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VERSLAG VAN DE WERKZAAMHEDEN DER 
DEPUTATEN BENOEMD OP DE SYNODE 

TE KAMPEN, JAN. 1889. 

HOOG EERWAARDE VERGADERING! 

Op de Synode te Kampen werd de Conceptacte, na belang-
rijke wijzigingen, vooral in zake de voortzetting der Doleantie 
en de Theol. School, aangenomen met 36 tegen 4 stemmen 
(art. 269 der Handel.). Er werd voorts besloten, om de Concept-
acte met de amendementen onzer Synode te zenden aan de 
Kerteraden der Christelijke Gereformeerde Gemeenten, en ze 
verzeld te doen gaan van eene duidelijke Memorie van Toe-
lichting. Tot uitvoering van dezen last werd eene Commissie 
benoemd, bestaande uit de HH. J. VAN ANDEL, H. BAVINCK, 
J. H. DONNER A. LITTOOIJ en M. NOORDTZIJ (secundi: J. HES-
SELS, J. NEDERHOED en D. K. WIELENGA.) Die toelichting moest 
vooral loopen over drie zaken: het Reglement, de voortzetting 
der Doleantie en de Theol. School (art. 282). En tevens werd 
de Commissie bevoegd verklaard, om eventueele mededeelingen 
van de Synode der Nederduitsche Gereformeerde Kerken of 
van hare Deputaten in ontvangst te nemen en ter kennis onzer 
Kerk te brengen (art. 283.) Een en ander werd door onze 
Synode aan de Nederduitsche Gereformeerde Kerken medege-
deeld (ib.) Onder datum van 23 Jan. 1889 ontvingen onze De-
putaten daarop een antwoord van de Synode der Nederduitsche 
Gereformeerde Kerken te Utrecht, dat door de bladen ter al-
gemeene kennis is gebracht. Daarin werd blijdschap betuigd 
over de eenheid, die in elf punten van de Conceptacte is ver-
kregen; werd meegedeeld dat Dr. VAN GOOR, Dr. VAN DEN BERGH, 
Dr. KUYPER, Dr. RUTGERS en Ds. SIKKEL tot deputaten waren aan-
gewezen, en werd hun last en macht breedvoerig omschreven. 
Dit stuk werd onzerzijds voor kennisgeving aangenomen. 

De deputaten onzerzijds vergaderden twee malen, 21 Febr. 
en 16 Mei 1889 te Utrecht, om aan den lapt der Synode uit-
voering te geven. Zij ontwierpen eene Memorie van Toelichting, 
en wonnen naar de opdracht der Synode de adviezen in van 
verschillende Rechtsgeleerden, die deze met de grootste welwil-
lendheid en geheel kosteloos, mondeling en schriftelijk verstrekten. 
Ook de Minister van Justitie ontving eene Commissie uit hun 
midden met de grootste vriendelijkheid. 

Door het inwinnen dezer adviezen werd echter de verschijning 
van de Memorie van Toelichting langen tijd vertraagd. Eerst 
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in het midden des jaars 1889 kon ze bij den uitgever D. DONNER 
te Leiden het licht zien. De ontvangst, die nu de Conceptacte 
in de gemeenten te beurt viel, was echter verre van gunstig. 
En ofschoon de deputaten geen enkel officieel bericht dienaan-
gaande ontvingen, en er geen twee provinciën waren die eene 
vervroegde Synode wenschte (art. 283 der Hand. Syn. Kampen), 
kon spoedig bemerkt worden, dat eene vereeniging op grond 
der Conceptacte niet slagen zou. 

In Juni 1890 kwam de Synode der Nederduitsche Gerefor-
meerde Kerken wederom te Leeuwarden saam. Ook zij had dien 
indruk ontvangen. En dato 26 Juni 1890 werd door die Synode 
aan onze deputaten een schrijven toegezonden, dat terstond in 
„De Bazuin" werd gepubliceerd. Ofschoon onbevoegd om met de 
deputaten der Nederduitsche Gereformeerde Kerken in nieuwe 
onderhandelingen te treden, meende onze Commissie toch ge-
machtigd te zijn tot het vragen van eenige nadere inlichtingen 
over het ontvangen schrijven. Ze deed dat bij brief van 15 Juli 
1890. Vanwege de ingevallen vacantie kwam eerst 10 Sept. 
1890 een antwoord in. Daaruit bleek, dat de bedoeling van de 
Synode der Nederduitsche Gereformeerde Kerken te Leeuwarden 
met haar schrijven deze was: dat de Conceptacte niet werd 
herroepen maar hunnerzijds steeds basis van onderhandeling 
mocht blijven; dat echter het min gunstig onthaal dier con-
ceptacte in de Christelijke Gereformeerde Kerk vermoeden deed, 
dat op dien grondslag de vereeniging niet zou worden ge-
troffen ; dat de Synode daarom nu aan de Kerkeraden der Christe-
lijke Gereformeerde Kerk een anderen voorslag deed, hierin 
bestaande, dat nu onzerzijds het initiatief zou worden genomen 
en een weg tot vereeniging zou worden voorgesteld alleen op 
deze voorwaarde, dat niets werd aangeboden wat in strijd was 
met belijdenis of kerkenorde. 

De inhoud van dit schrijven werd in „De Bazuin" van 24 Oct. 
1890 (n°. 43) medegedeeld, en nu werden tevens aan onze Kerkera-
den de 400 exemplaren verzonden, welke door de Synode der Neder-
duitsche Gereformeerde Kerken aan haar schrijven van 26 Juni 
waren toegevoegd. 

Hiermede waren de werkzaamheden van onze deputaten ge-
ëindigd. 

J. H. DONNER, Pres. 
J. VAN ANDEL. 
A. L1TTOOY. 
M. NOORDTZIJ. 
H. BAV1NCK, Scriba. 

 




