijk 
verlies van onzeri~ ijverigell administrateur W. Brink, die tot,de 
maand December van I qoo de administratie heeft kunnen bijh6u
den, -en -toen d,~ eeuyvige ru'st is \ingegaan: ~n zijne plaats is de te
genwoQrdige aclministratel1r Henry Brink benoemd. In het geheel 
is sedert de vorige Synode in de kas der TheoL School nit die der 
Wack!a gevl6eid, de belangrijke sam van $1650.00. Thans drin
gen yerschillende Classes aail op vermeerdering "an inkomsten voor 

,die, in het belallg -van onze Kerk, zoo gewichtige inrichting. 
De,.Cbnlm~!, :over·tuigd, dat _onz_e eigen~ 'pers, beide Ope moreel en 

finantieel gebied, nog veel meer voordeel kan afwerpen voor de Kerk 
en onze_Theol. School, dan tot heden geschied is, meent daarom de 
Synode er op te moeteD wijzen, of het -niet onze_ roeping is -on zen 
nersarbeid te vermeerderen. Ons Hollandsch volk heeft er behoefte 
aan op elk terrein qes levens voorgelicht te ,worden uit G.ods Vo'oord, 
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om te ;den langs welke Iijnen men zich heeft te bewe'gen, oak in alIe 
'kringen van het maatschappelijk leven. Met ailze· eigene p'ers moe
ten wij trachLen OilS yolk te bearbeiden, dat thans nagenoeg zonder 
eenige voorhchting staat, te midden. van zoove!e )ngrijpende'vraag
stukken, die -door allerlei omstandigheden in ouze groote Unie in 
het leven worden geroepen. Niet het minst dienen wij in te wer
ken op Dilze jeugd, waaronder allcrlei lectuur, zonder eenig begin
,sel, indien maar niet erger', met k-wistige hand wordt verspreid. 
Daarorn stelt de Comm. van Toezicht voor, dat er een ,.Dagblad" 
warde uitgegeven met De Waeltler als ,.Zondagsblad," dat het ei
gendom is en blijft van de Kerk, en finantieel geheel ten voordeele 
van de Theol. School. In dat "ZondagsbJad"" worde' opgelosL' het 
maandschrift De Geriformeode Amerikaan. wat in overleg met het 

"Consortium ial kunnen geschieden. N adat dit geschi~d is, ver
schijne' het "Zondagshlad" vervolgens'in zoodanig formaat, 'dat het 
voe'gzaam"kan worden ingebonden en aldus bewaard, w~t met een 
¢ourantenformfl;at zeer lastig is. De Hoofdredacteur stelle zich voor 
dit een en ander geheel beschikbaar, zoodat hij zich uitsluitend aan 
dien arbeid wijden.kan. De Kerk geve hem emeritaat met behoud 
van het radicaal als predikant, ressorteerende onder de Classis Hol
land. De Secundu$-redactellr blijve aan, alsook de medewerkers, 
speciaal voor de .Zendingsrubriek en de Sabbathschoollessen.. Dat 
deze in het Zondagsnommer verschijnen, met toevoeging vap eene 
geregelde·rubriek voor de jeugq. De prijs van het "Dagblad" zij 
een cent per stuk, zoodat de prijs van vij£. nommers per we~k korot 
op $2.50 per jaar. Het Zondagsblad geve ongeveer dezelfde hoe
veelheid stof als thans, voor den tegeuwoordigen prijs van, $I.50. 
De ,predikanten- en professoren betalen half zooveel, met. dien,ver
'stande, dat zij daarvoor minsteos vier artikelen ill het jaar leveren 
voorhet Dagblad of het Zondagsblad, te regelen door de redactie. 

Het'spreekt vanzelf, dat de Kerk als zoodanig de 'uitgave v.an 
een blad, waarin bloot maatschappelijke -toestanden worden behan
deld, niet'op zich kan nemen. Hare rO,eping ligt op ander terrein. 
WeI is het haar mogelijk, en ligt het op haren weg, aan een derge
lijk pogen haren zedelijken steun te bieden, dewijl hare leden tevens 
leden zijnder burgerlijke maatschappij. 

Oak komt de Kerk met zulk een dagblad als boven omschre
ven is in een zekere 'connectie, dewijl het Zonrlagsblad daarmede' 

·verbonden wordt, en hetzelfde personeel aan beide bladen wordt 
verbonden. De Comm.' oordeelt hierbij., dat wij onze Thr:ol. School 
niet mogen ,blootstellen aan de finantieele risico, die zulk een blad 
met zich brengtj waarom zij zich voorstelt, dat de uitvoering van 
heel dele zaak worde opgedragen aan eene "Compagnie," die met 
de Com'm. van Toezicht een geheel vormt.. Deze' "Compagnie/' 
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die vootaf een zeker bedrijf kapitaal-te ,zamen breng-t om te, kunnen 
,_beginnen, verbindt zkh v~~r de zitting der Syn'ode in 1904 minstens 
$IOOO in de kas der Theol. School te storten. Tot dien tijd dient 
er eenige bepaling diepaangaande gemaakt,te worden. Wanneer er 
twee jaren verloopen zijn, kan men over den loop der zaak een beter 
oordeel vormeu. Tot zoolaug hf'eft de Kerk eenigen waarborg nOQ
dig. Genoemde som, beschollwd als winst, af te werpen doqr De 
Waclderin die twee jaren, is niet' zoo groot, als in het verloopen, Sy
nodejaar. Men dient hierbij echter in het cog te houden, dat. in
dien dit plan niet gekomen was, men zou hebben moeten bes1uiten 
tot "Wachtervergrooting," waarop ook in het Synodaal agendum 
gewezeu wordt. \Vanneer dit gebeurde, zou door de groote uitga-
Ven, die zulk een vergrooting eisc-hte, het voordeel voor de School, 
althans vooreerst, minder worden,. De onkosten, aan de uitgave 
van eeu Dag~ en Zondagsblad verbonden, zijn door ons zoo nauw- :-) 
'lceurig lllogelijk 'berekend, en het schijnt ons toe, dat er niet veel 
gevaar is voor een finantieel bankroet _ voor deze Compagnie, zoo 
maar de Synode hare volle sympathie met het plan uitspreekt, door 
,besluit hare~ zedelijken steun. toezegt, en onze predikanten mede de 
hand aan den ploeg slaan. Bereiken wij een abonnement cijfer van 
3000, dan zan er reeds heel wat ten voordeele der Theol. School ka-
men, en al wat boven dit cijf~r mocht gaan, zou zuivere'winst zijn .. 
De Comm. verzoekt de Synode ten zeerste hare aandacht aall de.ze 
zaak te wijden, gelijk' zij ernstig door ons ingedacht is. Met zulk 

'ef:'n ,.Dagblad" en .,Zondagsnummer" zouden aIle belangrijke 
, ,vraagstukken, beide op kerkelijk.en ll1aatscbappelijk gebied, in 

bespreking kunnen komen. Op beider gebied is voorlichting voor 
ons volk hoog noodig, WeI is waar. dat· ook "Ons .Vaandel" iich 
op dezelfdelijn beweegt, als wij ons dat voorg<csteld hebben; maar 
dit blad kan niet, ook dewijl het geen dagblad is, aan ons ideaal 
volkomen beantwoorden. Bovendien werkt ons plan finantieel ge
'heel ten voordeele van onze Theo1. School, waarmede .,Ons Vaan
del" natuurlijk in geene connectie staat. \Vij zijn dan ook niet on~ 
genegen "Ons Vaandel" voor een bi1lijken pdjs uit te koopen. De 
overtuiging, dat het Calvinisme niet slechts een zuiver leerstelsel is, 
maar ook eelle allesomvattende wereld~ en levensbeschollwing, drijft 
ons, am aan de verspreiding en toepassing van dat beginsel te arbei-
den met aIle de ll1iddelen en krachten, die ter onzer beschikking 
zijn. 

Gaarne zouden we daaro1l1 zien, dat de Synode een vijftal per· 
sonen benoemde, die, met de Comm. van Toezicht. pogingen aan
wenden, am zoo spoedig het kan een "Compagnie," als boven Oll1~ 
schreven, tot stand te brengen.' . 

En hiermede, Eerwaarde Broeders! )eggen wij dit belangrijk 

,-~, .~--~--~----------,---. -'-----------
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voor de Synode treder, met de bede, dat oak hierdoor het wel
der gemeent<;':,. en 'bovenal de eervan Go¢!. bevorderd worde. 

De Comm. 'voornoenid. 
H. VAN HOGGEN, Seer.' 

Na ernstige en breede bespreking ,van dit plan der Comm. van 
~~::~.~~~~t voor DE WACHTER, besluit uwe Comm. de Synode te ad
v dit voorstel der WACHTER·comrn. te aanvaardeu, met-deze 
W1JZlg111g, dat DE WACHTER op den gewon';n dag blijve verschij-
nell. 

2. Onder Rubr. IV vinden wij: 
De,S)mode beshlite tot de Zfitj[ave van een Kerkelifk /a,a!. 

boelije ten voordeefe dey Tlleo!. SelIOOt. 
Uwe Comm. adviseert,dat de Synode blijve bij het besluit van 

1900 (zieArt. XCIX, Rubr. XIII, a en b), en spreke weer nit: 
a, De Synode mag geen uitgeefster van Jaarboekjes zijn, 

wijl zij daartoe ,uiet de minste roeping heeft. 
b De Synode late de uitgave in handen van de Comm: van 

uitgave; die de eerste jaren v~n ni-tgaaf daar veel geld'bijleggen 

3. Classis Iowa vraagt (Rubr. IX, Zondagschool): 
De Synode bezorge twee uifgaven van de Zondagsclzoolles

sen, de ane voor kinderen~ en de'andere VOOl' meer gevolder
den. 

Hieromtrent sielt uwe Comm. VOGr, deze :vniag in te wiUigen, 
en weI ill dezer voege,dat zij Ds. K. Kuiper continueere als schrij
ver van de Sabbathschoolles in den tegem.v:oord;gen trant, terwijl 
de Synode mede bepa!e of ZEw. oak de verklaring voor de kinde
ren Ieveren zal; en deze niet in De Wachter zal geplaatst; maar 
alleen in De Bode. Mr. Tanis,- uitgever van De Bode, heeft zich ver
klaard voor de Comm., dat de meerdere uitgaven, aan de verklaring 
vaor de kinderen verbonden, voor zijne rekening komen. 

Eerbiediglijk aangeboden, 
J. W. BRINK, Rapp. 

Het rapport word, aangenomen. Elk punt-wordt afzonderlijk 
besproken. 

a. Aallgaande punt 2 besluit de Syn. daarop niet in te gaaa. 
b: Punt 3 wordt goedgekeurd, en Rev. K. Kuiper neemt dien 

dubbelen arbeid op zich. 

ARTIKEL CXVII. 

Prof. G. E. Boer sluit deze zilting met dankzegging, 
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,DERTIENDE ZITTING. 
Donderdagnamiddag. 

ARTIKELCXVIII . 

Rev'. K. Kuiper laat- zingen Ps. 1°5:3, en opent ~eze 7ittin,g 
\net gebed. 

ARTIKEL CXIX. / 
Besloten een avondzitting te houden. 

ARTIKEL CXX. 

Rev. J. A. Westervelt en Oud. L. Beeuwkes, uit Classis Hack
ensack" worden· geexcuseerd, wegens moeielijkheden te- Patersot;I. 
Ook Oud. P. Poutier, u-it Classis H,udson, wordt ontsl,ag g~geven, 
wegens krankh,eid in zijn huisgezin. . 

ARTIKEL CXXI. 

Oud. G. W. Mokma neemt zitting, als secundus voor Oud. H. 
Bosch, en geeft zijn inste111ming met de "Openlijke Verklaring." . 

ARTIKEL CXXII. 

De Syndde draagt het Curatorium op: 
a. om de beroepirigsbrieven. voor de benoemde professoren te 

:schrijven, en 
b. om, in geval van onverhoopte vacature in het'Docenten

college, dit. aan te vullen tot de volge.nde SYliode. 

ARTIKEL CXXIII. 

Nu komt de Wachterzaak. in bespreking (zie Art. CXVI, 
punt I-rapport der Comm. van Toezicht). . 

Nadat dit rapport, en oak het praeadvies, nog eens wordt gele· 
zen, en daarna besproken, beslttit de Synode om het. voorstel betref-' 
fende een "Dagblad" ter talel te leggen tot devolgende Synode. 

ARTIKEI. CXXIV. 

De SYlJodaJe Cotl)tl)issie brengtrapport .nit bij monde. van 
Rev. J. H. Vos. Dit wordt voor kennisgeving aangenomen, ell' zal 
in de Bijlagen worden geplaatst (Bijlage I). 

ARTIKEL CXXV. 

De Praes. leest een tweetal brieven van de Gerelormeerde. Ker-

, \ 
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ken inNedt:rland, waarvan de eerste inhoudt eene verontschuldi
\vegens hef niet zenden van een of me'er afgevaardigden, de'wijl 

velerlei werkzaamheden dit verhinderden. 
De tweede behelst eene uitnoodiging aan deze Synode' om een 

of meer afgevaardigden te zenden naar "'de Synode der Geref. Ker , 
ken in Nederland, die in Augustus-a.s. teArnl1em samenkomt. 

Voor kennisgevirig aa~genomen (Bijlage XI). Op het zenden 
van een Depntaat komt de Synode bij de benoemingen terng. 

ARTIKEL CXXVI. 

De Camm., benoemd am een Resolutie van dankbetuigillg aan 
Br.G."W. Mokma op te stellen (zie Art. CV), dient baar rapport in, 
waarvan, na lezing en goedkeuring, besloten wardt om het op te 
nemen, in d,e Acta, en een afschrift aan Mr. G. W. Mokma te be
zorgen. 

Het rapport luidt aldus: 
De Synode der Chr. Gere!. Kerk, vergaderd te Holland,Mich., 

den '1-8 Juni e.v.d., 1902, nag onder den indruk van'de aangeriame 
verrassing van Dinsdag middag j.1., gevoelt zk:h gedrongen' haar 
hartelijken dank uit te spreken aan Br. G. W. Mokma, die haar die 
verrassing bereirlde, door haar met de familien, waarb~j de afgevaar
digden gelogeerd zi]n, dien middag met zich te nemen op een plei
ziertcchtje per stoomboot naar Macatawa Park en op Lake Michi
gan,- en door gedurende dien tocht verschillende versnaperingen met 
:nilde hand te doen uitdeelen. De Synode am·zelt lliet te verklaren, . 
dat het genot van dezen tpcht Ifiet weinig zal bijdragen; om haar 
vergaderingen in Holland bij de afgevaardigden in aangename ge

,dac,htenis te doen ·blijven. 

ARTIKEL CXXVII. 

De Comm. van correspondentie met de Alliol)ce of tbe Ref. 
Churches holding tbe Presbyterial) System, brengt nu rap
port uit bij monde van Rev. Beets (zie Art. CIV, punt II). 

Ret -wordt aangenomen met het antwoord door de "Alliance'_' 
gezonden, en besloten het op t~nemen in de Acta (Bijlage X). 

ARTIKE:L CXXVIII. 

Rapport- der Comm. voor Doopleden .. (Rubr. VII van het 
Agendum.) Rapp. Rev. P. Van Vlaanderen. 

Eerw. Vergaderi?zg/ 
r: Daar hti .-uwe:Comm. v'an prae-advies in zake de rubriek 
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"Do9p1eden" ·voorkwam, dat de instrllctie van Class. ·Muskegon, 
luidende: 

De Synode bepale de middelen ler hand/laving va;, he! be' 
sluil der Synode va" I898, Arl. 91, 

het middelpnut der Instrnctien in die Iijn llitmaakt, kiest zij 
dezelve als uitgangspl1ot, en begint te zeggen, dat zij 'gaarne dat be
sInit·, 111idende: "Ouders, die hunne kinderen ten Doop heffen, moe
ten vol gens. H. Schrift en Kerkenorde b,eide, of ten minste een van 
beide,hun eigel1 doop door persoonlijke belijdenis des geloofs aanvaar~ 
den," en hetwelk op·genoel11de Synode op nieuw gesanctioneerd is, 
nageleefd zag door al de Kerkerad~n; lll.a. w: Uwe Comm. zag gaarne 
dat, gelijk nn nog zoo dikwerf plaats heeft, aan doopleden, met het 
oog op het Sacrament des Doops, niet Ianger hetzelfde recht werd 
toegekend,' als aan Ieden, die beide doordoop en belijdenis aan 
·de gemeente verbonden zijn, en dat weI op de volgende g)-onden: . 

a. Omaat het in s!djd is met de heiligheid van de, gemeente 
de.;; Heeren als de vergadering der geloovigen, het lichaam van 
Christus, dezulken, die, noelI op grond van· het verbolld, noch op 
grond van eigen levensopenbaring, ats mondige leden van Christus·· 
aangemerkt kunnen worden, toch in de voorrechten van de leden in ' 
volle gem'eenschap te doen deelen. 

b. Omda! het iu stdjd is met de heiligheid van den Doop, aan
geziel1 de Kerk bij het bestendigen' van het doopledenstelsel voor 

. den Heiligen Doop een anderen maatstaf aanlegt, dan voor 'het' 
Heilig Avondmaal, indien zij tot het gebruik van het Sacrament des 
Doops toelaat, die tot het Avondmaal niet gereC'htigd is. Immers,· 
alzoo wordt de H. Doop benedell het H. Avondmaal, gesteld en de 
Sacramenten, die bij elkander behooren, op olibijbelsche wijze van-
een gesch,eurd" . 

c. Omdat het in strijd is met de waarachtigheid, die de bedie-
. ning van's Heeren ordinap.tien· kemilerken moet, als de Kerk, die, 
slechts op objectieve gegevens kan en mag afgaan, denzulken het 
recht geeft tot den Doop hUlll1er kinderen,'die, al is het ook qit ge
moedsbezwaar, nog geeu Avondmaal durven vieren, maar weI, naar 
hun eigell zeggen, in goeder conscientie, bij den Doop zich durven 
laten aanspreken ais "geliefden in den Heere Christus,)) en op de 
doopvragen durven antwoordell. Het komt llwe .Comm. voor, d~t 
in dit geval "Gods verbond wordt ontheiligd, en zijn toorn over'de 
gansche gemeente wordt aangestoken." 

Goedgekeurd, 
2.. Daar het echter een . te groote. tllogelijk te gevaarlijke ope

ratie zan zijn, het sllijrnes op eens ZOo diep ill de wonde te zettell, 
dat al het kwaad er op eenmaal uitgesneden werd, zoo ··stelt uwe 
Corum. voor ais overgangsmaatregel in de· gemeenten in welke het 

,~~-. -'....:..-_.--'_--'.. __ .. __ ._-_._-_ ....•.. 
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,doopledenstelsel nog in zwang is, om aan de getrouwde doopledeti 
hetzelfde voorrecht toe te kennell met het oog op den Doop, ais men 
hun g~woonlijk toekent, indien het verzocht wordt, met hetoog op 
hetAvondmaal. Indien er n.l..een doopJidbij of even voor de be
diening van het H. Avondmaal, den Kerkeraad zou vragen mede 
gebruik te'mogen maken van het Sacrament,j:ott dit ongetwijfeid 
voor,eenmaa.1lliet geweigerd worden, illdiell de Kerkeraad subjectief 
overtuigd was van de behoefte van ,den vrager ·naar dit Sacrament. 
We1nu, zoo'geve'mell aan elk getrouw4 dooplid, dat een kind ten 
Doop wil presenteeren', maar op dat oogenblik nog gemoedsbezwaar 
heef! om~be1ijdenis des geloofs af te legger., eenmaal de gelegenheid 
om zijn kind te laten doopen zonder getuigel1. Echter alleen onder 
de volgende voorwaarden: a. dat ze een getrouw gebruik gemaakt 
hebben van de catechisatie; b. dat er op hun levensgedrag niets aan 
te merke-p va1t; c. dat de Kerkeraden et van overtuigd ziju, dat de 

. -vragers met ue beteekenis van den Doop op de 'hoogte zijn; en d. 
dat de verantwoording van het bestendigen van dezen ollbijbelschen 
toestand voor rekening van den Kerkeraad blijve, die tot uitvoering 
vanhet besluit der Synode van 1898 (zie boveh), nog den geloofs
moed mist. 

V erworp~ll. 
3. Oak adviseert uwe Comm. dat er op elke Ciassikale verga

dering nauwkeurig llotitie vz.n gehoudell worde, of men, ,er aan ar
beidt in de verschillende gemeellten, om het besluit der·Synode van ~ 
r898, Art. 94 te handhaven, w3.armede ook de Instr. van Class. 
Muskegon beantwoord is . 

. Goedgekeurd. 
4- Verder meent uwe Corom. in bovengenoemd geval: 
a. dat. het verzoek der Class. Illinois, punt eel1, am andere, en 

van' Class. Grand Rapids 'nest, am ,meer l1itgebreide doopattesten 
t{! verkrijgen, dan vanze1f ovt:rbodig is. Bedoelde instructien lui-
den .aldus: . . . 

Cl. I!linois: 
De Synode ge'lJe aan de Kerkcraden den wenk n-iet langer 

attesten te gebruiken voor doopleden, die bedoeld z(jn beide 
voor leden en doopleden te kunnen dienen.: maar waardoor 
dan ook 'van doopleden getulgd word!, dat zij gezolld z-{jn in 
het geloof en verr:,ocllt worden hen tot ltet gebruik der Sacra-
11lenten toe te laten. 

e!. Grand Rapids West: 
De Classis bestuit, om aan 'de Synot/e een ontworpen scht!s 

voor dooplids-attesten aan ·te biede1L voor algenzeen kerkeliJk 
gebrllik, als voIgt:. 
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De Kerkeraad der C. G. GemeeJzie te ... ........ ~- .•.. -~ 
verklaart bij dezen, dat ... . , .......... " ~llii krachl van de;il 
Doop behoort tot de C. C. Kerk te .. ....... , ... . en ",itsdien 
onderworpen. apn de onderwi/zin;r en lucid dier Kerk, wes
halve wij den opzieners' der C. G. Gemeenie ie. " •.•• -" .. '. '._~ 
verzoeken .. .•••........ onder hun christelijk opZicllj .en' 6e~ 
siuur ie nemen, en vool'i te,gaan met . ....... ,_ ... _ . . .te imde1'(" 
wijzen in de leer der waarheld, die 1l_aar de godzaligheid is. 
Vermeerderd 1}~et di./ toevoegsel: .' 

a. Bijwonen van de open bare God.sdienjtoe.fening. ," .: .~_ 
b. Gebruik 1J1aken van de Catechisatie .. .. ',' .. . 
c. Algemeen gedJag: .......... .................. .. 

b. Alsmede, dat de Kerkeraad van 5th Ave., die.wil dat 
df Synode uitspreke, dat de overgangstijd in zake hef doo

pen van kinderen van Doopleden nu verloopen is, 
qan zijne begeerte vervuld- ziet. 

, c. In elk geval kan uwe Comm. niet adviseereu, nog. uitge-' 
breider attesten voor doopleden te laten drukken, daar dit in meer 
of mindere mate het doopledenstelsel bestendigen zou; maar veree~
nigt zij zich ten volle met de instructie van Illinois, punt 2, n.1.: 

De Synodc besluite aitestcn voor doopleden af te schajfeJz, en 
in plaats daarvan aIleen maareen bewijs 'falz doop_af ie geven. 

, Punt 4 is met punt 2 verworpen. De Syn. besluit, om naar de 
ontworpel1 schets van Gr. ,Rap. West, zoodanige attesten van'doop
leden In gebruik te nemen, waarvan de uitvoering -aau he;t Madera· 
men wordt opgedragen. 

5. Ookvereenigt zij zich geheel met de instructie b der ge
meente 5th Ave.,dat 

de Synode_uitspreke, dai gerooi.Jeerde doopleden anders n'iei 
dan met schuldbelijde7#s en volle' geloo/sbelijdenis in de Kerk 
weer kztn1tt1~ worden opgenomen. 

Goedgekeurd. 
6. a. Wat betreft d,e eerste instructie van Class. Hudson 11.11 

0/ attesten uit de Christ. Gerej. Kerk in Nederland geldi/( 
zijn in de. Christ. Ceref. Kerk alhier? 

daarop zan uwe Comm. denzeIfden regel willen zien toeg'epast, 
di!=p'men voIgt als menschen- met attestaties komen'nit Kerken-van 
mipp,rjniste formatie (zie D. K. 0., pag. 46). 

, 'GoedgekeurJ. 

b. Wat betreft de tweede instructie van CI. Hudson, inhou-
dende de vraag , 
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0/ de C'kr. Ger_f. Kerk alMer doopattesten aanneemt uit 
,de Nede11. ,Herv. Kerk. daar lidmaatsattesten voor lzaar gee
ne kerkrechtelijke, 71Jaan!e hebben, 

daarop zag uwe Comm. gaarne een beve~tigend antwoord. gege- ' 
onder deze conditie, dat de Kerkeradeu, waar zulke attesten 

wc>rn"!1 ingediend, zekerheid hebben, dat de dragers der attesten 
.' g"do,opt zijn in den N aam van God Drit:~eenig. 

Goedgekeurd. 

7. 'Na nog o;:>gemerkt te hebben, dater eerie mil1derheid,in 
Comm. is, die van oordee! is, dat de overgang~tijd v~~r het doo
van kinderen der doopleden in het ropportuitgedrukt, weI wat 

is, en geen tijd durft te bepalel1,'aangezien zij meent, dat de 
daar lJog niet rijp voor is, en daarvan gaarne, in dit rapport 

meIding zag gemaakt, geeft uwe Comm. haar werk in aHe nederig-
aan UEerwaardes beoordeeling over. ' 

VervaHen met de verwerping van punten 2 en 4., 

ARTIKEL CXXIX. 

Door Ond. S. S. Postma wordt deze zitting met dankzegging 

VEIIlR'rIENDE ZITTING. 
Donderdagavond. 

AR'l'IKEL CXXX. 

Na gezon!;en te hebbeu. Ps. q8:2, opent Rev. H. M. van der 
deze zitting met gebed. 

ARTIKEL CXXXI. 

Rev. J. Post neemt zitting als secllndusvoorRev. H'. Va~ Hoo
en betuigt zijne instemming met de "Openlijke Verklaring." 

ARTIKJ;>L CXXXII. 

Rapport in zake de VElrgrootil)g van "De Wachter." 
w.eeJ-w. Broeders! 

De Comm. van Toezicht voor De Wachter heeft aan de Synode. 
voorstel te doen tot vergrooting van OIlS kerkelijkblad. Rede
daarvoor zijn de volgende; 

Reeds een en andermaal is daarop van verschillende zijden 
aa!nlt',qrolligetl, ten bewijze, dat er behdefte aan, gevoeldwerd . .l 
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2. De stof"door vast emedewerkers tot nu toe geleverdnam zoo~ 
veel plaats in, dat voor leesstof van verschiIlenden aard te weinig 
plaats overbleef en ,het daardoor weI eenigslins stijf en eentconig' 
wotdt. . 

3. Andere bladen van kerkelijk en niet kerkelijk karakter ge: 
ven veeI. meer voor denzelfden prijs. . 

4. Er zijn rubrieken, die voor ons volk uiteenzetting en 'be:
handeling eischen, als Schoolonderwijs, Lectuur voor de jeugd' en 
maatschappelijke aallgelegenhed€,ll waarmed~ onze gemeenteleden 
also vanzelf in aanrakiIig komen. 

Dit eeo en ander in aanmerking llemende, steIt de Comm. voar, 
dat de Synode tot vergrooting besluite ,en de uit-voering opd-rage, aan 
de Comm., in overleg met den Hoofdredacteur en den drl1kker. 

De Comm. ad hoc, . 
H. VAN HOOGEN, Secr. 

Naeenige discussie ,over het voorstel in dit rapport, wordt -in 
betrekking tot De Wachter het volgende besloten: 

1. De Wachter, om finantieele redenen , te blijven uitgeveb in' 
·het tegenwoordig formaat. 

2. Re,·. A. Keizer als redacteur, en Rev. G. D. De Jong ais 
secl1ndus-redacteur worden herbenoemd. 

3. Behalve de benoernden, waartoe ook Rev. K. Kuiper be
hoort als schrijver der Sabbathschoolles, geene meerdere medewer
kers aan te stell en. 

4. Ret leesgeld voor de, leeraars onzer Kerk wordt gelijk ge
~teld met dat voor de leeraars buiten mae Kerk. waarm'ede voldaan 
is aan het verzoek van Class. Hudson en Class. "Iowa, n.b . 

I. De Synode herzie Arl. 97, punt d, I en 2 der SjlJloda
Ie Acta vau I900 en stelle een abonnellzentsprijs voor -?eer
aars, zoowel bu-iten als binnen de Chr. Gerif. Kerk (Hudson). 

2. De Synode herzie Art. 97, I J der Ada van I900 en 
stelle onze Leeraars met andere Leeraars geiijk (Iowa). 

5. De Synode verzoekt de Le~raren onzer Kerk, om een drie
tal artikelen jaarlijksch in De Wacllter te 'schrijven, waarvan de op
name door de Redactie geregeld zaJ worden: 

6. De aanstelling en salarieering van den Admil1istrateur 
wordt in handen van de Comm. van Toezicht gegevell. 

7. Op verzoek van Rev. W. Heyns besluit deSynode am punt 
3 van Art. XCVII in de Acta van !goo te 5ch\appen. . 
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ARTIKEL CXXXIII. 

De Synode besluit, 'dat ook aan den Pennin'gmeester en den 
Scriba van den Board der Inwendige Zending eene iaarlijksche gra
tificatie' van $50 Lal uitgekeerd worden, evenals de Synode deze'scm 
reeds toezei aan den Penningmeester en den Scri1:5a van den Board 
-der Heiden'zending, door goedkeuring van punt 12 der voorstellen 
van dezen Board-, 

ARTIKEL CXXXIV. 

Rapport der Comnl. in zake de Emeritus ~as (Rubriek VI 
vanhet Agendum). Rapp. Rev. P. Ekster. 

Geaclde Vaders en Broedersl 
_ Uwe Comm. werd voor, een punt gesteld, weI-niet zoo ingewik
ke1d van aard als weI andere Rubrieken or> 't Agendum; maar'deze 
rtibr-iek is wellicht de' gehee1 eellige, waartegen in- den loop des 
tijds, tot 'op heden toe, door velen ,wordt geageerd. 

. Uwe Comm. is niet gerpepen o~ het verzet daartegen uit den 
weg te ruimen. De tegenstander beschol1we het a1s zijne roeping 
am zelf dit te doen. 

In zake de Emeriti Kas komen op de Agenda viif punten voor. 

·L 'Het, eerste is van Classis Illinois: 
De Synode spreke uit, dat zij, waar de ornslag voor de Em. 

Iias Classikaai is, ook de Classis-aansprakelijk llOudt voor de 
volle opbrel1gst er van.-

U'we Comm. is van oordee1, dat dit recht is. De Synode kan 
zich niet met dke aparte gemeente inlaten in deze zaak; maar elke 
C1assis ~ijze iedere gemeente onder haar ressort; op dedure verplich

,ting, om in dezen te doen wat iedere gemet'nte geroepen is te doen . 
., .' De eene gemeente mag zich aan deze noodzakelijke hulpe niet 
ortttrekken, am aan andere gemeenten, die gewi1liger zijn, het over 
te 1aten de lasten in dezen te dragen. -

De motieven, die uwe Comm. aanvoert zijn? 
a. God eischt: I,Draagt elkanders lasten en vervult a1zoo de 

wet van Christ us " 
b. Op elke gemeente rust, in 7ake de Em. Kas oak eene zede

liike verplicbting: 
- c. De zarg des Heeren vaor zijne dienare,n en hunne gezinnen, 

in beide O. en N; T. aangewezen. 
. d.' De behoeftt:n zijn in den 1aatsten tijd weder vermeerderd. 

e. Het foutvindend optreden van sammigen tegen deze kas is . 
een beginse1, 11iet aIleen :vreemd aan de ,Schiift, maar ganschelijk 

,met ,de H.- Schrift in strijd,-weshalve dit ageeren- tegen den noodi-
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gen steun volstrekt niet moet goedgekeurd, maar met all~ kracht 
moet bestreden worden. Weshalve ieqere gemeente haar best doe 
am wat nag achtersta1lig is op te brengen; en' met het oog op de 
toekol11st, iedere ge11;I~ente aall den aanslag, zander protest-,daarte';' 
gen" tijdig valdoe. 

Goedgekeurd. 

2. Ten tweedell volgell op de Agenda 3 pnnten vim de' Eme
riti Comm. 

a. Punt een luidt: 

Verslag vall den Potningmeesier aangaande de sclzuld der 
Kerk aan de Em .. Kas, loope1lde over de vier laatsie jare.n. 

Op dit punt kan uwe Colum. ,de Synode niet dienen met advies .. 
"Zij ,was van oordeel, dat- ze eerst,Br. J. Heeringa ZQll,moeten hoo
relI; maar tijdens de opstelling van dit prae-advies was die broeder 
niet te spreken. ' 

b. Evenmin kan uwe Comm. u dienen in zake punt twee,-.Iui
deude: 

De bztitengewone schuld in sommige Classes. 
Hierop Zd.l Br. Heeringa het noodige Iicht moeten laten vallen. 

Punt 2 wordt ,Voar kennisgeV!llg aangenomen. Er-wordt me-, 
, degedeeld, dat de Kas nag schllldig is $35°.09 over <Ie vier laatste 

jaren. 

c. 3. Aangaande punt 3, luidende: 
lncorporeering der Comm. voor de Emeriti Kas, 

diene het volgende: 
Uwe Comm. zon gaarne zien, dat men het zander die'jncorpo

ratie'zou kuhnen doen. Toch_ blijkt ze in twee gevalIen,fwelnood
zakelijk te zijn. 

a. Als er in de toekolllst "Real Estate" bij uiterst"en wil 
mocht gelegateerd .. vorden, dan ZOll er in dit geval een ,.incorpor
ated body" llloeten zijn, aan hetwelk ',t legad zau .'moeten overge-
maakt worden bij "deed J, ' -

b. Als er geld gelegateerd wordt. om vrij te zijn daarvan in
terest te betalen. 

En daarOlll blijkt de incorporatie weI noodzakelijk te,zijn, teh-
zij een, ander..e weg kail gevo!ldeu worden. 

Goedge kellrd. 

Het 'laatste punt op de Agenda is van Class. Iowa: 

De S)!7lod¢: vermindereniet de ondersteuni1zg voor Ju(f1"o 
Stadt • 

.'-. ~--~.~.~~-'---



Hierop adviseert uwe Comm., om aan 'de begeerte van Ct. Iowa 
voldoen. Dejuffr. ontvangtthans $'50 per jaiu. 

Goedgekeurd. 

5. In het rapport van de Em. Comm., bij rtlOnde van Rev. J. 
Vas vQorgelezen, kwam een voorstel VQor, om nJ. 

de eifeniJ van wiJlen H. Lubbers, ie steffen ills een vast
sfaand fonds, waarvan we! de interest mag gebruz"kt, maar 
de Iwofdsom blifve onder be/leer van de SYlJ.odl. 

Uwe Comm. kan hiertoe niet adviseeren, omdat zij -van oot;deel 
dat de sympathie, die er nog vaor die kas is, daardoor niet ver

m~ar wt"l verzwakt zott kunnen, worden. 

, Ook dit wordt goedgekeurd met de bijvoeging dat de Corum. 
Em. Kas van de erfenis uitbetale wat er sch,uldig is over de laat
vier jaren. 

6. Uwe Corom. zou der Synode nog weI een punt ter Qverwe
willen aan bieden, en het is di t: 
A'mi~e,den het een feit 1s, dat vele gemeenten ill de steden over 

.. ~~~~e~,~:':~tl~~~ vaal' hare .. armen moeten opbreilgen, daarelltegen er 
- zijn, die 'hiervoor niets behoe.ven uitte keerell, of er ,in 

g.evall1iet ef'll we,!; kan gevonden worde1'l, om de gemeenten"die 
Z'~aI'e lasten te dragI'" hebben, te hulpe te komen, mede ten bate 

Emer. Kas, en er dus proportioneele geliikheid zij, naar de 
der gemeentell. 

Besloten, niet op in te,gaan. 

Ten slotte moet Uwe Comm. de Synode adviseerell, dat 'het 
ne,odlza.k"lij is ani den Rooster voor deze- kas na te zien. 

Besloten, dat de Comul. der Em. Kas op morgen de Syn. diene 
een r?oster aangaande den omslag voor ie.d~re CIassis. 

ARTIKEL CXXXV. 

De Syno:ie,e.raagt den Praeses op, aui aall het eiude der Syno~ 
Prof. G. E. Boer een woord van dank toe te sprekell, met het 
op het eindigen van zijn actievell dienst. 

ARTIKEL CXXXVI. 

De Synode acht het dienstig, dat de beteekenis en het goed 
van flrt. XIII der D. K. 0., historisch en exegetisch toege

worde ill De Wachter. Zij verzoekt Prof. F.M. Ten Hoor 
arbeid op zich te uemen. Hij belaoft, zoo mogeli,jk, hieraan 

valdaen. 
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ARTIKEL CXXXVII. 

Rapport der" Comm.,van prae·advies in zake de stukken inge.:. 
diend door de Deputaten der Ref. Church (zie Art. XCV). 

T¥elEerw. B1oeders! \ 

Van de twee ingediende stukken heef! het eene betrekking op . 
de vragen door onze vorige Synode, gedaan aan de Synode der Ref. 
·Church; en het andere heeft betrekking op "Church Comity" d.i. 
'} Kerkelijke Wellevendheid." 

Op de vraag onzer SYllode om nader bescheid'aangaande de toe
komende houding der Ref Church tegenover de geheime met eede 
verboudeu genootschappen, geeft het eerste stuk een antwoord, 
waaruit blijkt, dat de Synode der Ref: Church op dit punt nag het- . 
zelfde standpunt inneemt als te voren, n.1. dat de meerdere verga
deringen inzake kerkelijke discipline slecht, "appellant bodies" 
zijn, en dat dam'om de beantwoording van zulk een vraag weI van 
een kerk_eraad, ,maar niet van een Synode kan uitgaan. 

Op ·de tw~ede vraag inzake de weglating van de "Verwerping 
'der Dwalingen van de Remonstranten," antwoordt het stuk in 
?oofdzaak, dat de Kerk hier, bij de formeele' aannemillg der Stan
,.,daards in I792" in geheel andere toestanden verkeerde, dan de Ne~ 
derlandsche Kerken ten tijde der Dordtsche Synode, zoodat. aanno
ming van de "Verwerping det Dwalingen" 'uiet 'l1oodig werd ge
acht.-Op het tweede deel der vraag, inzake het ·gemeen overleg 
met zusterkerken, bij de wijziging van eene gemeenschappelijke be
lijdenis, wordt niets gezegd . 

.'Het aridere stuk door die Deplltaten ingediel]d, heeft betrek
king op "Christiail Comity in Domestic Mission Work." De Sy
node heeft reeds eene Comm. van drje leeraars benoemd om met een 
soortgelijke Comm. onzerzijds, te confereeren over deze zaak. 

Uwe Comm. heeft deze stukken overwogen,-en acht bet, met
het oog op het groote gewicht der zaken, gewenscbt, dat de' Synode 
een Comm. van drie leden benoeme, om onze e.k. Synode te dienen 
met een concept-antwoord over de eerste twee zaken. , 

En wat de mededeeling over "Church Comity" aangaat, daar-: 
over is vroeger reeds gehandeld, met name op de Synode van 1888} 
Art. 40, alwaar op het iriitiatief van de Partie. Synode van Chicago: 
besloteu is tot de opwekking, "dat bij den arbeid naar buiten aIle 
billijkheid in acht genomen worde, en bij het opnemen van lidlha
ten met elkanders censure naar behooren gerekend worde." Dit be
'sltiit bestaat uu reeds 14 jaar, en deze opwekking is, zooverre der' 
Corum. bekend is, onzerzijds ook steeds in acht genomen. Mocht 
de.e.k. Synode der Ref. Church ook een soortgelijke opwekking 
tot die Kerk willen richten, dan ZOU, o.i., voor het 'heden de benoe .. · 
ming van eene Comm. geheel overbodig zijn. 

c· ...... c .•. c ........ c ... c.cc_ .. c" .•. _........... .... ·• _ .. __ .. _. 
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Te'n slotte adviseert dus uwe C6mm' j dat Van een en ander ken
nis gegeven worde aan de e.k. Synode der Ref. Church. 

, ,'Met eerbied onderworpen, 
; . J. WIJNGAARDEN, Rapp. 

Het Rapport wordt aal1genomen. 

I: De vQorstellen van prae-advies worden goedgekeurd. 
2. Als Comm. benoemd: Prof. F. M. Ten Hoor, Rev. H. 

Beets en Rev. r W. Brink. 
3. HetBesl'uit der Synode van 1888, Art. 40, zal bepaaldelijk 

in de Kennisgeving aan de Ref. Chnrch worden opgenomen. 

ARTIKEL CXXXVIII. 

Oud. J. J. Schaap sluit deze zitting met dankgebed. 

VIJFTIENDE ZITTING. 
Vrijdagvoormiddag, 27 Juni. 

ARTIKEL CXXXIX. 

Rev. F. J. Drostlaat: zi.ngen Ps. 8r:-Io, en opent daarna deze 
zitting met gebed. 

ARTIKEL CXL. 

De presentielijst wordt gelezen. waaruit blijkt, dat Oud. M. 
Ruster afwezig is. 

ARTIKEL CXL1. 

De Notulen van 26 JUlli worden gelezen, en met enkele verbete-/ 
ringen, goedgekeurd. 

ARTIKEL CXLII. 

Rapport der Comm. van prae~advies in zake Benoemingeo, 
Synodaal Agel)dllmen Kerkel)orde el)z. in 't Duitscb. 

VIII, X en XI van de Agenda) Rapp. Rev. H. M. Van 
der Ploeg. 
E"yu'aad, BroedtYs! -

U '\\"e Comm. rapporteert) dat ze de volgende zaken in verband 
met hare opdracht gevonden heeft: 

1. A. In Rubr. VIn van de Agenda komt voor eene in· 
structie vali de Classis- Oostfriesland, luidende: 
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De Synode benoeme een Sialed Clerk, die ex-officio lid is 
van de SyJlodale Commissie. 

Na ernstig overwogen te hebben, dat er voor de Synode door
gaans veel schrijfwerk is te verrichten, en dat een Stated Clerk be
ter dan iemand anders in staat zOll zijn om voor eeu_volgende Syno
de de Agenda in gereedheid te brengen, en den regel van werk-
zaamheden aan_ de hand te doen, adviseert uwe Comm.:. ' 

a. Zulk een Stated Clerk voor den tijd van vier jaren aan te 
stellen. Hij zij ex-officio 'lid. der Synodale Commi,ssie, en trede als 
eerste scriba der Synode op. 

b. Als werkzaamheden hem op te dragen: . 
I. De Synodale Acta voor de pers in gereedheid te brerlgen. 
2. De Acta in 't Notulenboek in te schrijven. 
3. Ais scriha van de Synodale Commi,Ssie aUe correspondentie 

te voeren. 
4. De Agenda te regelen. 
c. Voor -deze, werkzaamheden hem een honorariulU toe te ken

o Dep van $50.00 voor ieder Synodaal jaar. 
d; Voor Stated Clerk te benoemen Ds. H. Beets. 

B. In Rubr. VIII wordt verder nag herinnerd aan de benoe-. 
mingen, welke door de Synode gesanctioneerd of gedaan ,moeten 

/ woi.-deuA De Damen der leden van het Curatorium, alsmede die der 
leden van den Board der Heidenzending zijn in de respectieve rap
-porten reeds 'opgenomen. 

a. Daarna volgell de leden van den Boar4 cler Illwendige Zen
ding. Voor dezen Board worden door de verschl11ellde Classes 
voorgesteld de volgende person en: . 

Classis Hudson-Ds. E. Van den Berge. 
" Hackensack-Ds. J. C. Voorhis. 
" Grand Rapids, Oost-'Ds. T. Van der Ark. 
" Grand Rapids, Wes"t-Ds. J. Nooidewier. 
" Holland-Ds. M. Van Vessem. 

" 
Muskegon-Ds. G. D. De Jong. 

" Illinois-Ds. P. Van Vliet. 
" Iowa-Ds. J. Smitter. 

" 
Oostfriesland-Ds. C. Bode. 

Uwe Comm. adviseert de benoeming /der vermeldde ~er~onen 
voor dezen Board te sanctioneeren. 

b. Vervolgens wi1:-, uwe:ComlJ1' u met advjes dienen vQor de 
benoeming van leden' voor 'verschillende Commissien: 

I. Zending onder de Joden: Oud. S. S. Postma, Ds. W. 
Heyns, Ds. J. 1. Fles, Ond. S. Dekker. 

,2. Emen"ti Kas: ~rimi-Ds. J. H. Vas, Ds'. M. Van Vessem, 
Ond. S. S· Postma, Ond. G. W. Mokma,. Ond. J. Heeringa. 
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Secundi-Ds. H. Van Hoogen, Ds. P.Ekster, Oud. H. Boscb., 
S. Dekker, Oud. A. Vau Bree. 

3. Synodale Commissie: Us. L. J. Hulst, Ds. K. Kuiper, Ds. 
Van Hoogen. 
4. Kerkhuipfonds: Ds. E. Breen, Ds. J. Timmermann, Ds. J, 
der Mey. 
5. Commissie van Toezichl op De WacMer: Ds. H. Van Hoo' 
Ds. J. No~rdewier, Oud. S. S. Postma. 
6. Afgevaardigden na-ar de Synode der Gerq. Kerke?z in Ne

derLe,m': Ds. J. ~o6rdewier en Ds. H. ,Beets, en aan deze delegatie 
ter tegemoetkomiug van reiskosten.uit te reiken. 
7 .. Sy,wd if Ihe Ref. PJesbyl Church: Ds. J. Timmermann. 
Daar Rev. J. McCracken den wenscb. b.eeft nitgesproken,dat 
ou.z_e Synode eene Commissie benoeme, evenals zij hadden ge

om meerdere kennis met elkaar te maken, zoo stelt uwe Comm . 
. zo'odanig Yoor: Ds. J. Timmermann ep· Ds. J. van der Mey, 

Ds. E. Breen en Ds. J. Wijngaarden, Secundi. . 
Goef. Kerk in Amerika voor de Synode in I904: Ds. J. W. 

Primus; Ds. M. J. 'Bosma, Secundus. 
9. U. P. Church: Geb.oord b.ebbende, datde volgende Syno-

dezer Kerk vergadert te Los Angeles, Cal., adviseert uwe Com
ditmaal geen afgevaardigden denvaarts te'sturen wegens den 
afstand·, 

10. Gen. c,jltlod iflhe Ref. Presb. Church: Ds. J. A. Wester
Primus; Ds. K. Poppen, Secundus. 

Dr. 'R. W. Chesnut sprak ook van eene Commissie door hunne 
S,,"c)de benoemd ter meerdere kennismaking, en yerzocht mis het

te;doen. Uwe Comm. adviseert daartoe aan te stellen: Ds. 
A. Westervelt, Ds. D. van der Ploeg en Ds.' E. van den Berge. 

II. The 'Associate ·Presb. Chu1c1z: . Ds. J. Smittt:r, 'p'dmus; Ds. 
, Keegstra, Secundus. ' 

12. Vertegenwoordiger onzer kerk, in de Joint Committee O1Z Re
o/ the Metrical Psalms: Ds. H. Beets,' Primus; Ds. H. van der: 
Secundus. . 

13. Vertegenwoordiger onZe1 kerk bi) de Nat. Clzrist. Assoa'a
J?s. J. Groen. 

II. In Rubr. X, SYl)odaa\ f1gel)dum, komt voor eene in
<ir·110tie van ,Classis Iowa yan den volgendell inhoud: 

De Synode bepale, dat de Classes. die vz'ermaal 's jaars ver
gaderen fza1e insl1udies VOO1 het Synodale Agendum in 
Maart dienen publiek te maken, hetzij- in De Wachter, 0/ 
per bn'ej aan de Classes~ die tweenzaal' s jaars 'l.lergaderen, 
en dat deze taatste. Classes in April flare i1~strudies inzenden, 
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opdal aIle Classes gelegenlleid hebben om de VOOI sldlen der 
andere Clflsses te bespreken., ' 

Uwe Comm. adviseert, dat de Synode er weI bij de Classes op 
aalldringe, om zooveel mogelijk de belangrijke punten in De Wach
ler te publiceeren, doch anders hierin van,den gestelden regel niet af 
te gaan, maar te blijven bij wat vroeger door de Synod~ WE'Jd beslo
·ten. (Zie Acta '900, art. 99, punt XVIII), om de volgende rede-. 
nen: 

a. Omci-at men zich wachten moet voor eenzijdigheid, en' aan 
geen Classis de gelegenheid geven, om de instructies eener andere 
Classis te beoordeelen voor eigen' instrricties zijn opgesteld. ' 

b. Omdat. wanneer het Agendum in Mei'verschijnt iedereKer
keraad of groep van Kerkeraden nog overvloedig gelegenhei<l heeft 
de verschillende voorstellen te bespreken. 

III. In Rubr. -XI, .over Kerk.enorde in 't Duitsch, vraagt 
Oostfriesland: . 

De Synode bezorge een Duitsc/ze uitgave der Kerkenorde- , 
lling, Formulie'J'e'll' van Eenigheid, en Liturgie vo()y O1Zze 

Duitsclze gemeenten. 
Uwe Comm." overwegende: 
a. dat het aantal Duitsche gemeenten steeds uitbreidt; 
b. dat niet al deze geschrifteh in het Dtiitsch verkrijgbaar 

zijn; 
c. dat, zuJ1en de Duitschers in ons Kerkelijk lichaam me¢h:!

ven" ze bepaald behoefte hebben aan de~e geschr:iften, adviseert: 
(a.) dat de Synode eene Commissie benoeme, welke 
J. alles opspoort wat men van deze werken in 't Duitsch kan 

verkrijgen; 
2._ ,Het niet,verkrijgbare in 't Duitsch ornzette; 
3. Ret resultaat van haar werk als een concept der volgende 

Synode aanbiedt ter publicatie. 
(b.) Dat de Synode alsCommissie voor dit werk benoeme: 

Ds, J. Timmermann, Ds. G. H6fk~r, en Ds. J. H. Schultz. 
Met eerbied onderworpen, 

H. M. VANDERPLOEG, Rapp. 

Het Rapport wordt in zijn geheel goedgekeurd, nadat enkele 
veranderingen aangebracht waren. 

ARTIKEL CXLIII. 

Rapport der Comm. voor de Em, Kas (zie Art. CXXXIV,punt 
7) bij monde van Rev. M. Van Vessem. 

a . . Uitbetaald moet worden aan·: 



Ds. W. H.Frieling ................. , ......... . ;' ...... 1$ 200 00 

De Wednwe O. Stuit. ...... , .. ' ................... , .... ' 250 00 

'" 
E. R. Haan ....•....................... '. . 200 00 

S. Broekstra ..... -.... ~ .. '/ . . . . . . . . . . . . . . . . 250. 09 

H. Tempel. ......... , .... ~ ... ' ........ , .... ,300 00 " 
" 
" 

J. Stadt ............ , ..... _...... .......... 'SO 00 

" 
C. Vorst.. ........................ '.. .. .... '40 00 

G. A. Haan.... ................ .......... 200 00 

fl[onlor:,ri'um van delLPenningm ........... , .. .. . . . . . . .. 50 00 

Samen .... ' .......................... 1$174000 

Goedgekeurd. 
b. Aanslag voer de verschillende_ Classes, berekel1d naar 15c 

per huisgezio: 
, 'l'halls 

Grand Rapids Oost ......•................ $215 00 

Illinois ...................... " .......... , 205,00 

Hhdson .............. ' ................... 155 00 

Holland .......•.. , ...................... 345 00 

Hackensack.............. ...... .... ...... 6500 

Muskegon ........ , .. " ............. ; .... 230 00 

Oostfriesland .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... 75 00 

Grand Rapids West. ............ ' ...... " ., 230 00 

Iowa. "," ,". . . .. . ......... ". ."_.. ..' .. , .. , 220 09 

Vroeger. 

,$302 4' 
237 50 

160"'00 

321 25 

70 00 

257 50 
80 00 

236 00 

'72 50 

Oak deze aanslag wordt goedgekenrd, ,met de bepaling, dat de 
Comm. het recht gegevell wordt, dezen omslag'te v~rhoogen, indien 
de omstandi,gheden dit door meerdere uftgaven eischen. 

ARTIKEL CXLIV. 

Daar er nag geen bericht van Dr. Janssen is ingekomen (zie 
Art .. XLVI, c), beslnit de Synod,,' om een Secundus voor hem te be
noemen. Dit geschiedt als voIgt: 

a. Besloten om een naam op, het stembriefje te schrijven. 
b. Als gros wordt gevormd: Dr. C. Van Gelderen, Rev. G 

D. DeJong en Rev. L. Berkhof. 
c. Beslbteu, om uit de beide hoogsten een te kiezen, ,zijnde 

Dejong en Van Gelderen. 
d. Ter bespreking van Van Gelderen vergadert de Synoie in 

e. De. uitslag der stemming is, dat Rev. De Jong gekozeu 
woi"dt als 5ecundus·professor . 

.f. De Vice-praes. feliciteert hem met deze benoEming. 
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ARTIKEL CXLV. 

De Synode besluit, om den sec.-prof. voor de "Chair' Exegeti
sche Theologie. te benoemen op dezelfde voorwaarden als den sec.
pro£: voor de "CJiair" Practische Theologie n.1." voor 'de:'n ~ijd van 
zes jaren, tegen een,salads van $1300.00 per Jaar. ' ' 

ARTIKEL CXLVr. 
" 

Rev. L. J. Hulst 'spreekt een woord van erkentelijkheid vaor 
:Ie eer hem bewezen door hem vroeger als vaste medewerker van De 
Wac/zter te benoemen, en' voor de- gelegenheid hem steeds gegl1nd 
daarin te schrijven. En dewijl d~1arin nll veranderin'g gebracht is, 
vraagt hij: ' 

a. wanneer hij als vaste medewerker aftreedt, en 
b. of hij verder in DeWac1lter mag schrijven. W~aro~ de 

Synode antwoordt: a. dat zijn aftreding als vaste medewerker aan.., 
vangt met 1 Sept. e.k.; en b. dat hij zeker de vrijheid behoudt om' 
vQortaan in De, ltVachter te schrijven, hem bij dezen opetilijk dank 
bet.?-igende voor' het vele goede door hem geleverd. 

AR1'IKEL ,CXLVII. 
/ 

Aan den Board van het Fonds Kerkhulp wordt vrijheid gege-
ven om zich te laten incorpon!eren. 

AR1'IKEL CXLVIIr. 

Besloten wordt, even als de vorige Synode bepaalde (zie Acta 
1900, Art. XV i lett. c): ' 

I. 1200 exeinplaren der Acta van deze,Syno,de te, Iaten .druk.., 
ken; daarvan I 100 ~x. te verzenden aan de Kerkeraden, en de ove
rige 100 ex. te bestemmen om verkocht te worden,- waarvan de ver
koopprijs door het Moderamen zal bepaald, worden. 

2. Oak wordt weer aan Classis Hackensack toegestaan, am op 
kosten der Synode zooveel van deze Acta in het Amerikaansch te 
vertal~n en in The Banner 0/ T:r21th te publiceeren, als ze noodig 
oordeelt. 

3. Mede wordt dit Classis Oostfriesland vergund, om voor de ' 
Duitsche gemeeljten zulks op te nemen in Der Rejormirte Bote. 00 

AR1'IKEL CXLIX. 

Het'Moderamen wordt gemachtigd, om aan de metonze Kerk 
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c(,rreS]'OIld"eren,de Kerken een exemplaar dezer Acta toe te zeliden. 

ARTIKEL CL. 

Besloteu, om de volgende SYllo4ale Vergaderirig wE;er 111 Hol
Mich. te houde<. Den drie Kerkeraden wordt opgedragen 

'ARTIKELCLI. 

De volgende resolutie van Dankbetuiging'wordt door de Synode 
a"n!(enloll.en engoedgekeurd: 

De Vergadering spreekt hare hartelijke Dankbetuiging nit, 
voor de guile outvangst en genoten gastvrijheid in de gemeenten 
dezer stad, en verzoekt de Pastores loci hiervan kennis te geven aan 
de Kerkeraden en' de Gemeenteu, mpt name aan,. die Familien, die 
de afgevaardigden zoo gastvrij onthaalden. 

ARTIKEL CLII. 

Besloten wordt, om den Koster van'de gemeente- aan Central 
Ave. ,eene gratificatie van $10.00, toe te staan, voor zijn aall de Sy
node bewezen diensten. 

ARTIKEL CLIII. 

De "Praes. spreekt een woord van erkentelijkheid en dank tot 
Prof. G. E. Boer, met het oog op het vele goede door hem gewerkt 
en door den langendienst aan de School der Kerk bewezen. En hij" 
wenscht, a1 neemt ziju actieve dienst aan de School een einde, dat 
hij nag steeds voortga het goede voor haar te zoeken, en van haar 
we1vaart en bloei nag lange jaren getuige -mag wezen. 

De Prof. beantwoordt dit met een warm en hartelijk woord. 

ARTIKEL CL!V. 

De Hotulen van deze zitting worden ge1ezen en goedgekeut:.q.. 

ARTIKEL CLV. 

AaD het einde van den arbeid gekomen spreekt de Praeses een 
Slotwoord, van den volgenden inhoud: 

Waarde' Broeders! 
Op het einde van onze Vergadering hebben wij behoefte am een 

Slotwoord tot 11 te sprekpn. Wi} zullen ~ort zijn. . 
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Wij mogen beginnen met tot. de Vergadering een woord van 
dank'te riehten voor de eere mij bewezen J en het vertrOHwell in" mij 
gesteld, dat gij mij tot Ilwen president benoemd hebt, en dat gij mij 
decleiding der zaken gemakkelijk heb! gemaakt, door zelf bedacht 
te zijn op het bewaren der goede orde .. 

Onder begunstiging van het sehoonste weder 'zijn wij saamver· 
gaderd geweest in waren broederzin. En al dachtell we over ane 
zaken niet gelijk, ten slotte kwamen we,in de meeste gevallen tot 
voldoende eenstemmigheicl. 

Dat dit voorreeht ons is geschonkell; hebben wij niet aall.ollS
zelven te dallken J maar aan den Vader cler lichtell, van \Vien alle 
goede gaven afdalen. 

ZOlldige 11iellsehell als wij blijvell J ook 11,a ontvangene genacie 
kunuen wij den ouden mensch soms zoo moeilijk ten onder houden, . 
en-het zwijgen opleggen. God bewaarde ons voor twist eil twee· 
dracht. Hem daarvoor de 10f en dank! 

Ell nil werkt de Heere middellijk. Het goede, dat de Heere 
ons schonk,· gaf Hij voor een groat deel ,middelIijk door onze ijveri:" 
ge 'en nauwkeurige prae.adviseurs, de professorell onzer TheaL 
School, 'en de prae-aclviseurs cler bijzoudere Commissie's. Deze 'brQe
deren worden ten zeerste bedankt voor hun gewaardeerden arbeid4 

Mede' moet ik mijn dank betuigen aan den Viee-Praes., die mij 
zoo. ,trouw ter zijde stond, en met zijn raad diende; alsook a:,J.ll de 
-Scribae, die geroepen waren de handelingen en besluiten der S,ynode 
ap te teekenen~ 

En nu, op het eiude terugziende op het wer-k, dat wij verricht 
hebben. past 0115 belijdenis, dat ook ouze' beste werken met zande 
bevlekt zijn. De Heere verzoene wat in mij als Praeses, en in 11 als 
Vergadering, niet was naar den wiI van zijn heiligdam. 

Zij Ollze bede voorts, dat de Heere, wat wij besloten ,hebben, 
,gebrl1ike tot verheerlijking van zijnen Naam, en tot uitbreiding van' 
zijn Koninkri;k. 

En un gaan 011ze wegen weer uit elkaar. 
den is gekomen. Nu voora! zoo pijnlijk, waar 
derlijk machten samen zijn. 

Het uur van schei
wij zoo recht broe-

Geleide- de, Heere ons _ vdlig op den weg huiswaarts, en stelle 
Hij ons in staat tot den arbeicl in zijn wijngaard. Hij schenke 011S 
getrouw te zijn in den strijd voor het geloof eenmaal den heiligen 
overgeleverd.-

De Vice-Praes. -voegt hem een dankwoord toe, voor' de goede 
leiding door hem getoolld, gedurellde al de zittingen der Synode, 
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ARTIKEL CLVI. 

N adat gezongen is Ps. 12"4, wordt deze Synode door deb. 
Praeses :net dankzegging en gebed gesloten. En na he~ llitspreken 
van den Apostolischen zegen gaat de vergadering niteen.. . 

Het Moderamen, 

/ 

G. D. DEJONG; Praeses . 
. E. BREEN, Vice-Praeses. 
J. B. HOEKSTRA, Scriba. 
P .EKS1'ER, Adj. -Scriba. 
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BIJLAGEN. 

BIJLACE I. 

Verslag van de Synod ale Commissie, 
Deze Commissie heeft doorgaans minder werk, dan een der 

overigen. . Zoo was het ook in het laatst verloopen Synodale jaar. 
Correspondentie 'Was zoo ongeveer alles, wat te verrichten vie!. 

Deze is echter, ,in de latere jaren, vrij wat toegenomeu, dewijl het 
getal zusterkerken zich gaandeweg uitbreidde. 

Onze kerkelijke huisgezinnen zfjn, onzen leeftijd in aanmer· 
king genomen, vrij talrijk. Wij hebben een achttal zusterkerken, 
die ieder een eigen kerkelijk gezin uitmaken. Zij wonen echter 
zeer verspreid. Een vijftal bevinden zich in ons eigen wereldge
west. 

~ In de Acta van 1900, pag, 52, worden een vier/a! Engelsck spre
kende kerken genoemd, terwijl de Gereformeerde Kerk in Amerika 
ook onder onze zusterkerken wordt vermeld. Acta 1900, Art. 85, 4. 
In Europa hebben wij t71Jee: De Gereformeerde kerken in Neder
land .. en de Ond-Gereformeerde kerk in Bentheim, OostfriesIimd. 
Eindelijk een Gereformeerde kerk·in Zuid-Afrika. 

Dit teekent een belangrijke vermeerdering. bij voor p.m. 20 

jaren. Toen hadden wij formeel geen enkele. Onbekendheid, hei
tnelijke argwaan en ouze schijnbare geringheid, mogen daarvan de 
oorzaak ziju geweest. Zelfs onze. moeder, de ChL Geref. kerk in 
Nederland, wantronwde ons. Op een Synode te Utrecht kon een 
voorsteI, om ons als kerk te erkennen, nauwlijks meerderheid van 
stemmen verwerven. Doeh toen wij later ons zusterschap hun aan
b0en, werd dat in dankerkentenis aangenomen en beantwo'ord. 

Wij mogen ons derhalve verblijden, in dezen ruimeren omvang 
en gunstiger verhouding. Temeer. wijl wij df' overtuiging hebben, 
dat zij met ons een geheel Bijbelsche belijdenis zijn toegedaan, en 
wij in kerkformatie geheel of in de hoofdzaken op elka&r gelijken. 
Hoe de toepassing daarvan is, laat zich zoo gemakkelijk en in aIle 
bijzonderheden, niet uitvinden. I 

De Loge, die in sommige kerken is doorgedrongen, en in ande- .', 
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re dii;cipelen 'poogt te werven, zal weI niet rusten voor zij zic;h me~ 
de Artarchisten in verbintenis stelt, en van godsdienst" volgens·de 
leer der Heilige Schrift heeft outdaan. Doch wij wageu het te 
zeggen: "zij zullen ons niet hebben, de goden dezer" eeuw." 

Wij mogen ons derhalve verblijden, dat velen in ODS zuster'
schap zijn opgenomen. Dit toch houdt in, op elkander acht te,ge
Yen, :zoowel in de leer als in de practijk des levens. 

Onze correspondentie heeft,'~ich' dan ook in de twee laatste ja* 
fen bepaald, 'om elkander te dienen" en die dienst :zoover als dat 
ging, in ons op te nemen. 

Zoodra de Acta der ,Synode {goo in orde waren is gezorgd om 
ieder der zusterkerken een expl. toe te ·zenden, hun tevens' verzoe
ketide ~ns, zoo het hun mogelijk was, een van de haren, te bezorgen. 

" Doch hieraan is, zooverre wij weten, geen gev61g gegeven. 
, ,Vervolgens zijn al die kerken in h,et begin 'van dit jaar, in hare 

eigehe taal, nitgenoodigd op deze Synode een of meer deputate~l 
te zenden. 

Van de meesten ontyingen wij een waardeerend antwoord. 
Reeds 'vroeger .ontvingen wij ~en uitnoodiging van de Geref. 

kerken in Nederland om deputaten te zenden tot hare Synode te 
houden in Aug. a.s. te Arnhem. 

Van Cleveland·',ontvingen wij protesten, die met 'eenige brieveil 
den ·Praes. overhandigd/zijn. Gelijk voor dezen ontvingen wij ook 
nu J:1et een of ander te l'aat om het een plaats in het Agendum te ge
ven,.· 

Nan{ens de Syn. Comm., 
J. H. Vas, Secr. 

BIJLACE II. 

Rapport van het'Curatorium der Theol. School. 
Waarde B,oedel's! 

'Het Curatoritim oDzer Theol.School biedt aan de Synode van 
'902 het volgende rapport aaD. 

Gelijk andere jaren heeft het Curatorium ook ditmaal stof vaD 
dank jegens den Heere voor zijne menigvrildige onverdiende zege
bingen en weldaden! en tevens aanleiding om. te wijzen op wat in 
onze Scnool nog 0111 verandering en zoo wij meenen verbetering 
vraagt. 

Blijkens de door den Rector eD Principal" iDgediende rapporleD 
eD afgelegde exam ina was het gedrag der studenteD, ~lsll1ede hun 
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vIijt en voortgang in de studie -over het algemeeri bevredigend. 
N aarmate het' aantal studenten toeneemt; zullen ook aan onze in
richtirIg de gevallen vermeerderen, waarin' de sprellk bewaarheid 
wordt: de landman oogst niet van elken korrel, dien hij zaait 

a. De Faculteit. De vorige Synode gaf opdracht aan 'het Cu
'ratorium oni twee professoren te, benoemen voor het Iritt. Departe
ment. Ingevolge deze opdracht is eene speciale vergadering belegd 
den r8en ]uli 1900. Na gedane oproeping verscheen een zevental 
sollicitauten. Hieruit zijn gekozen deheerenJ. G Van den Bosch, 
A.M. van Zeeland en B. K. Kuiper van Chicago. Eerstgenoemde 
ontving $700.00 als jaarlijksch honorarium; laatstgenoemde het 
·eerste jaar $600.00, en het tweede iaar $650.00, omdat hij zijne stu
dien nog niet voltooid had. 

De Faculteit aan onze· School bestaat thans uit DD. G. E. 
Boer, G. K. Hemkes en F. M. Ten Hoor, proff. in de Godgeleerd- . 
heid; en A. J. Rooks, K. Schoolland, J. G. Van den Bosch en B. 
K. Kuiper, proff. in de Letteren . 

. b. De Leercursus. Door l1itbreiding van de Faculteit zijn wij 
in staat geweest den leercursus nit te breiden en te verbeteren. 
Zotlden ook zij, die :zich voor onderwijzer of de U.' of M. wenschen 
voor te bereiden, liet vrucht gebruik maken van ons Litt. Dep. dan 
was ,h,et noodig Ies te geven in de Wis- en N atuurkundige vakken. 
Deze vakken zijl1 nu in den leercursns opgenomen. Ons Litt. Dep. 
beeft nu drie "courses" , nam. Theological School-Course, Classical 
Course en Latin-Scientific Course. 

In overleg met de Faculteit hebben wij den arbeid/zooveel mo
gelijk gelijkelijk en naar encyclopaedisch beginsel verdeeld, met de
ze uitzondering, dat- wij genoodzaakt waren eenige vakken van Prof. 
Boer aan Prof. Ten Hoor op te dragen, zoodat deze thans teveel 
heeft. 

c. De E:x;a1'rens. 
a. Admissie-examen, Sept. 1900. Niet minder dan 25 adspi

ranten begeerden toelating tot de lc::ssen der School, waarvan 17 met 
het doel om zich voor de stu die der Theologie voor te bereiden. 

b. Eindexamens,. Juni I90r. Behoudens eenige uitzonderin
gen kouden de studenten in het Litterarisch Dep. tot hoogere klas
sen worden bevorderd. Van -de. twaalf studenten, die eindexamen 
deden werdeu elf tot de Theologie toegelaten. Van de acht .stnden
ten die eindexamen dedeq it;!. de Theologie werden 'zes beroepba~r 
gesteld.· . . 

c. Admissie-examen, Sept. 1901. Vande 13 adspiranten werd 
eeD afgewezen, vijf begeereri zich voor te bereiden tot de studie der 
"r'heologie; de andere zeven hebbeu' nog .geen besliste keuze gedaan. 

d . . E~ndexamen, Juui 1902. Dit jaar maakten vbor het eerst 
een getal jongedochters gebr~ik van onze School. . Met Diploma uit 
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de vierde klas verliet K. Vanden Berit de School. Al de stndenten 
'van de vijfde klas,-vijf in -getal, werden tot de studie 'ju de Theologie 
toegeJaten. Oak werden de vijI' theologische studenten van het 
Iaatste jaar beroepbaar gesteld. 

- d. De Final1tie1l. In 'ons rapport bij de vorige Synode inge
diend, moest~ri wij er nag eens op wijzen-, datop de Theol. School een ; 
schuld rustte van $5300.00. Ret is ODS een oorzaak van blijdschap, 
dat wij thans aan de Synode kunnen beriohten, datlleze schuld go
delgd is Op een der vergaderingen ter voorbereiding :van de her
denking van het 25-jariit bestaan der School vondde gedachte in

de Kerk te vragen om een feestoffer- ter delging dezer schuld. 
de vrijwillige feestoffers met de later nag ingekomen giften' en 

vervulling van vroeger gedane beloftell is de schuld zoo goed als 
geheel betaald. , 

Bij testamentaire beschikking ~:an wijlen H-. Lubbers van Dren
the hebben wij ontvangen $1386 80. Volgens den wil van den erf
later moet dit geld besteed worden voor-hulpbehoevende studenten. 
Ret Curatorium zal naar deze wilsbeschikking handelen. 

Uit de goedgekeurde boeken van den penningmeester blijkt, dat 
de' staat der Kassen is als voIgt: 

TREOT.... SCHOOL. 
1900- 19 0 I. 

In kas 1 Juni 1900,- .............................. _ .. -$ 
Qntvangen .................. , ................ , ..... . 

$r3I95 10 
Uitgaven ....................... _ ... - - --............ 865505 

In kas 1 Juni '90I ................ __ .... " .. " ____ --$ 4540 oS 
1901-1902. 

Ontvangen (met bovenst. saldo) _ ....... ____ .... __ .. - - 9869 05 

$14409 10 
Uitgaven ._ ........... __ ........ __ ..... , .... __ .. .... 8912 05 

Inkas I Juni 1902 __ .. __ ...... , .... : .... : ........... $ 5497 05 
ALGEMEENE STlIDENTEN-KAS. 

1900-1901. 

In kas I Juni '900...... .. ........................ $ 
Ontvangeu ............. -........ ........ , .... " .. ' ... . 

102 95 
1124 25 

$ 1227 20 
Uitgav€tfnleCin15eg1'ilrv~~_ 1-6 .aan Theol. -School. ,'. ,",.. 1147" 38 

Inkas ...... , ....... , ................. : .... _" ....... $ 7982 
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_ 1901-1902. 

Ontvangen (n)e\ bovenst .. sal do) .......•••.•........ '., 140 00 

$' 2;9 82 
Uitgaven met inbegrip van 1-6 aan Thea!' Scbool. ..•.. '. 215.33 

In kas IJUlIi 1902" ............. , .................. $ 
DOLLA..R-FONDS. 

I 900 --:- 1 90 I. 
In kas I Juni 1900 ... , .............................. $ 
Ontvangen en uitgekeerd aau Algem. Studenten-kas ... . 
Ontv. en uitgek. aan Alg. Stud.-~as 1901-1902 .... , .. . 

4 49 

263 00 
97 25 
34 00 

In kas' I ]llni IS02 ......... ' ........................ $ 263 00 
BIRLIOTHEEK. 
1900-1901. 

In kas I Juni 1900 ................................... $ 6310 44 
Ontvangen ...................... , .................. ,. 180 76 

$ 6491 20 
Uitgaven ..... , ........ ' ............. " . . . . . . . . . . . . . 487 66 

III kas I JUlli 1901 ............... ' " ...•.•........ $ 600354' 
1901 - 1902 . 

Ontvangen (met bovens!. saldo) .......... , .. ~ , ..... . 

, $' 6308 57 
Uitgaven ................................. ,......... 347 17 

In kas I Juni 1902 .......................... , ....... $ 5961 40 
SCHOOLGEBOUW. 

Schuld, I Juni 1900 ................................. $ 5300 00 
DOOT vrijwil1ige bijdragen aangezuiverd ..... !.. .. .. .. ... 5235 19 

. Aangezuiverd nit de kas der Theol. School ...... , ., .. , .$ 64 81 
,e. Mededeelingen en Vragell., . 
1. Door de uitbteiding van de Faculteit was het noodig twee 

lokalen voor het onderwijs gereed te makeu. Ons schooIgebouw 
bevat thans bij de ontvangkamer en twee wachtkamers, zeven wel- , 
inger-ichte leerzalen. Een lokaal voor de natuurkundige weteu
schappen wordt in gereedheid gebracht. 

2. Op den-avond van den zen Oct. 1900 is Ds. F. M. Ten Hoor 
bevestigd als Prof. in de Sys!. en Pmc!. Theologie. Aan de beves
tiging namen deel Ds. Van Goor, die- doe' bevestigingsrede v.itsprak, 
enDs. De Jong, die het formnlier las. Na. debevestiging hield 
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Ten Hoar zijne inaugureele rede over "De Heilige Schrift 
Kenbron der Theologie." 

3. Den ,sen Maart 1900 is het 2s-jarig best.an dfr School 
feestelijk herdaeht . 

. 4. Het Cnratorium had de Faeulteit opgedragen te correspon
deeren·met den pres. van de U. of M., Prof. Angell. . Gevolg is ge
weest, dat de gezondene commissie gunstig heeft gerapporteerd,(zoo~ 
dat ook Ol1ze School voor den tijd van drie iaar op de lijst is ge
pfaatst van die inrichtingen van' onderwijs, 'wier studenten, 'na: ge~ 
sls.agd'eindexamen zondet: admissie-examel1 naar d.e 'Universiteit 
kunnel1 overgaan. Uit den brief van: Prof. Angell nemen wij deze 

, uitdrukking- over':. "The committee .earriesLly desire you to f-urllisn 
better laboratory facilities and more apparatus for scientific teach-
ing:' , ' 

5. Het Curatorium vraagt apprqbatie van twee concept-regle
menten; het eene voor de Theol. School, het andere voor het Cura
torium. ' 

- 6. Ret Curatorium vraagt of de traktementsver.hoogillg van 
de pr,off. gereketd moet worden van deri ~20 Juni of van den len 
Sept. 1900. . 

7. Ret Curatorium verzoekt, dat het salaris van Rooks, 
Schoolland en Van deh Bosch, ieder met 50 doll. worde verhoogd; 
en".dat het salaris van Kuiper met dat· van Van den Bosch gelijk 
worde gesteld, wanneerhij zijn graad heeft behaald. 

8. Met volle waardeering voor de vele diensten door 'de proff. 
Boer en Hemkes der School en der Kerke bewezen, zijll er tach 
mrerwegingen, die heen wijzen naar het einde van actieven dienst, 
weshalve, het Curatoriulll aan de Synode voorstelt: ' 

a. Om prof. Boer van het onderwijs' te ontslaan en tegen een 
safaris van $600.00 aan te stellen tot bibliothecaris en archivaris der 
Schoo!' 

b. Om bet \Curatoriun1' instrucHe te gevel1, c1at de arbeid va-q. 
prof. Heinkes verminderd worde tegen een salaris van $900.00. 

c. Om eeu tweetal professoren voor de Theologie te beroepen. 
9. De Synode ontsla het Curatoriumvan de verplithtingo11l 

in ziju rapport melding te maken van den finantieelen toestand van 
het Waclzter-fonds, en drage dit op aan de Comm. van toezichtop 
De Waclzter. 

Nlmens het Curatorium, 
G. D. DE JONG, Scriba. 
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BIJI.:.AOE III. 

Rapport van den Board der Inwendige Zending, 
Eerwaarde Broedersl 

In ons rapport dientallereerst opgenomen, dat ,het noodig ge
acht werd, om versnippering van arbeidskrachten te voorkomen, en 
betere regeling in den zendingsarbeid- te ve,rkrijgen, het groote veld 
te _deelen in oost en west van den Mississippi. 

Spoedig na de laatste Synode werd Ds. G. G. Haan beroepen 
voor het veld oost 'van den- Mississippi, die deze rQeping aannam ,en 
sedert dien onvermoeid werkzaam is geweest. Onder zijne haqd 
verrezen -kerken en pastorieen en werden gemeenten gesticht; e'11 
vooral is hij in de hand Go:ls ten r'ijken zegen geweest ,voor het'cen-' 
trum en noorden van Michigan. 

Voor het verre Noord-westen werd cando A. J-. Brink-beroepen, 
wa~t hij met zegen arbeidde. Nog binnen eell jaar echter werd hij 
te Lynden, 'Nash., beroepen en na'm die reeping aall. ' 

1',Vaor het veld west van den Mississippi werden roepingen uitge
bracht op de broeders S Van der Heide, F. Doezema en H. Hui
zingh, welke allen bedanktell. Met de Board-vergadering van 1901 
kwam yerandering. Ds. P. Schut werd beroepen voor ,het wester
sche veld en, op aanbeve1ing der Cl. Oostftieslaiid en Iowa, Ds. J. 
Gulker voor hetzelfde veld, maar particulier voor het Duitsch-spie'
kend element. Beide broeders tradell in bet- veld en werken'illet 
zegen. 

't Blijkt echter dat het veld west te groot is, eri de Cl: Iowa en 
,Oostfriesland-smeeken om een vierden zendeling, \vaartoe indien,de 
mi.ddelen ni~t ontbreken" pogingeu_ aangewend zullell,worden. 

Aan de offervaardigheid der kerken is het te ,danken, dat olize 
Penningmeester geregeld salaris en subsidie gelden. kon uitbetalen. 
Ook ontving onze kas. nit de erfiating van wijlen H. Lnbbers van 
Drenthe, Mich., de sam van $1386.80; welke som de Board g •• rue 
zag vastgesteld als een begin van een blijvend fonds" waarvan alleen 
de interest mag gebruikt worden} terwijl de hoofdsom onder. con
trole der Synode blijve. 

Het verslag van den Penningm. is. als voIgt: 
VanJnni 1900 tot' Jnni '90l: ' Inkomsten .............. $ 3973 44 

Uitgaven ......... , .. .. .. 2989 43 

Saldo ..... , ............ $, 984 or 
Ink.s .... ,.,............ 2590 16 

• 
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Van Juni 1901 tot Juni 1902: Inkomsten .............. $ 
Uitgaven ..•............. 

Saldo .................. $ 1477 72 
Inkas ................... $ 4067 83 

Subsidie voor 1901-1902 als toegezegd aan: 

Jlulton ... . $ 50 00 Palmer ... . Ifit50 00 

Baldwim . 125 00 Lynden ... 250 00 

F. Station .. 50 00 Sayville 100 00 

Platte 150 00 O. Friesland. ISO 00 

Maxwell City . 100 00 Embden ISO 00 

Middlebnrg .. 100 00 Kanawha. 200 00 

Grand View. 200 00 George .. 200 00 

Leota ISO 00 Pease .. 125 00 

Firth .. 125 00 Parkersburg. 75 00 

Otley .. '200 00 N. Clam. 125 00 
Pella n. 5000 New Era . 100 00 

Hosper. 75 00 Sheridan. ISO 00 

.Hull,N.D .. )0000 Caldwell 150 00 

Voor 1902~1903 als voIgt: 

Cleveland O. Z .. . $200 00 Sheboygan. .$100 00 

Hudsonville .. 150 00 Kenosha. 50 00 

Maxwell . ISO 00 Rochester. 100 00 

ND. 100 00 Sayv.ille .. roo 00 

250 00 Caldwell . ISO 00 

1,50 00 Sheridan. 150 '00 

Grand View. 150 00 N. Chm. 125 00 

Firth .. 125 00 Atwood en Ellsworth, • 150 00 

Hosper. 75 00 O. Friesland: 150 00 

Leota 125 00 Emhden 150 00 

Platte 125 00 Kanawha .. 200 00 

Otley. 200 00 -Parkersburg. 75 00 

Eastmanville 200 00 Pease. 125 00 

Baldwin .. 100 00 

Gelijk ook' ons vorig rapport luidde. zoo moeten wij 't nog-
maals herhalen: "Onze groote behoefte is-aan pieer zendelingen." 

Meer dan ooit te voren Vilordt onder onze verwaarloosden gear
btdd en de groote Meester zegent dien arbeid 

Blijve deze zendit1g aan de, voorbede der kerk aanbevolen. 
God de Heere zegene ,uwe vergadering in al uwe beraadslagin

gen'ook waar die onze Inwendige Zending gelden. 
Namens den Board, 

M. VAN VESSE>I, Seer. 
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BIJLACE IV. 

Rapport van den board der Heidenzending. 
Eerwaarde Vaders en Bl'oeders/ 

Wederom komt uwe Board der Heidenzending tot u met zijn 
synodaal Rapport, Wat hij u ditmaal mededeelt is als gewoonlijk 
gerangschikt onder v&{ l'ubrieken, n.1. die van bet Zendingsveld, de 
Zendelingen, 't Zendingswerk, 't Werk des Boards en ten slotte 
V Dorstellen aan de eerwaarde Synode. 

1. Het Zelldhtgsveld. :tfog altijd arbeidt tlwe zen ding qp drie 
verschiIlende plaatsen: te ,Fort Defiance, in Arizona en te Zuni en 
Little Water in New Mexico. De gebouwen te Zuni werden ver-
groot, en aIle min of meer verbeterd. De onkosten biervoor 'belie
pen ongeveer $500.00. Maar deze uitgaven waren noodig, en ver
schaffen aan onze broeders in 't zendingsveld 'geriefelijkheden die 
zeer gewaardeerd worden. 

Ds. Breen heeft er voor gezorgd dat het bewijs van 't ons afge:
stane erf te Little Watet in orde kwam zoo goed als de omstandig
heden op eene Reservatie zulks mogelijk maken. 

Op het hospitaal der Episcopaalsche dame Miss Tbackera, nabij 
Fort Defiance wordt nog steeds het oog gehouden. 

II. Onze Zendelingen. Onze twee geordende ,zendelingen, 
Dss. Frijling en Brink arbeiden nog steeds, de eerste te Fort Defi..; 
allce, de tweede te Little Water, terwijl broeder Van der \Vagen 
nag steeds te Zuni ill 't zendingswerk bezig is. ,Van der Wagen 
bezeerde zich nag al ernstig in Februari j.1. door een val van een 
paard. overigens was de gezondheid der bro.ederen in 't verloopen 
synodaal jaar door Gods goedheid zeer gunstig. Zij mochten, naar 
ze ons mededeelden, niet lust hun werk verrich,ten en daarenboven 
eelldrachtiglijk arbeiden. Runne echtgenootell stonden hen naa_r 
vermogen ter zijde in 't zendingswerk, iets waarvoor wij en zeker " 
heel de Kerk deze zusters zeer dankbaar- Zijll. 

De broeders onderteekenden het formulier gewoonlijk door pre ... 
dikanten enz. geteekend, waarin hunne trouw aan en opkott1e~~ voor 
onze Gereformeerde leer wordt bevestigd met handteekening. 

Gedurende dell laatsten tijd hebben onze zendelingen veel ge· 
reisd en ,gepeinsd om plannen te vormen tot verdere' uitpreiding Oll

-zer Missie, waarov€-t"----we--meer- melden in dt" Voorstellen van' deri. 
Board. 

III. Het Zendillgswel'k. Het Reglement van., ouzen ' Board 
Doemt als het werk der zendelingen: I. Prediking; 2. Catechi
seeren; 3. Toezien op helpers; 4. Bestudeering van taal, zeden, 
gewoonten en godsdienst der Ill(;lianen; 5 .. ,Ruisbezoek; 6. Ver-' 'i, 
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slag doen iedere maand van den arbeid. We zullen deze orde hier 
volgen .. 
. LWat de Predikingbetreft, kan de Board niededeelen dal er 

door de broeders gewoonlijk eenmaal gepredikt wordt op den dag 
des Heeren. ,Bss; Frijling en Brink, maken daarin gebruik van het 
E1:gelsch; br. Van der Wagen beligt meestal de Zuni taal in zijne 
toespraken. Gemeenlijk waneti' van 160 tat 180 persanen dezen 
dienst des Waords biJ te Fert. Defiance; te Zuni van 20 tQt 50,_eerie
mial zelfs '55; en te Little Water van 80 tot 90. 

2:. Wat het Catechiseerell aangaat; Ds. Frijling daet d'it weke
lijks met van 160 tot 180 kinderen en jongelieden, verdeeld in twee 
-klassen. De ,eerste, werdt' anderwezen -in' de· "Sacred, ,History far 
Juniars," daar- de broede.rs Beets, en BpspJa verled,en iaat:' uitg~ge
ven; de tweede en hoogere klasse gebruikt het Kort Begrip. Br. 
Van der Wagen catechiseert van 2 tot 45 personen; als leerboekje 

hij de "Children's Catechism" der Vereenigde Presbyterische 
.Ds. Brink geeft catechet~sch onderwijs aan 80 kinderen vet

deeld i~ twee klassen. De bavengenaemde "Children's Cate
chism" en "Barstius" worden,door hem gebruikt. 

3. ToezienopHelpers bleef. nog steeds overbodig daar we .or 
geenen, employcerden'. 

'4. Besfudeen'ng del' faal enz. had min of 'meer gerege1den 
voortgang. Ds. Frijling kan tamelijk goed in 't Navaho spreketr 

gewone, wereldlijke zaken; spreken ever godsdienstige helan
gen,echter gaat nag steeds moeilijk, vooral uit gebrek aan termen 
am religieuse begrippen uit te drukken. Ds. Brink maakte goede 
varderingen'in 't aanleeren der Navaho taal. De Board ried deze 
broeders aan am enkele k.orte toespraken en gepaste gebedeu samen 
te. ~tellen, te vertalen in 't Navaho, en dit ter gepaster "tijd voor de 
audere Indianen- uit te spreken. ' Br. Van der ,\Vagen is de Zuni 
taal, ,die treuwens ,vee! gemakkelijker is, in zoav:erre machtig dat 
hiJ er, zooals we boven reeds aanstipten, gadsdienstige toespraken in 
honden kan. 

5. Huis-bezoek werd e\'enzeer verricht. De Board ried de broe
deren aan zich daarop nag meer toe te leggen d::Ln tot hiertoe ge
schiedde. 

6.' De Verslagen werden rueestal naar goede orde ingediertd. 
Benevens,dit in 't Reglement genaemde verrichten onze bree
Sabbatschaaiwerk. Daarenbaven bezoeken ze kranken en Iei

den begrafenissen; zelfs begraven ze soms de-daaden. Veorts wor
den' ze zoc>:nu, en, dan ingero~pen 'als scpei~srecb,t~r -en raadgevet. 

SOliS verrichten ze .ook de 'aangename' taak- van 't slui,ten van 

wordt het Avondmaal naar goede orde bediend in de kleine 
gemeente yan Fart Defiance, zoawe1 ais 't sacrament des Doops. 

/ 
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Dit ,iaatste leidt ons tot de verblijdende mededeeling dat onze zen
dings"arbeid reeds bemoedigende vruchten ,ahyierp in 4e toebrenging 
van jeugdige Indianen. .G9d zij -geloofd voor_ dit zegel op onze zen:" 
ding! De eerste bekeerlingen waren- Mattie Green en Nona Gordy_, 
de eerste 13 en de laatste 14 jaar oud. Op II Januari 1901 werden 
ze door Ds. Frijling te Fort Defiance gedoopt. Deze beide meisjes 
leden echter helaas aan de tering, eene krankheid zeer gemeen on- , 
der'de Indianeu, en ze stierven niet lang ua hunne opllame in de ge
m'eente- des Heeren, Mattie Green op 30 J~nuari Igol en Nona G,o'r
dy op 30 April vall 't zelfde jaar. Ze ontsliepen in deblljde hdpe 
de's eeuwigel1 levens. Welke lieflijke vnicht, die" tot da:nk stemt! 

. Maar de Heere was zOQ genaderijk am ook nog' anderen der kerk 
toe te voegen', Op 28 Maart Igor werdc:=n door Ds. Brink. ook al:. 
weer te, Fort Defiance, gedaopt: William Thornton, 24 jaar 'Qud; 
Snsie McCarty, 17 jaar; Chilley Tso en Alice Peshlakai, beiden 16 
jaar aud: ell Nonabah Tinney. 14 jaar. ' En de Heere bracht nog 

, twee'anderen toe, 'n.1. Ruth Cleveland, 14 en Zah Tso, 13 jaar-'oud; 
oP14 Juli '90' beiden door Ds. Frijling gedoopt. Zeven bekeerliIi
gen dus, ,benevens het tweetal reeds naar we vertrouwen inj:;ezameld 
in 'de hemelschuur. We'Clanken God en' vatten' moed! Te meer 
daar het-gedrag dezer, jeugdigen zoo is, dat meer -en meer het ver
trouwen gestt:rkt wordt dat de Heere inderdaad zijil goed werk hi 
hen begon. 

Eene 'z'aak "echter veron trust en -smart on's aangaande ons zen-
9.iugswerk Dat is de indringing der Roomschen in orizen arbeid. 
Dezen- hebben 't van den "assistant~commissioner of Indian Affairs" 
gedaan gekre'gen, zeker door invloed van een "Roomsch bureau ten 
bate hunner lVIissie te Washi~gton gevestigd, om te -Fort Defiance 
eenmaal per week in de gouvernementsMkapel godsdienst-onderwijs 
te lllogen geveu'_" En 'ze begonneri 'er reeds mede_ Hoe jammet-! 
Ook te Zuni brachten de Roomschen ietwat verstoring. 200als br. 
Van :der Wag-en schrijft: "We kregen een nieuw bestuur aan 't 
roer, dat, ,9oor een paar Roomsche-priesters die hier een 'paar maanq. 
geleden kwamen om kinderen te doopen, voorgelicht, mijn arbeid 
m!!>t de kleinen schadelijk begon te .. achten, en deswege de kleinen 
be'volen heeft niet·meer bij ous te komen op de "Bible Class.") WeI· 
nu, schrijft de broeder, "dit is wis niet aangenaam, maar zulke ver

. storingen ontmot:.ttell we reeds vroeger en we hopen dat deze bot
sing eerlang zal verdwijnen." Van harte hopt:=n we ,dat Van .der 
Wagen's vertrouwen niet beschaa.md worde. Om zooveel"mogelijk 
qnze Mis~ie te vrijwaren voor indringing besloot de Boa"rd een paar 
broeders uaar Washington ,af te vaardigeu ter gepaster tijd. T~ 
Little Water, zij dit tenslotte gezegd, hebbel1 we gdukkig noggeen 
last van Rome: ' 

IV. Het Werk des Boards. Uwe .Board en uitvoerende Com-
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missie vergaderden'geregeld tot het-verrichten van de noodige werk~ 
zaamheden. Door 'uitbreiding der Missie nemeo d~ze 'steeds- me~r 
tijd en'moeite. ,Maar 't werk op dele vergaderingen werd steeds in 
broederlijke stemming verricht J terwiji oak de relatie des Boards tot 
de zendelingen naar wenseh is .. 

Uit het boek des penningmeesters bteek dat hij het vorige jaar, 
dat is tot op I Juni '90I in handen had .............. , .. $I629 74 
Van I Juni '900 tot 3I Mei 190I ontvangen nit de gem; .. 3574 92 

" ' ",, I) "als afbe'taling , 
van nootes," huishuur etc .................. -' ..... ", 2481 84 

Te zamen ontvangen ..... , ....... , ................. , .$7686 50 
Uitbetaald van 1 Juni I900 tot 3' Mei 190I .............. 4I36 27 

Batig saldo op , Juni '90I. .........................•.. $3550 23 
:Ben zeer bemoedigend rapport dus van deu staat der kas. En 

toch is dit vaor' t pas verloopen jaar nog veel beter. Dank voora! aan 
een legaat van $'386.80 door br. H. Lubbers te Dreuthe aan onze 
Heidenzending vermaakt, iets wat ons en ,zeker heel de Kerk zeer 
verblijdde en naa'r we hopen veel navolging zal vinden. Br. 'Garve
'link's finantieel rapport, voor diLjaar, van i Juni 190I tot 31 _Me~ 
1902 luidt als voIgt: . 
Batigsaldo vorig jaar. .............................. $ 3550 23 
On,tvangsten van I Juni 1901 tot 31 ,Mei 190:2 ..•••••••• ' 673,1 90 

Te zameu ...................... . -..... ,' .............. $10282 13 

]Jitbetaald, 'Julli '901 tot 3[ Mei '902................ 396706 

Batigsaldo op 'Juui 1902 ...... , ........ ; ............ $ 6315 07 

Dus bijna tweemaal zooveel ill kas als batig saldo dan het vorig 
jaar. 'Ook dit stel11t tot dank aan den Heere, en geeft mped om 
grootere dingen met onzen God te onder-nemen. 

De boeken van Ollzen penningmeester werden uagezien en goed-
gekeurd. . . 

Wat verderen arbeid des Boards betreft zij gemeld. dat hij den 
Secretaris aanwees om als medewerker voor De Wachter op' te tre,,: 
den (volgens Art. XCIV, Acta '900, p. 58, Punt b,2), om de ru
briek 'Heidenzending te schrij\'en, Wf!.t door h~m ook tot-hiertoe ver
richt wordt. 

Ook besloot de Board, na ingewonnen advies, ter voorkbming 
van mogelijke moeilijkheden, zich te laten reincorporeere,n onder de 

!lit Chap. 225,3 8297, Compiled Laws of Michigan, ,897, daar 
de vorige Wet onder welke de Board geincorporeerd 'werd,' herroe
pen is, wat zeker de goedkeurin~ der Synode zal wegdragen. Deze 
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Wet eischt deponeering van ons Reglement, in 't Engelsch~ bene:
vens invoeging van,.enkele zaken die er ill' ontbreken Den Secre:
taris, werd'opgedragen deze vertaling en: omwerking te verrichten. 
Dit werd gedaan en 't gewijzigd Reglement, in 't Holl. en Engelsch, 
reeds door den Board behandeld en goedgekenrd; zal aan het einde 
van dit rapp'ort aan uw oordeel 'worden onderworpen. 'Mocht het 
worden a:a-ngenomen, de Board zag het gaarne a1z6o in de Acta ge'. 
drukt da,t het gemakkelijk achter onze Algemeene Bepalingen kan 
worden .ingevoegd, evenals 't vorig Reglement. ' 

De vice· president des Boards werd aangewezen als controleur 
, der Kas der Heidenzending, 

Verder werd de secretaris, als vertegenwoordiger qes Boards, 
lid der "Indian Rights Association," een vereeniging die -over de 
rechten der Indianen waakt en reeds goed werk deed voor onze,.. 
veelszins onrechtvaardigbehandelde roodhuiden. Tenslotte zij 
medegedeeld dat Ds. E. Breen werd gedeputeerd om ons Zendings
veld teinspecteeren, wat door dien broeder loflelijk werd verricht. 

V. Nu komen we tot de Voorslellen des Boards aan de Synode. 
V~u~.,harte hopen we dat uwe eerwaarde vergadering ze moge -accep:,
teerel1. 

I. De Board stelt vooe aan uwe eerwaarde vergadering om 
eene nijverheids-inrichting 1.ot stand te 'brengen op 9llS zendibgs
veld. 

De redenen daarvoor zijn: 
a. Het vrijw~ren ODzer bekeerlingen tegen schadelijke invloe: 

den' 
I b. Om hen in eene christelijke omgeving op te voeden tot het 

vervullen van eene levenstaak, i'ets wat zeer noodig is voor hen die 
pas uithet Heidendom kwamen; 

c. Om te beter met' de volwassene Indianen in 'aanraking te 
komen. 

2. Meer bepaald stelt de Board voor om deze inrichting te 
doen bestaan uit: 

a. Eene "tradjng store." b .. Eene bakkerij. c Eene spin'
, nerij. 

3. Daarenboven acht de Board eene kostschoolnocidig voor de 
opname van jeugdige Indiaansche bekeerlingen en vopr zulken die 
tot het Chrh;tendom .genegen zijn, voor zoover onze lIliddelen: dit 
toelaten. En stelt ook dit tlwe eerw. Synode voor. Onkostenper 
schoUer geschat op $[25 per jaar. 

4 'Het gebouw dat naar -'het ,oordeel des Boards ,.deze- inrich M 

tingen voorloopig onderdak kflll verschaffeni_ zOtt 30XIOO voet kun
nen zijn. 

s. De onkosten om aIle deze inric4tingen met uitzonderillg 
cer.spinnerij tot stand te brengeu, worden beraarod op $4000. De 
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spinnedjzaak zal worden 'uitgesteld tot arbeidskrachtel1· en. finantien. 
enz. 't opfichten er van uitvoerbaar maken. ' 

6. Ais person eel dezer inrichting', stelt de Board-vqor; met 
ver lof om hen te roogen benoemen: ' 

a. een vrouwelijke helper om te dienen' als qnderwijzeres, 
,,'nurse," "matron" en opzichteres der bakkerij; 

b. een ervaren man als "trader" ; 
r. eel! christen nit ons eigen yolk, om voorloopig als vracht

rijder enz. te dienen ,~n voarts de zaken in de J i trading store' J enz. 
aan te -leeren; - , 

d. dan oak zulleu enkele Indianell geemployeerd moeten 
worden als behulpsels veor anderen arbeid. 

. Ret is bedoeld dat dit personeel onder stricte supervisie sta van 
een zendeling, later aan te wijzen. . 

De jaarlijkscbe uitgaven voor dit personeel 'worden geschat op 
$3000,00, Deze uitgaven zullen met Gods zegen gedeeltelijk bestre
den worde~ door de- ,opbrengst van de " trading store" enz. 

,7" Ais locatie voor deze inrichting stelt __ de Board voor zoo 
mogelijk de plaats "Mission Springs" in New Mexico, 70 mijlen 
van Fort Defiance, 50 van'Little Water, 65 va~ Zuni. Ret land van 
deze Iocatie behoort aan bet V. S. gouvernement en is of kosteloos 
te verkrijg:en of kan in elk.geval als "homestead, claims"" -worden 
genomen-o 

. 8. DeBoard stelt voor!s voor dat Ds, Frijling word! toege-I 
staan de7.ell zomer eene collectereis in onze Kerk te houden om gel
den. VQor 't tot stand'brengen, de7er inrichting te verzamelen. Daar-: 
toe zal zijne vacat:ttie met 6 weken verlengd worden. 

_ 9. Verder: vraagt de Board permissic om voor een jaar lang 
een onzer: bekeerlingel1, voor dit wer:k bekwaam, te huren als iTer:
taalster, tegen een'salaris van $10.00 per maand en de kost. Wordt 
dit, toegestaal1? 

10. De Synode wOl:dt verzocht te bepalen dat hr. Van der Wa
gen D,V, luni '903 exanlen aflegge in de. door de vorige Synode'be
paalde vakken (Art. LXXIX, 9) voor het Curatorium, integen
woordigheid des Boards. 

I r. De Synode word't verzocht een penningmeester te kiezen. 
12. pe Board stelt voor om aall' den penningmeester en ~ecre

taris'elk eene jaarlijkscbe gratificatie van $50 toe t~ kennen uit de 
zendillgskas. 

'3, Ten slolte stellen wij der Synode voor als leden des Bc;>ards 
te willen approbeeren' de yoIgellde door 'hui1l1e reppectie\'~ Classes 
benoemde broederen: 

Ds.-E. Breen'vaar Classis Iowa. 
'Ds. C, Bode voor Classis Oostftiesland. 
Ds. H. Van der Werp voorClassis Illinois. 

// 

- , -, ' , '" - , , , 
~,'----------~---"--,-.--. 
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Ds. J. H. VOS voor Classis Hollai1d. 
Ds. H. Walkotten voor ClassisMuskegon. 
ils. F. Doezem'l voor Classis Hn.dson. 
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Ds. J'. A .. Westervelt voor Classis Hackensack. 
Ds. H. M. Van derPloeg voor Classis Grand.Rapids Oost. 
Ds. H. Beets voor Classis Grand Rapids West. 

Met eerbied der Synode onderworpen, , 
" .. N amens den Board, 

HENRY BEETS, Seer. 

BIJLACE V; 

,Met het-woord van den Dichter: "Wat zal ik den Heere ver-' 
ge1den voor al zijne weldaden aan mij 'bewezen," verschijnt .11\ye 

". Commissie voor 11 m~t een dankbaar hal:t Ol1~ hllar v.el slag nit te' 
brerigen. Ol1~e getrouwe Bondgod heeft getoomf een, welgevalIen. 
t,e -nemeu i~l dit betrekkelijk geringe werk. Ons yolk heeft wed_er 
zoo duidelijk bewezen, dat het een hart heeft voorden, arbeid' onder 
he~t oude ,volk,dat w~l als nat.ie.door ongeloof is afgebroken. maar 
waarin de God Israels een kern, eell overblijfsel bewaart naar de 
,rerkiezing der genade. Ous yolk verstaat het zeer' weI; dat' de-Jo
d~u 'fiiet zijn uitgeslotl=u' van het' kOllinklijk bevel: "predikt het 
Eva11gelie aan alle creaturen ;", dat de groote < Ap.ostel der Heide:' 
nen, die meer' gearbeid 'heef! dan ~l de arideren) meende wat hij 
schreef: .,Eerst den Jood." Zijll zij, vijandell van het Evangelie 
van den Gekruisigde, om der Vaderen v;'iI zijn zij beminden; maar 

- bovenal om beloften Gods die op hell rusten, en die ttn ziJnen tijde' 
in volkomene vervulling zuBen treden. Vi,? an tal-de be10ften Gods, 
zoo velell als er r.:ij'n, dus ook die a'an zijh oude volk, _zijit in Hem, 
ja en amen. 

De ontVatlgstell van Juni 19bO tot Jl1l1i I90r waren. 
Batig Saldo van.1S99· to!; 1900 . 

Makende te zamen de som van . 
. - De uitgaveii Zijll als v91gt: 

Aan de Hebre.w Missionte Chicago. . 
Aan de Hebrew Mission te New York ... e 

.$ .1244 12 

467 77 
~----

Sbo 00 

225,0.0 
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Aan de Christian Hebre\v Mission te Brooklyn. . . . . 
Aan de Immanuel Hebrew Mission te Clevelalid" Ohio; 
Aan Ds. Kro;>veld, voor de Zelldiug:der Ger. -kerkell 

onder de Joden in Nederland. , . . .... ' ... 
Aan de Ver. der Zending onder de J oden te Amsterdam 
Veor het onderhoud van Mark Mazes Braun. 
R~iskostenJ verzendingeu, stamps, eriz 

75 00 

50 00 

30 00 

3000 

274 39 
34 95 

Makende te zamen de som van'. . . . 

Dus bleef er een batig saldo van. : . 
De oJ1tvangstell ,van Juni Igor tot Juni 1902 beliepen . 

· $15 19 34 

192 , 55 
166993 

Makende met het batig saldo van Igor tot 1902 . 
De uitgaven bedroegen. . . . . 

Dus is 'er TIn ee,n batig saldo-' 'van. 
De uitgaven zijn also voIgt: 

Aan de Hebrew Mission te Chicago . 
Aan -de Hebrew Mission te Brooklyn. . 
Aan de Hebrew Mission te New York. 
'Aan de Immanuel· Mission "te Cleveland. 
Aan Ds. Kropv~ld. . . . . . . . . . 

· $ 1862 48' 
1380 55 

.$ 

,800 00 

Voor het Tehuis vQor onderzb~kenc1e Joden te, Amster,dam 
Reiskosten, stamps, v:erzendingen enz. 

5000 

300 00 

50 00 

75 00 

,75 po 
3000 

, , -----' 
Makende met elkander de som van · $ 1380 55 

Zoo heeft dan uwe Corum. weder naar haar beste weten gehan~ 
deld. De verschillende Missions zen den bij dezeil hunnen hartelij
ken dank voar den steun dien zij ontvillgen. Ep. wij. de Comm. 
,brengen door dezen ook onzen welgemeenden dank aan "al de Ge~ 
. meenten, Vereenigingen en personen, die door hupne milde bijdra
gen ons hebben bijgestaan zoo van onze kerken als van de Gerefor-
meerde en Presbyterische kerkeh. \yelke hUllne medewerking, in 
dezell op zoo ondubbelzillnige w-ijze hebben beto.ond. Wij blij'ven 
'het vast geloaven, dat onze God hen zegenen zal, die barmhartig
heid bewijzen aan bet volk, "dat Hij te voren gekend en niet ver,stoo~ 
ten heeft. dat Hij weder aannemen zal met groote ontfermil1gen. 
'-"Want de· Ver·losser zal uit Sion kamen, en de, goddeloosheden 
afwenden van Jacob .. En dit is han eeu Verbond van Mij als Ik 

'hanne zonden zal genadig zijn. zegt de Heere." .\Vij blijven dan. 
'ook dezen tak van arbeid in' des Heeren. wijngaard met- allen· ernst 
aallbevelen en roepen het met vrijmoedigheid u, ,die- hi~! z,ijt en 

(allen die"uiet hier- zijn., toe\ Bro.eders, vergeet -Israel'uiet, en Israels 
'Go'd' z'al u niet vergeten. 
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Nag een enkel woord 'aangaande Mark Mozes Braun.· -Hij 
heeft na ongeveer -r8-maanden aan onze School verkeerd ~ te, hebben-, 
ons v-erlateu. Dat.verlaten ging, zoowat gepaard met goedvinden 
van onze-en zijne zijde. Hij klaagde vee1 over de zwaarte van het 
studiewerk, 't welk l<em al zoo licht mogeIijk gemaakt werd. Dau 
was,er nag iets, dat veer zorg baarde, namelijk veel geldgebrek,"ter
wijI deComm. meende, dat zij hem ruim bedeelde. Eindelijk sprak 
hij den wensch uit, dat hij gaarne naar het "Moody Instituut" te 
Chicago zou gaan om: claar opgeleid te worden, vooral odk omdat 
aIdaar een tweetal Joodsche christeIijke jongelingen studeerden. 
Dit de~d de Comm. in overleg met het Curatorium besltiiten,'om 
aan zijn wensch te voldoen. Hem werd honclerd dollar gegeven,' 
opdat hij die kon gebruiken, want vijftig moest hij geven om in 
het lnst. opgenomen te worden, terwijl, hij dan oak wat over hield 

,voor reisgeld, hoeken enz, Dit alles geschiedde met diell 'verstande, 
dat hij hiermede van de verdere ,zarg der Comm. ontslagen wa$,., 
Oak hierin is bevest~gd, hetgeen zoo menigmaal op -het gebied der 
zending is gezien, namelijk teleurs.telling. Laat ons dat echter niet 
ontmoedigen. Gods beloften bIijven .vast en zeker. Hij heeft het 
gesproken. Zoo lang de ordeningen des _hemels blijven, zoo lang 
hebben wij daarin al mede een bewijs, d~t H.ij het zaad -Israels niet : 
heeft verworpen. 

BIJLAOE VI. 

~. S.POS'I'MA. 
·W. HEYNS. 
'J. 1. FLES .. 

Verslag van de Emer'iti Kas. 
IVaarde Bloedersl 

Bij vernieuwing zijn wij gereed om versiag te geven aangaande 
deze belangrijke inrichting. 
, Wij ruogen het ondernemen met genoegen, dewijl deze kas 

;gullstiger staat dan weI ooit te voren. Nag voor -korten tijd lag er 
gestadig een zucht op 011S hart, t:D'vooral op-dat van onzen Thesau.;. 
rier, dewijI hij wist dat het·vlllle bedrag, door de Synode bepaaId, 
tegen de uitkeering niet in kas zou zijn. De emeriti, vooral'de we-, 
'duwen, zij hadden soms reeds gerekend ov~r hoeveel z~j, bij volle 
ontvangst, voor winter prov-isie, brandstof, kleederen, of voor dage
Iijksche benoodigdheden zouden~ kunnenbeschikken. . En. nu. komt 
het bericht met de bezeudingte geIijk: Wijkunuen niet meer.dan 
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86',70 of oQk '60 percent uitkeerell. Hoe', pijnlijk! ook voor ,de 
~Comm. ,Om dan toch rond te kamen, is meer dan eens,de t6evlucht 
. geno~m~n tot -inkorten, of schoon , vooral als men niets kan ve,r· 
dienen, de volle sam maar heel schraal deed uitkomen. Pjt ,~alles 

d~wijl niet inkwam wat was toegezegd. 
Deze toestanden werden zop drukkend-, dat in de laatste vier 

j~ren.-va:n vroeger moeten_ wij maar geheel zwijgen-ruim 800 dol· 
l~r schuld was'~-bij de Emeriti Pred. en Pred. weduwen en w~ezen. ,,
De broeders Comm. leden, voelden zich zeer bezwaard. Zij iiepen 
in h.ullne bijeenkoll1$ten. en zeker ook ~n de binnenkamer, tot .den 
Vad~r der weezen en den Rechter der weduwen, tot Hem, d.ie zjjne 
dien'aars zendt, en wiJ, dat ze, op het einde van hunne levensbaan, 
op zijne ,vraag: "heeft u iets ontbroken?" onbewimpeld kunnen ant
woorden:, "niets Heere!" 

Ook klopte de Comm. aan bij de onderscheiden' Classen, -weI 
niet luide, maar toch dringend" om het hun gezette op te zamelel( 
en ov~r te zenden aan den pel1liingm~estel;' der ..... kas. ,;' 

En waarlijk, dat bleef niet zander "rueht. De Heete hoorde, 
zag en handelde lankmoedig en weldadig', zoo op de Classen als op 
de gemeenten, dat ze wakker werden-. Vooral onze laatste'missive, 
~an eenige Classen opge.lOuden, werd welwillelld 'ontvangen en be-

'lovend beantwoord. '. 
Niet alleen ontvillgen ,wij goede toezeggingen; maar ook heele 

~ommen dollars, zooals men vroeger nimmer had, gezieu, kwamen 
m.. • . . . 

Met het uitzicht op dergelijke ontvangstel1, had de Comm. reeds 
vroeger besloten, dat, als de schuld mocht worden aangezuiver.d, zlj 
dan ook de schuld der kerk aan de Emeriti zoude voldben. En 
lfletterdaad is zij daarmee reeds begonnen. ~et achterstallige van 
de be£de faatsie jaren. met het volle bedrag van het laatste kwartaal, -
is aan de betrokken personeil ter hand gesteld. 
, Dit deed een diep' -gevoelden danktoon rijzen bij den cenigen 

iouden" broeder en de verscheidene zusters;, weI eerst aall den' :Pen· 
ningmeester, de Comm .• de gevers, maar vo.oral aan Hem, van Wien 
a11e' goede gaven en vol111aakte giften afk.omstig zijn. , 
. En nu, waarde broeders! zijn wij in staat .om' te v~rmelden, 
wat v.oor dez,en nimmer kon.' Toen was bet klagen, altijd-klagen. 
En nu! Nu kunnen wij den broeders berichten, d.at einde Mei 1902, 
i,n kas een batig saldo \-verd gevouden van $556.48 en een erfenis van 
wijleu H. Lubbers, $l320.79.' Dit oak geeft een goede verwach
tiug voor de toekomst dezer kas. Daartoe echter zullen wij ~l1en 
moeten medev.erken. Vo.oral ook. om aan te zuiverep., wat nog 
achterstallig is. Dit te m~er, dewijl men daardoor de schuld van 

, , de twee andere, vr.oegere jaren, m.oet aanzuiveren. Fret zou ,wel w 

licht kunnen zondel: deze aanzhivering, maar dan moet ui, datgeIl,e, 

___ c _____________ ~. ________ :'___ ... _ 



wat nll van de ~rouwe gevers is verkregen', worden vergoed wat bij 
aiIderen is debet gebleven. Doeh zoo ietsdurft de Comm. niet 
ondernemen en zal-door den een noch den ander'gewild worden.' 

Nog iets: -, 
a. Een verzoek aall de Synode, dat ze haren jnvloed moge ver

leenen', o.pdat beide, het aehterstaUige inkome, en tevens dp jaarlijk
sche bijdragen op den bestelllden tijd worden bezorgd. Dit te meer, 
dewijI in den laatsten tijd toestanden werden veroor.laakt, die doen 
,vprmoeden, dat de uitgaven' zullen,yermeerderen. 

b. Ook ko.mt de Co.mm. to.t de Synode en geeft baar iiI over
weging of het niet goed zon zijn, dat zij zicli late incorporeeren. 

c. De COilln:I. adviseert de __ Synode, om de erfenis van -wijlen 
H. Lubbers, als een begin ~an een vaststaand fonds te stellen waar
van weI de intrest mag gebruikt worden, maar de_hoofdsom onder 
beheer der Syno.de blijve. 

In afwachting van eellig bescheid. 
Uwe dienstwillige broeders, de Synod ale Comm., 

J. H. Vas, Seer. 

BIJLACE VII. 

Rapport der Commissie voor het fonds Kerkhulp 
Eerwaarde Vaders en Broet/ers! 

Ter vo.rige Syno.de'was de kas Kerkhulp sebuldig $28.55 waar
bij nog kwam, voordat de kas overgenomen werd door den-nieli'wen 
Penn.; $1.20., betanld voor intrest o.p geld dat geleelld was. Dit 
maakte een tekort van $29· 75. 

Gedurende 't verloopen Synodale j.aar werd ontvan~ef1 aan col
leeten also.o.k doo.r tenigbetaling der,_ gemeeiItel' $2989.38,zegge 
twee duizeud negen en tachtig ,dollar en acht"en dertigcenten. Uit
gegeven ter leening aan_ gemeenten alsook ter bestrijding cler onkos
ten van ad:ninistreeren de som van $ 1802.18, zegge achttien hOllderd 

. twee dollar'en achttieo.centen.- Zoodoende is nn in, kas' 't batig saldo 
van $"257.45, zegge twee honderd zeven en_ vijftig -dolI.ar en vijf en 
veertig cen teo. 

In betrekking, tot 't afbetalen der uitsiaancie,,~notes" kall ge
zegd wo.rden dat Friesland, S. D. en New Ho.lland, S. D. hunne 
scbulden betaald bebben. Dan werd o.ntvangen van: 

Sun ............ , ...... $ 75 DO. Edgerton ..... ' .•... . $108, 00 

Snlly.... ............. 5000. Sayville .•..... ", .. : ... 10.0.''0'0 
Maxwell, City ........... 25,00, ,Sullivan,: ....... : ... , 25 00 

---'. --.:.....-',--. ".-. --.-""":~.~.,, _._--

J 
I 

• ! 



Op dit oogerihlik-is Kerkhulp in 't hezit der_ volgende uitstaan-' 
"notes:" 

.. .' .. .. .•.• $ 3 0 00 Middleburg. ..' ... · . .. zoo 00 

9Z 00 Sullivan .. " .. · . · . . ... 65 00 

75 00 Palmer. " ... ;- .. · . ...... ,50 00 

wo 00 Sayville .. · . . . ' .... ' . · . ISO 00 

50 00 Leota .. . . · . .... . · . · . · . 1z5 00 

50 00 Hull. la .. · . · . · . · . · . .. 100 00 
.. . . . .. ', . · . . ... · . 50 00. Platte .. . . · . · ,'." .. , .. -.. zoo 00 

.. . · . · . wo 00' Atwood .. · . · . · . · . · . · . 200 00 
Cily .. 

. 
00 Caldwell .. .. . . . . Z5 · . .. . . ... 200 00 

. '.' . . . · . .. · . · . zoo 00 Kan'awha · . . . · . ... . zoo 00. 
. . . . . . . . · . · . · . · . z5 00 Rudyard · . . . . . · . · . · . 100 00 

9 0 00 Maxvvell City ... · . .. .. . 100 00 
.. . . . ... ' .. " ... · . · . 50 00 Rudyard .. · . . . . . · . · . · . 50 00 

." .. .. .... . ... " '30 00 Ells,vorth · . .. · . . . . . . . . wo 00 

wo 00 Lynden ...... · . · . ... . 300 00 
.... ........ .... 1Z5 00 Harve'v ... . .... .. .. · .' Z50 00 
........... · . · . · . 75 00 ----
......... . '.' . .. wo 00 $3957 00 

:;'''' De kas ~erkhulp kan zeer nuttig wezen en is dit ook alreeds. 
<-NIenigmaal biE dt ze' de bebulpzame hand aan behoeft-igen. ] amm'er 

bet', alhoev. el zij burgeres is in den volsten zin de.s woords,- en ais 
,_, . anig, een lluttige, haar nog zoo menigmaal de burg€;rrechten 

::>:, worden ontzegd. ' 
- Sommige gemeenten behandelen haar alsof ze er 'niet iSi'dap. 
, zijl1 er die haar altij:lnog beschouwel1 als eeri vreemdelinge; maar' 
Code zij dauk er lijn ook gemeenten, die voor hare rechten opko
men, en ,we hopen'al de gC'm~·enten zllllen zulks in de toekomst 

, opdat -1': t:rkhu]p, 1(Oa15 7<':; gaarlle wil, meer mag kunnel1 
doen tot opbouw \"811 't kOIliukrijk Oilzes H,eeren. \Vij zijn echter 

, da:n~baar aan On7en God, Die ons tot dusverre hielp, alsook ulieden 
't vertrolnyen in ons gesteld. 

De Cornni. voor Kerkhulp, 
- E. BREEN, Pres. 

\V. HEYNS,' Secr. 
D. VAN DER PLO~G, Penn._ 

BIJLACE VIII. 

rslagvan den Syn. Penn. Rev. J. Noordewier, 1902. 
;900' was aan hand •••• ~ •.•••••••••..•••••••.• , ~ ••• $106 70 
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107 97 
102 25; 
I6r' 9 1 

Van Class"Grand Rapids Oos!, .... ',"" .... ,., ,.,." ..... ' 
" '" ,. ,J \Vest;-;, .•.... ,., .. ,.,., .... ".". 
') Holland ...................... , ..... . 

92 46 
57 00 

" " Mu?kegon ....... ' ...... , .. ,.,,' .'., ......•.. '.' 
J" " Illinois '; ...... ',' . . . . . . . . . . . .. . ........ .; ... . 

85 60' 

100 00 

Geleend v.an S. S. Postma ................... ~ .... \ .. ' •.... 
" "Inw.Zel)ding .... · ... , .. · ........... ' .. :" ..... . 

----, 
Samen, .... '.,,' .$813 29 

Uitgavep 27.Juni 1900, en sederf: 
Restituti'e 27 Juni 1900, (lass, Hudson, ..... , .... " ... , .$r23 44 

'" " "JJ Hackensack. . .. .. . . .. . ... In 78 
" " " Iowa ....... , , ........ ' . , . 49 6,5 

j! ., "" "Oostfrio:;:slanc1 .. ,-'. .. .. .... 4I 88' 
Aan COll1m. voor Geheime Genootschappen... .. .. . . .. .. .. .6 00· 

,. den bediende der Synadale Vergadering ............ " IO 00 

JJ 'schrijfbehoeften der Synode ...... ' ............ '. . . . .. 5 53. 
,t ComnL naarSheboygan .... ,: .. ·, ............. ,..... 35 27' 

,. ,,}"UltOll .. , .............. , ......... , ..... 35 i6 
,. Holkehoer vQar,Synod, Acta .. , ........... , ........ ,. 14.! '00 

1', Secundi Afgev. Vas en Post. .. , .. , ...... , ' ........ ,.. 7 50. 
''> Afgev.·naarSyn. der Ref. Church ........ ' .. , ......... 3230 
" Poelstra & Co., voor 'vertaald drukwerk..: ........... ,. 16 09 

" Rev. A, Westellberg, heen,en terl1g naar Des Moines... 19 75 
,,"':'Rev. J. Keh-:er .. " .. , .......... "............... ...... 300 
" '" A. J. Van den Reuve1,.. .. ................ ,. --5 52 

Ten .behoeve van Sheboygan en Os.. De Lange .. ' .. " . . . . . .. 100 00 ' 

Samen . , ... , .' , . ,$810, 78 
Aan hand $2.5[. J. NOORDEWIER, 

BIJLACE IX. 

, Verslag van den Deputallt naar de Cef;\erale Synode 
der Ceref. Kerkin Amerika. 

(Art!. 85 en lIS Acta 1900.) 

Eerze;aarde Vaders en Broeders.' 
Uw deputaat naar de Generale Synocle der Geref. Kerk in·All1e~' 

rika 'heeff uw'e vereerende opdracht volgens Artt. 85 en 115 der vo:' 
rige ~ynodetrachtel1 ,uit te \·oeren. Op 10 Juni 1901 'mocht hij dit 
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doen, zooals omstandig verhaald in De. rfachter va'u 26 jJUlll 1901 
(NO/'394}.· -Het volgende-werddoor hem gesproken: 

Mr. President) Reverend. F.atlzers. Mld Brethren! : 
It'affords us great-pleasure to be permitted to be with you and 

to address you as representative of the Christian Reformed Church 
America) -whose greetings and well wishes;we h!1ve'the honor of 

conveying to you this moment. ' 
: I. ,We rejoice today, first of all because, we' kllmy we stand in 

the midst-of men and brethren to whom WI;! are' very mu~h akin)~ 
- 1ll;any ways. ' " 

There"is with:our'two' Denominations more ,.than the conl'nion 
tie that binds all manifestations, of 'the One Holy Catholic Church. 
of·Christ. You 'as Reformed -a'nd we as Chr. Reformed are much 
more closely related to each other than we are t9 the Presbyterian 
siist"rblood of Churches, though we in common with them IiailJohn. 

as-our great Chieftain. We stand closer to 'yOlt than the 
German Reformed although they as well as we call the Heidelberg 
Catechism their. precious legacy. 

You an!i we brethren, have the privilege of looking up to the 
unfurled by Guido de Bray and to the standards woven and nn

by the Fathers of Dordt and hail them as our joilzl standards, 
tO~lmon banners given to us by the Lord God to be displayed on 

account of His truth. / 
We can ,do more -even. Unitedly we can l<?ok up to the great 

Voetiu5, the pious Brake!. the scholarly,a Marek, the peaceloving 
Vilitsius and say: "Why, this is our common Voetins, our common 
d:llra":el, a Marek and Wi lsi us. " 

besiCles being so Closely related ecclesiastically, we are al
t.hrough COl~11l10n descent. In-yours as well as our arteries 

same crimson'tide is ebbing, and flowing every moment. The 
same ancestors are ours, the men, of the 16th and 17th centuries,
who strode over the civilized world like' giants, whose footprints in 
the domain of letters, art, theology and science can be seen plainly 

,'even to this day_ You and we share in the same legacy 9f glory-of 
ancesto.rs who circumnavigated the globe-who discovered unknown· 
parts of it-who humbled Spain, who brought England to terms and. 
whose in~titutions and principles of statecraft are more or less copied 
in our Amerkan principlesanrl illstitutions~ Unitedly we have .the· 
same tra<,iitions, and the saPle customs. ,.Indeed we are verr close. 
akin. NO,wol1der we feel amollKYou as relatives, anq. are, glad. 

2. And secondly we rejoice,to, be-.wi~h you pecause our"'pres
ma'rks a great improvement: in the' relatiQtls between our de-', 

'rhese were 110t alway;;.of the 1110st plea8ant and f[a-·· 
tern a! character. 
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In ,8;2 when our vanguard, led ·by Dr. SoL Froeligh left your 
camp, there w.as a- large amount of unpleasantry. And when in < 

I857 our main army- bade-you farewell that adieu was not as frater,~' 
nar as Dr. 1. N.Wyckoff had spoken of to the pioneers in Michi

. gan,that sunny day of June 4th, 1849. 
Again in 1,882 when our rearguard left your ranks to join us, 

the parting salutes were much less peaceable salvos' than ve:ryearn~' 
est shooting with shot and' shell. In those days it wonld have been., 
impossible to send delegates the way we are doing now. And what 
ant Synods of 1884 have done, was largelyprematl1re; the smoke.of 
the last engagement was not fully cleared away. 

Since then;,however we have ,of ten felt. and feel nowJhat .. we 
ought to stand closer together if possible. And with this in view 
our Synod included you amongst the sister Churches with which it 
wispes to-begin ecclesiastical correspondence.' By this correspoqdence/ 
we understand much more than is usually the case. We desire ansI. 
intend i(io consist of Jour things: 

I. The sending of regularly appointed ,delegates to the meet
ings of each other's principal Church Courts, with advisory voice. 

, 2_. To pay attention to each other that no one depart in_ do~-, 
trin~, liturgy and discipline from Reformed principl.es, . _ .. 

. \ :3. Mutual deliberation, what position to, assume with. reference" 
to third parties. 

4, To 'assist each other with advice, especially,when Modifica
tions of the Confession, Church Constitution or Liturgy' ar~ _C9n-
sidered necessary, , 

Correspondence in this manner' we desi,re to,begin with -you and, 
would he pleased -to hear what this General Synod thiliks of it.· 

But, brethren, we would be untrue to our c;harge if we 'omitted,
to~inform you of the fact that our Synod has instructed u~ especial-' 
ly to say, in view of the comprellensive nature of this correspond
ence: 

1. That our Chr. Ref. Church greatly desires to kpow what, 
in'the 'future, the attitude of your Church WIll be with rderen'ce to 
secret, oath- bound societies. Whether or not you intend -to oppose' ' 
them decidedly and decisively. As you know we have declared war 
against .thes~ organilations W,e are convinced that. they ,are' detri
mental to the welfare of the Bride of Christ, and to a close walk and 
real godly life, and undermining the mediatorial work and necessity 
of our Saviour;, to mention no inore. 

In this struggle we_notice' that a great number of Churches ar:~ 
of the-same mind. ·Recently we _sa,w a list of no less. than "28'De,~' 
nominations, whiCh stand ,in batt-le~array against these orders., . This: 
encour~ges us, but we fe:=llonely amongst .these al1ies~ We, want 



own kith and kin to join :us iil this,Crusade and therefore app~al 
you for assistance-siding with us. 

2. And second, we ,'would be pleased to get more information 
in regard to the, fact that in' you~ StaHdards the Rejections of the 
Errors of th~ Remonstrants seem to be omitted, since we look upon 
modification of the Common Confession as ot such great importance, 

consultation with sister churches in all such cases if riot posi
duty, is at least eminently proper. 
Please also consider these two things~. 
Finally let us say in the line of statistics that at present we num

ber nearly J 50 churches. located in 18 different states, mainly in 
~J~"~~;:~:~~'ltI~o:swa and New Jersey. These churches enroll nearly 

, 11,000 oVer 18,000 members and over 55,000 souls. The 
number of our ordained clergylllf'n is 100. These are trained most

in our Theol. School in Grand Rapids, now having. a faculty of, 
seven professors. We are regularly carrying on Home Mission 
work and in aUf Heathen Mission field we have at present three 
missionaries. This field is among the Navajo's and Zuni Indians 
in our-Southwest. We publish fOllr periodicals-two in Holland, 
one in Gennan, one in English. About half a dozen of our Churc11es 
use the German language, partly or wholly in their divIne s'ervices. 
Fifteen art:! English-speaking, the remaining are'Holland. 

We are trying to cling 10yall~y to the standards of Doctrine and 
Polity our Fathers set up and 'delivered unto us for keeping until 
the glorious day when Christ shall appear t.J g.·ather all his sheep 
into one flock 'under one Shepherd. ' 

And now, brethren, committing'our proposals to ,your kindcon-' 
sideration, and \vit11: love to you and your old hi,?toric Church we 
close, wishing that the God of all grace make you perfect, stablish 
apd strengthen you. Be ~re steadfast, immovable, always abound
ing in the work of the Lord and when the Chief Shepherd shall ap
p.ear may we all recej_ve a crown of glory that fadeth not a\vay." 

Wat de president der Synode, Dr. Wortman.', zoowel als Dr. D. 
Cole hierop antwoordden deelde De Wachter reeds mede en,we kun
nen 't stilzwijgend voorbijgaan. Wat voor ons 't gewichtigst is, is 
het besluit der Generale Synode. 't Bevindt zich in 't'Rapport der 
Commissie--voor. Correspondentie (Ar~ .. XVI, Generale SynoJe 1901 

p. II25 y.v_) aan welke Commi~sie 't beantwoorden van onze toe
spraak werd opgedragen. Het luidt aldus-uit het Ellgelsch ver
taald: 

- ",Wjj verheugen ons in het beginnen van zusterlijke correspon
dentie met de Chr_ Geref. Kerk, en we zijn gewillig om alles in onz~ 
,macht te daen om geme~nschap en samenwerking,in 't w~rk des 
H,eeren te,bevorderen. We geven echter in bedenking, dat aude 
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ver,scbillen 'behooren te worden vergeten en verminderd en dat we, 
meer nadruk moeten leggen op de weze1llijke waarheden vall het 
Evangelie en de behoeiteen plicht om deze bekend te maken. In 
deze stemmen we hartelijk overeeu, zooals duidelijk ,blijkt uit de Be

--1ijdenisschriften die ons g~meen geloof voorste1-Ien. De zllsterlijke 
betrekkingen die tusschen correspondeerende kerkelijke lichamen' 
bestaan zouden er toe leiden om vertrouwen te hebben in elkanders 
trouw aal1 de Schriften en in ieders doel om de leiding fn--vdjsheid 
van den Heiligen Geest gegeven, te voJgen. I En zij behooren alles; 
te verbieden dat er toe macht leiden om oude gu;chil1en weer leven
dig te maken., \iVij geven in de bedenking dat de vragen door Mr. 
Beets namens de Chr. Geref. Kerk gebracht, hoewel beleefdelijk 
voorgesteld, door sommigen geacht koriden, worden aIs 111et overeen 
te brengen met waar vertrouwen in elkanders·loyaliteit aan de Belij.., 
denis, zoo dierbaa,r aan beide kerken. 

In de toekomst, zoowel aIs in 't hedell en' t yerleden kall· men, 
staat maken op de Ioyaliteit der Gereformeerde K erk iOn Amerika 
aan het Woord Gods en de belijdenis der kerk ell staat makel1 op 
hareIoyaliteit aan de gemeen~chap met alle gelbovigen in Christus . 

.- Maar niettegenstaande deze feiten, opd-at vdj aIle mogelijke beleefd
heid-mogen betoonen, beveIen wij aan dat er ecne commissie VHn 

vijf, ,w_orde benoemd om om'en broede'ren de positie 'onzer kerk dui~ 
delijk te rnaken en te rapporte-ere1l 'aan onze, SylJode van het \"olgefid 
jaar, die san1enkomen zal v60r de gewone verg,adering der GeneraIe 
Synode der Chr. Ceref. Kerk. We bevelen ool< aan dat Rev. N. M. 
Steffens, D.D., Rev. J. H. Karsten. D. D., Rev: E. A. Collier,.D.D.; 

,Rev. E: T. Corwin, D. D. en Rev'. Wm. H. Vroom, D. D. deze-corn
missie uitmaken en dat' zij het recht hebben tot aanvu1ling van' 
vacante plaatsen die mogen voorvallen-in de commissie. 

_ Christelijke beleefdheid in Inwendig Zendingswerk wordt me'n'ig
malen gescbonden door keikengroep€l1. in hartelijke gt m'eenschap, ---< 

daardcor onvriendelijke gevoelens en naijver veroorzakelld: Maar,' 
gepaste respecteeritlg van vroegere ehchen en pogingen van eene 
zusterkerk zullen veel bijdragell om vriendschappeHjke-- gevoelens 
aan te -kweeken. Daarom bevel en we aan. dat Rev. James F. Zwe-: 
mer, Rev. Peter Lepeltak en Rev. Cerrit J. Hekhuis worden be
lloemd als eene commissie om te overleggen met eene gelijksoortige 
commissie, die naar we vertrotn\'en door de Chr. Ceref. Kerk_zal 

-worden aallgesteld, met het doel' om schadelijke, concurrentie te 
voorkamen, tusschen deze tWE~ kcrkengroepe}:l in- 't stichten van 
gemeellten." -

Tot zooverre het rapport dezer Commissie van CorreFpondentie. 
Alleen zij 't nog gezegd dat de Synode der Geref. Kerk President 
G. J. Kollen LL.D. naar deze Ollze Synode deputeerde met Rev. 

- James F. Zwemer s1s secundus. Nevens overbrenging der -groeten 
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enz,. 'do~r zooeven genoemde ,deptttaten kan ouze' 'Synode,-,d~s twe.e 
dingen verwachten ter uitvoering -der opdnicht 'der GeiIenaJe'Syriode 
der Gereformeerde Ketk in Amerika: 

I. Antwoord op on'7.e twee vragen, n.l. a~' b~scheid aangaande 
de hooding,der Geref. kerk·teg-enover- geheime met eede verbonden~ 
genootschappeu', of men den strijd tegen hen heslist wenscht aan te 
binden en door te strijden, al dan 11iet; en, b. nader-'kond waarom de 
Verwerpingen der Dwalingen van de Remonstranten niet ."werden 
opgenomen in de "Standards." _dier kerk .. En dan 

2. Een voorstel over de christelijke beleefdheid of "comity" 
in 't Inwendig Zendingswerk, door de Generale Synode, zooals hoven 
gezien·aan haar antwoord,op ,o.pze.,rragen aangehechL ,. ' 

Ge\'e de Heere-der,' Getriee.rite' 'On.ze ,eenvmirde-·', Syn6de:', het : noo~ 
-dige Hcht in alles. Met eerbied onderworpen" 

. HENRY BEETS. 

BIJLACE·X. 

'Rev. Dr. Wm. H. ,Roberts, .American Secretary Alliance Reformed 
Churches holding the Presbyterian System .. 

Dear Brother! 
The last Synod of our Christian Reformed Church has careful

ly considered your letters of June TO and,July 12, 1898, illv~tillg it 
to become member of the- Alliance whose Western Section you re· 
present. After the c:onsideratiOll our Synod appoiiitecf the under-
signed' fa answer you officially: ' 

. I. That we appreciate what has been done by your Alliance 
for the common and glorious cause of our Reformed Clulrches hold~ 

2. ·That we biel you Godspeed in )rour efforts for our _ Zion's 
welfare. But that 

,'. 3· Our Syno'd 'does not as yet see its way clear to officially join 
yoh because we, do not approve of :it that the main requirement for 
admission into the Alliance seems to be the Presbyterian System of 
Church Polity and not. the strictly Calvinistic Confession, so that 
e. g. the practically Arminian Cumberland Presbyterian Church is 
admitted into the Alliance. This we consider too broad a basis. 

'.Qn .. :'account of this the Alliance'cannot 'be what ioe would hear
,:t:i~y-;desire, viz. an official Ecumenical Council of Calvinistic ChurcheS 
>to -'reaffirm our confessional standpoint. It seems to us that labor 

from this confessiomll basis cannot prod'uce the ~eqt1ired fruit. 
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Lastly our ,Church with its little strength, and many needs ill ' 
Home ,and Jndian Mission field does ,not see its way clear to bear ,tl1e, 
heavy expen'ses of sending delegates to the: meetings- of the Allian<;e. 
, By Order,of the Synod of the. Christian Reformed Church. 

The- Committ~'~, - _ 
F. M. TEN HOOR, Chairman.,' 
HENRY BEETS, Secretary. 

Grand Rapids, Mich., May 1'41h, 1901. 

An1woord~op)t Schrijven "aan de Alliance of Reformed Churches 
holding the Pr<sbyteIian System. (Art. 85, I, Acta 1900.)' 

Eerwaarde Vaders en Broedersl 
'~olgens uwe opdracht schreef uwe COlllll1issie aan het bestilur 

_ der Alliantie van Gereformeerde Kerkeu; onze bezwaren tegell toe-
treding uitlE-ggend. Daarop'kwam het volgend,atitwoord i'n: ' 

Philadelphia, Pa., May '3, '902. 

To the Synod of the Christian REformed Chmch. 

Dear Brei/wen in ike Lord! 
, The Executive Commission of the Alliance of the' Reformed 

Churches holding the Presbyterian System (Western Section) sends 
you its Christian greetings, _~nd begs-to transmit fo you, with apo
logy'for delay, its re.ply to your communications in which :you de
cline, for certain reasons given, to become a member of this AlIi· 
ance. 

_ We most c01,"dially ~reciprocate the kind words of appreciation ,I 
in which ,you are pleased to e:Xlkess your g00d-will and -interest in ! 
the work the Alliance is seeking to do,- and we also heartily wish 
you ,Godspeed in your work, and praj; that it may greatly prosp~r" 'i 
in your hands. 

W~ also learn, with very great regret, tnat you do not"at pres-_ ' 
ent see your way clear to join hands with the Alliance in its 
world-wide brotherhood ,of the Reformed Churches holding the 
Presbyteri~n, System; and we would still venture to, pope that 'some 
further reflection ,on your part, and conference with this Executive 
Commission, may yet open up the way for you to take this impor
tant step. " . 

We also ask you to con",ider with,this end in ,view, tvw or 
three points of explanation bearing upon some of the- reasons whi,ch 
Y011 felt constrained to give for not entering the Allianceat the 

- present time. " , , . 
_', "First ~ in regard t9 the basis of Doctrine a_nd Polity upon w.hi~h 
the Alliance ,is founded,it is important to pointout th"tthe Allian"e 
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is not a Church, but a federation" of Churches based on the general 
~ consensus of. the Reformed Creeds, so that the -S\-lliai.lce is not 'pledged 
. t6 any' particular type of this Reformed Faith and Polity. Here 
the Alliance takes genltrous grounds, and is content with 'generic 
Calvinism and historic Presbyterianism, so that'within the member
ship of the Allianc,e, there is rOOTIl for different shades "Of Calvinis
tic doctrine and Presbyterian Pol,ity, ""hile each retains 'its com
plele antonomy. 

Secondly, we beg to point out that the Alliance has broader 
-aims than merely the reaffirmation of the Confessional standpoint. 
It does not ignore .t~is as a very important part of its aiqJ., but it al
so seeks to lead the-several branches of the Alliance to a better un.
derstanding with, each other, to give impulse to the aggressive and 
evangelistic work of the Churches, to lend a helping hand to the 
weaker members of the Alliance, and to enable the Churches_ to deal 
more effectively with the great' problems confronting them at the 
present time in the world. 

Thirdly, as to the matter ,of expense; tl~e cost of the delegates 
or commissioners you would be entitled to send would be small, in 
attending the Cotlllciis which meet once in four years, w:hile the 
travelling expenses of your TIl_embers of the Executive Commission 
in attending its regular meetings is paid. It may not be amiss to 
add, that the Alliance has always been ready to ileal generously 
with its weaker members. in the_ matter of expenses. \Ve are sure 
thanhe benefits derived from membership in the Alliance is full 
,retu~n for all the charges'madeupon the Churches 'which compose 
its membership. 
, -In conclusion, ,we 'cordially invite you to still keep the matter 

-.in qu~stion before your minds and hearts in your- councils; and we 
sinc~rely ,assurt: you that the doors of the Alliance are open at any 

. dme, you desire to enter formally into its fellowship. 
W-ith warmest fraternal regards, we ever remain, 

Yours in the Gospel, 
WM. HENRY ROBERTS, Am. Secr. 

(Signed iIi behalf of the Alliance.) 

BIJLACE XI. 

Aan de Christelijke Gereformeerde Kerk in Amerika, in Synode 
. vergaderd. 

, Weleerwaarde en Eerwaarde Broeders in onzen Heere en Heila1zd! 
Deputaten voor de Correspondenti~ met, Buitenla,udsche- Ker-
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ken, daartoe benoemd dobr de Synode van de--Gereform'eerde Ker,:, 
ken in Nederland, _hebben de eer, -u mede te deelen.,'dat. Cle Synode, 

i der G~,ref. kerke!l----;-ZOO '-'-de Heere -wil":-zal gehouden worden het . 
. volgend ja.ar, I902 in de maand Augustus, den 2en Dinsdag e.v. da> 

gf'n. Zij noodigen li,' namenS hunne Kerken, uit een of l11eerdere 
broeders uit.uw midden naar deze Synode af te vaardigen. 

Met de verzekering, dat het de. Geref. kerken een voorrecht zal 
zijn, hen op d,e Synode.te ontvangen en adviseerende stem te gevenJ
hebben wij de eer te zijti, onder -toebidding van's H,eeren rijken en 
genadigen zegen over uwe Kerk in Amerika, . 

De Deputaten van,de Correspondelltie, 
Na111ens, hen, 

S. VAN DER LINDEN. 

's Gravenhage, I7 Mei I90r-. 

BIJLAGE· XII. 

Unions . 
. Geacllte en Geliifde Broedels! 

De Commissie door de vorige Synode aangesteld (Art. XXVII,e 
p. 21 Syn. ,Acta i900) om de, "Unions" te bestudeere'n heeft hel 
volgende u voor te leggen .. Vooraf dient gezegd; dat de'Comm. 

"van twee een derde had te benoemen. om samen deze zaak"ie onder
zoeken. Wijhebbenbier .en daar aangeklopt, maar al1enbed.ank
ten op ~en na. Deze zou met ons aan den arbeid, maar meende,1a
ter zich te moeten ontttekkell. Tcien zijll de twee, oorspr6nkelijk: 
door de Synode benoemd, aan het werk gegaan. Uwe Com-m. werd 
in haat. werk op verschillende manieren geholpelL, door Unions van 
Grand Rapids. Waarvcor ze dankbaar is. Het volgend rapport 
heeft vier stukken, waarVal.l de eerste drie, handelend over de Be
ginselen, het, Doel en de Mlddelen de "Trades an<l: Labor Counci~_" 
van Grand Rapids voorgelezen werden. Deze vergadering van 
"Unions" gaf met eenparige stem getnigenis, dat dit stnk een ob
jectief zuivere voorstelling van de "Unions" is en prees uwe Comm. 
dat -ze zoo objectiefgewerkt had. Het laatste punt, de beoordeeling', 
werd er later aan toegevo"egd. Ret rapport is uitgebreid, zeer zelfs, 
maar de Comm. me~nde, dat de,Synode, daar de beweging onder be~ 
sprekiug zoo _groot van beteekenis -is, gaarne zoo volledig mogelij~e 
inlichting-'zon ontvangen. 
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BEGINSELEN'. ' 

. I.; AIle menschen zijn essentleel geHJk .in, rechten want God is " 
aller, Vader en. wij, zijn anen broeders. "De aarde is des Heeren en 
de volheid derzelY,e" en aan den mensch gaf-God de regeering'. over 
alles wat bp de aarde is, niet aan €len mensch, of -aan eene klasse 
menschen, maar aan.alle mensc1;len. Hieruit volgen onderscheidene \ 
dingen .. Allereersl, dat elk mensch recht heeltop het leven, de 
vrijheidenhet streven naar geluk. Vervolgens dat hij te beschik-
ken heeft over zichzelven en zijn tijd. Des menschen natuurlijke 
begaafdheden en tijd zijn "de zijlle, henl ,gegeven; om ze met ande-
ren te gebruiken tot onderwerping der natuur ter zijner en hunner. 
ontwikkeling. De mensch mag niet gedwongen 'worden ~en ander 
'te dienen als slaaf of om 7ichzelven, zijne vermogens en tijd aan zijn 
medemensch te verkoopen. Dit is slaveriiij en in strijd met de 
rechten van den mensch. Ten derden voIgt, dat de' aarde met al 
haar rijkdonr het,mensehdom toeb.ehoort. Ze is niet eens menschen 
noch ook eener klasse,van tnen~chen, maar der menschelijke natuur. 
Elk mensch heeft een onvervreemdbaar-·recht op een deel der aarde 
en hare volheid. ' 

:Oit een en-ander'; 'toegepast op d~n kapitalist: beteekent, dat hij 
het recht he~ft 'over zi<;hz'elven, zijn tijd-en' geld te 'b'eschikken. Zijne 
bezittingen zijn zijne, niet om er mee te doen paar willekeur, maar 
0111 ,te gebruiken tot welzijn van het menschdom-. Hij is rentm,ees
ter. In betrekking tot den arbeider beteekent het predes hetzelfde. 
Oak hij mag beschikken over -zichzelven en zijn tijd. Hem komt 
,het recht toe te bepalen' of, waar, waarin, hoe' lang en tegen _wat 
loon hij 7.al wt:iken. Hij alleen heslist. Zijns is het recht_ yoot

te steBen, en die" welke hem - gesteld worden 1 aan, te ne..
of te verwerpen.' Dat anderen' het loon, -den dUlU van den ar
en de regeling,van het werk zou,den gepalen,zonder dat zijne 
in dezen gehoord en geeerbiedigd werd , is slavernij. Evenmin 

er.eene regeering moest bestaan zonder de toesternming der ge
regeerden.,. zoomin moest 'er werkge.ving zijn zonder toestemming 
van den werker. Even als de mensch het recht heeft tot zelfregee
-rin'g, lieeft hij,het aok oUf zich?-elven'te verquten vaor loon. ' De 
arbeider maet dus eene beslissende stem hf'bben in aUe zaken_de nij
verheidb"treffende. Indien de handelsman het recht heeft de prij
zen zijner waren te reg-e1en en een geneesheer Qrn\ zijn fooi te bepa
len dan heeft ook de arbeiderhet rech! te bepalen· hoe veel tijd en 

-,wat qualiteit van werk hij leveren zal tegen eea zekere bezoldiging. 
Er mag geen sprake ziju van zulle1l-. Het is willeu. Dan al1eell 
kan hij de vruchten van zijn,arbeid, naar-zijn-gemeen re.cht met aI
le, menschen, genieten en daet hij zulks. 

II. Kapitaa! en arbeid zijn in den grond 9,er zaak in, ee'rste' 'hi-
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stan tie gelijkwaardig. Feitelijk zUn ze een, want kapitaal is de 
vrucht van den- arbeid des geheeleu menschelij-ken geslachts. "In 
!len voortijd -arbeidde elk individu voor- zichzelven; tot voorziening 
i.n, eigen,behoeften. niets toebrengt;:nde aan'het onderhoud-of de pe
scherming_ van' ander-e individuen. Er kwam spoedig' verandering 
in deze eenvoudige toestahden. De enkele mensch begreep al ras, 
of qat hij zonder hulp niet in staat was in zijne eigene behoeften te' 
Oli jven voorzien of dat het voor hem gemakkelijker Was _ deze din~ 

\ gen te verkrijgen door ruiling met iemand, _die ze had.' Met andere 
w00rden, de e€;n was gewillig de vruchten van zijn- arbeid te geven -
in ruiling voor die van eens anders arbeiden. Straks kwalll' er weer 
eene verandering en de mensch, die' in behoeftige omstandigheden 
verkeerde, beyond, dat hij niets, had om als product Van. zijn arbeid 
zijnen naaste aan te bieden in ruil voor wat deze-bezatj en zag' zich 
genoodzaakt hem zijn arbeid zelf aan te bieden. Het beginsel bleef 
,hetzelfc1e, i. e., de eene mensch -gaf den anderen iets 'a15 vergoeding 
voor wat-hij- ontving, maar de toestanden waren gehed anders, 
want men wisselde nn lliet ~l1een de vruchten des arbeids, 'maar ruil-' 
de,vopr devruchten, welke lUen bezat, den arbeid ze/ve van ,den an
eler in. Aldus kwam de kapitalist in de wereld, sIe man, die de" 
voortbrellgpelen van eigen arbeid had opeengeh.oopt, en met deze, in 
:Sta~t was tliet alleen de vruchten'v<,ln anderer arbeid Je koopen lUaar 

. dietl arbeid zelve." . 
"AIle kapitaal, 4etzij gro-ot of klein, is product van den arbeidj 

,de industrieelehuishoudkunde, de ontdekkingen en .instituties veler 
ges1ac;hteri 'van ,~rbeiders en kapitalisten, ni~nnen van de theorie-en 
van-de praktijk,en-is eigenlijk even,ondeelbaar als-een levend mef1sch-~ 
De resultatell en de triomfen der beschaving loopen O\Ter duiz~llde 
jaren enziju tTerkregeu met behulp van alle naties." Kapitalisten en 
arb~iders zijn twee; arbeid en kapitaal zijn, eeu; 'ongescheiden 'en 
.voor al toos. 

III. Waar '~lle mensc1ien in rechten, a'~beid en kapitaal.ih \ve-'-'~ 
zen een zijn, hebbenook allen ·eell onloochenbaar recht op-datgene, 
wat door allen is voortgebracht. Elk arbeider heeft· recht op d·e 

'. volle, genietillg van de vruchten zijns arbeids. _De werkman nioest 
een deel van het kapitaal he~,ben, i.e., vail wa~ wordt ,geprodu'ceerd-,. 
lUoest eell deel hebben van de verdeelde vruchten van den arbeid, of 
van,de voordeelell des verkoops van datgene wat door den arbeid is 
opgeleverd, al naar de hoeveelheid/en waarde van den arbeid door 
ieder verricht. Dit omvat meer dan bloot bet loon. Loon is niet 
ten volle gelijkwaardig met den arbeid. Evenmin vertegenwoor
digt het des werkmans aandeel in het g,emeen kapitaaJ.,~ Z'oolang 
echter het loonstelsel in zwang blijft, moet de ruiling, van weder- ' 
zijdsche benoodigdhedel1, zoo als thans geschiedt tusschen werkge
ver eq werkmall, _ op, r~chtvaardige ~rjjze plaats \~inden. 
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IV. De tegenwoordige stand van zaken in de in,dustrieele we
reId druischt tegen alle recht in. " De 1l1aatschappij is thans samen
gesteld ,uit klassen, welker belangen elkaar in hooge mate vijaudig 
zijn. Aan'de eene zijde vindt men de groep der eigenaren, bezit-' 
tende zoo bijlla al den grond, aHe huizen, aIle fabrieken, middelen 
van vervoer, machines, onbewerkte materialen en al de nooddrl1ft 
des l~vens. Deze klasse vertegenwoordigt 'ill vergelijking tot ,J t ge'
heel der bevolking, eene kleine meerderheid. Aan den anderell 
kant zien wij den arbeider, niets bezittende dan. zijne intellectueele 
en physische krachten, waarmede hij maet arbeiden, welke hij'moet 

, verkoopen aan hen, die de middelen ter productie ber.itten, opdat 
hij moge leven. De arbeiders vertegenwoorcligen de.millioenen. 

Het is in het bela:ng der bezittende klas, de productieve kracht 
van den arbeider zoo goedkoop lllogelijk te koopen, opdat zij zoo-
veel doenlijk is mag produceeren en rijkdbmmen opeenhoopen. 
Eenige honderd dnizende eigenaars trek ken willekeurig het groot-
ste deel,van den rijkdom, door de arbeiders vQortgebracbt, tot zich. 
De arbeidende millioenen ontvangen van de opbrellgst ,bUllS arbeids 
slechts zooveel, als ollmisbaar is am een leven van ell~nde en 11on
gersnood'te leiden. " Elke verbeteting der werktuigen. elke nieuwe 
pntdekki?g van natuurkrachtell, tot hiertoe onbekend, eigent zich' 
de ·bezittende klasse toe, met het exc1usief doe1 hare bezittillgen te 
yermeerderen. Langs dezen weg wordt halldenarbeid al meer en meer - "", 
verdrongen door machinerie., Daar de werkliedell' overtollig gewor-
den 7ijn, worden ze gellooclzaakt hunnen arbeid tegen eenigen pdjs 
te verkoopen, opdat ze zi'chzelven.' mngen bewaren voor den hotl
gersnood. De waarde, van den arbeid daalt gradueel, het werkvolk 
verarmt al meer en meer, zijn vermogen om te verbruiken wordt 
steeds minder 'en het gevolg is dat de handelsartikelen op de markt 
blijven. zander dat ze door iemand gekocht worden, stilstand in den 
handel ontstaat, de voortbrengst venllindert, ja wordt zelfs gedeel
telijk gesuspendeerd. De crisis is gekomen. 

De eigenaars klasse doet -zicli dienen van de macht des staats, 
der potitie, des krijgswezens, en der pers am de bezittingen door 
anderen voortgebracht te beschermen en nadruk te leggen op de 
heiligheid van'den eigendom. Terwijl de millioenen werklieden 
daar staan zander middelen van bestaan, zander rechte'll en onbe

'schertnd, verraden en aan hunne vijanden- uitverkocht door, den 
staat en de pers, ,,'orden de wapenen der politie en -krij'gsmacht te
gen hen gericht. 

V. Het ligt op den weg, van de arbeiders te streven naar en te 
wo::stelen· am het bezit van wat hUll' rechtmatig toeko111t: De werk
man mag zijne rechten niet verloochenen, want dit zou zonde zijn 
tegen 'het geheele menschdom. Vt;eleer dient hij a11e geoorloofde 
middelen aan te wenden om zij.1?-e rechten te handhaven. Waar 
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thans het geweld regeert moet het recht tot 'heerschappij komen. 
Waar·niets in dezen te verwachten valt van kapit.aIisten of van de 
bezittend~ klasse, 'maet de arbeider den strijd' VDor 's menschen 
rechten voeren. "De werkeude stand moet zicb e'nJancipeeren va'n 
allen invloed zijns vijallds. de bezittende klasse." AIs eenlillg be· 
teekent hij weinig, kan hij niets, heeft te weinig kracht om iich te· 
handha"en tegenover de macht hem en zijns ge1ijken vijaudig. Hij 
is al te onbeduidend waar macht over. recht heerscht. Hij moet 
zich-vereenigen met zijne medearbeiders. Tot dit is geschied 'kan 
er niets gedaan. AIleen kan de werkman niet eene gewe'nschte en 
duurzame verandering tot stand brengen. Blijft hijalleen staan 
hij kan het niet keeren dat hij allager en lager zinkt. maatschap
pelijk, intellectueel. zedelijk en godsdienstig. Ook kau hij 'niet 
billijk ge hoop koester~ll, dat hij door eigene inspannillg· eene ge-. 
lijkwaardige belooning'voor zijn arbeid verkrijgen zal en behoudell, 
een loon dat,genoegzaanl' is ter voorziening in de dagelijksche be-' 
hoe'ften van hemzelven en zijn huisgezin, in, dagen van gezondheid 
an krankheid en in den ouderdom. Met anderell samen moet hij 
voorl1itstreven en eischen wat hem, rechtmatig-toekomL Vereenigd 
in plaatselijke, nationale en internationale vereeniging-en kunnen' de' 
werklie'den "zulk een stand van zaken in het leven roepen, ,-dat elk 
de Vruchten van eigen arbeid zal genieten. H Zonder organisatie 
kan er geene verbetering en eindelijke emancipatie van' den arbeid 
zijn. Zander organisatie blijft de werkman "In eeuwige slavernij. I 
,Ret is te gelijk des arbeid~rs voorrecht en plicht als mensch onder ~". 
menschen zich in vak~ en arbeiders unions te organiseeren. Daaroni 
behooren aIle werkers de- "Unions" te begunstigen. Organisatie 
is voor den werkman wat kapitaal is voor den werkgc;ver. Yak 
Uuionisme stelt tegenover de macht Van de kapitahsten die van de 
werklieden. De laatstgenoemden Zijl1 in de meerderheid. In, or
ganisatie ligt 'hunne hoop vaor de toekomst, ,.Er.,is geene macht 
ter wereld st~k genoeg am den wi! van (';ulk eene meerderheid te
gen te staan ..... Onwederstandelijk zal zij haar doel bereiken. Het 
r~cht der natunr is aan hare zijde." I 

VI. De arb eider is een, vrij mensch en ,heeft het--recht ziju ge
reedschap neer te leggeu, zijn werk te staken en de werkplaats te 
verlaten, hetzij dan alleen of in samenwerking'met anderen. Het 
recht om zijnen arbeid, am welke reden dan oak, of am hoegenaamd 
geene reden, te staken, kan 'uen werklllan' niet ontzegd zander ,zijne 
natuurlijke vrijheid te ontkenne.n. 

VII. Ieder mag koopen wat en waar hij" ii. Do arbeider 
vorll1t hierop ge£ene uitzondering. Hij kan zijne 'klandizie geven, 
dien hij verkiest, of deze ook onttrekken. Hij heeft het recht van 
boycott. Of hij dit aileen of in verbinding met ande,en dc@t, heeft 
geene beteekenis voor het beginse!. Eveneens heeft de arbeider, 
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, de boycotter het recht ,anderen te bewegen, hem te st!=!unen d.oor ,met 
hem zekere waar niet te koopen of- zekeren winkel niet te bezoeken. 
ZeUs al is de boycott aanleiding dat de zaak faiHiet gaat, dit neemt 
het recht van den boycott (even min als van de werkstaking) . niet 
.weg. 

DOEL . 

. Ret doel van de Unions is, kort uitgedrukt: de hoogst moge
lijke verbetering van den toestand des arbeiders op fitiantieel, intel
lectueel, sociaal en zedelijk gebied. Zijne algeheele onafhankelijk-
heid van den kapitalist is het ideaal van de~ werkman. -
, ._,', Over het algemeen zijn de tqestanden van, den werker weI iet

wat ten goede gewijzigd, maar ze zijn op verre na nog niet ge
wenscht. Duizende werklieden,. ijverige, edele mannen,-zijn er, die 
_zich geregeld in zulke -toestanden van _ ontbering en ellende. bevin
den-" als waarin wilden zelfs niet __ geplaatst worden. Zelfs onze da
gel). geven Qns het schotiwspel te _zien, dat in molen en fabriel< d.e 
mannen verdrongen worden door, vrouwen, de ,vrouwen weer door 
kinderen.' Treurige tijden, waarin men vindt werklooze mannen 
,en .werkzame -kind~ren, die op school en aan· het spell maar niet in 
molen of fabriek moesten zijn." 

Millioenen 'gewillige hoofdell, hanq.en en harten-zijn' hereid,-de 
stoffen te vervaardigen en te verwe'rken, in de behoeften' des ,,"olks 
te-yO'orzien, -zoowel,a~s aan 'zijn verlangen te voldoen. Er zijn ,hon. 
derden en dn-izenden onzer medemensch~n, mannen en vrOllwen, die 

:de'gelegenheid niet bekomen kunnen om hunne vermogens'vau'her
senen en spieren te gebruiken tot voorziening in de- 'meest gewdne 
en 'alledaagsche hehoeften., tot onderhouding des levens. Op de we-

/,gen en straten vall elk dorp_ell stad dezes wljden lands van over
-vlo~d loopen -magere wezel1S, hongerige mmlnen eq vrottwen, met 
doodsbleek aangezicht ell kinderen uitgeteerd en olluitwischbaar ge~ 
teekend door ontijdigen .onderdom.Men behoef! geep philanthroop 
te zijn', noch ook diep -te den ken om tot het besluit te komen, 
dat ,zulke resultaten te ,midden van overvloed, zoowel onnatuurlijk 
als kwaad zijn.l) 

"De werkmall. doet, niet bij uitzondering-, -maar als regel, 
,wat ,hij 'niet wil en verkrijgt niet wat hij hebben 
wil 'of noodig 1s. Arbeiders .willen acht -uur ,werkenj ze moe':' 
,ten tien, veertien. achttien uren per dag. Roepell ze, tot hunne 
werkgevers. aan het Congres- of wetgevend lic11aam -om ge,red te 
. worden; ze komen nog sneller om door de,moorddadige "cQuple!s" 
en 'onder de widen q,cr spoorwegen, dan' het geval-zou zijn als:zij. in 
krijgsdienst waren en uit- den eenen slag in den, anderen-o march,eer
.den.-· Zij willen hunne kinderen-ter schole zenden, ze ,moeten ze op 
defabriek en.in den IDolen doenarheiden. Zij. willencdat hnnne 
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vrouwen de huishouding waarnemen, maar oak z~j moeten een we
versspoel werpell of een machine -besturen. Z;e moeten werken -als 
ze' ziek ziju en het werk- staketi 'uaar -eens anders wiI; ze moeten het 
1even er uit werken om 't er ill te houden. Het'volk moet om'werk 
vragen en kan het menigmaal niet verkrijgen. Ze moeten !TIet een 
minder deel van l).et- voortgebraehte dan hun toekomt tevreden zijn; 
zij worden genoodzaakt het leven, de ledematen en de gezondheid~ 
hun eigep., hunuer vrouwen ,en kinderen-in gevaar te stellen ter 
wille van>anderer zelfzucht of nuk. Zij levefol in gedufige -vrees en 
worden -genoodzaakt auderen te onderkru,ipen en onrecht aan te 
doeu, waarover zij zich beklagen wanueer anderen het hun doen 011-

dervinden,. Dit is geheel en a1 in strijd met mannelijkheid en bur
, gerschap." 

De werkman -verIiest zijne individualiteit. In onze eeuw van 
~,trusts"" en reusachtige industrieele inrichtingen telt een werkman 
zeer weinig, mogelijk zooveel als een)lad aan den' boom. Hoe'uit
gebreider de zaak, hoe nietiger de' arbeider is. Menig werkgever 
kent uoeh den naam, het aangezicht, uoeh de omstandigheden van 
hen/die hij in dienst heeft. Er is eene vijandige stemming in het 
hart van den werker tegenover ziju patroon en de laatste beschouwt 
den eersten als schepsel van lager orde, gesehapen am hem te die
nen'.' De werklui zilu onderling menigmaal verdeeld. Eene verder-
felijke eompetitie wordt er onder- de laontrekkers ge\~ondenJ alsdok ':'-1 

allerlei lage praktijken om elkan.der toch een vliegje af te va-ngen. 
De industrieele wereld isjn staat val) oorlog .. ,Arbeid en ka.pitaal 
zijn, ofsehoon wat feit en belang aangaat een, gescheiden do')r ,eene 
diepe klove.. ' , . 

De toestanden 4er werklieden zijn verbeterd. Er ,moet·echter 
nog veel gedaan. Eens was de werkma,n eell slaaf. Daarop werd
hij in zoover vrij dat hij,Jijfeigene werd. Thans is hij niet ,meer 
een lijfeigen,=, maar heeft zich geemancipeerd tot een looptrekker,
eell kn,echt om geld, die niets-te zeggen heeft in het bestuur van de 
nijverheid, ofsehoon hij er een voornaam bestanddeel van uitmaakt. 

De beweging op het terreiu van deri arbeid traeht een toestand 
in het leven te roepen, waarin dit aHes anders zal zijn. Ze streeft 
er' naar de werkuren te verminderen:· "Nu aeht uren, morgen min
der ," opdat de werkm:an genoegzanlen vrijen tijd mag bekomen ter 
ontwikkeling van ziju zedelijken en verstandelijken aanleg; de 
loonen (zoolang het loonstelsel stand hondt) te verhoogen, dat ze 

-,toereikend' zijn mogen voor de behoeften des levetls met zi;ne veet
zijdighdd des tegenwoordigen tijds, en evenredig naar den tijd, den 

'arbeid 'en de bekwaamheid; een loon om te leven, waardoor de ar
beider zijn deel van hetgeen geprodnceerdwordt ontvangt;den / 

'werkman arbeid te versehaffen. en voor hem die erkennillg- en 
plaats in demaatschappij te verkrijgen, welke hem alsyoortbrenger 
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·van den rijkdom en arbdder toekomt; des arbeiders individualiteit 
te redden; hem moed in te boeZernE'Jl,- tot mannelijkheid/aan te'zet~ 
ten, onafhankelijkheidsgevoe1, broeder1ijkheid en Heide tot het 
goede en ware'in te pr~nten. en kennis, eerlijkheid, en betrouwb;:tar
,heid onder de werkeilde klasse te bevorderen. 

Zij jaagt naar verstandige. conscientieuse en zeer bekwame, 
V\.~erklieden, en volkomen werk ill ane takken van' arbeid en 'nij:ver-, 
4eid; het kwade der competitie tusschen arbeiders tot een minimum 
te doen dalen; arbeiders en kapitalisten te ve;rzoenen en eene betere 
verstandhouding, die van wederzijdsch begrijpen en waardeeren en 
van samenwerkil1g in liet kven te rOe?ell;, alle confli~t tus~chen ar
beider en patroon te vermijden; industriee.1en vrede de gtheele we
reId door aan te brengen; arbeid en kapitaal samen te brengen, i.e., 
den ~'erkman op te voeren tot die hoogte waarop hij zijn eigel1 pa-

. troon zal zijn: (dat gelijk staat met persoonlijke 8,utonomie); hem 
het product van zijnen arbeid te geven als ook den rijkdom, welken 
hij helpt voortbrengen, om dien ie bezitten en ten volle te genieten, 
opdat hij deelen mag in de voordeelen en waardig'heid der eeuw van 
verlichting en beschaving, waarin wij ons thans bevinden. Alge
hee1e onafhankelijkheid in het industri"e1e gelijk in het politieke 
leyen is het ideaal "an, Unionisme. (Bierin ligt d~ afschaffing van 
het 100nste1se1 opges10ten.) . Niemand heefl hetrecht een land te 
regeeren zonder de toestemming van de geregeerden. Eve~l zelf
evident is de waarheid der stelling, ,dat niemand eene nijverhei4 
mag b~sturen zonder de toestemmingvan haar werkvolk." 

.Unionisme is geen Socialisme, Communisme of _Anarchisme, of
schoon het de suprematie van den arbeid zoekt. Het beoogt 'niet, 
als deze doen, de opheffing van de industrieele scheiding tusschen 
·den werkgeve'r en den werkman. Het "wil niet dater met de rech
ten; van den patroon gespeeld worde. Noch ook dat ze schandelijk 
vertrapt worden." Maar eischt dat ge$ijzigd worde de stand van 
zaken in het maatschappelijk ver-keer, of 11et sodale leven. ' 

"De ~rbeid veriangt'de aarde en de Folheid derzelve. Daar is 
niets kostelijks: niets schoons, verhevens" veredelends, of het" ligt 
biimen dell

c

kting van des arbeids behoefte en aspiraties." Union~ 
isme wiI-de erkenning van de onschendbaarheid van leven en leden 
der lo6ntrekkers, en vergoeding wanneer een of beide zijn geschaad 
of ve,dorven tengevolge van de na1atigheid of kwaadwillighefd 
eens anderen. Het Ieven van den werkman moet terwijI hij arbeidt, 
zoo ,·€llig en gezond zijn als dit maar'mogelijk is. 

, Unionisme zoekt "de kinderen te vrij.waren, dat_ze uiet getrok-: 
,ken worden in de_n ,draaikolk van loonslaver,t:Ijjj te vQorkomen, da.t. 
ze dwergen worden naar lichaam en geest en tot een ontijdigexl 
dood gebracht door te vroege'zwoegerij en hun te geven den 7.onne~ 
s~hijn van de school enspeeIplaats'.'instede \,:an~d~n mijn, de fabr~ek. 
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en werkplaats. Georganiseerde arbeid ,wiI meer scholen en mindE!l" 
gevangehissen; meer boeken en minder tuighuizen; nieer kemiis en
minder olldeugd; meer geregelden arbeid en minder misda~len; mE'er: 
yrijen tijd en minder begeerlijkheid; meer' gerechtigheid, minder 

. wraak; in een woord me~r -gelegenheid ter ontwlkkeling-onzer helere" 
naturen, om den man meer m~nnelijk de vrouw meer vrou~yeljJk en 
bet kind meer kinderlijk, bJijde en,\IToolijk te do.en zijn." 

. Ret -cloel is uiet den werkman uit te lichten. maar hem op te 
ricllten; bedoeld wordt 't zelfb~houd van den arbeider- en cJat h,ij. 
zijn eigen werkgever zij.' "Gelijkheid van associatie, geIijkheid, 
van doel, gelijkheid van rechten, af.~edacht van ras, kleur, god 5-, 

dienst of- politi eke g~\'oelens," De arbeid dient oppermachtig te, 
zjjn. 

MIDDEI.EN. 

Als het eerste middel, dat Unionisme gebruikt totbereiking 
van het voorgestelde' doel moet genoemd Je Orgdn'isatie van de\ 
'ltIljrklieden van elken tak van n?iverhez'd en "handel. De, kapitalisten' 
organiseeren zich tot tr-usts, werkgevers associaties "enz. en de werk
mannen zullell zich llO'eten organiseeren , als. zij behouden zullen 
het :goede thans bezeten, en verkrijgen wat ze nog niet hebhe-n, 
rnaar,streven te genieten n.I. volkomene onafhankeli-jkheid van het 
kapitaa1." Opdat zij 'hunne belangen van het heden beschermen eli 
bevorderen mogen ,-en hunne vrijheid in de toekom..,t waarborgen 
mogen moeten ze vereeuigen, zich verbondsgewijze aan- elkaar 
sluiten. "Unions be7.orgeu den werkman- individueele waardig
heid en vrijheid.'-' 

De,arbeidsbeweging keIlll1erkt zich door groote activiteit in'het 
vereenigen van a11e arbeiders tot "Unions." Organiseerders 'wdr-' 

. den in Engeland, Duitschland, Fraukrijk, Australie en Amerika in 
groote getalen aangesteld en het geheele land ,door gezonden am 
-"Unil;:ms" op te richten. Zelfs is de American Federation of Irabor 
reeds begol1l1en de' werklierlen van Cuba te orgauiseeren tot 
JJ Unions." De led en der Vereenigingen zijn door belofte, _en in 
somruige gevallen met eede aan elkaar verbonden: Men begiut h:oe 
langer zoo meer in te zien, "dat de eed ~n de verplichtil1g tot g~heim":,. 
houding per se.niet een essentieel deel van het beginsel Unionisme 
zijn, zoodat vele "Un.ions'· noc-h den-eed afnemen, uoch de verpIich
ting van geheimhouding opleggen bij het aannemen van leden., 
Door de .omstandigheden kan geheimhouding geboden wordelL Dan 
wordt ze geeischt. ;Er: zjjn er echtt·r 110g "U,niolls" welke eigenlijk 
geheirue werklieden get;1ootschappen zijn en een rituaal. hebben, dat 
lliem.and dan leden ooit ter inzage ontvangL 

'_, De .vor~ van de inwijdingsvra~g, den instalJatie_eed"isin-de,' 
onderscheidene "Unions" verscheiden. D~ "International Wood 
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earver's Association of America'·' legt 'dit hem voor, die lid wil 
worden, nadat begillsel ¢n doel der Vereeniging hem is voor,gelezen 
.nit de Constitutie: "Belooft gij in ---goerler trouw u te gedragen 
naar en te houden aan 'de eOl1stitutie der internationale associatie 
van' houtkervers en. Van alle locale associaties?" Antwoon;1t de 
kandida;:tt "ja" dan verklaart de president hem lid der associatie. 
Deze belofte- wordt gevraagd door aIle Unions met deze verbonden. 
en 'is op zich zelven besehouwd niet berispeUjk. 

De Grand RapidsPrinting Pressmen's Union heeft deze obligi
tie: "Ik .(naam) zweer (of bevestig)bij dezen plechtiglijk en op-

· rechlelijk, dat ik geen zaok of handeling van eenige vergadering 
dezer Ullie zal openbaren dan op bevd- van de Unie, behalve aan 
hen van wie ik; weet dat zij leden zijn in goeden stand; ,dat ik, zoo
ver mij zulks lllogelijk is, mij zal onderwerpell aan de eonstitutie, 

, het reglement en de aangenomene loonsbepaling; dat ik - mij zal 
btiderwerpen aan de beslissing van de, meerderheid en zooveel mij 
doenlijk is, 'alle e~rlijke middelen aanwenden, om bij voorkeur voor 
persarbeiders of Ieden eeniger unie onder de juri$dictie, vall 4e 
J ) •• P.' p. ,and A: U." werk te verkrijgen; d:;U. niets mijne getrouw
heid aari ,de Unie zal verhillderell, uoeh op mijne verpliehting jegens 
de leden ir.breuk maken; dat'ik tot geelle vereelligiug of combinatie 
wil behooreu, geheel of gedeeltelijk bestaande uit persarbeiders, 
welke de strekking of het doel heeft, in te grijpl:!n in vakverordeilin
geu, of invloed, of ~ontrole uit te, oefenen op en over de regeering 
dezer Unie; en dat ik geen broeder zal verongelijken, noch toezien 

· dat heIIl-Onrecht geschiedde zoo:het ill1l1ijn vermogen 'is, zulks te 
· verhinderen;'tot dit alles verbilld ik mij op het heiligst." 

De Constitution van de Amalgamated Wood-vVorkers Interna
tional Uilion schrijft deze obligatie voor: ,.Gij belooft plechtig
lijk en oprechtelijk aIles te doen. wat in uw vermogen is om de 
belangen .dezer organisatie te bevorderen; te belpen aan den opbouw 
en de sterkillg dezer locale Unie; ten al1e,l1 tijd.e onderworpen te zijn 
aan de constitutie, wetten en usalltien \Tan de "Amalgamated 
Union:" onzen ledel1' bij te staan in het vindell Vfi,U werk en in Hefde 
te oordeelen over liwe medeleden. Gij belooft al verder, ten allen 
tijde te berusten in den wil van de meerderheid; al1e mogelijke po
gingeu in het -werk te stellen de vergaderingep d~zer organisatie bij 

'ite.wonen en haar getrouw te ziji1, zoowel in tegenspoed als in voor
sp'6ed. Tot dit al1es"verpandt gij uw heilig woord en eer en neemt 
aan deze,obIigatie verbindend te besehouwen zoolang gij een lid' zijt 
van de Am. Wo'od·Worker~' InternatiQnal 'Union 6f America. Be
looftgij . alzoor' . 

De iuwijdingsobligatie, der "American ~ederation of Labor"" de 
'groote centrale werklieden en", Union" organisatie, 'w()rdt "door den 
President voorgezegd, terwijl de kandidaat daar staat met zijne 
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reehterhand opde linkerborst: "Vrijwillig enopreehtelijk belooft 
gij u te ouderwerpen aan dewetten dezer Unie? Gij· belooft ook 
waaraehtige verknoehtheid te bewijlen aan de Am. Fed. of L. en 
nooit toetestaan dat zijn belangen--ondergesehikt worden aan die 'van 
eenige arbeidsorganisatie, van -welke gij 'nu lid zijJ of 'ooit Hd 'zult 
worden? Gij belooft ongesehonden te handhaven de traditioneele 
beginselen van den Amerika~nschen werk:nan, namelijk: respect te .-' 
bewijzen in woord en daad jegens iedere vrouw, ,de'weduwe en' den 
wees, .den zwakke en dien die zonder verdediging is met _ voorko-._. 
mendheid te behfllldelen; en nooit een broeder werkman' achteruit te 
zetten ter oorzake van geloof, kleur of nationaliteit;, te y~rdedigen 
de vrijheid der gedaehtenuiting, hetzij. dan door middel der tong 
of der pers met aUe macht waarover gij te beschikken hebt? 

Gij belooft al verder uzelven en uwe medewerkers op h~ leiden 
. in de geschiedenis van de arbeidsbeweging en met uwe beste krach-
ten te verdedigen het beginsel der vak-u~ies, hetwelk.--hare -autono
mie bewaart. en dat het kapitaal b'eschouwt als het product -van den 
verleden arbeid aUer werker,s Vfj.ll het menschelijke ias; en dat -loon 

,"1:lOoit kan beschouwd als het vol equivalent voor den verrichten ar- ;. i 
beid, ~ndat het de missie det-vak-unies is, nu en in de toekOtnst, 
hen die om loon. arbeiden in bescherming te nemeu tegen onder
:diukking en des arbeiders a:lgehe~le ivrijmaking van elke soort-ou
reeh't te bewerkell? 

)' - Gij belooffdaarenboven, dat gij Dooit wetens en willens 'een 
broeder kwalijk behande.len znIt of hem zult zien verongelijkt,in
dien hd in uwe macht is zulks te verhinderen, en dat gij U beijveR 

ren zttlt elke ze1fzuchtige neiging te subordineeren aan de taak,om 
de stoiIelijke, intellectueele en zedelijke conditie van gehee1 de Wf'r
kende klasse te verbeteren? 

Tot de nakoming ell ond~rhouding van dit alles zoolang het Ie- .j 
-Yen duurtof totdat gij ontheven wordt-van deze verbintenisdoor de 
American Confederation of Labor verpandt gij ,uwe eer?_"" \. ' 

Na de organisatie der arbeiders tot lokale Unies welke tot Cen
.- tral Trade and Labor Councils or Unions verbonden worden, welke' 
-op haar beurt tot State,Territorial. or Provincial Unions worden ge
organiseerd, waaruit de Nationale en Internationale organisaties 
_ontstaan en anes onder sen bestuur .gebracht wordt. na dez~ or
ganisatie moet als middel in de,tweede plaats genoemd worden Toe.,. 
nadering_ en Arbitrage. Unionism~ legt het er op-aan- 'om conferen
t~es, onderhandelingeti te doell plaats hebben van en tusEchet;l o,11.der
ling verbondene arbeigers en den werk-gever, opdat de eersten-hun
ne eischen en grieven' den ·laatsten fer kennis kunnen brengen. en~ 
eene .overe.enkoll1st _,met hem te sluiten'betreffende loonen, werk-

:-J tire~, en omstandigheden', waarorider de 'arbeid, zal '\'erricht. Ge
.0 lijk deprimns inter p~res der leiders dezer peweginghet onlangs 
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ZOU ~vi11en zien, dat de organisatie der loon trekkers 
or:galnisatie der werkgevers, door- hunne respectieve vertegen

; "'oc,rdi",,rs samenveigaderden rondom de kantoortafel van den werk
of in het kantoor van de Unie, indien gij wilt, of, iudien dit 

__ TIlirld"r aatmemelijk is, dan in een kantoor of kamer op nentralen 
: , grond, om daar te bespreken de vraagstukken van loon, werkuren 
'en condities van arbeid. en alle zaketi, welke bevorderlijk zijn aan 

voorspoed op industrieel en handelsterrein, welke de strekking 
:heb,be,n de veredeling van het menschelijk huisgezin.' Wij h;weren 

de werkgevergeen recht heeft tot ons te zeggen. dat er'niets is 
In dat zeggen lig! a1 het kwade en verderfelijke op

dat er is in het beginsel van heer en slaaf. Als de georga
n:iseer,de arbeid 't uitspreekt: "wij willen arbitreerell" dan beteekent 

dat de werkgever of zijn verteg~i1woordiger zal vergaderen met 
arbeiders of met hun representant 'en het er op aan te leggen, 'om 

al1e kalmte en bedaardheid, verstandiglijk tot 'een resultaat te 
·""",Ib,n. dat to~ heil z~l z'ijn vooi" heiden en voer' -het geheele yolk; 

Indien uoch toenadering, uoch arbitrage verkregen kan wor
,dan geeft de Union nog een middel onl daardoor den arbeider' 

recht te verschaffen n 1. de werkstakillg.- Het recht wordt 
totdat macht recht wordt. Is er anders geen recht te ver
, of eene Qveree-rikomst·,te 'Pewerken, dan houdt de arbeid op 

. om alzoo den onrechtvaardigen werkgever'te noo':iza
werkstaking- (of T,litsluiting) is een g~brek aan samen-

~ 
•• ;~:~71::~ tt15schen den kooper en verkooper van werkkracht, blll.te 

wat,ieder of beiden bepaalt te zijn eene meer bil1ijke en 
conditie, ~aaronder de productie en distributie zal voort

-" gaan. Is er eene werkstaking (of uitsluiting) dan worden de'loo
,;:>nen en het: voortbrengen niet verdorven. maar uitgesteld. Zeggen 
, dat de wer~staking een reliek is van het barbaris~e. ik 

de werkstqking de meest beschaafde methode is, wel
"r-hp'irl,'rs. de produceerders van den rijkdom. nog hebben aan-

'g"wend om te ,protesteeren tegen- kwaad en onrecht, en de uitvoe
van het recht'te eischen. 
Werkstakingen zijn niet alpha en omega van de arbeidsbewe-,;. 

maar eerder "enkele van de misluk-kingen om overeen te ko
.welke termen d~ llijverheid zou worden voortgezet." Unio

Diet van werkstakillg om haarszelfs wil, maar gebruikt 
om een eind te maken aan onteerende toestanden en tot een eer
doel te geniken. "E·r ,1S geen groep mannen, welke de werk-

staLkingen meer betreureu, dan de 'georganiseerde arheiders doen, ~n' 
van hun voornaamste doeleinden is, om het getal werkstakingen 

verm~nderen. zoo niet de werkstaking gehee1 te niet te doen." . 
Werkstakingen gaan menigmaal gepaard met geweldenarij, 

:h'raIld:stichtirlg en' moord. Deze behoorell 'ethter ni'et tot' het wezeIi 
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van e~ne werkstaking, Dat ze plaats vinden heeft'men njet als 
schuld het Unionisme of" den georganiseerden werkers aan te wrij< 
ven, ,lllaar hUll, die buiten de Unie sbian en van elke ge.1egellheid 
ge1;:>ruik ~aken am' hunne, zeHzuchtige, _anarchistische, moorddadig~, 
neigingen vrijen teugel te geven. Unionisme \vil hier: niets van 
weten. De "Union" staat dit beginsel met aIle l11acht voor, om'de 
werkstaking slechts als een laat5t ressort te gebr4iken en de unionist" 
verheugt er zich in, dat naarmate de arbeid zich ,meer organiseert" 
werkstak,ingen afnemen. Dit vo~rspelt,_dat de algeheele organiseeM " 
ring van alle_werkers de' geheele wereld door de werkstaking totaal 
aan den kant zetten za1. 

Groot gewicht wordt oak door den Unionist gehecht aan' de 
Regding der loonen, ,werkuren en lief leerjongensstelsel, als een middel 
tot bereiking van het doeI. Lannen nemen E'ene gewichtige_ plaats in ' 

-in de wereld van nijverheid, en door bepalingen des betreffende te 
maken,komt de "Union" aanmerkelijk nader tot het voorgestelde 
eiude. De" Union" stelt niet het hoogste. maar_ het- laagste, loon 
als regel, en laat het den werkgever vrij van daar qp de loon en 
~radueel te doen~-k1itp.men naar bekwaamheid van den arbeider. 

"Vak·unies zijn er niet op uit een prijs vast ,te stellen ,als loon voor 
de arbeiders van eenig vak." Ze 7.ijn n,verkzaarn om de·algemee~, 
ne .. welvaart van de werkende klasse te bevorderen en stel1en zich 
hare algemeene verbetering ten ,doel, eerder nog dan dat zij trach-, 
ten zouden den een voorkeur ie bezorgen boven den ander. Wat d~: 
"Un!on" zoekt is' een minimum" een geevenred,igd .loon, vast ~ev 
stellen, waaronder niemand zal genoodzaakt wor,den om te arbe.iden.> . 
Dat eell minimum 10011 bepaald wordt zegt ,geenszins, dat eell arb~i~ . 
der niet meer ontvangen kan. Ret staat den werkgever altijd vrij, 
een hooger loon te betalen, indien hij een werkman vindt die'bij-zon~,. 
der bekwaam is of hem vee! waard. De vak·'uuie is niet eene<hin
dernis voor'individueelen vooruitgang. Integ-endee'l, door een mini.:" 
mum prijs voor loone:t:I vast te stellen geeft de Uuie 1:I~ren leden 
eelle ~edelijke basis van bescherming, zonder de' gelegenhei.d ',en 
voon#tzichten te _beperken van hen, die speciale talenten en be_': 
kwaamheden bezitten.' , 

't Unionisme ontk~nt ten sterkste, dat het de hoogst mogelijke' 
loonen eischt voor iederen arbeider afgeda~ht van aUe bekwaamheid_ 
en vHjt, er: dat het zijn arbeid staakt als de werkgever ondeischeid. 
wi! makeu naar gelang van ,-verdienstelijkheid en bruikbaarheid,. 
Geen der leden eener Union mag _voor minder werken, dan. dep.
Union prij5. Die prijs is e'chter niet de hoogste maar de laagsle .. 

-Door de-Le allen hindende bepa-1ing vo.orkomt de Union ,ge compeii. 
tie tusschen werklieden en v.erhooging van e'en ten kost!= van den 
ander. ,Uni0t:Js dpen allen deelen .in het profijt. Ret minimum 
lOQ:Q 5teIt den- arbeider niet a.Heen in $taat zichzelven en cie ,zijnen ,te 

. ,j 
, 
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".' onderhottden' n-aar de vereischten- van den tegen-woordigen tijd, maar 
Q'ok am meer een verbruiker te ~ijn van wa.t door aUen -wordt gepro~ 
dueeerd, boeken ell' tijdschriften ter Iezing en studie te koopen en 
zijne kinderen'ter schole telaten gaan. 
" De ,-~Union" gaafvati het beginsel Mit, daJ een kortere werk

dag dan van 10 tot 16 ureri den werkman zeer tot profijt zou .lijn ell 
daarom wordt gezocht de werkuren per dag te verminderen tot ne~ 

of minder. "Heden acht uren, morgen minder." AUe krach
'<'ten worden-door de Unions aangewend ani de werksehoffte'vetkor~ 

te'tt en'dat uiet enkeI, -zoo menigmaal voorgewend wordt door tegen
standers" am 'de lasten van den harden arbeid te verliehten, ,maar 
ook am "het-groote deel des volks meer tijd, meer gelegenheid, meer 
rust te geven om aizoo hun vermogen om t€': verbruiken te seheppen 
en te doen toenerilen." De Union vraagt eene vermindering der 

, werkuren, waardoor een deel des werks en des 100ilS geworden zifl 
aan-het overig deel van het arbeidersleger, het getal der arbeiders 
zal toenemen, .dat der werkIooz'en afnemen, en weggenomen zuUen 
worden vele van de ongeregeldheden, welke nu'onze armhuizen en' 
gevangenissen vullen. De vak·unie eischt ",een werkdag van aeht' 
uren, of eene algemeene reductie van de werkuren, om den werk
man gelloegzarnen v~ijen tijd fe bezorgen opdat "hij zijne verstande
lijke en zedelijke vermogens mag oefe-nen, opdat hij moge leven, 

<>, lieven en zijne vrijlieid g~nieten. Eene' vermindering van de werk
'door 'de vak~nnie verkregen, is maehtiger tot het verkrijgen 

van sociaal recht dan al de gezamenlijke pogillgen van aIle andere 
. hervormingsbewegingen., AUe "Unions" -hebben -in hare con-stitn .. 
ties en reglementen bepalingen, waardoor de werkl1ren gereguleerd 

:', worden. . Het wordt door vele ten strengste verboden over -tijd te 
'.,,: werken op straf van boete. Andere weer laten het onder groote 
':':; 'noodzaak vrij) maar eischen dan vermeerdering van loon,' voor die 

extra uren en dubhelloon voor arbeid op den Sabbat verricht. 
De vermindering van werkuren 'moet ni"et en behoeft niet ge· 

paard te gaan met verinindering van, loon of daartoe leiden. -De 
. , loonen moeten dezelfde blijvell of men 'tien of acht uur wer~t .. Dit 

schijnt onreehtvaardig te zijn: "tien uur loon voor acht uur werk." 
toch is er niets onreehts in. Ret verkorten van den werkdag tot 

;.Ileg;en of acht uur, terwijl het loon .hetzelfde blijft is l'een onrecht
-vaardig gewin voor den werkrnan uoeh oak een verlies voor den 
,werkgever. Een korte werkdag met hooger loon zal· .t~n, gevolge 

,'; " ~ene toenemende productie van_ een beter artikel. Met kor-
, tere werktireil arbeidt de werkman met vee! meer energie en levert 
'hij veer beter werk. Korter- werkschoft met hooger loon is v:eel 
meer productief en profijtelijkdan lange werkdagen met mindef 

De mitu-ur~ en zieIkunde. te zamen met de ervaring bewijzen 
overvloedig. 

·r 
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~t Unionisme "regelt ook het leerjongenssyste~m ell- weI in ,de 
richting van ervarenheid, bekwaamheid en kunst ten voordee1e :,en 
v~n dep. werkgever en van den werkman." Zoo bijna elk yak heeft 
de zoodapigen, die er in opgeleid worden. Meeshll personen bene-
den -de achttien jaren. In den regel: trekken deze leerlingen tpindt;;r 
loon dan de ervarene mann,en van het yak. De gevallen, zijn lang 
niet weinige, waariu gewetenlooze werkgevers, lulke leerjongeils 
zettenin de plaats en aau het werk van vakma1l11en, om aldus het 
~eest mogelijke werk, gedaan: te krijgen voor het laagste cijfer. 
Dit 'is natuurlijk z,ee:f. schadelijk voor d,en werkman,' het ver,mindert 
iijne verdit'llsten en doet hem soms zander werk gtrakf'n en blij-

'ven. Om~deze zaak te regelen maa,kt de Union bepalingt!n aan
. gaande het huren .v'an leerjongens, v.'aaraan zii hare Iederi en ook 
den werkgever stiptelijk houdt. Deze wetten specificeeren hoevele 
leerjollgens een werkgever mag employeeren n.lo een percent groot 
of klein naar het getal werkmannen van-een fabriek, molen, enz ; 
'wijzen tevens aan hoelang iemand leerjongen moet blij-ven enz. 
, ' -Een ander middel door 't Unionisme tot zijl1 doel aangewend is 
s/elsdmatige inllchting, vooral op ,het industrieel terrein, ?Dowel c;le.n 
werkgever als deil werkman te verschaffeu, Qoor middel van ge
sc;hriften, redevoeringen, bibliotheken enz. De werkgever. ,en de 
-werkman- hebben er beiden behoefte aall ingelicht te wordeh -Dp 
onderscheidene punten wat betreft bezitting, verplichtingen ell rech-

~ ,"ten, de geschiedenis van h~t Unionisme, enz. Vooral dient ,dit 
'groote beginsel algemeen pekend en behartigdc te'worden- "dat de 

werkgevers niet vrij zijn het eigendom in hun bezit te gt;;bruiken ,of 
te misbruiken alsof, het .. t huni\e" ware, en dat zij dienaars zijn, van' 
.het algemeen, wien een, zeker dec! van het ~ociaal fonds is ~oebe~ 
trouwd,' voor welks recht~ administratie zij verantwoordelijk .zijn.," 
Hiertoe wordt veel geschrevell en in den vorUl van boe~en, ,pat;li- ' 
phletten, tijdschriften, circulaires enz. de wereld, in gezonden, rede
voeringen over wetenschappelijke, sociale, ilidustrieele' en commer
cieeleonderw.erpen worden gehouden en bibliotheken van deels'speci
aal en deels algelileen karakter opgericht en onderhouden. Alles 
door de ;,Unions" of onder haar toez,icht en leiding. 

Verderis de Boycott voor 't Unionisme een middel .toLbevor
dering zijner zaak. Zekere producties of inrichtingen zijn, onyer
~_chillig om welke oorzaak,. den werkman ,f!,anstootelijk, worden door 
lIem niet gewild. Hij gaat heen en onthoudt zich van het aank6o
pen dez~r koopwaren of onttrekt deze inrichting, winkel,- fabriek, of 

"'wa! het ook, zij, zijne ¥:landizie en zoekt zooveel mogelijk apderen 
·tot 4.etzelfde t.e bewegen. De Union verklaart ,een boycott. en geen 
harer leden mag daar of dat artikeI koopen. . 

Unio~s tt:achten oo~ invloed uit te oefenen oj de wetgevlng va;; 
dad en 'land om langs gt:.oorloofde "regen zoodanige ~:et'te~ _te zi~p.', 



aangenomen aJs vobr den' werkenden stand voordeelig zijn. 'Daar· 
toe wendt zij pogil1gen aan am wetten te verkrijgen, waardoor de_ ar
beid van vrouw,en en kinderen geregeld wordt; de "sweatshops," 
on'gezondht:dd en de bnveiligheid der fabrieken, moI~ns, mijnen, 

,', '" enz., worden weggedaan; het geven van bestellingen op een winkel 
-', instede vat!' loon yerboden; 't schoolgaan tot ap zekeren leeftijd"ge~ 

boden wordt, en de acht uur werkdag tegen de algemeen vastgestel
verdiE!llste door allen landsarbeid aatlgenomen wordt; df: stra,at~ 

<t.on,rVl,e"en overgaan in het bezit en bestuur der, stad; de steenkool· 
mi;n"n. wouden, ijzermijn~n, e'nz., het' eigendom van de natie war-

Dan is Unionisme er zeer op uit eene vraag naar unie·mannen 
en goederen ie veroorzaken, met uitsluiting van flUe andere. Wordt 
deze vaorkeur vaor de Unie algemeen het zal veel bijdragen tot ver
'bderirig der toestanden van, den "union" werkman in ~et bij7.onder 

de Union in het algemeen, ja zelfs de arbeider di~ buiten de unie 
staat zal er van profiteeren. Deze vraag van het groote publiek 
naar unic;:'!. mannen en goederen za] de werkgevers noodzaken fa ~ 
brieken, enz. te beheeren naar unie~beginselen, de unie-man zal al~ 

"':.'_: tijd w,erk h~bben en dat volgens unie·voorwaarden, en de ,man bui~ 
'.":, :ten de' unie zal zich gedrongen zien tot de organisatie toe te treden. 

, grooter eene associatie' wordt in getal, gezag en invloed, hoe 
zij in staat zal zijn, "de', condities te regelen en boven alles. 

onaang:enaam te maken voor den werkman, die weigert met zij~ 
ne, mlea.earoclcler,· gemeel1e zaak te mak,ell.' , 

Ter bevordering van zijne zaak beschQl1wt het Unionisme, de 
kaart, -k1loop en etiquette onmisbaar. pe kaart en de kil00p 

den unie~man aan en de etiquette doet hetzelfde met betrek .. 
tot de artikelen, gemaakt door leden der unie, op uoie fabrie~ 
molens, enz. De werkgever, wiens werkplaats naar de bepa-. 

,",""_" der unie _wordt bestuurd mag niemand' werk geven, die geen 
heeft. De" Union" klant mag geene goederen koopen, wel

gemaakt zijn door lllannen niet in.,de unie, of verkocht worden 
bediel1del1 zonder unie~kl1oop en niet voorzien zijn van de unie 

Wat heerJijke gevolgen zou het hebben als ieder lid der 
er op staah ZOtt, telkenreize, dat hij of de zijnen iets kochten. 

l1n1e~etiquette te zien en d~ tlllie-knoop! 
Eeue unie kan niet bestaan zander geld. Dit verkrijgt zij in 
regel door de intreegelden van hen die lid worden en ,de contd

der, leden, hoofdelijken aanslag, boeten, de gelden betaald 
die in zijn lidmaatschap hersteld wordt. en soms door 

.' •. ~~~.~.~~_~~ pleiziertochten ged'urende de week en vooral ,op den dag 
;~,I , danspartijen, sodale bijeenkomsten, enz. 

'Vele Unions zijn ook inrichtingen vall weldadigheid. Zij zoe'" 
als zoodanig den werkmau ollde~hot1d te verschaffeu, wanneer 
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hij 'onmachtig is,het zelJ te doen" hem vergoeding te -geven bij het 
van zijn gereedschap. en den zijnen hulp te be~ijzen a1;; 'hij 

st~ift. Tot dien einde \vorp.€::n fondsen opgericht en onderhollden, 
die onbekwaam iijn tot den arbeid, hetzij dan door 

k"arlklleid of ongeval, eene zekere sam voor een bepaalden tijd tot 
ondersteuning ontvangen, waaruit het verlie$ van geree'dschap d60t 
brand, dieven enz. ten minste ten deele vergoed wordt,,' en waar,uit 
de weduwe, of de naaste bloedverwant of erfgenaam eene bepaalde 
som 'ontvangt, of de begrafenis onkosten betaald_ worden, zoo de 
overledene geene bloedverwanten of vrienden heefben de Union zelf 
de begrafenis doet gescbieden. 

BEPORDEELING. 

De beweging op het terreih van den arbeid, Unioni_sme ge
naamd, is eene belangrijke, eene sociale quaestie, welke niet door 
de kerk mag voorbij gegaan worden. Zij moet zich deze zaak 
'indenken, tr haar oordeel over vormen en in delen 1ich t zo~ken te 
verspreiden, naar den Woorde Gods. De geschiedenis-leert" dat 

__ de;ze beweging geboren is in den nood der middeleeuwen, toen het 
Jeven van de werkende klasse ondragelijk gemaakt ~werd door de 
bezittende, de werkgevenne klas. 

-- Waar is het, dat God den mensch tot een vrij wezen, sch~ep 
dat slavernij zoo weI als lijfeigellschap niet bestaanbaar zijn me:t 

's menschen schepping en besternming. Daarom mag den werkman 
het recht niet ontzegd, op zich zelf staand of met anderen vereenigd 
tot eene Union een beslissende ste~ te hebben in quaesties rakende 
7jlrien arbeid. Niemand mag zonder hem over hem of zijnen arbeid 
beslissen. 

Ret valt 'niet te ontkennen, dat: I._ God aan den mensch, aim, 
geheel het menschelijk geslacht, en niet aan een enkele, of >aan 
eene' klasse, den aardbodem gaf ter waning, genieting, ,en be-' 
bouwiug; 2. De'schri11e'tegenstelling thans averal te zien,- -dat de 
een milliaeneu-op millioem!n hoopt en dt ander~ arm is en meer en 
meer wordt, niet gewenscht uoch recht is; 3, de loonen, welke in 
den regel betaald worden, niet geevenredigd zijn aan den verrich-' 
ten arbeid, noch ook toereikend voor de behoeften destijds; 4. de 
werkuren in den regel te lang zijn, zoodat de werkman-er groat na
deel van heeft, op ~physisch, zedelijk en godsdienstig gebied. een 
uadeel, waarin ~ok zijn h\1isgezin deelt; 5. de werkplaatsen - in 
menig geval zeer ongezond en gevaarlijk zijn en alzoo steeds het 
leveri van den" erkman in gevaar brengen. 

Als ~aarhei'd moet aangenomen, dat de kapitalist in d,en reget 
(de goe\le nitge;wnderd) van den werkman niets meer begeert dan 
zijn wuken daarvoor betaalt, wat hij moet, nie.t wat hlj moest.· 
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.Vandaar dat hij naar den werker niet omziet als het wlOrk maar 
kapilaal aanbrengt. . 

Toegegeven moet, dat de werkende klasse formeel het· recht 
heefl zich Ie organiseeren tot zelfbehoud, tot verkrijging van hare 
rechten e~ tot onderlinge verbetering en stenn. . 

Alzoo moet ook in het abstract het recht om den arbeid te sla
ken iederen werkman toegekend, alsook het recht om zijne klan<;li
zie den eeDen te geven, den: anderen te ,onttrekken., Wat een enkele ~ .. 
in dezen mag deen, kan zonder meer niet verkeerd geheeten, wan
neer een Union zulks doet. 

Toegestemd moel, dal brandsliehting, diefstal, aamanding en 
moord Diet een essentieel d.f!el van eeDe werkstaking zijn. Eene 
werkstaking is cessatie van den arbeid, maar geen' maord, brand
stichting, inbraak of geweldenarij. Deze wonteD menigmaal ge
vonden waar eene werkstaking plaats heeft, maar ze zijn niet Dood
wendig. 

Bestudeering van de constitttties en practijken der Uuions leert, 
dat vele. harer in menig opzicht ten goede zijn gewijzigd sinds 
haar onlstaan. Veel dat beslist te veroordeelen was is afgeschaft 
en :vee! goeds daarvoor in de plaats gekomen. Met de feiten en: er
varingen van het verleden wordt meer en meer gerekep.d, om bet 
verkeerde te verwijderen, het goede'te betrachten. 

Ho_e men nu echter dit een en ander heeft te 'erkenneu, hoe oak 
het streven der Union, om den toestand van den werkman te verbe~ 
teren moet toegejuicht worden, toch ,dientgetuigd,.dafer ee,n geheel 
verkeerd beginsel en drijven aan de beweging ten grondslag ligt, en 
dat er eeDe groote wijziging in velerlei opzicbt zal moeten plaats 
vinden eer Unions kunnen aanbevolen worden aan de Christen -
werkmatmen. ' 

Bij de beoordeeling van de beweging op industried terrein 
U nionisme genaamd en de toepassing van hare beginselen, in de 
Unions; moet er onderscheid gemaakt tusschen Unionisme en 
Vnions" alsmede tusschen de Unions o,nderling. Bij de beoordee
ling eener enkelt:: Union moet onderzocht of ze in verband staat met 
andere Unions, zoo ja, in welk en tot welke. Het beginsel kan 
zuiver zijn, dat de toepassing da-arvan het niet is. Om'-g'ekeerd kan 
de toepassing weI eenigen schijn hebben, terwijl toch het beginse! 
Diet zuiver is. -, 

Het laat zich denken,dat een@ lokale Union in hare "tatuten, 
praktijken of leden de kerk geene reden geeft om haar te beschou
wen als min of meer be'dspelijk. Nu behoort zij ec1~ter tot eene 
. ,Central Union" of "Trades and Labor Council"! of "National of 
International Union" of "Federation," welk~r Constitutie} of prak
tijk, of lidmaatschap, ofalle deze, waarlijk als verkeerd, als met· 
het ware Christendom in strijd, te beschouwen zijn .. Daardoor 

! '. 
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wordt ,die lokale "Union" ook berispelijk en!kan het 'den Christen 
verboden wezen van haar lid te zijn. 

Onderzoeken wij nn naar ltel beginsel, door het woord Unionis
me uitgedrukt en in de ".Dnions" belichaamd, dat toetsende' aan· de 
beginselen door God in Schepping en Woordgegeven, dan zuUon 
wij- bevindetl, dat die beginselen niet met elkaar te verzoenell zijn. 
En weI op deze 'pun ten: 

1. Unionisme openbaart zidz in zijne o/.Jicieele sfukken als een 
ontkennend Afhezsllle. Bet houdt hoegenaamd geene rekening'met 
het bestaan, de souvereiniteit of de voorzienigheid Gods. In geene 
constitntie, statuten of artikelen in .de tijdschriften of dagbladen 
door woord voerders in deze beweging geschreven, wordt oak maar 
met eell woord van God gerept. Met eene uitzoildering. In eeti 
pamphlet door de American Federation of Labor uitgegeven vonden 
wij de uitdrukking: "Pe aarde is des Heere-q en de volheid ·der
zelve. JJ Maar dit werd nog verkeerd toegepast. Want er werd nit 
afgeleid, dat die wereid des menschen eigendom is en dat ieder 
mensch een natuurlijk recht heeft op zijn dee! er van. Van Gods, 
eigendom en voorzienigheid' spreekt schrijver lliet. Dus dat betee
kent niets. Uniouisme was dan ook even'goed met's mans schrij
ven in genom en indien het er uiet in gestaan had, want zelf 'rekent 
het .er niet het minst mee. ' Deze beweging kent in ha.ar officieel uit
gal1gspunt God niet. Hij wordt zoo compleet vqorhijgegaan, ge-ig
noreerd, alsof Hij Diet bestond _en regeerde, alsof de aarde Hem 
niet meeT toebehoorde, maar volstrekt het eigendom van den 
niensGh was om er mee te doen naar 'goedvinden. Er is een socialis
tisch reukie aan. Men wil geen Anarchism.e, maar blijft bet er weI 
vrij van als God zoo officieel genegeerd word I ? De men soh nlag 
God nergens buiten laten, maar moet Hem overal in Hkennen, naar' 
zijnen wit vragen om· clien te doen. "Ken den Heere. in 8.1 uwe 
wegen." Die zulks niet doet maakt zich schuldig aan het der:de,'ge
bod, en daar-mede aan de gansche wet. 

Uitgangspunt en einddoe1 van het offideele Unionisme is de 
mensch, gehee1 afgedacht van zijne verhouding tot of rbeping jegens 
God. Niet, God heeft den mensch vrij geschapen, en hem de aar
de gegeven om die te beVio'onen, bebouwen, en genieten en alles 
onder zijne voeten gesteld om in alles door zijnen dienst God t~ 
verheerlijken en daarom is de mensch vrij, mag nienwnd hem tot 
een slaaf maken en niag hij geen dienstknecht der menschen zijl1. 
Maar oindat hij mensch naast mensch is, is hij een vrij wezeu, krach
tens het -recht der natuur heeft hij zeggenschap over de aarde en 
hare volheid, is zij zijn eigendom. Dit recht te handhaven en·te 
eerbiedigen is des m.::nschen roeping. Eene, hongere, eene roeping 
tegenover God, kent het Unionisme niet. 

Deze beweging ontkent Gods bestaan, souvireiniteit of voor-
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zienigheid niet, :maar gaat den Allerhoogste stelselmatig metstil
'zwijgen voorbij en niaakt den mensch oppermachtig. Boven den 
mensch is er nie,ts. Met den mensch en zijne, natuurlijke rechten 
begint Unionisme, rondom heID; beweegt het zich geheel en al en ~n 
hem eindigt het. De mensch is begin, midden en eiude: De 
'mensch als physisch, intellectueel en moreel wezen. Ais godsdien
stig wezen is hij niet in achting. Die alzoo God buiten rekelling 
laat en den mensch verheft is in strijd met het eers1te gebod: nGij 
zult geeneandere'goden vaor mijn aangezicht hebben." 

Tusschen het positief Atheisme en den geest van het U uionis~ 
me is niet een principieel, slechts een formeel onderscheid. Het eer
ste loocbent God door spreken, het laatste door zwijgen. Daarin 
leidt Unionisme, zoo het begillsel nu -is, tot positieve Godlooche
ning. ,Eerst verzwijgen, daanja verloochenen. Dat Unionisme de 
welvaart van .den ,arbeider wil bevorderen is zeker te waardeeren en 
hoogst noodig. Maar dat dit zoeken niet van GJd uitgaat, noch tot 
Hem opleidt, niet"God ,tot middelpunt heeft, maar den mensch, is 
zeker God onteerend en zal tot beschaming, ja tot verergering van 
de toestanden 1eiden. God te kennen op al de wegen waarborgt 
welvaart, want die Hem ke~nell, zien hunne paden recht gemaakt. 
Men spreekt van's m~l1schen r'echten, maar legt niet een zuiveren 
rechtsgrond. _ God is' .. de <grand voor alle recht en r,echten Ollder 
menschen. Alles wat men menschel~jke rechten noc;mt is eene- aau
matiging als daarbij. niet van Gods recht 'l,litgegaail wordt. Door 
's-menschen recht op een verkeerden of op gehed geen rechtsgrond 
te bouwen ontneemt meri hem wat hem krachtensGoddelijk recht 
toekomt. Dan wordt hij rechteloos .. Wordt het recht van den ar
beide!' ontleend . aan het feit, dat hij mensch is, afgedacht van zijn 
ontstaan als mensch en wat daaruit voortvloeit, dan vervalt het en 
de werkman heeft geen recht van vrijheid, vrije zelfbepaling, ver
eeniging met ahderen tot hetzelfde doel, werkstaking, boycott euz . 
. Gaat men echter nit van God, Die den mensch schiep naa! zijn beeld 
dan valt er van rechten te spreken. welke verdedigd en gehand
,haafd moete-n worden, orudat ze van God verleend zijn. 

II. Ul1ionisme is niet in het reine met het beginsel der schep
ping, waaraan God Zich oak houdt in de herschepping, dat de 
menschheid een orgalliS1}1e is ell als 200dtmig zick te vertoonen ·heeft. 
Geheel het geschapene is ee:n orgahisme. Zelfs na de zonde,is het 
dit. In dat groote organisme vinden wij het Illenschdom als een 
klein organisme. De menschen staan niet los naast elkaar, maar 
zijn een van Adam af tot op onze'n tijd toe en zuBen het blijven. 
Ze vormen samen een lichaam. God heeft uit eenen bloede het 
gansche:: geslacht der menschell .geschapell, daarom is het eel1 huis,. 
geziu, cen volk, een orgmiisme. Evenals God nu wil, dat de .gees
telijke organisatie, welke Hij in Christns .in het. leven roept (Ef. 
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I: 10, I l_e.a.p'.m.), zich in den kring der samenlevi-qg" op aarde' zal 
"openbaren door de eenheid aller geloovigen in de kerk, welke Chris:. 
tus,' lichaam is,' zoo wi! Hij ook, dat de organische' eenheid van 
het merischelijk geslacht in de' samenleving zal vertoond worden._ 
Wij ntenschen hebb€n als leden eens lichaams onderling te verkeeren. 
Alles wat hoofd en leden of leden ondefling scheidt, of de organische 
samenwerking en wisselwerking hindert, moet vermeden en ge~ 
-weerd. 

Met deze ordinantie -Gods rekent het Unionisme niet. Er is in 
den' tegenwoordigen tijd een groote' scheiding in de w'ereld der 
m'enschen, welke indruischt tegen Gods wil, geopenbaard in de 
schepping en,~Heilige Schrift, en door Unionisme, door de _"Union," 
bestendigd wordt. Wij bedoelen de verwijdering tusschen dell pa
troon euJ'den werkman. TusscheIJ. de twee groepen gevormd eener
zijds uit :2atroons en anderzijds uit werknemers ligt eeli~ klove zeer 
wijd. De schuld hiervoor ligt allereersLbij de groep, die werk 
geeft, bij de patroons. De werkgevers hebbeh vooral in en siuds 
de, middeleeuwen den werklieden veel onrecht aangedaali, hen 'als 
slaven doen dienen en als beesten behandeld. En hierin werden zij 
menigmaal gesteund door de regeering. ' 

. De werkende stand kan van grieven spreken. Er i,s zeer tegen 
hem gezondigd. En dat gaat nog dagelijks voort.· Ofschooll op 
ietwat andere manier. De werklieden' werden in ae Ise eeu\y zoo 
mishandeld, dat zij genoodzaakt werden zich tot een bond te' vere~~ 
uigen om voor hunne-rechten gezamelllijk op te ~(jmell. De Uuions 
'zij'n uit den grooten nood opgekomen en waren beslist noodzakelijk., 
Zij waren oorspronkelijk defensief van karakter. Thans is dat veel 
veranderd; zij gaan nu meer aanvallend' en dreigend te werk. Ais 
twee vijandige legers staan nu ,die twee klassen daar. De macJlf 
berust nu nag groo'tendeels bij de kapitalisten. Maar binnen' wei
nige jaren, als er niets onverhoeds geschiedt, zijn de rollen omge~ 
keerd. Het leger der werklieden wordt dagelijks grooter en be
kwamer tot den strijd. De'Unions vermenigyuldigen bij tientaUen 
te gelijk. Eerlang is de organisatie, welke de arbeiders van de ge
heele wereld omvat, tot stand gebracht. Millioenen zullen dan 

_ staan in slagorde tegenover enkele duiz~nden. En dan gaat de 
macht over aan de zijde des werkmans. Zoo spreekt men. En dat· ' 
130nt ons wat het beginsel lS ell waarom het te vetoordeelel1 is. Het 
is 'een bestendigen van eene scheiding uit vijandschap. welke is te
gen Gods ordinantie. U nionisme is niet vereeniging zander meer, 
maar vereenig'ing -van- de werknemers met uitsluiting van, de -pa
troons. Verscheuring yan het organisme des menschelijken ge
slachts. Zeker heeft de wetkman het recht zich met anderen te Of

ganiseeren met het doel mil zijll toestarid te verbetere:n. En waar 
de patroons onderdrukkers z,iju, instede van verzorgers en bestuur-
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ders, zal de organisatie defensief moe ten zijn en den' patroon bu-iten 
sluiten, zoo~ang hij blijft wie hjj.is. M,aar die seheiding, die uit
sluiting, mag niet door den' werkmall tot een beginsel' verheveJ;1 
word~n en aIzoo voor altijd bestendigd . 

. En dat nu doet Unionisme. Ret weet van geen orgp.,nisme der 
menschheid, beschonwt den werkman alleenals den arbeider, spreekt 

, alleen van de rechten des werkmans en sluit den patroon buiten 
de Union. Wordt hij nog geduld als lid door eene Unie, bet is niet 
naar bet beginsel en hij is eigenlijk slechts een aanhangsel. Hij 
mag adviseeren, maar niet steinmen in zaken van loonen, werkurell 
enz. Dat de patroon ook een arbeider is, dat de -arbeiders sani'en 
~el?- licllaam vormen en dat de pat,roon het hoofd dezes Iiehaams eli 
de werknemers de leden daarvan zijn heeft niet aIleen meu-ig pa~ 
troon vergeten, maar ook de Union. Daarotn rekent noeh, de een 
noch de andere met de wederzijdsche ,verpliehtingen daaruit "oort
komende. Unionisme ?preekt weI van roeping"maar die sehijnt 
al1een te bestaan a~Ln de zijde van den, patroon, terwijl de reehte:G 
aUe des werkmans zijn. 

De scheiding, door'God verboden, wordt door het Unionisme 
~anva,ard en doorgevoerd. Zoo zeIfs, dat het lid der Unle, dat van 
gewoon werkman opklimt tot voorman of baas, terstond een "hon-, 
orable discharge" krijgt, i.e., ophotidt lid der Uuion te zijn. De 
klove overbruggen, zoodat er correspondentie en etn soort samen
werken kan wezen_ tusschen de twee heirlegers, dat 'wil Unionisme 
weI. Maar demping zoekt ze .niet. Men heeft beweerd, dat de -ka~ 
pitalist niet wil vereenigen met. den werkman om wederkeerig voor 
elkeen het goede te zoeken. Dat aHe kapitalisten dit niet zouden 
willen is ontwijfelbaar. Maar eene ernstig doorgezette poging om 
zoodanig>_ vereeniging tot stand t~ brengen werd nog nooit ge
vyaagd,_ zoover ons bekend werd. Vele werklieden zouden zoodani-

. ge eenheid ookniet willen. Vandaar de bepalingen. WeI is er te 
C4icago in ,de laatste jaren eene Union opgericht, welke den naam 
draagt: "Christian Builders Union," en waarin patroons en arbei
de,rs 9pgenomen worden en op eene Iijn staan. Maar dit is geen 
Up.ionisme, zoo het algemeen wordt opgevat en toegepast. 'Neleen 
stap in de rechte riehting. Unionisme wil weI conciliatie en arbi
tratie, maar geetle eenheid. Dit 100pt op den duur nit op industri~ 
e~le ellende. Unionisme heeft schoone verbeteringen op het oog; 
korter werkuren, hooger loonen, betere omstandigheden van arbeid, 
etc., en bracht reeds veel goeds tot stand. Ta veel. Maar het 
schoone kasteeI, dat het bouwt, staat -niet 0p'een goed fondament, 
de bouwers gaan niet van het reehte -beginsel ui,t, ze rekenen niet 
met de ordinantie Gods. Het gebouw staat op een brug over eene 
diepe klove en zal op den duur instorten. Het is te vreezen, dat 
socialis~e in k'Yaden, zin straks, nog de U nious tot. dien?tma.agd 
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maakt om zijh doel te bereiken-. UnionisUle~'is niet te vereenzelvi
gen met Socialisme of Communisrne, maar het heeft vele 'socialisti
sehe en comrnunistische elementen in 'zijne beginselen. Vele Union
isten zijn door en door Socialisten en Communisten. Uilionisrile 
keurt oak het beginsel niet af, maar aIleen de wijze ,van handelen. 
Beide zoeken hervorming en verbefering, maar op onderscheidene 
manier. Iudien Unionisrne zijn uitgangspnnt en einddoel niet ver:" . 
andert, gaat het op den duur in Socialisme en Communisme op, dat 
eene ve.rergering der ellende zo.t1 zijn instede van eene verbetering. 

Waar de industrieele beweging, Unionisl11e genaamd in begin
sel en' tendens niet in het ff'!ine is met'God, verwacht lliemand, dat 
ze dit zal zijn -met Gods Woord. Ze staat dan ook lliet in de rechte 
verhouding tot hetzelve. Gods \Voord wil overal toongever, wet, 
gids, laatste ressort, begin en eiude zijn,-van dat Woord moet steeds 
uitgegaau. Volgens zijne voorschriften in alles_gehandeld. Zijh 
gezag aItijd geeerbiedigd en gehandhaafd. Het is het onfei!baar. 
~70ord van God, den Souverein van het heela!. Geen terrein'ljgt 
:buitell he,t gezag- van dat Woord. Dus ook de ind11stri~ele wereld 
niet, Ook daar moet de Sehrift oppermaehtig zijn. 

Hoe staat n11 het Unionisme en daarmede de Union tegenover 
dit' Woord? Uit het voorgaande bleek, dat deze beweging niet in 
ove~eenstemming is met den eisch der H. Schrift, nader uitgedrukt 
in de eerste tafe! der wet. N oeh ook met het beginse! in het Boek 
der boeken neergelegd, dat het geheele ,menschdom een organisme 
is en zich a]s zoodanig heeft te ,;ertoonen. Er is meer. En dan is 
allereerst af te keuren, dat Unionisme den Bijbel niet kent. Deze 
beweging is vreemd van de beginselen in Gods Woord neergelegd'; 
ja in somtnige opzichten' er door hare bepalingen mee in strijd. V~n . 
eene Union mag niet gevergd, dat zij eene godsdienstige vergade~ 
ring zij. Maar weI dat Gods Woord uitgangspunt der reg-elingell 
en handelingen zij. Ook hier lUoer gehoord worden naar Mozes 
en de profeten, Jezus en- de Apostelen, en waar Gods getnigenis 
doodgezwegen of krachteloos gemaakt wordt, daar moet er tegen 
getuigd door woord endaad. UnionismenegeertGods Woordeven~ 
als het God regeert. Hier is de mellschelijke rede aan het woord. 
Nergens vonden wij ook maar eene'syllabe betl'effende Gods Woord. 
Zoals de mensch zich 'de verhoudingen en rechten denkt, zooals de 
Union het zich voorstelt en bepalingen ma'akt, zoo is het. Gods 
Woord staat niet b0ven de Union, geeft hoegenaamd geen richting 
aan de arteidersbeweging onzer dagen .. Boven de Union staat lliets 
of niemand. Ze is- hare eigene meesteres en leidsvrouw. Wat 
wordt straks het noodwendig gevolg dezer negeering van Gods 
Woord? De verloacheniul{ van den Bijbel als onfei.lbaar Woorq. 
Gods. Ret mag lang duren eer officieel uitgesproken wordt, datde 
Bijbel niet op alle terrein gezaghebbend is, maar komt de tijd, dat 
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'Ullionisme in klaarblijkelijke botsing geraakt met Gods recht dan 
,zal het niet terugwijken vaor dat vVoord, Doeh oak terugdeinzen 
het officieel uit te sproken, dat het doet wat het wi!. Zeker komt 
het daartoe. Het begin is er reeds. Zoo zelfs dat Unionisme'r?ich 
boven Gods Woord stelt door de conscienti~ te binden en '}Tetten 
vaor te schrijven, w.elke Gods Woord krachteloos makeiI. 

Unionisme dringt den werkmall tot eene 'Union te behooren. 
Geen Unionist dan .oak geen werk. hier of ergens. Het doet er niet 
toe of de man gewichtige bezwaren heeft, welke hem uit de Un'ion 
hOllden.· Mogelijk veri:>ieden de ouders hun zoon of hunne dochter 

~zicl~ bij eene Union aan te sluiten. Het kan zijll, dat de gemeente 
waarvan i-k lid ben. geen Iidmaatschapder Union toelaat. MogeJijk 
heeft miju gew.eten, na ernstig en biddend onderzoek, bezwaar en 
mag ik, volgens mijne overtuiging naar den Woorde Gods, geen 
Unionist zijn. Bet waarOll1 voor de weigering lid te worden heeft 
geene b~teekenis. Ieder werkman :llOet zich verbindell aan de Un,i~ 
Oll, aJgeheele gehoorzal11ing harer statuten, de uitvoering harer be~ 
sllliten en .q.e gehcele .onderwerping van zichzelven aan de meerder~' 
heid beloven. Op Gods Woord zi<;h te beroepen, waar men geen 
,lid wil worden, of in een besluit niet ,mee kan gaan als1id,'dat 
Gods Woord het verbiedt, wordt als groote dwaasheid uitgekreten. 
,Allen,. tot de patroons toe, -moe ten zich voegen lla;:tt de voorschrif· 
ten vat;t de Un~on. De 'Bijbel komt hier niet bij in aanmerking. 
Dit is in beginsel de Unie boven' het door Gods Woord voorgelichte 
geweten te ste,llen, Gods, Woord zelf te verdiingen. H ier oordeelt 

~-men'" dat de mensch meer' gehoorzaamd moet dan God en men laat 
den christen niet vrij uit zulk eene vereenigil1g te blijven lloch te~ 
gel} 'baar te getnigen. ' 

Krachteloos maakt Unionisme, consequent toegepast, ,de H. 
Schrift, als ze zegt: "Zoo dan terwijl wij tijd bebben, laat ons goed 
doeu aan allen', maar meEst aan de huisgenooten des geloofs." Noeh 
het een: "weI doen aan allen," uoch het ander: "meest aan de -huis~ 
g.,enooten des geloofs," kan een con-sequent Unionist doeu. Hij 
moet gedurig zondigen te~ell dit klare voorsehrift, gebaseerd op "de 
tweede tafel der wet Weldoen aan allen wordt verdrongen door 
weldoen aan leden van de Unie . Ret begrip ,naaste wordt beperkt 
tot medeleden der Unie. Volgens begillsel en, toepassing van 
Unionisme is hij mijn naaste, die met mij.lid \'an de Ur,ion of As~ 
sodation is. Tegenover hem 'heb ik verpliehting, hem moet en _zal 
ik helpen, fum zooveel mogelijk werk versehaffen, IU1?z overal en 
altijd de voorkeur geveu, fum in ziekte en ongeval bijstaan, zfjn 
kwaad gerucht nitt dan noode aannemen en nimmer helpen verbrei~' 
den, van he'J'?Z moet ik zoohing het mogelijk is het goede denken 'en 
'spreken. Moet er gekozen wor4en tusschen een, lid' det Union e-n 
'iem'and; die tot de organisatie niet behoort; 'dati -mag de_keuze'aHeen 

.\ 
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PP' den pnionist va11en. Onderscheiding ter oorzake van kleur, 
stand, politieke-richting of godsdienst mag niet gemaakt. Het a1 
of niet behooren tot de Union beslist Oliverbiddelijk. Die m.et 
)"non-union" mannen arbeidt of hen werk geeft ~ient berispt en bij 
volharding beboet en buitengeworpell of geboycott. Ais het begin-
sel doorwerkt. zal het op den duur 'niet mo~elij k l.ijll vooreen ,;lion- " ,I 
union" arbeider w~rk te verkrijgen. De fabrieken, nlOlens, mijnen~ 
winkels, enz. zullen alle Unioli-inrichtingen zijn, en daar mag nie- . 
,mand werk gegeven worden. die buiiten?e Unie is en wil b1ijV~~1, 
1fJaOrom d.a,1l ook. Heeft iema-lld vast werk in een of ander vak. de 
Union spant alIe krachten in' hem te bewegen zich aan te sl~iten. 
Doet hij zulks niet., waarom dan ook, den patr:ooll wordt, indiell de 
Union sterk genoeg is te verstaan gegeven, dat die persooll niet 
meer in zijn dienst mag zijn. of dat zij, de manueTI van de Unie, 
anders znl1en heengaan. Nog onlanQs nam de Builders Tr:ades 
,Conncil van Cincinnati het besinit, dat na/den Isten Mei geen' lid 
der Unie mocht arbeidell met iema-nd, die geen kaartje had, waarop 
~te lezen stond, dat hij tot een of ander der "Builders Unions" be
hoorde. Dat die Council niet eerder dit besluit nam w'erd bestraft' 
in>een Union blad. Zoo had die Council van den beginne Uloeten 
doen. Den niet-unionist uit te sluiteli van allen arbeid is dus een 

,der beginselen dezer beweging. Of de werkinan, moet toetreden, of 
de>patrqon moet hem dechargeeren, of de' leden van :i.e Unie gaan 
heen. ,De Union mag den w~i-kman of den baas'wat tijd van beraad 
geveu, lankl110edig over-hem zijn, maar in de Union of uit de \fa
briek,~ wordt ten slotte toegepast. Me~r dao. eens had de weig~ring 
van den werkman om tot de Union toe te treden ten gevolgt:;, dat 
hij beclankt werd. hoewel zijn karakter en werk onbt;rispelijk waren 
en de zijnen niet buiten hetgeell hij verdiende leven konden. \Vordt 

.een nOll-union werkman elders weer aangenomen, overal zit de 
Union hem na en ten laat5te wordt hij overal weggezonden en hij 
vervalt met zijn huisgezin. zoo hij er een heeft, tot an-hoede, 'ja nij· 
pend gebrek. en geen Unionist zal, indiell hij getrouw is aan zijn 
beginsel, htm helpell. Oat, elk arbeider noodzaken tot de Union 
toe te treden of hem anders te ·latell. omkol11en, is het begins~l val). 
Unionisme-, gelijk een zijner meest bekwame woordvoerders het dui
delijk en onomwon'cien uitdrukte 111 de "American Federationist," 
het officieele orgaan der "American Federation of ~abor,'), de orga
nisatie van Unions en werklieden welke' 'I8IS Unions en-pI. m. 
1,500,000 leden telt. En dat beginsel is tegen GodsWoord. Maakt 
de Schrift krachteloos. 

Evenniin als Unionisme het welzijn van den liaaste zoekt, als 
deze een werkman is, evenmin doet het dit als deze een werkgever 
is. - Het spreekt steeds van des wer-kmans rechten, maar van die·, 
pes'werkgevers wordt ,geen woord gerept. Van een liefheqben -als, 
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naaste, van eene regeering Gods door zijne hand is,Unionisme; 
vn:emd. Dan alleen als de patroon het beginsel en het gezag cler 
Ullio,ns aanvaardt, een Uliion·werkgever wordt, is er sprake van· 
VerpJ.ICJiLl.llg om oak zijne belangen te behartigen, zijne bevelen teo 
gehoorzamell. Dat is niet naar den geest van het vijfde gebod'. 

'" .,'. Unionisme maakt niet al1een het eerste gedeelte van GaL 6: 10 '. 

'<:'. krachteloos door zijn€ bepalingen, maar oak het laatste: "Meest 
'aan de huisgenooten desgeloofs.". Vit is een' Unionist, hij zij pa· 
troon of werkman, niet mogelijk. Unionisme toch is,.datde broeder
schap de:r Union altijd en overal de voorkeur hebbe 't Is niet de vraag: 

deze, man, die mij om werk of hnlp vniagt eelo1 broeder in den 
'Heere; jemand ,. die llaf!.r den Woorde Gods mijne ,eerste consideratie' 

: hebbeli.moet, het eerste recht op mijne welwillendheid heeft? Maar: 
Is deze man een Uniqnist, want dien moet ik 'allereerst mijne hulp 

:":". verleenen, hem werk geven, zoo er behoe:fte is amY werkvolk, ZeUs 
is de broeder in Christus bekwamer, edeler mensch, zeUs dan 

de andere de voorkeur hebben. Al1een omdat hij een Union
Was dit nu nog een uitwas, eene verkeerde.' toepassing -van 

beginsel, het ware te, verhelpen. Maar de jout zit in h~t begin
zelf. God wordt niet erkend, zijll Woord heeft geen gezag. De 

bwed,,"'icbiap Christi moet wijken voor die der Union im,mer en 
hier is reden voor de gedachte, dat Unionisme .oP deli 

den toestand zal verergeren iIi stede van dien te verbeteren, 
zelfzuc.ht en strijd zal bevorderen en nienwe ellende zal veroor-

11tl de eukele Uuions aangaat dall-
Vo:ud uwe commissie, dat er geheime, met eecle vtrbondene 

. genootschappen, met godsdienstige_ plechtigheclen onder de Unions 
.,"~ z'ijn. Soms wordt het den kandidatell vrij w'geven te zeggen: "Ik 
>:'-:z,vveer, , of !Ilk belqof plechtiglijk." Andere weer eischen beslist 
" eed van gehrimhouding en getrouwheid. 

II. Vele Unions hebben in hare statu ten bepalingen of in hare 

~ :r£~i~~,i~~~;~!g~ebrUiken, waardoor ze de ontheiliging van den Sabbat en bevorderen, ja er zelf schuldig aan staan en aan-
geven, dat menigeen schuldig' wordt. Als n.l. de Union be-

dat Zondagswerk de hellt meer of dubbel moet betaald wor
op den d,ag des Heeren hare meetings hondt, of hare com',' .~~~~i:~ toelaat bij voorkeur op dien dag te vergaderen,' of op 'den 

:"i dag der week "excursions" doet plaats vinden, waaraan ze 
zelf dee1nemen en alzoo velen met haar tot- Sabbatol1-theiliging ver
leiden. 

III. Ook zijn. er Unions welke hare leden berooven van de vrij
'\'h~id, waarmede ons Christus vrijgemaakt heeft. Zoo. is er b.v. 

die haren leden de oblig.ltie oplegt, 1100it de belangen van die 
".;. vereeniging ondergeschikt te maken of te laten maken, aall die 'van 
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eenige werklieden-vereeniging tot dewelke ze nu of oDit behooren. 
Alsook, d~t ze zODlang ze leven, of.totdat de associatie zelf hen ,los':' 
Iaat altijd stiptelijk aUes zuUen nakomen en uitvoerel!'. Een Chris
tus-belijder mag' zich alzoD niet verbinden, dewiji hem geene gele': 
genheid overblijft zich te onttrekken, mocht dit eensdoor Gods 
VVoord geboden vvorden_ ' 

IV. U nious zijn vereenigingen van werklieden, waarin allen wor-
. den opgenomen tot een broederschap,onverschilligof zij Christenen of 

Heidenen, Joden of Mohammedanen, Thelsten of Delsten of Athels
ten' zijn. Is iemand een vak- of werkman en bereid zich te onder':'. 
~erpen aan de wetten hij, kan lid zijn. Niet aUe Unions hebben be- ' 
palingen aangaande de zedelijke vereischten eens lids. Sommigen' 
weI. Zoo wordt b.v. door een der Unions tot voorwaarde gesteld,. 
het nala.ten van vloeken, dronkellschap en aIle onzedelijk gedra'g. 
Dewiji de Unions een broederschap zijn van allerlei" brengen ze -den 
Christen in een hem verboden verbond. Waren' ze geen broedei-: 
schap de zaken standen anders. Nl1 zij dit zijn trekt de discipel 
van Jezus, waal' hij tot haar toetreedt, een ander juk' aan met de 
o\1geloovigen. ' 

j V. Vele Unions ontzien zich niet geld bijeen te brengen door on:.. 
godde1ijke middelen. Zoo worden er kaartpartijen gehouden ()f 

"qanspartijen, waar het weI eens ruw toegaat, "excursions" op den 
dag des Heeren, enz. Het geld aizoD verkregeu wordtdan gebruikt 
om werkstakers te onderhouden, of werklooze, kranke en onmach- '
tige leden te stel1nen, "Labor Tempels" te bouwen, enz. 

VI. Geene der Unions rekent in vverkstaking of boycott met 
den eisch der naasten liefde, noch ook met het recht der kerk. , C)f 
eent:: werkstaking of boycott iemand in ,het ongeluk stort, daaraap' 
schijnt nimmer gedacht te vvord~n. Ten slotte moet ook de kerk 
vaor de'Union wijkeu J gelijk onlangs bleek, toen'in een der Wes~ 
tersche staten de Union eene gemeente boycotte, omdat haar l~eraar 
bezwaar had in de Union en haar tegenwerkte. De kerk bleef des 
Zondags ledig en ten laatste werd de predikan t weI genoodzaakf 
~ijn werk neer te leggen. Dat is het beginsel, logisch toegepast. 
AIs heter toe gebracht kan worden,llloet ook de kerk Unionist war': 
den of zij, haar officieel orgaau J haar seminarie of- college, eni." 
komt onder het boycott. Tusschen de kerk en de werklieden-ver
eenigingen dient samenwerking te bestaan om met vereende krach
ten recht en gerechtigheid te doen heerschen in de'illdl1strieele we-

-reId. Maar dan moet deunie christelijk zijn en op Gods VVbord 
bouwen even als de kerk dit is en doet. Men kan de kerk wel be' 
schuldigen van onverschilligheid, onwilligheid, enz" terwijl het in 
werkelijkheid haar onmogelijk gemaakt wordt haar steun te geveq. 

J. VV. BRINK, Rapp. 
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BIJLACE XIII. 

Reglementvoor de Theologisphe School. 

ART. T. 

Oe Theo!. School der Christ. Geref. Kerk in Amerika is 
bestemd voor de opleiding vall toekomstige bedienaren ,des 
Woords. Van het onderwijs in het Literarisch Departe
ment kan oak gebruik worden ,gemaakt door ,hen, die vpor 
onderwijzer wenschen opgeleid te worden, of die ziqh voor 
een College of Univer~itejt van Michigan wenschen voor te 
bereiden. 

ART . .2. 

Deze School is gevestigd te Grand Rapids, Mich. 
ART. 3. 

Deze School staat onder opzicht van een' Curatorium, dat 
zich daarbij- gedraagt ~aar'een afzonderlijk reg1ement. 

ART. "'4. 
Tot professoren aan deze School kunnen alleen h;;bpemd 

worden perSQllen van Gereformeerde Belijdenis. Bij aau
vaarding van de benoeming zal de benoemde, indien hij . 
zulks _lliet is, lid der Christ. GeTef. Kerk in Amerika wor
den. Als bewijs van instemmin'g'm~t de, Formulier~n van 
Eenigheid moeten de professoren deze ollderteekenen. De 
benoeming geschiedt door of namens de Synode. 

ART. 5. 
Aan deze School Lal het onderwijs dienstLaar gemaakt 

worden aan 'het doel, dat in Art. I staat uitgedr"tiktJ wes
, halve onderwijs moet worden gegeven in die vakken, welke 
. in het Grammar Dept. eener College onderwezen worden, 
voor den, tijd Ylln vier jaar. Voorshands zul1en er drie 
"courses" zijn, nam. Theol. School Course, Classical 
Course ,,'en Scientific Cours'e. i paarna een' overgangsjaar 
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voor wie Theologie gaan studeeren; en eindelijk drie jaar 
" Theologie. " 

Bet schooljaar zal verdeeld worden in twee semesters; 
het eerste loopt van Sept. tot'de'kerst-vacantie; het tweede 
over vijf maand na de kerst·vacantie. .... ' 

Op het einde van ieder semester zal er een oral and writ
ten review plaats-hebben; rapporten hiervan moeten bij de 
examina ingediello worden. 

Voor de examina zal er eelle algellfeene repetitie plaats 
hebben; het repititie-werk geschiedt onder leiding van de 
Facnlteit. " 

De volgende vakken zulien worden onderwezen: 
LI'l'ERARY DEPARTMENT.* 

Theological School Course. 
First Year-Latin 4; Mathematics 4; English 3; Dntch 2; , 

Botany 2; Mythology and Antiquities 2; Bible Study I. 
, Second Year-Latin 4; English 3; Dutch 3: Greek 3; Gen., 
History 2; Physiography 2; Physiology 2: Bible Study I.' 

Tliird Year-Latin 4; Greek 3; English 3; Dutch 2; Ger
'man 4; Am., History 2; Gen.. 'History 2; Bible Study I,. 

Fourth Year-Greek 2;, English 3; Dutch 2-; German 4; 
Civics 2 or Latin 2; Psychology or Logic 2; Hist. of PjlIlo-
sophy 2; Pedagogy 2; Bible Study I. ' ' , , 

Fifth or Intermediate Year~Latin 2; Greek 3; Hebrew 4; 
Dutch 4: Netherland History 2; Psychology or Logic 2; 
History of Philosoph y 2; Bible StUdy 1. ' 

Classical Cou.rse. 
First Year-Same as Theological School Cour~e. 
Second Year-Latin 4; English 3; Pract. Dutch 2 (Elec

tive); Greek 3; Gen. History 2; Mathematics 2; Physio-
logy 2; Bible Study I. ' 

* The figures annexed -to tbe studies lndicate tb(" number of hours per 
week tb+ougho;tit,~be',whole ,year. Students not studying for tbe minlstl'Y are 
artvised tb' lake. eitber the -Cla:;:'sical, or-Scii:mtific, Oourse, although tbey are. 
free to elect, witb tbe consent of the Faculty. within cert,ain limits. . 
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Third Year-Latin 4; Greek 3; English 3; Gen. 'His
tory 2; Am. History 2; Mathematics 4; Physiogr'lphy 2 
(Elective); Bible Study 1. 

Fourth Year--Latin 4; Greek 2; Eng-lish 3; Civics 2;Ma
thematics 2; Phys)cs 4; Pedagogy 2 (Elective);, Bible 
Study 1. 

Scientific Course. 
First Year-Same as Theological School Course. 
Second Year-Latin 4; English 3; Pract. Dutch 2 (Elec

tive); Gen. History 2; Mathematics 2; Physiography 2;" 
Physiology 2; Botany 2; Bible Study 1. 

Third Year-,Englislr 3; German 4; Gen. History 2; Am. 
History 2; Mathematics 4; Physiography 2; Bible Study 1. 

Fourth Year-English '3' German 4; Civics2;' Mathema
tics 2; Physics 4; Pedagogy.2; Bible Study, 1. 

THEOLOGISCH DlZPAR1'EMENT . 

. 1. Met twee semesters: Tekstcr~fiek, Bijbelsche Ar
chaeologie, Hermeneutiek; Kerkrecht; Inleiding op de Dog
matiek; Ethiek; Catechetiek, Liturgiek, Poimeniek, ,Kerk
regeering; N atuurlijke Godgeleerdheid, Idololatrie, Ency
c\opaedie. 

II. Met vier semesters: Hebreeuwsche Taal, Nieuw
Test. Grieksch; Bijbeische Geschiedenis; Symboliek, Dog; 
mengeschiedenis. 

III. Met zes sem'esters: Isagogiek, Exegese; Kerkge
schiedenis; Dogmatiek; 'Homiletiek. 

ART. 6. 
Tot de lessen vap -de Theol. School kunnen worden toe

gelatenJ wie blijkens certificaat het onderwijs van den acht~ 
sten graad hebben genoten, of na afgelegd examen blijken 
in staat tOe ,zijn de lessen van de School te kunnen volgen. 
Ook moeten zij een getuigschrift van goed zedelijk gedrag 
van bevoegde autoriteit overhandigen. Iemand, die reeds 
middelbaar onderwijs heeft ontvangen. wQrdt geplaatst in 
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de klas, waarvoor hij ,geschikt is. Zij dievoor leeraar wen
scheu opgeleid te worden, moeten ook eene aanbeveling 
hebben van den kerkeraad. De Faculteit heeft het recht 
olll'leerlingen, die aan de vereischten voldoen ,in den loop 
van den cursus op te nemen. 

ART. 7. 
De stud~nten aan de School toegelaten, zu1len zich gedra

gen zooals het hun als christenen betaamt; oak "op elkan
der acht geven, tot opscherping der Hefde en der goede wer
ken. JJ Wanneer e~n stuqent zich te buiten gaat in den, 
wandel, of ongereformeerde leeringen voorstaat, zal de Fa
culteit hem daarover onderhouden, en zoo hij naar geene 
vermaning luistert, zal hem het bijwonen der lessen tijdelijk 
wbrden, ontzegd, terwijl het Curatorium finaal beslist over 
de verwijdeting van de School. 

AR'r. 8. 
De sfudenten zijn verplicht totijverige studie;' zij moeten 

de lessen hunneI" klas getrouw bijwonen,- en f:ich naar de 
bepalingen van dit Reglement gedragen. 

ART.9. 
Het leergeld aan de School bedraagt $26.00 per jaar, te 

betalen aan den penningmeester in twee tennijnen, de eer
ste bij de opening der lessen in Sept., en de tweede bij den 
aaJ,lvang van het tweede semester; telkens $13.00. Ret 
leergeld van de studenten west van de Mississippi en oost 
van de Ohio·rivier wordt bepaald op $'3.00 per jaar, te be
talen bij de opening der lessen. Studenten, die met het 
twe'ede semester aan de School komen ontvangen vrijstelling 
van leergeld voor dit semester. ' 

ART. 10. 

De bevordering tot eene hoogere klas zal plaats hebben 
na een geslaagd examen, afgelegd op tijd en wijze, bepaald 
in 'het Reglement voor het Curatorium. 
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ART. II. 

N a ges1aagde exalrtina in de 1etteretl heeft een stndent 
recht van toegang tot het TheoL Dept., ten bewijze waar
van door het Cuhitorium hem een'Diplo.P1a wordt verstrekt. 
Na ges1aagde examina in de. Theo10giewordteen stndent 
door het Curatoriutil voqr de H. Bediening beroepbaar ge
steld, ten bewijze wr;,arvan '- hem een Diploma wordt ,ver-
stiekt. , . . 

Ver1aat iemand na geslaagde exam ina de Schoo10p het 
einde van het vierde jaar in de letteren, dan wordt hem door 
het Curatoriuru een certificaat verstrekt van den aan de 
School verrichtenarbeid. . 

De examen-gelden voor studenten van het vierde of vijf. 
de jaar bedragen 5 doll.; voor stlldentell, die eind'-examen 
doen in de theo10gie 10 doll., ten bate der School. ,. 

ART,; 12. 

Geen student in de letteren of in het eerste' jaar theo~ogie 
zal in het openbaar in de gemeente mogen optreden. Aan 
de studenten van het tweede en derde jaar theologie zal na 
eene 'welgeslaagde preek-proeve, geleverd voor de Faculteit, 
vrijheid gegeven worden om in de gemeenten een stichtelijk 

, woord te spreken; doch niet'meer dan een zondag in de twee 
maanden. Oak mogen zij eens in de maand een avond
heurt in Grand Rapids vervullen. Deze restricties hebben 

, geen betrekking op ,de vacanties. 
ART, 13. 

De laatste heHt van de maand Jnnien de maauden Jn1i en 
Augustus zijn' bestetnd veor de zomer-vacantie; de l~atste 
week van het oude, en de eerste week van het nieuwe jaar 
voor de ~erst-vacantie; terwijl ook in de paaschweek geen 
1es gegeven wordt. . 

ARl'. '4. 

~ren einde de professoren in de lrheologie zich zoo veel 
mogelijk· op hun arbeid ktmnen 'toeleggen, zuBen zij zich 
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onthonden van gemeentelijk werk, en slechts een Zondag 
~n de twee maanden mogen uitgaan te prediken. Deze r~~ 
stricti~ peeft geen betrekking op de vacantie. 

ART. '5. 
Zoolang de lessen aan de School in gang zijn, ,zal iedere 

week een samenkomst van de Faculteit en de -studenten ge
houden worden tot oefenillg in de mondelinge· voordracht, 
en tot geze1lig oncl.erhoud. De werkzaamheden worden 
door de Faculleit geregeld. 

ART. 16. 
Aan de professoren wordt 'opgedragen de studenten min

sb~ns eenmaal per jaar te bezoeken om met hen te spreken 
over hunne Christelijke belangen. 

ART. '7. 
Dit Reglement wordt slechtsgewijzigd door het College 

vap Curatoren onder approbat~e van de Synode. 

BIJLACE XIV. 

Reglement veer het Curaterium. 

ART. r. 

. Het Curatorium van de Theo!' School der Christ. Ger. 
Kerk in Amerika wordt g~kozell door de -Synode, op voor
dracht van de Classen. ledere Classe is vertege'lwoordigd 
door twee Curatoren; hierbij benoemt de Synode nog,twee

t 

bij voorkeur geen leeraars. De lielft treedt -om de twee 
jaar af, doch is herkiesbaar. 

ART. 2. 
Het Curatorium verkiest uit ziju,midden een presid~nt 
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vice-pres., secretaris, adj. secr., en penning'll1eester; beha1-~ 
ve dell pres. zijn de aftredenden herkiesbaar. 
. ART. 3 

Aan het Curatorium is opgedragen de behartiging van de 
belangen der School. Als zoodanig draagt het zorg: 

a . . Dat het Reg!. voor de School warde nageleefd; in
zonderheid dat het onderwijs gegeven warde in overeen
stemming met Art. 5 van ditReglement. 

b. Dat het onderwijs, zoowel in de voorbereidende we
tenschappen als in de Theologie gegeveu" worde in volkome
ne Qvereenstemming met de Belijdenis-schriften der Christ. 
Geref. Kerk in Amerika. 

c. Dat de geheele Dogmatiek twee maal in de drie jaar 
doorgewerkt warde, met dien verstande, dat zij het eerste 
jaar in het geheel warde afgewerkt. 

d. Verder benoemt.het Curatoritim eene commissie van 
'toezicht bestaand'e uit vier leden om tusschen de vergaderin~ 
gen van het Curatorium acht te geven op den gang van za~ 
ken, en in voorkomende lnoeilijkheden ingeroepen ie wor~ 
den door professoren en studenten. 

ART. 4. 

De Yerdeeling der vakken en de regeling der lessen zal 
geschieden door het Curatorium ~n overleg met de Facul~ 
teit. 

ART. 5. 
Het Curatorium zal tweemaal in het jaar gewone verga

dering honden. 
a. In de maand, Tuni tijdens de Examina. De examina 

worden afgenomen door de Faculteit onder medewerking 
van het Curatorium. Het Curatorium'beslist of eeu student 
tot hoogere studie bevorderd kan worden of op een diploma 
aanspraak heeft. 

I-. Ter vereenvoudiging van den arbeid draagt het Cura
torium aan de in het vorige artikel bedoelde com1l1issie op 
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om met de facnlteit de examens 'af te nemen van de eerste 
drie klassen en daarover te beslissen, met dien', verstande 
dat in twijfelachtige gevallen, van lien die predikant wen
schen te, worden gerappOrteerd won,]e aa,ll het CnratoriuU1, 
da:t de eilldbeslissing neemt. 

2. ,Bij het eindexamen van de vierde en vijfde kla's"lette
ren, en bij de examina in de Theol. yakken zullen alle C4ra
toren aallwezig zijn. 

b. In de rnaand September bij de opening der SchooL 
Op deze vergadering' worden in ,overleg met de Faculteit 
adspirantep. voor de Schoolopgenomen. 

c. De tijd van beide vergadering~n zal in De Wacllter, 
drie maal worden ~la~lgekondigd. 

BIJLACE XV. 

Rules and Regulations Coverning 
the Board of Heathen Missions 

of the Christian Reformed 
Church in America', 

a. ARTICLES CONCERNING 
THE ROARD. 

Arf. I. 

The name of this Board 
and Corporation is: "Board 
of Heathen Missions of the 
Christian Reformed Church 
in America." 

Art. 2. 

The"office of this Board 
is located in Grand Rapids', 
Mich., and the ,Board incor-

Reglement van den Board der 
Heidenzending der' Christelijke 

Cereformeerde Kerk in 
Amerika. 

a. ARTIKELEN BETREF
l<'ENDE DEN BOARD. 

Art. I. 
De naam van dezen Board 

en Corpora tie is: t ,Board' 
of Heathen Missions of the· 
Christian Reformed Church 
in. America-. J, 

Art. 2. 
Deze Board is gevestz"gd 

in Grand Rapids, Mich., en 
gelncorpor@erd onder de 

'I 
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porated under the laws of 
the State of Michigan. 

Art. 3. 
Theobjed of this Board 

and Corporation .is to serve' 
as instrument of the Chris
tian Reformed Church in 
America to diffuse moral 
and r'eligious knowledge 
and instruction ,among the 
heathen according to the 
doctrines of said Chr. Re
formed Church and the di-

, Tections of its Synod, in 
, obedience to the command 
of the Lord of the Church: 
"pr:each the Gospe~ to ~very 
creature." Likewise 1S the 
object of the Eoar~ tn serve 
as instrument of the Church 
named above, to acquire, 
possess, hold and convey 
properly for the above pur
pose,' and to take gen~ral 
charge of the collectlOns 
and expenditures for such 
purpose, of moneys raised 
for or donated or bequeath
ed to said Board. 

Art. 4. 
This Board is composed 

of one (I). representativ.e 
of each Classis of the Chr. 
Reformed Church in Ame
tica, elected by majority 

wetten van den Staat Mjch-
igan. 

Art. 3. . 
Het Joel ,van dezen Board 

en Corporatie is 'om' te die
nen als instrument der 
Christelijke Gereformeerde 
Kerk in Ameiika f om zede
lijke en godsdienstige ken
nis en onderricht Je vet
spreiden onder de Heidenen 
volg~ns de leer der genoem
de Chr. Gere!' Kerk en de 
directies van hare Synode, 
ill ,gehoorzaamheid,aan het 
bevel van den Heer der 
Gemeente: "Predikt het 
Evangelie allen creaturell." 
Evenzoo is 't doel des 
Boards. om als instrument 
der bovengenoemde Kerk 
te dienen am eigendom te 
verwerven, bezitten, hou
den en overdragen voor bo- " 
vengenoemd doe1, en am 
generaal beheer te he1;>ben 
van de collecten en mtga
ven voor zulk doel gecoUec
teerd voor, geschonken of 
bij erfiating beschikt aan 
gezegden Board. 

Art. 4. 
neze Board· is sa menge

sleld uit een afgevaardigae 
van elke Classis der Chr. 
Gere!' Kerk in Amerikit, 



VAN DE CHR. GER. KERr{ I47 

vote of these Classes and 
approved by the Synod; 
and of 'a treasurer elected 
by the Synod. 

Art. 5. 

The fenn 0/ office of each 
member of this Board shall 
be two (2) years,' from 
synodkal meeting to syn
odical meeting', unless such 
term shall be terminated 
sooner by removal from the 
.boundaries of a classis, or 
such other cause or causes 

'"as shall in the opinion of 
,'t·he c1assis concerned, dis
qualify-, its reptese':ltative 
from representmg < It ~t1y 
longer. 

The term of the treasurer 
may be terminated f<?r just 
and weighty cause, ty the 
Board, iflhe Synod does 
not meet soon to decIde for 
itself. 

Vacancies in th-e Boar9. 
are to be filled by the dif
ferent classes; in case of 
the treasurer by the Board. 

Art. 6. 

The Board shall duly 
report its actions to each 
Synod. 

gekozen met meerder_heid 
van stemmen door deze 
Classes, en geapprobeerd 
door de Synode, en nit een 
penningmeester door de 
Synode gekozen. 

. Art. 5. 
Het dlellsttermijn van elk 

lid van dezen ,Board zal 
twee (2) jare:n -zijn, van sy
nodale vergadering tot sy
nodale vergadering J tenzij 
zulk termijn vroeger -beein
digd worde door vertrek uit 
eene Classis, of zulke an
dere oorzaak of oorzaken 
als iemand volgens de mee
uinO' 'der betrokkene CIas
sis ~ngeschikt maakt haar 
langer te ve:rtegenwoordi
gen. 

Ret termiju van den-pen
ningm-. kan beeindigd wor
den, om rechtvaardige en 
g-ewichtige redenen," door 
den Board, indien de Syno
de niet spoedig vergadert 
om- zelf te beslissen. 

Open gevallene plaatsen 
in den Board zu11en worden 
aangevuld door de betrok
keneClasses; in 't geval van 
den pennillgmeester door 
den Board. 

Art. 6. 
De Board zal behoorlijk 
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Art. 7. 
The Synod decides as to 

the extension or retrench
ment of the missionary ope
rations and deci¢l€s in last 
instance,about the number 
of its laborers. The Board 
can only appoint additional 
missionaries or mission
helpers, provisionally, in 
c;,ase of necessity. 

Art. 8. 
The . Synod alone ·posses

ses the authority to dis
charge its workers definite· 
ly if said Synod judges that 
the interests of the missions 
require such action. The 
Board niay discharge only 
pro"isionally with or with
out continuation of salary, 

Art. 9. 
Each ,Synod determines 

the amount of moueys an
nually to be expended by . 
the Board. 

·Art. 10. 

The congregations of the 
Christian Reformed Church 
are expected to take up at 
least one regular allllual 
fo11eciiqp, for this Board and 
its-work, besides the usual 
collection on the Sunday of 
:pentic:ost . 

vers/ag do_en van zijne han":' 
delingen aan elke Synode. 

Art. 7. 
De ·Synode be;lisl over de 

uitbteiding of; verinindering 
van aJIe zendingswerk;' en 
bestist in laatste instantie 
over het aantal der arbei
ders. De Board-kan 't per
sonee1 alleen provision eel 
vermeerderen in geval van 
noodzakelijkheid. 

Art. 8. 
De Synode alleen heeft 

het recht om de arbeiders 
definitief te ontslaan indien 
zij oordeeltdat de belangen 
der zending zulke actie ei-' 
schen. De Boardkan aI
leen provisionee1 ,ontslaan, 
met of zonder behoud van 
salaris. ' 

Art. 9. 
Elke Synode bepaalt hoe

veel geld er jaarlijks door 
den Board mag worden be
steed. 

Art. 10. 

De gemeentender. Chr. 
Geref. Kerk worden ver
wacht jftarlijks minstens 
eene collate ,op te nemen 
voor dezen Board en zijn 
werk behalve de 'gewone 
Pinkstercollede. 
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Art. II. 

The '!fficers of this Board 
shall consist of a president, 
a: vice-president, a-secretary 
'and- a treasurer. 

The president and vice
president are to be electe'd' 
by HIe Board from among 
its- own membership for a 
term 'of office ,of two years. 
The treasurer and the secre:" 
tary shalI anllualIy be paid 
a salary as the Synod may 
from time' to time decide. 

Art. 12. 

, The Board shall be gov
, erned in its transactions by 
the rules and regulations of 
which this adide forms a 
part, and by such' other 
rules and decisions as the 
Synod may fwm time to 
time establish. 

Art. '3. 
~n special cases for which 

Synod has made no provi
sions and which cannot be 
deferred without injury to 
the cause- of missions, the 
Board. is empOwered ,to act 

-as it sees fit: ' 

Art. '4. 
The Board meets in regno 

Art. II. 

Het moderamen van de
zen Board zal bestaan uit:
een president, een vice-pre
sident, een secretaris en 
een penningmeester. De 
president, vice-president en 
secretaris zullen door den 
;Soard, 'uit zijn midden, ge
kozen worden voor een ter-,. 
mijn' van twee jarea. De' 
penningmeester en secreta
ris zullen jaarlijks eeue gra
tificatie ontvangeu,' 't .be
dragdaarvall van tijd tot 
tijd door de Synode te be-
palen. . 

Art. 12.' 

De -Bo-ard verricht zij'nen 
arbeid volgens het Regle
mellt waartbe dit ttrtikel 
behoort, en v-Olgens zulke 
andere regelen e~ besll1it~n 
als de Synode 'van tijd tot 
tijd vast stelt. 

. Art. '3.. . 
In speciale gevallell waar

voor de Synode geene pro
visie gemaakt heeft en wel
ke niet kunnen worden uit
gesteld zander schade voot 
de zending, wordt de Board 
gemachtigd om naar 'zijrt 
beste weten- te h-andeletL 

Art. '4. 
De Board vergctdert in ge-
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lar s~ssion, once each year, 
in the month of June, 
called by the secretary after 
consulting with the presi· 
dent; 

Art. 'S. 
o The ,,"ork of the Board 

o shall be: 
1. Appointing, ordain 

, ing and sending missiona
ries, according to the di
,ectiens of the Synod; 

2. Deciding how the 
missionaries are to labor; 

3. Reviewing the annu
al reports of the missiona
ries. (Art. 25, I and 26 7b); 0 

4. Assignin.g E;ach wor
ker his station; 
, 5 ~ Acting on all ques
tions, proposit,ions and re
quests of the miEsjonary 
force; . 

6 Reviewing the hooks 
of the secretary ,and the 
treasurer'; 

7. Reviewing the report 
to be laid btfore the Synod 
(Art. 6); 

8. Reviewing the trans
"a,ctions of its ex:ecutive 
committee (Art. 27); 

9. Preparing requests 
and propositions to be laid 
before the Synod. 

wone samenkcmst; eens per 
jaar. in de maand Juni, en 
wordt ~amengeroepen door 
den secretaris na overleg 
met d~ti president. ' 

o Art. 'S. 
De arbela' 'l'an den Board 

zal zijn: 
I. 't Aanstelleli, ordenen 

en uitzenden van zendelin
gen, volgens lesluiten der 
Svncde; 

2 't Bepa1en hoe':ie zen
delingen hebben te arbei
den; 

3. 't Nazien der jaarlijk
sehe rapporten der zendelin-

o gen (Art. 25, I en 26, 7b); 
4. 't Aanwijzen van elk 

arbeiJler van zijn.plaats van 
arbeid; 

5. 't Behandelen van alle 
vragen, voorstellen en 'ver
zoeken van de arbeiders; 

6. 't Nazien der boeken 
van den secretaris en pen
ningmeester; 

7. 't Nazien van 't rap
port voor de Synode. 
(Art. 6); 

-8. 't Nazi~n der han de
Hngen van de- uitvoerende 
commissie, (Art. 17); 

9. 't Gereedm&ken der 
verzoeken en voorstellen 
der Synode aan te bieden. 
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Art. 16. 
Since distance renders 

frequeilt . meetings of the 
Board difficult, intervenin'g 
and less important matters 
are entrusted to an executive 
committee, consisting' of the 
officers of the Board, (Art. 
II), which committee shall 
meet at least semi-annually, 
called by the secretary af· 
ter consulting with the 
president. 

Art. '7. 
, This committee is ac
countable. to the Board for 
all its transactions, and 
.hall 'notify the Board 
members about all its do· 
ings of any importance. 

Art. 18. 
The work of this EXeClI· 

ttve Committee is: 
1. Reviewing- of tlie re

ports, of the missionaries; 
2. Drafting the synodi- . 

cal report·; 
3. Formulating all re

q nests and propositions to 
be laid before the Synod; 

4. l\cting on all matters 
of minGY importance which 
cantlot suitably be deferred; 

Art. r6.' 
Daar de afstand het t11oe~- ' 

Jijk maakt am den Board 
gedl1rig samen te roepeu, 
zul1en tusschentijds gebeu
rende. en min gewichtige 
zaken worden toevertrouwd 
aan eene 'Uitvoerc1lde Com
?nissie, bestaande uit het 
moderame'n des Boards 
(Art. XI), welke commi;;" 
sie ten 'minste elk half jaar 
zal vergaderen, opgeioepen 
door den secretaris na over
leg 'met den :president. 

Art· 17. 
De~e commissie is ver

alltwoordelijk aan den 
.Board Vaal' alle 1?-are harrde." 
Engen en zal de. h:~den des 
Boards verwittigen van aIle 
hare handelingen van eenig 
belang. 

Art. 'r8. 
De arbeid 'van deze Uit~ 

voerende Commissie is: ' 
I. N azien van de rappor~ 

ten der zendelingen; . 
2._ Ontwerpell van het 

rapport aan de Synode; 
3. Bet formtileeren van 

alle verzoekeh en voorstel
len aan de Synode; 

4. Hethehandelen van 
aIle zaken van minder ,_be-

• 
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s. Calling all· special 
Board meetings, or ascer
taiplng the opinion of the 
members of the Boani ih 
case of very important mat
ters comip.g up. 

Art. 19' 
From time to time, ac

cording ,to circumstances, 
the Board shall appo;ntone 
of its members to visit and 
inspect t,he -missions carried 
on. 

Art. 20, 

The members of this' 
Board are expected. to fa
miliarize themselves as 
much as possible with the 
subject of missions -and are 
-to arouse or strengthen an. 
active interest 'in- missions 
in their several,Classes and 
elsewhere, by all feasible 
means. 

,b. ARTICLES CONCERNING 
THE MISSION FORCE. 

Art. 21. 

The mission force of this 
Board is to consist of either 
-ordained minist~rs or help
ers or both. The' helpers 
may be women as well as 
men. 

Art. 22. 

~ 0 one shall be employed 

lang, die geen uitstel kun· 
nen lijden; 

5. Ret samen roepen van 
alle speciale Board·vergade
ringen of het inwinnen van 
het oordeel der leden des 
Boards in zaken van meer
gewicht die zich opdoen. 

Art. '9. 
. Van tijd tot tijd, naar 

del1-eisch der olnstandighe
den, henoerilt de Board een 
zijner leden om het zen
dingsveld te inspectceren. 

Ar,t. 20. 

De leden,van den Board 
zullen zooveelmogelijk zich 
oefeneu_ in de studie der 
zending en zul1en trachten 
den zendingsgeest in hunne 
respectieve classes op te 
wekken en te versterken 

. door alle gepaste middelen. 

b. ARTIKELEN B~TREFFEN-
DE DE ARBEIDF;RS. 

Art. 2 I. 

De arbeiders van dezen 
. Board zullen ziju. of gear
dende zendelingen Of hel
pers Of beiden. De helpers 
kunnen zoowel vrouwen als 
mannen zijn. 

Art. 22. 

Niemand kan voor'vast 
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permanently by this Board, 
either as missionary or 
helper, -unless sijch an one 
be member of tbe Chr. Re
formed Church, and willing 
to subscribe to its confes
sional writings, promising 
to ad vance nothing contrary 
to them. 

Furthermore, those to be 
appointed must be able to 
produce duly certified state
men ts of their own good 
health and of the fact that 
'their families are not af
flicted with any disease or 

. diseases. liable to hamper 
'them in the missionary la
bors. 

Art. 23. 
The lllissionaries are to 

devote themselves entirely 
to the wor-k of missions and 
refrain fro111 all other~ la
bors, unless the Board 
deems it necessary for them 
to do otherwise. 

Art. 24. " 
All those employed by the 

Board, except those ap
pointed provisionally or 
temporarily, bind them
selves to its service for a 
period of seven (7) years. 

Art. 25. 
The Board appoints one 

tot arbeider worden aa1lge
nome1l door .4en Board, ten'
zij zoo iemand lid -zij der 
Chr. Geref. Kerk en gewil
lig de belijdenis te onder
teekenen I belovende niets 
daarmee strijdig te zullen 
leeren. 

Verder moeten de te be
noemen, personen wettige 
bewijzen.overleggen van ,ei
gene goede gezondheid en 

'van het feit dat er in hun
ne huisgezinnen geene ar
beid verhinderende kwalep . 
zijn . 

Art. 23. 
De zendelingen hebben 

zich geheel aan den zen
dingsarbeid te wijden en 
zich van aIle ander-werk te 
onthonden tenzij de Board 
eene uitz:ondering hierop 
noodig acht. 

Art. 24. 
All e arbeid ers des Boards, 

behalve die tijdelijk of pro
vision eel worden aange
steId, verbinden zich voor 
den tijd van' zeven (7) ja
r,en ., 

Art. 25. 
De Board benoemt .een 

der zendeIingen als pr£1lci-
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of the missionaries to act as 
prbzcipal tPissionary whose 
duty it shall be: 

1. To re'port monthly to 
the Board the condition of 
the entire mission, and an
nually before the Board 
meets in regular session, a 
general report of the entire 
mission and work of -the 
past year;' , 

2. '1'0 watch that all de
cisions of the Board and 
Synod concerning the· mis
sions 'are carried Qut; 

'3. To discuss the, in
terests of the missions with 
his fenow-missionaries; 

4. To observe closely 
the doctrine alld practice of 
the entire mission-force; 

5. ,To control the liter
ature distributed; 

6.' To inspect personal1y 
each 'proposed inission sta
tion. 

, Art. 26. 
The labors of tlze mis

sionaries are: 
1. Preaching the Word, 

as often as Circumstances 
and strength al1ow; 

2. Catechizing espeda1ly 
Lhe more advanced-scholars; 

3. 'Sabbathschool work; 

paal-zcndelillgwiens plicht 
zal zijn: 

I. Iedere roaand aan 
den Board den toestand der 
geheele zending te rappor
teeren, en jaarlijks v60r de 
Board in gewone zitting sa
menkomt, een algem,een 
rapport des geheelen zen
dingsarbeid; 

2. Zorg te dragen dat 
aIle besluiten des Boards en 
der Synode aangaande de 
zen ding ,worde!1 uitgevoerd; 

3. Alle belangender 
zending ~ met zijn mede-
111ission'arissen te bespreken 

4. N auw acht te geven 
op de leer en praktijk der 
arbeiders; 

5. Toezicht te hOl1den 
op de literatuur die ver
spreid wordt; 

6. Wanneer men e'rgens 
eeu nieuwen zen.dingspost 
denkt te vestigen, zich door 
persoonlijk' onderzoek op 
de hoogte te brengen of de 
keuze goed is. 

Art. 26. 
, t Werk der zelldelblf{en is:--
1. Prediking,zooveel ge

legenheid en krachten het 
toelaten; 

2. Catechiseeren, vooral 
van de hoogste klassen; 
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4. To w~tch. over and' 
superintend the helpers to 
assist and instruct- them in 

· their labors and doctrine; 
5. Studying the' lan

guage, morals, customs,'and 
religion of those among 
whom they labor; 

6. Pastoral family visit
ing in their district as often 
as possible; 

7. Reporting monthly to' 
the principal missionary 
mentioned in Art. 25 aud 
annually, before the Board 
m~ets in regular session, a 
general report of the past 
year's. labors and condition 

" of his station. 

Art. 27. 
The Board is empowered 

to employ assistants or help
ers in the mission work, the 
sapJe to act either as teach
ers, inter?reters, etc., or to 
engage in more evangelistic, 
· work. The teachers and 
interpreters mentioned are 
to labor ,under supervision 
of those to whom they are 
assigned as helpers:, accord-

· ing to rules hereafter to be. 
established as needs arise. 

Art. 28. 
The work if those !le(pers 

'3. Sabbatschoolarbeid; 
4. Toezien op de hel· 

pers hun ter zijde gesteld 
en hen onderwijzen in de 
leer en in het wer k;, 

5. De taal, alsmede de 
zeden, de gewoonten eil den 
godsdienst te bestud~eren 
van hetvolk waaronder zij 
arbeiden; 

6. Hubbezoek, zooveel 
mogelijk; 

7. Ieder rnaand verslag 
.doen aan den principaal
zendeling in Art. 25. ge-. 
noemd, en jaarlijks. v60r de 
Board in gewone zitting sao: 

. menkomt-, eel! algemeen 
rapport van den arbeid en 
toestand op zijl1 zendingspt. 

. Art. 27. 
De Board is gemachtigd 

om helpers in 't zendings,
werk in dienst te nemen, 't 
zij als onderwij",ers, verta
lers, enz.. of om n}.eer 
rechtstreeks evangelisatie
arbeid te verrichten. De 
onderwijzers en vertalers 
bovengenoemd zullen ar.
beiden onder supe:rvisie van 
d~gen~n wien . zij als hel
pers werden terzijde ge
steId, volgens regelen later 
te maken naar den eisch der' 
omstandighedep. 
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employed for more evan
gelistic labors is: 

1. Calling on peopl. at 
their homes in behalf of 
their highest interests; 

2. Catechizing especially 
the less advanced scholars; 

3 .. Deli'lering gospel ad
dresses; , 

4. Teaching Sabbath 
school classes'; 

5. Distributing Bibles, , 
Testaments, teligio~s tracts -
and other colportage work; 

6. S~udying the subjects 
connected with their work; 

7. Reporting regularly 
to the missionary under' 
whose supervision they are 
laboring, as described in 
Art. 26, 7a. 

Art. 29. 
'Neither the missionaries 

nor their helpers are per
mitted' to occupy any new 
'Or forsake any old .mission 
station, or to engage or·dis
charge assistants, to buy, 
sell, conveyor exchange 
missipD property, or to 
bnild or rebuild, without 
pe~mission of the Board. 

Art. 30. 
C~ses of disciplining .hall 

Art. 28. 
Het wtrk van 'zulke Ilel

pers die voor meer recht-', 
stree~sehen evangelisatie
arbeid in dienst genomen 
werden. is: 

. I .. 't B,ezoeken, der In
dianeti in·· hunne wout'hgen 
om ·over bU,nne hoogst.e be-
langen te spreken; . 

2. Catechiseeren, vooral 
van de minder gevordenle 
scholieren; 

3. Toespraken honden; 
4. Sabbatschoolonderw. 
5. ,Bijbel en Tractilat 

'verspreiding en anderen 

I
, colportage. arbeid; 

\

' 6. Bestudeering dervak
ken die met hunarbeid in 
verband staan; 

7. Verslag doen aan den 
zendding onder wiens -toe
zieht zij arbeiden, zooals in 
Art. 26, F. 

Art. 29. 
Geen der zendelingen of 

der helpers mag' 'eenig 
nieilw arbeidsveld iunemeh 
of verlaten of helpers' in 
dienst nemen of ontslaan 
of eigendom ko'opeu, vet-

"koopen, of overdragen, of 
iets bouwen of verbouwen 
zondet permissie van den 
Board. 
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be dealt with according to 
t~e Constitutiori\ and usages 
of the Chr. Ref. Church. 

Art·3 r• 

The missionaries shall en
. deav~r to have regular 
'clzurches organized in the 
mission field, as soon as 
such is possible. Such 
church or churches are to 
belong to that Classis of 
the Chr. Reformed Chnrch 
,vhose territory is nearest 
the mission field. Such a 
'Classis, hoi'ever, shall not 

·"'have any more authority 
Qver the mission work as 
sncb than other Classes of 
said Chr. Reformed Church. 

Art; 32. 

The minimpu:I. s~!al'Y of 
the regular mIssIOnaries 

. ,~hall be $IOOO.OO annually. 
'That! of the permanent 
helpers, a minimum' 0.£ 
.$700.,00. Both shall gratu
itously be provided with 
the necessary facilities to 
prosecute their labors and 
dwellings. . The salary of 
. all assistants employed tern· 
porarily shall be· fixed by 
tbe Board. 

Art. 30. 
Ingeval kerkelijke tuckt 

moet worden uitgeoefend 
zal ergehandeld worden 
volgens de kerkenorde en 
gebruikelL der Chr. Geref. 
Kerk . 

Art. 3'. 
De zendeIingell zullen 

trachten zoo spoedig moge
lijk totgemee1lteli/ke organi
satie in 't zendingsveld over 
te gaap. Zulke gemeente 
of gemeenten zullen ressor
teeren' onder de naastbij
zijbde Classis der Chr. Ge
ref. 'Kerk. Zulke Classis 
echter zal niet meer zeg
genschap hebben. over het 
zendingswerk als zopdanig j 

hoven eenige andere Classis 
.der Chr. Gerd., Kerk. 

Art. 32. , 
Ret minimum salads del' 

geordende ,zendelingen' _za) 
jaarlijks $IOOO.OO zijn. Dat 
der vaste helpers, een'mi
nimum van $700.00. Deze 
arbeiders zullen kostelq,os 
voorzien worden van'de be
l100digdheden am hun ar
beid te verrichten, bene
vens vrije woning. Ret 
salaris der. tijdelijke hel" 
pers wordt door,den Board 
bepaald. 

1 

I 
\.' 
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Art. 33. 
The missionaries and per

manent helpers are entitled 
to an annual vacation of 
three weeks, to be ,taken 
every four years at such 
times as shall be least det
rimental to the mission 
work. 

Art. 34.' 
These articles may be, 

altered, amended or ,re
pealed by. any Synod of 
the Christian Reformed 
Church. . 

Approved by the Synod of 
the Chnrch named above 

. in session in Holland, 
Mich., June 25th '902. 

The officers of said Synod, 
. G. D. D.E JONG, President. 
E. BREEN, Vice· President. 
J. B.HOEKSTRA, Clerk. 
P. EKSTER, Ass't Clerk. 

Art. 33. 
De zendelingen' en vaste 

helpers hebben recht op 
eene jaarlijksche vacantie 
van drie weken, ,om de vier 
jaar te nemen op zulke tij
den als minst schadelijk 
zijn voor den zendingsar-' 
beid. 

Art. 34. 
Deze artikelen kunnen 

door eenige Synode der 
Chr. Geref. Kerk ingetrok. 
~en,vermeerderd of gewij

. zigd worden ~ 

Goedgekeurd door de Sy· 
node der bovengenoemdt 
Kerk, in zitting te Hol
land, Mich., 25 Tnni '902' 

H;et moderamen der Synode" 
GrD. DE JON.G, Pres. 
E-. BR~EN, V Ice-Pres, 
J. B. HOEKSTRA, Scriba. 
P.EKSTER, Adj. 8,criba: 



/ 

VAN'DE CRR. GER. KERR 

REGISTER. 
• I ' Artlkel, 

Acta aan Corresp. Kerken ...... , .... " ................ 104 (17) 
Acta 1888, Art. 40.... ...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .... 137(3) 
Acta 1898, Art. 89, punt 6 ..... , ............... " ,.103, Variaa,2 
Acta 1898, Art. 94 ......... , ....... , .. .. .. .. .. . . .. .. .. 128 (3). 
Acta 1900, Artikelen der .... : ....•.................... 65,80, ,104 
Acta '900, Art. 97 (1,2) .............................. 1~2 (4) 
Ad.a 1900, Art·97 (3),,· .. " .. " .. " .. " .. " ... . .. .... 132 (7) 
Acta 1900, Art. 99, XVIII .................•. _........... 142; II' 
Acta 1900, Art. 100 (2) ........ " .. " ".......... 1036, U,'3b; 
Acta 1902, drukken en verzenden ...... ',' ........ " ... '. 148, I49 
Adviseursder Synode ...... , •. " ....... , .. , ... " ...... ,2 

. Afgevaardigden tei Synode .... :; ..... ~ ., .......... :.,', 2 
Afwisseling van ....... , .•• , ....... '. I03b, II;. 6'·. 

Afgev .naar de Ref. Church, rapp. van.,., .... ,., , .. BijJ. IX, 33. 
Afgev. naar de Assoc. Presb. Church, rapp. van.... .. .. .. 93 
Afgev. naarde Gen. Syn. oftheRef. Presb. Churchrapp. van 75 . 
Afgev. naar de Syn. of the Ref. Presb.· Church, rapp,.van 30 (slot) 
Afgev. naar de U. P.Chtlrch, rapp. van ........ , ... ".. . 91. 
Afgev, van de Ret. Church ....... ' ... , .......... , ... ' . 94 

, Afgev. van de Ass. Presb. Church.. .. .. .. .. .. .... .. .. . 92 
Afgev. van de Gen. Syn. of the Ref. Presb. Church.. .... 74 
Afgev. van de Syn. of the Ref. Presb'.Church ..... ,... .. . 2, 

. Afgev. vande U. P. Church .................. ' ... : .. , 14 
Agenda, Comm. van prae~adv. voor de rubr. van de .... ;', 18 

Rubr. I en II" " ........... ; .. .. .. .. .. .. .. .. 29, 9.6 
RuLr. III...... ............................ 39 
Rubr. IV, V en IX ... ,,, ..... , 0,' •••••••••• u6, 123, 132 
Rubr. VI... .. .. . . .. .. .. .• .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 134 
Rubr. VII. .................. " .. " .. " .. .. .. 127 
Rubr. VIII; X en XL .. " .......... ; ..... " ., .142 
Rubr. XII ell XIII ... " .. " " " .. .. .. .. .. •. .. 114 
Rubr. XIII en ·XIV,., .................... 89,99,103 

Alliance of Ref. Presb. Churches, rapp. van .. , ... , , , ,. BijJ. X, 127 
Artikel 13, D. K.O ........................ ;.......... 136 
ArtikeI36" .................. ,; .... " ....... , .. , .. ,-. 104 (14) 



II4 (2), protest tegen ..................... :.... IIS 
AttE,st"n, -af~even -van.'; ........ ' ........ ",' ....... 103" Varia -,tZ', 2 " 

:B~r,,)enlin!,en ............................ ',' .. .. .. .. .. 142 
)lenoeming van Afgev. naar de Assoc. Presho Church .. 142, I, B, bII 

Afgev. naar deGen. Syn. of the Ref. Pro 
'Church ' ....... " ........... " : ... .142 J I, B, bro 

Afgev. naar de :G~r. 'Kerken in N,ed .... 142, I, B, 66 
'Afgev. naar de Ref. Church ........... I42, I, B, b8 
Afgev. naar de Syn. of the Ref.Pr.Church. I42, I, B, b7 
Afgev. naar de U. P. Church .......... 14', I, B, b9 

.,,~.~~~~p~~~~;;~:~e,,~; 'h" '. t> sc rlJven van ......... :. .. .. .. .. .. .. I22a 

Kas, leden van ........... ,~.' .......... 142,_ I, B, b~ 

der Heidenzend., leden van .... ," ..... , ......... -'... 87 
der Inwentl. Zend .. leden van ................... 142, I, J3a 

van Kerkhulpfonds, leden V3rll •......•....••..• 142, I, B. b4 
G. E., Praf. , Emeritaat van .................. , .... '39, I,'2a 

Dan'kwoord,aan ............... _........ 135 
., .. ,', •...• " ..• , .' . '," .•. _.10'3, Variab, 3a 

.1...[leSnUI, R. W., Ph. D., rede van........ .............. 76 
Hebr. Mission.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . IS 

ondersteuning van.'- .... : . , ....... " .. , . 29, lIb 
CI,UI·chConiity, Comm. voor .......................... 137 (2) 
Cleveland, Corum. voor... . . . .. .. .. ... . ... . ........... 89 (slot) 

protest van .... _ ...... ' ............... '. . 89 
Corr. metde Gen'. Syn. of the Ref. Pr.Church,Comm. voor. I42,I,B,bIO 

Syn. of the Ref. Pro Church, Comm.voor .. 142,t,B,b7 
Hope College, verzoek van .. , ...... , . . .. . . .. 5 

Cuni.torium,' benoeming van.,. -............•........ '. .. 39_, VI, I 

ledeu van ....................... -. .. .. . . 62 
rapport van. . .. .. . . . . . . .. . . .. . .. . ... Bijl. II, 20 

reglement voor .............. Bijl. XIV, 39, V4,63 
verslag van ......... -........ ,RegI., Art. III, 39 v5 

Dagblad, voorstel in zake ..... ; ........ c.; ... · ...... II6 (r.), 123 
,I?ocentep-college, vacature in .. _ .. ; .......... " ... _ . .. .. 122b 

\,TersJag van .......................... , , 
.................................... , ..... . 

ormame van gerooijeerde.' ...... ! ._~ ',' ',' ," 

39, v5 
r28 

128 (S) 



I 
VAN bll CIiR .. GllR, KllRK· c -16'1 '1 

Doopledenattesten ..... , , .... , ..................... , ,. 128 (4)1 
" schets yoor ..•... ', ..... ' ... , .... ' .. ', ..... 1284 slot;· 
Duitsch, Kerkenorde ·it~'t ............ ,'-..• ' •. , ... """'" 142, nI~ 

Comm. voor ..... · ... _, .. , ... j'.'. ;' •.••••••••• 142,.IIIb -. 

Emeriti Kas,- aaD~lag voor.. " ... ' .......... ' .. ' .... '" i43b :'1 
aansprakelijkheid der Classes in za:ke,.. .. 134 (I) 
fonds voor... .. .. .. •. '." .. .... ..... 134 (5) 
Incorporeering van den Board der .. ~ . . ... '34 (3) 

, nazien der rooster voor .. · ............... ' '34 (7) 
rapport der Comm. van ............... Bij1. VI; 29 
schuld aan en van ....... •...... : ... 134,2 a_e'u b 

. uitga,~en van.... . ............... ~ ..... ~ " 143(l: 
Endowmel1t~fund ..... , ............. , ...... .' "~' -' . ~ .. 39, IV, .7t 
Engelsche Psalmber., rapport over ....... o~ .. , • " •• 0, • • • • • • • • 'r 12--

vertegenw. voor' ... ,' ................ , .. 142, I, B, bI2 

,Frijling, Rev. H ..................... , ........ " .. .. .. '9 
collectereis van ......... '.' ... , , ..... Bijl. IV, V 8 

Fulton, protest van ....... ' .............. '" ........ '.; .103, le,) 
rapport in zake~ -" -" .-.. -" 0.,.,-" • -" -" -" -" -" -" -" -" -" -" -" ~ -" -" 65, 90 

Qelegenheidspreeken ................ " ....... , .. 103, Va:ria b,5 
Gratificatie aan Penning en scrib~,._ -" -" -" -", -" -" -" -" -" -" o,BijI. IV,,'v I2, 133 -,\i 

aan den Koster. -" -" -" -" -" -" -" -" . -" . -" -" -" -" -" -" ~ -" -" -" -" -" -" r 52 
Grensregeling -" -" 0, •• _. -" -" -" •• -". -" •••••••.•• -" -" -" -" -" ".' -" 103, Vari,a a,'2 
Handopening. -" -" -" -" -" -" -" -" ' .. -" -" -" -" -".' -" -" .' -" -" .. -" -" -" -" -" -" -" -" -" -" -" " 103, Varia,b, I 

Heersink,-A.,:protest van .................. -......... ' ..... 103, I, S',' 
Heidenzending .. ;," , .. ;' ..••... ; .•...... ,. ... ........ 18 9, 23 

penningm. vah deri Board .... -" -" -" . -" -". ~ ,0 -" -" -" -" 86 
rapport vah den Board ... " ......... ,Bijl. IV ,70 ' 
reglemept van den Board. ; ........ : .. Bijl. XV, 79 
voorstellen van den lloard ... Bijl. IV, afd. V, 70, 78. 

'Hemkes, G., Pref. , vermindering van arbeid ... , .. ,--., :-.·.39,1, 2b 
, sa~aris van .. -" -" -" -". -" -" -" -" -" -" -" -" -" -" -.,' -" -" -" -" -" -" . ~ -" -" 39, I, 2b 

Herziening van Art. 103, Var. b, 34. -" ~ -" . -" -" -" -"', -" -" -" -" -" -" lID 

Hoekstee~, Van Raalte Memorial Hall, Comm. voor.. . . . . 5 
rapport daarover .................... ~ /.. 3~ , 

Hofman', protest van ....... , ........ "-" ., ... ~ .... r03,. I, 3, II3' 
~uisgezini aanslag per, voor Emer. _Kas ..•............ 'I43b 

/ 



VO()~ Synocl. ·6nko'stE:u.; . '; ',' : .. "':" .. : .. .. 48a 
voor Theol. SchooL ........ : .. , ....... ·.39, IV, 7a 

Rev. L.r woord Yan .......... . .•......... : .. / 146 
dankbetniging aan .... C.... . . . .. . . .... . .. 146 

R. 'H" D. ·D., rede van. , .... ,' ............... ~ ... ... 22 

Zending, rapport der........... . ....... Bijl. III 20 

?:oedkeurillg van .. " .. ' ............ ',' . " . . .29. ia 
zendelingen voor ............ -.. .. ... .... 29, rb 

aarboekje ......................... ,................ II6 (2) 
Q,m'3se.n, ,Dr., verkiezing'van .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. . . 45 

besluiten der Syn. aanga~nde .... ,-. . . .. .. 46, 60 
besluiten der Syn. ,a'ang:;tande ........ 29, II a en b 
commissie voor ..... : ...... ' ... " .. _ '. I...p, I, ·n, b I _ 

rapport. der Comm ............. ; ... BijL V; 29 II 

:Kamlps, H., appeJ van. . . . . . . . . . . . . . ... . . .. .. .. .. . . . . . . 99 
A., toespraak van .... · .. " ~ . . .. ...... ... . 

'K'~~k; .thr. Ger. in .Ned., attesten nit. ............ '.. 128, '? a I 

Herv, in Ned" doopl. att. nit ...... ' ....... 12.8,6b 

t~;:::~;;~l~~~c~~o';mm , rapporten der .... ': .. 000.000 •• 0 ••• 0·. 10 

i. rapport der Corum ................ " Bijl. VII; 20 
Inc.:>rporatie van· den Board. 0 •••••••••• , 147 

<K:ollen, Dr., Rede van ................ " . . .. ... ...... 94 
;)~:niper, Bo, Prof., benoeming van ....... 0 ••••• 0 • • • • •• • • 61 

Salioris van ............................ 39, V (3) 
L"bOlcatori11lm ........................ , ........ .'.;. 39, V.(I) 
La';tbriev'''' ................................... , . .. .. .. 2 

~~,~~~~~~~~: D. 'No, D. D., schrijven van ... , .. 0 ••••••• 0 27 
J>Rev. J., Rede van.................... ... 30 

Vragen aan. 0 • , .0 0 '. o ••••••• ",' •••• '.0.. 30 
eel, Rev. S. H., rede van ............. 1, •••••• 0' •••• 92 

'Moderamen, leden van ... 0 o •••• 0 , ••• o. " ••••• 0 ••••• 0 • • 3 
- Opdracht aan, in zake art. 100 (2), 

Acta (goo .. o ••••••••••••• .1 ••• ·.'.103', Var. b, b 
in zakede Acta van Ig02', .... 0 .. 0.·. 148, 149 
in zake Doopled. attesten ............ 128 (4) 
in zake het.rapport. "Unions" .... 0"" 100 

G.·W., verzoek van. 0 ••••• • '," 0" '" .-.-. •••••• 53 
Dankbetniging aan .......... ,:......... .126 

.·.·~jal:io!". Christ. Assoc., rapport van ...... , . . . . . . . . . . . .. III 



~ \:rer.t'egeiJ.w6or~Jiger,~ V?O;., .. ,;'.,:· .... ,142, I, B;b"I3 
Na,den van.'de·u·rooster voor de Theq1.S~hoQl" Camm. voor 41 
N.ijverheidsillrich.t111g ~op~ 'het Zeudil,lgsveld .. , .... Bijl. IV afd. v, .'I-'.~ 
Onderwijs Duit'ch...... . .......... :. . ......... 39,uiz) 
Onkosten, Synorlale .... :......... . ... ' .. '. .'~ .. - ,. ..' 47 a . 
Oude Acta, opsporing, van ... , ...... , ... ' .. ' .. ," :" .... '., 104 (.1"8,": 
Openlijk~ Verklarin!l, in stemming met" ........ ' ',' ·4;, 103, Var, b" .5 
_Prae-adviseurs, Corum. voor; .................... ' 8" 
Praeses, regel ' .. oor ........ ' ...... ,. .... .... '" 103" Var. 'b, 2 

slot" oordvan .... " ................... ISS 
l?enningmeester, Synod., aanvrage om ontslag ... ' . . . . . . 3 I (2) 

Opdracht aan.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 31 (3) 
rapport van .................... Bijl. VIII; 3' (,) 

comm. voor nazien van. . . . . . . . . . . . . . .. . 38 
"oedkeuring van.. . . . . . .. ........... 38 

Poppen, Rev. K .. voorstel van .......... , ...... , ..... ' I04 (1~) 
Postma, S. S., leening van ... ' ....................... '56 
Presentielijst ..... -...................... 36; 51; 68; 83,; 108; 149,,' 
Professoren, nieuwe. . . . .. . ...... , ..................... 39, VI"2' 

nomlnatle voor .................... ..' 45,' -4i 
benoeming v~n ................ 4oa; 44; 45; 47; 57 
salaris van ...... -... ' .............. : ... , 46a; 59'a . 

Resolutie van dankbetuiging, comm. voor. . . . . . . .. ..... 105 
Resolutie v~n rouwbeklag, Comm. vo,or .. ·. ~ ..... , ..... ' '9 
Rooks, A., A. M. Prof., salaris van·· ....... .' ......... 39, v (3) 
Rouwbeklag, resolutie van .. " .... '.. . . .. ... . ...... /. .. .. '64 
Sabbathschoollessen ...... '" .. .. ............... ,... rr6(3) 

schdjver der ................... ,....... rr6 (3) 
Saloon, gevaren der ............................... II4, a, b,'c 

lauwheid in zake ......... ~-.............. I14 
Saloongebruik, eigendom voor, .. · .... , . . . . . , ...... , r r 4 (2/) 
Saloonhouders.. .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. ..... r'l 4 (I). 
Schoolland, K., Prof., benoeming v:al1· .... ' , .......... ' 6c> 

salaris van .... ' ..... , ..... , ............ 39. v (3) 
Secul1di·proff .. , benoeming van,., ........ ,. , ............ 58; 144 

Salaris vau ................. : .......... 59b; 145 . 
Sheboygan. rapport in zake ........ , . . . . . . . . .. . . . . . 80 

. Struis, Ds. A., brief van .' ... , .. , ..... , 103, Var. a, I, 

Stukken der Ref. Church, co.mm. voor .... , . . . . . . . . . . . . . 95 
rapport van .......................... , . 137 

Synodaal agendum, instructies voor ......... , ...... ~. .. 142' II 

S)~nodale Comm., benoeming van, ................. 142, I, n, b 3 
rapport van ...................... : ... Bijl. I; 1z4 

Synode, dankbet,uiging der .......... :... .............. 151 
Stated Ckrk der ... " } 42, ,1,. f\ 



tijdder zittingen van ...• ' .... '.,........ 7 
".,vergaderingen der volge'nde: ..... ,. ~ ... > 150 

'Aijze van'werken der:':- ... ' .... ,.,: ... ', .. ' ... 8;'17;'55 
Onderwijs, veideeling van .... ',' . ~ .. , ... ;. . . . . . . 40b 

CamtTI. vaor·· ............•..•••• ~ ..... ', 40b 
rapport der comm ..... .:,............ 44 

'.l'heoJ. School. aanslag voor ............. ':......... 47b 
achterstallige schuld der ............... 39. IV. 7a 
bijdragen vaor ... ' ....... : ..... ," . . . . .. . '39, IV, Ia 
collecte vaor ... · ........ ~ .... -.. ~ ..... ' ... 39. IV,S' 
lijst van ins¢brijving voor .............. ' 3'9'. )v, Ib 

, ,.onderwijzend personeel aan.. . . . . . . . . . 39 I 

reglement voor .... 0 •• oo'EijJ. XIII; 39 V 4; 63 (rl 
relatie der academy en. . .. . . .. .. . . . . . . . . 39 III 
rooster voor ... _ ................. -. .. .. . 47b 
versterking van het litter. dept. der. ...... 39. I (i) 
versterking van het theo1. dept. der. 0 • ·39. II (2. 3) 
Voorziening in de,behoeften der .......... - -39, IV 6 

'Traktementsverandering. tijd van .. 0 •• 0 0 0 0 39 V (2) 
Unl()llS, rapport over. . . . . . . " . . . . Bij1. XII, 100 

'beslnit der S) node daarover ~ 100 

missionaire . . . '. . . . . . . . ~ 39, II (I) 
• 0 ••••••• 0 • 0 •••• 0 • 103 

Van den Bosch. J. G .• Ao M .• Prof.. benoeming van 61 
salaris van. . . . . . . . 3-9. V 3 

Vander Wagen, examen van ........ Bijl. IV~- afd. v, 10 

Verta:alst.ero .0 0 • 0 •• 0 • • 'Eijl. IV, afd V. 9' 
V",ner. verzoek van. . . . . . . 29, I (5l 

beslnit in zake . 96 
Wachter. administratenr der .. 0 •• 132 (6) 

blijven in tegenwoordig formaat. '32 (r) 
Corom. van Toezicht voor. . . . . . 142, I, B, b5 
lees~eld der leeraars voor " 132 (4) , 
mededeeling vanhuwelijken' in 39, IV 2 

illed~werkers VOO!. • . • • . • 132 (3,) 
rapport'der comm van toezicht . 116 (I) 
redactie der . . . . . 132 (2) 
schrijven der leeraars in . I 32 (5~ . 
vergrooting der. . . '. . 132 
verslag der -Faculteit in . 39. -IV tl. 

WieJ.enl,a. 'Eo. Dr.. benoeming van. . . . . . . 0 • • 57. 59. 77 
afvaardiging van lnw.: . . . 29. I. (4) 

Wachter aan Inw.. . . . 39,lV·3 
Zendillgs~comm~, dassikale, kenllisgeving aan. ; 29, I' (3) 
Zp)1dagsplad. voorstel in zake. 0 0 • 0 .' 116 (I) 


	Title Page
	Acta der Synode van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Amerika. . . 1902 
	Bijlagen
	Bijlage I - Verslag van de Synod ale Commissie.
	Bijlage II - Rapport van het Curatorium der Theol. School.
	Bijlage III - Rapport van den Board der Inwendige Zending
	Bijlage IV - Rapport van den board der Heidenzending.
	Bijlage V - Rapport der Commissie van de Zending onder de Joden
	Bijlage VI - Verslag van de Emeriti Kas.
	Bijlage VII - Rapport der Commissie voor het fonds Kerkhulp
	Bijlage VIII - Verslag van den Syn. Penn. Rev. J. Noordewier, 1902.
	Bijlage IX - Verslag van den Deputaat naar de Generale Synode der Geref. Kerk in Amerika
	Bijlage X -Rev. Wm. H. Roberts, American Secretary Alliance Reformed Churches holding the Presbyterian System
	Bijlage XI - [Letter from the Geref. Kerken in Nederland ]
	Bijlage XII - Unions
	Bijlage XIII - Reglement voor de Theologische School
	Bijlage XIV - Reglement voor het Curatorium 
	Bijlage XV - Rules and Regulations Governing the Board of Heathen Missions [English - Dutch]

	Register (Index)

