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De classis in de Nederlands-
Hervormde kerk 

Historisch overzicht (voornamelijk 
van 1816 tot 1880)

1
  

Ten tijde van de hervorming in de tweede helft 
van de 16e eeuw werden er vier 
kerkvergaderingen opgericht aan welke het 
bestuur over de Nederduitse gereformeerde 
kerk (hier gemakshalve met Nederlands 
hervormde kerk of hervormde kerk aangeduid) 
toekwam en die de geestelijke zowel als de 
materiële belangen der gemeenten kregen te 
behartigen. Overigens was de 
overheidsinvloed op het kerkbestuur groot. 

Kerkenraad 
In elke gemeente werd een kerkenraad 
gevormd. Deze bestond uit de predikanten, 
ouderlingen en diakenen van de gemeente.  
 
- Predikanten 
Wanneer men de universitaire graad van 
candidaat in de theologie had behaald en 
vervolgens het kerkelijk examen (het zgn. 
proponentsexamen) had afgelegd dan was 
men in de hoedanigheid van proponent of 
kandidaat ("sacri ministerii candidatus", 
"kandidaat tot de heilige dienst") beroepbaar 
als predikant. De kerkenraad nodigde dan 
namens de gemeente de proponent uit een 
bestaande vacature te komen vervullen. Ook 
kon deze een aanstelling als hulpprediker 
aanvaarden. Verder kon de kerkenraad een 
reeds in een andere gemeente in het ambt 
staande predikant beroepen. 
Waren er aan een gemeente een of meer 
predikanten verbonden (Gouda had er in de 
eerste helft van de 19e eeuw vier) dan was 
deze resp. een van hen ook voorzitter van de 
kerkenraad. 
De predikant kon wegens het bereiken van de 
leeftijdsgrens zijn ambt neerleggen. Van hem 
werd gezegd dat hij zijn emeritaat (= ambts–
rust) nam, of wel dat hij emeritus- (= rustend) 
predikant was. 
 
- Ouderlingen 
De ouderlingen hadden als leden van de 
kerkenraad naast de predikanten het opzicht 

over de gemeente, handhaafden de tucht en 
zagen toe op de leer. Tevens hadden ze een 
stem in de zaken die de diakenen aan de orde 
stelden. 
 
- Diakenen 
Na de reformatie was het belangrijkste 
aandeel in de zorg voor de armen aan de 
officiële gereformeerde (hervormde) kerk 
toegevallen. Het bestuursorgaan binnen de 
kerk dat de belangen van zowel de kerkelijke 
als ook van de algemene armen kreeg te 
behartigen was de diakonie. Begin 19e eeuw 
werden er plaatselijk van overheidswege 
openbare armbesturen ingesteld. Voortaan 
zouden die zorg dragen voor de algemene en 
niet-kerkelijke armen. 
De diakenen vergaderden afzonderlijk, maar 
stelden tal van kwesties ter verkrijging van 
advies, medewerking en/of goedkeuring in de 
kerkenraad aan de orde. 
 
- Organisatie kerkenraad Gouda 
De kerkenraad van Gouda bestond in de 
periode 1830-1850 uit vier predikanten, acht 
ouderlingen en acht diakenen. Hij had zelf, 
behoudens koninklijke goedkeuring, de 
benoeming van ouderlingen en diakenen, - nl. 
door coöptatie, d.w.z. de reeds aanwezige 
leden van het college kiezen zelf de nieuwe, - 
en de vervulling van vacaturen van 
predikanten in handen. Ouderlingen en 
diakenen werden voor twee jaar benoemd en 
elk jaar trad de helft af. 
De diakenen van Gouda hadden allen een 
vaste functie. Oudste in dienstjaren werd 
president. Verder bestond het college uit een 
secretaris, een boekhouder, twee opzichters 
der gebouwen en tevens tot 1840 ontvangers 
van huishuur, een ontvanger van huishuur na 
1840, een adjunct-secretaris tevens 
correspondent voor de buitenarmen, een 
passantmeester, een functie die in 1833 werd 
opgeheven, en een ontvanger van boeten, die 
krachtens een interne regeling aan de leden 
van het college konden worden opgelegd. 
 
Classis (en synoden) 
Verder kwamen op gezette tijden ouderlingen 
en predikanten uit de gemeenten binnen een 
classis (de provincies waren opgedeeld in 
ressorten of classes) in vergadering bijeen. 
Bovendien vergaderden jaarlijks ouderlingen 
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en predikanten uit de classis van een 
provincie in een particuliere of provinciale 
synode. Tenslotte werd in 1578 besloten om 
elke drie jaar een algemene vergadering van 
predikanten en ouderlingen uit de gehele 
hervormde kerk in de Verenigde Nederlanden 
bijeen te roepen, waaraan men de naam van 
nationale, landelijke of algemene synode gaf. 
Aan dit besluit heeft men echter maar enkele 
malen uitvoering kunnen geven.  
De laatste nationale synode onder de oude 
kerkordening (en na een periode van 30 jaar 
de eerste) werd in 1618 in Dordrecht 
gehouden. 
Het kerkbestuur op provinciaal niveau kwam 
tot 1816 toe aan de provinciale of particuliere 
synode. Deze kwam eenmaal in het jaar 
bijeen. Men besliste in classicale geschillen 
en men had de bevoegdheid predikanten en 
kerkeraadsleden af te zetten. Wegens 
financiële en politieke omstandigheden (de 
Franse overheersing) konden er vanaf 1809 
geen particuliere synodes meer gehouden 
worden. 

Na de Franse overheersing (1795-1813) vond 
onder gezag van de overheid een ingrijpende 
reorganisatie van het kerkbestuur plaats.  

In 1816 kreeg de reorganisatie van het 
kerkbestuur haar beslag en werd van 
overheidswege het Algemeen Reglement voor 
het bestuur der Hervormde kerk in het 
Koninkrijk der Nederlanden ingevoerd. 
Hierin werden de bevoegdheden van de 
verschillende bestuursorganen in algemene 
termen vastgelegd.  
Het hoogste bestuurlijk gezag binnen de 
hiërarchische bestuursorde kwam toe aan de 
koning. De overheid voorzag de predikanten 
na de Franse overheersing weer van een vast 
inkomen, waarmee de koning de Hervormde 
kerk na een periode van ontreddering nauw 
aan zich verbond en verplichtte. Voor alle 
besluiten van enig belang, zowel van de 
synode als van de provinciale en classicale 
besturen, was zijn goedkeuring vereist, c.q. de 
goedkeuring van het ministerie voor zaken der 
hervormde kerk en niet-roomskatholieke 
erediensten (kort: ministerie voor kerkzaken / 
van eredienst). In het bijzonder gold dit de 
invoering van de organieke reglementen, die 
na 1816 door de algemene synode werden 

opgesteld. Ook de kerkenraden behoefden in 
bepaalde gevallen koninklijke goedkeuring 
van de overheid. 

De particuliere of provinciale synoden zouden 
niet meer bijeenkomen, maar voortaan werd 
het bestuur op provinciaal niveau in handen 
gelegd van opnieuw een college van dagelijks 
bestuur, het zgn. provinciaal kerkbestuur. En 
tenslotte zou voortaan jaarlijks een algemene 
synode worden gehouden die het hoogste 
bestuurlijk gezag (echter onder dat van de 
koning) binnen de Nederlands hervormde kerk 
zou worden toebedacht. Hiervan was het 
orgaan voor dagelijks bestuur het college van 
synodale deputaten, later (1827): de 
Algemene Synodale Commissie. 

Het bestuur over de classis kwam vóór 1816 
toe aan de classicale vergadering. Voortaan 
nam een commissie van moderatoren 
(bestuurders), het zgn. classicaal bestuur, 
vrijwel alle bestuurlijke bevoegdheden van de 
vergadering over. 

Naast de vier boven genoemde 
bestuurscolleges werden er binnen de classes 
zgn. ringen gevormd, vergaderingen van 
uitsluitend predikanten, die geen bestuurlijke 
bevoegdheid hadden, geen kerkrechtelijke 
plaats hadden en dus ook geen vergade–
ringen waren in de zin van de meerdere 
vergaderingen (classes, synodes). Men kwam 
bijeen tot versterking van de onderlinge band. 

In 1840 werd de roep gehoord om herziening 
van de kerkelijke reglementen. De synode en 
de koning werden door verontruste 
predikanten aangeschreven in zgn. adressen. 
Men meende dat de kerk afweek van de 
Dordtse kerkerde en van de rechte leer. In 
1842 werd bij koninklijk besluit bepaald dat de 
kerken vrij waren om hun reglementen te 
veranderen. Hiermee kwam een einde aan de 
periode van staatsbevoogding. Onmiddellijk 
bereidde de synode een ingrijpende 
herziening van het algemeen reglement voor 
met het doel meer duidelijkheid te scheppen 
en strijdpunten uit de weg te ruimen. In 1852 
trad een nieuw algemeen reglement in 
werking en tot in de jaren '60 was men 
doende de organieke reglementen aan te 
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passen. De synode slaagde er echter niet in 
haar doel te bereiken. De reorganisatie van 
1816 was gericht geweest op bestuursorde, 
niet op handhaving van de rechte leer, en op 
dit punt bleef men ook in 1852 vaag. De 
hervormde kerk werd meer en meer een 
gemeenschap van modaliteiten. 

Overigens was de vernieuwing ook niet 
radicaal. Het besturenstelsel bleef 
gehandhaafd, maar er was sprake van een 
zekere democratisering.  
Het beroepen van predikanten en het 
benoemen van ouderlingen en diakenen was 
tot nu toe een zaak geweest van de 
kerkenraad. Nu werd dit recht gegeven aan de 
gemeente (art. 23 van het algemeen 
reglement). Men kon hieraan echter pas 
uitvoering geven toen in 1867 het 
desbetreffende organieke reglement kracht 
van wet kreeg. 

In de tijd van de 16e-eeuwse hervorming werd 
het beheer van een deel der godsdienstige 
bezittingen, te weten de zgn. geestelijke 
goederen, en de uitbetaling der predikants–
traktementen aan enkele zgn. geestelijke 
kantoren opgedragen. Naast de geestelijke 
goederen onderscheidde men ook klooster–
lijke en kerkelijke goederen. De opbrengsten 
van de kloosterlijke goederen kwamen 
onmiddellijk toe aan de overheid, die van de 
laatstgenoemde categorie werden aangewend 
ten behoeve van de kerkgebouwen, 
pastorieën en kosterswoningen. Deze 
kerkelijke goederen (vnl. landerijen) stonden 
onder beheer van kerkmeesters. 

In de Franse tijd werden alle goederen 
genaast en alle fondsen werden gestort in de 
aflossingskas van het rijk. Echter de 
kerkgebouwen werden in eigendom aan de 
kerkgenootschappen gegeven en in geringe 
mate zou de overheid nog aan de 
predikantstraktementen bijdragen. De 
gemeenten konden echter deze lasten 
(onderhoud gebouwen en levensonderhoud 
predikanten) niet of nauwelijks dragen en in 
veel hervormde pastorieën werd armoede 
geleden. 

Na de wisseling van de macht in 1814 werden 
voortaan de predikantstraktementen uit 's 
lands kas betaald. Dit was reeds de bedoeling 
geweest onder koning Lodewijk (1806-1810), 
maar toen ontbrak het de overheid aan 
middelen. De kerkelijke goederen werden 
echter niet teruggegeven. Koning Willem I (tot 
1815 niet "koning", maar "souverein vorst") 
beschikte erover ten bate van de kerken naar 
zijn goeddunken. Hij fungeerde als 
"opperkerkvoogd". Op plaatselijk niveau had 
de koning, c.q. het departement van 
eredienst, het beheer erover toevertrouwd aan 
kerkvoogdijen die onderworpen waren aan 
een provinciaal college van toezicht. Boven 
die tien colleges stond dan niet de synode, 
maar het ministerie: het beheer ging geheel 
buiten de kerkelijke bestuurscolleges om. 

 

Organisatie van de classis 

De predikanten, in principe elk vergezeld door 
een ouderling, van in elkaars nabijheid 
gelegen gemeenten vergaderden tot 1816 vier 
of vijf maal per jaar in classicaal verband om 
kerkelijke aangelegenheden te verhandelen 
en problemen op te lossen (de zgn. classis 
ordinaria). Men oefende toezicht uit op de 
kerkenraderi, besliste in kerkenraads–
geschillen en men had de bevoegdheid 
predikanten en kerkeraadsleden te schorsen. 
Daarnaast kon men in buitengewone zitting 
bijeenkomen (de zgn. classis extraordinaria). 
Bovendien werd een classicale vergadering in 
beperkte samenstelling belegd in geval een 
gemeente een proponent of predikant had 
beroepen, teneinde dit formeel af te handelen 
(de zgn. classis contracta).  
 
In de classicale vergadering hadden alle 
predikanten van de gemeenten binnen de 
classis zitting. Het aantal ouderlingen c.q. 
oud-ouderlingen was aanvankelijk kleiner dan 
dat van de predikanten, rond 1860 was dit 
ongeveer gelijk. De vergaderingen werden 
geleid door een praeses (voorzitter) en een 
assessor (iemand die de voorzitter terzijde 
staat). Een scriba (secretaris) notuleerde 
hetgeen op de vergadering werd verhandeld 
en hij verzorgde de correspondentie. Deze 
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drie leden vormden het moderamen en waren 
allen predikanten. Tot 1816 wees men telkens 
voor de volgende vergadering nieuwe 
moderatoren aan. 
 
Toen in 1816 deze taken werden 
overgenomen door het classicaal bestuur 
kwam de classicale vergadering nog eenmaal 
per jaar bijeen, en wel op de laatste 
woensdag in de maand juni. Zij hield zich toen 
in hoofdzaak nog met twee zaken bezig, 
namelijk het opmaken van nominaties voor de 
benoeming door de koning van de leden van 
het classicaal bestuur en het beheer over een 
weduwenfonds. In 1850 kreeg zij echter weer 
een nieuwe taakomschrijving en werden 
enkele leden van het classicaal bestuur door 
haar verkozen. 

Het classicaal bestuur vergaderde zes maal in 
het jaar. De praeses, de assessor en de 
scriba van het classicaal bestuur fungeerden 
ook als zodanig in de classicale vergadering. 
Verder waren drie of vier predikanten lid van 
het classicaal bestuur (gecommitteerd door de 
vergadering) en een oud-ouderling. 

Het classicaal bestuur bestond als commissie 
van moderatoren uit gemiddeld zes 
predikanten en één ouderling of oud-ouderling 
(de "classicale ouderling"). Drie predikanten 
fungeerden resp. als praeses, assessor en 
scriba. De overigen waren gewone leden 
("gecommitteerden"). Voor elk door de 
classicale vergadering genomineerd lid (de 
"primus") werd ook een plaatsvervanger (een 
"secundus") voorgedragen, dit met het oog op 
de mogelijkheid dat de eerstaangewezene 
verhinderd zou zijn zijn functie waar te nemen. 
Tot 1830 maakte men voor de primus en de 
secundus elk een afzonderlijk zestal op, 
daarna voor beiden tezamen één. Voor de 
praeses en de assessor maakte de classicale 
vergadering geen voordrachten op. In 
antwoord op een vraag van de classis Gouda 
besliste de synode in 1852 dat de ouderling of 
oud-ouderling die lid was van het classicaal 
bestuur niet tevens lid mocht zijn van de 
classicale vergadering. De praeses, de 
assessor en de scriba van het classicaal 
bestuur fungeerden ook als zodanig in de 
classicale vergadering. 

 

Synodes en provinciale kerkbesturen 
Het provinciaal kerkbestuur vergaderde drie 
maal in het jaar. Van elke classis was één 
predikant lid van dit college en elk lid 
fungeerde als praeses in zijn classicaal 
ressort, elk secundus-lid (plaatsvervangend 
lid) als assessor. Eén der leden werd tot 
president verkozen, een niet-lid tot secretaris. 
Deze laatste had overigens dezelfde rang en 
stem als de leden. Ook één ouderling of oud-
ouderling voor alle classes was lid van dit 
college. Allen werden benoemd voor een 
termijn van drie jaar. 
De vanaf 1816 jaarlijks gehouden algemene 
synode bestond uit tien predikanten, één uit 
elke provincie (waarbij Brabant en Limburg 
voor één telden) en één voor de Waalse 
kerken, benevens één ouderling of oud-
ouderling. Behalve deze twaalf leden werden 
er een secretaris, een quaestor, drie pre-
adviseurs (hoogleraren) en enkele 
commissarissen-politiek (o.a. het hoofd van 
het ministerie van eredienst en zijn secretaris) 
aangesteld. 

Vanaf 1850 was de functie van praeses van 
het classicaal ressort reglementair 
onverenigbaar met die van lid van het 
provinciaal kerkbestuur. Verder bepaalde de 
algemene synode van 1852 dat de classicale 
ouderling geen recht van zitting had in de 
classicale vergadering. 

Met de herziening van het algemeen 
reglement in 1852 werd het aantal 
ouderlingen in de verschillende 
bestuursorganen vergroot. 

 

Taken van de classis 

De classis had reeds vroeg een belangrijke 
functie in het kerkbestuur. Zij oefende toezicht 
uit op de kerkenraden, o.a. door middel van 
kerkvisitaties, zij besliste in kerkenraads–
geschillen en zij had de bevoegdheid om 
predikanten, kandidaten en kerkenraadsleden 
te schorsen. Zij moest beroepingen 
goedkeuren. Studenten en proponenten (c.q. 
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kandidaten) werden door haar preparatoir 
(voorbereidend) resp. peremptoir (beslissend, 
definitief) geëxamineerd. De kwesties die op 
de synode aan de orde kwamen werden 
behandeld, gedeputeerden werden 
aangewezen en geïnstrueerd (stemgedrag).  
Verder behartigde de classis de belangen der 
predikantsweduwen en werd jaarlijks door de 
quaestor viduarum/vidualis (penningmeester 
van de weduwenbeurs) rekening gedaan. Ook 
werd jaarlijks rekening gedaan van de 
classicale inkomsten en uitgaven. Tenslotte 
had de classicale vergadering een fonds voor 
liefdadigheid (het zgn. fonds charitatis) in 
beheer. 

In 1816 hield de classicale vergadering in 
kerkrechtelijke zin op een college van 
kerkbestuur te zijn en de meeste bestuurlijke 
bevoegdheden werden haar ontnomen. Deze 
werden goeddeels overgenomen door het 
classicaal bestuur. Het preparatoir en het 
peremptoir examen kwamen te vervallen. 
Daarvoor in de plaats kwam het 
proponentsexamen en dat werd een zaak van 
het provinciaal kerkbestuur. De classicale 
vergadering hield zich slechts nog bezig met 
het opstellen van nominaties voor de 
verkiezing van een scriba en van leden 
(gecommitteerden) van het classicaal bestuur. 
Zij stelde zestallen op, het provinciaal 
kerkbestuur maakte er drietallen van en de 
koning (c.q. het ministerie van eredienst) deed 
de uiteindelijke keus. Ook stelde het 
classicaal bestuur een zestal op voor de 
verkiezing door de koning van een lid van het 
provinciaal kerkbestuur en zijn secundus (c.q. 
van de praeses resp. assessor van het 
classicaal bestuur en van de classicale 
vergadering) en het provinciaal kerkbestuur 
maakte er weer een drietal van. De classicale 
moderatoren behartigden de belangen der 
predikantsweduwen en -wezen, echter de 
classicale vergadering (c.q. de leden van de 
weduwenbeurs) beschikte over het fonds en 
zij sloot de rekening. Zo had zij ook de andere 
fondsen in beheer en zij benoemde de 
verschillende quaestors. Het classicaal 
bestuur deed in de vergadering rapport van 
zijn werkzaamheden. Dit werd voor 
kennisgeving aangenomen. 

De wijzigingen die in 1852 in het algemeen 
reglement werden aangebracht hielden ook 
een beperkte bestuursreorganisatie in. De 
classicale vergadering kreeg enkele nieuwe 
werkzaamheden opgedragen. Zo zou zij 
voortaan zelf de leden van het classicaal 
bestuur en die van het provinciaal kerkbestuur 
kiezen. Tevens werd zij gekend in 
beleidskwesties van classicaal bestuur en 
synode. Zo kreeg zij inspraak in de aan te 
brengen wijzigingen in de organieke 
reglementen in de jaren '50 en '60. In verband 
met deze taakverruiming mocht de classicale 
vergadering zich verheugen in een grotere 
opkomst van leden. 

 

De classis Gouda (en 
Schoonhoven) 

Historisch overzicht en organisatie 

Sinds 1572 was er in Gouda een hervormde 
(Nederduits gereformeerde) gemeente. 
Aanvankelijk behoorde Gouda tot de classis 
Dordrecht, die in 1573 werd opgericht, maar in 
1578 werd de classis Gouda zelfstandig. Zij 
omvatte toen twaalf gemeenten.  
Een kleine handerd jaar later (1675) werd zij 
de classis van Gouda en Schoonhoven 
genoemd. Zij bestond toen uit 23 gemeenten 
en er waren drie districten gevormd, ook 
reeds ringen genoemd, t.w. Gouda, 
Schoonhoven en Vianen.  
Met de bestuursreorganisatie in 1816 werd de 
naam weer gewijzigd in classis Gouda. Zij 
omvatte toen 39 gemeenten (in 1861 kwam er 
nog één bij) en zij bestond uit vier ringen, t. w. 
Gouda, Schoonhoven, Vianen en Leerdam. 
Van regeringswege was hiermee het aan 
dassen verminderd. Dit met het oog op een 
doelmatiger functioneren. De ring van Gouda 
bestond naast Gouda zelf verder uit 
Moordrecht, Nieuwerkerk a/d IJssel, Reeuwijk, 
Sluipwijk, Waarder en Waddinxveen. 

Enkele gevoelige beleidskwesties 
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De zaak-Bussingh  
Begin 1795 begon dankzij de intocht van de 
Franse troepen de "Bataafse revolutie". De 
stadhouder week uit naar Engeland. De 
patriotten kregen de macht in handen. In 
Gouda werd de hervormde predikant ds. 
Bussingh wegens zijn oranjegezinde houding 
door het patriottische stadsbestuur uit het 
ambt gezet en uit de stad gebannen. De 
kerkenraad was door het ingrijpen van de 
municipaliteit ook patriottisch gezind.  
In 1801 was van de vijf predikanten die er in 
1795 waren alleen ds. De Visscher nog over. 
Nieuwe predikanten waren ds. Weldijk, ds. 
Krom, en ds. Van Meerten. De vijfde 
predikantsplaats was vacant en oud-
burgemeester mr. Metelerkamp en 850 leden 
zetten zich er voor in om ds. Bussingh die 
vacature te laten vervullen. De landsregering 
maakte de verbanning ongedaan en classis 
en synode trachtten nu ook verder eerherstel 
van ds. Bussingh te bewerkstelligen. De 
kerkenraad stelde zich echter onwelwillend 
op. Pas door bemiddeling van ds. Van 
Heusden Hilvarenbeek, een studievriend van 
ds. Bussingh) werd een compromis bereikt en 
10 mei 1802 werd ds. Bussingh in het ambt 
hersteld. Drie kerkenraadsleden, felle 
patriotten, die van geen verzoening wilden 
weten, namen ontslag. Metelerkamp en de 
zijnen wensten dat ook de kerkeraad weer 
vernieuwd werd. Op de synode werd dit door 
de Goudse afgevaardigden toegezegd. Het 
kwam er echter niet van.  

De evangelische gezangen  
In 1807 werd naast de psalmen een 
gezangbundel, die,door een synodale 
commissie was opgesteld, in gebruik 
genomen. De synoden waren er zeer mee 
ingenomen, maar tegen de verwachting in 
reageerden de gemeenten overwegend 
afwijzend. Men zag de gezangen in 
tegenstelling tot de psalmen als mensenwerk 
en men verzette zich tegen onrechtzinnigheid 
die erin zou voorkomen. Vooral in Zuid-
Holland was de onvrede groot en de classes 
kregen vergaande bevoegdheden om het 
gebruik van de gezangen af te dwingen. Ook 
de classis Gouda en Schoonhoven hield nauw 
toezicht en zij ging in enkele gevallen over tot 
tuchtmaatregelen. 

De predikantstraktementen  
De Franse tijd was een periode van 
economische teruggang. Er heerste armoede 
en velen leefden van de bedeling. De regering 
voerde bezuinigingen door die ook de 
predikanten troffen. De staat nam op zich om 
voor de predikantstraktementen te zorgen 
(1808), maar er waren onvoldoende middelen 
voor handen.Ook de classicale 
weduwenbeurzen en de diakonieën kwamen 
in ernstige liquiditeitsproblemen te verkeren. 
Een en ander riep spanningen op. De classis 
van Gouda en Schoonhoven wenste zich niet 
bij de feiten neer te leggen en maakte diverse 
instanties verwijten. Dit optreden bracht haar 
in conflict met andere classes (Delft en 
Delftland, Schieland). Pas in 1823 was de 
zaak afgehandeld. 

Het Pennsylvanisch fonds  
In 1806 wenste de synode tot opheffing van 
het Pennsylvanisch fonds te komen. Men 
stelde voor om reeds aan de classes 
uitgekeerde gelden aan het fonds terug te 
storten om daarna tot verdeling .over te gaan. 
De classis van Gouda en Schoonhoven was 
het met deze opzet niet eens. Aanvankelijk 
werd zij door de synode in het gelijk gesteld, 
maar in 1817 besliste de synode dat de 
classes geen aanspraak konden doen gelden 
op de verschillende fondsen. De classis 
Gouda berustte hierin. 

De weduwenbeurs  
In het kader van de reorganisatie van het 
kerkbestuur werd in 1819 een algemene 
(synodale) weduwenbeurs ingesteld. Zij had 
geen band met de in de meeste classes 
bestaande particuliere weduwenbeurzen. 
Deze waren uitsluitend een aangelegenheid 
van de leden der classis die er in deelnamen. 
Het classicaal bestuur behartigde de belangen 
van de beurs, maar had met de interne gang 
van zaken geen bemoeienis. Het stond ook 
ieder lid van de classis vrij om er in deel te 
nemen. Geleidelijk aan werd het wegens 
liquiditeitsproblemen noodzaak de beurs op te 
heffen. In de jaren '50 en daarna zochten 
classicaal bestuur en classicale vergadering 
samen een weg om tot opheffing van de beurs 
te komen. Maar in 1878 werd het 
principebesluit genomen om de 
weduwenbeurs van de voormalige classis 
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Gouda en Schoonhoven nieuw leven in te 
blazen en haar voor nieuwe leden open te 
stellen. 

De herziening der reglementen3  
Naar aanleiding van de wijzigingsvoorstellen 
van de synode betreffende de organieke 
reglementen, voortvloeiende uit de herziening 
van het algemeen reglement in 1852, vonden 
in de classicale vergadering dikwijls utivoerige 
discussies plaats. Niet zelden was men intern 
verdeeld, maar in enkele gevallen was er ook 
algemene onvrede met synodevoorstellen. Zo 
was landelijk op bestuurlijk niveau veel verzet 
tegen art. 23 van het herziene algemeen 
reglement. Door het verkiezen van een 
kiescollege werden de gemeenteleden nu 
betrokken bij benoemingen en beroepingen, 
terwijl dit voorheen een zaak was van de 
bestuurscolleges. De macht van deze 
colleges werd hiermee ingeperkt ten voordele 
van het meer orthodoxe kerkvolk. De 
invoering van het reglement dat de praktijk 
van de nieuwe verhoudingen die waren 
bepaald in art. 23 zou vastleggen liet 15 jaar 
op zich wachten. Ook de classis Gouda vroeg 
de synode herhaaldelijk en met algemene 
stemmen om dit artikel te schrappen en 
vervolgens, toen het organieke reglement in 
concept gereed was (1867), om dit geen 
kracht van wet te geven.  
Een heel gevoelige zaak was ook het punt 
van de "handhaving van de leer der 
Hervormde kerk" (art. 11 van het alg. 
reglement). De meer moderne predikanten 
streefden naar leervrijheid en er gingen in de 
jaren '60 en '70 steeds meer stemmen op om 
die woorden uit het reglement te schrappen. 
Hoewel dit niet gebeurde, zwakte de synode 
wel hun betekenis af. 

 

Notulen classicale 
vergaderingen Gouda (en 
Schoonhoven) 

Classisarchief 

Het 19e-eeuwse archief van de classis wordt 
gevormd door de acta (notulen) van de 
provinciale synode van Zuid-Holland en van 
de algemene synode; de acta van de 
classicale vergaderingen; de acta van het 
classicaal bestuur; de correspondentie; wetten 
en reglementen; protocollen en 
plakkaatboeken; een naamregister van de 
hervormde predikanten; diverse rekeningen 
en lijsten; handboeken en varia.  

Notulen van de classicale 
vergaderingen tot 1816 

Toen de classicale vergaderingen nog een 
belangrijke bestuursfunctie hadden werd er 
ook betrekkelijk uitvoerig genotuleerd. Alle 
bestuurskwesties werden aangetekend. 
Correspondentie werd meestal hetzij integraal 
hetzij in uittreksel ingelast. Een enkele maal 
wanneer een gevoelige zaak was opgelost 
werden de voorafgaande notulen betreffende 
die zaak onleesbaar gemaakt. Naast de 
gewone classicale vergaderingen zijn ook de 
zgn. classes contracta genotuleerd.  

Voorin resp. achterin het notulenboek treft 
men tweemaal een lijst van predikanten aan, 
een lijst van classicale archiefstukken en een 
lijst van effecten. 

Notulen van de classicale 
vergaderingen na 1816 

De classicale vergaderingen waren na 1816 
geen colleges van kerkelijk bestuur meer. 
Men nam wel kennis van de werkzaamheden 
van het classicaal bestuur, maar in de notulen 
volstond men met het noemen van dit feit. Wel 
werden uitvoerig de nominaties voor de 
verkiezing van scriba en leden van het 
classicaal bestuur aangetekend en vanaf 
1850 dan ook de verkiezingen alsmede de 
bespreking van de wijzigingsvoorstellen van 
de synode betreffende de diverse 
reglementen. Vanaf 1846 werd er geen 
administratief verslag meer gedaan van de 
weduwenbeurs. Wel wordt men daarna nog 
op de hoogte gehouden van de beleidsvoering 
inzake de beurs.  
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Analyses van de notulen van 
de classicale vergaderingen 
Gouda (en Schoonhoven) 

Integrale tekst 

Het notulenboek van de classicale 
vergaderingen van 1802 - 1880 is inv.nr. 10 
van het classisarchief.  
Tot 1828 werden de zaken berteffende de 
weduwenbeurs in de plenaire vergaderingen 
behandeld. Vanaf dat jaar vergaderden alleen 
belanghebbenden over de weduwenbeurs, 
nadat de algemene zaken waren afgehandeld. 
De notulen betreffende de weduwenbeurs 
werden als bijlage achter de notulen van de 
voltallige vergadering bijgeschreven (1828-
1830). In 1831 besloot men de algemene 
zaken van de classicale vergaderingen in het 
notulenboek van het classicaal bestuur aan te 
tekenen. Alleen de zaken betreffende de 
weduwenbeurs werden nog genotuleerd in het 
notulenregister van de classicale 
vergaderingen. Na 15 jaar (1846) kwam men 
terug op dit besluit en nam men alsnog de 
notulen van de algemene classicale 
vergaderingen van 1831 t/m 1841 in dit 
register op (blz. 408 e.v.). In 1849 zette men 
deze oorspronkelijke notulering pas weer 
voort. Zo is er dus een hiaat van 8 jaar wat 
betreft de algemene classicale zaken en een 
hiaat van 3 jaar voor wat betreft de 
weduwenbeurs. Vanaf 1849 vergaderde men 
ook niet meer apart over de weduwenbeurs.  
 

Analyses 

De notulen van de classicale vergaderingen 
zijn nader toegankelijk gemaakt door de 
navolgende analyses. Deze geven een 
samenvatting van de inhoud met een 
opsomming van de persoonsnamen 
(predikanten, ouderlingen, overige genoemde 
personen), geografische aanduidingen, 
handelingen en mededelingen (aantallen en 
bedragen zijn niet consequent opgenomen; 
men raadplege daartoe het origineel), 
alsmede de datering van de vergaderingen.  

De nummering van de vergaderingen valt 
samen met de datering. Wanneer het een 
classis contracta betreft staat dit erbij vermeld. 
De nummering van de agendapunten van de 
vergaderingen correspondeert met die in het 
origineel; foutieve nummering door de scriba 
is gecorrigeerd, maar wel tussen haakjes 
bijgevoegd. 

De namen van predikanten, ouderlingen en 
diakenen uit Gouda en de omliggende 
plaatsen (d.w.z. uit de ring van Gouda) zijn 
verwerkt in een lijst (in bijlage 2). 

 

 

 

 
 

Noten 

1. Zie voor algemeen-historische aspecten de literatuuropgave. Zie voor de gebruikte termen 
de woordenlijst in de bijlage. 

2. Zie: Hooijer, Kerkelijke wetten voor de hervormden in het Koninkrijk der Nederlanden, en: 
Van Loon, Het Algemeen Reglement van 1816. 

3. Zie: Rasker, De Nederlandse Hervormde kerk vanaf 1795, pp. 156-158 en 162-167. 
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Bijlage 1 

Verklarende woordenlijst 

actuarius classis kerkelijk administrateur in casu van de classis 

Afscheiding in 1834 en navolgende jaren scheidden zich groepen 
gemeenteleden van de Nederlands hervormde kerk af uit onvrede 
met de geest van vrijzinnigheid die er heerste; de bezwaarden 
keerden terug tot de oude belijdenisgeschriften (de drie Formulieren 
van Enigheid); een groot aantal afgescheidenen vormden naderhand 
de Chr. Gereformeerde kerk resp. de Gereformeerde kerken in 
Nederland of verenigden zich in 1907 in de Gereformeerde 
Gemeenten in Nederland en in Amerika 

akte van indemniteit zie: indemniteit 

algemene synodale 
commissie 

in 1827 ingesteld als college van dagelijks bestuur van de algemene 
synode 

Aschweiler fonds steunfonds van de Nederlandse Hervormde kerk voor een 
zustergemeente in Aschweiler (tegenwoordig Eschweiler (D)) 

assessor lid van een bestuurscollege of vergadering die de voorzitter 
(praeses) terzijde staat 

attest / attestatie (1) bewijs van lidmaatschap en goed gedrag in de Nederlandse 
Hervormde kerk, bij verhuizing door de kerkenraad afgegeven aan 
belijdende lidmaten (zie: belijdenis, lidmaat); (2) getuigschrift door 
catechiseermeester afgegeven aan hen die voornemens zijn voor de 
kerkenraad en de gemeente belijdenis des geloofs af te leggen; (3) 
verklaring van onbesproken levenswandel van een predikant die 
emeritaat neemt 

belijdenis des geloofs na een lange periode van catechetisch onderwijs verklaart men 
(meestal rond het twintigste levensjaar) eerst voor de kerkenraad 
(het zogenoemde aannemen als lidmaat en dan openlijk in de 
gemeente (het zogenoemde bevestigen) dat men de leerstellingen 
van het geloof erkent en belooft men een eerbaar leven te zullen 
leiden; men spreekt dan van belijdend lidmaat 

beroeping het beroepen; het namens de gemeente door de kerkenraad 
uitnodigen van een predikant of proponent om een bestaande 
vacature te komen vervullen; uiterlijk drie maanden na het begin van 
een vacature (dat is door dood, afscheid, afzetting of emeritaat) van 
een predikant) moet een beroep uitgebracht worden 

bidstond (prot.) buitengewone kerkdienst waarin voor een speciaal doel 
gebeden wordt 

Boekzaal "Boekzaal der Geleerde Wereld en Tijdschrift voor de Protestantse 
kerken in het Koninkrijk der Nederlanden"; een gedeelte van de 
Boekzaal was bestemd voor gewone kerkelijke berichten en 
kerknieuws 

kandidaat zie: proponent 

catechetisch onderwijs 
(catechisatie) 

godsdienstonderwijs aan de jeugd van de hervormde gemeenten 
voorafgaande aan het afleggen van de belijdenis des geloofs aan de 
hand van de Heidelbergse Catechismus, een leerboek in vragen en 
antwoorden, opgesteld in 1563 

catechiseermeester godsdienstonderwijzer die is benoemd door en onder toezicht staat 
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van de kerkenraad 

censura morum (Latijn) toezicht op de levenswandel van predikanten, ouderlingen, 
diakenen en gemeenteleden 

censuur onder censuur stellen, d.i.een afkeurend oordeel, een veroordeling 
uitspreken, een kerkelijke straf toepassen, t.w. de ontzegging van 
het gebruik van de sacramenten (doop en heilig avondmaal); een 
lidmaat wordt onder censuur gesteld in geval hij zich bij voortduring 
misdraagt in levenswandel 

classicaal bestuur bestuurscollege van een classis ingesteld in 1816 bestaande als 
commissie van moderatoren (zie: moderamen) uit een praeses 
(voorzitter), een assessor (iemand die de voorzitter terzijde staat), 
een scriba, enkele door de classicale vergadering afgevaardigde 
predikanten en een ouderling of oud-ouderling; de praeses, de 
assessor en de scriba fungeren ook als zodanig in de classicale 
vergadering; de praeses is lid van het provinciaal kerkbestuur, de 
assessor is zijn secundus (plaatsvervanger); het classicaal bestuur 
houdt toezicht op de kerkenraad (o.a. door middel van 
kerkvisitaties), het beslist in kerkenraadsgeschillen en het heeft de 
bevoegdheid predikanten, kandidaten en kerkenraadsleden te 
schorsen 

classicale vergadering alle predikanten en enkele ouderlingen uit de gemeenten binnen een 
classis kwamen voor 1816 vier maal, maar na de 
bestuursreorganisatie in dat jaar nog een maal per jaar in 
vergadering bijeen; de meeste bestuurlijke bevoegdheden waren 
toen de classicale vergadering ontnomen, deze kwamen toe aan het 
classicaal bestuur); zij hield zich alleen nog bezig met het opmaken 
van de nominaties voor het classicaal bestuur (benoemingen vonden 
plaats door de koning) en zij had het beheer over een 
weduwenfonds x) (zie verder de inleiding) 

classis bestuurlijke eenheid binnen de Nederlandse Hervormde kerk; enkele 
in elkaars nabijheid gelegen hervormde gemeenten vormen een 
ring; enkele ringen vormen een classis; een provincie is opgedeeld 
in enkele classen (Zuid-Holland telde er in 1816 zes); (zie ook: 
classicaal bestuur, classicale vergadering) 

classis contracta teneinde een beroeping af te handelen kwamen tot 1816 
afgevaardigden van een beperkt aantal gemeenten binnen een 
classis in vergadering bijeen (zie ook: classicale vergadering) 

classis extraordinaria tot 1816 kon de voltallige classicale vergadering in buitengewone 
zitting bijeen komen 

classis ordinaria de gewone classicale vergaderingen werden tot 1816 vier maal in 
het jaar gehouden, na 1816 een maal in het jaar 

classis synodalis (resp. ante- 
en post-synodalis) 

(tot 1816) classicale veragdering die zich bezig houdt met resp. de 
voorbereiding en de afhandeling van een synode 

collatie (recht van -) het recht om een ambt te begeven, inzake een geestelijke 
bediening; dit recht kon inzake beroepen predikanten voorbehouden 
zijn aan particulieren (m.n. ambachtsheren; afgeschaft 1922) of aan 
de staat (afgeschaft 1861) 

college van administratie 
over de goederen van de 
Vorst van Nassau 

zie literatuuropgave 

commissaris politiek (in het algemeen: waarnemer van de zijde van de overheid) hoge 
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ambtenaar van het ministerie van eredienst; wanneer het hoofd van 
het departement en diens secretaris verhinderd waren de synodale 
vergadering bij te wonen dan werd hun taak waargenomen door 
commissarissen-politiek 

confessionele vereniging een deel van de meer orthodoxe predikanten in de Hervormde kerk 
organiseerde zich in 1865 in de zogenoemde "Confessionele 
Vereniging"; men verklaarde onverkort te willen vasthouden aan de 
oude belijdenisgeschriften 

conversie verwisseling van een overheidsschuld in een schuld tegen lagere 
rente 

coöptatie het kiezen van nieuwe leden van een bestuur door de zittende leden 

dankstond predikdienst waarin door de gemeente aan God wordt dankgezegd 
voor bewezen weldaden 

diaken protestants kerkelijke bestuurder, belast met de armenzorg in de 
gemeente; lid van de kerkenraad 

diakonie protestants kerkelijk armbestuur (zie: kerkenraad) 

doop besprenging van het voorhoofd met water of onderdompeling; 
zinnebeeldige afwassing van erfzonde; sacrament (= gewijde 
handeling) waarmee in de Nederlands hervormde kerk het jonge 
kind wordt opgenomen als lid van de gemeente (zogenoemde 
dooplid; zie ook lidmaat); protestantse kerkgenootschappen 
beschouwen naast de doop alleen het heilig avondmaal als 
sacrament 

emeritaat ambtsrust; staat van een predikant die zijn ambt wegens het 
bereiken van de leeftijdsgrens heeft neergelegd 

emeritus (Latijn) rustend; zijn ambt wegens leeftijd neergelegd hebbend 
(gezegd van predikanten) 

examen tot 1816 wordt de aanstaande predikant twee examens afgenomen: 
het zogenoemde praeparatoir examen, waarna men als proponent 
voor een gemeente mag voorgaan en beroepbaar is, en het 
zogenoemde peremptoir examen, waarna men wordt bevestigd als 
predikant en ook de sacramenten (doop en heilig avondmaal) mag 
bedienen; beide examens worden in een classis contracta 
afgenomen; na 1816 wordt de student theologie die tot het 
predikambt wil worden toegelaten door het provinciaal kerkbestuur 
een kerkelijk examen afgenomen (het proponentsexamen); de 
kandidaat (sacri ministerii kandidatus) is dan beroepbaar als 
predikant 

floreenplichtige floreengeld: benaming voor verponding (onroerend goed / 
grondbelasting) in Friesland 

geestelijk kantoor ten tijde van de hervorming werden de geestelijke goederen van de 
rooms-katholieken onder beheer van een zogenoemde geestelijk 
kantoor gegeven; hieruit verkregen de predikanten tot de Franse tijd 
hun salaris; daarna werd deze taak overgenomen door de overheid 
(zie verder de inleiding) 

gouverneur generaal Lebrun; zie literatuuropgave 

heilig avondmaal in protestantse kerken: gedachtenismaaltijd, ingesteld door Christus 
kort voor zijn kruisiging; enkele malen in het jaar wordt in de 
gemeente een maaltijd van brood en wijn gebruikt, waarmee wordt 
herdacht hoe Christus met Zijn dood voor de gelovigen verlossing 
van zonden en lijden in het toekomende leven heeft verworven 
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heilige geestgoederen bezittingen van de plaatselijke burgerlijke (i.t.t. kerkelijke) instelling 
van armenzorg (armbestuur) in de middeleeuwen en daarna 

hulpprediker kandidaten of proponenten konden een benoeming als hulpprediker 
aanvaarden; men onderscheidt vaste en tijdelijke hulppredikers; men 
kon als zodanig in dienst treden in geval van ziekte of ouderdom van 
een predikant en in vacante gemeenten 

indemniteit (akte van -) garantieverklaring van gemeentebestuur of kerkelijk (arm)bestuur 
van de plaats van herkomst, waarbij het gemeente- of kerkbestuur 
stuur in de plaats van vestiging wordt gevrijwaard van de kosten van 
ondersteuning in geval van onverhoopte armlastigheid van de 
betrokken persoon c.q. het betrokken gezin; als zodanig gebruikt tot 
1818 toen een nieuwe wetgeving van kracht werd; nadien nog wel 
gebruikt als legitimatiebewijs 

intendant generaal zie literatuuropgave 

keizer zie literatuuropgave 

keizerin zie literatuuropgave 

kerkelijk plakkaatboek in boekvorm uitgegeven kerkelijke verordeningen, wetten, open 
brieven, enz. 

kerkenraad laagste bestuurscollege binnen de Hervormde kerk, belast met het 
opzicht over de gemeente, handhaven van de tucht, toezicht op de 
leer en zorg voor de armen; de kerkenraad staat zelf onder toezicht 
van de classicale vergadering (tot 1816) resp. van het classicaal 
bestuur (na 1816) 

kerkmeester plaatselijk beheerder van de kerkelijke goederen, waarvan de 
opbrengsten werden aangewend ten behoeve van het onderhoud 
van de kerkgebouwen, pastorieën en kosterswoningen; zo genoemd 
tot 1816, daarna kerkvoogd; het beheer van de kerkelijke goederen 
was een zaak van de overheid en stond los van het kerkbestuur 

kerkvisitatie jaarlijks onderzoek naar de handel en wandel van de 
kerkenraadsleden vanwege het classicaal bestuur; dit geschiedt 
schriftelijk, maar een maal in de drie jaar worden kerkvisitatoren 
(twee predikanten uit het classicaal bestuur) aangewezen die de 
kerkenraad persoonlijk bezoeken; bij die gelegenheid worden ook de 
boeken gecontroleerd 

kerkvisitator zie: kerkvisitatie 

kerkvoogd, kerkvoogden 
(college van -) 

kerkelijk college belast met het beheer van de kerkelijke goederen; 
(zie verder: kerkmeester) 

kerspel met betrekking tot grote stadsgemeenten: het herderlijk ambtsgebied 
van de predikant van een van de stadskerken 

kinder-, school- en 
akademiegelden 

overheidstoelagen voor predikanten met kinderen, resp. 
schoolgaande, resp. studerende kinderen 

koning zie literatuuropgave 

kwartierdrost zie literatuuropgave 

landdrost zie literatuuropgave 

lidmaat de kinderen van de gemeenteleden worden in hun jeugd gedoopt 
(zie: doop); als dooplid heeft men nog geen kerkelijke rechten; na 
een periode van catechetisch onderwijs doet men meestal rond het 
twintigste levensjaar belijdenis des geloofs en dan wordt gesproken 
van (belijdend) lidmaat; daarmee ontvangt men o.a. het recht 
gebruik te maken van de sacramenten (doop en heilig avondmaal) 
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losmaking (demissie) in geval een predikant naar een andere gemeente vertrekt, die ook 
onder een andere classis ressorteert, dan worden vanwege het 
classicaal bestuur de banden met de gemeente en de classis die hij 
verlaat formeel verbroken; verlaat hij niet de classis dan wordt hij 
alleen van de gemeente losgemaakt 

ministerie van eredienst in 1808 werd "het ministerie voor de zaken van de hervormde en 
andere erediensten behalve die der rooms-katholieken" opgericht; 
dit ministerie bereidde de kerkelijke bestuursreorganisatie van 1816 
voor en had namens de koning lange tijd belangrijke invloed op het 
kerkbestuur; in 1870 werd het opgeheven 

moderamen commissie van bestuurders (moderatoren), dagelijks bestuur 

onderprefect zie literatuuropgave 

oortjesgeld een zeker percentage van de belastingpacht, namelijk een oortje 
(1/4 stuiver) voor iedere gulden, kwam toe aan de burgerlijke 
armenmeesters of soms ook aan de diakenen (16e eeuw en later) 

ouderling benaming van die leden van de gemeente, die als leden van de 
kerkenraad naast de predikanten het opzicht hebben over de 
gemeente, de tucht handhaven en toezien op de leer; tot 1867 door 
coöptatie tot hun ambt verkozen, daarna door de gemeente 

Pennsylvanisch fonds steunfonds van de Hervormde kerk voor een zustergemeente in 
Pennsylvania (USA) 

peremptoir examen zie: examen 

praeparatoir examen zie: examen 

praeses voorzitter van een vergadering, i.c. van de classicale vergadering; 
een van de moderatoren van de classis (zie: moderamen) 

prins algemeen (stadhouder 
van de keizer) 

gouverneur generaal; zie aldaar 

prins gouverneur generaal zie: gouverneur generaal 

proponent ook: kandidaat; theoloog die ten minste de universitaire graad van 
kandidaat heeft en die, na het afleggen van een kerkelijk examen 
(het zogenoemde proponentsexamen), als predikant beroepbaar is; 
hij heeft dan de naam "kandidaat tot de heilige dienst" ("sacri 
ministerii candidatus") of proponent; deze kandidaten of 
proponenten konden ook een benoeming als hulpprediker 
aanvaarden 

proponentsexamen zie: examen 

provinciaal college van in 1816 wordt het bestuur van de financiële toezicht administratie in 
elke gemeente aan kerkvoogden x) opgedragen; zij staan onder 
toezicht van een provinciaal college; dit bestaat uit negen leden, die 
allen lid moeten zijn van de Hervormde kerk, t.w. de gouverneur van 
de provincie, twee leden van gedeputeerde staten, twee leden van 
het provinciaal kerkbestuur en vier notabelen 

provinciaal kerkbestuur college van dagelijks bestuur in een provincie, bestaande uit 
predikanten van de classes, een voor elke classis en voor een van 
de classes een ouderling (Zuid-Holland telde zes classes); het 
provinciaal kerkbestuur beslist in classicale geschillen, heeft de 
bevoegdheid predikanten, kandidaten en kerkenraadsleden af te 
zetten (dezen kunnen bij de synode in beroep gaan) en het kan 
reglementen ontwerpen op het kerkbestuur in zijn provincie, mits in 
overeenstemming met de algemene verordeningen 

quaestor penningmeester 
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quaestor viduarum/vidualis penningmeester van de weduwenbeurs 

recht van collatie zie: collatie 

referenda synodalia synodestukken; zie: responsa synodalia 

responsa synodalia aan de hand van de referenda synodalia worden door de classicale 
afgevaardigden ter synode de antwoorden (responsa) en 
standpunten van de classis inzake de verschillende kwesties die op 
de synode aan de orde zullen komen opgesteld 

ring (-vergadering)  een beperkt aantal hervormde gemeenten in elkaars nabijheid 
vormen een ring, enkele ringen vormen een classis; een vergadering 
van predikanten zonder enige bevoegdheid van kerkelijk bestuur; 
men kwam bijeen ter onderlinge opscherping en ter versterking van 
de band van de broederlijke liefde en men regelde de vervulling van 
vacature- en liefdebeurten door predikanten binnen de ring; jaarlijks 
deed men verslag aan het classicaal bestuur 

sacrament (bij de hervormden) elk van de kerkelijke gewijde handelingen, die 
als instellingen van Christus worden beschouwd, nl. doop en heilig 
avondmaal 

seriba secretaris (schrijver); lid van het kerkelijk college, i.c. classicale 
vergadering en classicaal bestuur, dat verslag maakt van hetgeen 
dat in de vergadering wordt behandeld (notulering) en de zorg heeft 
over de correspondentie 

souverein vorst zie literatuuropgave 

stadhouder van de keizer gouverneur generaal; zie aldaar 

synodale classis zie: classis synodalis 

synode (algemene, 
nationale, landelijke) 

kerkvergadering met van alle bestuursorganen binnen de 
Nederlandse Hervormde kerk het hoogste bestuurlijk gezag; na 
1816: elk provinciaal kerkbestuur benoemt een lid voor de jaarlijks te 
houden bijeenkomst; verder zijn een ouderling of oud-ouderling en 
drie hoogleraren lid; de algemene synode beslist in geschillen in of 
tussen provinciale kerkbesturen en ontwerpt algemene kerkelijke 
reglementen en verordeningen, waarover dan goedkeuring van de 
koning is vereist; voor 1816 sprak men van nationale synode; in 
1618-1619 is in Dordrecht de laatste nationale synode onder de 
oude kerkordening gehouden 

synode (particuliere, 
provinciale) 

tot 1816 lag het bestuurlijk gezag van de Hervormde kerk op 
provinciaal niveau in handen van de provinciale of particuliere 
synoden; vanaf dat jaar worden deze vergaderingen niet meer 
bijeengeroepen, maar is hun taak overgenomen door de provinciale 
kerkbesturen 

tucht de levenswandel van de leden van de Hervormde kerk is gebonden 
aan regels; wanneer iemand zich bij voortduring misdraagt dan 
worden er strafmaatregelen genomen; (zie: censuur) 

Waalse kerk tot de Nederlands Hervormde kerk behoort ook de Waalse 
Hervormde kerk; deze is begrepen onder het algemeen kerkbestuur, 
maar de Waalse gemeenten onderhouden ook afzonderlijke 
verbintenissen en betrekkingen met elkaar vanwege financiële 
belangen en verschil in taal 

weduwenbeurs fonds voor predikantsweduwen en -wezen 

 
 



 
 

Classis Gouda 1802 – 1880 
 
Naamlijst van afgevaardigden 
 

Aanduiding ambt: p = prdikant, o = ouderling, d = diaken 
 
 

J.C. van Aalst Ouderkerk a/d IJssel o 1840 

A.C. van Aalst (Aelst) Ouderkerk a/d IJssel o 1840-1855 

NN Adriani Waddinxveen p 1850-1852 

Gerard Alting Böske Waddinxveen p 1840-1847 

NN van Amerom Gouda p 1864-1878 

C. van den Arend Waddinxveen o 1850-1857 

Dirk Bak Stolwijk d 1815 

NN Bax Sluipwijk p 1871 

NN Bekenkamp Nieuwerkerk a/d IJssel o 1857 

Johannes Bekking Ouderkerk a/d IJssel p 1802-1808 

NN Beman Sluipwijk p 1849-1851 

A.L.J. Bendt Gouda o 1853-1854 

Jacob van Bentum Gouda d 1824 

Jacob van Bentum Gouda o 1835-1845 

NN van Berensteyn Gouda d 1831 

NN Bloemers Gouda p 1871 

NN Blok Gouda o 1821 

Benjamin Bloot Moordrecht o 1802 

Jacobus Bode Gouda o 1845-1847 

NN Bode Gouda d 1830 

J.W.A. Boers Stolwijk p 1851-1878 

NN van Bommel Gouda o 1830-1832 

Abraham ten Bosch Waarder p 1838-1858 

Frans Bovene Gouda d 1840-1847 

Johannes Bovene Gouda o 1845-1847 

Johannes van Bovene Gouda d 1824-1843 

NN Braggaar Gouda d 1832 

Johannes Brakel Gouda d 1836-1849 

NN Brakel Gouda o 1829-1831 

NN Bredius Ouderkerk a/d IJssel o 1837 

Jan Broedelet Gouda p 1846-1878 

Hermanus Bron Gouda o 1831-1833 

Johannes Gijsbertus Brouwer Nijhoff Gouda d 1847-1850 

NN Brouwer Toorenbergen Sluipwijk p 1853-1855 

Guilleaume Jacques ten Brummeler Gouda o 1828-1838 

Hermanus Cornelis Lammertz Bueren Gouda d 1824 

Johannes Wilhelmus Bussingh Gouda p 1802-1825 

NN Buyzen Reeuwijk o 1856 

Cornelis Cosijn Gouda d 1833-1841 
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Cornelis Cosijn Gouda o 1846-1848 

F. Cramer Gouda o 1815 

Willem Dekker Stolwijk d 1815 

Elbertus van Deth Gouda o 1830-1840 

Lubbertus van Deth Gouda o 1804-1807 

NN van Deth Gouda o 1817-1820 

J.J.W. Diemont Haastrecht p 1828-1870 

J. van Doesburg Ouderkerk a/d IJssel o 1834 

mr. Arend van Dongen Bolding Gouda o 1835-1841 

Jacobus Eliza van Dongen Bolding Gouda o 1833-1839 

J.C. van Doorne Reeuwijk p 1816 

Willem Gerrit van Doorne Gouda p 1815-1816 

Alexander Dortland Gouda d 1843-1849 

Jan Drooglever Gouda o 1802-1805 

NN Drooglever Gouda o 1817 

W.J. Drooglever Fortuyn Gouda d 1831 

Willem Jacobus Drooglever Fortuyn Gouda d 1836-1842 

C. Drost Haastrecht o 1825 

Damn Drost Haastrecht o 1821-1831 

Gerrit van Ek Stolwijk o 1815 

H. Ellerman Gouda o 1853-1854 

M. van Erkel Nieuwerkerk a/d IJssel o 1852-1855 

Abraham Everaars Stolwijk p 1813-1814 

NN Exalto Moordrecht o 1851 

Maarten van Eyk Gouda o 1842-1844 

NN Francken Waddinxveen p 1849 

NN François Moordrecht o 1819 

A.J. Gabrij Gouda o 1853-1854 

Anthony Jacob Gabrij Gouda d 1839-1841 

Balthazar Jan Gabrij Gouda o 1829-1839 

NN Gabrij (?) Gouda p 1817-1818 

NN Gastman Gouda o 1861-1862 

Pieter Goedewagen Gouda d 1850 

Cornelis Johannes Grendel Gouda d 1824 

François Grendel Gouda d 1831-1833 

François Grendel Gouda o 1835-1852 

NN van Griethuijzen Waddinxveen p 1853-1857 

C.D. Grijns Gouda o 1880 

Joan Groen van Prinsterer Stolwijk p 1802-1812 

H. Groeneveld Sluipwijk p 1878 

Nicolaas Grootendorst Gouda o 1831-1843 

Jacobus Grotendorst Gouda d 1832 

NN ter Haar Romeny Gouda p 1852-1856 

NN van Hal Gouda o 1802 

NN van den Ham Nieuwerkerk a/d IJssel o 1853 

Jan Willem Haverkamp Begemann Gouda p 1849-1880 

Hubertus de Heer Haastrecht p 1802-1816 

NN Herfst Waddinxveen o 1853 
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NN Herwaarden Sluipwijk p 1844-1846 

David van Heyst Gouda p 1831-1836 

Johannes Christoforus Himmelman Moordrecht p 1823-1841 

NN Himmelman Moordrecht p 1823-1840 

B. Hoefhamer Gouda d 1832-1833 

Hendrik Hoefhamer Gouda o 1834-1852 

jhr. Gijsbertus van Hofwegen Gouda d 1836-1842 

K. den Hollander Ouderkerk a/d IJssel o 1854 

W.A. Holsteyn Nieuwerkerk a/d IJssel p 1827-1857 

Pieter Hoogland Gouda d 1841-1848 

NN van Ingen Ouderkerk a/d IJssel o 1823 

Andrinus Antonie Gijsbert van Iterson Gouda d 1831-1832 

Abraham de Jaager (Jager) Gouda o 1845-1851 

M.A. Jentink Ouderkerk a/d IJssel p 1825-1831 

G.J. de Jong Gouda o 1855 

NN de Jong Ouderkerk a/d IJssel o 1833 

P. de Jong Gouda o 1838 

J. de Jongh Moordrecht o 1850 

NN de Jongh Ouderkerk a/d IJssel o 1826 

'NN Kamphuyzen Gouda o 1881 

Jacobus Johannes Keller Gouda o 1840-1855 

Johannes Jacobus Keller Gouda d 1832-1836 

NN van Kesteren Gouda o 1853 

NN Kits van Heyningen Ouderkerk a/d IJssel p 1853-1854 

Eldert Kleinenburg Gouda o 1834-1844 

C. Klinkenberg Waarder p 1816-1837 

Martinus Hendrik Kluitman Gouda o 1846-1878 

Martinus Hendrikus Kluitman Gouda d 1837-1845 

Cornelis Knaap Gouda d 1832-1847 

Cornelis Knaap Gouda o 1848-1881 

Philippus Knox Gouda o 1822-1837 

NN Kolff Ouderkerk a/d IJssel p 1856-1857 

W.H. Kolff Gouda d 1815 

Willem Hendrik Kolff Gouda o 1828-1857 

NN de Koning Ouderkerk a/d IJssel o 1836 

Abraham Koorevaar Gouda d 1831-1844 

NN Koorevaar Gouda o 1856 

Abraham Martinus Koot Gouda d 1843-1850 

Arij Koot Gouda o 1832-1841 

Arie Koot Jzn Gouda d 1847-1850 

NN Koppenol Gouda o 1856-1857 

Hermanus Kortenoever Gouda o 1842-1844 

Pieter Korver Gouda d 1838-1847 

G. Kraan Reeuwijk o 1850-1853 

Cornelis Catharinus Krom Gouda d 1824-1835 

Cornelis Catharinus Krom Gouda o 1840-1848 

Joh. Herm. Krom Gouda p 1802-1828 

NN Kuipéri Waarder p 1879-1880 
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Boudewijn van der Laan Moordrecht o 1810 

Dan. van der Laar Gouda d 1833-1841 

NN van Lakerveld Moordrecht o 1853 

Willem Daniel de Lange Gouda d 1835-1837 

Willem Daniel de Lange Gouda o 1841-1843 

E.C. Langerak Ouderkerk a/d IJssel o 1853-1880 

Jac. la Lau Stolwijk p 1818-1849 

Johannes la Lau Gouda p 1825-1848 

G. van der Leck Moordrecht o 1856 

A. Ledeboer Haastrecht p 1802-1808 

Klaas van der Lee Ouderkerk a/d IJssel o 1806 

Hendrik Matthijs van Loon Moordrecht p 1842-1879 

NN van Loon Moordrecht p 1849-1879 

NN Lorentz Ouderkerk a/d IJssel p 1832-1845 

NN Luttenberg Waddinxveen p 1871-1878 

NN Maekenstein Haastrecht p 1871 

mr. Gijsbertus Petrus Mariens Gouda d 1832-1840 

mr. Gijsbert Petrus Martens Gouda o 1841-1843 

Jacob Maurer Gouda d 1843-1845 

Jacques Anne François van der Meer van 
Kuffeler 

Gouda o 1824-1837 

Hendrik van Meerten Gouda p 1802-1829 

A. Mijnlief Nieuwerkerk a/d IJssel o 1839 

Jacobus Moerkerken van der Meulen Gouda d 1840-1842 

Jacobus Moerkerken van der Meulen Gouda o 1847-1852 

J. Montijn Ouderkerk a/d IJssel o 1821-1839 

E.L. N1elsen Ouderkerk a/d IJssel o 1851-1853 

Adrianus Johannes Nicola Gouda d 1824 

E.L. Nielsen Ouderkerk a/d IJssel o 1850-1852 

Jacob Louis Nijhoff Gouda p 1817-1844 

Adam Philippus Winand Noordink Stolwijk p 1815-1816 

Andreas van Oosterhout Hess Gouda d 1824-1832 

Jacob van Oostveen Nieuwerkerk a/d IJssel p 1802-1826 

L. Overman Waarder p 1860-1874 

A. van Piper Sluipwijk p 1856-1857 

Jacobus Abraham Poel Gouda d 1837-1839 

NN Potuit Waddinxveen o 1830 

J.S. Praag Ouderkerk a/d IJssel o 1850-1871 

Gerrit Prince Gouda d 1834-1836 

Jan Prince Gouda o 1836-1843 

Aris Prins Gouda d 1841-1848 

Aris Prins Gouda o 1849-1857 

W. van Reeuwijk Nieuwerkerk a/d IJssel o 1850-1851 

Johannis Adrianus Remij Gouda d 1831-1837 

M.L. Reyerkerk Reeuwijk p 1829-1838 

NN van Rhijn van Alkemade Gouda o 1824-1825 

Jacobus Roeloffs Ouderkerk a/d IJssel p 1802-1825 

W. van der Roest Ouderkerk a/d IJssel o 1827 
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NN Roijaards Gouda o 1862-1874 

Hendrik Johannes Romenij Moordrecht p 1820-1822  

Matthias Johannes Romer Ouderkerk a/d IJssel p 1809-1821 

dr. Jac. Gerh Rooseboom Gouda d 1835-1837 

dr. Jacob Gerhard Rooseboom Gouda o 1847-1849 

J.J. Roozeboom Gouda p 1828-1831 

J.J. Roozeboom Waddinxveen p 1824-1829 

NN de Ruiter Gouda o 1871-1880 

NN Rutgers van der Loef Haastrecht p 1878 

Antoine Auguste de Salengre Gouda o 1840-1852 

Cornelis Schriek Gouda d 1848 

Thomas van Schuylenburgh Sluipwijk p 1816-1836 

Leendert Slobbe Gouda o 1808 

H. Smits Jzn Gouda o 1819-1829 

J.J. Snel Moordrecht o 1852 

J.J. Snertzel Ouderkerk a/d IJssel o 1850 

Hendrik Snip Moordrecht d 1802 

H.J. Spijker Waddinxveen p 1829-1831 

NN van der Steen Nieuwerkerk a/d IJssel p 1871 

G. Steenhoff Ouderkerk a/d IJssel p 1826 

Jan Sterk Moordrecht p 1803-1819 

Lambertus Stoelendrager Haastrecht o 1803 

NN Stoffels Reeuwijk p 1878 

Dieter Stomman Gouda o 1802-1803 

Wilhelmus Brand van Straten Gouda d 1848 

Hermanus Tekkelenburg Gouda d 1833-1835 

Jan Frederik Tekkelenburg Gouda o 1831-1833 

Johannes Leonardus Terwe(n) Gouda d 1848 

jhr. NN van Teylingen Gouda o 1820-1823 

NN Theesing Zevenhuizen p 1845 

NN Thieme van Eldik Waddinxveen p 1832-1840 

H.J. Tol Ouderkerk a/d IJssel p 1822-1824 

Gerrit Uitenbroek Stolwijk o 1815 

J. Verburg Moordrecht o 1855 

Johannes Berghardus Verhaege Gouda o 1843-1845 

K. (of H.?) Vermeer Ouderkerk a/d IJssel o 1831-1833 

Everdt Verschoor Gouda d 1824 

Evert Verschoor Gouda d 1834-1836 

Evert Verschoor Gouda o 1838-1845 

Johannes Vinke Gouda d 1837-1844 

Jacobus de Visscher Gouda p 1802-1820 

Frederik van der Vliet Gouda p 1840-1845 

Frederik van der Vliet Reeuwijk p 1845-1871 

Roelof Vogelensank Gouda d 1836-1848 

Gerrit de Vooijs Gouda o 1833-1839 

Pieter van Voorthuyzen Gouda o 1848-1850 

Gerrit Nicolaas de Vooys Gouda d 1847 

M.A.G. Vorstman Gouda p 1840-1857 
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Marius Antony Gijsbertus Vorstman Gouda p 1837-1869 

H. de Vries Ouderkerk a/d IJssel p 1849-1850 

NN van Walsem Reeuwijk p 1838-1845 

Gerardus van Warmelo Gouda p 1830-1850 

Jacobus Gerrit Hillebrand Washington Gouda o 1835-1849 

E.S. Weesel Reeuwijk p 1819-1829 

Jacobus Weldijk Gouda p 1802-1815 

Marinus van Werkhoven Nieuwerkerk a/d IJssel o 1807 

Salomon Adriaan van der Werve Gouda o 1844-1846 

J.A. Wiedeman Waddinxveen p 1816-1823 

Dirk van Wijk Gouda d 1845-1849 

Hermannus Wijkman(s) Gouda o 1803 

G. van Wijngaarden Ouderkerk a/d IJssel o 1835 

NN van Wijngaarden Sluipwijk p 1837-1842 

NN Willet Gouda o 1830-1832 

G. van der Zwalm Gouda o 1880-1881 

 



 

 

Classis Gouda 1802 - 1880 

Afgevaardigden per gemeente 

--- alfabetisch per ambt --- 

p = predikant 
o = ouderling 
d = diaken 
 

Gouda 
p NN van Amerom 1864-1878 

p NN Bloemers 1871 

p Jan Broedelet 1846-1878 

p Johannes Wilhelmus Bussingh 1802-1825 

p Willem Gerrit van Doorne 1815-1816 

p NN Gabrij (?) 1817-1818 

p NN ter Haar Romeny 1852-1856 

p Jan Willem Haverkamp Begemann 1849-1880 

p David van Heyst 1831-1836 

p Joh. Herm. Krom 1802-1828 

p Johannes la Lau 1825-1848 

p Hendrik van Meerten 1802-1829 

p Jacob Louis Nijhoff 1817-1844 

p J.J. Roozeboom 1828-1831 

p Jacobus de Visscher 1802-1820 

p Frederik van der Vliet 1840-1845 

p M.A.G. Vorstman 1840-1857 

p Marius Antony Gijsbertus Vorstman 1837-1869 

p Gerardus van Warmelo 1830-1850 

p Jacobus Weldijk 1802-1815 

o A.L.J. Bendt 1853-1854 

o Jacob van Bentum 1835-1845 

o NN Blok 1821 

o Jacobus Bode 1845-1847 

o NN van Bommel 1830-1832 

o Johannes Bovene 1845-1847 

o NN Brakel 1829-1831 

o Hermanus Bron 1831-1833 

o Guilleaume Jacques ten Brummeler 1828-1838 

o Cornelis Cosijn 1846-1848 

o F. Cramer 1815 

o Elbertus van Deth 1830-1840 

o Lubbertus van Deth 1804-1807 

o NN van Deth 1817-1820 

o mr. Arend van Dongen Bolding 1835-1841 
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o Jacobus Eliza van Dongen Bolding 1833-1839 

o Jan Drooglever 1802-1805 

o NN Drooglever 1817 

o H. Ellerman 1853-1854 

o Maarten van Eyk 1842-1844 

o A.J. Gabrij 1853-1854 

o Balthazar Jan Gabrij 1829-1839 

o NN Gastman 1861-1862 

o François Grendel 1835-1852 

o C.D. Grijns 1880 

o Nicolaas Grootendorst 1831-1843 

o NN van Hal 1802 

o Hendrik Hoefhamer 1834-1852 

o Abraham de Jaager (Jager) 1845-1851 

o G.J. de Jong 1855 

o P. de Jong 1838 

o 'NN Kamphuyzen 1881 

o Jacobus Johannes Keller 1840-1855 

o NN van Kesteren 1853 

o Eldert Kleinenburg 1834-1844 

o Martinus Hendrik Kluitman 1846-1878 

o Cornelis Knaap 1848-1881 

o Philippus Knox 1822-1837 

o Willem Hendrik Kolff 1828-1857 

o NN Koorevaar 1856 

o Arij Koot 1832-1841 

o NN Koppenol 1856-1857 

o Hermanus Kortenoever 1842-1844 

o Cornelis Catharinus Krom 1840-1848 

o Willem Daniel de Lange 1841-1843 

o mr. Gijsbert Petrus Martens 1841-1843 

o Jacques Anne François van der Meer van Kuffeler 1824-1837 

o Jacobus Moerkerken van der Meulen 1847-1852 

o Jan Prince 1836-1843 

o Aris Prins 1849-1857 

o NN van Rhijn van Alkemade 1824-1825 

o NN Roijaards 1862-1874 

o dr. Jacob Gerhard Rooseboom 1847-1849 

o NN de Ruiter 1871-1880 

o Antoine Auguste de Salengre 1840-1852 

o Leendert Slobbe 1808 

o H. Smits Jzn 1819-1829 

o Dieter Stomman 1802-1803 

o Jan Frederik Tekkelenburg 1831-1833 

o jhr. NN van Teylingen 1820-1823 

o Johannes Berghardus Verhaege 1843-1845 

o Evert Verschoor 1838-1845 

o Gerrit de Vooijs 1833-1839 
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o Pieter van Voorthuyzen 1848-1850 

o Jacobus Gerrit Hillebrand Washington 1835-1849 

o Salomon Adriaan van der Werve 1844-1846 

o Hermannus Wijkman(s) 1803 

o NN Willet 1830-1832 

o G. van der Zwalm 1880-1881 

d Jacob van Bentum 1824 

d NN van Berensteyn 1831 

d NN Bode 1830 

d Frans Bovene 1840-1847 

d Johannes van Bovene 1824-1843 

d NN Braggaar 1832 

d Johannes Brakel 1836-1849 

d Johannes Gijsbertus Brouwer Nijhoff 1847-1850 

d Hermanus Cornelis Lammertz Bueren 1824 

d Cornelis Cosijn 1833-1841 

d Alexander Dortland 1843-1849 

d W.J. Drooglever Fortuyn 1831 

d Willem Jacobus Drooglever Fortuyn 1836-1842 

d Anthony Jacob Gabrij 1839-1841 

d Pieter Goedewagen 1850 

d Cornelis Johannes Grendel 1824 

d François Grendel 1831-1833 

d Jacobus Grotendorst 1832 

d B. Hoefhamer 1832-1833 

d jhr. Gijsbertus van Hofwegen 1836-1842 

d Pieter Hoogland 1841-1848 

d Andrinus Antonie Gijsbert van Iterson 1831-1832 

d Johannes Jacobus Keller 1832-1836 

d Martinus Hendrikus Kluitman 1837-1845 

d Cornelis Knaap 1832-1847 

d W.H. Kolff 1815 

d Abraham Koorevaar 1831-1844 

d Abraham Martinus Koot 1843-1850 

d Arie Koot Jzn 1847-1850 

d Pieter Korver 1838-1847 

d Cornelis Catharinus Krom 1824-1835 

d Dan. van der Laar 1833-1841 

d Willem Daniel de Lange 1835-1837 

d mr. Gijsbertus Petrus Mariens 1832-1840 

d Jacob Maurer 1843-1845 

d Jacobus Moerkerken van der Meulen 1840-1842 

d Adrianus Johannes Nicola 1824 

d Andreas van Oosterhout Hess 1824-1832 

d Jacobus Abraham Poel 1837-1839 

d Gerrit Prince 1834-1836 

d Aris Prins 1841-1848 

d Johannis Adrianus Remij 1831-1837 
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d dr. Jac. Gerh Rooseboom 1835-1837 

d Cornelis Schriek 1848 

d Wilhelmus Brand van Straten 1848 

d Hermanus Tekkelenburg 1833-1835 

d Johannes Leonardus Terwe(n) 1848 

d Everdt Verschoor 1824 

d Evert Verschoor 1834-1836 

d Johannes Vinke 1837-1844 

d Roelof Vogelensank 1836-1848 

d Gerrit Nicolaas de Vooys 1847 

d Dirk van Wijk 1845-1849  

 

Haastrecht 
p J.J.W. Diemont 1828-1870 

p Hubertus de Heer 1802-1816 

p A. Ledeboer 1802-1808 

p NN Maekenstein 1871 

p NN Rutgers van der Loef 1878 

o C. Drost 1825 

o Damn Drost 1821-1831 

o Lambertus Stoelendrager 1803  

 

Moordrecht 
p Johannes Christoforus Himmelman 1823-1841 

p NN Himmelman 1823-1840 

p Hendrik Matthijs van Loon 1842-1879 

p NN van Loon 1849-1879 

p Hendrik Johannes Romenij 1820-1822  

p Jan Sterk 1803-1819 

o Benjamin Bloot 1802 

o NN Exalto 1851 

o NN François 1819 

o J. de Jongh 1850 

o Boudewijn van der Laan 1810 

o NN van Lakerveld 1853 

o G. van der Leck 1856 

o J.J. Snel 1852 

o J. Verburg 1855 

d Hendrik Snip 1802  

 

Nieuwerkerk a/d IJssel 
p W.A. Holsteyn 1827-1857 

p Jacob van Oostveen 1802-1826 

p NN van der Steen 1871 

o NN Bekenkamp 1857 

o M. van Erkel 1852-1855 
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o NN van den Ham 1853 

o A. Mijnlief 1839 

o W. van Reeuwijk 1850-1851 

o Marinus van Werkhoven 1807  

 

Ouderkerk a/d IJssel 
p Johannes Bekking 1802-1808 

p M.A. Jentink 1825-1831 

p NN Kits van Heyningen 1853-1854 

p NN Kolff 1856-1857 

p NN Lorentz 1832-1845 

p Jacobus Roeloffs 1802-1825 

p Matthias Johannes Romer 1809-1821 

p G. Steenhoff 1826 

p H.J. Tol 1822-1824 

p H. de Vries 1849-1850 

o J.C. van Aalst 1840 

o A.C. van Aalst (Aelst) 1840-1855 

o NN Bredius 1837 

o J. van Doesburg 1834 

o K. den Hollander 1854 

o NN van Ingen 1823 

o NN de Jong 1833 

o NN de Jongh 1826 

o NN de Koning 1836 

o E.C. Langerak 1853-1880 

o Klaas van der Lee 1806 

o J. Montijn 1821-1839 

o E.L. N1elsen 1851-1853 

o E.L. Nielsen 1850-1852 

o J.S. Praag 1850-1871 

o W. van der Roest 1827 

o J.J. Snertzel 1850 

o K. (of H.?) Vermeer 1831-1833 

o G. van Wijngaarden 1835  

 

Stolwijk 
p J.W.A. Boers 1851-1878 

p Abraham Everaars 1813-1814 

p Joan Groen van Prinsterer 1802-1812 

p Jac. la Lau 1818-1849 

p Adam Philippus Winand Noordink 1815-1816 

o Gerrit van Ek 1815 

o Gerrit Uitenbroek 1815 

d Dirk Bak 1815 

d Willem Dekker 1815  
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Waddinxveen 
p NN Adriani 1850-1852 

p Gerard Alting Böske 1840-1847 

p NN Francken 1849 

p NN van Griethuijzen 1853-1857 

p NN Luttenberg 1871-1878 

p J.J. Roozeboom 1824-1829 

p H.J. Spijker 1829-1831 

p NN Thieme van Eldik 1832-1840 

p J.A. Wiedeman 1816-1823 

o C. van den Arend 1850-1857 

o NN Herfst 1853 

o NN Potuit 1830  

 

Reeuwijk 
p J.C. van Doorne 1816 

p M.L. Reyerkerk 1829-1838 

p NN Stoffels 1878 

p Frederik van der Vliet 1845-1871 

p NN van Walsem 1838-1845 

p E.S. Weesel 1819-1829 

o NN Buyzen 1856 

o G. Kraan 1850-1853  

 

Waarder 
p Abraham ten Bosch 1838-1858 

p C. Klinkenberg 1816-1837 

p NN Kuipéri 1879-1880 

p L. Overman 1860-1874  

 

Sluipwijk 
p NN Bax 1871 

p NN Beman 1849-1851 

p NN Brouwer Toorenbergen 1853-1855 

p H. Groeneveld 1878 

p NN Herwaarden 1844-1846 

p A. van Piper 1856-1857 

p Thomas van Schuylenburgh 1816-1836 

p NN van Wijngaarden 1837-1842 

 



 

 

 

Acta (notulen) van de 
classicale vergaderingen van 
de classis Gouda van de 
Nederlands-Hervormde kerk 

1802-1880 
 

Origineel: ac563 inv.nr. 10 

 

 

27-04-1802 (blz. 1-9) Gouda 
1. Opening. 
2. Ds. L.B. van den Broek, bevestigd 
predikant te Berkenwoude, wordt toegelaten 
ter vergadering. 
3. De rekening van ds. Donker als quaestor 
viduarum wordt goedgekeurd. 
4. De rekening van ds. Petit als quaestor 
wordt goedgekeurd. Ds. Rattinck wordt 
benoemd tot quaestor. 
5. Diverse classicale archiefstukken worden 
gelokaliseerd of gaan over naar een nieuwe 
(tijdelijke) beheerder. 
6. Namens de Goudse kerkeraad delen ds. 
Weldijk en ouderling Van Hal mee, dat op de 
komende synode te Schiedam een 
bezwaarschrift zal worden ingeleverd; ook 
wordt een contra-memorie ingediend tegen 
de in handen van de kerkeraad gestelde 
memorie van mr. A.H. Metelerkamp c.s. 
(tekst ingelast):  
- Metelerkamp c.s. verzoeken intrekking van 
een huns inziens grievende resolutie 

betreffende zitting / stemrecht van ds. J.W. 
Bussingh in de classicale vergadering; deze 
kwestie is echter aan synodale deputaten 
opgedragen (geheimhouding geschonden).  
- De hoofdbeschuldiging is de onwettigheid 
van de huidige kerkeraad. Hiertegen worden 
geen bewijzen ingebracht; integendeel: 
familieleden van Metelerkamp, Staal van 
Holten en Smits (ondertekenaars) hebben 
belijdenis bij deze kerkeraad gedaan.  
- Ds. Jac. de Visscher zou verzuimd hebben 
een stuk ter kennisneming van de kerkeraad 
te brengen (dit was een persoonlijk gericht 
stuk). - Bezwaren worden ingebracht tegen 
het ministerie van predikanten, die de 
gemeente overheersen, o.a. inzake het recht 
van vendue (geen bewijzen).  
- De beschuldigingen bevatten leugens, o.a. 
over mensen die geen kinderen laten dopen 
vanwege de onwettigheid van de kerkeraad; 
over de behandeling van de synodale 
deputaten (op 16 okt. resp. 2 sept. 1801); 
over schorsing van ds. Bussingh. De Goudse 
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kerkeraad verzoekt om Metelerkamp c.s. te 
verplichten de wettigheid van de kerkeraad 
te erkennen (zij beschouwen dit immers als 
oorzaak van problemen als het in onbruik 
raken van de sacramenten - met name het 
H. Avondmaal -, verwaarlozing van de 
armenzorg en de zorg voor de kerkelijke 
financiën). Verzoekt voorts kopie van dit 
besluit en ruime publiciteit hieraan te geven. 
Voorts wordt opnieuw een klacht van 
Metelerkamp c.s. (namens 900 lidmaten) 
ingediend. Besloten wordt over deze stukken 
door classicale commissies te laten 
rapporteren. Rapport van de 
gecommitteerden inzake de geschillen te 
Gouda (zie boven): deputaten hebben tot op 
heden tever- geefs gepoogd de geschillen uit 
de weg te ruimen. 
7. Rapport van de commissie inzake de 
geschillen te Moordrecht: tot op heden nog 
geen resultaat. Twee aanschrijvingen van de 
kerkeraad worden overgelegd: van de 
kerkelijke commissie en van 
gecommitteerden uit de mannelijke lidmaten. 
Voorts een brief van de kerkelijke commissie 
aan de classicale commissie. 
Kerkeraadsleden van Moordrecht 
verschijnen ter vergadering. Zij verzoeken 
medewerking tot spoedige beroeping van 
een predikant. Besloten wordt een nieuwe 
commissie in te stellen tot beslechting van de 
geschillen, met volmacht om bij het 
departement voorziening te vragen, zodat de 
kerkeraad niet langer door de kerkelijke 
commissie wordt tegengewerkt. 
8. Kerkelijk plakkaatboek. Aangehouden. 
9. Kerkelijke "uitvoerlijke middelen". 
Gedrukte exemplaren zullen in de volgende 
vergadering worden uitgedeeld. 
10. Het fonds charitatis blijft berusten onder 
Ds. Van den Kerkhoven. 
11. Ingekomen stukken:  
- Brief van (de kerkeraad van Eijsden ?), 
classis Maastricht. In handen gesteld van de 
afgevaardigden ter synode. 
- Brief van deputaten van de synode met 
verzoek om opgave wie in Gouda belast is 
met de revisie en ondertekening van bijbels. 
Aangewezen worden ds. Van Meerten en ds. 
Krom. 

12. Ds. Donker legt over de acta van de 
synode van 1791. Hij ontvangt een 
onkostenvergoeding. 
13. Voorlopige aanwijzing afgevaardigden ter 
synode twee predikanten. T.a.v. enkele 
agendapunten van de synode wordt besloten 
als volgt te stemmen:  
- Vóór de invoering van de kerkelijke 
gezangen. Er wordt een commissie benoemd 
om te rapporteren over de wijze van 
vervaardiging van die bundel.  
- Vóór de invoering van het "Kort begrip" als 
algemeen cathechiseerboekje.  
- Vóór het agendapunt "ongeordende 
personen niet prediken". 
14. Rapport van de commissie inzake de 
geschillen te Gouda over de (zie 6) 
ingediende contra-memcrie van de Goudse 
kerkeraad tegen het stuk van Metelerkamp 
c.s. van 19-10-1801. Inzake de bezwaren 
tegen het ministerie van predikanten en de 
opnieuw overgeleverde beschuldigingen van 
Metelerkamp c.s. vraagt de commissie uitstel 
van rapportage tot de volgende vergadering. 
Voorstel om als volgt te besluiten:  
1. Metelerkamp c.s. te verplichten binnen 
drie weken de wettigheid van de Goudse 
kerkeraad te erkennen (schriftelijk).  
2. De kerkeraad afschrift van dit besluit te 
zenden met het verzoek om bericht of 
Metelerkamp c.s. aan het besluit hebben 
voldaan.  
3. Metelerkamp c.s. aan te schrijven om alle 
bezwaren tegen het ministerie van 
predikanten en tegen de kerkeraad bij de 
classis in te brengen. 
4. In de "Boekzaal" het onder 1 genoemde 
besluit te publiceren. De vergadering besluit 
conform. 
15. Rondvraag ("particularia"):  
1. Voorstel van ds. Staringh om opnieuw een 
commissie te benoemen om met deputaten 
van de synode de geschillen te Gouda te 
beslechten; akkoord.  
2. Ds. Bokking deelt mee dat J. Montijn te 
Oudewater het preparatoir examen wenst af 
te leggen. Ds. L. Boon van den Broek 
(Berkenwoude) benoemd tot examinator.  
3. Ds. J.H. Krom verzoekt om aan de diverse 
classes in Zuid-Holland te berichten over het 
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op de a.s. synode in te leveren 
bezwaarschrift van de Goudse kerkeraad. 
Voorts eist hij duidelijke goed- of afkeuring 
van zijn gedrag i.v.m. voorgelezen 
beschuldigingen van Metelerkamp c.s.; 
akkoord / goedkeuring door vergadering. 
16. Volgende vergadering Gouda 15-06-
1802. 
17. Samenstelling moderamen voor de 
volgende vergadering. 
18. Resumptie en goedkeuring van de 
notulen. 

15-06-1802 (blz. 10-21) Gouda 
1. Opening. 
2. Ds. Bussingh is in Gouda in vroegere eer 
en rang hersteld; in deze vergadering zitting 
en stem toegestaan; resolutie 1795 is 
vervallen verklaard. 
3. Student J. Hontijn van Oudewater legt met 
goed gevolg bij ds. L. Boon van den Broek in 
de vergadering preparatoir examen af; na 
aan alle formaliteiten te hebben voldaan, o.a. 
onderschrijven van veroordeling van de 
leerstellingen van prof. Roel en dr. Bekker 
wordt hij aangenomen als proponent. 
4. Diverse classicale archiefstukken worden 
ter tafel gebracht. 
5. Ds. de Visscher neemt het fonds charitatis 
mee naar de synode. 
6. Goedkeuring responsa synodalia. 
7. Commissie voor Moordrecht doet rapport. 
De onderhandelingen met kerkeraad en 
commissie uit de gemeente hebben niets 
opgeleverd; een meerderheid van de 
manslidmaten heeft ds. Bekking beroepen, 
die echter heeft bedankt. De commissie blijft 
aan. 
8. Kerkelijk plakkaatboek; aangehouden. 
9. Kerkelijke "uitvoerlijke middelen" 
aangehouden. 
10. Naar de synode te Schiedam dit jaar 
zullen worden afgevaardigd 4 predikanten en 
de ouderlingen J.Drooglever (Gouda) en N. 
Verhoek (Meerkerk). 
11. De commissie voor de kerkelijke 
gezangen doet bij monde van ds. Weldijk 
rapport; zij adviseert een synodale 
commissie in het leven te roepen om een 
gezangenbundel samen te stellen; naar 

voorbeeld van de Israëlitische godsdienst 
moet bij de samenstelling de geschiedenis 
van het christendom voor ogen worden 
gehouden tot bewaring van de zuivere 
evangelieleer. Als leden van de commissie 
worden aanbevolen mr. Hieronymus van 
Alphen en ds. Jorissen te 's-Gravenhage; 
goedkeuring rapport door grote meerderheid; 
tegen zijn ds. De Heer en ds. Groen. --- 27-
04-1802 nr. 13  
12. Naar aanleiding van memorie van mr. 
Metelerkamp c.s. brengt commisie advies uit; 
men is van oordeel dat de classis moet 
blijven bij haar besluit van 27-04-1802 nr. 6 
hetgeen aan Metelerkamp c.s. is bekend 
gemaakt met de raad dat zij hun bezwaren 
tegen ministerie van predikanten en 
kerkeraad voor zover zij die niet intrekken 
aan de classis moeten voorleggen. De 
commissie acht het noodzakelijk dat het 
classisbesluit in dezen ten spoedigste in de 
"Boekzaal" publiekelijke bekendheid moet 
worden gegeven (5 tegenstemmers); 
commissie ingesteld om alsnog een 
oplossing van het conflict te bewerkstelligen 
(1 stem tegen dit besluit). 
13. Op voorstel van ds. Van Meerten wordt 
bovengenoemde commissie tevens 
opgedragen de drie leden van de Goudse 
kerkeraad die voor hun. post bedankt 
hebben te bewegen hun plaats weer in te 
nemen. 
14. Nadat uitgemaakt is dat eerherstel van 
ds. Bussingh niet strijdig is met genomen 
classisbesluit inzake Metelerkamp c.s. wordt 
besloten dit besluit ook in "Boekzaal" te 
publiceren. 
15. Kerkvisitatoren brengen rapport uit, 
ontvangst gelden districten Gouda, 
Schoonhoven en Vianen. Kerkeraad van 
Gouda verklaarde geen psalmen 
uitgezonderd te hebben die niet gezongen 
mogen worden. Aanstelling nieuwe 
kerkvisitatoren. 
16. De classicale kast te Gouda is door de 
kerkvisitatoren in orde bevonden. 
17. Rapportage ds. Bruining en andere 
gecomitteerden bij monde van ds. Bokking 
inzake memorie mr. Metelerkamp; men is 
van oordeel dat de vergadering een 
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afwachtende houding moet aannemen omdat 
er uitzicht is dat de geschillen in Gouda door 
onderling overleg weggenomen kunnen 
worden; de vergadering besluit echter te 
handelen naar het rapport onder nr. 12. Ds. 
Bruining en ds. De Heer zijn hier tegen. 
18. Rondvraag:  
1. uit naam van ring Oudewater stelt ds. 
Staringh voor de synode te verzoeken bij de 
overheid te bewerkstelligen dat zij ten 
allentijde de kerkeraad vrijheid geeft in het 
beroepen van predikanten c.q. beroepen 
predikanten inwoning in de gemeente 
toestaat.  
2. Ds. Staringh stelt tevens voor de 
toenadering van het Gouvernement tot de 
kerk te beantwoorden door kennis te geven 
van bid- en dankdagen. Beide voorstellen 
worden goedgekeurd en aan de synode 
voorgelegd. 
19. Volgende vergadering Schoonhoven l7-
08-1802. 
20. Samenstelling moderamen voor de 
volgende vergadering. 
21. Resumptie en goedkeuring van de 
notulen. 

17-08-1802 (blz. 22-26) Schoonhoven 
1. Opening. 
2. Classicale archiefstukken zijn aanwezig. 
3. Kerkelijk plakkaatboek; aangehouden. 
4. Het fonds charitatis blijft berusten onder 
ds. De Visscher. 
5. Ouderling Benjamin Bloot en diaken 
Hendrik Snip uit Moordrecht laten bij monde 
van hun consulent ds. Oostveen weten dat 
beroep is uitgebracht op ds. Jan Sterk te 
Oostzaandam hetgeen na inzien van de 
stukken wordt goedgekeurd. 
6. Ds. Weldijk heeft begin laten maken met 
drukken van de kerkelijke uitvoerlijke 
middelen; hem wordt verzocht het drukken te 
staken en de gemaakte onkosten worden 
vergoed. 
7. Gecommitteerden naar de synode te 
Schiedam doen rapport; synode heeft ds. 
Scharp, ds. Jorissen en ouderling Pr. 
Leonard van de Kasteele (Den Haag) in 
commissie gesteld geestelijke liederen en 
gezangen te verzamelen. 

8. Pogingen van de classiscommissie de 
geschillen tussen de kerkeraad en ministerie 
van predikanten te Gouda enerzijds en de 
bezwaarden anderzijds bij te leggen zijn 
mislukt; de drie kerkeraadsleden die bedankt 
hadden zijn niet bereid terug te keren; het 
staat de kerkeraad nu vrij naar eigen 
goeddunken te handelen. In de "Boekzaal" is 
gepubliceerd dat op de laatst gehouden 
synode de geschillen te Gouda zijn bijgelegd; 
de nrs. 12, 13, l4 en 17 van de vorige 
vergadering komen te vervallen. 
9. Ds. Van den Kerkhoven laat weten dat hij 
in Overijssel rapport heeft uitgebracht van de 
alhier gehouden synode. 
10. Rondvraag: Ds. Groen en ds. Krom 
hebben twee preken van ds. Bussingh 
aangehoord en goedgekeurd. 
11. Censura morum - niets ingebracht. 
12. Volgende vergadering Gouda 12-10-
1802. 
13. Samenstelling moderamen voor de 
volgende vergadering. 
14. Resumptie en goedkeuring van de 
notulen. Sluiting. 

12-10-1802 (blz. 27-30) Gouda 
1. Opening. 
2. Diverse classicale archiefstukken worden 
gelokaliseerd. 
3. Kerkelijk plakkaatboek; aangehouden. 
4. Het fonds charitatis blijft berusten onder 
ds. De Visscher. 
5. Inzake het drukken van de "Kerkelijke 
uitvoerlijke middelen" blijft de classis bij haar 
genomen besluit reeds gemaakte onkosten 
aan ds. Weldijk te vergoeden. 
6. Ingekomen brief van deputaten van 
synode van ZH van volgende inhoud 
(afschrift ingelast). Deputaten synode Zd-
Holl. berichten:  
1. dat op synode te .Utrecht is besloten de 
eerste zondag in februari 1803 een kerkelijke 
biddag te houden; de classis wordt verzocht 
dit aan haar leden bekend te maken en 
besluit in dezen aan de synode door te 
geven;  
2. bij dezelfde synode te Utrecht is een brief 
van de Raad van Binnenlandse Zaken 
binnen gekomen waarin wordt verzocht 
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opgave te doen van vergoeding van 
classicale en synodale onkosten van 
overheidswege vóór en in het jaar 1795; de 
classis wordt verzocht in dezen haar 
medewerking te verlenen;  
3. de synode te Utrecht verzoekt van de 
classis machtiging om bij de overheid 
ontheffing van inkomstenbelasting voor 
predikanten te vragen; bijgevoegd stuk van 
Noord-Holland inzake 
zendelinggenootschap; kopieerkosten 
worden in rekening gebracht.  
De classis besluit:  
1. het voorstel om een biddag te houden 
februari 1803 goed te keuren;  
2. opgave te doen van bedoelde 
onkostenvergoeding (reiskosten);  
3. de gevraagde machtiging te verlenen; 4. 
het synodestuk en het stuk van Noord-
Holland inzake zendelingsgenootschap bij 
leden van de classis te doen rondgaan. 
7. Ds. M.H. van Heinsbergen te Ameide 
bericht dat ds. C.Colmschate te Jaarsveld 
een beroep naar Goes heeft aangenomen; 
losmaking van de classis vindt plaats en men 
neemt afscheid van elkaar; vaststelling 
datum afscheidspredikatie. 
8. Rondvraag: Ds. Van Heinsbergen 
verzoekt medewerking van de classis in 
geval Jaarsveld deze winter een proponent 
mocht beroepen ter vervulling van de 
vacature aldaar; toegezegd wordt een classis 
contracta te houden. 
9. Censura morum. 
10. Vaststelling datum volgende vergadering 
te Gouda. 
11. Samenstelling moderamen voor de 
volgende vergadering. 
12. Resumptie en goedkeuring van de 
notulen en sluiting. 

02-12-1802 (blz. 31) Jaarsveld 
1. Opening. 
2. Gerechtelijke commissie en leden van de 
kerkeraad van Jaarsveld vragen goedkeuring 
van het beroep dat is uitgebracht op en 
aangenomen door ds. Michael Benedictus, 
predikant te Poederooijen. 
3. Beroep wordt goedgekeurd. 
4. Sluiting. 

19-04-1803 (blz. 31-39) Gouda 
1. Opening. 
2. Verwelkoming van de bevestigde 
predikanten Jan Sterk (Moordrecht) en 
Michael Benedictus (Jaarsveld) 
overgekomen uit Oostzaandam (classis 
Haarlem) en Poederooijen (classis 
Zaltbommel). Hun wordt stem en zitting in de 
vergadering verleend. 
3. Ingeleid door ds. J.L. Schelkens 
(Lekkerkerk) vindt de losmaking plaats van 
ds. Laurentius Boon van den Broek 
(Berkenwoude) die het beroep naar Sprang 
(classis ZH) heeft aangenomen. 
4. Diverse classicale archiefstukken worden 
gelokaliseerd of gaan over naar een nieuwe 
(tijdelijke) beheerder. 
5. De rekening van ds. Donker als quaestor 
vidualis wordt goedgekeurd; het 
kasoverschot zal worden belegd. 
6. Nazien classicale rekening wordt 
uitgesteld wegens ziekte van quaestor ds. 
Rattinck. 
7. Het fonds charitatis blijft berusten bij ds. 
De Visscher. 
8. Classis synodaal geeft bericht van tijdstip 
te houden synode te Gorinchem; bijgevoegd 
een bezwaarschrift van classis van Delft en 
Delftsland inzake een godsdienstige sociëteit 
te Delft genaamd Christo Sacrum die van 
bedenkelijke aard is en ook wordt bezocht 
door veel hervormden; hierover zal op de 
classis die aan de synode vooraf gaat 
praeadvies worden uitgebracht. 
9. Afgevaardigden voor de volgend jaar te 
Gorinchem te houden synode worden 
aangewezen. 
10. Stukken ter stemming op de synode 
besproken. 
11. Brief van gedeputeerden van de synode 
van ZH (afschrift ingelast): 
- Verzoek om opgave van hen die de bijbels 
nazien en tekenen.  
- Bericht dat verzoek inzake de heffing op de 
predikantstractementen bij de staat in advies 
is gehouden; afschrift verzoekschrift 
bijgevoegd.  
- Verzoek om de voor diverse zaken 
gemaakte kosten ter synode te Gorinchem in 
juli a.s. te voldoen; de volgende stukken zijn 
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bijgevoegd:  
- gereviseerde kerkelijke reglementen;  
- 10 exemplaren van de kerkelijke middelen 
tot beteugeling van kosten voor classis en 
kerkeraden.  
Gedeputeerden maken voorts melding van 
berichten die zij hebben ontvangen van de 
classis van Maastricht en Lande van 
Overmaase (uittreksel ingelast):  
- men zegt dank voor door Fayspil 
overgemaakte gelden; - men beklaagt zich 
erover dat de godsdienstwet buiten werking 
is gesteld en dat zodoende niet kan worden 
beschikt over predikantstractementen; 
bovendien heeft het zendeling-genootschap 
zijn steun ingetrokken;  
men roept nu dringend de hulp in van met 
name de Zuid-Hollandse classes, daar men 
anders de gemeenten in de steek moet laten; 
gedeputeerden zeggen alle medewerking 
toe. Tenslotte ..... --- 14-06-1803 nr.6  
12. Kerkelijk plakkaatboek door ds. Krom ter 
tafel gebracht en door ds. De Visscher 
weggeborgen. 
13. Synode heeft 40 exemplaren van de 
"Uitvoerlijke middelen" togezonden. 
14. Klacht van ouderling Wijkman te Gouda, 
dat het voorzitterschap van de kerkeraad 
hem geweigerd wordt. De kerkeraad van 
Gouda wordt om advies gevraagd. 
15. Censura morum. 
16. Rondvraag: Ds. de Visscher en ds. 
Groen van Prinsterer hebben een boek over 
Joh. de Doper (deel 1) van ds. Krom 
goedgekeurd. 
17. Volgende vergadering Schoonhoven 14-
06-1803. 
18. Moderamen benoemd. 
19. Resumptie en goedkeuring notulen. 

14-06-1803 (blz. 39-42) Schoonhoven 
1. Opening. 
2. Diverse classicale archiefstukken worden 
gelokaliseerd of gaan over naar een nieuwe 
(tijdelijke) beheerder. 
3. Ds. Donker zal in de volgende vergadering 
over de weduwenkas rapport uitbrengen. 
4. De rekening van ds. Rattinck als quaestor 
wordt goedgekeurd. 
5. Het fonds charitatis wordt de 

afgevaardigden naar de synode ter hand 
gesteld. 
6. Naar de synode te Gorinchem dit jaar 
zullen worden afgevaardigd; 4 predikanten 
en de ouderlingen Lambertus Stoelendrager 
(Haastrecht) en Dieter Stomman (Gouda). 
7. Responsa synodalia gelezen en 
goedgekeurd. Ds. Krom en ds. Van Meerten 
kunnen zich er echter op het punt van het 
zendelinggenootschap niet mee verenigen. 
8. De zaak van ds. Donker is tot diens 
voldoening afgehandeld. --- 19-04-1803 
nr.11  
9. De kerkeraad van Gouda heeft de zaak-
Wijkmans nog in behandeling. Wijkmans 
kondigt aan dat hij zich tot de synode zal 
wenden zo de classis hem niet in zijn recht 
stelt. Dit zal hem ontraden worden en de 
synode zal hierover worden ingelicht. 
10. Kerkvisitaties hebben geen 
bijzonderheden opgeleverd; gelden voor 
noodlijdende kerken worden van 
afgevaardigden ter synode ter hand gesteld. 
Predikanten nemen op zich hun gemeenten 
op te wekken tot offervaardigheid voor 
noodlijdende kerken. Aanwijzing nieuwe 
kerkvisitatoren in de verschillende ringen. 
11. Censura morum. 
12. Rondvraag:  
- Ds. Bussingh geeft bericht dat de Leidse 
studenten Thomas Verwoei en Bernardus 
Koning tot het preparatoir examen wensen te 
worden toegelaten; dit wordt toegestaan.  
- Besloten wordt de reglementen betreffende 
de afgevaardigden ter synode en de classis 
contracta te herzien. 
13. Volgende vergadering te Gouda 16-08-
1803. 
14. Resumptie notulen en sluiting. 

16-08-1803 (blz. 43-46) Gouda 
1. Opening. 
2. Ds. Michaël Benedictus neemt Thomas 
Verweel, Bernardus Koning en uit Utrecht 
Sam. Jac. Everaars preparatoir examen af, 
waarna zij worden toegelaten tot het 
predikambt. 
3. Dirk de Jong en Wigger van Dorp 
verzoeken namens de kerkeraad van 
Berkenwoude en Achterbroek goedkeuring 
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beroeping W.G. van Doorne, kandidaat te 
Kampen. 
4. Hoewel kand. Van Doorne de vereiste 
leeftijd niet heeft wordt de beroeping 
goedgekeurd. De synode van volgend jaar 
zal worden gevraagd ervoor te zorgen dat 
een kerkeraad een dergelijke stap niet meer 
zal kunnen ondernemen. Classis contracta 
uitgeschreven om de beroepene peremptoir 
examen af te nemen. 
5. Lokalisatie diverse classicale 
archiefstukken. 
6. Fonds charitatis berust onder ds. De Heer. 
7. Afgevaardigden ter synode te Gorinchem 
doen rapport. Ook de zaak-Wijkmans is aan 
de orde geweest. 
8. Kerkeraad van Gouda legt antwoord op 
memorie van Wijknans over. Zaak wordt in 
advies gehouden. 
9. Ds. Donker als quaestor viduarum bericht 
over de aankoop van staatsobligaties. 
10. Herziening reglement aangehouden. --- 
14-06-1803 nr. 12  
11. Op voorstel van ds. De Heer zal volgens 
synodaal reglement de examinandus over de 
herderlijke zorg worden geëxamineerd. 
12. Voorstel om "Kerkelijke uitvoerlijke 
middelen" te exerperen wordt aangehouden. 
13. Ds. Krom licht zijn bezwaar tegen 
responsum synodale inzake 
zendelinggenootschap mede namens ds. De 
Visscher, ds. Weldijk en ds. Van Meerten, 
allen aangesloten bij het genootschap, toe in 
een brief (afschrift ingelast). Naar het oordeel 
van ds. Krom c.s. doet de synode ernstig 
tekort aan de doelstelling van het 
zendelinggenootschap en wordt ten onrechte 
gewaarschuwd voor de erbij aangesloten 
predikanten; eerder diende het genootschap 
bij de andere predikanten te worden 
aanbevolen. --- 14-06-1803 nr. 7  
14. Naar aanleiding van een vraag van ds. 
Rattinck stelt de classis vast dat een 
consulent zich afzijdig dient te houden van 
procedure van beroeping (i.c. in Groot 
Ammers). 
15. Censura morum. 
16. Rondvraag. 
17. Volgende vergadering te Gouda 25-10-

1803. 
18. Resumptie notulen, sluiting. 

13-09-1803 (blz. 46-47) Berkenwoude 
1. Opening. 
2. Ds. Sterk neemt cand. W.G. van Doorne 
peremptoir examen af, waarna hij aan 
Berkenwoude en Achterbroek wordt 
toegewezen. Zijn vader J.J. van Doorne 
(Kampen) zal hem 07-10-1803 in het ambt 
bevestigen. 
3. Resumptie notulen en sluiting. 

25-10-1803 (blz. 47-50) Gouda 
1. Opening. 
2. Ds. G.W. van Doorne wordt stem en zitting 
in de vergadering verleend. 
3. Ingekomen stukken.  
- Van genootschap ter verdediging van de 
christelijke godsdienst in Den Haag; voor 
kennisgeving aangenomen.  
- Van Gedeputeerde Staten in Holland 
houdende verzoek om opgave van gegevens 
betseffende predikanten. Hieraan zal worden 
voldaan.  
- Van gedeputeerden betreffende het houden 
van de synode op 's lands kosten; hiervan 
met blijdschap kennis genomen.  
- Van gedeputeerden betreffende de vrijheid 
van keuze van woonplaats voor 
predikantsweduwen; hiervan met blijdschap 
kennis genomen. 
4. (Verzoek aan synode) wordt 
aangehouden. --- 16-08-1803 nr. 4  
5. Lokalisatie diverse classicale 
archiefstukken. 
6. Fonds charitatis blijft berusten bij ds. De 
Heer. 
7. Voor de zaak-Wijkman wordt een 
commissie ingesteld om de classis van 
advies te dienen, nadat deze had 
aangedrongen op bekrachtiging van het 
synode-besluit dat werd genomen op zijn 
verzoekschrift. 
8. Commissie tot herziening van de 
reglementen heeft rapport opgesteld; dit zal 
bij de leden rondgaan. 
9. Inzake excerperen "Kerkelijke uitvoerlijke 
middelen" wordt besloten dat elke kerkeraad 
en gemeente daarin voor zichzelf moet 
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handelen. 
10. Ds. Weldijk verklaart nadrukkelijk met het 
bezwaar van ds. Krom (16-08-1803 nr.13) in 
te stemmen. 
11. Commissie zaak-Wijkmans brengt 
navolgend praeadvies uit. De commissie 
meent dat de zaak van weinig belang is en 
van zuiver huishoudelijke aard en dat 
Hermannus Wijkmans voorbarig gehandeld 
heeft door zich tot de synode te wenden, 
terwijl de zaak nog bij de classis in 
behandeling is. De commissie adviseert de 
zaak terug te verwijzen naar de kerkeraad 
van Gouda, terwijl Wijkmans dient te 
berusten in diens besluit. 
12. De classis verandert dit advies (nr. 11) in 
een besluit. 
13. Rondvraag.  
- Toezegging door ds. Bussingh van twee 
portretten van ds. Staringh aan Gouda en 
Schoonhoven.  
- Ds. Staringh vraagt om gunstig attest 
ingeval hij moet besluiten met emeritaat te 
gaan; dit wordt toegezegd.  
- Rapport ds. Donker als quaestor vidualis 
inzake belegging gelden. Tot nieuwe 
quaestor wordt benoemd ds. Diemont.  
- Besloten wordt in de notulen van 10-06-
1799, van 13-08-1799 en uit de responsa 
synodalia 1799 enkele delen te royeren en 
onleesbaar te maken. 
14. Censura morum. 
15. De volgende vergadering zal worden 
gehouden te Schoonhoven. 
16. Sluiting na resumptie van de notulen. 

10-04-1804 (blz. 50-56) Schoonhoven 
1. Opening. 
2. Ingekomen stukken:  
- Van Gedeputeerde Staten houdende 
besluit inzake synodale en classicale 
onkosten; voor kennisgeving aangenomen.  
- Van Gorinchem houdende bericht dat de 
synode zal worden gehouden in Den Briel.  
- Van gedeputeerden houdende een voorstel 
omtrent fonds van de kerk in Pennsvivania: 
in handen gesteld van afgevaardigden ter 
synode voor prae-advies.  
- Classis van Breda inzake brief deputaten 
omtrent deputaatschap, in handen gesteld 

van afgevaardigden ter synode om 
praeadvies aan classis uit te brengen.  
- Akte van Friesland door deputaten 
toegezonden.  
- Van gedeputeerden met verzoek opgave te 
doen van synodale onkosten die uit eigen 
kas zijn betaald; de scriba heeft hieraan 
voldaan. 
3. Lokalisatie diverse classicale 
archiefstukken. 
4. De rekening van ds. Donker als quaestor 
viduarum wordt goedgekeurd; als nieuwe 
quaestor wordt aangewezen ds. 
Heinsbergen; gelden zullen worden belegd. 
5. De rekening van quaestor wordt 
goedgekeurd; nieuwe quaestor is ds. 
Bussingh. 
6. Voorstel gedaan bij gelegenheid van 
beroeping door Berkenwoude wordt 
aangehouden. 
7. Fonds charitatis berust onder ds. De Heer. 
8. Voorlopige aanwijzing afgevaardigden ter 
synode. 
9. Bespreking synodestukken waarna 
afgevaardigden ter synode kunnen overgaan 
tot het opstellen van responsa synodalia. 
10. Rapport commissie tot herziening der 
reglementen wordt goedgekeurd. Inhoud:  
- Voorstel tot aanvulling hoofdstuk 6, art. 1.  
- Voorstel tot algehele herziening hoofdst. 
12, art. 3; door middel van een 
roulatiesysteem waartoe de classis in vier 
delen gesplitst wordt moeten alle leden 
opeenvolgend afgevaardigd worden naar de 
synodevergaderingen.  
- Voorstel tot aanvulling hoofdst. 16, art. 9.  
- Voorstel tot wijziging hoofdst. 2, art. 3 
betreffende roulerende bezetting 
moderamen. 
11. Ds. Bussingh overhandigt aan de 
predikanten van Schoonhoven het portret 
van ds. J.G. Staringh. 
12. Controle van het geroyeerde in het vorige 
notulenboek. 
13. Rondvraag:  
- De visitatoren ds. De Visscher en ds. 
Cremer delen mee dat zijn goedgekeurd: = 
het nieuwe passieboekje van Gouda; = het 
2e stuk over Joh. de Doper van ds. Krom; = 
inwijdingsredevoering van het nieuwe orgel 
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te Vianen door ds. Wintgens.  
- Op een klacht van ds. Montijn en ds. 
Staringh besluit de classis de synodestukken 
sneller te doen rondgaan. 
14. Censura morum. 
15. Volgende vergadering te Gouda 12-06-
1804. 
16. Resumptie van de notulen en sluiting. 

12-06-1804 (blz. 56/57-61) Gouda 
1. Opening. 
2. Ingekomen stukken vermeld in 
voorgaande notulen leveren geen punt van 
overweging op. 
3. Lokalisatie diverse classicale 
archiefstukken. 
4. Agendapunt 10-04-1804 nr. 6 wordt 
aangehouden. 
5. Fonds charitatis door ds. De Heer aan 
afgevaardigden ter synode ter hand gesteld. 
6. Kerkvisitatoren geven bericht dat Groot 
Ammers en Nieuwpoort in verkiezing en 
aanstelling van kerkeraadsleden afwijken 
van de gestelde orde; beide gemeenten 
zullen hierover worden aangeschreven. 
Gelden ingezameld voor noodlijdende kerken 
en personen, dit geld wordt afgevaardigden 
ter synode ter hand gesteld. Aanstelling 
nieuwe visitatoren. 
7. Aanwijzing afgevaardigden naar de 
synode in Den Briel: 6 predikanten en de 
ouderlingen Lubbertus van Pet (Gouda) en 
Adrianus Ponse (Ouderkerk a/d IJssel). 
8. De vergadering oordeelt dat de 
protestbrief van ds. Wuijter inzake 
behandeling zaak-ds. Barends en Arie Boon 
c.s. door kerkeraad van Giessendam en 
Neder-Hardinxveld, op classis van 
Gorinchem en op de synode van ZH door de 
synode behandeld moet worden; afschrift 
van de brief wordt niet ingelast. 
9. Responsa synodalia goedgekeurd en aan 
afgevaardigden ter synode ter hand gesteld. 
10. In de ring van Oudewater heeft ds. 
Staringh geklaagd over de vergaande 
vrijheid van drukpers die heeft geleid tot de 
uitgave van een boekje getiteld: "De 
oorsprong van het woord drieëenheid ...", 
geschreven door de Engelsman Eduard 
Harwood, waarin de drieëenheid van God 

wordt geloochend; de classis neemt de op 
schrift gestelde klacht over en zal deze aan 
de synode voorleggen. 
11. Visitatoren delen mee te hebben 
goedgekeurd het 3e stuk over Joh. de Doper 
van ds. Krom. Inwijdingsredevoering van 
orgel te Vianen aan classis overhandigd en 
weggeborgen. 
12. Rondvraag. 
13. Censura morum. 
14. Vaststelling plaats en datum 
eerstvolgende classis na de synode (Gouda 
21-08-1804) en aanstelling moderamen. 
15. Resumptie notulen en sluiting. 

21-08-1804 (blz. 61-63) Gouda 
1. Opening. 
2. Ingekomen stukken:  
- Brief van genootschap ter verdediging van 
de christelijke godsdienst in Den Haag.  
- Programma voor het jaar 1804. 
3. Lokalisatie resp. overdracht van diverse 
classicale archiefstukken. 
4. Afgevaardigden ter synode hebben 
agendapunt 10-04-1804 nr. 6 bij de synode 
in behandeling gegeven. 
5. Fonds charitatis berust bij ds. Van 
Meerten. 
6. District Schoonhoven heeft twee 
predikanten uit Oudewater aangesteld als 
kerkvisitatoren; hoewel reglementen dit niet 
toestaan wordt dit goedgekeurd. 
7. Rapportage door afgevaardigden naar de 
synode van Den Briel. Regeling verdeling 
door de staat gerestitueerde gelden voor 
synodale onkosten naar een richtlijn van de 
synode. 
8. Voorstel ds. De Visscher in notulen aan te 
tekenen dat de klachten ds. Wuijter (12-06-
1804 nr. 8) niet behandeld zijn op de synode, 
wordt onder protest van ds. De Visscher en 
ds. Krom afgewezen. 
9. Rondvraag:  
- Besloten wordt om in geval van af te nemen 
peremptoir alleen gedeputeerde Buijt aan te 
schrijven.  
- Commissie ingesteld voor belegging gelden 
weduwenkas. 
10. Censura morum. 
11. Volgende vergadering Schoonhoven 16-
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10-1804 en samenstelling moderamen. 
12. Resumptie notulen en sluiting. 

16-10-1804 (blz. 64-65) Schoonhoven 
1. Opening. 
2. Gemeente Terheijden verzoekt mede 
namens de classis Breda een collecte te 
houden voor bouw nieuwe kerk aldaar. 
3. Localisatie diverse classicale 
archiefstukken. Fonds charitatis berust bij ds. 
Van Meerten. 
4. Fonds charitatis berust bij ds. Van 
Meerten. 
5. Rondvraag:  
- Voorlopige rapportage over belegging 
gelden weduwenkas.  
- Kerkeraad van Moordrecht vraagt of 
ouderlingen en diakenen ditmaal drie jaar 
mogen dienen; daar dit tegen de 
reglementen is wordt dit niet toegestaan. 
6. Censura morum. 
7. Vaststelling tijd en plaats volgende 
vergadering. 
8. Sluiting. 

23-04-1805 (blz. 65-70) Gouda 
1. Opening. 
2. Gouderak verzoekt goedkeuring van 
beroeping ds. Lietaart te Groot Ammers; dit 
wordt aangenomen. 
3. Bovengenoemde beroeping (nr. 2) wordt 
goedgekeurd na inzage van de stukken. 
Vaststelling data afscheid en intrede. 
4. Ingekomen stukken:  
- Brief van gedeputeerden waarin regeling 
van restitutie gelden voor gemaakte 
onkosten in de zaak van het Inlandsche 
Seminarium en van de kerkgezangen wordt 
voorgesteld; die gelden zouden moeten 
worden onttrokken aan classicale (fondsen). 
De vergadering stemt hier niet mee in; de 
gelden zouden bij voorschot aan synodale 
fondsen moeten worden onttrokken; restitutie 
van de voorschotten moet mogelijk zijn uit 
verkoop auteursrechten van de 
kerkgezangen.  
- Gedeputeerden stellen voor de commissie 
tot het verzamelen van nieuwe 
kerkgezangen te machtigen zo spoedig 
mogelijk haar werk af te maken en wel 

zonder synodale en classicale goedkeuring 
vooraf; de synode van Noord-Holland heeft 
zich daarmee reeds akkord verklaard; de 
vergadering stemt hiermee in.  
- Gedeputeerden zenden afschrift van 
antwoord van classis van Tiel op voorstel 
van classis Maastricht.  
- Brief van ds. Habbema van Purmerend 
waarin hij vraagt om collecten te houden 
t.b.v. gemeente te Purmerland.  
- Ds. Vatebender (Hazerswoude) verzoekt in 
een brief bijdrage voor bouwvallige pastorie 
van de Kaag. 
5. Localisatie en overdracht van diverse 
classicale archiefstukken. 
6. De rekening van ds. Van Heynsbergen als 
quaestor viduarum wordt goedgekeurd. Ook 
de rekening van classicale quaestor ds. 
Bussingh wordt nagezien en goedgekeurd. 
7. Fonds charitatis berust nog onder ds. Van 
Meerten. 
8. Voorlopige aanwijzing afgevaardigden ter 
synode. 
9. Referenda synodalia zullen worden 
gebruikt bij het opstellen van de responsa 
synodalia. 
10. Rondvraag:  
- Ds. Staringh (Gouderak) en ds. Fortuin 
(Krimpen) zijn overleden. 
11. Censura morum. 
12. Vaststelling plaats en datum 
eerstvolgende vergadering; samenstelling 
moderamen. 
13. Resumptie en goedkeuring notulen: 
sluiting. 

18-06-1805 (blz. 71-74) Gouda 
1. Opening. 
2. Ingekomen stukken:  
- Brief classis van Den Briel (synodale 
classis) gericht aan de afgevaardigden ter 
synode met verzoek om inlichtingen van 
huishoudelijke aard; aan afgevaardigden ter 
hand gesteld.  
- Brief classis Den Briel met bezwaar van 
classis ZH inzake belemmering van 
bediening doop door de rechterlijke macht; 
classis machtigt afgevaardigden ter synode 
naar bevinding te handelen.  
- Brief van kerkeraad Abbenbroek met het 
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verzoek om medewerking in beroeping van 
Isaac van Harderwijk die reglementair 
vastgestelde leeftijd nog niet heeft; classis 
machtigt afgevaardigden ter synode naar 
bevinding te handelen, en wenst te komen 
tot een algemeen geldende bepaling t.a.v. 
leeftijd in beroepingszaken; classen zal dit 
voorstel ad referendum worden gegeven. 
3. Localisatie diverse classicale 
archiefstukken. 
4. Fonds charitatis berust nog bij ds. Van 
Meerten. 
5. Rapportage kerkvisitatoren. 
Verantwoording gelden ingezameld t.b.v. 
noodlijdende kerken en personen 
afgedragen ter distributie aan 
afgevaardigden ter synode. Aanwijzing 
nieuwe kerkvisitatoren. 
6. Voorstel en besluit tot verandering in de 
wijze van kerkvisitatie; ds. Donker en ds. 
Bussingh hiermee belast. 
7. Tot afgevaardigden ter synode worden 
aangewezen 6 predikanten en de 
ouderlingen Aluwijn Duijbus (Ameide) en Jan 
Drooglever (Gouda). 
8. Responsa synodalia (door voorlopig 
aangewezen afgevaardigden ter synode 
opgesteld) goedgekeurd. 
9. Besluit tot continuatie van de commissie 
van beheer van gelden van weduwenkas; 
effecten worden overgelegd. 
10. Rondvraag:  
- Afgevaardigden ter synode leggen plannen 
voor het bezoeken van de synode over ter 
goedkeuring. 
11. Censura morum. 
12. Vaststelling datum en plaats volgende 
vergadering; samenstelling moderamen. 
13. Resumptie notulen en sluiting. 

13-08-1805 (blz. 75-78) Schoonhoven 
1. Opening. 
2. Ds. J.L. Schelkes geeft bericht van 
beroeping van ds. W.G. van Doorne te 
Berkenwoude naar Kuinre; hij heeft die 
aangenomen. Losmaking van kerkeraad van 
Berkenwoude en classis vindt plaats. 
Vaststelling datum afscheidspreek. 
3. Consulenten en kerkeraad van Groot-
Ammers geven kennis van beroeping aldaar 

van ds. Petrus van der Wolk; classis geeft 
daarover haar goedkeuring. Vaststelling 
datum intrede predikatie. Beschikking, 
waarbij door college van administratie over 
de goederen van de Vorst van Nassau dat 
door de Fransen is ingesteld aan Groot-
Ammers vrijheid van beroeping wordt 
gegegeven, wordt overgelegd. 
4. Consulenten en kerkeraad van Krimpen 
a/d Lek geven kennis van beroeping aldaar 
van Abraham Rolandus Bruijning proponent 
onder de classis van Utrecht; classis geeft 
daarover haar goedkeuring; vaststelling 
datum afleggen peremptoir examen en 
aanwijzing examinatoren. 
5. Localisatie en overdracht van diverse 
classicale archiefstukken. 
6. Het fonds charitatis berust onder ds. Van 
Meerten. 
7. Plan tot verandering in de wijze van 
kerkvisitatie is gereed en zal worden rond 
gezonden ter beoordeling. 
8. Rapportage afgevaardigden ter synode; 
berichtgeving van ontvangst synodale 
gelden, waarover nader zal worden 
gesproken. 
9. Commissie van beheer van gelden 
weduwenkas wordt gecontinueerd. 
10. Rondvraag:  
- Plannen voor het bezoeken van de synode 
worden rondgezonden ter beoordeling; - 
Besluit tot vermeerdering van het honorarium 
van de scriba van de classis ante-synodaal. 
11. Censura morum. 
12. Vaststelling datum en plaats volgende 
vergadering en samenstelling moderamen. 
13. Resumptie en goedkeuring notulen. 
Sluiting. 

08-10-1805 (blz. 79-82) Gouda 
1. Opening. 
2. Aan ds. Petrus van der Wolk wordt stem 
en zitting in de vergadering verleend. 
3. Ds. D. Rattinck geeft bericht van 
beroeping van ds. J.L. Schelkens te 
Lekkerkerk naar Oostzaandam; losmaking 
van gemeente van Lekkerkerk en classis 
vindt plaats. 
4. In aanwezigheid van de gedeputeerde 
Petrus Buit wordt door ds. Benedictus A.R. 
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Bruining het peremptoir examen 
afgenomen;.met meerderheid van stemmen 
wordt hij toegelaten tot het predikambt te 
Krimpen a/d Lek. Tegenstemmers zijn: ds. 
Rattinck, Wintgens, Martijn, Oostveen, 
Roeloffs en Van der Valk; ds. Krom onthield 
zich van stemming; vaststelling datum 
bevestiging. 
5. Localisatie en overdracht van diverse 
classicale archiefstukken 
6. Het fonds charitatis berust onder ds. Van 
Meerten. 
7. Besluit 13-08-1805 nr. 8 wordt 
aangehouden. 
8. Besluit tot uitbreiding commissie 
weduwenkas; rapportage over aankoop 
effecten met gelden weduwenkas. 
9. Ingekomn stukken:  
- Brief gedeputeerden van Zd.-Holl.; deze 
wordt in handen gesteld van afgevaardigden 
ter synode; gedeputeerden zal worden 
medegedeeld, dat de responsa synodalia 
nog niet gereed zijn, omdat synodenotulen 
nog niet zijn rondgegaan; afgevaardigden 
zullen worden gemachtigd om een besluit te 
nemen inzake restitutie van gelden, die door 
het Pennsylvanisch fonds zijn uitgekeerd; - 
Kerkelijke reglementen.  
- Brief van kerkmeesters en kerkeraad van 
Wissekerke (Zuid-Beveland), met verzoek 
bijdrage reparatiekosten kerkgebouw; voor 
kennisgeving aangenomen. 
10. Kerkvisitatoren hebben een leerrede ter 
gelegenheid van aanneming van een Joods 
gezin van ds. Wintgens goedgekeurd. 
11. Rondvraag:  
- Naar aanleiding van een vraag wordt 
vastgesteld dat de gemeente na uitbrengen 
van beroep waarvoor wordt bedankt opnieuw 
vacant is.  
- Naar aanleiding van een vraag wordt 
vastgesteld dat consulenten zich buiten de 
beroeping moeten houden tot na het 
afscheid van de predikant. 
12. Censura morum. 
13. Vastntelling datum en plaats volgende 
vergadering; samenstelling moderamen. 
14. Resumptie en goedkeuring notulen. 
Sluiting. 

11-02-1806 (blz. 83) Lekkerkerk 
1. Opening. 
2. In tegenwoordigheid van de predikanten 
Rattinck en Martijn en van de ouderlingen 
resp. diaken van Lekkerkerk, Klaas Poelen, 
Jacob Slingerland en Arie Stam wordt de 
beroeping van A. Sperna Weiland 
(Krommenie naar Lekkerkerk) goedgekeurd. 
Vaststelling datum bevestiging. 
3. Sluiting. 

15-04-1806 (blz. 84-88) Gouda 
1. Opening. 
2. Ds. Krom geeft kennis van het verzoek 
van de kerkeraad van Berkenwoude om 
beroeping van proponent Van den Broek, 
deze vergadering goed te keuren en hem het 
peremptoir examen af te nemen. Dit wordt 
toegezegd. 
3. Resumptie notulen van de classis 
contracta. Aan ds. Bruining en ds. Sperna 
Weijland wordt stem en zitting in de 
vergadering verleend. 
4. Leden van de kerkeraad van 
Berkenwoude verzoeken goedkeuring van 
beroeping ds. C.L.van den Broek, proponent 
onder de classis ZH. Goedkeuring wordt 
gegeven. 
5. In tegenwoordigheid van gedeputeerde 
Bussingh wordt door ds. Van der Wolk ds. 
Van den Broek het peremptoir examen 
afgenomen. Met algemene stemmen wordt 
hij toegelaten tot het predikambt te 
Berkenwoude. 
6. Vaststelling datum bevestiging door ds. R. 
van den Broek, predikant te Besoijen en 
broer van de beroepene. 
7. Overdracht classicaal archiefstuk. 
8. Localisatie diverse classicale 
archiefstukken. 
9. Het nieuwe plan voor kerkvisitatie wordt in 
advies gehouden. 
10. Het fonds charitatis berust onder ds. Van 
Meerten. 
11. Ingekomen stukken.  
- Brief van gedeputeerden; in handen gesteld 
van afgevaardigden ter synode.  
- Brief classis synodaal net bericht dat 
synode op gestelde tijd te Woerden wordt 
gehouden; overhandigd aan scriba ter 
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beantwoording. - Programma genootschap 
ter verdediging chr. godsdienst te Den Haag; 
voor kennisgeving aangenomen.  
- Brief van gedeputeerden over genootschap 
"Christo Sacrum"; in handen van 
afgevaardigden ter synode gesteld.  
- Brief van gedeputeerden met bericht dat 
douceuren voor predikantskinderen 
gehandhaafd blijven; voor kennisgeving 
aangenomen.  
- Brief van gedeputeerden betreffende kerk 
van Maastricht; in handen van 
afgevaardigden ter synode gesteld. 
12. Rekening van de quaestor viduarum 
wordt goedgekeurd. Rapport van commissie 
voor weduwenkas is gereed en wordt 
rondgezonden. 
13. Rekening ds. Bussingh als quaestor 
goedgekeurd. Tot nieuwe quaestor wordt 
aangesteld ds. Van Kroon. Betaling 
classisleden. 
14. Voorlopige aanwijzing afgevaardigden ter 
synode. 
15. Referenda synodalia zullen in 
aanmerking genomen worden bij het 
opstellen van de responsa synodalia. 
16. Classis heeft zich uitgesproken tegen 
restitutie van gelden aan het Pennsylvanisch 
fonds. --- 08-10-1805 nr. 9  
17. Rondvraag.  
- Ds. A.Bruining, predikant te Schoonhoven, 
is 08-03-1806 overleden (emeritaat verleend 
10-02-1806). 
18. Censura morum. 
19. Vaststelling datum en plaats volgende 
vergadering. 
20. Resumptie en goedkeuring notulen en 
sluiting. 

17-06-1806 (blz. 89-92) Schoonhoven 
1. Opening. 
2. Aan C.L.van den Broek, predikant te 
Berkenwcude wordt stem en zitting in de 
vergadering verleend. 
3. Ds. C. van Kerhoven, ouderling L. 
Slingerland en diaken A. Corbijn geven 
bericht van beroeping van ds. Daniel 
Constant van Leeuwen van Duivenboode te 
Wageningen naar Schoonhoven. De 
vergadering houdt goedkeuring in advies 

daar de kerkeraad niet op de daartoe 
vastgestelde tijd gewijzigd is. Commissie van 
onderzoek ingesteld en deze brengt 
navolgend advies uit.  
1. Schoonhoven is ernstig in gebreke 
gebleven.  
2. Beroeping moet niettemin worden 
goedgekeurd.  
3. Schoonhoven dient ernstig vermaand te 
worden.  
4. Schoonhoven heeft reeds beterschap 
beloofd. Beroeping wordt door de 
vergadering goedgekeurd, en brief zal 
geschreven worden. 
4. Localisatie en overdracht van diverse 
classicale archiefstukken. 
5. Rapportage door kerkvisitatoren. 
Verantwoording van ingezamelde gelden 
voor noodlijdende kerken en personen. 
Wijzigingsnian kerkvisitatie zal in 
behandeling worden genomen. Nieuwe 
kerkvisitatoren worden aangesteld. 
6. Ingekomen stukken.  
- Classis Breda verzoekt verdere 
ondersteuning van gemeente Terheijden. 
Voor kennisgeving aangenomen. 
7. Aanwijzing afgevaardigden naar de 
synode te Woerden: 6 predikanten en de 
ouderlingen Klaas van der Lee (Oudewater) 
en Gijsbert Backer (Lexmond). 
8. Goedkeuring responsa synodalia. 
9. Rondvraag. 
10. Censura morum. 
11. Volgende vergadering 26-08-1806 te 
Gouda. Samenstelling moderamen. 
12. Resumptie en goedkeuring van de 
notulen. 

26-08-1806 (blz. 93-97) Gouda 
1. Opening. 
2. Aan ds. (dr.) Daniel Constant van 
Leeuwen wordt stem en zitting in de 
vergadering verleend. Schoonhoven geeft 
bericht brief te hebben ontvangen (17-06-
1806 nr. 3). 
3. Localisatie en overdracht van diverse 
classicale archiefstukken. Rapportage 
aankoop effecten van gelden 
weduwenbeurs. 
4. Geen ingekomen stukken. 
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5. Rapportage afgevaardigden ter synode.  
1. Alle classen behalve die van 
Schoonhoven en Gouda hebben toegezegd 
bij te dragen in de restitutie van de gelden 
aan het Pennsylvanisch fonds. Gouda / 
Schoonhoven nemen deze zaak in advies.  
2. De synode heeft tot invoering van 
kerkelijke gezangen besloten per 1 januari 
1807. De eerste zondag in november dient 
dit besluit in alle gemeenten bekend te 
worden gemaakt op gelijke wijze. De 
vergadering stelt een commissie in, die 
adviseert het volgende te besluiten. a. De 
eerste zondag van november in de 
gemeenten bekend te maken dat per 1 
januari 1807 de kerkelijke gezangen moeten 
worden ingevoerd. b. Afschrift van de 
synodenotulen te doen toekomen aan 
quaestores van de ringen en aan de oudste 
predikant te Gouda. c. Bij gemeenteleden te 
laten aandringen op aanschaf van de 
kerkelijke gezangen. d. De laatste zondag 
van december de gemeente aan het 
synodebesluit te doen herinneren. e. Bij de 
invoering van de gezangen dienen de 
predikanten gebruik te maken van de rede 
van Meerman (commissaris politiek op de ZH 
synode) (uittreksel ingelast). f. In geval de 
classis dit advies als besluit overneemt, 
bekendmaking hiervan aan predikanten en 
quaestores van de ringen op te dragen door 
middel van afschriften. Dit advies wordt in 
besluit veranderd.  
3. Afgevaardigden hebben ter synode 
gesproken over de ontheiliging van Gods 
naam en dag. De synode wenst hierover 
door de classes nader geïnformeerd en 
geadviseerd te worden. De vergadering 
draagt de predikanten het onderzoek in 
dezen op.  
4. Afgevaardigden maken melding van 
synodaal besluit inzake onderwijs in de 
hervormde godsdienst voor de jeugd. De 
classis zal op uitvoering van dit besluit 
toezien.  
5. Ds. Bekking is lid van de synodale 
commissie om de koning van Holland te 
complimenteren en te verwelkomen. 
6. Fonds charitatis berust onder ds. Krom. 
7. Synodale gelden blijven voorlopig nog in 

berusting onder ds. Bussing. 
8. Rondvraag.  
- Ds. Kroon te Lexmond en Lakerveld deelt 
mee dat over de periode 1657 tot 1747 
diakonieboeken verloren zijn gegaan. Hij zal 
zorg dragen voor de wel bewaard gebleven 
archiefstukken. 
9. Censura morum. 
10. Volgende vergadering 21-10-1806 te 
Gouda; samenstelling noderamen. 
11. Resumptie en goedkeuring van de 
notulen. Sluiting. 

21-10-1806 (blz. 98-102) Gouda 
1. Opening. 
2. Losmaking van ds. Van de Broek te 
Berkenwoude vindt plaats wegens beroeping 
naar Oud Beijerland. Hij blijft geen lid van de 
weduwenbeurs. 
3. Localisatie en overdracht van diverse 
classicale archiefstukken. 
4. Ingekomen stukken.  
- Brief van Genootschap ter verdediging van 
de christelijke godsdienst in Den Haag. Voor 
kennisgeving aangenomen. 
5. Bespreking wijzigingsplan kerkvisitatie 
uitgesteld. 
6. Batig saldo weduwenbeurs is belegd in 
staatsobligaties. 
7. Nieuwe plan van administratie van de 
weduwenbeurs is goedgekeurd en wordt 
voorgelegd aan de predikanten van Gouda. 
Over nadere voorstellen zal advies worden 
uitgebracht. Commissie ingesteld. 
8. Rapport afgevaardigden ter synode in 
aansluiting op 26-08-1806 nr. 5-1. De 
vergadering blijft bij haar weigering bij te 
dragen aan de restitutie van gelden aan het 
Pennsylvanisch fonds en verlangt zelfs dat 
ook het restant van het fonds wordt 
uitgekeerd. Ds. Krom kan zich hiermee niet 
verenigen en verzoekt daarvan aantekening 
in de notulen. Ds. Bekking, ds. Bussingh en 
ds. Roeloffs sluiten zich daarbij aan. 
9. Rapportage van commissie voor 
zondagsrust; de commissie brengt 6 punten 
van zondagsontheiliging naar voren, die 
zullen worden doorgegeven aan de 
gedeputeerden van de synode. 
10. De synode zendt 3 stukken toe inzake 
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onderwijs in de hervormde godsdienst voor 
de jeugd.  
1. Aanschrijving minister van Binnenlandse 
Zaken.  
2. 32 exemplaren van een circulaire van de 
secretaris van staat voor Binnenlandse 
Zaken 30-05-1806.  
3. Wijziging kerkelijk reglement naar 
synodebesluit. 
11. Ds. Krom rapporteert dat de synode heeft 
besloten de bevestiging van lidmaten 
plechtiger te doen plaatsvinden. 
12. Fonds charitatis blijft berusten onder ds. 
Krom. 
13. Synodale gelden zullen worden 
gerestitueerd aan de gemeenten in de 
volgende vergadering. 
14. Rondvraag.  
- De kerkeraad van Berkenwoude verzoekt 
om classis contracta ingeval van beroeping; 
dit wordt toegezegd.  
- Ds. van den Broek verzoekt ontslagen te 
worden van de verplichting inleggelden aan 
weduwenbeurs te betalen. De vergadering 
weigert dit. Ds. Krom is het met deze 
weigering niet eens.  
- De kerkeraad van Schoonhoven heeft 
extract resolutie van de classis in zijn notulen 
ingelast.  
- Ds. Van Leeuwen van Duivebode wordt 
toestemming verleend verandering aan te 
brengen in het protocol van zijn beroeping. 
15. Censura morum. 
16. Volgende vergadering te Schoonhoven in 
de week na Pasen. Samenstelling 
moderamen. 
17. Resumptie en goedkeuring notulen. 
Sluiting. 

07-04-1807 (blz. 103-102) Schoonhoven 
1. Opening. 
2. De kerkeraad van Berkenwoude verzoekt 
goedkeuring van de beroeping van Bastiaan 
van Nieuwkoop, proponent onder de classis 
Woerden, en zijn toelating tot het peremptoir 
examen. Classis keurt beroeping goed en zal 
hem in deze vergadering het peremptoir 
examen afnemen. 
3. B. Nieuwkoop verzoekt peremptoir 
geëxamineerd te worden. Hieraan wordt 

gevolg gegeven. 
4. Als gedeputeerde van de synode neemt 
ds. Bussingh te Benschop zitting in de 
vergadering teneinde het examen bij te 
wonen. 
5. B. Nieuwkoop wordt door ds. Van 
Leeuwen van Duivenbode geëxamineerd, 
waarop de classis besluit hem niet te kunnen 
toe laten tot het predikambt te Berkenwoude. 
Op de eerstvolgede classis zal hij opnieuw 
worden geëxamineerd, dan door ds. Sperna 
Weiland. 
6. Localisatie van diverse classicale 
archiefstukken. 
7. De commissie ingesteld voor 
weduwenbeurs brengt advies uit over vier 
voorstellen terzake.  
1. De predikantswezen ontvangen samen 
hetgeen een weduwe alleen zou ontvangen.  
2. Van het batig saldo van de beurs wordt 
voortaan een vast bedrag belegd; het restant 
wordt ter vermeerdering tractement 
aangewend. 3. Ongetrouwde leden mogen 
een willekeurige weduwe aanwijzen die na 
hun dood het weduwentractement zal 
genieten.  
4. Het weduwentractement kan vermeerderd 
worden.  
Adviezen: ad 1. Uit principiële en praktische 
overwegingen verwerpt de commissie dit 
voorstel en stelt als mogelijkheid een 
wezenfonds in te stellen. ad 2. Rekening 
houdend met onvoorziene omstandigheden 
is het dienstig zoveel mogelijk het batig saldo 
te beleggen. ad 3. Uit principiële en 
praktische overwegingen verwerpt de 
commissie dit voorstel. ad 4. Het lijkt de 
commissie dienstig eerder het fonds te 
vermeerderen dan de tractementen. De 
vergadering verenigt zich met deze 
adviezen. 
8. Ds. Van Leeuwen van Duivenbode heeft 
de formulieren van enigheid ondertekend. 
9. Ingekomen stukken.  
- Brief van gedeputeerden 17-03-1807 met 
algemeen overzicht van de kerkelijke 
reglementen aan actuarius classis ter hand 
gesteld.  
- Brief van gedeputeerden 22-01-1807 met 
verzoek om een bijdrage in de onkosten, die 
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de commissie ter verwelkoming van de 
koning heeft gemaakt, te voldoen. 
10. De predikanten van Gouda hebben 
ingestemd met het nieuwe plan van 
administratie van de weduwenbeurs en zal 
deze voortaan voeren. Rekening van ds. Van 
Heinsbergen als quaestor viduarum wordt 
goedgekeurd. Gelden en stukken worden 
overgedragen aan Gouda. Het batig saldo is 
belegd in staatsobligaties. Ook deze zaak is 
overgedragen aan Gouda. 
11. De classisrekening wordt opgenomen en 
goedgekeurd. 
12. Het fonds charitatis blijft berusten onder 
ds. Krom. 
13. Rondvraag.  
- Het rondzenden van de synodale acta 
(notulen) zal bespoedigd worden.  
- Commissie ingesteld die zal onderzoeken 
op welke wijze de wanbetaling van de 
predikantstractementen kan worden 
tegengegaan. - In de Boekzaal zal worden 
gevraagd gemeenten die om liefdegaven van 
gemeenten, onder deze classis ressorterend 
te vragen dit zo goedkoop mogelijk te doen. - 
Nieuwe plan van de kerkvisitatie wordt in 
advies gehouden.  
- De classis doet een aanmaning uitgaan aan 
predikanten en gemeenten om de 
evangelische gezangen naast de psalmen in 
de eredienst te gebruiken. 
14. Volgende vergadering te Gouda 16-06-
1807. 
15. Samenstelling moderamen. 
16. Resumptie en goedkeuring notulen. 
Sluiting. 

16-06-1807 (blz. 114-121) Gouda 
1. Opening. 
2. B. Nieuwkoop wordt voor de tweede keer 
het peremptoir examen afgenomen, waarna 
de classis besluit hem toe te wijzen aan 
Berkenwoude. 
3. Localisatie diverse classicale 
archiefstukken. Gouda geeft bericht bij 
gelegenheid tegen redelijke prijs een ijzeren 
kist voor archiefstukken aan te zullen 
schaffen en dat ds. Krom tot quaestor 
viduarum is benoemd, ds. De Visscher en 
ds. Van Meerten tot assessoren. Deze 

laatsten hebben het beheer van de effecten 
op zich genomen en het merendeel ervan op 
naam gesteld. Lijst van effecten wordt ter 
tafel gebracht; deze zal achter in het 
notulenboek worden ingeschreven. 
4. Ingekomen stukken.  
- Ministerie van Binnenlandse Zaken met 
verzoek om opgave van gegevens 
betreffende de verschillende gemeenten. De 
vergadering zal hieraan gehoor geven.  
- Ministerie van Binnenlandse Zaken met 
verzoek om opgave van vacatures. Bericht 
zal worden dat er geen vacatures zijn.  
- Brief van J. Bouwer, N.T. Gravius, J. 
Brandt, P. den Hengst en Joh. Enschede & 
Zonen waarin deze boekhandelaren te 
Amsterdam en Haarlem zich beklagen over 
de verkoop van het auteursrecht van de 
evangelische gezangenbundels door de 
commissie voor de kerkgezangen aan één 
uitgever. De classis verklaart haar dit recht 
niet gegeven te hebben. 
5. Het fonds charitatis wordt door ds. Krom 
aan de afgevaardigden ter synode ter hand 
gesteld. 
6. D. van Waenen namens classis van 
Woerden, classis synodaal, bericht dat de 
volgende synode te Buren wordt gehouden. 
Aanwijzing gecommitteerden ter synode: 6 
predikanten en de ouderlingen Marinus van 
Werkhoven (Nieuwerkerk a/d IJ.) en 
Lubbertus van Deth (Gouda). 
7. Responsa synodalia opgesteld en 
goedgekeurd. 
8. Rapport kerkvisitatie. Verantwoording 
ingezamelde gelden voor noodlijdende 
kerken en personen. Aanwijzing nieuwe 
kerkvisitatoren. Nieuwe plan voor de 
kerkvisitatie wordt in advies gehouden. 
9. Commissie voor predikantstractement 
geeft bericht dat deze zaak met het 
gouvernement bevredigend is geregeld. 
10. Synodale gelden berusten bij ds. 
Bussingh. 
11. Rondvraag.  
- Voorgesteld wordt oude archiefstukken 
voortaan in de kast i.p.v. in de zak te 
bewaren en tevens wordt voorgesteld een 
lijst van classicale archiefstukken op te 
stellen om het werk voor de scriba te 
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vereenvoudigen. De classis neemt 
voorstellen over.  
- De classis zuivert ds. Van der Wolk en 
enkele anderen van alle blaam als zou hij als 
praeses in de zaak-Nieuwkoop in de vorige 
vergadering partijdig hebben gehandeld (nr. 
2, 3, 4, 5). 
12. Censura morum. 
13. De volgende vergadering wordt 
gehouden te Gouda 18-08-1807. 
Samenstelling moderamen. 
14. Resumptie en goedkeuring notulen. 
Sluiting. 

18-08-1807 (blz. 122-127) Gouda 
1. Opening. 
2. Aan ds. Nieuwkoop te Berkenwoude wordt 
stem en zitting in de vergadering verleend. 
3. Localisatie en overdracht van diverse 
classicale archiefstukken. Ds. Krom als 
quaestor viduarum brengt rapport uit; voor 
kennisgeving aangenomen. De scriba wordt 
gemachtigd een lijst van classicale 
archiefstukken op te stellen. De classis 
gelast de scriba de lijsten van predikanten en 
beroepingen bij te houden voorin het 
notulenboek. 
4. Ingekomen stukken.  
- Brief van Binnenlandse Zaken met nadere 
toelichting op verzoek om opgave van 
vacatures; voor kennisgeving aangenomen. 
Tevens met toelichting op het verzoek om 
opgave gegevens gemeenten en 
predikanten; aan dit nader verzoek zal 
worden voldaan. 
5. Fonds charitatis blijft berusten onder ds. 
Van Meerten. 
6. Rapportage van gecomitteerden ter 
synode te Buren.  
- Deel 5 van het kerkelijk plakkaatboek in 
ontvangst genomen.  
- Herderlijke brief is opgesteld en 
goedgekeurd, waarin de gemeenten wordt 
bericht dat de evangelische gezangen bij 
elke godsdienstoefening niet alleen kunnen 
maar ock moeten gezongen worden. 
Commissie ingesteld om advies uit te 
brengen hoe het beste hieraan kan worden 
voldaan. 
7. Nieuwe plan voor kerkvisitatie is 

verworpen. Besluit 18-06-1305 wordt 
ingetrokken. Ds. Roelofs verzoekt 
aantekening het hier niet mee eens te zijn. 
Bovengenoemde commissie zal klachten 
over vergoeding reiskosten onderzoeken. 
8. Ds. Bussingh zal synodegelden aan 
quaestor toezenden zodat ze in de volgende 
vergadering aan de leden kunnen worden 
uitgedeeld. 
9. Rondvraag.  
- Ds. Martijn deelt mee als gedeputeerde van 
de synode te zijn aangewezen tot bijwonen 
van alle peremptoire examens in deze 
classis.  
- Betaling van de predikantstractementen 
stagneert opnieuw. Als er over l4 dagen 
geen betaling heeft plaatsgevonden, wordt er 
werk van gemaakt. 
10. Censura morum. 
11. Volgende vergadering 13-10-1807 te 
Schoonhoven. Samenstelling moderamen. 
12. Resumptie en goedkeuring notulen. 
Sluiting. 

13-10-1807 (blz. 128-142) Schoonhoven 
1. Opening. 
2. (16-06-1807 nr. 11). De scriba heeft een 
lijst van classicale archiefstukken die in de 
zak bewaard worden opgesteld en vooraan 
in het notulenboek ingeschreven; alsmede 
een lijst van stukken die voortaan in de kast 
bewaard kunnen worden. (Lijsten ingelast). 
3. Wanneer binnen 14 dagen geen reactie is 
gekomen op de kennisgeving van ds. De 
Visscher (aan het Gouvernement?) zullen de 
vacerende gemeenten beroepingen mogen 
voortzetten. 
4. Ingekomen stukken.  
- Rapport van commissie voor 
predikantstractemen (afschrift ingelast); de 
commissie heeft een bevredigend gesprek 
gehad met kwartierdrost Caan en landdrost 
De Mist. Omdat de kwartaalbetaling van 
september opnieuw is uitgebleven, heeft zij 
zich na ingewonnen advies persoonlijk in 
audiëntie tot de koning gewend met een 
verzoekschrift waarin omstandig de 
problemen worden toegelicht. Ook andere 
personen van regering zijn benaderd.  
- Brief van gedeputeerden van de synode 
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(afschrift ingelast), waarin zij bekend maken 
hun opwachting te hebben gemaakt bij de 
landdrost om behartiging van de belangen 
der hervormde kerk bij hem aan te bevelen. 
De landdrost liet weten dat alle predikanten 
met hun eventuele verzoekschriften bij hem 
terecht kunnen en tevens dat bij hem de 
kwitanties ter betaling van de 
predikantstractementen kunnen worden 
afgehaald, hetgeen tot nu toe nog niet was 
gebeurd. Ds. Van Kerkhoven als oudste 
predikant van Schoonhoven zal de kwitanties 
voor de predikanten afhalen.  
- Brief van commies De Vries Robbe 
(afschrift ingelast) met het verzoek om 
opgave van exacte gegevens van 
predikanten ieder kwartaal in verband met 
stipte uitbetaling van de tractementen. Ds. 
De Visscher zal hiervoor zorg dragen, 
bijgestaan door ds. Donker. 
5. Fonds charitatis blijft berusten onder ds. 
Van Meerten. 
6. Rapport van commissie voor 
bekendmaking inhoud herderlijke brief van 
de synode aan de gemeenten (afschrift 
ingelast). De herderlijke brief is gedrukt en 
voor elke predikant en elke kerkeraad is een 
exemplaar bestemd. Een begeleidende brief 
is in concept opgesteld (afschrift ingelast) 
waarin de aanmaning van de synode wordt 
gemotiveerd en onderstreept, maar waarin 
ook de blijdschap van de classis wordt 
uitgesproken over de tot nu toe gebleken 
gehoorzaamheid aan de synode. De 
vergadering verenigt zich met de inhoud van 
het rapport en met de inhoud van de 
begeleidende brief. 
7. Rapport en advies van de commissie voor 
de kerkvisitatie in Moordrecht (afschrift 
ingelast). De classis kan niet verplicht 
worden Schoonhoven uit te betalen zolang 
Moordrecht de kosten van de kerkvisitatie 
door Schoonhoven niet wil voldoen aan de 
classis. Niettemin adviseert de commissie de 
classis om Schoonhoven uit te betalen en 
Moordrecht aan te manen het verschuldigde 
bedrag alsnog te voldoen, opheldering te 
vragen waarom zij de onkosten niet wenst te 
voldoen, aan te zeggen dat de classis haar 
het luttele bedrag niet bevoegd is kwijt te 

schelden en genoodzaakt is zich te wenden 
tot de po- litieke overheid voor advies in 
dezen, en bovendien ds. Sterk te verzoeken 
deze zaak in de kerkeraad te bepleiten. De 
classis besluit overeenkomstig dit rapport en 
advies. 
8. Verrekening van de synodale gelden door 
ds. Bussingh wordt uitgesteld tot de 
volgende vergadering in verband met de 
moeilijkheden tussen Schoonhoven en 
Moordrecht. Commissie voor kerkvisitatie in 
Moordrecht wordt bedankt en ontbonden. 
Besloten wordt een van de leden, ds. 
Donker, te belasten met het jaarlijks 
ontwerpen van de responsa synodalia. 
9. Rondvraag.  
- Ds. Groen van Prinsterer verzoekt om een 
classicaal attest in geval hij mocht besluiten 
emeritaat aan te vragen.  
- Ook proponenten zullen bekend gemaakt 
worden met de classicale en synodale 
besluiten inzake de evangelische gezangen. 
10. Censura morum. 
11. Volgende vergadering te Gouda na 
Pasen. 
12. Samenstelling moderamen. 
13. Resumptie en goedkeuring notulen; 
sluiting. 

26-04-1808 (blz. 143-148) Gouda 
1. Opening. 
2. Localisatie en overdracht van diverse 
classicale archiefstukken. 
3. Ingekomen stukken.  
- Brief van gedeputeerden waarin de classis 
wordt geïnformeerd over de omstandigheden 
waarin een hervormde gemeente in België 
nabij Kortrijk verkeert, waarvoor 
ondersteuning gevraagd wordt; voor 
kennisgeving aangenomen.  
- Brief van de scriba van classis Gorinchem, 
ds. Diepering, waarin wordt gewezen op een 
omissie in de synodenotulen, hiermee zal 
rekening worden gehouden bij het opstellen 
der responsa synodalia.  
- Brief van ds. Benier te Monster die het 
advies van Den Haag in de synodale notulen 
mist; geen punt van bespreking. Ds. Van de 
Kerkhoven, nu behorend tot het departement 
van Utrecht, zal worden vervangen door ds. 
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De Visscher als ontvanger van de kwitanties 
van de predikantstractementen. 
4. Antwoord van Moordrecht ontvangen op 
de brief van de classis. Commissie uit de 
classis heeft gesprek met ds. Sterk. De 
classis behoort niet de kerkmeesters maar 
de diakenen aan te schrijven ter voldoening 
van de onkosten van de kerkvisitatie. De 
classis besluit hiertoe. 
5. (13-10-1807 nr. 7) Ds. Bussingh en ds. De 
Heer dienen als commissie in de zaak van 
de tractementen bij de classis een rekening 
in. Deze wordt in advies gehouden. 
Onderzocht zal worden of de kwitanties ter 
betaling van de tractementen over het 2e 
kwartaal 1807 zijn ingekomen. 
6. Rekening van de quaestor vidualis 
nagezien en goedgekeurd. 
7. Classicale rekening nagezien en 
goedgekeurd. Tot nieuwe quaestor is 
benoemd ds. Bresser. 
8. Voorlopige aanwijzing van drie 
predikanten als afgevaardigden naar de 
synode. 
9. Rondvraag.  
- Ds. Van Heynsbergen vraagt advies in 
lidmaatschapskwestie van een persoon die 
lid is geworden te Rotterdam bij ds. Kaas en 
nu wil terugkeren naar zijn gemeente.  
- Ds. De Visscher vraagt of een kind van 9 
jaar dat nu, nadat de ouders daartoe 
herhaaldelijk waren aangemaand, gedoopt 
zal worden, ook nog als kind mag worden 
beschouwd. De classis bepaalt dat het 
vooraf enig onderwijs moet ontvangen.  
- Op een vraag van ds. Martijn besluit de 
vergadering dat een kerkeraad die het 
evangelische gezangenboek niet in zijn bezit 
heeft zich voor de classis zal moeten 
verantwoorden.  
- Bijgewerkt Repertorium wordt overgelegd.  
- Op voorstel van ds. Weldijk wordt een 
commissie ingesteld om te onderzoeken of 
de betaling van de predikantstractementen 
niet kosteloos kan plaatsvinden.  
- Op voorstel van ds. Lietaart zal de synode 
worden gevraagd welke maatregelen kunnen 
worden getroffen tegen predikanten die geen 
gebruik maken van de evangelische 
gezangen.  

- Brief van Koninklijke secretarie te 
Haastrecht waarin wordt gemeld dat aldaar 
de beschikking op het verzoekschrift inzake 
betaling predikantstractementen afgehaald 
kan worden. De classis zal het stuk laten 
afhalen maar niet uit haar naam. Ds. Roelofs 
en ds. Van der Wolk zijn tegen. 
10. Censura morum. 
11. Volgende vergadering 14-06-1808 te 
Gouda. 
12. Samenstelling moderamen. 
13. Resumptie en goedkeuring notulen. 
Sluiting. 

14-06-1808 (blz. 148-152) Gouda 
1. Opening. 
2. Localisatie en overdracht van diverse 
classicale archiefstukken. 
3. Ingekomen stukken.  
- Bericht van de classis Buren dat de koning 
toesteaning heeft gegeven voor het houden 
van de synode.  
- De classis Gorinchem vraagt of de 
predikanten nu reeds verplicht zijn de 
evangelische gezangen te gebruiken. De 
classis zal de vraag beantwoorden bij het 
opstellen van de responsa synodalia.  
- Mollerus is benoemd tot minister van 
eredienst. Tot nu toe ressorteerde de kerk 
onder Binnenlandse Zaken.  
- De minister van Binnenlandse Zaken 
verzoekt opgave van gegevens betreffende 
de classis-veranderingen. 
4. De diakonie van Moordrecht heeft de 
kosten van de kerkvisitatie betaald. Nader 
bericht volgt. 
5. Het fonds charitatis ter hand gesteld aan 
de afgevaardigden ter synode. 
6. Rapport kerkvisitatie.  
- (Tekst doorgehaald krachtens besluit 
genomen 16-08-1808. Inhoud gedeeltelijk 
onbekend.) Visitatoren district Schoonhoven 
ontmoeten onaangenaamheden.  
- De kerkenraad van Berkenwoude is 
wegens het niet in bezit hebben van de 
evangelische gezangen door de vergadering 
ter verantwoording geroepen. Berkenwoude 
heeft nu tot aankoop ervan besloten, 
waarmee de classis genoegen neemt. - 
Enkele kerkeraadsleden te Meerkerk 
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weigeren gebruik te maken van de kerkelijke 
gezangen. Zij worden ter verantwoording 
geroepen in de postsynodale classicale 
vergadering. Kerkvisitatoren verantwoorden 
de voor de noodlijdende kerken en personen 
ontvangen gelden en stellen die aan de 
afgevaardigden ter synode ter hand. 
7. Aanstelling van nieuwe kerkvisitatoren. 
8. (26-04-1808 nr. 5) Ds. Bussingh weigert 
de onder hem berustende synodale gelden 
aan de quaestor ter hand te stellen. De in 
advies gehouden rekening van ds. Bussingh 
wordt niet goedgekeurd en de classis acht 
zich niet verplicht die rekening te voldoen. 
De noodzakelijkheid dat de commissie voor 
predikantstractementen, ingesteld 18-08-
1807 nr. 9, als zodanig zou optreden heeft 
zich niet voorgedaan. 
9. Aanstelling van 6 predikanten en de 
ouderlingen Jan Herfst (Ouderkerk a/d 
IJssel) en Leendert Slobbe (Gouda) als 
afgevaardigden naar de synode. 
10. Responsa synodalia worden 
goedgekeurd. 
11. Rondvraag.  
- Ds. Weldijk heeft een plan gereed ingeval 
de predikantstractementen niet meer contant 
zullen worden uitbetaald. 
12. Censura morum. 
13. Volgende vergadering 16-08-1808 te 
Schoonhoven. Samenstelling moderamen. 
14. Resumptie en goedkeuring notulen. 
Sluiting. 

16-08-1808 (blz. 153-157) Schoonhoven 
1. Opening. 
2. Localisatie en overdracht van diverse 
classicale archiefstukken. 
3. Ingekomen stukken.  
- Op verzoek van de synode besluit de 
classis de koninklijke aanbeveling van de 
koepokinenting van de preekstoel te laten 
aflezen. - De landdrost van Maasland, 
voorheen secretaris-generaal Van Swinden, 
verzoekt opgave van classicale kosten die 
door de staat worden betaald. Ds. De 
Visscher zal antwoorden. 
4. De diakonie van Moordrecht heeft 
besloten voortaan jaarlijks de kosten van de 
kerkvisitatie te voldoen. 

5. Het fonds charitatis berust onder ds. 
Krom. 
6. Berkenwoude heeft niet voldaan aan zijn 
belofte evargelische gezangen aan te kopen; 
de kerkeraad zal voor de volgende 
vergadering ter verantwoording worden 
geroepen. De kerkeraadsleden van Meerkerk 
weigeren ter vergadering te komen om zich 
te verantwoorden voor hun houding inzake 
de evangelische gezangen. Hierop schorst 
de vergadering Jan Huijlwijk, ouderling, 
Ewoud Brouwer, Jan Kok, Cornelis van den 
Dool en Jan Oosterom, diakenen, te 
Meerkerk. 
7. (14-06-1808 nr. 8) Ds. Bussingh blijft bij 
zijn weigering de synodale gelden aan de 
quaestor classis ter hand te stellen. De 
vergadering benoemt een commissie om te 
onderzoeken hoe deze zaak het best tot een 
oplossing kan worden gebracht. De 
commissie wordt opgedragen hierover te 
spreken net ds. De Heer 
(medegecommitteerde van ds. Bussingh.).  
Rapport van de commissie voor de zaak-
Bussingh (afschrift ingelast):  
- Als ds. Bussingh de synodale gelden niet 
binnen 14 dagen aan de quaestor ter hand 
stelt, zal hij gerechtelijk worden vervolgd.  
- Ds. Bussingh heeft zich ten onrechte als 
gecommiteerde beschouwd tot opmaking 
van de rekening. De noodzaak daartoe 
ontbrak. Recht op de in het vooruitzicht 
gestelde douceur heeft hij niet.  
- Om de vrede te bewaren zal hij deze 
douceur toch ontvangen maar alleen als hij 
de synodale gelden afdraagt. De classis 
besluit conform dit praeadvies; alleen ds. 
Van der Wolk is tegen. 
8. Rapportage van afgevaardigden ter 
synode gehouden in Breda:  
1. In de zaak van het Pennsylvanisch fonds 
werd de classis Gouda in het gelijk gesteld; 
de desbetreffende gelden behoren toe aan 
de classis en worden beschouwd als aan het 
fonds te zijn geleend. De classis verwacht zo 
spoedig mogelijk de gelden te mogen 
ontvangen; uitslag van stemming is niet van 
toepassing op dit onderdeel van het in 
stemming gebrachte artikel.  
2. Het synodebesluit inzake de evangelische 
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gezangen zal in die gemeenten die 
tegenwerken van de preekstoel 
bekendgemaakt worden.  
3. Gedeputeerden vragen of de classis 
aanmerkingen heeft op het geconcipieerde 
plan van de lemmata; de classis heeft geen 
aanmerkingen. Voorts zullen Gedeputeerden 
geïnformeerd worden over over betaling uit 
het Pennsylvanisch fonds. Het Repertorium 
Synodale zal worden aangevuld met de 
notulen van de synode. 
9. Rondvraag.  
- Ds. Weldijk dient een plan in tot 
schadeloosstelling van predikanten bij het in 
ontvangst nemen van hun tractementen.  
- Het voorstel van Ds. Krom om hiervoor een 
commissie te benoemen wordt verworpen.  
- De classis besluit dat de voorgangers door 
de kerkeraden bekend moeten worden 
gemaakt met het synodebesluit inzake de 
evangelische gezangen.  
- Overleden is ds. dr. A. Ledeboer, in leven 
predikant te Haastrecht.  
- Op voorstel van ds. Krom wordt een 
commissie ingesteld voor de zaak-Meerkerk; 
zij heeft de bevoegdheid de geschorste 
ambtsdragers af te zetten. Om financiële 
redenen zijn hier tegen: ds. Weldijk, Van 
Meerten, De Groot, Stiffrij, Roelofs en Van 
Leeuwen van Duivenbode.  
- Moet een lid van de weduwenbeurs, die 
terugkeert naar de classis, opnieuw 
introductiegeld betalen? De quaestor 
viduarum zal praeadvies uitbrengen.  
- Naar aanleiding van de evangelische 
gezangen heeft niemand iets op te merken. 
10. Censura morum. 
11. Volgende vergadering 04-10-1808 in 
Gouda. Samenstelling moderanen. 
13. Resumptie en goedkeuring notulen. 
Sluiting. 

04-10-1808 (blz. 158-167) Gouda 
1. Opening. 
2. Localisatie en overdracht van diverse 
classicale archiefstukken. 
3. Ingekomen stukken.  
- Decreet van de Koning van 02-08-1808 
betreffende de openbare eredienst. Is onder 
de leden van de classis verspreid. - 

Gedeputeerden verzoeken de classis de 
bezwaren tegen dit decreet op schrift te 
stellen en aan hen op te zenden. Ds. Van 
Meerten zal de bezwaren van deze classis 
inzamelen en opzenden. 
4. Het fonds charitatis blijft berusten onder 
Ds. Krom. 
5. Berkenwoude heeft de evangelische 
gezangboeken aangeschaft en maakt er 
gebruik van. De classis neemt hiernee 
genoegen en de kerkeraad hoeft niet ter 
vergadering te komen. Commissie benoemd 
in de zaak-Meerkerk. De commissie brengt 
rapport en praeadvies uit (afschrift ingelast). 
Na langdurig overleg met de vijf geschorste 
kerkeraadsleden is men tot 
overeenstemming gekomen.  
1. De vijf geven toe ongehoorzaam te zijn 
geweest aan de classicale wetten door niet 
voor de vergadering te verschijnen.  
2. Zij zullen voortaan de evangelische 
gezangen gebruiken.  
3. Zij zullen zich tegenover de classis 
verantwoorden. De schorsing is ongedaan 
gemaakt. De kerkeraadsleden van Meerkerk 
beriepen zich op de kerkeraad van Lexmond 
die ook weigert de evangelische gezangen in 
te voeren. De commissie adviseert de 
desbetreffende kerkeraadsleden ter 
verantwoording te roepen. De classis is 
verblijd met het resultaat dat is bereikt in 
Meerkerk en zij besluit conform het 
praeadvies inzake Lexmond. 
6. (16-08-1808 nr. 7) Brief van Ds. Bussingh 
inzake synodale gelden aan scriba vorige 
vergadering (afschrift ingelast). Ds. Bussingh 
erkent de schuld die hij heeft aan de classis, 
maar blijft ook bij zijn gelijk en weigert zich te 
laten paaien met douceurs, en hij is bereid 
zich voor de rechter te verantwoorden. De 
quaestor Ds. Bresser had gelden van Ds. 
Bussingh niet ontvangen en heeft reeds een 
eerste contact gehad met de procureur van 
Alphen. Ds. Bussingh stelt voor een 
commissie te benoemen om met hem de 
zaak te bespreken maar niet in deze 
vergadering; de classis gaat hiermee niet 
accoord en besluit de gelden gerechtelijk in 
te vorderen. Ds. Bussingh besluit bij de 
synode een klacht in te dienen en verzoekt 
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om alle classicale stukken betreffende deze 
zaak en krijgt deze. 
7. De classisrekening wordt nagezien en 
goegekeurd. Ds. Weldijk wordt tot nieuwe 
quaestor benoemd. 
8. De quaestor viduarum ds. Krom brengt 
advies uit. Een lid van de weduwenbeurs die 
uit de classis is vertrokken en vervolgens 
weer terugkomt, hoeft geen introductiegelden 
te betalen. Verder verantwoordt ds. Krom 
uitbetalingen aan weduwen en rapporteert 
dat introductiegelden te ontvangen zijn van 
ds. Nieuwkoop. Ook vraagt ds. Krom 
volmacht om mede ingevolge koninklijk 
decreet de effecten te mogen laten beheren 
door een makelaar. En tenslotte geeft ds. 
Krom de vergadering de gelegenheid het 
effectenbestand na te zien. De vergadering 
besluit conform het praeadvies en een 
commissie controleert het effectenbestand. --
- 16-08-1808 nr. 9  
9. Ds. Van Heinsbergen verzoekt losmaking 
van ds. Bresse te Meerkerk die een beroep 
naar Hoogeveen heeft aangenomen. 
Losmaking vindt plaats. Ds. Bresser blijft lid 
van de weduwenbeurs. 
10. Rondvraag:  
- Overleden is ds. Johannes Bokking te 
Oudewater, 21-08-1808.  
- Ds. Groen van Prinsterer wordt attest 
gegeven in geval hij komende winter met 
emeritaat zou wensen te gaan.  
- Ds. Van Heinsbergen vraagt welke 
maatregelen genomen kunnen worden tegen 
rondreizende oefenaars. In IJsselstein treedt 
een zekere Oning (catechiseermeester) als 
oefenaar op, die zich ook keert tegen de 
evangelische gezangen. De classis besluit 
hierover de kerkeraad van IJsselstein aan te 
schrijven.  
- De praeses doet omvraag naar het gebruik 
der evangelische gezangen: 
kerkeraadsleden van Nieuwpoort blijven in 
gebreke, evenals de kerkeraad van Heikoop. 
De classis zal hen aanschrijven en tot 
gehoorzaamheid opwekken.  
- Op een vraag van Ds. Martijn besluit de 
classis ook fragmentarisch reciteren en 
zingen van de gezangen aan te merken als 
ongehoorzaamheid aan de synode en 

classis. 
11. Censura morum. 
12. Volgende vergadering na Pasen te 
Gouda. Samenstelling moderamen. 
13. Resumptie en goedkeuring van de 
notulen. Sluiting. 

11-04-1809 (blz. 169-173) Gouda 
1. Opening. 
2. Oudewater verzoekt goedkeuring van de 
beroeping van ds. M.J. Römer te Wognum in 
Wadwaaij (classis Hoorn). Dit wordt 
gegeven. Bevestiging zal 05-06-1809 
plaatsvinden. 
3. Meerkerk verzoekt goedkeuring van de 
beroeping van ds. A. Schim van der Loef te 
Spaarnwoude in Spaarndam (classis 
Haarlem). Dit wordt gegeven op voorwaarde 
dat nog een ontbrekend stuk aan de scriba 
zal worden getoond. Bevestiging zal 11-08-
1809 plaatsvinden. 
4. Localisatie en overdracht van diverse 
classicale archiefstukken. 
5. Ingekomen brieven. 
- Vier aanschrijvingen van de minister van 
Eredienst worden ter tafel gebracht.  
- Brief van de minister van Eredienst waarin 
bepaald wordt in hoeverre het 
Gouvernement dit jaar de synodale lasten zal 
dragen.  
- Brief van de minister van Eredienst waarin 
aan gedeputeerde wordt gevraagd wat het 
werkschema van de synode is.  
- Brief van gedeputeerden over het nieuwe 
plan van de lemmata; dit zal een punt van 
bespreking zijn op de volgende synode.  
- Brief van gedeputeerden met verzoek om 
bijstand van de gemeente te Maastricht; punt 
van bespreking op de volgende synode.  
- Brief van Haags genootschap ter 
verdediging van de Christelijke Godsdienst 
met programma yan 1808; voor kennisgeving 
aangenomen. 
6. Het fonds charitatis blijft berusten onder 
ds. Krom. 
7. Zeven van de acht kerkeraadsleden van 
Lexnond hebben zich op aanschrijving van 
de classis onderworpen aan het synodale 
besluit intake de evangelische gezangen, 
alleen diaken Klaas van Zessen volhardt in 
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zijn weigering. De vergadering gelast deze te 
vervangen. De kerkeraad van Heicoop heeft 
de vermaning van ds. Thjmmink inzake de 
evangelische gezangen naast zich 
neergelegd. Kerkvisitatoren zullen de 
kerkeraad de gevallen van 
ongehoorzaamheid onder ogen brengen.; 
Ds. Weldijk is tegen dit besluit. 
8. De quaestor classis heeft de zaak van ds. 
Bussingh nog niet voor de rechter gebracht 
om redenen waarmee de classis genoegen 
neemt, uitgezonderd ds. Roelofs en ds. Van 
der Wolk. De zaak wordt aangehouden, de 
commissie wordt uitgebreid. 
9. De rekening van ds. Van Meerten als 
quaestor classis wordt nagezien en 
goedgekeurd. 
10. De rekening van ds. Krom als quaestor 
viduarum wordt nagezicn en goedgekeurd. 
11. Voorlopige aanwijzing afgevaardigden ter 
synode, drie predikanten. 
12. Rondvraag:  
- Verdeling synodale gelden ontvangen door 
ds. De Visscher van gedeputeerde Storm te 
's-Gravensande wordt uitgesteld tot de 
volgende vergadering.  
- Op voorstel van ds. Van Heinsbergen zal 
op de synode worden voorgesteld de 
Boekzaal in boekvorm te doen verschijnen.  
- Op voorstel van ds. Van Heinsbergen zal 
op de synode worden voorgesteld de 
almanakken te zuiveren van 
zedenbedervende bijvoegsels.  
- De classes Dordrecht en ZH zullen worden 
aangeschreven over de weigering van 
predikanten en kerkeraad van Streefkerk om 
gebruik te maken van de evangelische 
gezangen.  
- Ds. Donker ontvangt honorarium voor het 
bijwerken van het Repertorium Synodale.  
- De praeses doet omvraag naar het gebruik 
van de evangelische gezangen. 
Kerkeraadsleden van Berkenwoude blijven 
nog steeds in gebreke. De kerkvisitatoren 
zullen hen tot gehoorzaamheid opwekken. 
13. Censura morum. 
14. Volgende vergadering te Schoonhoven 
14-06-1809. Samenstelling moderamen. 
15. Resumptie en goedkeuring van de 
notulen. Sluiting. 

13-06-1809 (blz. 174-178) Schoonhoven 
1. Opening. 
2. Aan ds. dr. Matthias Johannes Römer 
(Oudewater) en ds. Abram Schim van der 
Loef (Meerkerk) wordt stem en zitting in de 
vergadering verleend. 
3. Localisatie en overdracht van diverse 
classicale archiefstukken. 
4. Ingekomen stukken:  
- Brief van Breda (classis synodaal) met 
verzoek om opgave van gegevens 
betreffende logement van afgevaardigden ter 
synode. 
5. Het fonds charitatis wordt aan de 
afgevaardigden ter synode ter hand gesteld. 
6. Diaken Klaas van Zessen te Lexmond blijft 
bij zijn weigering gebruik te naken van de 
evangelische gezangen. Hij zal uit het ambt 
worden gexet indien een laatste aanmaning 
geen verandering brengt in zijn houding. Van 
de kerkeraad van Heicoop is niemand ter 
vergadering verschenen; er zal een 
comnissie naar Heicoop gezonden worden 
met volmacht van de classis om te handelen 
naar bevinding. Twee kerkeraadsleden van 
Berkenwoude zijn niet ter vergadering 
verschenen. Een commissie wordt gezonden 
met volmacht van de classis te handelen 
naar bevinding. 
7. Ds. Bussingh heeft voorgesteld de zaak 
van de synodale gelden te liquideren met 
gesloten beurzen; de quaestor wordt hiertoe 
gemachtigd. 
8. Aanwijzing van afgevaardigden ter synode 
te Dordrecht: 6 predikanten en de 
ouderlingen Pieter Drost en Barend van 
Rijssel te Vianen. 
9. Rapportage kerkvisitatoren. 
Verantwoording ontvangst ingezamelde 
gelden voor noodlijdende kerken en 
personen. Aanstelling nieuwe kerkvisitatoren. 
10. Goedkeuring responsa synodalia. 
11. Rondvraag:  
- Ds. van Kroon vraagt advies inzake 
bevestiging Ds. Schim van der Loef te 
Meerkerk. Classis benoemt commissie.  
- De quaestor viduarum deelt mee dat de 
weduwe van wijlen ds. Takens, nu hertrouwd 
met ds. Brink, aanspraak doet gelden op een 
zeker bedrag uit de weduwenkas. De classis 
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besluit haar te antwoorden dat de haar door 
Amsterdam gegeven douceur ruimschoots 
opweegt tegen het bedrag dat haar zou 
toekomen uit de weduwenkas. Mocht zij 
hiermee geen genoegen nemen zal haar het 
bedrag worden uitbetaald. Het reglement zal 
zo gewijzigd worden dat een dergelijke 
situatie zich niet meer kan voordoen.  
- De regeling die de quaestor viduarum heeft 
getroffen met makelaar Knox voor in 
ontvangstneming der rente wordt door de 
classis goedgekeurd.  
- De praeses doet omvraag naat het gebruik 
der evangelische gezangen (zie nr.6) 
12. Censura morum. 
13. Volgende vergadering 22-08-1809 te 
Gouda. Samenstelling moderamen. 
14. Resumptie en goedkeuring van de 
notulen. Sluiting. 

22-08-1809 (blz. 179-181) Gouda 
1. Opening. 
2. Localisatie en overdracht van diverse 
classicale archiefstukken. 
3. Fonds charitatis berust onder ds. Rattinck, 
verminderd met geldsom voor wed. Koetsier. 
4. Diaken Van Zessen te Lexmond heeft 
gehoorzaamheid aan de synodebeslulten 
inzake de evangelische gezangen beloofd. 
De classis neemt hiermee genoegen. De 
kerkeraadsleden van Heicoop blijven 
volharden in hun weigering de evangelische 
gezangen te gebruiken, uitgezonderd Jasper 
van Os. De ouderlingen Govert Zijderveld en 
Dirk van Brugge en de diaken Cornelis 
Bogaard zullen uit hun ambt worden gezet. 
De kerkeraadsleden te Berkenwoude hebben 
gehoorzaamheid aan de synodebesluiten 
inzake de evangelische gezangen beloofd. 
De classis neemt hiermee genoegen. Een 
diaken te Bergambacht die weigert de 
evangelische gezangen te gebruiken zal 
worden vermaand door een commissie. 
5. De zaak-ds. Bussingh is geliquideerd. 
6. Rapportage van afgevaardigden ter 
synode 'te Dordrecht. Gedeputeerde Halder 
is aangewezen tot het bijwonen van de 
examina peremptoria. 
7. Ingekomen stukken:  
- Classis ZH geeft bericht dat in Streefkerk 

de zaken met betrekking tot de evangelische 
gezangen in orde zijn gebracht. 
8. (13-06-1809 nr. 11-1) Commissie brengt 
advies uit inzake de vraag van ds. Kroon. Dit 
advies zal aan steden en ringen worden 
voorgelegd. 
9. De quaestor classis zal synodegelden 
apart houden en afzonderlijk daarvan 
rekening doen. Oudewater is het hiermee 
niet eens. 
10. Overleden is ds. Petrus van der Wolk te 
Groot-Ammers 20-07-1809. 
11. Vaststelling van het tractement van ds. 
De Visscher als geconmitteerde tot 
bezorging der tractementen. 
12. Censura morum. 
13. Volgende vergadering 17-10-1809 te 
Gouda. 
14. Samenstelling moderamen. 
15. Resumptie en goedkeuring notulen. 
Sluiting. 

17-10-1809 (blz. 182-185) Gouda 
1. Opening. 
2. Localisatie en overdracht diverse 
classicale archiefstukken. In de kopieën van 
de synodenotulen zijn storende fouten, en ze 
zijn niet geauthoriseerd. Pas wanneer 
nieuwe en geauthoriseerde exemplaren zijn 
toegestuurd, zullen legeskosten betaald 
worden. 
3. Het fonds charitatis berust onder ds. 
Rattinck. 
4. In Heicoop zijn wegens de kwestie van de 
evangelische gezangen de ouderlingen 
vervangen, de diaken nog niet. De kerkeraad 
wordt tot spoed gemaand. De zaak in 
Bergarnbacht is vertraagd maar zal spoedig 
voortgang vinden. 
5. Ingekomen stukken:  
- Programma van het Haagsch Genootschap 
ter verdediging van de Christelijke 
Godsdienst.  
- De minister van Eredienst gelast de 
predikanten de koning in de gebeden in de 
openbare godsdienstoefening te gedenken.  
- Brief van gedeputeerden waarin vermeld 
staan kerkelijke reglementen in concept; en 
waarin het besluit van vorig jaar inzake 
Pennsylvanisch fonds onder de aandacht 
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van de classis is gebracht, met verzoek dat 
ook zij hieraan voldoet; en waarin 
opheldering gevraagd wordt inzake het tegen 
de zin van de ouders, Jacob van Gent en 
Margie van Oudshoorn, rooms-katholiek 
gedoopt kind. Brief zal beantwoord worden. 
6. (22-08-1809 nr. 8) Inzake de vraag van ds. 
Van Kroon wordt besloten de gemeenten 
voorlopig de vrijheid te.geven naar bevinding 
te handelen. Rapport van de commissie over 
deze zaak zal nader worden besproken. 
7. Rapport van de quaestor viduarum 
(afschrift ingelast).  
- De quaestor verzoekt bijschrijving van 
ontvangen effecten in het notulenboek. - 
Verantwoording inschrijving effecten op het 
Grootboek.  
- Verantwoording staat van de kas. De 
commissie ziet het effectenbestand na. De 
quaestor stelt voor vanwege inschrijving van 
alle effecten op het Grootboek, het reglement 
zodanig te wijzigen dat voortaan effecten 
kunnen worden aangekocht die op naam 
worden gesteld; classis besluit conform dit 
voorstel. 
8. Rondvraag:  
- Ds. E.F. Timminck (Heicoop) en ds. Groen 
van Prinsterer (Stolwijk) verzoeken de 
classis om attest ingeval zij mochten 
besluiten emeritaat aan te vragen; dit wordt 
verleend.  
- Ds. De Visscher brengt ter tafel een 
gevisiteerde leerrede van ds. Weldijk voor 
het Zendelinggenootschap; deze wordt 
weggeborgen. 
9. Censura morum. 
10. Voor stichtelijk gebruik van evangelische 
gezangen wordt zoveel mogelijk gewaakt. 
11. Volgende vergadering na Pasen te 
Schoonhoven. 
12. Samenstelling moderamen. 
13. Resumptie en goedkeuring notulen. 
Sluiting. 

01-05-1810 (blz. 186-191) Schoonhoven 
1. Opening. 
2. Localisatie en overdracht van diverse 
classicale archiefstukken. (1809-10-17, nr.2) 
Geauthoriseerde kopieën van synodenotulen 
zijn niet toegestuurd, men berust hier in. 

3. Ds. Petit en ds. Rattinck vragen 
goedkeuring van beroeping door Groot-
Ammers van ds. Abraham Theodorus 
Beausar, predikant te Bleskensgraaf. 
Goedkeuring wordt gegeven. Bevestiging 
door ds. Isaak Beausar op 03-06-1810. 
4. Het fonds charitatis berust bij ds. Rattinck. 
5. De diaken Adrianus Smits te Bergambacht 
weigert zich te onderwerpen aan de 
synodebesluiten inzake de evangelische 
gezangen. Hierop wordt besloten de diaken 
uit het ambt te zetten, waarvan de kerkeraad 
van Bergambacht in een brief kennis wordt 
gegeven (afschrift ingelast). 
6. Ingekomen stukken. - De landdrost van 
Utrecht geeft bericht dat predikanten hetgeen 
zij tot nu toe uit plaatselijke of stedelijke kas 
ontvingen, voortaan ontvangen uit 's lands 
kas. - Ds. De Visscher geeft bericht aan 
classis dat C.F. Raabe als zaakgelastigde de 
tractementen voortaan zal ophalen. - Door 
de minister van Biza is aan ds.Temminck 
emeritaat toegestaan. - Brief van landdrost 
van Maasland betreffende betaling 
predikantstractementen. - Antwoord van 
afgevaardigden ter synode op brief van 
gedeputeerden betreffende het Aschweiler- 
en Pensylvanisch fonds (17-10-1809 nr.5.3) 
(afschrift ingelast): De classis wil geen 
gelden aan het Aschweilerfonds restitueren, 
daar zij gelden uit het Pennsylvanisch fonds 
krijgt uitgekeerd. Bovendien zal volgens 
synodebesluit ook het Aschweilerfonds onder 
de classen verdeeld worden. - (17-10-1809 
nr.5.3) De zaak van het rooms-katholiek 
gedoopte kind is bevredigend afgehandeld. - 
De classis verzoekt ds. Donker 5 kopieën 
van synodebesluit inzake simoniec (1807) te 
verzorgen. Ds. Donker zal hieraan voldoen. 
7. Rapport van de commissie inzake de 
vraag van ds. Kroon (17-10-1809 nr. 6) zal in 
de volgende vergadering behandeld worden. 
8. Rekening van quaestor viduarum 
nagezien en goedgekeurd. Ds. Krom is door 
Gouda voor 3 jaar als quaestor viduarum 
gecontinueerd. Ds. Nieuwkoop heeft schuld 
aan de weduwenbeurs; hij zal worden 
gemaand deze alsmede een boete te 
voldoen. 
9. Rekening quaestor classis is nagezien en 
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goedgekeurd. 
10. Rondvraag: - Ds. Groen van Prinsterer 
verzoekt attest ter verkrijging van emeritaat; 
dit wordt hem gegeven. - Ds. Lietaart vraagt 
of de plaatselijk gecombineerde 
armbesturen, waarvan er onder deze classis 
zijn, niet gescheiden zouden moeten worden, 
omdat leden en niet-leden van de kerk zich 
tot een en hetzelfde armbestuur wenden. De 
classis zal de minister van Binnenlandse 
Zaken om inlichtingen vragen per brief 
(afschrift ingelast). Hiertegen zijn ds. 
Diemont, ds. Petit, ds. Rattinck, ds. De Groot 
Stiffrij, ds. Roelofs, ds. Römer, ds. Schim van 
der Loef; ds. Donker onthoudt zich van 
stemming. 
11. Censura morum. 
12. Voor stichtelijk gebruik van evangelische 
gezangen wordt gewaakt. 
13. Volgende vergadering 19-06-1810 te 
Gouda. 
14. Samenstelling moderamen. 
15. Resumptie en goedkeuring notulen. 
Sluiting. 

19-06-1810 (blz. 192-195) Gouda 
1. Opening 
2. Aan ds. Abraham Theodorus Beausar 
wordt stem en zitting in de vergadering 
verleend. 
3. Localisatie en overdracht van diverse 
classicale archiefstukken. 
4. Ds. Donker heeft de synodenotulen van 
1809 gecorrigeerd. 
5. Verantwoording ontvangst gelden door ds. 
Roelofs van ds. Halder voor synodenotulen 
1809. 
6. Ds. Van Kroon en ds. Cremer verzoeken 
goedkeuring van beroeping door Hei- en 
Boeikoop van ds. Petrus Hondius te 
Arnemuiden. Hoewel niet aan alle 
formaliteiten is voldaan, keurt de classis de 
beroeping goed, op voorwaarde dat dit 
alsnog gebeurt. 
7. Het fonds charitatis berust bij ds. Rattinck. 
8. Ingekomen stukken: - Brief gedeputeerden 
waarin wordt bericht gegeven dat datum voor 
de synode nog niet is vastgesteld; de classis 
wordt verzocht hiermee rekening te houden 
in verband met verstrekken van informatie 

van gedeputeerden aan de leden. De classis 
voldoet aan dit verzoek en zal eventueel de 
eerstvolgende vergadering vervroegen. 
9. Ds. Krom als quaestor viduarum doet een 
voorstel betreffende aankoop van 
certificaten; dit wordt aangenomen. 
10. Ds. Nieuwkoop heeft zijn schuld aan de 
weduwenbeurs voldaan; van betaling van 
boete werd hij vrijgesteld. 
11. Voorlopige aanwijzing van drie 
afgevaardigden ter synode; definitieve 
aanwijzing wordt uitgesteld. 
12. Rapport kerkvisitatie. Verantwoording 
ontvangst synodale gelden. 
13. Aanstelling kerkvisitatoren. 
14. Opmaken responsa synodalia tot 
eerstvolgende vergadering uitgesteld. 
15. Het voorstel van ds. Römer om het niet 
tijdig betalen van de inleg aan de 
weduwenbeurs te beboeten wordt in advies 
gehouden. 
16. Censura morum. 
17. Volgende vergadering 14-08-1810 te 
Gouda. 
18. Samenstelling moderamen. 
19. Resumptie en goedkeuring notulen. 
Sluiting. 

10-07-1810 (blz. 195-197) Gouda 
1. Opening. 
2. Localisatie en overdracht van diverse 
classicale geschriften. 
3. Het fonds charitatis is aan afgevaardigden 
ter synode ter hand gesteld. 
4. Ingekomen stukken: - Brief van 
gedeputeerden waarin bericht wordt gegeven 
van toestemming van de koning tot het 
houden van een synode. Deze zal te Delft 
worden gehouden. - Brief van ds. Van Rhjn 
te Dordrecht namens de classis synodaal, 
met verzoek om opgave van gegevens van 
afgevaardigden inzake reis- en logieskosten. 
5. Aanwijzing tot afgevaardigden ter synode: 
4 predikanten en de ouderlingen Diderik van 
Hattem (Jaarsveld) en Boudewijn van der 
Laan (Moordrecht). 
6. Goedkeuring responsa synodalia. 
7. Effectenbestand weduwenbeurs nagezien. 
8. Praeadvies van ds. Krom betreffende de 
weduwenbeurs wordt aan de leden 
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rondgezonden. 
9. Censura morum. 
10. Rondvraag: - De kerkeraad van Gouda 
deelt mee dat de diakonie in ernstige 
liquiditeitsproblemen verkeert wegens 
achterwege blijven van renteuitbetaling van 
effecten. De kerkeraad vraagt deze kwestie 
namens de synode aan het Gouvernement 
voor te leggen met verzoek om voorschot. - 
Gevraagd wordt hoe te handelen met 
diegenen die zich van het Avondmaal 
onthouden. Een commissie van advies wordt 
ingesteld. 
11. Volgende vergadering 11-09-1810 te 
Schoonhoven. 
12. Samenstelling moderamen. 
13. Resumptie en goedkeuring notulen. 
Sluiting. 

11-09-1810 (blz. 198-200) 
1. Opening. 
2. Localisatie en overdracht van diverse 
classicale archiefstukken, 
3. Fonds charitatis berust bij ds. Sterk. 
4. Ingekomen brieven: - Brief en programma 
van Haagsch Genootschap ter verdediging 
van de Christelijke Godsdienst. Brief van de 
minister van Binnenlandse Zaken, met 
verzoek om opgave van het aandeel der 
classis aan de publieke schuld. Ds. Krom als 
quaestor viduarum zegt hieraan te hebben 
voldaan. 
5. Rapport van afgevaardigden ter synode: - 
De Franse keizer is door gedeputeerden 
gecomplimenteerd; voor kennisgeving 
aangenomen. - Afgevaardigden hebben 
geen reiskostenvergoeding ontvangen en 
vragen nu van de classis een voorschot; dit 
wordt gegeven. 
6. Praeadvies van ds. Krom inzake de 
weduwenbeurs ter inschrijving in het 
reglementenboek aan ds. Donker gegeven. 
7. Praeadvies inzake het niet ter Avondmaal 
gaan van lidmaten uitgebracht. Het zal onder 
de leden rondgaan. 
8. Ds. Hondius heeft het beroep naar 
Heicoop niet aangenomen; aan hetgeen de 
classis had gevorderd is niet voldaan. 
9. Meerkerk en Heikoop vragen of de prijs 
voor goedkeuring van hun beroepingen 

dezelfde is gebleven nu de classis vervroegd 
is. De classis antwoordt bevestigend, mits 
aanvraag gedaan is voor of op 16 oktober 
van dit jaar. 
10. Op verzoek van ds. Van Heynsbergen, 
gevolmachtigde van Hattem, vindt losmaking 
plaats van ds. Sehim van der Loeff te 
Meerkerk. 
11. Geen klachten inzake gebruik der 
evangelische gezangen na gedaan 
onderzoek. 
12. Rondvraag: - Ds. Sterk verzoekt als 
gedeputeerde bij een eventueel af te nemen 
peremptoir examen aanwezig te zijn. 
13. Censura morum. 
14. Volgende vergadering na Pasen te 
Gouda. Samenstelling moderamen. 
15. Resumptie en goedkeuring notulen. 
Sluiting. 

11-12-1810 (blz. 201-202) Meerkerk 
1. Opening. 
2. Schout Pieter Lodewijk Tissot van Patot 
en schepenen Jan de Jong en Johannes 
Slingerland en de ouderlingen Klaas Verhoef 
en Jan Muilwijk, allen uit Meerkerk, 
verzoeken goedkeuring van de beroeping 
van ds. dr. Otto van Tricht te Ammerzoden. 
Schout Dirk van der Ton, schepen Cornelis 
Hesselse, ouderling Govert de Heer, allen uit 
Hei- en Boeikoop verzoeken goedkeuring 
van beroeping van ds. Petrus Broekman te 
Willige Langerak. Beide beroepingen worden 
goedgekeurd. 
3. Inzake de liquiditeitsproblemen van de 
diakonieën wegens uitblijven van rente-
uitkeringen van effecten, zal aan de prins 
algemeen en stadhouder van de keizer een 
verzoekschrift worden gericht. Het concept 
zal aan de ringen ter beoordeling worden 
rondgezonden. Eventuele aanmerkingen 
zullen door ds. Van Meerten ingezameld en 
verwerkt worden. 
4. Sluiting. 

23-04-1811 (blz. 203-208) Gouda 
1. Opening. 
2. Aan ds. Otto Tricht te Meerkerk (bevestigd 
15-01-1811) wordt stem en zitting in de 
vergadering verleend. 
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3. Localisatie en overdracht van diverse 
classicale archiefstukken. 
4. Het fonds charitatis berust bij ds. Sterk. 
5. Ingekomen stukken. 1. Brief van 
gedeputeerde ds. Halder betreffende het 
houden van een synodale vergadering en het 
zenden van gewone liefdegaven aan 
gedeputeerden. 2. Brief van ds. Le Sage ten 
Broek waarin kennis wordt gegeven van 
geopende correspondentie met minister van 
eredienst te Parijs. Er is een commissie 
ingesteld en deze brengt navolgend 
praeadvies uit (afschrift ingelast): a. de 
commissie adviseert geen genoegen te 
nemen met het voorstel van gedeputeerden 
om in plaats van een synode een 
samenkomst te houden vanwege het feit dat 
de overheid geen medewerking verleent aan 
een synodevergadering; b. het verzoek om 
liefdegaven wijst de commisie af vanwege de 
ernstige liquiditeitsproblemen van de 
diakonie en verwijst naar het voormalig 
Pennsylvanisch fonds; c. de commissie zou 
gedeputeerden willen verzoeken om bij de 
keizer een verzoekschrift in te dienen ter 
verkrijging van een geregelde betaling der 
predikantstractementen over 1811. d. wat 
betreft de brief van ds. Le Sage ten Broek, 
acht de commissie het raadzaam tevens bij 
diverse andere instanties op spoedige 
betaling van kinder-, school-, en 
academiegelden over het laatste kwartaal 
1810 aan te dringen; e. tenslotte is het 
dienstig, mocht dit advies in een besluit 
worden omgezet, hiervan de overige classes 
in kennis te stellen. Dit praeadvies wordt 
omgezet in een besluit. 
6. Rekening van de quaestor viduarum 
nagezien en goedgekeurd. De quaestor stelt 
voor vanwege liquiditeitsproblemen van de 
weduwenbeurs de contributie te verhogen of 
de uitkeringen met bijna 30 % te 
verminderen; tot het laatste wordt besloten. 
7. Rekening quaestor classis nagezien en 
goedgekeurd. 
8. Bespreking praeadvies inzake nalatige 
Avondmaalgangers uigesteld. De 
reglementen worden nagezien op bepalingen 
terzake. 
9. Goedkeuring van de notulen van de 

classis contracta d.d. 11-2-1810. (11-12-
1810 nr. 3) Rapport van commissie voor 
diakonieën (afschrift ingelast): verzoekschrift 
aan prins algemeen en stadhouder van de 
keizer is opgesteld en opgezonden aan de 
heer Teuspel te Amsterdam met een 
begeleidende brief aan minister Gogel. 
Teuspel heeft het stuk ter hand gesteld aan 
de prins, die dit welwillend in ontvangst heeft 
genomen. 
10. Leden van de kerkeraad van Moerkapelle 
in de classis Schieland weigeren de 
evangelische gezangen te gebruiken. De 
classis besluit hierover de classis ZH aan te 
schrijven. Leden van de kerkeraad van 
Lexmond hebben de evangelische gezangen 
gebruikt, maar laten dit nu weer na. 
Kerkvisitatoren zullen hiernaar onderzoek 
instellen. 
11. Rondvraag: a. Repertorium synodale is 
bijgewerkt. b. Praeadvies zal worden 
uitgebracht over de vraag of de lidmaten van 
Broek, Thuil en 't Weegje tot de gemeente 
van Moordrecht dan wel tot die van Gouda 
behoren. c. Bespreking plechtige aanneming 
der lidmaten uit gesteld. d. In geval van 
vordering van doop- en trouwboeken zullen 
er kopieën gemaakt worden. e. Voorstel om 
deputaten in overweging te geven aan de 
keizer te verzoeken het fonds van het 
geestelijk kantoor te Delft te bestemmen voor 
de betaling van de tractementen van 
predikanten en schoolonderwijzers. 
12. Censura morum. 
13. Volgende vergadering 18-06-1811 te 
Gouda. Samenstelling moderamen. 
14. Resumptie en goedkeuring notulen. 
Sluiting. 

18-06-1811 (blz. 209-221) Gouda 
1. Opening. 
2. Aan ds. Petrus Broekman, bevestigd 
predikant te Hei- en Boeikoop, wordt stem en 
zitting in de vergadering verleend. 
3. Localisatie en overdracht van diverse 
classicale archiefstukken. 
4. Fonds charitatis berust bij ds. Sterk. 
5. Ingekomen stukken: 1. (23-04-1811 nr. 5-
d) Brief van minister van financiën Gogel, 
waarin hij zegt, niets te kunnen doen aan de 
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ongeregelde betaling van de 
predikantstractementen; dit heeft een 
administratieve oorzaak, en deze zaak 
behoort niet tot zijn competentie; hij adviseert 
de minister van Eredienst te Parijs hierover 
aan te schrijven. Ds. De Visscher heeft 
hieraan reeds gevolg gegeven (23-04-1811 
nr. 5-d). Door de prefect van de Monden van 
de Maas is toegezegd de Gouverneur 
Generaal en de minister van Eredienst te 
Parijs aan te schrijven. 2. (23-04-1811 nr. 5-
a/e) Brief van classis Schieland, scriba J. Le 
Sage ten Broek (afschrift ingelast): De 
classis Schieland spreekt haar ongenoegen 
uit over de beschuldiging die de classis van 
Gouda en Schoonhoven uit tegen 
gedeputeerden, als zouden zij voorbarig, 
onbedachtzaam en traag te werk gaan, en 
een circulaire met deze inhoud vindt zij 
ongepast. 3. Brief van classicale commissie 
Delft en Delfland. De classis Delft en 
Delfland deelt niet de gevoelens van 
ontevredenheid en wantrouwen jegens 
gedeputeerden die de classis Gouda heeft: - 
(23-04-1811 nr. 5-a) het lijkt ook de classis 
Delft niet verstandig een synode te houden; - 
(nr. 5-b) de diakonie moet voor de 
noodlijdenden opkomen, niet het 
Pennsylvanisch fonds dat door de synode 
voor andere doeleinden is bestemd - nl. voor 
onkostenbestrijding van deputaten - en 
bovendien daartoe een te klein batig saldo 
heeft; - (nr. 5-c/d) de classis Delft wenst de 
behandeling van de zaak van de 
predikantstractementen volkomen over te 
laten aan gedeputeerden. Er wordt een 
commissie ingesteld om praeadvies uit te 
brengen over beide boven gemelde brieven. 
De commissie adviseert het volgende 
antwoord aan de classis Schieland te zenden 
(afschrift ingelast) en een brief van gelijke 
strekking aan Delft te schrijven. - De classis 
Gouda houdt staande dat gedeputeerden zijn 
tekort geschoten in het beproeven der 
mogelijkheden om een synode te houden; - 
de classis G. neemt de beschuldiging als zou 
het haar aan milddadigheid ontbreken hoog 
op; naar Paulus dienen eerst de huisgenoten 
des geloofs verzorgd te worden; - het lijkt de 
classis niet voorbarig gedeputeerden te 

verzoeken stappen te ondernemen het fonds 
van Delft te behouden; - tenslotte verheugt 
de classis zich erover dat haar pogingen om 
een geregelde betaling van de 
predikantstractementen te bewerkstelligen 
niet geheel vruchteloos zijn geweest. Dit 
praeadvies wordt door de classis 
goedgekeurd en aangenomen. Immers: a. 
gedeputeerden hebben op goede gronden 
besloten dit jaar geen synode bijeen te 
roepen; b. een synode houden zonder 
medewerking van de overheid zal door haar 
worden belet; c. (nr. 5-b) de diakonie is een 
liefdadige instelling, en het Pennsylvanisch 
fonds heeft nog slechts een gering bedrag in 
kas; d. (23-04-1811 nr. 11) het is voorbarig 
stappen te ondernemen om het fonds te Delft 
voor betaling van de predikantstractementen 
te bestemmen, omdat de keizer dit reeds 
overweegt; e. (nr. 5-d) het is ongepast op 
eigen initiatief instanties aan te schrijven 
voor stipte betaling van de 
predikantstractementen, omdat 
gedeputeerden reeds alles daartoe in het 
werk stellen. 
6. Behandeling van het praeadvies inzake 
nalatige Avondmaalgangers wordt uitgesteld. 
7. Rapportage kerkvisitatie. - In de gemeente 
Berkenwoude en Achterbroek weigert een 
beroepen ouderling, genaamd Dirk de Jong, 
zijn ambt te aanvaarden. Hij zal zich voor de 
classis moeten verantwoorden. - 
Verantwoording inkomsten ter bestrijding van 
kosten verzoekschrift aan de keizer inzake 
diakonie (11-12-1810 nr. 3). - 
Verantwoording ingezamelde gelden voor 
noodlijdende kerken en personen. - 
Aanwijzing nieuwe kerkvisitatoren. 
8. Kerkvisitatoren geven bericht dat de 
evangelische gezangen in alle gemeenten nu 
gebruikt worden. Alleen in de kerkeraad van 
Moerkapelle weigeren een ouderling en een 
diaken van de gezangen gebruik te maken; 
zij zullen zich voor de classis moeten 
verantwoorden. 
9. (23-04-1811 nr. 11-b) Rapport en 
praeadvies van de commissie voor lidmaten 
Broek, Thuil en 't Weegje (afschrift ingelast): 
- De bewoners van Broek, Thuil en 't Weegje 
vallen buiten de herderlijke zorg omdat zij de 
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keus hebben in drie gemeenten ter kerk te 
gaan en deze keus willekeurig maken. - De 
commissie adviseert dat de predikant van 
Moordrechte, tot welke gemeente de buurten 
behoren, de pastorale zorg verricht, maar dat 
degenen die dichtbij Gouda wonen aldaar ter 
kerk mogen komen, hun kinderen mogen 
laten dopen en belijdenis af mogen leggen. 
De kerkeraden van Gouda en Moordrecht 
zullen hierover hun oordeel uitspreken. 
10. (23-04-1811 nr. 11-c) De plechtige 
aanneming van lidmaten volgens 
synodebesluit (1806) vindt in alle gemeenten 
plaats, uitgezonderd Schoonhoven, 
Nieuwpoort, Krimpen a/d Lek en Jaarsveld. 
De predikanten van deze gemeenten worden 
gemaand zich te houden aan het 
desbetreffende synodebesluit. 
11. Omdat er voor een te houden synode 
nog geen datum is vastgesteld, worden er 
geen voorbereidingen getroffen. 
12. Rondvraag: - De scriba zal worden 
betaald als was deze classis ante-synodaal. - 
Vanwege ernstige vertraging in de betaling 
van de predikantstractementen zullen de 
gemeenten hun predikanten voorschotten 
moeten geven. - Op een vraag van 
Schoonhoven besluit de vergadering, dat 
kinderen uit een buurt van Bergambacht 
nabij Schoonhoven niet zonder consentbiljet 
aldaar gedoopt mogen worden, en dat 
jaarlijks een lijst van gedoopte kinderen aan 
Bergambacht moet worden toegezonden. 
13. Censura morum. 
14. Volgende vergadering 27-08-1811 te 
Schoonhoven. Samenstelling moderamen. 
15. Resumptie en goedkeuring notulen. 
Sluiting. 

27-08-1811 (blz. 221-224) Schoonhoven 
1. Opening. 
2. Localisatie en overdracht van diverse 
classicale archiefstukken. 
3. Het fonds charitatis berust bij ds. Sterk. 
4. Ingekomen stukken: - Brief van classis ZH 
en brief van classis Voorne en Putten in 
antwoord op brief 23-04-1811 nr. 5-e; voor 
kennisgeving aangenomen. - Brief van 
gedeputeerden waarin wordt voorgesteld om 
jongemannen, die een oproep voor militaire 

dienst verwachten, aan tesporen voor die tijd 
belijdenis des geloofs af te leggen. Verder 
wordt voorgesteld dat de twee oudste 
deputaten zullen aanblijven, hetgeen de 
classis voorwaardelijk goedkeurt. Tenslotte 
wordt een voorstel gedaan aangaande het 
honorarium der gedeputeerden, waarmee de 
classis instemt. 
5. Behandeling praeadvies inzake nalatige 
Avondmaalgangers uitgesteld. Nagegaan zal 
worden of er richtlijnen dienaangaande 
bestaan. 
6. Commissie ingesteld om Dirk de Jong, 
beroepen ouderling te Berkenwoude, te 
bewegen zijn ambt te aanvaarden. 
7. Rapport inzake lidmaten Broek, Thuil en 't 
Weegje blijft in advies. 
8. Predikanten van Schoonhoven en 
Nieuwpoort geven kennis dat zij zich houden 
aan synodebesluit inzake plechtig aannemen 
van lidmaten. Predikant van Krimpen a/d Lek 
is afwezig. Predikant van Jaarsveld zal zijn 
kerkeraad hierover onderhouden. 
9. Nog steeds zullen geen voorbereidingen 
voor de synode worden getroffen. 
10. De gemeenten zijn slechts moeizaam te 
bewegen voor de predikanten voorschotten 
op te brengen die nodig zijn wegens 
vertraging in de betaling van de 
tractementen. 
11. Rondvraag: - Voorgesteld wordt de 
kerkeraden in geval van vacatures te 
herinneren aan desbetreffende reglementen. 
Mochten zij deze niet wensen na te leven 
dan zullen er geen predikbeurten mogen 
worden waargenomen. Voorstel 
aangenomen. - De classis zal 
gedeputeerden vragen persoonlijk bij de 
keizer, bij gelegenheid van zijn bezoek aan 
Holland, een verzoekschrift inzake geregelde 
betaling predikantstractementen in te dienen. 
De quaester viduarum bericht dat ds. Fock te 
Amsterdam zijn lidmaatschap van de beurs 
opzegt; ook ds. De Groot-Siffrey wenst dit te 
doen. - Voorstel om kerkeraden te verzoeken 
opgave te doen wat wordt ondernomen ten 
be hoeve van het Hervormde 
Kerkgenootschap. Voorstel aangehouden. 
12. Censura morum. 
13. Volgende vergadering 29-10-1811 te 
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Gouda. Samenstelling moderamen. 
14. Resumptie en goedkeuring notulen. 
Sluiting. 

29-10-1811 (blz. 225-230) Gouda 
1. Opening. 
2. Localisatie en overdracht van diverse 
classicale archiefstukken. 
3. Het fonds charitatis berust bij ds. Sterk. 
4. Ingekomen stukken: - Brief van 
gedeputeerden over verblijf in Amsterdam ter 
verwelkoming van de keizer. - Brief van 
gedeputeerden waarin wordt gemeld dat zij 
niet zijn ontvangen door de keizer. - Brief van 
de commissaris van politie te Gouda met 
verzoek om opgave te doen van de namen 
van de Ieden der classis, om 
classisreglementen in afschrift hem te doen 
toekomen en om hem het functioneren van 
de classis duidelijk te maken; aan dit verzoek 
is reeds voldaan. - Brief van de classis van 
Den Haag, waarin wordt voorgesteld 
gedeputeerden der synode te vervangen 
door uit elke classis een zaakgelastigde. De 
classis stemt hier niet mee in en blijft bij haar 
besluit van 27-08-1811 nr. 4-b. - Beschikking 
van de prefect van Monden van de Maas 
inzake beroepingsprocedure van predikanten 
(afschrift ingelast). 
5. Dirk de Jong, die het ambt van ouderling 
te Berkenwoude wegens zijn onvrede met de 
evangelische gezangen niet aanvaardt, 
weigert oak ter classis te verschijnen. De 
vergadering gelast de kerkeraad van 
Berkenwoude hem de bevoegdheid tot enige 
kerkelijke bediening te ontzeggen. 
6. (18-06-1811 nr. 9) Als de lidmaten van 
Broek, Tuil en 't Weegje instemmen met het 
voorstel door de classis gedaan, gaat ook 
Gouda hiermee akkoord. 
7. Predikanten van Krimpen aan de Lek en 
van Jaarsveld geven bericht dat aan het 
synodebesluit inzake plechtige aanneming 
van lidmaten zal worden voldaan. 
8. Er worden geen voorbereidingen voor een 
synode getroffen. 
9. Opnieuw zal er bij gedeputeerden op aan 
worden gedrongen stipte betaling van de 
predikantstractementen te bewerkstelligen. 
10. Rondvraag: - De quaestor viduarum doet 

rekening en verantwoording; alles wordt in 
orde bevonden. - Op voorstel van de 
quaestor viduarum neemt de classis het 
volgende besluit: ingeval de classicale 
vergadering ingevolge reorganisatie van het 
kerkbestuur wordt opgeheven, dient de 
quaestor viduarum rekening en 
verantwoording te doen voor de ministeries 
van predikanten der steden en ringen die tot 
deze classis behoren. - Ds. Fock en ds. De 
Groot Stiffrij hebben hun contributie voor het 
lopende jaar nog aan de weduwenbeurs 
afgedragen. - Gevraagd wordt of en zo ja 
waar en wanneer de verklaringen voor 
academie-, school- en kindergelden moeten 
worden bezorgd; ds. De Visscher antwoordt 
dat de ringen zullen worden ingelicht. - Het 
moderamen wordt gemachtigd om indien het 
dit nodig acht de classis in buitengewone 
vergadering bijeen te roepen. 
11. Censura morum. 
12. Paasclassis te Gouda. Samenstelling 
moderamen. 
13. Resumptie en goedkeuring notulen. 
Sluiting. 

07-04-1812 (blz. 231-238) Gouda 
1. Opening. 
2. Localisatie en overdracht van diverse 
classicale archiefstukken. 
3. Het fonds charitatatis berust bij ds. Sterk. 
4. Ingekomen stukken: - Brief en programma 
van Haagsch Genootschap ter verdediging 
van de Chr. Godsdienst. - Brief van 
gedeputeerde ds. Le Sage ten Broek te 
Rotterdam en een van ds. Sterk aangaande 
bezoek aan de prefect van het departement 
van eredienst. Inhoud: a. Verzoekschrift 
inzake school- en akademiegelden, alsmede 
testimonia rectores en professoren aan 
prefect op te zenden. b. Verzoekschrift 
inzake weduwenpensioen ook aan prefect op 
te zenden. c. De keizer heeft gunstig besluit 
genomen inzake predikantstractementen. 
Gedeputeerden zullen door de prefect met 
voorrang ontvangen worden. - Rapport van 
gedeputeerden inzake hun werkzaamheden, 
met verzoek om kosten te voldoen. De 
classis zal op de volgende vergadering een 
besluit nemen, na rondzending van het 
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rapport. 
5. Aan besluit 29-10-1811 nr. 5 is voldaan. 
6. Gouda zal de lidmaten van Broek, Thuil en 
't Weegje vragen of zij instemmen met het 
classisvoorstel. 
7. In een advertentie in het politiek weekblad 
is aangekondigd dat een commissie is 
ingesteld tot liquidatie van de staatsschuld 
1810 en zitting houdt in Amsterdam. Leden 
van de classis zullen bij ds. De Visscher 
opgave doen van achterstallige tractements-, 
kinder-, school- en akademiegelden over 
1810; hij zal ze opzenden aan Rabbe te 
Amsterdam. 
8. De rekening van ds. Van Meerten als 
quaestor classis nagezien en goedgekeurd. 
9. De rekening van ds. Krom als quaestor 
viduarum goedgekeurd. Verantwoording 
aankoop effecten. Nieuwe effectenlijst zal 
worden samengesteld zodra die zijn 
ingeschreven op het grootboek. 
10. Christianus de Groot Stiffrij verzoekt op 
de volgende vergadering preparatoir 
geëxamineerd te worden. Aan dit verzoek zal 
worden voldaan. Ds. Broekman wordt 
aangesteld als examinator. 
11. Rondvraag: - Overleden is ds. Joan 
Groen van Prinsterer. Ds. Oostveen neemt 
als secundus kerkvisitator zijn plaats in. Ds. 
Donker neemt zijn plaats in als 
correspondent van De Boekzaal. Het annus 
gratiae loopt tot 1 oktober a.s. - Een 
beroepen diaken te Nieuwpoort weigert zijn 
ambt te aanvaarden. Kerkvisitatoren stellen 
onderzoek in. - Een lid van de kerkeraad van 
Krimpen a/d Lek weigert gebruik te maken 
van evangelische gezangen; kerkvisitatoren 
stellen onderzoek in. 
12. Censura morum. 
13. Volgende vergadering 16-06-1812 te 
Schoonhoven. Samenstelling moderamen. 
14. Resumptie en goedkeuring notulen. 
Sluiting. 

16-06-1812 (blz. 239-244) Schoonhoven 
1. Opening. 
2. Localisatie en overdracht van diverse 
classicale archiefstukken. 
3. Het fonds charitatis blijft berusten bij 
ds.Sterk. 

4. Ingekomen stukken: - Brief van kerkeraad 
van Heikoop (uittreksel ingelast) waarin 
wordt meegedeeld dat de ouderlingen Govert 
Zijderveld en Dirk van Bruggen en diaken 
Cornelis Bogaard, die in 1809 uit het ambt 
werden ontzet daar zij geen gebruik maakten 
van de evangelische gezangen, nu weer in 
de kerkeraad zijn opgenomen omdat zij de 
bezwaren tegen de evangelische gezangen 
hebben laten varen. De vergadering keurt 
deze handelwijze goed en hiervan zal 
worden kennis gegeven in de Boekzaal. 
5. Fa. Knox te Gouda wordt gemachtigd de 
belangen inzake de tractements- en andere 
gelden over 1810 te behartigen. 
6. Bespreking rapport gedeputeerden. Een 
gedeelte van de gelden waarom wordt 
gevraagd, wordt aan hen toegezonden. De 
classis oordeelt dat overige gelden betrokken 
dienen te worden uit de fondsen van 
Aschweiler en Litouwen. 
7. Lidmaten van Broek, Thuil en 't Weegje 
hebben opgave gedaan bij welke gemeente 
zij zich wensen aan te sluiten: Gouda, 
Moordrecht of Waddinxveen. In 't Weegje is 
Moordrecht gekozen door wed. Maas geb. 
Blanke en door de bewoners van voormalige 
herberg 't Zwaantje. Cors van Leeuwen en 
Jan Evenblij met hun gezinnen hebben nog 
geen keuze gemaakt. De classis stemt met 
de keuze van de lidmaten in en het herderlijk 
werk wordt verdeeld tussen Gouda en 
Moordrecht. 
8. Christianus de Groot Stiffrey en Antonius 
Cornelius Meeves Scholte leggen preparatoir 
examen af. Examinator is ds. Broekman. 
9. Rapport kerkvisitatoren. Beroepen diaken 
te Krimpen aan de Lek en beroepen diaken 
te Vianen weigeren hun ambt te aanvaarden 
wegens onvrede met evangelische 
gezangen. Aanstelling nieuwe 
kerkvisitatoren. 
10. Commissie wordt ingesteld voor 
beroepen diaken Krimpen aan de Lek. Deze 
brengt volgende praeadvies uit. Wanneer de 
persoon in kwestie bij zijn weigering om de 
evangelische gezangen te gebruiken blijft, 
dient hij zich voor de classis te 
verantwoorden; de classis besluit conform dit 
advies. 
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11. Commissie wordt ingesteld voor 
beroepen diaken te Nieuwpoort die zijn ambt 
niet wenst te aanvaarden. Deze adviseert de 
vergadering om de kerkeraad van 
Nieuwpoort te gelasten de onderprefect van 
Dordrecht te vragen of deze man beboet kan 
worden. De classis besluit conform dit 
advies. 
12. Rondvraag: - Gevraagd wordt een vaste 
regel op te stellen inzake het al dan niet 
respecteren van akten van indemniteit. Zaak 
wordt in advies gehouden. Commissie 
ingesteld. 
13. Censura morum. 
14. Volgende vergadering 18-08-1812 te 
Gouda. Samenstelling moderamen. 
15. Resumptie en goedkeuring der notulen. 
Sluiting. 

18-08-1812 (blz. 245-250) Gouda 
1. Opening. 
2. Localisatie en overdracht van diverse 
classicale archiefstukken. 
3. Het fonds charitatis berust bij ds. Sterk. 
4. Ingekomen stukken: - Brief van classis 
Voorne en Putten naar aanleiding van het 
rapport van gedeputeerden (afschrif 
ingelast): a. De classis bedankt 
gedeputeerden voor behartiging van 
belangen der hervormde kerk bij de keizer; b. 
Kosten die gedeputeerden gemaakt hebben 
moeten worden vergoed uit Pennsylvanisch, 
Aschweiler en Litouwer fonds. c. De classis 
Voorne en Putten legt zich neer bij de wens 
van de meerderheid om de gedeputeerden 
dit jaar te continueren, maar dringt erop aan 
dit niet als regel te stellen; zelfs overweegt zij 
in dat geval niet meer bij te dragen in het 
honorarium van de gedeputeerden. 
Commissie ingesteld en deze brengt het 
navolgende praeadvies uit (afschrift 
ingelast): - De commissie adviseert de 
classis zich te verenigen met alle drie de 
punten in de brief van Voorne en Putten. - 
De commissie adviseert de classis hiervan 
kennis te geven aan Voorne en Putten en 
aan gedeputeerden. Classis zet dit advies 
om in een besluit. 
5. Fa. Knox heeft meegedeeld dat ds. 
Lietaart niet bij het Bureau van Liquidatie 

staat geregistreerd als predikant die nog 
tractementsgelden van 1810 te goed heeft. 
Ds. De Visscher zal namens de classis ook 
ds. Lietaart bij het bureau laten inschrijven. 
6. Beroepen diaken uit Krimpen aan de Lek 
ter vergadering gekomen, blijft bij zijn 
weigering de evangelische gezangen te 
gebruiken en zijn ambt te aanvaarden. 
Commissie voor nader onderzoek ingesteld. 
De diaken volhardt in zijn weigering en ziet 
de invoering van de evangelische gezangen 
als strijdig met de besluiten, genomen op de 
Dordtse Synode. De commissie adviseert om 
de diaken de aanvaarding van zijn ambt te 
ontzeggen en hiervan kennis te geven in de 
Boekzaal. De classis besluit conform dit 
advies. 
7. In de zaak van de beroepen diaken te 
Nieuwpoort die zijn ambt niet aanvaardt, 
verwijst de onderprefect van Dordrecht, J. 
Repelaar, door naar de onderprefect van 
arrondissement Gorinchem. De classis 
besluit dat de kerkeraad van Nieuwpoort met 
laatstgenoemde contact moet opnemen. 
8. Rondvraag: - (16-06-1812 nr. 12) De zaak 
van de akten van indemniteit wordt in advies 
gehouden. Voorlopig moeten de gemeenten 
naar bevind van zaken handelen. - 
Voorgesteld wordt dat vacante gemeenten 
waar ringbroeders preken en door hen 
betaald worden, ook bij dienen te dragen in 
de weduwenkas. Voorstel aangenomen. - De 
quaestor van de weduwenkas bericht dat 
buitenlid ds. Van Essen bedankt heeft voor 
de beurs. Voor kennisgeving aangenomen. - 
De quaestor van de weduwenkas vraagt of 
ds. De Groot Stiffrey moet blijven betalen. De 
vergadering antwoordt bevestigend. - Er zijn 
geen klachten inzake het gebruik van de 
evangelische gezangen. 
9. Censura morum. 
10. Volgende vergadering 20-10-1812 te 
Gouda. 
11. Resumptie en goedkeuring notulen. 
Sluiting. 

12-10-1812 (blz. 251-253) Gouda 
1. Opening. 
2. Localisatie van diverse classicale 
archiefstukken. 
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3. Het fonds charitatis berust bij ds. Sterk. 
4. Geen stukken ingekomen. Door de 
minister is een dankstond uitgeschreven; 
deze is reeds gehouden. 
5. Ds. Lietaart heeft achterstallige 
tractementsgelden van 1810 ontvangen. 
6. (18-08-1812 nr. 6) Aan het besluit inzake 
de diaken van Krimpen aan de Lek is 
voldaan; hij is vooralsnog niet onder censuur 
gesteld. 
7. De zaak van de diaken in Nieuwpoort 
wordt aangehouden wegens afwezigheid van 
ds. Petit. 
8. Rondvraag: - De zaak van de akten van 
indemniteit wordt in advies gehouden. - De 
classis heeft ds. De Groot Stiffrey op diens 
verzoek het getuigschrift ter verkrijging van 
emeritaat afgegeven. - Ds. Cremer te Vianen 
is overleden op 22-08-1812. - Ds. Martin, 
consulent van Stolwijk, vraagt of het nodig is 
ter goedkeuring van een beroeping een 
classis contracta bijeen te roepen. De 
vergadering oordeelt dat volgens de 
reglementen dient gehandeld te worden. - 
Stukken van de weduwenbeurs worden 
nagezien en goedgekeurd. - Voorstel inzake 
waarneming vacaturebeurten in Vianen 
afgekeurd. - Geen klachten inzake gebruik 
van evangelische gezangen. 
9. Censura morum. 
10. Volgende vergadering na Pasen te 
Schoonhoven. Samenstelling moderamen. 
11. Resumptie en goedkeuring notulen. 
Sluiting. 

22-12-1812 (blz. 254) Gouda 
1. Opening. 
2. Goedkeuring van de beroeping door 
Stolwijk van ds. Everaars te IJsselmonde. 
3. Sluiting. 

27-04-1813 (blz. 255-258) Schoonhoven 
1. Opening. 
2. Localisatie en overdracht van diverse 
classicale archiefstukken. 
3. Het fonds charitatis berust bij ds. Sterk. 
4. (07-04-1812 nr. 11, 16-06-1812 nr. 11, 18-
08-1812 nr. 7, 12-10-1812 nr. 7) Ds. Petit 
brengt rapport uit over de zaak van de 
beroepen ouderling die zijn ambt weigert te 

aanvaarden. Ds. Petit blijkt het classisbesluit 
naast zich neer te hebben gelegd en op 
advies van een daartoe ingestelde 
commissie keurt de classis zijn handelwijze 
af. 
5. Rekening van ds. Krom als quaestor 
viduarum wordt nagezien en goedgekeurd. 
Ds. Krom deelt mee dat ds. Spising 
(buitenlid), ds. Bussingh en ds. Sterk 
verzuimd hebben hun contributie te betalen. 
Zij worden opgewekt hun schuld te voldoen. 
In de vorige vergadering is ds. Krom voor 
drie jaar als quaestor herbenoemd. 
6. De classisrekening is nagezien en 
goedgekeurd. Nieuwe quaestor classis is ds. 
Lietaart. 
7. Rondvraag: - Voorstel om bij de keizerin 
een verzoekschrift in te dienen ter verkrijging 
van de predikantstractementen. - De keizer 
heeft een zeker bedrag gereserveerd voor 
voorlopige betaling van de tractementen 
(1811 / 1812). Echter de intendant-generaal 
der financiën heeft nog geen uitbetaling 
kunnen doen. Commissie ingesteld om een 
verzoekschrift in te dienen bij de gouverneur-
generaal. 
8. Volgende vergadering 15-06-1813 te 
Gouda. Samenstelling moderamen. 
9. Resumptie en goedkeuring notulen. 
Sluiting. 

15-06-1813 (blz. 259-263) 
1. Opening. 
2. Aan ds. Everaars wordt stem en zitting in 
de vergadering verleend. Hij wordt lid van de 
weduwenbeurs. 
3. Localisatie en overdracht van diverse 
classicale archiefstukken. 
4. Het fonds charitatis berust bij ds. Sterk. 
5. Rapport van kerkvisitatoren. Niets 
ontvangen voor noodlijdende kerken en 
personen. Aanstelling nieuwe visitatoren. 
6. Rapport van de commissie inzake de 
predikantstractementen (afschrift ingelast): 
De commissie heeft een verzoekschrift 
ingediend bij de prins gouverneur-generaal 
met de volgende inhoud (afschrift ingelast): - 
De commissie wijst op de noodtoestand 
onder de predikanten; eertijds werden zij 
betaald uit fondsen, thans door de staat. 
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Echter zij hebben sinds 15 mei 1811 geen 
tractement ontvangen en leven nu van 
voorschotten door gemeenteleden verstrekt. 
De prins gouverneur-generaal wordt verzocht 
al het mogelijke in het werk te stellen om te 
komen tot spoedige distributie van het 
bedrag dat de keizer voor betaling van de 
predikantstractementen van 1811 / 1812 
heeft bestemd tot leniging van de nood der 
predikanten en tot geruststelling van 
degenen die hun voorschotten hebben 
gegeven. De prins gouverneur-generaal 
heeft verzoekschrift ontvangen en reeds te 
kennen gegeven dat met de uitbetaling 
spoedig een begin wordt gemaakt; verder 
heeft de commissie een brief geschreven 
aan prefect Stassart (departement van 
Monden van de Maas) van de volgende 
inhoud (afschrift ingelast): - De commissie 
vraagt de prefect al zijn invloed aan te 
wenden om een spoedige betaling der 
predikantstractementen van 1811/1812 zo 
mogelijk ook van 1813 te bewerkstelligen. 
Hierop is nog geen antwoord gekregen. 
Rapport door de vergadering goedgekeurd. 
7. Ingekomen stukken: - De onderprefect van 
arrondissement Rotterdam deelt mee dat 
een zeker bedrag is gereserveerd voor 
betaling tractementen van 1813. Hij verzoekt 
aan hem opgave te doen van eventuele 
wijzigingen in uit te betalen gelden over 
1812; hieraan zal worden voldaan. 
8. Rondvraag: - De quaestor viduarum deelt 
mee dat ds. Spiering heeft bedankt als lid 
van de weduwenbeurs. De vergadering 
verzoekt nalatige contributie aan te tekenen 
met de daarbij behorende boeten. 
9. Geen klachten inzake gebruik 
evangelische gezangen. 
10. Censura morum. 
11. Volgende vergadering 17-08-1813 te 
Gouda. Samenstelling moderamen. 
12. Resumptie en goedkeuring notulen. 
Sluiting. 

17-08-1813 (blz. 264-265) Gouda 
1. Opening. 
2. Localisatie van diverse classicale 
archiefstukken. 
3. Het fonds charitatis berust bij ds. Sterk. 

4. Commissie inzake de 
predikantstractementen stelt een 
dankbetuiging aan prins gouverneur-
generaal op schrift voor zijn bemoeienis in de 
zaak der predikantstractementen. 
5. Ds. Krom als quaestor viduarum bericht 
dat de weduwenbeurs naar omstandigheden 
in goede staat verkeert stukken van de 
weduwenkas worden nagezien en 
goedgekeurd. 
6. Rondvraag: (niet gebruikt ?). 
7. Censura morum. 
8. Geen klachten inzake gebruik 
evangelische gezangen. 
9. Volgende vergadering 05-10-1813 te 
Schoonhoven. Samenstelling moderamen. 
10. Resumptie en goedkeuring notulen. 
Sluiting. 

05-10-1813 (blz. 266-267) Schoonhoven 
1. Opening. 
2. Localisatie van diverse classicale 
archiefstukken. 
3. Het fonds charitatis berust bij ds. Sterk. 
4. Ingekomen stukken: - Brief van classis van 
Gorinchem. - Brief en programma voor 1813 
van Haagsch Genootschap ter verdediging 
van Chr. Godsdienst. 
5. Rapport van de commissie voor de 
predikantstractementen met de volgende 
inhoud (afschrift ingelast): - Commissie heeft 
de prins gouverneur-generaal haar dank 
betuigd; nog geen antwoord op gekregen. - 
Een verzoek om samenwerking met andere 
classes inzake predikantstractementen is 
door Amsterdam afgewezen. Geadviseerd 
wordt dat elke classis voor zichzelf moet 
handelen. De commissie heeft dit in beraad 
genomen. 
6. Rondvraag: - Op een vraag van de 
quaestor wordt besloten dat leden van de 
classis die reeds enige malen niet aanwezig 
waren, aangemaand zullen worden hun 
lidmaatschapsgelden aan de quaestor voor 
de eerstvolgende classis te betalen. - Op een 
vraag van ds. De Visscher wordt gemeld dat 
alle leden der classis de door hem 
toegezonden aanschrijving van prefect van 
Monden van de Maas hebben ontvangen 
inzake studenten die zijn vrijgesteld van 
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militaire dienst. 
7. Censura morum. 
8. Geen klachten inzake gebruik 
evangelische gezangen. 
9. Volgende vergadering 1814 na Pasen te 
Gouda. Samenstelling moderamen. 
10. Sluiting. 

19-04-1814 (blz. 268-274) Gouda 
1. Opening. 
2. Localisatie en overdracht van diverse 
classicale archiefstukken. 
3. Het fonds charitatis berust bij ds. Sterk. 
4. Ingekomen stukken: - Aanschrijving van 
commissaris-generaal voor Binnenlandse 
Zaken met verzoek om geregeld opgave te 
doen van gegevens betreffende predikanten. 
Hieraan wordt voldaan. - Circulaire van 
dezelfde met informatie betreffende koninklijk 
besluit van 23-12-1813 inzake beroepingen. 
Vianen is met voorrang hiervan in kennis 
gesteld. - Circulaire van dezelfde, waarin hij 
oproept het reglement op het waarnemen 
van de dienst en het genot van tractementen 
en inkomsten na te leven. - Brief van J.A. 
Keuchenius, waarin deze kennis geeft van 
zijn aanstelling als agent van de respectieve 
classen en synoden van de hervormde 
gemeenten om met uitsluiting van alle 
anderen dezelve te bedienen in alle 
kerkelijke zaken. - Beschikking van de 
commissaris-generaal van Binnenlandse 
Zaken met instructie voor bovengenoemde 
agent tot indienen van verzoekschriften voor 
kerkelijke colleges en personen; - Brief van 
de commissaris van kerkelijke zaken waarin 
deze de classis verzoekt een van haar leden 
te machtigen om tractementszaken te 
behandelen met het Bureau van 
ordonnancering van het departement van 
Binnenlandse Zaken. De classis stelt hiertoe 
ds. Van Tricht aan. - Brief van de 
commissaris voor kerkelijke zaken 
behelzende koninklijk besluit om de weduwe 
van ds. Groen van Prinsterer een pensioen 
toe te kennen. - Beschikking van de 
commissaris-generaal van Binnenlandse 
Zaken tot nietigverklaring van de tweede 
predikantsplaats in Vianen. Ds. Wintgens 
wenst deze beschikking ongedaan te maken. 

De classis zegt in dezen haar medewerking 
toe. - Brief van deputaten van de Zuid-
Hollandse synode waarin zij meedelen de 
mogelijkheid te onderzoeken tot het houden 
van een synode dit jaar. 
5. Classisrekening nagezien en 
goedgekeurd. 
6. De rekening van ds. Krom als quaestor 
viduarum nagezien en goedgekeurd. De 
quaestor geeft bericht van het overlijden van 
de weduwe van ds. Prinssen. De leden van 
de beurs worden gemaand hun contributie 
vóór de volgende vergadering te betalen. 
Bijgewerkte lijst van effecten wordt 
overgelegd en ingeschreven achter in het 
notulenboek. 
7. Benoeming afgevaardigden ter synode in 
de volgende vergadering. 
8. Rondvraag: - De commissaris van 
kerkelijke zaken Janssen zal worden 
aangeschreven over betaling van kinder-, 
school- en akademiegelden over de 
maanden december en januari j.l. en over 
achterstallige betaling van de 
predikantstractementen, op voorstel van ds. 
Donker. - Aan ds. De Groot Stiffrey is een 
getuigschrift ter verkrijging van emeritaat 
afgegeven. - Ds. Everaars verzoekt voor 
Johannes van Aken toelating tot het 
preparatoir examen. Enkele van de daartoe 
benodigde getuigschriften ontbreken, deze 
zullen eerst moeten worden overgelegd. Als 
examinator wordt aangewezen ds. Everaars. 
9. Geen klachten inzake gebruik 
evangelische gezangen. Op de circulaire van 
de commissaris-generaal van het 
departement van de Monden van de Maas, 
waarin wordt opgewekt om toezicht te 
houden op gebruik van de evangelische 
gezangen, zal worden geantwoord. 
10. Censura morum. 
11. Volgende vergadering te Gouda 14-06-
1814. 
12. Samenstelling moderamen. 
13. Resumptie en goedkeuring notulen. 
Sluiting. 

14-06-1814 (blz. 274-2?6) Gouda 
1. Opening. 
2. Localisatie van diverse classicale 
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archiefstukken. 
3. Het fonds charitatis is door ds. Sterk aan 
de quaestor classis ter hand gesteld. 
4. Ingekomen stukken: - Nota inzake wijze 
van ontvangst tractementsgelden 
(Meerkerk). - Ds. Wintgens bericht dat de 
kerkeraad van Vianen berust in de 
nietigverklaring bij K.B. van de tweede 
predikantsplaats aldaar. - Aanschrijving van 
de secretarie van staat voor Binnenlandse 
Zaken inzake de wijze van ontvangst van 
tractementen van vacante gemeenten. 
5. De quaestor viduarum zal, met 
goedvinden van de classis, deskundigen 
consulteren inzake de op handen zijnde 
conversie van effecten. Oude lijst van 
effecten achter in notulenboek wordt 
doorgehaald. Verantwoording aankoop 
effecten. 
6. Rapportage kerkvisitatie. Kerkvisitatoren 
district Gouda hebben goedgekeurd het 
geschrift getiteld "De bijbelse geschiedenis in 
vragen en antwoorden voor 
eerstbeginnenden" van ds. Van Meerten. 
Aanstelling van nieuwe kerkvisitatoren. 
7. Rondvraag: - Op voorstel van ds. Krom 
besluit de classis de souverein vorst een 
verzoek te doen om de huwelijksformaliteiten 
te vereenvoudigen en minder duur te maken, 
omdat de huidige procedure het in 
concubinaat leven en zedeloosheid in de 
hand werkt. - Commissie ingesteld om de 
souverein vorst geluk te wensen met de 
bereikte vrede en zijn ambtsaanvaarding, op 
voorstel van ds. Van Tricht. 
8. Inzake het gebruik van de evangelische 
gezangen zijn geen klachten. 
9. Censura morum. 
10. Volgende vergadering 16-08-1814 te 
Schoonhoven. 
11. Resumptie en goedkeuring notulen. 
Sluiting. 

16-08-1814 (blz. 277-288) Schoonhoven 
1. Opening. 
2. Door ds. Everaars wordt de studenten 
Johannes van Aken en Hermannus 
Johannes Krom (zoon van Goudse 
predikant) het preparatoir examen 
afgenomen. 

3. Vier kerkeraadsleden van Stolwijk vragen 
gehoord te worden inzake gerezen 
problemen rond ds. Everaars. Deze wenst de 
gemeente te verlaten, omdat de relatie met 
de kerkeraad sedert drie weken ernstig 
verstoord is. Zowel de kerkeraad als ds. 
Everaars dringen bij de classis op 
goedkeuring van het vertrek aan. Aangezien 
er bij de kerkeraad geen bezwaren tegen 
leer of leven van ds. Everaars bestaan, zegt 
de classis toe de gewenste toestemming te 
zullen verlenen. Ds. Everaars hoopt zo 
spoedig mogelijk zijn verzoek formeel in te 
dienen. Ds. Martijn verklaart zich niet te 
kunnen verenigen met dit besluit (deze tekst 
doorgehaald krachtens besluit 25-10-1814 
nr. 2). De kerkeraad van Stolwijk verlangt dat 
de zaak op deze vergadering ook wordt 
afgehandeld. De classis weigert dit. 
Commissie ingesteld om partijen tot elkaar te 
brengen. Ds. Everaars meent echter dat het 
beter is voor de gemeente dat hij vertrekt en 
dat zij zich voor 1 januari 1815 als vacant 
kan beschouwen. De kerkeraad neemt 
hiermee genoegen en verzoekt ds. Everaars 
eenmaal per zondag in de gemeente voor te 
gaan zolang hij nog in Stolwijk is. Ds. 
Everaars zegt dit toe. 
4. Localisatie van diverse classicale 
archiefstukken. Ds. Van Meerten overhandigt 
een exemplaar van de door hem uitgegeven 
"Bijbelse geschiedenis". 
5. Het fonds charitatis berust bij de quaestor 
classis. 
6. Ingekomen stukken: - Stukken betreffende 
achterstallige predikantstractementen. Aan 
ds. Rattinck ter hand gesteld. - Kon. Besluit 
aangaande predikantsweduwen. - Bewijs van 
emeritaat ds. De Groot Stiffrey, ingaande 1 
juli 1814. 
7. Rondvraag: - Rapportage commissie 
huwelijksvoltrekkingen. Bij de koning is een 
verzoekschrift van de volgende inhoud 
ingediend (afschrift ingelast): onder invloed 
van de Franse wetgeving en de hoge kosten 
van het huwelijk is het ongehuwd 
samenwonen, vooral voor de 
minvermogende stand, aantrekkelijk 
geworden. Drie voorbeelden worden 
gegeven. De classis verzoekt opheffing of 
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wijziging van de Franse wetgeving terzake 
en de huwelijksprocedure te vereenvoudigen 
en goedkoper te maken. Over deze zaak 
heeft de commissie ook een gesprek gehad 
met Janssen. De commissie wordt bedankt, 
onkosten worden vergoed. - Ds. Van den 
Kerkhoven verzoekt classicaal getuigschrift 
ter verkrijging van emeritaat en verzoekt 
tevens de leden der classis om 
predikbeurten te Schoonhoven te vervullen 
zolang het emeritaat nog niet is verleend. - 
Ds. Van Leeuwen van Duivenbode vraagt of 
bij de regering verzoek tot het uitbrengen van 
een beroep mag worden gedaan, zolang ds. 
Van den Kerkhoven geen emeritus is. De 
classis antwoordt negatief; ook oordeelt de 
classis dat het aantal predikbeurten 
verminderd dient te worden. Aan het verzoek 
om getuigschrift door ds. Van den Kerkhoven 
wordt voldaan. - Aan ds. De Groot Stiffrey is 
emeritaat verleend. Hij neemt afscheid van 
de vergadering. 
8. Twee nieuw in dienst getreden 
ouderlingen in Bergambacht weigeren 
gebruik te maken van de evangelische 
gezangen. Ds. Martijn geeft hiervan kennis 
en heeft als getuige ouderling Simon van de 
Oever meegenomen. Commissie ingesteld 
om beide ouderlingen te bewegen hun 
houding te wijzigen. 
9. Censura morum. 
10. Volgende vergadering 25-10-1814 te 
Gouda. 
11. Samenstelling moderamen. 
12. Resumptie en goedkeuring notulen. 
Sluiting. 

25-10-1814 (blz. 288-293) Gouda 
1. Opening. 
2. (16-08-1814 nr. 3) Aantekening inzake ds. 
Martijn wordt geroyeerd. 
3. Ds. Everaars wenst om huiselijke redenen 
ontslagen te worden uit werkelijke dienst als 
predikant. De classis verleent hem eervol 
ontslag; als rustend leraar behoudt hij stem 
en zitting in de vergadering en hij blijft lid van 
de weduwenbeurs. 
4. Localisatie en overdracht van diverse 
classicale archiefstukken. 
5. Het fonds charitatis berust bij de quaestor 

classis. 
6. Door de secretaris van staat is aan ds. 
Van den Kerkhoven emeritaat verleend. De 
commissaris van kerkelijke zaken heeft met 
het emeritaat van ds. De Groot Stiffrey de 
derde predikantsplaats nietig verklaard. Het 
tractement van beide overblijvende 
predikanten wordt verhoogd (Schoonhoven). 
7. Rapport van de quaestor viduarum. 
Mededelingen omtrent verkoop van effecten 
en het kapitaalbezit. Effecten worden 
ingeschreven op het grootboek en zijn 
daartoe aan makelaar Knox ter hand gesteld. 
Het effectenbestand kan niet worden 
gecontroleerd. Ds. Wigers heeft bedankt als 
lid van de weduwenbeurs. 
8. De quaestor classis rapporteert dat de 
classicale kas nagenoeg leeg is. De leden, 
uitgezonderd de ouderlingen, geven een 
voorschot. Ds. Sterk zal worden 
aangeschreven om zijn betrekkelijk hoog 
opgelopen schuld te voldoen. 
9. Ingekomen stukken (alle van het 
gouvernement): 1. Oproepo m zich aan te 
melden voor ziekentroost op schepen. De 
leden van de classis kennen geen geschikte 
personen. 2. Aanschrijving inzake kinder-, 
school- en akademiegelden. 3. Aanschrijving 
inzake gepensioneerden en 
predikantsweduwen. 4. Verzoek om opgave 
te doen van persoonlijke gegevens van 
proponenten bij hun aanneming, waarbij 
tevens wordt verzocht melding te maken van 
hun eventuele bijzondere bekwaamheden. 5. 
Aanvulling op de instructie voor de agent tot 
de kerkelijke zaken J.A. Keuchenius inzake 
in rekening te brengen kosten. 6. 
Aanschrijving inzake recht van collatie (= 
recht van beroeping van predikanten). Alle 
collatoren van voor 1795 worden in hun oude 
rechten hersteld (K.B. 28-09-1814 nr. 4). 7. 
Verzoek om opgave te doen wie het recht 
van collatie heeft in welke plaatsen, 
gemeentebestuur of de souverein vorst. 
10. Commissie inzake gebruik evangelische 
gezangen te Bergambacht doet rapport. In 
plaats van de twee weigerachtige 
ouderlingen zijn nieuwe gekozen, van wie er 
een, Willem Jansse Voorduin (Verduin) zijn 
benoeming niet aanvaardt vanwege onvrede 
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met de evangelische gezangen. Kerkeraad 
en commissie krijgen opdracht te proberen 
de man te bewegen zijn houding te wijzigen. 
Gemeld wordt dat men zich ook in Ouderkerk 
a/d IJssel en Bodegraven niet aan de regels 
houdt. Commissie ingesteld voor Ouderkerk 
en classis Woerden wordt ingelicht over 
Bodegraven. 
11. Rondvraag: 1. Ds. Sterk is al geruime tijd 
zonder opgaaf van redenen niet ter 
vergadering verschenen. De classis spreekt 
hier haar misnoegen over uit, te meer omdat 
zij niet meer wordt ingelicht over de 
verrichtingen van de gedeputeerden. Ds. 
Sterk zal hierover worden aangeschreven en 
hiervoor beboet worden. 2. Ds. Van 
Heinsbergen vestigt er de aandacht op dat 
de diakonieën geen oortjesgelden meer 
ontvangen. Commissie van onderzoek 
ingesteld. 3. Ds. Martijn vestigt de aandacht 
op zondagsheiliging. Het gouvernement zal 
verzocht worden de plaatselijke overheden 
op te wekken toezicht uit te oefenen. 4. Ds. 
Van den Kerkhoven verzoekt de classis om 
vervulling van een predikbeurt door een van 
de leden. De classis kan hier niet op ingaan, 
mede op grond van het feit dat ds. Van 
Leeuwen van Duivenbode reeds extra 
beurten vervult. 5. Schoonhoven verzoekt 
goedkeuring door de classis van een 
eventueel beroep. Alleen een classis 
contracta is daartoe bevoegd. 
12. Volgende vergadering na Pasen te 
Gouda. Samenstelling moderamen. 
13. Resumptie en goedkeuring van de 
notulen. Sluiting. 

07-02-1815 (blz. 293-294) Schoonhoven 
1. Opening. Reden van samenkomst. 
Opgave samengeroepen leden. Ordedebat: 
wat moet voortaan worden verstaan onder 
een buitenpredikant - is ds. De Visscher een 
buitenpredikant? 
2. Ds. Van Leeuwen van Duivenbode en de 
ouderlingen van Schoonhoven Abram 
Corbijn en Abram van Willenswaard 
verzoeken goedkeuring van beroeping van 
ds. Cox te Beusichem als predikant van 
Schoonhoven. En ds. Martijn en ds. 
Nieuwkoop (of: Nukoop) alsmede de 

ouderlingen Gerrit van Ek en Gerrit 
Uitenbroek en de diakenen Dirk Bak en 
Willem Dekker van Stolwijk verzoeken 
goedkeuring van beroeping van ds. 
Brandwijk als predikant van Stolwijk. 
3. Beroepingen worden goedgekeurd. 
Bewijsstukken zullen worden afgegeven als 
afgevaardigden van de kerkeraden zich 
hebben gelegitimeerd. 
4. Resumptie en goedkeuring notulen. 
Sluiting. 

04-04-1815 (blz. 294-299) Gouda 
1. Opening. 
2. Losmaking van ds. Wintgens te Vianen, 
die een beroep naar Groningen heeft 
aangenomen. 
3. Ds. Weldijk legt zijn ambt in Gouda neer 
maar verzoekt stem en zitting in de 
vergadering te mogen behouden. Dit wordt 
toegestaan. Ds. Bunsingh, ouderling F. 
Cramer en diaken M.H. Kolf van Gouda 
verzoeken goedkeuring van beroeping van 
ds. Van Doorne te Gorinchem als predikant 
van Gouda; beroeping goedgekeurd. Ds. 
Broekman en ds. Benedictus en twee 
afgevaardigden van de kerkeraad van 
Vianen verzoeken goedkeuring van 
beroeping van ds. Van Duyl te Hoogeveen 
als predikant van Vianen; beroeping wordt 
goedgekeurd. Een bewijsstuk wordt 
afgegeven zodra afgevaardigden van de 
kerkeraad zich hebben gelegitimeerd. 
4. Localisatie van diverse classicale 
archiefstukken. 
5. Het fonds charitatis berust bij de quaestor 
classis. 
6. De rekening van ds. Krom als quaestor 
viduarum wordt goedgekeurd. 
7. De rekening van de quaestor classis wordt 
goedgekeurd. Tot nieuwe quaestor is 
benoemd ds. Van Meerten. Ds. Sterk heeft 
zijn schuld aan de beurs voldaan. 
8. Ingekomen stukken: 1. Emeritaat van ds. 
Van den Kerkhoven te Schoonhoven. 2. Brief 
van de secretaris van Staat. 3. Kennisgeving 
inzake kinder-, school- en acadmiegelden. 4. 
Aanschrijving inzake het recht van collatie; 
nadere bepalingen bij K.B. 01-02-1815 nr. 
15; overlijden of vertrek van een predikant 
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dient te worden gemeld aan Binnenlandse 
Zaken. 5. Aanschrijving inzake uitoefening 
van collatie; nadere bepalingen bij K.B. 01-
02-1815 nr. 15. 6. Gunstige beschikking 
weduwe Pul verzoek om kindergeld. 7. 
Vergunning voor uitbrengen van beroep aan 
Schoonhoven, Gouda en Stolwijk. 8. Verzoek 
om opgave te doen van gegevens inzake 
classicale kas, weduwenkas en kerkvisitatie. 
9. Aanschrijving dat in geval van een 
vacature in Gouda deze wordt aangeboden 
aan ds. Weldijk. 10. Aanschrijving inzake 
akademiegelden predikantszonen. 11. 
Besluit inzake achterstallige betalingen 
Groot-Ammers, Lexmond, Nieuwpoort, 
Vianen, Nieuwerkerk a/d IJssel, Krimpen en 
Ammerstol. 12. Goedkeuring beroeping door 
de koning van ds. Van Duyl als predikant te 
Vianen. 13. Aanschrijving inzake het recht 
van collatie. 14. Goedkeuring van de 
beroepingen te Schoonhoven en Stolwijk. 15. 
Besluit inzake achterstallige betaling 
Nieuwerkerk a/d IJssel. 16. Brief van 't 
Haagsch Genootschap ter verdediging van 
de Chr. Godsdienst en programma 1813. 
9. W.J. Voorduin (Verduin) weigerde voor de 
commissie te verschijnen en verantwoordt 
zich nu voor de classis. Hem wordt nu 
verboden enig kerkelijk ambt uit te oefenen. 
Dit wordt in Boekzaal aangekondigd en aan 
de gemeente bekend gemaakt. Er zal een 
andere ouderling worden verkozen. De zaak 
in Ouderkerk is afgehandeld, omdat de 
weigerachtige diaken per 1 jan. 1815 was 
afgetreden. Van de classis Woerden is 
inzake Bodegraven brief met de volgende 
inhoud binnengekomen (afschrift ingelast): 
de zaak is minder ernstig dan de classis 
Gouda wel meent; de classis Woerden ziet 
toe op naleving van de synodale besluiten. --
- 25-10-1814 nr. 10  
10. Rondvraag: 1. (25-10-1814 nr. 11 sub 2) 
Rapport van commissie inzake 
oortjesgelden: de oortjesgelden worden niet 
meer geheven, derhalve kunnen die niet 
meer aan de diakonieën worden uitgereikt. 
Het plan om het gemis van de oortjesgelden 
te compenseren met soutien (?) lijkt de 
commissie vooralsnog niet haalbaar. De 
classis conformeert zich met dit praeadvies. 

2. Kerkvisitatoren hebben 5 leerredenen van 
ds. Krom goedgekeurd; 3 ervan voeren de 
titel "Herinnering op mijnen 25-jarigen 
predikdienst". 3. (07-02-1815 nr. 1) Naar het 
oordeel der vergadering zijn 
dorpspredikanten buitenpredikanten. Ds. 
Krom en ds. Roelofs zijn het hier niet mee 
eens. 4. Naar aanleiding van een vraag van 
ds. Lietaart besluit de classis dat ook bid- en 
dankstonden in vacante gemeenten moeten 
worden waargenomen. 
11. Censura morum. 
12. Volgende vergadering 13-06-1815 te 
Schoonhoven. Samenstelling moderamen. 
13. Resumptie en goedkeuring notulen. 
Sluiting. 

13-06-1815 (blz. 299-306) Schoonhoven 
1. Opening. 
2. Aan ds. Johannes Petrus Nicolaas Cox en 
ds. Adam Philippus Winand Noordink, ds. 
Gerrit van Duyl en ds. Gerrit van Doorne 
wordt stem en zitting in de vergadering 
verleend. 
3. Localisatie en overdracht van diverse 
classicale archiefstukken. 
4. Het fonds charitatis berust bij de quaestor 
classis. 
5. Ingekomen stukken: 1. Brief van 
deputaten synode van Zuid-Holland (afschrift 
ingelast), waarin wordt melding gemaakt van 
een Koninklijk Besluit inzake het bestuur van 
de Hervormde Kerk (afschrift ingelast). Voor 
de nadere regeling van het kerkbestuur 
wordt een adviescommissie ingesteld. 
Verzoeken om synodale vergaderingen te 
houden, worden in advies gehouden. De 
classis neemt dit voor kennisgeving aan. 2. 
Brief van de commissaris voor de kerkelijke 
zaken (afschrift ingelast): enkele classes 
hebben een gevolmachtigde aangewezen 
voor de behandeling van diverse zaken 
(inzonderheid ook de goedkeuring van 
beroepingen) zonder dat de classis daarin 
wordt gemoeid; deze handelwijze bespaart 
tijd en kosten. Ook andere classes worden 
opgeroepen hierin te voorzien, omdat de 
reorganisatie van het kerkbestuur is 
vertraagd. De classis besluit aan dit verzoek 
dadelijk te voldoen: moderatoren worden 
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belast met de goedkeuring van de 
beroepingen. 3. Brief van commissaris voor 
de kerkelijke zaken (afschrift ingelast): de 
koning wenst in de geestelijke verzorging 
van het leger te voorzien door predikanten 
van onderscheiden classes uit te nodigen de 
dienst te velde waar te nemen. Hieraan zal 
een financiële vergoeding verbonden zijn. De 
classis verblijdt zich over het verlangen van 
de koning. Ds. Bussingh en ds. Benedictus 
bieden zich aan voor vervullen van dienst te 
velde; een derde predikant vraagt bedenktijd. 
6. Rapport kerkvisitatie. - In Bergambacht 
weigert een beroepen ouderling zijn ambt te 
aanvaarden wegens onvrede met de 
evangelische gezangen. Hem is aangezegd 
zich voor de classis te verantwoorden. De 
classis hoort ds. Martijn, die refereert aan de 
zaak van Arianus Smit, maar verder geen 
mededelingen kan verstrekken. Commissie 
wordt ingesteld om te trachten Arij Pieterse 
Blanken te bewegen zijn houding te 
veranderen. Hierin slaagt zij niet. Daarop 
neemt de classis hetzelfde besluit als in de 
zaak van W.J. Voorduin (zie vorige 
vergadering). Ds. Krom en ds. Bussingh 
verklaren zich tegen dit besluit, ds. Martijn 
onthoudt zich van stemming. - De kerkeratd 
van Lexmond weigert een van de sleutels 
van de kerkeraadskist gedurende de tijd dat 
die gemeente vacant is aan een van de 
consulenten in bewaring te geven. De classis 
zal de kerkeraad berispen. - Aanstelling 
visitatoren bij continuatie. 
7. Rondvraag: Ds. Sperna Weiland heeft 
verzuimd de contributie aan de 
weduwenbeurs te betalen en is daarvoor 
beboet. Hij verklaart echter in de 
veronderstelling te hebben geleefd wel aan 
zijn verplichtingen te hebben voldaan; de 
boete wordt hem kwijtgescholden. Ds. 
Roelofs is het hier niet mee eens. 
8. Geen klachten inzake gebruik 
evangelische gezangen. 
9. Censura morum. 
10. Volgende vergadering 15-08-1815 te 
Gouda. Samenstelling moderamen. 
11. Resumptie en goedkeuring notulen. 
Sluiting. 

15-08-1815 (blz. 306-309) Gouda 
1. Opening. 
2. Localisatie en overdracht van diverse 
classicale archiefstukken. 
3. Het fonds charitatis berust bij de quaestor 
classis. 
4. Geen ingekomen stukken. Antwoord aan 
de commissaris voor kerkelijke zaken 
aangaande aanwijzing gevolmachtigde voor 
diverse classicale zaken en geestelijke 
verzorging in het leger (13-06-1815 nr.5 sub 
3) is opgemaakt en wordt goedgekeurd 
(afschrift ingelast): - een gevolmachtigde 
voor diverse classicale zaken is aangesteld; - 
ds. Bussingh en ds. Benedictus hebben zich 
bereid verklaard tot de dienst te velde. 
5. Controle stukken weduwenbeurs 
uitgesteld. Kerkeraad van Bergambacht heeft 
aan classisbesluit gevolg gegeven, maar 
verzoekt om met het beroepen van een 
nieuwe ouderling te wachten tot de tijd van 
de gewone kerkeraadswisseling. Dit wordt 
toegestaan. 
6. Rondvraag: 1. Kerkeraad van Oudewater 
verzoekt de kerkvisitatie op een andere dan 
de vastgestelde dag te doen plaatsvinden. 
De classis laat dit over aan de 
kerkvisitatoren. 2. Kerkvisitatoren hebben 
goedgekeurd de 2e druk van "Bijbelse 
geschiedenis in vragen en antwoorden", 
samengesteld door ds. Van Meerten, en een 
biddag-leerrede van ds. Roeloffs. 3. Wegens 
verlaging van leeftijd van meerderjarigheid 
van 25 tot 21 jaar ontvangen diverse leden 
van de classis minder kindergeld. De koning 
zal hierover in een verzoekschrift worden 
aangeschreven. 4. De vacerende gemeente 
van Lexmond is nalatig in het betalen van 
tractementsgelden aan de weduwe van ds. 
Van Kroon; niettemin heeft zij plannen voor 
een beroeping van een nieuwe predikant. De 
classis besluit: - de secretaris van staat 
hierop attent te maken zodat hij hiermee 
rekening kan houden bij het geven van 
vergunning een nieuwe predikant te 
beroepen; - de heer Van den Berg van 
Lexmond aan te schrijven deze zaak in 
behandeling te nemen; - een verzoekschrift 
aan de koning te richten betreffende de 
achterstallige predikantstractementen. 
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7. Ds. Van den Kerkhoven verzoekt 
certificaat van bevestiging van zijn opvolger 
ds. Cox ten behoeve van de uitkering van 
pensioen. Hiervoor wordt gezorgd. 
8. Geen klachten inzake gebruik 
evangelische gezangen. 
9. Censura morum. 
10. Volgende vergadering 17-10-1815 te 
Gouda. 
11. Resumptie en goedkeuring van notulen. 
Sluiting. 

17-10-1815 (blz. 310-314) 
1. Opening. 
2. Localisatie van diverse classicale 
archiefstukken. 
3. Het fonds charitatis berust bij de quaestor 
classis. 
4. Ingekomen stukken: - Brief van Haagsch 
genootschap ter verdediging van de 
Christelijke Godsdienst met programma voor 
1815. 
5. Kerkvisitatoren hebben de kas 
gecontroleerd. 
6. Rapport van de quaestor vidualis: - 
effectenbestand kan gecontroleerd worden 
omdat een aantal bewijzen van inschrijving is 
binnengekomen; voorts uitgebreid financieel 
verslag; in de volgende vergadering zal 
opnieuw een lijst van effecten opgemaakt 
worden; - effectenbestand nagezien en in 
orde bevonden. 
7. Rondvraag: 1. "Bijbelse geschiedenis in 
vragen en antwoorden" wordt ter tafel 
gebracht en weggeborgen. 2. Verzoekschrift 
aan de koning inzake kinder-, school- en 
akademiegelden is opgemaakt. 3. De 
commissaris-generaal van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, voorlopig ook 
belast met zaken betreffende de Hervormde 
Kerk, heeft bericht gegeven (afschrift 
ingelast): - Aan Lexmond is vergunning 
gegeven een predikant te beroepen. - 
Achterstallige predikantstractementen over 
1811 / 1812 / 1813 in Lexmond moeten door 
middel van verhoging van de hoofdelijke 
omslag naar vermogen in die gemeente 
verkregen worden. Op brief aan de heer Van 
den Berg te Lexmond (15-08-1815 nr. 6 sub 
4-b) is geen bericht terug ontvangen. 

Verzoekschrift aan de koning inzake 
achterstallige predikantstractementen 
opgemaakt en goedgekeurd. 4. De classis 
overweegt de vorst te complimenteren met 
het verkrijgen van de koninklijke 
waardigheid. 5. In Lexmond is tussen 
kerkeraad en de weduwe van ds. Van Kroon 
een schikking getroffen. De classis oordeelt 
dat nu niet meer ten voordele van weduwe of 
gemeente gepreekt mag worden, maar 
voortaan ten voordele van de ringbroeders, 
daar de weduwe geen aanspraak meer kan 
doen gelden op het tractement. 6. Het 
tractement te Lexmond, tot nu toe door de 
actuarius classis opgevraagd voor weduwe 
en gemeente, zal nu opgevraagd worden 
voor de ringbroeders. 7. De goedkeuring van 
de beroepingen door moderatoren zal extra 
gehonoreerd worden. 8. Geen klachten 
inzake gebruik evangelische gezangen. 
8. Censura morum. 
9. Volgende vergadering na Pasen 1816 te 
Schoonhoven. Samenstelling moderamen. 
10. Resumptie en goedkeuring notulen. 
Sluiting. 

12-03-1816 (blz. 314-317) Schoonhoven 
1. Opening. Deze vergadering is vervroegd 
om voor 1 april 1816 de gewone classicale 
werkzaamheden te kunnen beëindigen. 
2. Localisatie van diverse classicale 
archiefstukken. 
3. Het fonds charitatis wordt door de 
quaestor classis aan de quaestor viduarum 
ter hand gesteld. 
4. a. De rekening van de quaestor viduarum 
wordt nagezien en goedgekeurd. b. De lijst 
van effecten is opgemaakt; deze zal in het 
notulenboek worden ingeschreven, de 
voorgaande komt te vervallen. c. De 
quaestor viduarum doet het volgende 
voorstel: - De weduwenbeurs is eigendom 
van de classis Gouda. - De rechten van 
trekkende weduwen en van binnen- en 
buitenleden blijven dezelfde. - Alleen de 
binnenleden zijn tot beheer en bestuur van 
de beurs gerechtigd; ook daarin brengt het 
nieuwe reglement (art. 53/67 van het 
Algemeen Reglement) geen verandering. - 
De binnenleden zijn aan het moderamen niet 
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verplicht verantwoording af te leggen over 
het gevoerde beheer. - Ds. Benedictus moet 
echter als buitenlid in de gelegenheid blijven 
om deel te nemen aan de weduwenbeurs 
zonder betaling van thans reglementair 
bepaalde contributie. - De nu aan de classis 
van Gouda toegevoegde predikanten hebben 
dezelfde rechten en plichten als de nu 
aangesloten leden. De classis besluit de aan 
haar als classis Gouda toegevoegde 
predikanten slechts eenmaal, namelijk bij 
zittingneming in de vergadering, in de 
gelegenheid te stellen lid te worden van de 
beurs. d. De eerstvolgende controle van de 
rekening zal zijn juni 1817. 
5. De quaestor classis heeft zijn rekening 
nog niet kunnen opmaken. De classis 
verzoekt hem binnen 14 dagen deze aan het 
moderamen ter controle voor te leggen. De 
classis besluit de afwezige leden de maaltijd, 
maar niet de boeten te laten betalen. De 
quaestor zal dit van de hun toekomende 
gelden afhouden. 
6. Ingekomen stukken: - Algemeen 
reglement voor de Hervormde Kerk met 
bijgevoegd stukken betreffende beëindiging 
classicale werkzaamheden voor 1 april, 
aantreden classicaal bestuur, aanstelling 
leden provinciaal kerkbestuur, moderatoren 
classicale vergadering, afgevaardigden en 
verdeling van de classes. 
7. Rondvraag: - Ds. Donker bericht dat 
verzoekschrift inzake achterstallige 
predikantstractementen moet ingediend 
worden bij de gouverneur van de provincie. - 
Ds. Bussingh legt drie preken door hem 
gehouden ter tafel, die zijn goedgekeurd 
door kerkvisitatoren. - Ds. Bruining komt met 
de klacht dat in zijn gemeente 
buitenkerkelijke diensten worden gehouden, 
laatstelijk door ene Dirk Herder van het 
Renseveen. De kerkeraad van Krimpen a/d 
Lek zal door de Krimpense ring worden 
aangeschreven dergelijke diensten tegen te 
gaan. 
8. Geen klachten inzake gebruik 
evangelische gezangen. 
9. Censura morum. De leden hadden ook 
voor de laatste maal dat zij samen waren 
geen aanmerkingen op elkaar. 

10. De classicale vergaderingen zijn 
beëindigd. De diverse classicale 
archiefstukken zullen 27-03-1815 aan de 
nieuwe aangestelde moderatoren ter hand 
worden gesteld bij gelegenheid van hun 
eerste vergadering te Gouda. 
11. Resumptie en goedkeuring notulen. 
Sluiting. 

26-06-1816 (blz. 318-320) 
1. Opening; verwelkoming nieuwe leden. 
2. Bepaling orde van zitting. 
3. Verslag van hetgeen door het moderamen 
is verricht, en dat voorheen de taak van de 
classis was. Voor kennisgeving 
aangenomen. 
4. Rapport inzake weduwenbeurs. - De 
nieuw aan de classis toegevoegde leden ds. 
Spiek, Wiedeman, Schuilenburgh en 
Klinkenberg nemen niet deel aan de 
weduwenbeurs. - De nieuw aan de classis 
toegevoegde leden ds. Hoolboom, Doedes, 
Van Doorne jr en Indewey nemen wel deel; 
ds. Schrei houdt deelname in bedenking. - In 
de Boekzaal wordt aangekondigd dat men 
zich tot 1 september nog kan laten 
inschrijven als lid. - Rapportage inzake 
effecten. 
5. Effectenbestand nagezien. 
6. Voorgestelde verandering van het 
huishoudelijk reglement zal in de volgende 
vergadering besproken worden. 
7. Quaestor van voormalige classis heeft 
voldaan aan 12-03-1816 nr. 5. 
8. De scriba van de classis, ds. Rolandus 
Bruining, is als predikant te Amsterdam 
beroepen. Een zestal voor verkiezing nieuwe 
scriba wordt opgemaakt (lijst ingelast). 
9. Commissie ingesteld voor uitbrengen 
praeadvies inzake aantal door gemeenten 
naar de classis af te vaardigen ouderlingen. 
10. De hierboven ingestelde commissie zal 
ook praeadvies uitbrengen voor beboeten 
van niet bijwonen der vergaderingen. 
11. Het classicaal bestuur wordt door de 
vergadering verzocht de belangen van de 
classis inzake de fondsen te behartigen. 
12. Sluiting. 
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25-06-1817 (blz. 321-324) 
1. Opening; verwelkoming nieuwe leden. 
2. Rapport classicaal bestuur. 
3. Rapport inzake weduwenkas. - Concept 
van nieuw huishoudelijk (?) reglement aan 
ringen opgezonden; bijgevoegd de staat van 
het fonds en voorstel uitkering aan weduwen 
te verhogen; bespreking volgt. - Ds. 
Keerbergen te Acquoy heeft zich als lid van 
de weduwenbeurs aangemeld, maar heeft 
nog niet betaald; zijn lidmaatschap vangt aan 
op tijdstip van betaling. 
4. Rekening van quaestor nagezien en 
goedgekeurd. Effectenbestand nagezien en 
goedgekeurd. 
5. Rekening van quaestor (ds. Van Meerten) 
voor de maaltijd (1816) zal voor gesloten 
worden gehouden. Voortaan wordt de 
maaltijd niet tot de werkzaamheden 
gerekend. 
6. In het huishoudelijk reglement wordt geen 
boeteregeling opgenomen voor het niet 
bijwonen van de vergadering. 
7. Besloten wordt dat iedere predikant de 
vrijheid heeft een ouderling mee te nemen, in 
afwachting van praeadvies. 
8. Opmaken voordracht voor opvolging van 
in 1818 aftredende leden classicaal bestuur, 
ds. Holboom en ds. Donker. Opmaken 
voordracht voor opvolging aftredende 
ouderling Drooglever: 1. Drooglever (Gouda); 
2. Hoogwinkel (Schoonhoven); 3. Van Deth 
(Gouda); 4. Knijff (Leerdam); 5. ds.(?) Gabrij 
(Gouda); 6. Ponse (Ouderkerk). De 
vergadering klaagt over de omslachtige en 
tijdrovende wijze van stemmen; bij het 
classicaal bestuur zal door de praeses een 
wijzigingsvoorstel worden ingediend. 
9. Rapport classicaal bestuur inzake 
belangen behartiging classis inzake de 
diverse fondsen. 
10. Verdeling van de van de overheid 
ontvangen classicale gelden. 
11. Resumptie en goedkeuring notulen. 
Sluiting.. 

24-06-1818 (blz. 325-329) 
1. Opening; verwelkoming nieuwe leden. 
2. Rapport classicaal bestuur. 
3. Nieuw huishoudelijk (?) reglement voor de 

weduwenbeurs wordt aangenomen en wordt 
van kracht. 
4. Rekening quaestor viduarum en 
effectenbestand nagezien. Na de dood van 
weduwe Leemans zijn er nog zeven 
weduwen die een uitkering van de beurs 
ontvangen. De uitkeringen aan de weduwen 
worden verhoogd - zij het bescheiden - 
omdat de weduwen Amminck en A. du Pre in 
1819 ook volledige uitkering zullen 
ontvangen. 
5. Nieuw plan inzake stemming besproken 
en goedgekeurd. Opmaken voordracht voor 
opvolging in 1819 aftredende leden 
classicaal bestuur ds. Beausar, ds. Willes en 
de scriba ds. Bussingh en aftredende 
classicale ouderling Van Deth. In volgorde 
van voorkeur wordt voor de opvolging van de 
aftredende ouderling de volgende voordracht 
gemaakt: 1. Van Deth (Gouda); 2. Knijff 
(Leerdam); 3. Hoogwinkel (Schoonhoven); 4. 
Bijmhold (Leerdam). 5. ds. (?) Gabrij 
(Gouda); 6. Ponse (Ouderkerk). Opmaken 
voordracht voor benoeming secundus van 
ds. Donker. 
6. De synode in 1817 heeft besloten dat de 
classis geen aanspraak kan doen gelden op 
het Pennsylvanisch en de andere fondsen; 
de classis meent hierin te moeten berusten. 
7. Verwacht wordt dat de overheid een zeker 
bedrag ter bestrijding van classicale kosten 
doet toekomen. Beraad over besteding van 
deze gelden. 
8. Het fonds charitatis wordt aan de quaestor 
classis ter hand gesteld, die het zal 
verantwoorden bij de quaestor van de 
synode. 
9. Resumptie en goedkeuring notulen. 
Sluiting. 

30-06-1819 (blz. 330-332) 
1. Opening. Verwelkoming nieuwe leden. 
Praeses en assessor gelukgewenst met hun 
benoeming. 
2. Rapport classicaal bestuur. 
3. Quaestor viduarum ds. Krom doet verslag 
van staat weduwenbeurs. De uitkeringen 
kunnen op het huidige peil gehandhaafd 
blijven. 
4. Controle rekening weduwenkas april 1818 
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- april 1819. Effectenbestand nagezien door 
de daartoe ingestelde commissie. 
Continuatie ds. Krom als quaestor. 
5. Opmaken voordracht voor opvolging van 
de aftredende leden van het classicaal 
bestuur ds. Donker en ds. Hoolboom. 
Opmaken voordracht voor opvolging 
aftredende scriba ds. Nijhoff. Opmaken 
voordracht voor opvolging aftredende 
classicale ouderling Van Deth (in volgorde 
van voorkeur): 1. Smits (Gouda); 2. Van Deth 
(Gouda); 3. Hoogwinkel (Schoonhoven); 4. 
Knijff (Leerdam); 5. Smits (Gouderak); 6. 
François (Moordrecht). Quaestor classis ds. 
Bussingh deelt mee dat classicale gelden in 
het vorig jaar zijn verdeeld. 
6. Rondvraag. - Voorstel inzake het houden 
van de maaltijd wordt aan de ringen en aan 
het classicaal bestuur voorgelegd. 
7. Resumptie en goedkeuring notulen. 
Sluiting. 

28-06-1820 (blz. 333-335) 
1. Opening. 
2. Goedkeuring jaarrekening quaestor 
viduarum over april 1819 - april 1820. 
3. Effectenbestand kan niet worden 
nagezien, omdat de weduwe van de 
voormalige assessor, wijlen ds. De Visscher, 
de sleutel van de kist niet kan vinden. 
4. Rapportage over de staat van de 
weduwenkas en bespreking van de 
uitkeringen en het beleid van beheer. Nu 
krijgen negen weduwen een uitkering, 
volgend jaar vijftien. 
5. Verantwoording verdeling classicale 
gelden voor gemaakte kosten in 1819. 
6. Rapport van het classicaal bestuur. 
7. Opmaken voordrachten voor de opvolging 
van ds. Van Oostveen, ds. Willes, ds. 
Barenbrug -- voor deze ds. Hoolboom. 
Opmaken voordracht voor opvolging 
classicale ouderling Van Deth (in volgorde 
van voorkeur): 1. Van Deth (Gouda); 2. 
Hoogwinkel (Schoonhoven); 3. Smits 
(Gouda); 4. Van Teylingen (Gouda); 5. 
Lagerwert (Schoonhoven); 6. Ponse 
(Ouderkerk). 
8. Het voorstel inzake het houden van de 
maaltijden wordt ingetrokken. 

9. Rondvraag. - Ook dit jaar kan een 
broederlijke maaltijd gehouden worden. 
10. Resumptie en goedkeuring notulen. 

27-06-1821 (blz. 336-338) 
1. Opening. Verwelkoming nieuwe leden. 
Notulen vorige vergadering zijn niet 
ingeschreven, de praeses brengt dit ter 
kennis aan de minister en doet zijn beklag bij 
de scriba. 
2. Rapport van het classicaal bestuur. 
3. Goedkeuring van de jaarrekening van de 
quaestor viduarum over april 1820 - april 
1821. 
4. Rapportage over de staat van de 
weduwenkas. Na het overlijden van mevr. 
Bresser, mevr. Boon en mevr. Groen van 
Prinsterer krijgen nog veertien weduwen een 
uitkering. 
5. Nazien van het effectenbestand. 
6. Opmaken voordracht voor de opvolging 
avn de aftredende leden van het classicaal 
bestuur ds. Hoolboom en ds. La Lau (voor 
wijlen ds. Donker). Opmaken voordracht voor 
opvolging aftredende classicale ouderling H. 
Smits Jzn: 1. H.Smits Jzn. (Gouda); 2. jhr. 
Van Teylingen (Gouda); 3. Korbijn 
(Schoonhoven); 4. Montijn (Oudewater); 5. 
Slok (Gouda); 6. Damn. Drost (Haastrecht). 
7. Verantwoording van de verdeling van de 
classicale gelden voor de gemaakte kosten 
in 1820. Commissie ingesteld die de 
verdeling voortaan zal regelen, dit ter 
ontlasting van de quaestor. 
8. Resumptie en goedkeuring notulen. 
Sluiting. 

26-06-1822 (blz. 339-342) 
1. Opening. Verwelkoming nieuwe leden. 
2. Rapport van het classicaal bestuur. 
3. Goedkeuring van de jaarrekening van de 
quaestor viduarum over april 1821 - april 
1822. 
4. Rapportage over de staat van de 
weduwenkas. Hoewel liquiditeitsproblemen 
niet ondenkbaar zijn, kunnen zowel de 
uitkeringen als de contributie op het huidige 
peil gehandhaafd blijven. Elf weduwen 
krijgen een uitkering, daar komen volgend 
jaar bij wed. Van der Kloes, wed. Baarslag, 
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wed. Donker, wed. Schotsman en wed. 
Römer. 
5. Het effectenbestand wordt nagezien. 
6. Opmaken voordracht voor de opvolging 
van de aftredende leden van het classicaal 
bestuur ds. Van Willes, ds. Van Oostveer ds. 
Bussingh (scriba), ds. Nijhoff (secundus 
scriba). Opmaken voordracht voor de 
opvolging van de aftredende classicale 
ouderling H.Smits Jzn: 1. Smits (Gouda); 2. 
Knox (Gouda); 3. Van Teylingen (Gouda); 4. 
D. Drost (Haastrecht); 5. Geyskes 
(Schoonhoven); 6. Hoogwinkel 
(Schoonhoven). 
7. De commissie voor de classicale gelden 
wordt ontbonden. Verdeling van de gelden 
voor 1821 vindt plaats in de eerstvolgende 
vergadering van het classicaal bestuur. 
8. Resumptie en goedkeuring notulen. 
Sluiting. 

25-06-1823 (blz. 343-348) 
1. Opening. Verwelkoming nieuwe leden. 
2. Rapport van classicaal bestuur (uittreksel 
ingelast). - De zaak der achterstallige 
predikantstractementen is eindelijk in dit jaar 
afgehandeld. - De gemeente van Polsbroek 
is bij een andere classis ingedeeld. De 
gemeenten van Everdingen, Hagestein en 
Zijderveld worden bij deze classis gevoegd. - 
Er is een regeling getroffen voor de 
waarneming van vacatures en de vervulling 
van openstaande predikantsplaatsen. - Ten 
genoegen van het provinciaal kerkbestuur 
trekt het classicaal bestuur zijn aanklacht 
tegen de kerkeraad van Leerbroek in. Diens 
kerkelijke ongehoorzaamheid duurt hiermee 
voort. - Beslissing genomen in zaak van 
consulentschap Hei- en Boeikoop. - 
Beslissing genomen in geschil tussen 
kerkeraad van Nieuwland en afgetreden 
diaken. - Het classicaal bestuur heeft voor de 
gemeente Kedichem een mogelijkheid 
gecreëerd haar schulden af te lossen. - Ds. 
Sperna Weiland legt zijn ambt neer en wil 
geen aanspraak doen gelden op pensioen. 
Ds. Wiedeman verzoekt reeds 1 1/2 jaar om 
emeritaat met pensioen. 
3. Goedkeuring van de jaarrekening van de 
quaestor viduarum over april 1822 - april 

1823. 
4. Rapportage over de staat van de 
weduwenkas. Hoewel de positie van de kas 
door het relatief grote aantal weduwen dat 
een uitkering krijgt steeds zwakker wordt, 
kunnen ook nu nog uitkeringen en contributie 
op het huidige peil gehandhaafd blijven. 
Maar wanneer er geen verandering ten 
goede optreedt, kan dit niet lang meer zo 
blijven. In januari 1824 zal bij de ringen 
tussentijds rapport over de staat van de 
weduwenkas worden uitgebracht. De 
quaestor stelt voor de inleggelden van de 
nieuw aankomende leden te verdubbelen. 
Kort historisch overzicht ontstaan en 
ontwikkeling weduwenbeurs classis Gouda 
(en Schoonhoven). De quaestor blijft de 
toekomst op langere termijn hoopvol 
tegemoet zien. Classis neemt kennis van dit 
rapport. Het voorstel inzake verdubbeling 
inschrijvingsgelden komt te vervallen. 
5. Controle van het effectenbestand kan 
geen doorgang vinden wegens het ontbreken 
van de sleutel van de kist. 
6. Opmaken van de voordracht voor 
opvolging van de aftredende leden van het 
classicaal bestuur ds. Hoolboom, ds. La Lau, 
ds. De Jongh (secundus ds. Van Oostveen). 
Voordracht voor aftredende classicale 
ouderling Smits: 1. Smits (Gouda); 2. Van 
Ingen (Oudewater); 3. Van Teylingen 
(Gouda); 4. Hoogwinkel (Schoonhoven); 5. 
Knox (Gouda); 6. D. Drost (Haastrecht). 
7. Verantwoording van de verdeling van de 
classicale gelden door de quaestor van het 
classicaal bestuur. 
8. De voormalige classis van Gouda en 
Schoonhoven heeft nog een schuld bij de 
agent voor Kerkelijke Zaken Keuchenius. 
Deze schuld zal worden voldaan. 
9. Resumptie en goedkeuring notulen. 
Sluiting. 

30-06-1824 (blz. 349-351) 
1. Opening en verwelkoming nieuwe leden. 
2. Rapportage van classicaal bestuur. 
3. Goedkeuring van de jaarrekening van 
quaestor viduarum, april 1823 - april 1824. 
4. Rapportage over de staat van de 
weduwenkas. Wegens overlijden wed. Van 
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Kroon en ruime ontvangst van gelden is er 
een aanzienlijk batig saldo dit jaar. Verlaging 
van de uitkeringen en verhoging van de 
contributie wordt voor een jaar in advies 
gehouden. Het voorstel in de vergadering om 
de weduwenbeurs op te heffen wordt 
verworpen. Het voorstel om inleggelden van 
nieuw aankomende leden te verdubbelen 
wordt aangenomen. 
5. Het effectenbestand wordt nagezien. 
6. Opmaken van de voordracht voor de 
opvolging van de aftredende leden classicaal 
bestuur: in plaats van ds. Willes: ds. Van 
Oostveen. Voordracht voor aftredende 
classicale ouderling H.Smits Jzn: 1. J.H. 
Smits Jzn.- Gouda; 2. Peletier - 
Schoonhoven; 3. Van der Meer van Kuffeler - 
Gouda; 4. Van Rhijn van Alkemade - Gouda; 
5. Bijl - Meerkerk; 6. Luyken - Vianen. 
7. Verantwoording verdeling classicale 
gelden voor gemaakte kosten 1823. 
8. Rondvraag: betaling gelden Keuchenius 
heeft nog niet plaatsgevonden. 
9. Resumptie en goedkeuring notulen. 
Sluiting. 

29-06-1825 30-06-1825 (blz. 352-357) 
1. Opening. 
2. Verwelkoming van de nieuwe leden. 
3. Goedkeuring van de jaarrekening van de 
quaestor viduarum over april 1824 - april 
1825. 
4. Rapport van de quaestor viduarum 
(afschrift ingelast): vanwege de dood van 
weduwe Bekking en door incidentele 
inkomsten is de weduwenkas nog niet 
uitgeput, maar voor het komend jaar wordt 
een ernstig tekort voorzien; de quaestor 
geeft de volgende voor stellen in overweging: 
1. verkoop voor een zeker bedrag van 
effecten; 2. verhoging contributie, verlaging 
uitkeringen; dit laatste is wettelijk niet 
toegestaan, maar door de gewijzigde 
omstandigheden ten gevolge van 
reorganisatie kerkbestuur (o.a. verplicht 
lidmaatschap synodale weduwenkas) 
onontkoombaar; 3. verdubbeling van de 
inleggelden van nieuw aankomende leden 
per april 1826, met daaraan gekoppeld 
verkoop voor een zeker bedrag van effecten; 

4. maatregelen te nemen om het restant van 
het fonds onder de leden te kunnen verdelen 
in geval de weduwenbeurs wordt opgeheven, 
namelijk door bij de koning toestemming te 
vragen om het fonds van het grootboek los te 
maken. De vergadering besluit tot: 1. 
verkoop voor een zeker bedrag van effecten; 
2. verlaging van de uitkering aan weduwen 
met 10 %; 3. verhoging van de inleggelden 
van nieuw aankomende leden; 4. 
overneming van het 4e voorstel. 
5. Het effectenbestand wordt nagezien. 
6. Opmaken van de voordracht voor de 
opvolging van aftredende leden van het 
classicaal bestuur in plaats van ds. Nijhoff 
(als scriba in de plaats gekomen van ds. 
Bussingh aan wie emeritaat is verleend) en 
de secundus scriba (vacant); voorgedragen 
worden ds. La Lau en ds. Hoolboom. 
Opmaken van de voordracht voor de 
opvolging van de classicale ouderling in 
plaats van Smits Jz.: 1. Pelletier - 
Schoonhoven; 2. Smits Jz. - Gouda; 3. Van 
Rijn van Alkemade - Gouda; 4. Van der Meer 
van Kuffeler - Gouda; 5. C.Drost - 
Haastrecht; 6. D. Drost - Haastrecht. 
7. Ds. Van Duijl en ds. Lammeree, leden van 
de weduwenbeurs, hebben al zes jaar geen 
contributie betaald; zij zullen hierover worden 
aangeschreven. 
8. Classicale gelden voor gemaakte kosten 
in 1824 zijn verdeeld. In het vervolg zullen 
deze gelden besteed worden aan de 
maaltijd; het resterende bedrag wordt 
verdeeld onder de presente leden. 
9. Rondvraag: het overschot van de 
classicale gelden voor dit jaar wordt besteed 
aan de uitbetaling aan Keuchenius. 
10. Resumptie notulen. Sluiting. 

18-06-1826 (blz. 358-361) 
1. Opening. 
2. Verwelkoming van de nieuwe leden. 
3. Goedkeuring van de jaarrekening van de 
quaestor viduarum over april 1825 - april 
1826. 
4. Rapport van de quaestor viduarum 
(afschrift ingelast): door onvoorziene 
inkomsten, inning van achterstallige 
contributie en door de vorig jaar genomen 
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maatregelen is er dit jaar een batig saldo; 
wed. Baarslag is overleden en wed. Martijn 
en wed. Roelofs zullen volgend jaar 
uitkeringsgerechtigd zijn; voor volgend jaar 
worden geen problemen voorzien; een 
verzoekschrift tot losmaking van het fonds is 
bij de koning ingediend. De quaestor 
viduarum doet voorts een aantal voorstellen 
inzake liquidatie van de weduwenbeurs en 
verdeling van het fonds; hiermee zal worden 
begonnen als er nog zes weduwen zijn die 
een uitkering ontvangen. De voorstellen 
worden aan de ringen toegezonden en in de 
volgende algemene classicale vergadering 
zal het plan besproken worden. 
5. Het effectenbestand wordt nagezien. 
6. Ds. Lammerée wordt geroyeerd als lid van 
de weduwenbeurs omdat hij de achterstallige 
contributie niet betaalt. Ds. Bruining zegt zijn 
lidmaatschap op. 
7. Opmaken van de voordracht voor de 
opvolging van de aftredende leden van het 
classicaal bestuur ds. Willes, ds. Van 
Oostveen, wijlen ds. Chevallier; voordracht 
voor de opvolging van classicale ouderling 
Smits Jzn.: 1. H. Smits Jzn. - Gouda; 2. P. 
Gijskes - Schoonhoven; 3. J.A.F. van der 
Meer van Kuffeler - Gouda; 4. Ph. Knox - 
Gouda; 5. De Jongh - Oudewater; 6. Bikker - 
Meerkerk. 
8. Verdeling van het restant van declassicale 
gelden. 
9. Resumptie notulen. Sluiting. 

27-06-1827 (blz. 362-366) 
1. Opening. 
2. Verwelkoming van denieuwe leden. 
3. Goedkeuring van de jaarrekening van de 
quaestor viduarum over april 1826 - april 
1827. 
4. De koning heeft tijdelijk de verkoop van 
effecten goedgekeurd; er is een gering batig 
saldo. 
5. Rapport van de quaestor viduarum: de 
weduwenkas verkeert in een moeilijke 
positie; gedeeltelijk wordt de nood gelenigd 
door de synodale weduwenbeurs; voor het 
volgend jaar wordt een kastekort voorzien; 
aan de 15 weduwen die nu een uitkering 
krijgen worden dan toegevoegd wed. Van 

Oostveen en wed. Van Heynsbergen; de 
quaestor stelt voor een kortlopende lening af 
te sluiten, de uitkeringen met ruim 10% te 
verlagen en de contributie een beetje te 
verhogen; het aantal leden en het aantal 
weduwen die een uitkering krijgen (resp. 26 
en 17) is nog te groot om nu al tot verdeling 
en liquidatie van het fonds over te gaan. De 
quaestor stelt voor bij de koning 
toestemming te vragen een uitgeloot 
kansbiljet te verkopen. De vergadering 
besluit conform de voorstellen van de 
quaestor, alleen de verkoop van het uitgelote 
kansbiljet wordt een jaar uitgesteld; de 
vergadering gaat ook accoord met het plan 
inzake liquidatie van de weduwenbeurs dat 
vorig jaar is opgemaakt. Ds. Barenbrug wordt 
aangeschreven over achterstallige 
contributie. 
6. Opmaken van de voordracht voor de 
opvolging van de aftredende leden van het 
classicaal bestuur: ds. Hoolboom, ds. La Lau 
(Stolwijk), ds. P. Lietaart(in de plaats 
gekomen van wijlen ds. Van Oostveen); 
voordracht voor de opvolging van de 
classicale ouderling Van der Meer van 
Kuffeler: 1. Knox - Gouda; 2. Van der Meer 
van Kuffeler - Gouda; 3. H. Verbeek - 
Schoonhoven; 4. W.van de Roest - 
Oudewater; 5. H. Smits Jzn. - Gouda; 6. G. 
Hoogwinkel - Schoonhoven. 
7. Het effectenbestand wordt nagezien. 
8. Resumptie notulen. Sluiting. 

25-06-1828 (blz. 367-372) 
1. Opening. Herdenking van de overleden 
praeses (en quaestor viduarum) ds. Krom. 
2. Verwelkoming van de nieuwe leden. 
3. De zaken die alle leden aangaan komen 
eerst aan de orde, daarna de 
weduwenbeurs; verslag van het verhandelde 
zal als bijlage bij de notulen worden 
gevoegd. Opmaken van de voordracht voor 
de opvolging van de aftredende leden van 
het classicaal bestuur ds. Nijhoff (scriba), ds. 
La Lau (secundus scriba; Gouda), ds. Willes, 
ds. P.Lietaart; voordracht voor de opvolging 
van ouderling classicaal bestuur J.A.F. van 
der Meer van Kuffeler: 1. J.A.F. van der Meer 
van Kuffeler, ontvanger der stedelijke 
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belastingen - Gouda; 2. G.J. ten Brummeler, 
burgemeester van Gouderak en notaris - 
Gouda; 3. J. de Jong, ambachtsman - 
Noordeloos; 4. H. van Solingen, koopman - 
Schoonhoven; 5. W.H. Kolff, 
gemeenteraadslid en wijnhandelaar - Gouda; 
6. H. Smits Jzn., gemeenteraadslid (oud 
ouderling) - Gouda. 
5. Sluiting. 
6. Goedkeuring van de jaarrekening van 
wijlen de quaestor viduarum over april 1827 - 
april 1828; er is een nadelig saldo. 
7. Rapport van de assessoren van de 
quaestor viduarum (Nijhoff en Van Meerten): 
- wijlen ds. Krom herdacht; - aangeraden 
wordt nog niet over te gaan tot liquidatie van 
de beurs; - het kastekort van dit jaar is 
voorgeschoten door de zoon van wijlen ds. 
Krom, notaris Krom; - het aantal leden van 
de beurs vermindert en het aantal weduwen 
dat een uitkering krijgt zal volgend jaar met 
weduwe Krom 18 bedragen; voorgesteld 
wordt om het kastekort dat in de komende 
jaren is te voorzien op te vangen door 
verkoop van een uitgeloot kansbiljet; - ds. 
Barenbrug, ds. Doedes en ds. Bruining 
hebben bedankt als lid van de beurs; - de 
leden wordt verzocht een nieuwe quaestor te 
benoemen. 
8. De vergadering besluit: notaris Krom voor 
zijn bewezen diensten te bedanken en hem 
het voorschot terug te betalen; het uitgelote 
kansbiljet te verkopen; ds. Bruining, ds. 
Doedes en ds. Barenbrug opnieuw aan te 
schrijven hun achterstallige contributie te 
voldoen. 
9. Tot nieuwe quaestor wordt benoemd ds. 
Nijhoff. 

24-06-1829 (blz. 373-378) 
1. Opening. 
2. Verwelkoming van de nieuwe leden. 
3. Opmaken van de voordracht voor dxe 
opvolging van de aftredende leden van het 
classicaal bestuur ds. J. Hoolboom, ds. J.La 
Lau; voordracht voor de opvolging van de 
ouderling in het classicaal bestuur J.A.F. van 
der Meer van Kuffeler: 1. J.A.F. van der Meer 
van Kuffeler - Gouda; 2. L. Peletier, rentenier 
- Schoonhoven; 3. H. Smits Jzn. - Gouda; 4. 

J. Montijn, fabrikant - Oudewater; 5. G.J. ten 
Brummeler - Gouda; 6. J.C. van Linbeek, 
wethouder - Schoonhoven. 
4. Resumptie notulen. Sluiting. 
5. Goedkeuring van de notulen; ingelast 
moet worden controle effectenbestand (deze 
inlassing heeft niet plaatsgevonden); er is 
een nadelig saldo. 
6. Goedkeuring van de jaarrekening van de 
quaestor viduarum over april 1828 - april 
1829. 
7. Rapport van de quaestor viduarum 
(afschrift ingelast): - het kastekort wordt goed 
gemaakt door gelden van de spaarbank; de 
gelden uit de verkoop van een kansbiljet zijn 
gedeeltelijk gebruikt; - het aantal weduwen 
bedraagt volgend jaar 20 (namelijk 
vermeerderd met wed. Petit, wed. Krom); het 
aantal leden 21 (ds. Van den Broek en ds. 
Corel zijn nog contributie verschuldigd); - 
voor komend jaar worden nog geen 
problemen voorzien, voor de jaren daarna 
wel; verhoging van de contributies, verlaging 
van de uitkeringen lijken minder gewenst; de 
quaestor stelt voor maatregelen te nemen 
waardoor de weduwenbeurs nog twee jaar 
op de huidige voet kan voortgaan; - moeten 
de weduwen Krom, Bussingh en Petit het 
restant van de contributie betalen? De 
vergadering neemt de voorstellen van 
quaestor over en hiervan zal melding worden 
gemaakt in de Boekzaal; de weduwen Krom, 
Bussingh en Petit hoeven geen restant 
contributie te betalen, in voorkomende 
gevallen in de toekomst zal dit wel moeten 
gebeuren; de predikanten Barenbrug, 
Doedes en Bruining zullen opnieuw worden 
aangeschreven om hun achterstallige 
contributie te voldoen; als 2e assessor wordt 
ds. La Lau aangesteld. 

30-06-1830 (blz. 379-385) 
1. Opening. 
2. Verwelkoming van de nieuwe leden. 
3. Opmaken van de voordracht voor de 
opvolging van de aftredende leden van het 
classicaal bestuur ds. P.Lietaart, ds. B.van 
Willes; voordracht voor de opvolging van de 
aftredende ouderling in het classicaal 
bestuur J.A.F.van der Meer van Kuffeler: 1. 
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G.J. ten Brumneler - Gouda; 2. J.A.F.van der 
Meer van Kuffeler - Goud'; 3. P. Gijskes, 
zilversmid - Schoonhoven; 4. Ph. Knox, 
gemeenteraadslid - Gouda; 5. Pouit, 
rentenier - Waddinxveen; 6. W.H. Kolff - 
Gouda. 
4. Resumptie en goedkeuring notulen. 
Sluiting. 
5. Opening (goedkeuring notulen). 
6. Goedkeuring van de jaarrekening van de 
quaestor viduarum over april 1829 - april 
1830; er is een aanzienlijk nadelig saldo. 
7. Rapport van de quaestor viduarum 
(afschrift ingelast): - tegen de verwachting in 
ook dit jaar een kastekort; de 
contributiegelden van volgend jaar zullen 
gebruikt worden om dit op te heffen; - het 
aantal weduwen bedraagt volgend jaar 17 
(weduwen De Visscher, Petit en Schotsman 
zijn overleden, wed. Van Rhee is erbij 
gekomen); - verhoging van de contributie 
acht de quaestor niet geraden; - hij stelt voor 
de uitkeringen van de weduwen die ook een 
uitkering van de synodale beurs genieten 
met 25% te verlagen; de hoogte van de 
uitkeringen van de 6 of 7 resterende 
weduwen laat hij aan de vergadering over; 
een andere mogelijkheid is een renteloze 
lening af te sluiten; - voorstel om aan de 
erven van de weduwen Petit en Schotsman 
(overleden resp. 12-9-1829 en 29-10-1829), 
de hun toekomende gelden voorlopig niet uit 
te keren; - de volmacht is overhandigd aan 
de heren Broes en Gosman te Amsterdam; - 
ds. Schim van der Loef heeft bedankt als lid 
van de beurs; ds. Corel wenst lid te blijven 
maar is nog over 3 jaar contributie schuldig; - 
de quaestor dringt aan op tijdige betaling van 
de contributie. De vergadering besluit: - 
handhaving van de uitkeringen aan weduwen 
die niet trekken van de synodale beurs op 
het huidige peil; verlaging met 25 % van 
uitkeringen aan weduwen die wel gelden van 
de synodale beurs ontvangen; - gelden die 
op de bank staan te gebruiken; - uitstel van 
uitbetaling van gelden aan de erven wed. 
Petit en Schotsman; - ds. Corel zal een 
termijn gesteld worden waarbinnen hij zijn 
contributie betaald zal moeten hebben zo hij 

lid wenst te blijven van de beurs. 
8. Het effectenbestand wordt nagezien. 

29-06-1831 (blz. 386) 
1. De algemene classicale zaken zullen 
voortaan genotuleerd worden in het 
notulenboek van het classicaal bestuur; in dit 
register zullen verder alleen de zaken 
betreffende de weduwenbeurs worden 
aangetekend. 

29-06-1831 (blz. 386-389) (weduwenbeurs) 
1. Goedkeuring van de notulen. 
2. Goedkeuring van de jaarrekening van de 
quaestor viduarum over april 1830 - april 
1831; er is een batig saldo. 
3. Rapport van de quaestor viduarum 
(afschrift ingelast): - wed. 's Gravenzande en 
wed. Dupré zijn overleden; 
uitkeringsgerechtigd worden wed. Van 
Meerten, wed Van Rhee en wed. Van 
Doorne; in totaal krijgen 16 weduwen 
volgend jaar een uitkering; - naar 
verwachting kan volgend jaar worden 
afgesloten met slechts een klein nadelig 
saldo; - voorstel om nog te wachten met 
uitkering aan de erven wed. Petit en wed. 
Schotsman van de hun toekomende gelden; 
voorstel om het volgende tot uitgangspunt te 
nemen voor de volgende twee jaar: 1. de 
uitkeringen aan de weduwen die niet van de 
synodale beurs gelden ontvangen hoger te 
houden dan die aan de andere weduwen 
(komend jaar resp. 4 en 12); 2. de inkomsten 
onder de weduwen te verdelen en daar 
boven nog de extra toelage uit te keren aan 
de weduwen die geen gelden ontvangen van 
de synodale beurs; ds. Rattinck heeft als lid 
van de beurs bedankt; ds. Corel heeft 
achterstallige contributie betaald; - een 
nieuwe assessor voor wijlen ds. Van Meerten 
moet worden aangesteld. 
4. De vergadering besluit conform de 
voorstellen van de quaestor; tot tweede 
assessor wordt benoemd ds. Spiering van 
Ouderkerk. 
5. Het effectenbestand wordt nagezien. 

29-06-1831 (blz. 408-410) (algemeen) 
1. Opening; opmaken van de lijst van aan- 
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en afwezige predikanten en ouderlingen 
(afschrift ingelast). 
2. Herdenking wijlen ds. Van Meerten; 
verwelkoming van de nieuwe leden. 
3. Opmaken van de voordracht voor de 
opvolging van de aftredende leden van het 
classicaal bestuur: scriba, tweede scriba, ds. 
D. Hoolboom en secundus ds. Indewey, ds. 
C.van Leeuwen van Duivenbode en 
secundus ds. Jentinck; voordracht voor de 
opvolging van de classicale ouderling J.A.F. 
van der Meer van Kuffeler en secundus Ten 
Brummeler: 1. J.A.F, van der Meer van 
Kuffeler - Gouda; 2. H. Vermeer, rentenier - 
Oudewater; 3. P. Knox - Gouda; 4. G. 
Hoogwinkel, koopman - Schoonhoven; 5. 
G.J. ten Brummeler - Gouda; 6. D. Drost, 
gemeenteraadslid - Haastrecht. 
4. Aan het departement voor hervormde 
eredienst wordt kennis gegeven van deze 
vergadering met opgave van aanwezige 
leden; voordrachten worden opgezonden 
aan het provinciaal kerkbestuur ZH; sluiting. 

27-06-1832 (blz. 389-390) (weduwenbeurs) 
1. Opening; goedkeuring notulen. 

27-06-1832 (blz. 410-412) (algemeen) 
2. Goedkeuring van de jaarrekening van de 
quaestor viduarum over april 1831 - april 
1832; er is een gering nadelig saldo. 
3. Rapport van de quaestor viduarum 
(afschrift ingelast): - wed. Broekman is 
januari 1832 overleden; voorstel om uitkering 
aan haar broer Bogaarts te Rotterdam uit te 
stellen; - met wed. Van Rhee en wed. Van 
Doorne erbij zijn er komend jaar 17 
uitkeringsgerechtigde weduwen; - ds. 
Hoolboom, ds. Broekman, ds Boonders 
Moolenaar hebben als lid van de beurs 
bedankt; - voorstel om de uitkeringen te 
verlagen. 
4. De vergadering besluit tot verlaging van 
de uitkeringen. 
5. Het effectenbestand wordt nagezien. 

26-06-1833 (blz. 391) (weduwenbeurs) 
1. Goedkeuring van de notulen. 
2. Goedkeuring van de jaarrekening van de 
quaestor viduarum over april 1832 - april 

1833; er is een nadelig saldo. 
3. Rapport van de quaestor viduarum 
(afschrift ingelast): - wed. Van Rhee is in 
oktober 1832 overleden; het aantal 
uitkeringsgerechtigde weduwen is daarmee 
op 16 gekomen; het aantal leden is gelijk 
gebleven; - voorstel om de uitkeringen 
opnieuw te verlagen (volgens besluit uit 
1831, nr. 4). 
4. De vergadering besluit conform het 
voorstel van de quaestor. 
5. Het effectenbestand wordt nagezien. 

26-06-1833 (blz. 412-414) (algemeen) 
1. Opening; opmaken van de lijst van aan- 
en afwezige leden (afschrift ingelast). 
2. Verwelkoming van de nieuwe leden. 
3. Opmaken van de voordracht voor de 
opvolging van de aftredende leden van het 
classicaal bestuur (ds. Hoolboom en 
secundus ds. Indewey, ds. Van Leeuwen van 
Duivenbode en secundus ds. Swalue); 
voordracht voor de opvolging van de 
classicale ouderling Van der Meer van 
Kuffeler en secundus Vermeer: 1. P. Gijskes 
- Schoonhoven; 2. J.A.F. van der meer van 
Kuffeler - Gouda; 3. G.J. ten Brummeler - 
Gouda; 4. W.H. Kolff - Gouda; 5. De Jong, 
particulier - Oudewater; 6. Ph.Knox - Gouda. 
4. Aan het departement voor hervormde 
eredienst wordt kennis gegeven van deze 
vergadering met opgave van het aantal 
aanwezige leden; voordrachten worden aan 
het provinciaal kerkbestuur ZH opgezonden; 
sluiting. 

25-06-1834 (blz. 392) (weduwenbeurs) 
1. Goedkeuring van de notulen. 
2. Goedkeuring van de jaarrekening van de 
quaestor viduarum over april 1833 - april 
1834; er is een gering batig saldo. 
3. De quaestor had geen bijzonderheden te 
rapporteren; de vergadering besluit ondanks 
het batig saldo de uitkeringen op het huidige 
peil te handhaven. 
4. Het effectenbestand wordt nagezien. 

25-06-1834 (blz. 414-416) (algemeen) 
1. Opening; opmaken van de lijst van aan- 
en afwezige leden (afschrift ingelast). 
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2. Verwelkoming van de nieuwe leden; ds. 
Langewagen te Groot-Ammers vertrekt naar 
Purmerend. 
3. Opmaken van de voordracht voor de 
opvolging van de aftredende leden van het 
classicaal bestuur (ds. Joh. La Lau (scriba) 
en secundus ds. G. van Warmelo, ds. G. 
Steenhoff en secundus ds. J.J.W. Diemont, 
ds. Claasen en secundus ds. A.J. Diemont). 
Voordracht voor de opvolging van de 
classicale ouderling Van der Meer van 
Kuffeler en secundus Ten Brummeler: 1. J.C. 
Linbeek, wethouder - Schoonhoven; 2. J.A.F. 
van der Meer van Kuffeler - Goud'; 3. N. 
Grootendorst, arts - Gouda; 4. G.J. ten 
Brummeler - Gouda; 5. W.H. Kolff - Gouda; 
6. J. van Doesburg - Oudewater. 
4. Aan het departement voor hervormde 
eredienst wordt kennis gegeven van deze 
vergadering met opgave van aantal 
aanwezige leden; voordrachten worden aan 
het provinciaal kerkbestuur ZH opgezonden; 
sluiting. 

24-06-1835 (blz. 392) (weduwenbeurs) 
1. Goedkeuring van de notulen. 
2. Goedkeuring van de jaarrekening van de 
quaestor viduarum over april 1834 - april 
1835; er is een batig saldo. 
3. De vergadering besluit in weerwil van het 
batig saldo ook dit jaar de toelagen nog niet 
te verhogen. 
4. Het effectenbestand wordt nagezien. 

24-06-1835 (blz. 416-418) (algemeen) 
1. Opening; opmaken van de lijst van aan- 
en afwezige leden (afschrift ingelast). 
2. Verwelkoming van de nieuwe leden. 
3. Opmaken van de voordracht voor de 
opvolging van de aftredende leden van het 
classicaal bestuur (ds..Hoolboom en 
secundus ds. Indeweij, ds. Van Leeuwen van 
Duivenbode (op eigen verzoek wegens 
leeftijd niet meer verkiesbaar) en secundus 
ds. Swalue). Voordracht voor de opvolging 
van de classicale ouderling Van der Meer 
van Kuffeler en secundus Ten Brummeler: 1. 
G.J. ten Brummeler - Gouda; 2. W.H. Kolff - 
Gouda; 3. J.A.F. van der Meer van Kuffeler - 
Gouda; 4. G. van Wijngaarden, fabrikant - 

Oudewater; 5. J.C. Limbeek - Schoonhoven; 
6. W. Wildschut, koopman - Schoonhoven. 
4. Aan het departement voor hervormde 
eredienst wordt kennis gegeven van deze 
vergadering met opgave van het aantal 
aanwezige leden; voordrachten worden aan 
het provinciaal kerkbestuur ZH opgezonden; 
sluiting. 

29-06-1836 (blz. 393) (weduwenbeurs) 
1. Goedkeuring van de notulen. 
2. Goedkeuring van de jaarrekening van de 
quaestor viduarum over april 1835 - april 
1836; er is een batig saldo. 
3. De vergadering besluit tot een bescheiden 
verhoging van de uitkeringen aan de 
weduwen. 
4. Het effectenbestand wordt nagezien. 

29-06-1836 (blz. 418-420) (algemeen) 
1. Opening; opmaken van de lijst van aan- 
en afwezige leden (afschrift ingelast). 
2. Verwelkoming van de nieuwe leden. 
3. Opmaken van de voordracht voor de 
opvolging van de aftredende leden van het 
classicaal bestuur (ds. Steenhoff en 
secundus ds. Van de Roemer, ds. A.J. 
Diemont en secundus ds. Rienstra). 
Voordracht voor de opvolging Van der Meer 
van Kuffeler en secundus Ten Brummeler: 1. 
Van der Meer van Kuffeler - Gouda; 2. G.J. 
ten Brummeler - Gouda; 3. Van Bentum, 
stadsdrukker - Gouda; 4. De Koning, 
winkelier - Oudewater; 5. Kolff - Gouda; 6. 
Luiten, zalmroker - Lekkerkerk. 
4. Aan het departement voor hervormde 
eredienst wordt kennis gegeven van deze 
vergadering met opgave van het aantal 
aanwezige leden; voordrachten worden aan 
het provinciaal kerkbestuur ZH opgezonden; 
sluiting. 

28-06-1837 (blz. 393) (weduwenbeurs) 
1. Opening; goedkeuring notulen. 
2. Goedkeuring van de jaarrekening van de 
quaestor viduarum over april 1836 - april 
1837; er is een batig saldo. 
3. Overleden zijn ds. Lietaert en zijn vrouw 
en ds. Beausar; mevr. Beausar is 
uitkeringsgerechtigd; de hoogte van de 
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uitkeringen wordt teruggebracht tot het peil 
van 1835. 
4. Het effectenbestand wordt nagezien. 

28-06-1837 (blz. 420-422) (algemeen) 
1. Opening; opmaken van de lijst van aan- 
en afwezige leden (afschrift ingelast). 
2. Verwelkoming van de nieuwe leden. 
3. Opmaken van de voordrachten voor de 
opvolging van de aftredende leden van het 
classicaal bestuur (ds. Joh. La Lau (scriba) 
en secundus G. van Warmelo, ds. J. 
Hoolboom en secundus ds. Indeweij, ds. B.J. 
Swalue en secundus J.J.W. Diemont. 
Voordracht voor de opvolging van de 
classicale ouderling J.A.F.van der Meer van 
Kuffeler en secundus Ten Brummeler: 1. 
J.A.F. van der Meer van Kuffeler - Gouda; 2. 
G.J. ten Brummeler - Gouda; 3. J. Prince, 
fabrikant - Gouda; 4. W. Wildschut - 
Schoonhoven; 5. W.H. Kolff Gouda; 6. 
Bredius. fabrikant - Oudewater. 
4. Aan het departement voor hervormde 
eredienst wordt kennis gegeven van deze 
vergadering met opgave van het aantal 
aanwezige leden; voor drachten worden aan 
het provinciaal kerkbestuur ZH opgezonden; 
sluiting' 

27-06-1838 (blz. 394) (weduwenbeurs) 
1. Goedkeuring van de notulen. 
2. Goedkeuring van de jaarrekening van de 
quaestor viduarum over april 1837 - april 
1838; er is een batig saldo. 
3. Wed. Krom is overleden; de uitkeringen 
blijven op het huidige peil gehandhaafd. 
4. Het effectenbestand wordt nagezien. 

27-06-1838 (blz. 422-424) (algemeen) 
1. Opening; opmaken van de lijst van aan- 
en afwezige leden (afschrift ingelast). 
2. Verwelkoming van de nieuwe leden. 
3. Opmaken van de voordrachten voor de 
opvolging van de aftredende leden van het 
classicaal bestuur (ds. Steenhoff en 
secundus ds. A.J. Diemont, ds. Van Eldik 
Thieme en secundus Claasen). Voordracht 
voor de opvolging van de classicale 
ouderling Ten Brummeler en secundus Kolff: 
1. Kolff - Gouda; 2. Ten Brumneler - Gouda; 

3. B.J. Gabrij. koopman - Gouda; 4. J. 
Montijn, fabrikant - Oudewater; 5. J. Prince. 
fabrikant - Gouda'; 6. P. de Jong, 
ambachtsman - Gouda. 
4. Aan het departement voor hervormde 
eredienst wordt kennis gegeven van deze 
vergadering met opgave van het aantal 
aanwezige leden; voordrachten worden 
opgezonden aan het provinciaal kerkbestuur 
ZH; sluiting. 

26-06-1839 (blz. 394-395) (weduwenbeurs) 
1. Goedkeuring van de notulen. 
2. Goedkeuring van de jaarrekening van de 
quaestor viduarum over april 1838 - april 
1839; er is een batig saldo. 
3. Rapport van de quaestor viduarum: - wed. 
Weldijk is december 1838 overleden; - wed. 
Van Heynsbergen is in de loop van dit jaar 
overleden; - emeritus pred. ds. Schelkes is 
05-04-1839 overleden, mevr. Schelkes is 
uitkeringsgerechtigd; de uitkeringen blijven 
gehandhaafd op het huidige peil. 
4. Het effectenbestand wordt nagezien. 

26-06-1839 (blz. 424-425) (algemeen) 
1. Opening; opmaken van de lijst van aan- 
en afwezige leden (afschrift ingelast). 
2. Brief van ds. Nijhoff waarin hij schrijft 
afwezig te zijn wegens voortdurende 
ongesteldheid; verwelkoming van de nieuwe 
leden. 
3. Opmaken van de voordrachten voor de 
opvolging van de aftredende leden van het 
classicaal bestuur (ds. Indeweij en secundus 
ds. J.P. Greebe, ds. J.J.W. Diemont en 
secundus ds. Bron). Voordracht voor de 
opvolging van de classicale ouderling Kolff 
en secundus Prince: 1. W.H. Kolff - Gouda; 
2. J. Prince - Gouda'; 3. E. van Deth, 
koopman - Gouda; 4. J. Montijn - Oudewater; 
5. A. Mijnlief, steenbakker - Nieuwerkerk a/d 
IJssel; 6. W. Wildschut. koopman - 
Schoonhoven. 
4. Aan het departement voor hervormde 
eredienst wordt kennis gegeven van deze 
vergadering met opgave van het aantal 
aanwezige leden;voordrachten worden 
opgezonden aan het provinciaal kerkbestuur 
ZH; sluiting. 
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24-06-1840 (blz. 395-396) (weduwenbeurs) 
1. Goedkeuring van de notulen. 
2. Goedkeuring van de jaarrekening van de 
quaestor viduarum over april 1839 - april 
1841; er is een aanzienlijk batig saldo. 
3. Rapport van de quaestor viduarum: - de 
weduwen Van Heynsbergen, Van Oostveen, 
Memeling en Schelkes zijn overleden; de 
vergadering besluit tot een bescheiden 
verhoging van de uitkeringen. 
4. Liquidatie van de beurs zal worden 
overwogen wanneer er nog 10 
uitkeringsgerechtigde weduwen zijn. --- 28-
06-1826 nr. 4  
5. Het effectenbestand wordt nagezien. 

24-06-1840 (blz. 426-427) (algemeen) 
1. Opening; opmaken van de lijst van aan- 
en afwezige leden (afschrift ingelast). 
2. Verwelkoming van de nieuwe leden. 
3. Opmaken van de voordrachten voor de 
opvolging van de aftredende leden van het 
classicaal bestuur (ds. Joh. La Lau (scriba) 
en secundus G.van Warmelo, ds. 
G.Steenhoff en secundus J.C. Himmelman, 
ds. A.J. Diemont en secundus Claasen. 
Voordracht voor de opvolging van de 
classicale ouderling W.H. Kolff en secundus 
J. Prince: 1. W.H. Kolff - Gouda; 2. J.C. van 
Aalst, koopman - Oudewater; 3. M. Sikkel, 
koopman - Schoonhoven; 4. G.J. ten 
Brummeler - Gouda; 5. A. Koot, fabrikant - 
Gouda; 6. A.A. de Salengre. ontvanger - 
Gouda. 
4. Aan het departement voor hervormde 
eredienst wordt kennis gegeven van de- ze 
vergadering met opgave van het aantal 
aanwezige leden; voordrachten worden 
opgezonden aan het provinciaal kerkbestuur 
ZH; sluiting. 

23-06-1841 (blz. 396) (weduwenbeurs) 
1. Goedkeuring van de notulen. 
2. Goedkeuring van de jaarrekening van de 
quaestor viduarum over april 1840 - april 
1841; er is een aanzienlijk batig saldo. 
3. De vergadering besluit tot een bescheiden 
verhoging van de uitkeringen. 
4. Commissie tot herziening van het 
huishoudelijk reglement van de 

weduwenbeurs (bepalingen 1818 en 1826) 
ingesteld. 
5. Het effectenbestand wordt nagezien. 

30-06-1841 (blz. 428-429) (algemeen) 
1. Opening; opmaken van de lijst van aan- 
en afwezige predikanten (afschrift ingelast). 
2. Verwelkoming van de nieuwe leden. 
3. Ingekomen is een circulaire van de 
minister voor kerkzaken waarin de classis 
verplicht wordt gesteld de nieuw te 
benoemen leden van het classicaal bestuur 
uitsluitend bij meerderheid van stemmen te 
verkiezen. 

29-06-1842 (blz. 396-398) (weduwenbeurs) 
1. Goedkeuring van de notulen. 
2. Bericht inzake conversie kansbiljetten; 
makelaars Broes en Gosman zijn 
aangeschreven.  
3. Goedkeuring van de jaarrekening van de 
quaestor viduarum over april 1841 - april 
1842; er is een batig saldo. 
4. Handhaving uitkeringen op het huidige 
peil. 
5. Handhaving van de uitkeringen op huidige 
peil. Herziening van de bepalingen uit 1818 
en 1826 van het huishoudelijk reglement 
voor de weduwenbeurs door daartoe 
ingestelde commissie wordt goedgekeurd; 
concept zal nog worden voorgelegd aan ds. 
Van Duyl te Vianen en ds. Spieringh te 
Ouderkerk a/d IJssel. 
6. Tot plaatsvervangend quaestor wordt 
benoemd ds. La Lau te Stolwijk ingevolge 
nieuwe bepalingen. 
7. Het effectenbestand wordt nagezien. 

28-06-1843 (blz. 398-403) (weduwenbeurs) 
1. Goedkeuring van de notulen. 
2. Kansbiljetten en uitgestelde schuld zijn 
geconverteerd in werkelijke schuld, waarmee 
de jaarlijkse inkomsten van de beurs zijn 
vergroot; bewijs van inschrijving op 
grootboek van fa. Broes en Gosman 
ontvangen. 
3. Goedkeuring van de jaarrekening van de 
quaestor viduarum over april 1842 - april 
1843; er is een batig saldo. 
4. Overleden is wed. Sperna Weijland; 
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voorstel tot bescheiden verhoging van de 
uitkeringen aan de 8 weduwen die ook 
gelden van de synodale beurs ontvangen; de 
uitkeringen van de 4 andere weduwen 
worden niet verhoogd. 
5. Herbenoeming quaestor, 
plaatsvervangend quaestor en assessor. 
6. Het effectenbestand wordt nagezien. 
7. Herziening van de bepalingen uit 1818 en 
1826 van het huishoudelijk reglement van de 
weduwenbeurs is ook door ds. Van Duyl te 
Vianen en ds. Spieringh te Ouderkerk 
goedgekeurd (afschrift ingelast): Herziening 
bepalingen 1818: 1. bepaling inzake 
inleggeld nieuwe leden; 2. bepaling inzake 
lidmaatschap emeriti en uit de classis 
vertrekkende leden; 3. bepaling inzake 
inleggeld gehuwde en niet geuwde leden; 4. 
bepaling inzake contributie van de leden; 5. 
bepaling inzake hoogte van de uitkeringen 
(koppeling aan inkomsten); 6. alleen 
buitengewone inkomsten worden direct 
verdeeld; legaten en inleggeld van nieuwe 
leden niet; 7. bepaling inzake recht op 
uitkering van weduwen; 8. bepaling inzake 
benoeming quaestor, plaatsvervangend 
quaestor en assessor; 

26-06-1844 (blz. 403-405) (weduwenbeurs) 
1. Goedkeuring van de notulen. 
2. Rapport van de quaestor viduarum; de 
beurs heeft ingeschreven op een vrijwillige 
lening; fa. Broes en Gosman hebben het 
bedrag voorgeschoten; de vergadering keurt 
deze handelwijze goed. Wed. De Roo, geb. 
Bosveld, te Tiel is overleden augustus 1843. 
3. Goedkeuring van de jaarrekening van de 
quaestor viduarum over april 1843 - april 
1844; er is een batig saldo. 
4. De uitkeringen worden op het huidige peil 
gehandhaafd; de quaestor wordt 
gemachtigd, mocht de noodzakelijkheid zich 
voordoen, inschrijvingen op het grootboek te 
verkopen. 
5. Het effectenbestand is niet nagezien 
omdat er weinig effecten voorhanden zijn. 

25-06-1845 (blz. 406) (weduwenbeurs) 
1. Goedkeuring van de notulen. 
2. Goedkeuring van de jaarrekening van de 

quaestor viduarum over april 1844 - april 
1845; er is een batig saldo. 
3. Tot quaestor in de plaats van wijlen ds. 
J.L. Nijhoff wordt benoemd ds. J. La Lau. 
4. Tot assessor wordt op verzoek van ds. La 
Lau een lid van het classicaal bestuur 
benoemd, ds. M.A.G. Vorstman. 
5. Het effectenbestand is niet nagezien. 

24-06-1846 (blz. 406-407) (weduwenbeurs) 
1. Goedkeuring van de notulen. 
2. Goedkeuring van de jaarrekening van de 
quaestor viduarum over april 1845 - april 
1846; er is een aanzienlijk batig saldo. 
3. Overleden zijn wed. Martijn en wed. Van 
Hasselt; besloten wordt de uitkeringen met 
een klein bedrag te verhogen en de 
contributie te verlagen, uitgezonderd de 
contributie van ds. J.Corell. 
4. Het effectenbestand is niet nagezien. 

27-06-1849 (blz. 430-431) (algemeen) 
1. Opening; opmaken van de lijst van aan- 
en afwezige leden (afschrift ingelast), 
verwelkoming teruggekeerd lid ds. 
Begemann. 
2. Opmaken van de voordrachten voor de 
opvolging van de aftredende leden van het 
classicaal bestuur (ds. G.van Warmelo 
(scriba), ds. H.Bron, wijlen ds. Greebe). 
Voordracht voor de opvolging van de 
classicale ouderling Kolff en secundus De 
Salengre: 1. W.H. Kolff - Gouda; 2. A.A. de 
Salengre - Gouda; 3. H. Hoefhamer, 
apotheker - Gouda; 4. N.W. van Riel. 
keurmeester - Schoonhoven; 5. F. Grendel, 
apotheker -.Gouda; 6. G. Neuman, griffier 
van kantongerecht - Schoonhoven. 
3. Aan het departement voor hervormde 
eredienst wordt kennis gegeven van deze 
vergadering met opgave van het aantal 
aanwezige leden; voordrachten worden 
opgezonden aan het provinciaal kerkbestuur 
ZH; sluiting. 

00-06-1850 (blz. 432-435) (algemeen) 
1. Opening. Een groot aantal leden is 
opgekomen; dit toont het grote belang van 
de thans aan de classis opgedragen 
werkzaamheden aan. 
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2. Opmaken van de lijst van aan- en 
afwezige leden; 37 predikanten en 16 
ouderlingen zijn toegelaten (afschrift 
ingelast). 
3. In memoriam scriba ds. Van Warmelo; 
verwelkoming van de nieuwe leden. 
4. Ordebepalingen bij aanstaande 
benoemingen van het classicaal bestuur: 1. 
alleen juist ingevulde stembiljetten zijn 
geldig; 2. nieuw te benoemen leden zijn 
uitsluitend bij meerderheid van stemmen te 
verkiezen. 
5. De leden ds. De Wijs (Schoonhoven) en 
ds. De Groot Stiffrij (Krimpen a/d Lek) zijn 
ook lid geweest van andere classicale of 
provinciale kerkbesturen; de praeses deed 
navraag ingevolge reglementwijziging. 
6. Ds. J.P. Ott (Groot-Ammers) en ds. J.M. 
van Walsem (Lekkerkerk) worden herkozen 
als lid van het classicaal bestuur. 
7. Ds. Vorstman wordt gekozen tot nieuwe 
praeses van het classicaal bestuur. De 
aftredende praeses verkoos liever lid van het 
provinciaal kerkbestuur te blijven; het doen 
van een keuze was reglementair 
noodzakelijk geworden; ds. Broedelet wordt 
tot assessor van het classicaal bestuur 
gekozen; tot secundus lid van het provinciaal 
kerkbestuur wordt gekozen ds. J.P. Ott. 
8. Met inachtneming van het gewijzigd 
Algemeen Reglement voor de Hervormde 
kerk wordt ds. J.W. Haverkamp Begeman tot 
secundus praeses gekozen; ds. J.A. van Eijk 
van Voorthuyzen (Leerdam) wordt gekozen 
tot secundus assessor; ds. F.van der Vliet 
(Reeuwijk) wordt gekozen tot secundus 
scriba; verder worden tot secundi leden van 
het classicaal bestuur gekozen: ds. Wigeri 
François (Lexmond) en ds. J.J.W. Diemont 
(Haastrecht). 
9. W.H. Kolff (wijnkoper, Gouda), G.Neuman 
(ouderling en griffier van het kantongerecht 
te Schoonhoven) en E.L. Nielsen (ouderling, 
wijnkoper, Oudewater) worden tot classicale 
ouderlingen gekozen. A.A. de Salengre (oud-
ouderling, rijksontvanger, Gouda) wordt tot 
ouderling van het provinciaal kerkbestuur 
gekozen, zijn secundus wordt H. Smits Jzn. 
(ouderling, wethouder, Gouda); secundus 
van Kolff wordt M.H. Kluitman (ouderling, 

onderwijzer, Gouda); secundus van Neuman 
wordt F.J. de Kruijf (ouderling, burgemeester 
van Schoonhoven); secundus van Nielsen 
wordt J.S. van Praag (ouderling, chirurg, 
Oudewater). 
10. Aan het departement voor hervormde 
eredienst wordt kennis gegeven van deze 
vergadering; resultaten van de verkiezingen 
worden opgezonden aan het provinciaal 
kerkbestuur ZH; sluiting. 

25-06-1851 (blz. 436-438) (algemeen) 
1. Opening. 
2. Aanwezig zijn 27 predikanten en 13 
ouderlingen; de lijst van aan- en 
afwezige,leden wordt opgemaakt (afschrift 
ingelast). 
3. Verwelkoming van de nieuwe leden. 
4. Verkiezingen zullen worden gehouden 
volgens de ordebepalingen in de vorige 
vergadering aangenomen. 
5. De vraag of ouderlingen, lid zijnde van het 
classicaal bestuur, ook zitting mogen nemen 
in de vergadering van de algemene classis 
zal aan de algemene synode worden 
voorgelegd. 
6. Commissie voor stemopneming benoemd. 
7. Per brief laat ds. Steenhoff (Oudewater) 
weten dat hij zich niet meer verkiesbaar stelt 
als lid van het provinciaal kerkbestuur of 
classicaal bestuur. 
8. Verkiezing van de leden van het 
provinciaal kerkbestuur en classicaal 
bestuur. Provinciaal kerkbestuur: herkozen 
ds. J.P. Ott (Groot-Ammers); secundus ds. 
D. Bijdendijk (Asperen) in plaats van ds. 
Steenhoff. Classicaal bestuur: herkozen 
praeses ds. M.A.G. Vorstman en ds. J.W. 
Haverkamp Begemann (secundus); 
herkozen assessor ds. Broedelet; secundus 
ds. G.E. de Wijs in plaats van ds. Van Eyk 
van Voorthuyzen; herkozen ds. H. Bron en 
secundus ds. G.H. Wolvekamp; herkozen ds. 
D. Bijdendijk; secundus ds. Hoijte van 
Ameyde van Duym (Kedichem). 
9. Bericht omtrent te verwachten vacatures; 
sluiting. 

30-06-1852 (blz. 439-444) (algemeen) 
1. Opening; opmaken van de lijst van aan- 
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en afwezige leden (afschrift ingelast); 24 
predikanten en 13 ouderlingen zijn aanwezig. 
2. Goedkeuring van de notulen. 
3. Verwelkoming van de nieuwe leden; de 
praeses wijst op het belang van de 
werkzaamheden waartoe de vergadering nu 
voor het eerst volgens gewijzigd algemeen 
reglement bestuur Hervormde kerk geroepen 
is. 
4. Rapport van het classicaal bestuur wordt 
voorgelezen. 
5. In navolging van het classicaal bestuur 
verzoekt de vergadering de synode het 
algemeen diakoniereglement kracht van wet 
te geven. 
6. De synode antwoordt dat de classicale 
ouderlingen geen recht van zitting hebben in 
de vergaderingen van de algemene classis. -
-- 25-06-1851 nr. 5  
7. Verkiezing van de leden van het classicaal 
bestuur: herkozen scriba ds. A. ten Bosch 
(Sluipwijk) en secundus ds. F. van der Vliet 
(Reeuwijk); gekozen ds. W.A.S. Verburg 
(Nieuwpoort) in plaats van ds. Wigeri 
François; secundus ds. J. Wigeri François 
(Lexmond); herkozen classicale ouderling 
W.H. Kolff (Gouda) en secundus M.H. 
Kluitman (Gouda). 
8. Ingevolge de bepalingen van het gewijzigd 
algemeen reglement zal de quaestor van het 
classicaal bestuur voortaan in deze 
vergaderingen de classicale gelden 
verantwoorden. 
9. Ds. Van Leeuwen van Duivenbode te 
Haastrecht (moet zijn: Bergambachtt) heeft 
in zijn gemeente dringend behoefte aan een 
consistoriekamer annex catechisatielokaal; 
de zaak zal bij het College van Toezicht 
aanhangig worden gemaakt. 
10. Discussie over de al dan niet bestaande 
behoefte in de plaatsen Stormpolder en 
Krimpen a/d IJssel (gemeente Ouderkerk) 
aan een eigen kerkgebouw en predikant; het 
classicaal bestuur zal de belangen van die 
gemeenten behartigen. 
11. Ds. J.P. Ott zwaait lof toe aan het 
classicaal bestuur voor de behartiging van de 
belangen van de weduwenbeurs, maar 
vestigt tevens de aandacht op verdere 
afhandeling aan deze zaak door de synode, 

verwijzende naar hetgeen betreffende de 
weduwenbeurs van de oude classis van 
Hoorn plaats vindt; er wordt een commissie 
van onderzoek ingesteld. 
12. De quaestor-generaal van de algemeen 
synodale weduwenbeurs geeft bericht van de 
uitgave van evangelische preken; prospectus 
en intekenlijst zijn bijgevoegd. 
13. Ds. Steenhoff constateert met genoegen 
de handhaving van de gelijkheid van 
predikanten en ouderlingen; dankbetuiging 
aan classicaal bestuur voor hetgeen is 
verricht. 
14. Aan het departement voor hervormde 
eredienst wordt kennis gegeven van deze 
vergadering; benoemingen worden 
opgezonden aan het provinciaal kerkbestuur 
ZH; sluiting. 

29-06-1853 (blz. 444-451) (algemeen) 
1. Opening; opmaken van de lijst van aan- 
en afwezige predikanten; aanwezig zijn 31 
predikanten en 16 ouderlingen. 
2. Goedkeuring van de notulen. 
3. Wegens verbouwing van de St.-Janskerk 
wordt de vergadering in het kerkgebouw van 
de Evangelisch Lutherse gemeente 
gehouden; de Lutherse predikant ds. 
Barbiers neemt aan de maaltijd deel. 
4. Ook de classicale ouderlingen worden als 
gasten tot de maaltijd toegelaten. 
5. Verwelkoming van ds. Kits van Heyningen 
en ds. Griethuyzen als nieuwe leden. 
6. Verslag van de werkzaamheden van het 
classicaal bestuur; het zal worden 
gepubliceerd in de kerkelijke courant. 
7. Rapport van de commissie van onderzoek 
inzake de weduwenbeurs; 
ontstaansgeschiedenis, ontwikkeling en 
huidige stand van zaken worden naar voren 
gebracht, alsmede een voorstel om tot 
verdeling van het fonds over te gaan; 
bespreking uitgesteld. 
8. Aftredende leden van het classicaal 
bestuur zijn ds. Van Walsum, de ouderlingen 
Neuman en E.L.Nielsen (niet herkiesbaar) en 
hun secundi. 
9. Verkiezing van de leden van het classicaal 
bestuur: herkozen ds. Van Walsum 
(Lekkerkerk) en secundus ds. J.J.W. 
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Diemont (Haastrecht); herkozen ouderling G. 
Neuman (Schoonhoven) en secundus D.J. 
de Kruyff (Schoonhoven); gekozen ouderling 
L.S. Dupper (oud-ouderling, Vianen) in plaats 
van Nielsen, en secundus J.S. van Praag 
(Oudewater). 
10. Allen nemen hun verkiezing aan; Dupper 
is vanwege zijn leeftijd niet aanwezig, hij zal 
worden ingelicht. 
11. De praeses deelt mee wie volgend jaar 
de aftredende leden van het classicaal 
bestuur zijn. 
12. Er wordt een commissie ingesteld voor 
het opnemen van de rekening van de 
classicale gelden. 
13. Rekening van de classicale gelden 
goedgekeurd. 
14. Het provinciaal kerkbestuur ZH vraagt de 
mening van de classis inzake enkele 
concept-reglementen; bespreking volgt 
artikelsgewijs. 
15. Ter discussie een voorstel om bij de 
synode een verzoek in te dienen om 
Hervormingsdag voortaan jaarlijks kerkelijk 
te vieren; voorstel wordt aangenomen. 
16. De algemene synodale commissie heeft 
een herderlijke brief naar de kerkeraden 
doen uitgaan die tegenstrijdige reacties heeft 
opgeroepen; omdat de synode een oordeel 
zal geven over de handelwijze van de 
commissie meent de classis er goed aan te 
doen haar mening in dezen kenbaar te 
maken; de synodale commissie zou voortaan 
- voordat ze iets dergelijks onderneemt - de 
goedkeuring moeten vragen van de 
presidenten van de provinciale kerkbesturen; 
tevens wordt een vraagteken gezet bij het 
woord "herderlijk" in het opschrift. 
17. Korte discussie over het rapport inzake 
de weduwenbeurs; de praeses heeft op 
enkele punten een volstrekt andere 
zienswijze dan de opstellers van het rapport; 
een van de commissieleden verklaart ook 
niet onverkort achter het rapport te staan; 
besloten wordt om het op te zenden aan het 
classicaal bestuur en de ringen. --- 29-6-
1853 nr. 7  
18. De Evangelisch Lutherse gemeente zal 
worden dank gezegd voor het gebruik van 
haar kerkgebouw. Aan het departement voor 

hervormde eredienst wordt kennis gegeven 
van deze vergadering; benoemingen worden 
opgezonden aan het provinciaal kerkbestuur 
ZH; sluiting. 

28-06-1854 (blz. 452-459) (algemeen) 
1. Opening; opmaken van de lijst van aan- 
en afwezige leden; aanwezig zijn 35 
predikanten en 12 ouderlingen. 
2. Goedkeuring van de notulen. 
3. Verwelkoming van ds. J.P.D. van Veen 
(Willige Langerak) en ds. H. de Veer 
(Meerland) als nieuwe leden. 
4. Rapport van het classicaal bestuur; dit zal 
gepubliceerd worden. 
5. Aftredende leden van het classicaal 
bestuur zijn ds. M.A.G Vorstman (praeses), 
ds. J. Broedelet (assessor), ds. H. Bron en 
D. Bijdendijk en hun secundi; bovendien 
moet deze vergadering een predikant en een 
ouderling tot leden van het provinciaal 
kerkbestuur benoemen. 
6. Verkiezing van de leden van het classicaal 
bestuur: herkozen ds. M.A.G. Vorstman en 
zijn secundus ds. J.W. Haverkamp 
Begemann. 
7. Het voorstel om eerst de primi en 
vervolgens de secundi te kiezen wordt in 
beraad gehouden. 
8. Vervolg van de verkiezing van leden van 
het classicaal bestuur: herkozen ds. J. 
Broedelet en zijn secundus ds. G.E.W. de 
Wijs (Schoonhoven); herkozen ds. H. Bron; 
gekozen secundus ds. C.J.Ketwich 
(Schoonhoven), ds. Wolvenkamp bedankte 
voor zijn herverkiezing als secundus; 
herkozen ds. D. Bijdendijk en zijn secundus 
ds. H. Ameyde van Duym. Verkiezing van de 
leden van het provinciaal kerkbestuur ZH: 
herkozen ds. J.P. Ott en secundus ds. D. 
Bijdendijk; gekozen G. Neuman (ouderling) 
en zijn secundus L.S.P. Dupper (oud-
ouderling). Neuman zal zitting nemen in het 
provinciaal kerkbestuur; de huidige secundus 
D.J. de Kruyff zal hem in het classicaal 
bestuur opvolgen, tot diens secundus wordt 
gekozen S.E. van Nooten (ouderling. 
Schoonhoven). 
9. De commissie van stemopneming wordt 
dank gezegd. 
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10. Goedkeuring van de rekening van de 
quaestor van het classicaal bestuur. 
11. De vergadering hecht goedkeuring aan 
door de synode voorlopig aangenomen 
wijzigingen in het Algemeen Reglement. 
12. Ds. Van Duyl vraagt naar de zaak van de 
tweede predikantsplaats in Vianen; het 
classicaal bestuur heeft dit in behandeling. 
Ds. Steenhoff vraagt naar het godsdienstig 
meeleven van de hervormde bewoners van 
de Zuidplaspolder; er wordt een commissie 
van onderzoek ingesteld. 
13. De vergadering verzoekt de synode het 
Algemeen Reglement aldus in te richten dat 
benoemingen van predikanten, ouderlingen 
en diakenen op de tegenwoordige wijze 
kunnen plaatsvinden (artikel 23 alg.regl.). 
Tevens wordt de synode verzocht de 
kerkeraden, c.q. de classicale besturen te 
machtigen, indien nodig, de beroepbrieven te 
wijzigen. Tenslotte wordt de synode verzocht 
de ongewone kerkelijke situatie, waarin de 
"kerkvrije" gehuchten Rietveld, De Bree, 
Barwoutswaarder en Bekenes verkeren, door 
b.v. een kerkgemeentelijke herindeling te 
doen ophouden. 
14. Ordevoorstel wordt aangehouden. --- 28-
6-1854 nr. 7  
15. Het rapport inzake de weduwenbeurs is 
in afschrift aan de ringen toegezonden en 
namens het classicaal bestuur in ontvangst 
genomen door ds. Vorstman; deze heeft het 
rapport schriftelijk beantwoord; beide stukken 
zullen in de volgende vergadering besproken 
worden. 
16. Aan het departement voor hervormde 
eredienst wordt kennis gegeven van deze 
vergadering; benoemingen worden 
opgezonden aan het provinciaal kerkbestuur 
ZH; sluiting. 

27-06-1855 (blz. 459-465) (algemeen) 
1. Opening; opmaken van de lijst van aan- 
en afwezige leden; aanwezig zijn 33 
predikanten en 12 ouderlingen. 
2. Goedkeuring van de notulen. 
3. Verwelkoming van ds. Krol (Heukelum), 
ds. Van Beuningen (Ameide) en ds. G.E. 
Bron (Berkenwoude) als nieuwe leden. 
4. Rapport van het classicaal bestuur; ds. De 

Veer (Meerkerk) vraagt enige toelichting; die 
wordt hem verstrekt, maar niet in de 
vergadering. 
5. Ordevoorstel aangenomen. --- 28-06-1854 
nr. 7 en 14  
6. Aftredende leden van het classicaal 
bestuur zijn (primi): ds. A. ten Bosch (scriba) 
en ds. W.A.S. Verburg en W.H. Kolff. Er 
wordt een commissie tot stemopneming 
benoemd. 
7. Verkiezing van de leden van het classicaal 
bestuur (primi): herkozen ds. A. ten Bosch en 
ds. W.A.S. Verburg (Nieuwpoort); gekozen 
tot classicale ouderling M.H. Kluitman. 
8. Aftredende leden van het classicaal 
bestuur zijn (secundi): ds. F.van der Vliet 
(secundus scriba), ds. J. Wigeri François 
(secundus ds. Verburg) en M.H. Kluitman 
(secundus Kolff). Er wordt een commissie tot 
stemopneming benoemd. 
9. Verkiezing van de leden van het classicaal 
bestuur (secundi): herkozen ds. F. van der 
Vliet, ds. J. Wigeri François; gekozen tot 
classicale ouderling C. Knaap (Gouda) 
(boven Tukker). 
10. Uitreiking van catechiseerboekjes 
ontvangen van boekhandelaar Van den 
Hoek. 
11. Bespreking van het door de algemene 
synode voorlopig aangenomen reglement 
voor de diakonieën. Ds. Van Ott doet een 
voorstel inzake de voorschriften voor de 
controle en rekenplichtigheid van de 
diakonieën; dit voorstel wordt aangenomen 
en aan de synode kenbaar gemaakt; voor 
plattelandsdiakonieën is dit reglement op het 
genoemde punt ongeschikt. 
12. Goedkeuring van de rekening van de 
quaestor van het classicaal bestuur. 
13. Ds. A.W. Holsteijn (Nieuwerkerk a/d 
IJssel) heeft voor wat zijn gemeente betreft 
geen klachten; echter in de gemeenten van 
ds. Van Loon (Moordrecht) en ds. Van 
Griethuyzen (Waddinxveen) zijn veel armen 
en afgescheidenen en uitzicht op 
verandering is er niet. De commissie volgt de 
ontwikkelingen. --- 28-06-1854 nr. 12-b  
14. Voorstel om aan de synode te verzoeken 
een oordeel te geven over de al dan niet 
bindende kracht van KB 28-09-1814 inzake 
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classicale goedkeuring van collaties; de 
vergadering besluit de synode te verzoeken 
zodanige maatregelen te nemen tot een 
kerkelijke regeling van het collatierecht dat 
conflicten verhoed zullen worden. 
15. De ringen achten zich niet competent 
over de stukken met betrekking tot 
weduwenbeurs een oordeel te vellen; de 
zaak zal nu namens de classis aan het 
provinciaal kerkbestuur ZH worden 
voorgelegd. --- 28-06-1854 nr. 15  
16. Uitreiking van de kwitanties voor het 
fonds van de schraalste 
predikantstractementen aan de quaestores 
van de ringen. Aan het departement voor 
hervormde eredienst wordt kennis gegeven 
van deze vergadering; benoemingen worden 
opgezonden aan het provinciaal kerkbestuur 
ZH. Sluiting. 

25-06-1856 (blz. 466-473) (algemeen) 
1. Opening; opmaken van de lijst van aan- 
en afwezige leden; aanwezig zijn 34 
predikanten. 
2. Vianen heeft in de plaats van een zieke 
predikant een tweede ouderling 
afgevaardigd; de vergadering acht dit 
reglementair niet toelaatbaar, maar hij wordt 
wel uitgenodigd de maaltijd bij te wonen; het 
aantal aanwezige ouderlingen bedraagt 
aldus 14. 
3. Goedkeuring van de notulen. 
4. Rapport van de werkzaamheden van het 
classicaal bestuur. 
5. Benoeming van een commissie tot 
opneming van de stemmen en tot controle 
van de jaarrekening. 
6. Aftredende leden van het classicaal 
bestuur zijn: ds. Van Walsum (Lekkerkerk) 
en secundus ds. J.J.W. Diemont 
(Haastrecht); Dupper (ouderling) 
en.secundus J.S. van Praag (ouderling); De 
Kruyff (ouderling) en secundus S.E. van 
Nooten (ouderling). Verkiezing van de leden 
van het classicaal bestuur (primi): herkozen 
ds. J.M. van Walsum, J.S.P. Dupper, D.J. de 
Kruyff. Er wordt een commissie ingesteld tot 
stemopneming voor de verkiezing van de 
secundi. 
7. Verkiezing van de leden van het classicaal 

bestuur (secundi): bij loting wordt herkozen 
ds. J.J.W. Diemont (na drie ronden van 
stemming geen beslissing); herkozen J.S. 
van Praag en S.E. van Nooten. 
8. Goedkeuring van de rekening van de 
classicale gelden van de quaestor van het 
classicaal bestuur. 
9. Bespreking van het door de synode 
voorlopig aangenomen reglement van 
opzicht en tucht en van nieuwe ontwerpen 
van reglementen voor de kerkeraden en op 
de vacatures. 
10. De vergadering gaat niet in detail in op 
de reglementen, maar sluit zich aan bij de 
algemene opmerking van het classicaal 
bestuur, namelijk dat de synodale commissie 
niet meer macht gegeven mag worden dan 
zij nu heeft om verdergaande 
hiërarchievorming tegen te gaan. 
11. Ds. Ott heeft voor zichzelf een aantal 
kanttekeningen geplaatst bij de reglementen; 
de vergadering is niet in de gelegenheid 
deze te bespreken, maar ze worden ter hand 
gesteld aan de scriba en op persoonlijke titel 
aan de algemene synode kenbaar gemaakt, 
met bijgevoegd verzoek de reglementen 
voortaan tijdig aan de classis te doen 
toekomen. 
12. De toestand is in geen van de drie 
gemeenten veranderd; aan de commissie 
wordt opgedragen volgend jaar een 
onderwijsplan t.b.v. de bewoners van de 
Zuidplaspolder in te dienen. --- 27-06-1855 
nr. 13  
13. Het classicaal bestuur verzoekt de 
vergadering om zich tot de synode te 
wenden met het verzoek de 
predikantstractementen te verhogen; hieraan 
wordt voldaan. 
14. Het voorstel om aan de synode een 
verzoek te doen inzake de vorm van de 
berichten in de kerkelijke courant wordt 
afgewezen. 
15. Het voorstel inzake de beoordeling vande 
reglementen wordt aangenomen. 
16. Antwoord en rapport van provinciaal 
kerkbestuur inzake de weduwenbeurs van de 
voormalige classis Gouda en Schoonhoven 
zijn binnengekomen; het classicaal bestuur 
heeft besloten in dezen een afwachtende 
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houding aan te nemen; het rapport zal in 
kopie onder de ringen rondgaan. 
17. Aan het departement voor hervormde 
eredienst wordt kennis gegeven van deze 
vergadering; benoemingen worden 
opgezonden aan het provinciaal kerkbestuur 
ZH; goedkeuring van de notulen. 
18. De vergadering neemt afscheid van ds. 
Van Ameide van Duym (Kedichem) en ds. 
Krol (Heukelum) die een beroep naar 
Nederlandse Indië hebben aangenomen; 
sluiting. 

24-06-1857 (blz. 474-478) (algemeen) 
1. Opening. Opmaken lijst van aan- en 
afwezige leden (afschrift ingelast); aanwezig 
zijn 32 predikanten en 13 ouderlingen. 
2. Goedkeuring van de notulen. 
3. Verwelkoming van de nieuwe leden ds. 
Kolff (Oudewater), ds. Morrees (Langerak) 
en ds. Greeff (Ammerstol). 
4. Rapport van het classicaal bestuur. 
5. Als leden van het provinciaal kerkbestuur 
ZH zijn aftredend: ds. Ott en secundus ds. 
Bijdendijk; van het classicaaal bestuur: ds. 
Vorstman (praeses) en secundus ds. 
Haverkamp Begemann, ds. Broedelet 
(assessor) en secundus ds. De Wijs, ds. 
Bron en ds. Bijdendijk (afgevaardigden) en 
secundus ds. Ketwich. 
6. Ds. Ott wordt herkozen als lid van het 
provinciaal kerkbestuur ZH. 
7. Ds. Vorstman stelt zich niet meer als 
praeses herkiesbaar; voor hem in de plaats 
wordt gekozen ds. Bijdendijk. 
8. Tot assessor wordt herkozen ds. 
Broedelet. 
9. Herverkiezing van ds. Bron. 
10. In de plaats van ds. Bijdendijk wordt 
gekozen ds. U.J.W. Roldanus (classicaal 
bestuur). 
11. Herverkiezing ds. Bijdendijk als secundus 
van ds. Ott (provinciaal kerkbestuur); 
herverkiezing ds. Haverkamp Begemann als 
secundus praeses. 
12. Herverkiezing als secundus assessor ds. 
De Wijs; herverkiezing ds. Ketwich, 
secundus van ds. Bron; verkiezing ds. J.C. 
Diehl secundus van ds. Roldanus. 
13. Goedkeuring van de rekening van de 

classicale gelden van vorig jaar. 
14. De commissie inzake de Zuidplaspolder 
zet haar werk voort. 
15. Ingevolge artikel 43 lid 4 van het 
algemeen reglement wordt niets ter tafel 
gebracht. 
16. Het voorstel van ds. A. ten Bosch inzake 
vrijwaring tegen schade aan kerkelijke 
archieven wordt aangenomen. Het voorstel 
van ds. A. ten Bosch om een statistiek van 
de kerkelijke gegevens samen te stellen 
wordt aangenomen. Het voorstel van ds. J.P. 
Ott inzake een voordeliger wijze van 
rapportage over kerkvisitatie aan de synode 
wordt aangenomen. Het voorstel van ds. 
Roldanus inzake de belijdenispredikatie 
wordt ingetrokken. 
17. Uit Indië zijn brieven van ds. Krol en ds. 
Ameide van Duym binnengekomen; 
gelegenheid wordt geboden aan de leden om 
terug te schrijven. 
18. Het rapport inzake weduwenbeurs heeft 
nog niet iedereen bereikt. 
19. Goedkeuring van de notulen. 
20. Ds. Broedelet geeft uitdrukking aan het 
algemeen leedgevoel wegens het vertrek 
van ds. Vorstman als praeses. 
21. Sluiting. 

30-06-1858 (blz. 479-485) (algemeen) 
1. Opening; aanwezig zijn 13 ouderlingen en 
33 predikanten. 
2. Goedkeuring van de notulen. 
3. Verwelkoming van de nieuwe leden. 
4. Rapport van het classicaal bestuur. 
5. Instelling van een commissie van 
stemopneming voor de verkiezing van primi. 
6. Ds. A.ten Bosch stelt zich niet meer 
herkiesbaar als scriba van de classis. 
7. Tot scriba wordt gekozen ds. W.A.S. 
Verburg (Nieuwpoort). 
8. Ds. Van Beuningen stelt voor in de pauze 
van de vergadering tegen vergoeding het 
orgel te laten bespelen; akkoord. 
9. In plaats van ds. Verburg wordt als lid van 
het classicaal bestuur ds. F. van der Vliet 
gekozen. 
10. Herverkiezing van M.H. Kluitman als lid 
van het classicaal bestuur. 
11. Ds. Vorstman verklaart zich bereid de 
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functie van quaestor te blijven vervullen 
totdat de synode klaarheid heeft gegeven 
over deze functie. 
12. Er wordt een commissie ingesteld voor 
het nazien van de classicale rekening. 
13. Instelling van een commissie van 
stemopneming voor de verkiezing van 
secundi; verkiezing van ds. Roldanus als 
secundus scriba; verkiezing van ds. J. Wigeri 
François als secundus van ds. Van der Vliet; 
herverkiezing van C. Knaap als secundus 
van L.S.P. Dupper. 
14. Alle secundi aanvaarden hun benoeming; 
C. Knaap is afwezig. 
15. De classicale rekening wordt 
goedgekeurd. 
16. Ds. A.W. Holstein en .ds. M.H. van Loon 
brengen een betrekkelijk gunstig rapport uit 
inzake de kerkelijke toestand van de 
bewoners van de Zuidplaspolder. 
17. De vergadering verenigt zich met de 
kanttekeningen die ds. Ott en ds. Vorstman 
hebben geplaatst bij wijzigingsvoorstellen 
van de synode betreffende verschillende 
reglementen. 
18. Uitgebreide discussie naar aanleiding 
van artikel 23 van het algemeen reglement 
(verkiezingsstelsel); besloten wordt de 
synode te verzoeken artikel 23 geen kracht 
van wet te geven. 
19. Aan de synode wordt een verzoek gericht 
inzake de bevoegdheid van de classicale en 
provinciale besturen om inlichtingen te 
verstrekken volgens artikel 13. 
20. De synode wordt verzocht concept-
reglementen ter beoordeling aan alle 
kerkenraden toe te zenden. 
21. Het besluit inzake artikel 23 algemeen 
reglement wordt gepubliceerd in kerkelijk 
orgaan. --- 30-6-1858 nr. 18  
22. Sluiting. 

29-06-1859 (blz. 486-491) (algemeen) 
1. Opening. Aanwezig zijn 35 predikanten en 
11 ouderlingen. 
2. Verwelkoming van de nieuwe leden. 
3. Goedkeuring van de notulen. 
4. In de pauze van de vergadering zal na een 
huwelijksbevestiging net als vorig jaar het 
orgel worden bespeeld. 

5. Rapport van de werkzaamheden van het 
classicaal bestuur. 
6. Het antwoord van de synode inzake de 
vraag van de classicale quaestores wordt 
voor kennisgeving aangenomen. 
7. Instelling van een commissie van 
stemopneming voor de verkiezing van primi. 
8. Herverkiezing van ds. Van Walsum; 
herverkiezing van oud-ouderling L.S.P. 
Dupper (Vianen); herverkiezing van 
ouderling D.J. de Kruijff (Schoonhoven). 
Instelling van een commissie van 
stemopneming voor de verkiezing van 
secundi. 
9. Herverkiezing van ds. J.J.W. Diemont, 
secundus van ds. J.M. van Walsum; 
herverkiezing van oud-ouderling J.S. van 
Praag, secundus van L.S.P. Dupper; 
herverkiezing van ouderling S.E. van Nooten 
(Schoonhoven), secundus van D.J. de Kruijff. 
10. Instelling van een commissie voor 
controle van de classicale rekening. 
11. Rapport van de commissie inzake de 
Zuidplaspolder; besloten wordt uit te zien 
naar een catechiseermeester voor de 
bewoners van die streek. 
12. Bespreking van het concept-reglement 
op het hulppredikerschap; besloten wordt de 
synode te verzoeken de hulppredikers te 
doen benoemen door degenen die hen 
bezoldigen. 
13. De classicale rekening wordt 
goedgekeurd. 
14. Het verzoekschrift aan de koning inzake 
de provinciale colleges van toezicht zal 
worden voorgelegd ter ondertekening aan de 
algemene classis te Onderdendam; 
verzoekschrift met verzoek om 
ondersteuning wordt aan de synode gericht. 
15. Het voorstel van ds. Roldanus om 
adhesie te betuigen aan de synodale 
commissie inzake haar standpunt 
betreffende artikel 23 van het algemeen 
reglement wordt verworpen; voorstel van ds. 
Ott om de bedenkingen tegen artikel 23 van 
vorig jaar aan de synode te herhalen 
aangenomen. 
16. Ds. Vorstman is destijds wettig benoemd 
tot quaestor, herbenoeming is niet nodig. 
17. De zaak van de weduwenbeurs zal met 
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goedvinden van het classicaal bestuur in een 
volgende vergadering aan de orde komen. 
18. Het is niet nodig de synode aan te 
schrijven over de onwil van de diakonieën 
om het diakonaal reglement na te leven, het 
classicaal bestuur heeft de synode reeds 
ingelicht. 
19. Sluiting. 

27-06-1860 (blz. 492-497) (algemeen) 
1. Opening. Aanwezig zijn 34 predikanten en 
14 ouderlingen. 
2. Goedkeuring van de notulen. 
3. Verwelkoming van de nieuwe leden. 
4. Rapport van het classicaal bestuur; 
nadere toelichting op een punt. 
5. Instelling van een commissie van 
stemopneming voor de verkiezing van primi. 
6. Herverkiezing van ds. Ott als lid van het 
provinciaal kerkbestuur; verkiezing van 
ouderling D.J. de Kruijff als lid van het 
provinciaal kerkbestuur; herverkiezing van 
ds. Bijdendijk als praeses van het classicaal 
bestuur, ds. Broedelet als assessor, ds. Bron 
en ds. Roldanus als lid van het classicaal 
bestuur. Instelling van een commissie van 
stemopneming voor de verkiezing van 
secundi. 
7. Instelling van een commissie voor controle 
van de classicale rekening. 
8. Herverkiezing van secundi in het 
provinciaal kerkbestuur: ds. Bijdendijk, oud-
ouderling L.S.P.Dupper; herverkiezing van 
secundi in het classicaal bestuur: ds. W. 
Haverkamp Begemann, ds. G.E.W. de Wijs, 
ds. C.J. van Ketwich en ds. Diehl. 
9. De classicale rekening wordt 
goedgekeurd. 
10. De berichten omtrent de bewoners van 
de Zuidplaspolder zijn betrekkelijk gunstig. 
11. Na uitgebreide discussie over artikel 23 
van het algemeen reglement besluit de 
vergadering geen nadere aanmerkingen in 
dezen aan de synode te doen toekomen, 
omdat zij blijft bij haar eerder ingenomen 
standpunt (1858 en 1859). 
12. De vergadering stemt in met de door de 
synode voorgestelde aanvulling op artikel 18 
van het diakoniereglement inzake het 
bijhouden van zekere registers. 

13. De vergadering verklaart zich tegen 
overnemen van zekere bevoegdheden 
inzake het hulppredikerschap van het 
classicaal bestuur door het provinciaal 
kerkbestuur, zoals is vastgelegd in het 
concept-reglement op het hulppredikerschap. 
14. Het classicaal bestuur zal praeadvies 
uitbrengen over het voorstel om diakenen toe 
te staan zitting te nemen in hogere kerkelijke 
colleges. Op voorstel van ds. Ott zal de 
synode worden verzocht of zij de kerk wil 
inlichten over de oorsprong en bestemming 
van H. Geest-goederen. Het voorstel om het 
kerkvrije buurtschap Oukoop (Hekendorp), 
dat de facto behoort bij Sluipwijk, ook de jure 
aan die gemeente toe te voegen wordt 
verworpen. 
15. Sluiting. 

26-06-1861 (blz. 498-504) (algemeen) 
1. Opening. Aanwezig zijn 33 predikanten en 
13 ouderlingen. 
2. Verwelkoming van de nieuwe leden. 
3. Goedkeuring van de notulen. 
4. Rapport van de werkzaamheden van het 
classicaal bestuur. 
5. Instelling van een commissie van 
stemopneming voor de verkiezing van primi 
en een commissie van controle van de 
classicale rekening. 
6. Verkiezing van ds. U.J.W. Roldanus tot 
scriba in de plaats van ds. W.A.S. Verburg 
die voor deze functie niet meer in 
aanmerking wenst te komen; verkiezing van 
ds. W.A.S. Verburg als lid van het classicaal 
bestuur in de plaats van ds. U.J.W. 
Roldanus; herverkiezing van ds. F. van der 
Vliet als lid van het classicaal bestuur; 
herverkiezing van M.H. Kluitman als 
ouderling classicaal bestuur. 
7. Instelling van een commissie van 
stemopneming voor de verkiezing van 
secundi. Verkiezing van ds. J.W.Haverkamp 
Begemann als secundus van de scriba; 
herverkiezing van ds. J. Wigeri François; 
herverkiezing van C.Knaap; verkiezing van 
ouderling Gastman (Gouda) als secundus 
van S.E. van Nooten. 
8. Goedkeuring van de classicale rekening. 
9. De praeses maant de broeders tot 
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nauwkeurigheid in ondertekening van de 
verslagen van kerkvisitatie en tot 
nauwkeurige invulling van tabellen van 
school- en kindergelden. 
10. Bespreking van het antwoord van de 
synode inzake de H. Geestgoederen; het 
provinciaal kerkbestuur zal gevraagd worden 
zijn oordeel uit te spreken. 
11. Er bestaat behoefte aan meer geestelijke 
verzorging voor de bewoners van de 
Zuidplaspolder; deze zaak wordt aan het 
classicaal bestuur voorgelegd. 
12. De zaak van zittingneming van diakenen 
in hogere kerkelijke colleges wordt 
aangehouden. 
13. Het synodaal wijzigingsvoorstel inzake 
het diakonie-reglement, behelzende 
vergroting van de invloed van het classicaal 
bestuur, wordt geamendeerd; het classicaal 
bestuur zou niet in alle, maar alleen in 
bijzondere gevallen de bevoegdheid mogen 
hebben diakonieleggers op te vragen. 
14. Ten aanzien van het concept-reglement 
op het godsdienstonderwijs wordt een aantal 
bedenkingen uitgesproken door ds. 
Rombach en ds. Ott; bij het antwoord aan de 
synode zal het moderamen hiermee rekening 
houden. 
15. Voorgesteld wordt aan de synode te 
verzoeken Limburg haar zelfstandigheid te 
ontnemen en haar als classis bij Noord-
Brabant te voegen vanwege onevenredige 
vertegenwoordiging in de synode; akkoord. 
Besloten wordt naar aanleiding van een 
redevoering van Prof. Hofstede de Groot bij 
de synode (?) een verzoekschrift in te dienen 
inzake handhaving van het christelijk 
beginsel en de wet op het onderwijs. 
16. Besloten wordt bij de synode een 
verzoekschrift in te dienen inzake de te 
veranderen samenstelling van de colleges 
van kerkelijk beheer. Sluiting. 

25-06-1862 (blz. 504-510) (algemeen) 
1. Opening. Aanwezig zijn 28 predikanten en 
10 ouderlingen. 
2. Goedkeuring van de notulen. 
3. Rapport van de werkzaamheden van het 
classicaal bestuur. De vestiging van een 
nieuwe gemeente te Krimpen a/d IJssel 

wordt in de Kerkelijke Courant gepubliceerd, 
het overlijden van .ds. Bron (zie onder nr. 6) 
niet. 
4. Er wordt een commissie benoemd van 
stemopneming en controle van de classicale 
rekening. 
5. Herverkiezing van de primi in het 
classicaal bestuur: ds. Van Malsem, L.S.P. 
Dupper, S.E. van Nooten. 
6. Herverkiezing: ds. Diemont als secundus 
van ds. Van Walsem, Van Praag als 
secundus van Dupper. Verkiezing: ouderling 
Roijaards (Gouda) secundus van Van 
Nooten. Ds. Van Ketwich treedt in de plaats 
van wijlen ds. Bron als primus; tot zijn 
secundus wordt gekozen ds. Boers; deze 
bedankt voor zijn benoeming; daarop wordt 
gekozen ds. Van Veen (Krimpen a/d Lek). 
7. Het classicaal bestuur zal worden verzocht 
gelden vrij te maken voor de bewoners van 
de Zuidplaspolder. 
8. De praeses verzoekt behoorlijke invulling 
van de tabellen inzake de kerkvisitatie. 
9. Goedkeuring van de classicale rekening. 
10. Bespreking van de concept-reglementen 
op de vacatures en voor kerkelijk opzicht en 
tucht; naar aanleiding van het laatste zal de 
synode een vraag worden voorgelegd. 
11. Bespreking van het concept-reglement 
op de verkiezing van de kerkenraadsleden 
ter uitvoering van artikel 23 van het 
algemeen reglement; namens de kerkenraad 
en gemeente van Gouda geeft ds. Vorstman 
de wens te kennen de synode opnieuw te 
verzoeken artikel 23 uit het algemeen 
reglement te schrappen; ds. Ott en de 
praeses sluiten zich hierbij aan, enkele 
predikanten verklaren zich hiertegen; 
besloten wordt: 1. naar voren gebrachte 
bedenkingen tegen kiesreglement aan de 
synode kenbaar te maken; 2. de synode 
nogmaals te verzoeken artikel 23 uit het 
algemeen reglement te schrappen. 
12. Het verzoek inzake de 
vertegenwoordiging van Limburg in de 
synode zal worden herhaald. --- 26-06-1861 
nr. 15  
13. De regering streeft naar scheiding van 
kerk en staat met uitzondering van haar 
geldelijke belangen, aldus het classicaal 
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bestuur; besloten wordt de synode te 
verzoeken te waken voor kerkelijke belangen 
in dezen. 
14. Ten einde de verkiezingen van de leden 
van het provinciaal kerkbestuur in volstrekte 
vrijheid te doen plaatsvinden zal een 
kandidatenlijst worden opgamaakt. 
15. Sluiting. 

24-06-1863 (blz. 510-516) (algemeen) 
1. Opening. Aanwezig zijn 31 predikanten en 
15 ouderlingen. 
2. Goedkeuring van de notulen. 
3. Rapport van het classicaal bestuur. 
4. Commissies van stemopneming en 
controle van de jaarrekening worden 
benoemd. 
5. Herverkiezing van aftredende leden, zowel 
van het classicaal als van het provinciaal 
kerkbestuur: resp. ds. Bjjdendijk (praeses), 
ds. Broedelet (assessor), ds. Van Ketwich 
(lid), ds. Verburg (lid) en ds. Ott (provinciaal 
kerkbestuur). 
6. Ds. Bijdendijk stelt zich niet herkiesbaar 
als secundus, voor hem in de plaats wordt tot 
secundus van ds. Ott in het provinciaal 
kerkbestuur gekozen ds. Broedelet. 
Herverkiezing van de secundi in het 
classicaal bestuur: ds. G.E.W.de Wijs 
secundus van de assessor, ds. Van Veen 
secundus van Van Ketwich, ds. J.C.Diehl 
secundus van Verburg. 
7. Goedkeuring van de classicale rekening. 
8. Bespreking van het algemeen reglement 
en het reglement op vacatures en op 
examen; enige bedenkingen hiertegen in 
verband met nog niet doorgevoerde 
scheiding tussen kerk en staat worden aan 
de synode kenbaar gemaakt. Groot bezwaar 
bestaat ook tegen de veranderde redactie 
van artikel 23 van het reglement op de 
kerkeraden behelzende richtlijnen voor het 
gebruik van de Heidelbergse catechismus en 
de evangelische gezangen; de synode zal 
worden verzocht de bijvoeging in te trekken. 
9. De synode wordt verzocht de toevoeging 
van Limburg als classis bij Noord-Brabant in 
het algemeen reglement vast te leggen. 
10. De synode zal worden voorgesteld artikel 
14 van reglement op de kerkeraden zodanig 

te wijzigen dat de ouders de vrijheid krijgen 
hun kinderen te laten dopen bij de predikant 
van hun keuze. 
11. De ring van Leerdam stelt de classis voor 
de synode te verzoeken grievende stukjes 
voor predikanten ook uit het niet officiële 
gedeelte van de kerkelijke courant te weren; 
akkoord. 
12. De classis van Heerenveen doet 
voorstellen inzake veranderingen in 
kerkbestuur, waarmee de vergadering zich 
niet kan verenigen; naar aanleiding echter 
van voorstellen met betrekking tot dezelfde 
zaak van de ring van Schoonhoven besluit 
de vergadering de synode in. overweging te 
geven: 1. het lid van de commissie voor 
zaken van de Oost- en West Indische kerken 
zitting in de synode te weigeren; 2. de 
Waalse gemeenten een eigen synode te 
doen samenstellen; 3. slechts één in plaats 
van drie hoogleraren stem en zitting in de 
synode te verlenen; 4. de bezetting van de 
synode voor langere tijd ongewijzigd te laten 
in verband met continuering van de 
werkzaamheden; 5. examinering van 
kandidaten theologie beurtelings door een 
van de tien kerkbesturen, onverschillig aan 
welke hogeschool zij hebben gestudeerd. 
13. Ds. Ott stelt voor de synode er op te 
wijzen dat aan artikel 23 van het algemeen 
reglement niet eerder uitvoering kan worden 
gegeven dan wanneer het diakonie-
reglement is herzien; ds. Vorstman acht dat 
de vergadering dan in strijd met zichzelf 
handelt omdat zij de synode heeft verzocht 
artikel 23 te schrappen; voorstel verworpen. 
14. Besloten wordt aan de synode 
instemming met het verzoekschrift van de 
ring Hattem inzake de predikantspensioenen 
kenbaar te maken. 
15. Geen bijzonderheden inzake de 
Zuidplaspolder. 
16. Sluiting. 

29-06-1864 (blz. 517-522) (algemeen) 
1. Opening. Aanwezig zijn 32 predikanten en 
12 ouderlingen. 
2. Goedkeuring van de notulen. 
3. Rapport van de werkzaamheden van het 
classicaal bestuur. Kennisgeving van 
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antwoord van de synode inzake het dopen 
van kinderen buiten de plaatselijke 
gemeente; bepalingen zullen niet strenger 
gemaakt worden. 
4. Benoeming van een commissies van 
stemopneming en controle van de 
jaarrekening. 
5. Herverkiezing primi: scriba, leden Van der 
Vliet en Kluitnan. 
6. Herverkiezing secundi: ds. Haverkamp 
Begeman secundus van de scriba, ds. Wigeri 
François secundus van lid Van der Vliet, C. 
Knaap secundus van Kluitman; verkiezing 
ds. A.C.N. van Ameron (Gouda) als 
secundus van de assessor in plaats van 
wijlen ds. G.E.W. de Wijs. 
7. Goedkeuring van de classicale rekening. 
8. Bespreking van het concept-reglement 
voor verkiezing van kerkeraadsleden; 
besloten wordt de synode opnieuw te 
verzoeken artikel 23 van het algemeen 
reglement - waar het te beoordelen concept-
reglement een uitvloeisel van is - te 
schrappen; desondanks worden ook de 
volgende bezwaren tegen dit reglement 
kenbaar gemaakt: 1. de regeling moet niet 
facultatief maar verplichtend voor elke 
gemeente zijn; 2. inzake het maken van 
bepalingen volgens artikel 3; 3. een 
tijdsbepaling moet komen te vervallen; 4. de 
kerkenraad mag niet op eigen initiatief tot het 
maken van bepalingen overgaan; 5. 
verkiezingskosten dienen door de 
plaatselijke kerkenraad te worden gedragen. 
9. Bespreking van het reglement op de 
classicale kosten; de vergadering acht zich 
niet bevoegd hierover een oordeel uit te 
spreken, niettemin kan zij zich ermee 
verenigen. 
10. Bespreking van diverse 
wijzigingsvoorstellen betreffende bestaande 
reglementen. 
11. Bespreking van de godsdienstige 
belangen van de bewoners van de 
Zuidplaspolder; motivering van jaarlijkse 
bespreking van deze zaak. 
12. Besloten wordt aan de synode 
instemming met het verzoekschrift van het 
classicaal bestuur van Rotterdam inzake 
reorganisatie van het kerkbestuur kenbaar te 

maken. 
13. Sluiting. 

28-06-1865 (blz. 522-529) (algemeen) 
1. Opening. Aanwezig zijn 28 predikanten en 
11 ouderlingen. 
2. Goedkeuring van de notulen. 
3. Rapport van het classicaal bestuur. 
4. Benoeming van commissies van 
stemopneming en controle van de 
jaarrekening. 
5. Verkiezing van ds. W. van Beuningen als 
secundus van ds. Van Diehl, tussentijds 
opgetreden als primus in de plaats van ds. 
Verburg in het classicaal bestuur; 
herverkiezing van ds. Van Walsem, Dupper, 
Van Nooten als leden van het classicaal 
bestuur. 
6. Herverkiezing als secundi: ds. Diemont, 
Van Praag, Royaards. 
7. Goedkeuring van de classicale rekening. 
8. Goedkeuring van de wijzigingsvoorstellen 
van de synode betreffende artikel 43 van het 
algemeen reglement na toelichting door ds. 
Ott. 
9. Verwerping van het wijzigingsvoorstel van 
de synode betreffende artikel 51 van het 
algemeen reglement; de bevoegdheid tot het 
voordragen van predikanten voor ontslag of 
ontslaan behoort naar mening van de 
vergadering aan het classicaal bestuur toe. 
10. Bespreking van de wijzigingsvoorstellen 
betreffende: (a) het synodaal reglement voor 
kerkenraden artikel 14, aangaande 
doopbediening van kinderen buiten de 
woonplaats der ouders; na discussie besluit 
de vergadering bezwaar aan te tekenen 
tegen: 1. de uitdrukking "bestaande 
leervrijheid" als zijnde dubbelzinnig en in 
tegenspraak met de doopbelofte van de 
ouders; 2. het eventueel aanwezige verband 
tussen die bestaande leervrijheid en een 
rechtmatige vrijheid van de gemeente; 3. de 
voorgestelde verandering als geheel, daar zij 
een ontwrichting van de kerkelijke 
gemeenschap vreest; (b) het reglement op 
het godsdienstonderwijs artikel 35, 
aangaande het aannemen van lidmaten 
buiten de gemeente der woonplaats; 
besloten wordt de synode te verzoeken deze 
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verandering niet aan te nemen. 
11. Bespreking van het wijzigingsvoorstel 
betreffende het synodaal reglement voor de 
kerkenraden artikel 1; enige bedenkingen 
worden aan de synode kenbaar gemaakt. 
12. Bespreking van het wijzigingsvoorstel 
betreffende het reglement op de vacatures 
artikel 46; enige bedenkingen worden aan de 
synode kenbaar gemaakt. 
13. Het voorstel van ds. Ott om de synode 
opnieuw te verzoeken artikel 23 van het 
algemeen reglement te schrappen; voorstel 
van ds. Roldanus (scriba) inzake 
ontslagneming van kerkenraadsleden; 
voorstel van ds. Boer om zich er voortaan 
van te verzekeren dat alleen doopleden als 
lidmaat worden aangenomen; alle 
voorstellen aangenomen en worden bij de 
synode ingediend. 
14. Sluiting. 

27-06-1866 (blz. 529-535) (algemeen) 
1. Opening. Aanwezig zijn 22 predikanten en 
9 ouderlingen. 
2. Goedkeuring van de notulen; de inhoud 
van 28-06-1865 nr. 11 wordt in de Kerkelijke 
Courant gepubliceerd. 
3. Er is antwoord binnengekomen van de 
synode op voorstellen van 1865-06-28 nr. 
13: 1. nadere ontslagbepalingen inzake 
kerkenraadsleden acht de synode niet 
noodzakelijk; 2. de synode vindt het 
bedenkelijk kerkeraden te verplichten alleen 
doopleden als lidmaat aan te nemen. 
4. Rapport van de werkzaamheden van het 
classicaal bestuur; ds. Ott merkt op dat 
inwijding kerk te Krimpen a/d IJssel niet is 
uitgegaan van een kerkelijk bestuur. 
5. Benoeming van commissies van 
stemopneming en controle van de 
jaarrekening. 
6. Verkiezing van ds. A.H. Overman 
(Sluipwijk) als secundus-lid inplaats van ds. 
Wigeri François die om ontslag heeft 
verzocht; herverkiezing van aftredende leden 
van het provinciaal en classicaal bestuur ds. 
Ott, ds. Bijdendijk, ds. Broedelet, ds. Van 
Ketwick, ds. Diehl (de laatste als primus voor 
ds. Verburg in de plaats getreden). 
7. Verkiezing van ouderling Kruyff 

(Schoonhoven) als lid van het provinciaal 
kerkbestuur in plaats van ouderling Vernede 
en secundus Kluitman in plaats van L. van 
Koetsveld. 
8. Herverkiezing van secundi: ds. Broedelet, 
ds. Haverkamp Begemann, ds. Van Ameron, 
ds. Van Veen, ds. Van Beuningen. 
9. Goedkeuring van de classicale rekening. 
10. Bespreking van het concept-reglenent op 
benoeming van ouderlingen en diakenen en 
de beroeping van predikanten ter uitvoering 
van artikel 23 van het algemeen reglement; 
besloten wordt er bij de synode opnieuw op 
aan te dringen artikel 23 van het algemeen 
reglement te schrappen en tevens het 
daaruit voortvloeiende concept-reglement 
geen kracht van wet te geven en wel omdat: 
1. beslissingsbevoegdheid wordt 
overgedragen aan hen die naar verandering 
streven; 2. de nieuw voorgestelde 
verkiezingsprocedure afwijkt van artikel 23; 
3. andere reglementen gebaseerd zijn op de 
bestaande verkiezingsprocedure; 4. 
kostenverhoging; 5. invoering in de kerk van 
wezensvreemde elementen; 6. de kans op 
aanstelling van onbetrouwbare diakenen 
wordt vergroot. 
11. Bespreking van de door de synode 
voorgestelde veranderingen in de inrichting 
van het hoogste kerkbestuur en 
wijzigingsvoorstellen voor de desbetreffende 
reglementen; bezwaren worden aangetekend 
tegen: 1. afvaardiging van een lid van de 
commissie voor zaken van de Oost- en 
West-Indische Kerken; 2. zittingneming van 
drie ouderlingen in de synode; de 
handhaving van de onevenredige 
vertegenwoordiging van Limburg in de 
synode (ZH 198 tegen Limburg 17 
gemeenten); 3. zittingstijd van drie jaar als 
zijnde mogelijk een te zware belasting voor 
de leden; 4. de handhaving van de 
onevenredige vertegenwoordiging juist met 
het oog op de verkiezingen. 
12. Met de wijzigingsvoorstellen voor het 
synodaal reglement voor de kerkenraden 
artikel 11 en het reglement op de vacatures 
artikel 51 kan de vergadering zich niet 
verenigen. 
13. Aan de synode wordt de vraag 
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voorgelegd of het classicaal bestuur 
krachtens artikel 43 van het algemeen 
reglement ook de bevoegdheid heeft het 
getal van de ouderlingen en diakenen bij de 
gemeenten te bepalen en te regelen indien 
de kerkenraden zich niet houden aan de 
behoefte van de gemeenten. 
14. Sluiting. 

26-06-1867 (blz. 535-540) (algemeen) 
1. Opening. Aanwezig zijn 24 predikanten en 
10 ouderlingen. 
2. Goedkeuring van de notulen. 
3. De synode antwoordt bevestigend. --- 27-
06-1866 nr. 13  
4. Rapport van de werkzaamheden van het 
classicaal bestuur. 
5. Benoeming van commissies voor 
stemopneming en controle van de classicale 
rekening. 
6. Herverkiezing scriba U.J.M.Roldanus en 
lid van het classicaal bestuur M.H.Kluitman; 
verkiezing ds. J.W.Haverkamp Begemann 
als lid in plaats van ds. F.van der Vliet, ie 
zich niet herkiesbaar stelde. 
7. Herverkiezing van ds. Haverkamp 
Begemann als secundus van de scriba, als 
secundi leden van het classicaal bestuur ds. 
Overman, Knaap; verkiezing secundus van 
de praeses: ds. Van Loon (Moordrecht), in 
plaats van ds. Haverkamp Degemann die als 
zodanig had bedankt. 
8. Goedkeuring van de classicale rekening. 
9. Goedkeuring van de wijzigingsvoorstellen 
van de synode betreffende artikel 43 en 51 
van het algemeen reglement en betreffende 
het daarmee in verband staande reglement 
op de erkenning van de nieuwe gemeenten, 
intrekking van de wijzigingsvoorstellen 
inzake artikelen 67 en 72 van het reglement 
op de vacatures. 
10. Drie voorstellen worden ter tafel 
gebracht. 1. Kruyff wenst de synode te 
verzoeken artikel 51 van het reglement op 
vacatures te wijzigen; verworpen. 2. Kruyff 
wenst de synode te verzoeken artikel 52 van 
het reglement op vacatures te wijzigen; 
verworpen.; een tegenvoorstel van ds. Ott 
wordt aangenomen. 3. ds. Ott wenst de 
synode te verzoeken het wijzigingsvoorstel 

om Limburg als classis bij Noord-Brabant in 
te delen kracht van wet te geven 
(argumentatie in 6 punten); voorstel 
aangenomen. 
11. Sluiting. 

24-06-1868 (blz. 540-546) (algemeen) 
1. Opening. Aanwezig zijn 31 predikanten en 
13 ouderlingen. 
2. Goedkeuring van de notulen. 
3. Rapport van de werkzaamheden van het 
classicaal bestuur; beantwoording vraag van 
ds. Boers inzake het conflict tussen predikant 
en kerkenraad in Berkenwoude. 
4. Benoeming van een commissies voor 
stemopneming en controle van de classicale 
rekening. 
5. Herverkiezing van leden van het classicaal 
bestuur: ds. Van Walsem, Dupper, Van 
Nooten. 
6. Herverkiezing van secundi van leden van 
het classicaal bestuur: ds. Diemont, Van 
Praag, Royaards. 
7. Goedkeuring van de classicale rekening. 
8. Bespreking van het concept-reglement op 
het fonds van de Ned. Hervormde kerk ter 
voorziening in de geestelijke behoeften van 
hare gemeenten; besloten wordt de synode 
voor te stellen het fonds op te heffen en in 
plaats daarvan voortaan indien wenselijk 
doelgerichte collecten te houden. 
9. Bespreking van de wijzigingsvoorstellen 
van de synode betreffende verschillende 
reglementen in verband met de uitvoering 
van het synodaal reglement op de 
benoeming van ouderlingen en diakenen en 
de beroeping van predikanten; geen 
aanmerkingen. 
10. Komt ter tafel met verzoek om steun: 1. 
verzoekschrift van predikanten te Leiden 
gericht aan de synode waarin gevraagd 
wordt de nieuwe wijze van verkiezing in 1871 
voor alle gemeenten verplicht te stellen; 2. 
verzoekschrift van de ring van Kampen 
gericht aan de synode waarin gevraagd 
wordt op betere wijze aan artikel 23 
uitvoering te geven. Na brede discussie 
worden beide verzoekschriften verworpen 
met 23 stemmen tegen en 15 voor. 
11. Voorstel om de synode te vragen of er 
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van iemand die tot diaken benoemd is 
borgstelling ge"eist zal kunnen worden - 
aangenomen. Ds. Bax leest een brief van de 
confessionele vereniging voor. Hij stemt in 
met de inhoud ervan en hij stelt voor de 
synode te verzoeken verplicht te stellen te 
dopen "in de naam des Vaders en des Zoons 
en des Heiligen Geestes" - voorstel met bijna 
algemene stemmen verworpen; de indiener 
wordt er ook op gewezen dat alhier geen 
confessionele vereniging bekend is. Ds. Van 
Hoogstraten stelt voor een verzoekschrift 
aan de synode te richten tot behoud van de 
theologische faculteiten aan de 
universiteiten; indien nodig zal het classicaal 
bestuur hieraan gevolg geven. Op voorstel 
van ds. Van Walsem wordt besloten de 
synode in overweging te geven de eisen die 
reglementair gesteld worden aan diakenen 
ook te stellen aan stemgerechtigde leden. 
12. Sluiting. 

30-06-1869 (blz. 546-552) (algemeen) 
1. Opening. Aanwezig zijn 31 predikanten en 
16 ouderlingen. 
2. Goedkeuring van de notulen. 
3. Rapport van de werkzaamheden van het 
classicaal bestuur. 
4. Benoeming van commissies voor 
stemopneming en controle van de classicale 
rekening. 
5. Herverkiezing van een lid van het 
provinciaal kerkbestuur: ds. L.P. Ott; 
herverkiezing van het classicaal bestuur: ds. 
D. Bijdendijk, praeses, ds. L. Broedelet, 
assessor, ds. Van Ketwich, lid, en ds. S.C. 
Diehl. lid. 
6. Herverkiezing van secundi: ds. Broedelet, 
ds. Van Amerom, ds. Van Loon, ds. Van 
Veen, ds. Van Beuningen. 
7. Ds. Vorstman legt zijn functie als quaestor 
per 01-01-1870 neer; voor hem in de plaats 
wordt gekozen ds. Haverkamp Begemann. 
8. Goedkeuring van de classicale rekening. 
9. Bespreking van de veranderingen in het 
algemeen reglement ten einde dat geheel in 
overeenstemming te brengen met de 
grondwettige verhouding van kerk en staat; 
akkoord. 
10. Bespreking van het wijzigingsvoorstel 

betreffende artikel 19 van het reglement op 
de vacatures; akkoord. 
11. Bespreking van de voorgestelde 
opheffing van de bepaling in artikel 51 van 
het reglement op de vacatures dat het 
kandidaten niet vrij staat voor alle plaatsen in 
aanmerking te komen; de vergadering 
verklaart zich tegen opheffing, maar stelt aan 
de synode voor het classicaal bestuur 
bevoegdheid te geven om dispensatie te 
verlenen. 
12. Bespreking van de wijzigingsvoorstellen 
betreffende artikel 73 van het reglement op 
de vacatures en artikel 66 van het reglement 
voor kerkelijk opzicht en tucht; akkoord. 
13. Bespreking van de wijzigingsvoorstellen 
betreffende artikel 21 van het reglement op 
het godsdienstonderwijs en het reglement 
voor de weduwenbeurs; akkoord. 
14. Bespreking van het verzoekschrift van 
het classicaal bestuur van Leiden met 
wijzigingsvoorstel betreffende artikel 6 van 
het synodaal reglement op de benoeming 
van ouderlingen en diakenen en de 
beroeping van predikanten. Naar aanleiding 
hiervan brengt ds. Van Beuningen het 
bekende voorstel van Hooijer naar voren 
behelzende beperking van het stemrecht, 
namelijk door tussenkomst van een 
kiescollege in gemeenten van 100 of meer 
stemgerechtigden. Na brede discussie wordt 
besloten de synode voor te stellen artikel 6 
geheel te schrappen en tevens het voorstel 
van Hooijer niet aan te nemen, maar art 3 in 
die zin te wijzigen dat in gemeenten van 100 
of meer stemgerechtigden een kiescollege 
fungeert bestaande uit gemachtigden en uit 
de leden van de kerkenraad. 
15. Op voorstel van ds. Ott wordt besloten de 
synode te verzoeken het classicaal bestuur 
de bevoegdheid te geven bij tussentijds 
aftreden of tijdelijke ontstentenis van de 
quaestor een waarnemer aan te stellen 
omdat deze geen secundus heeft. 
16. Ds. Stuart (Vianen) stelt voor de synode 
te verzoeken om via de minister van 
binnenlandse zaken te bewerkstelligen dat 
de gemeentebesturen enkele lesuren op de 
scholen reserveren voor 
godsdienstonderwijs, omdat dit nu veel te 
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wensen overlaat; voorstel aangenomen. 
17. Sluiting. 

29-06-1870 (blz. 553-558) (algemeen) 
1. Opening; aanwezig zijn 32 predikanten en 
19 ouderlingen. 
2. Goedkeuring van de notulen. 
3. Het classicaal bestuur doet verslag van 
zijn werkzaamheden. 
4. Benoeming van commissies voor het 
opnemen van de stemmen en voor controle 
van de rekening. 
5. Herverkiezing van de scriba van het 
classicaal bestuur: ds. U.J.W. Roldanus; 
herverkiezing van leden van het classicaal 
bestuur: ds. J.W. Haverkamp Begemann, 
M.H. Kluitman. 
6. Ds. Haverkamp Begemann legt zijn functie 
als quaestor van de classis per l jan. 1871 
neer; als opvolger wordt benoemd ds. 
Morrees (Vianen). 
7. Herverkiezing van de secundus scriba van 
het classicaal bestuur: ds. Haverkamp 
Begemann; herverkiezing van secundi van 
leden van het classicaal bestuur: ds. 
Overman, Knaap; verkiezing tot secundus lid 
van ds. Van Walsem (in de plaats van ds. 
Diemont, emeritaat) en ds. Oort 
(Schoonhoven). 
8. Goedkeuring van de classicale rekening. 
9. Bespreking van het wijzigingsvoorstel 
betreffende artikel 3 van het algemeen 
reglement (lidmaatschap Hervormde kerk); 
akkoord onder voorbehoud. 
10. Bespreking van de wijzigingsvoorstellen 
betreffende artikel 12 van het reglement op 
het godsdienstonderwijs en artikel 3 en 6 van 
het reglement op de benoeming van 
ouderlingen en diakenen. Alleen met het 
laatstgenoemde voorstel (inzake artikel 6) 
stemt de vergadering niet in. 
11. Bespreking van de wijzigingsvoorstellen 
betreffende artikel 3 van het synodaal 
reglement op de kerkeraden, artikel 5 en 11 
van het reglement op de vacaturen, het 
reglement op de kerkvisitatie, het formulier 
van de beroepingsbrief, het reglement voor 
kerkelijk opzicht en tucht; akkoord. 
12. Discussie naar aanleiding van het 
wijzigingsvoorstel van de synode betreffende 

artikel 14, 1e lid, van het reglement op de 
kerkeraden (doopformule); de vraag wordt 
gesteld of men dient te dopen "in" of "tot de 
naam des Vaders en dse Zoons en des 
Heiligen Geestes"; met krappe meerderheid 
van stemmen keurt de vergadering de 
voorgestelde vrijheidsbeperkende aanvulling 
van de synode goed. 
13. Enkele leden van de vergadering stellen 
voor de synode te verzoeken maatregelen te 
nemen tegen gemeenten die kozen voor 
zogenoemd "vrij beheer" om 
wanordelijkheden in de administratie en het 
uitnodigen door gemeenten van predikanten 
buiten medeweten van de kerkenraad om 
(zoegnoemde Vrienden der Waarheid) tegen 
te gaan en tevens erop aan te dringen om 
het reglement op de kerkvoogdijen kracht 
van wet te geven; voorstel aangenomen. 
14. Namens de "Vrienden der Waarheid" 
roept ds. Bax op om er bij de Eerste Kamer 
op aan te dringen de doodstraf niet af te 
schaffen; de vergadering acht zich in dezen 
niet competent. 
15. Een zekere ds. Kompenhans ontvangt 
een kleine ondersteuning. 
16. Sluiting. 

28-06-1871 (blz. 558-561) (algemeen) 
1. Opening; aanwezig zijn 32 predikanten en 
22 ouderlingen. 
2. Goedkeuring van de notulen. 
3. Het classicaal bestuur doet verslag van 
zijn werkzaamheden. 
4. Benoeming van commissies voor 
opnemen van de stemmen en controle van 
de rekening. 
5. Herverkiezing van leden van het classicaal 
bestuur: ds. Van Walsem, Van Nooten en 
Dupper (ouderling). 
6. Herverkiezing van secundi van leden van 
het classicaal bestuur: Oort, Roijaards; 
verkiezing van De Ruyter (ouderling Gouda) 
in plaats van wijlen Van Praag (secundus 
van Dupper). 
7. Goedkeuring en ondertekening van de 
classicale rekening. 
8. Bespreking van de wijzigingsvoorstellen 
betreffende artikel 9 en 24 van het algemeen 
reglement, artikel 58, 27 en 67 van het 
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reglement op de vacaturen, artikel 4 en 27 
van het reglement voor kerkelijk opzicht en 
tucht. 
9. Bespreking van een door de ring Joure 
(classis Heerenveen) aan de synode gericht 
adres inzake enkele punten betreffende de 
organisatie van de Nederlandse Hervormde 
kerk; voorgesteld wordt o.a. het lid uit 
Limburg van de lijst van de afgevaardigden 
ter synode te schrappen. De vergadering 
stemt met dit punt in, maar voor het overige 
heeft zij geen oordeel; daarom betuigt zij 
geen adhesie en neemt zij het adres niet 
over. 
10. Voorstel van een van de leden voortaan 
een agenda van deze vergadering aan de 
kerkenraden toe te zenden; besloten wordt 
de agenda voortaan in de kerkelijke courant 
te publiceren. De scriba stelt de vraag of de 
vergadering zich sterk moet maken voor de 
wet op de pensionering van predikanten; 
besloten wordt de zaak te laten rusten. 
11. Sluiting. 

26-06-1872 (blz. 561-568) (algemeen) 
1. Opening; aanwezig zijn 32 predikanten en 
26 ouderlingen. 
2. Goedkeuring van de notulen. 
3. Het classicaal bestuur doet verslag van 
zijn werkzaamheden. 
4. Benoeming van commissies voor 
stemopneming en voor controle van de 
classicale rekening. 
5. Herverkiezing van ds. Ott en verkiezing 
van oud-ouderling L. van Koetsveld als leden 
van het provinciaal kerkbestuur; 
herverkiezing van het classicaal bestuur: ds. 
D. Bijdendijk - praeses, ds. J. Broedelet - 
assessor, ds. L.E. van Ketwich en J.C. Diehl, 
leden. 
6. Ds. Morrees legt per 01-01-1873 zijn 
functie neer als quaestor van de classis; tot 
opvolger wordt benoemd ds. U.J.W. 
Roldanus; kerkvoogden van de gemeenten 
zal worden gevraagd de quaestor een kleine 
vergoeding te doen toekomen. 
7. Benoeming van een commissie van 
stemopneming voor de verkiezing van 
secundi. Herverkiezing: ds. Broedelet - 
secundus lid van het provinciaal kerkbestuur, 

ds. Van Loon - secundus praeses classicaal 
bestuur, ds. Van Amerom - secundus 
assessor, ds. Van Veen en ds. Van 
Beuningen - secundus leden. Verkiezing: 
S.E. van Nooten - secundus lid van het 
provinciaal kerkbestuur (De Kruyff heeft 
bedankt); ds. Meylink (Vianen) - secundus lid 
van het classicaal bestuur (in plaats van ds. 
Oort wegens diens vertrek naar elders). 
8. Allen aanvaarden hun benoeming. 
9. Goedkeuring van de classicale rekening. 
10. Bespreking van de wijzigingsvoorstellen 
van de synode betreffende: (1) aanvulling 
van artikel 43 van het algemeen reglement 
inzake opheffing predikantsplaatsen; 
akkoord; (2) artikel 38 van het reglement op 
het godsdienstonderwijs; de vraag wordt 
gesteld aan wie het oordeel toekomt over 
belijdeniscatechisanten en in hoeverre 
ouderlingen daarbij betrokken dienen te zijn; 
de vergadering is het met de voorstellen van 
de synode niet eens: de gehele kerkenraad 
en niet een commissie uit dat college komt 
bovengenoemd oordeel toe; (3) artikel 14, 1e 
lid, van het synodaal reglement voor de 
kerkeraden; vaststelling van het aantal 
avondmaalsvieringen per jaar op vier; de 
vergadering kan zich hier niet mee 
verenigen; (4) artikel 14, le lid, van het 
synodaal reglement voor de kerkeraden 
inzake de liturgie rond de viering van het 
heilig avondmaal; de vergadering stemt niet 
in met de voorgestelde verandering: zij geeft 
er de voorkeur aan dat de 
avondmaalgangers aan hun belijdenis 
worden herinnerd; (5) artikel 14, 9e lid, van 
het synodaal reglement voor de kerkeraden; 
(6) artikel 41 van het reglement op de 
vacaturen; (7) artikel 4, alinea l, van het 
synodaal reglement op de benoeming van 
diakenen en ouderlingen en de beroeping 
van predikanten; (8) artikel 4 van het 
reglement ter voorziening in de geestelijke 
behoeften, etc.; ad 5, 6, 7, 8: akkoord. 
11. Bespreking van het ontwerp-reglement 
op de kosten voor het bestuur van de 
Nederlandse Hervormde kerk; de 
vergadering geeft als haar wens te kennen 
dat uitvoering dient gegeven te worden aan 
artikel 65 van het algemeen reglement. 
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12. Inzake de voormalige weduwenbeurs van 
de classis Gouda en Schoonhoven zal 
rechtskundig advies worden ingewonnen. 
13. Het voorstel wordt in de vergadering 
gebracht om steun te betuigen met de 
synode van de hervormden in Parijs; een 
tegenvoorstel om afkeuring uit te spreken 
over de tweedracht op die synode; de 
vergadering staakt de beraadslaging. Ds. 
Morrees heeft aanmerking op de 
toegezonden agenda van de vergadering; de 
scriba neemt hiervan nota. 

25-06-1873 (blz. 568-574) 
1. Opening; aanwezig zijn 34 predikanten en 
31 ouderlingen. 
2. Goedkeuring van de notulen. 
3. Classicaal bestuur doet verslag van zijn 
werkzaamheden. 
4. Benoeming van een commissies 
stemopneming en controle classicale 
rekening. 
5. Herverkiezing van het classicaal bestuur: 
ds. U.J.W. Roldanus - scriba; ds. J.W. 
Haverkamp Begemann - lid; M.H. Kluitman - 
lid. 
6. Benoeming van een commissie van 
stemopneming voor de (her)verkiezing van 
secundi in het classicaal bestuur. 
Herverkiezing: ds. J.W. Haverkamp 
Begemann - secundus scriba; ds. A.H. 
Overman - secundus lid; C. Knaap - 
secundus lid. Verkiezing: ds. F.D.S. Morrees 
- secundus lid (in plaats van ds. Van Veen - 
naar elders vertrokken) voor ds. C.I. van 
Ketwich. 
7. Allen aanvaarden hun benoeming. 
8. Goedkeuring van de classicale rekening. 
9. Juridisch advies ingewonnen bij de 
Amsterdamse advocaat Meister; ds. Ott stelt 
voor om de naam van ds. Krom bij de 
directie van het Grootboek te royeren en 
inschrijving voortaan te doen plaatsvinden 
ten name van het classicaal bestuur Gouda; 
de vergadering stemt hiermee in; er zal geen 
nieuwe weduwenbeurs worden opgericht. --- 
26-06-1872 nr.12  
10. Bespreking wijzigingsvoorstellen van de 
synode betreffende: (1) algemeen reglement 
inzake stemrecht; (2) algemeen reglement, 

artikel 43, 7e lid, en artikel 51; (3) algemeen 
reglement inzake recht van zitting in de 
vergadering van de algemene synode van 
een lid van de commissie tot de zaken van 
de protestantse kerken in Nederlands Indië; 
(4) algemeen reglement artikel 56 alinea l 
inzake afvaardiging door het provinciaal 
kerkbestuur van predikanten naar de synode; 
(5) algemeen reglement artikel 56 alinea 2 
inzake het getal van de ouderlingen in de 
synodevergaderingen; (6) algemeen 
reglement artikel 11 inzake handhaving van 
de leer; bij meerderheid van stemmen 
spreekt de vergadering uit dat zij de synode 
weliswaar bevoegd acht tot de voorgestelde 
verandering, maar met grote meerderheid 
van stemmen verwerpt zij deze verandering 
echter; feitelijk bestaat er leervrijheid, 
handhaving van de leer is derhalve 
misplaatst; (7) reglement op het 
godsdienstonderwijs, artikel 19; (8) 
reglement op het godsdienstonderwijs, artikel 
39; (9) synodaal reglement voor de 
kerkeraden, artikel 22 inzake gebruik en 
formulering van vragen bij de bevestiging 
van lidmaten; de vergadering wijst 
voorgestelde verandering met kracht van de 
hand; gebruik en formulering mogen geen 
zaak van willekeur zijn; (10) reglement voor 
de kerkeraden, artikel 16, 3e lid; (11) 
reglement op de vacatures, artikel 57; (12) 
reglement voor kerkelijk opzicht en tucht, 
artikel 23; (13) reglement voor kerkelijk 
opzicht en tucht, artikel 68; (14) reglement op 
de algemene weduwenbeurs, artikel 10. Ad l, 
2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13,.14: de vergadering 
stemt hiermee in. Ad 7, 8: de vergadering 
stemt hiermee niet in. 
11. Rondvraag: de praeses stelt voor 
namens het classicaal bestuur de synode te 
verzoeken een ontwerp voor reorganisatie 
van het kerkbestuur op te maken en deze zo 
spoedig mogelijk tot stand te brengen; na 
enige discussie (samenvatting ingelast) 
wordt het voorstel aangenomen. 

24-06-1874 (blz. 575-582) 
1. Opening; aanwezig zijn 31 predikanten en 
23 ouderlingen. 
2. Goedkeuring van de notulen. 
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3. Verslag van de werkzaamheden van het 
classicaal bestuur. 
4. Benoeming van een commissie van 
stemopneming en van controle van de 
classicale rekening. 
5. Herverkiezing leden van het classicaal 
bestuur: ds. Van Walsem, Dupper en Van 
Nooten. 
6. Benoeming van een commissie van 
stemopneming voor de verkiezing van 
secundi. Herverkiezing van secundi leden 
van het classicaal bestuur: ds. Meylink, 
Royaards, De Ruijter. Verkiezing ds. 
Luttenberg (Waddinxveen) tot secundus lid 
van het classicaal bestuur in plaats van ds. 
Overman (naar elders vertrokken). 
7. Allen - voor zover aanwezig - aanvaarden 
hun benoeming. 
8. Goedkeuring classicale rekening. 
9. Bespreking wijzigingsvoorstellen van de 
synode betreffende: (a) reglement op de 
vacatures, artikel 20; reglement kerk. opzicht 
en tucht, artikel 23; nog uit te vaardigen 
reglement op de kosten voor het bestuur, 
artikel 16; instemming van de vergadering; 
(2) reglement op de vacatures inzake 
losmaking beroepen predikanten; na 
discussie (samenvatting ingelast) besluit de 
vergadering er niet mee in te stemmen; (3) 
algemeen reglement en enkele bijzondere 
reglementen inzake kerkreorganisatie; men 
heeft bezwaren tegen artikel 11 algemeen 
reglement "handhaving van de leer", 
vanwege het gevaar dat de Hervormde kerk 
uiteen zal vallen; tevens acht de vergadering 
de synode onbevoegd wijziging te brengen in 
de procedure van benoeming van 
ouderlingen en diakenen en beroeping 
predikanten, omdat de gemeenten 
hieromtrent een besluit hebben genomen dat 
tot 1881 geldig is (samenvatting discussie 
ingelast); (4) reorganisatie kerkbestuur: - 
voorstel om de synode hulde te brengen voor 
haar werkwijze wordt verworpen; - algemeen 
reglement artikel 5; voorstel om zittingsduur 
synodeleden te brengen op drie jaar wordt 
goedgekeurd; - algemeen reglement artikel 
34; akkoord; - algemeen reglement artikel 
38; na discussie(samenvatting ingelast) 
wordt ingestemd met het voorstel om 

afvaardiging van ouderling(en) naar de 
classicale vergaderingen verplicht te stellen, 
mits een onkostenregeling wordt getroffen; - 
algemeen reglement artikel 40; de strekking 
van dit artikel is, dat ook het oordeel van de 
minderhe(i)d(en) over de 
wijzigingsvoorstellen aan de synode wordt 
voorgelegd; - algemeen reglement artikel 56; 
de classicale vergadering acht het wenselijk 
om het aantal synodeleden uit te breiden en 
om de classicale vergadering met verkiezing 
van de leden te belasten; - algemeen 
reglement artikel 56, alinea 5; voorstel om de 
synode bij voorbaat te verzoeken 
hoogleraren niet tot de synode toe te laten 
wordt verworpen; - algemeen reglement 
artikel 62; zekere zinsnede dient geroyeerd 
te worden en artikel 16, lid 6, van het 
synodaal reglement voor de kerkeraden 
wordt afgekeurd; (5) reglement op het 
godsdienstonderwijs, artikel 38 inzake 
aanneming lidmaten; de vergadering vindt 
een mogelijke afwezigheid van ouderlingen 
bij de aanneming tot lidmaten 
onaanvaardbaar; ook andere punten zijn 
onderwerp van discussie (samenvatting 
ingelast); de vergadering verklaart niet met 
de nieuwe redactie te kunnen instemmen. 
10. De vergadering zal de synode verzoeken 
de floreenplichtigen (Friesland) het recht van 
benoeming van predikanten te ontnemen. 
11. Sluiting. 

30-6-1875 (blz. 582-590) 
1. Opening; aanwezig zijn 34 predikanten en 
33 ouderlingen. 
2. Goedkeuring van de notulen. 
3. Verslag van de werkzaamheden van het 
classicaal bestuur. 
4. Benoeming van commissies 
stemopneming en controle classicale 
rekening. 
5. Herverkiezing: ds. J.P. Ott - lid van het 
provinciaal kerkbestuur; ds. D. Bijdendijk - 
praeses classicaal bestuur; ds. J. Broedelet - 
assessor; ds. C.J. van Ketwich en ds. J.C. 
Diehl - lid van het classicaal bestuur. 
6. Benoeming van een commissie van 
stemopneming voor de verkiezing van 
secundi. Herverkiezing: ds. J. Broedelet - 
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secundus lid van het provinciaal kerkbestuur; 
ds. H.M. van Loon - secundus praeses 
classicaal bestuur; ds. Van Amerom - 
secundus assessor classicaal bestuur; ds. 
Morrees en ds. Van Beuningen - secundus 
leden classicaal bestuur. 
7. Allen aanvaarden hun benoeming. 
8. Goedkeuring van de classicale rekening. 
9. Bespreking wijzigingsvoorstellen van de 
synode betreffende: (1) algemeen reglement 
artikel 11; de vergadering kan zich niet 
verenigen met de nieuwe redactie van dit 
artikel, (a) vanwege de vorm: het is meer een 
memorie van toelichting dan een wetsartikel, 
(b) vanwege de inhoud: alinea 3 spreekt van 
leervrijheid, in alinea 4 wordt eenheid van 
belijdenis als ideaal gesteld; ook kan 
bevordering van liefde voor de koning niet 
het doel zijn van een kerkgenootschap; (2) 
reglement op het examen inzake de toelating 
op de evangeliebediening (artikel 21); een 
scherpere toetsing wordt voorgesteld; na 
discussie (samenvatting ingelast) wordt 
besloten de synode mede te delen dat de 
vergadering zich met de voorgestelde 
aanvulling niet kan verenigen; zij is in strijd 
met de mildheid die er in onze dagen heerst 
en zij wordt als overtollig beschouwd; (3) 
synodaal reglement voor de kerkeraden, 
artikel 11, alinea 3; voorgesteld wordt zekere 
zinsnede te schrappen; na discussie 
(samenvatting ingelast) besluit de 
vergadering daarmee in te stemmen; (4) 
reglement op de vacatures, artikel 32, alinea 
l; instemming van de vergadering; (5) 
reglement op de vacatures, artikel 62 en 
artikel 67; instemming van de vergadering. 
10. Bespreking van door de synode voorlopig 
aangenomen reglementen op het beheer van 
de kerkelijke goederen en fondsen; de 
vergadering is van mening dat de vrijheid 
van de gemeenten in het beheer van de 
goederen gehandhaafd moet worden, zij het 
dat hoger toezicht niet mag ontbreken; maar 
de synode mag niet in de plaats treden van 
het algemeen college van toezicht; overleg is 
gewenst. 
11. Sluiting. 

28-6-1876 (blz. 590-598) 
1. Opening; aanwezig zijn 32 predikanten en 
25 ouderlingen. 
2. Goedkeuring van de notulen. 
3. Verslag van de werkzaamheden van het 
classicaal bestuur. 
4. Benoeming van commissies 
stemopneming en controle classicale 
rekening. 
5. Herverkiezing classicaal bestuur: ds. 
U.J.W. Roldanus - scriba; ds. J.W. 
Haverkamp Begemann en M.H. Kluitman - 
lid. 
6. Benoeming van een commissie van 
stemopneming voor de verkiezing van 
secundi. Herverkiezing: ds. Haverkamp 
Begemann - secundus scriba classicaal 
bestuur; ds. Luttenberg en Knaap - secundus 
lid. 
7. Allen aanvaarden hun benoeming. 
8. Controle classicale rekening. 
9. Bespreking wijzigingsvoorstellen van de 
synode betreffende: (l) reglement op het 
examen evangeliebediening, artikel 20; na 
brede discussie (samenvatting ingelast) 
verklaart de vergadering zich akkoord met de 
aanvulling; (2) reglement op het 
godsdienstonderwijs, artikel 38 inzake 
aanneming van lidmaten; aankomende 
lidmaten zullen getoetst worden door 
predikanten, niet meer door ouderlingen; 
handhaving van de leer hangt hiermee 
samen; de vergadering acht in meerderheid 
de nieuwe redactie niet aanvaardbaar op 
zowel principiële als formele gronden 
(samenvatting discussie ingelast); (3) 
synodaal reglement voor de kerkeraden, 
artikel 22 inzake bevestiging van lidmaten; 
het voorstel is gericht op uitsluiting van 
dwangmatige elementen; punt van discussie 
is of er nog vragen gesteld moeten worden 
aan de te bevestigen lidmaten en zo ja 
hoedanig geformuleerd; de vergadering 
besluit op verschillende gronden niet met de 
voorgestelde aanvulling te kunnen 
instemmen (samenvatting discussie 
ingelast); (4) reglement voor kerkelijk opzicht 
en tucht, artikel 4 en 45; instemming 
vergadering; (5) reglement voor kerkelijk 
opzicht en tucht, artikel 33; instemming 
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vergadering. 
10. Rondvraag / bijzondere voorstellen: (1) 
de vergadering betuigt adhesie met het 
adres van het classicaal bestuur gericht aan 
de synode inzake onderwijs in 
godgeleerdheid aan de hogescholen; (2) de 
vergadering stemt van harte in met het 
voorstel van ds. Morrees om kerkeraden van 
garnizoensplaatsen te verplichten alvorens 
militairen als lidmaten aan te nemen hun 
attestatie bij de kerkeraden van hun 
woonplaats op te vragen; (3) voorstel om ter 
besparing van tijd het verslag van de 
werkzaamheden van het classicaal bestuur 
voortaan te drukken en rond te zenden zal 
door praeses en scriba in overweging 
worden genomen; (4) (zie: 25-06-1873 nr. 9) 
het classicaal bestuur heeft nog geen 
beslissing genomen inzake de classicale 
weduwenbeurs; (5) de termijn om deel te 
nemen aan het hulppensioenfonds voor 
emeriti-predikanten verstrijkt; de wens wordt 
geuit dat niet alleen gemeenten maar ook 
predikanten kunnen deelnemen; dit zal 
worden voorgelegd aan de synode; (6) (5) 
namen van gemeenten en predikanten die 
toelagen genieten uit het fonds voor 
noodlijdende kerken en personen dienen niet 
meer publiek gemaakt te worden; men zal dit 
aan de synode voorleggen. 
11. Sluiting. 

27-06-1877 (blz. 599-606) 
1. Opening; aanwezig zijn 29 predikanten en 
23 ouderlingen. 
2. Goedkeuring van de notulen. 
3. Verslag van de werkzaamheden van het 
classicaal bestuur. 
4. Benoeming van commissies 
stemopneming en controle classicale 
rekening. 
5. Herverkiezing leden van het classicaal 
bestuur: ds. Van Walsem, Dupper en Van 
Nooten. 
6. Benoeming van een commissie van 
stemopneming voor de verkiezing van 
secundi.  
7. Herverkiezing van secundi leden van het 
classicaal bestuur: ds. Meylink, De Ruiter; 
verkiezing: E. Langerak (oud-ouderling 

Oudewater) in plaats van Royaards (naar 
elders vertrokken). Allen aanvaarden hun 
benoeming. 
8. Goedkeuring van de classicale rekening. 
9. Bespreking van de wijzigingsvoorstellen 
van de synode betreffende: (1) het reglement 
op het hoger onderwijs in de godgeleerdheid, 
etc.: - het gemeentebestuur van Amsterdam 
heeft de synode per adres verzocht aan de 
universiteit ook hoogleraren aan te stellen 
die godsdienstonderwijs geven, dat de 
staatshoogleraren niet geven; voor 
kennisgeving aangenomen; onder het 
voorbehoud van een kleine wijziging stemt 
de vergadering in met de redactie van artikel 
l; - artikel 2: de vergadering vraagt zich af of 
in alle in het voorstel genoemde vakken van 
kerkelijke zijde onderwijs moet worden 
gegeven, omdat de staat dit al doet; de 
vergadering besluit toch haar instemming te 
betuigen; - artikel 4: de vergadering betuigt 
haar instemming: hoogleraren dienen ook 
predikant (d.i. praktisch gevormd) te zijn 
geweest; - artikel 5: de vergadering wenst 
redactie volgens de kerkelijke courant en dat 
het college van voordracht van kerkelijke 
hoogleraren gekozen wordt door de 
classicale vergadering; - artikel 16: de 
vergadering wil twee jaar 
godsdienstgeschiedenis verplicht gesteld 
zien voor toelating tot het kerkelijk examen; 
(2) het algemeen reglement inzake hoger 
onderwijs in godgeleerdheid; volgens de 
vergadering moet de classicale vergadering 
het college van voordracht benoemen, niet 
het provinciaal kerkbestuur; (3) het 
reglement op het godsdienstonderwijs, artikel 
13, 3e lid; akkoord; (4) het reglement op de 
vacatures, artikel 54; akkoord; (5) kleine 
veranderingen in diverse reglementen; 
akkoord. 
10. Bijzondere voorstellen: ds. Rovers vraagt 
de vergadering om de synode te verzoeken 
dat zij zodanige besluiten neemt, dat de vrije 
ontwikkeling van de verschillende richtingen 
in de kerk verzekerd wordt; spreker wenst 
voor de drie bestaande richtingen geen 
bindende formule; na discussie 
(samenvatting ingelast) besluit de 
vergadering om de synode het voorgestelde 
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verzoek te doen, zij het in gewijzigde vorm: 
bij "verschillende richtingen" is "thans 
aanwezige" gevoegd en het woord 
"verzekerd" is veranderd in "niet 
belemmerd". 
11. Het classicaal bestuur zegt de 
vergadering toe om in de volgende 
bijeenkomst een voorstel inzake de 
weduwenbeurs van de voormalige classis 
Gouda en Schoonhoven ter tafel te brengen. 
--- 28-06-1876 nr. 10.4  
12. Sluiting. 

26-6-1878 (blz. 606-613) 
1. Opening; aanwezig zijn 30 predikanten en 
29 ouderlingen. 
2. Goedkeuring van de notulen. 
3. Verslag van de werkzaamheden van het 
classicaal bestuur. 
4. Benoeming van commissies van 
stemopneming en controle van de classicale 
rekening. 
5. Herverkiezing lid van het provinciaal 
kerkbestuur ds. Ott; verkiezing lid van het 
provinciaal kerkbestuur M.H. Kluitman (oud-
ouderling Gouda); herverkiezing ds. 
Bijdendijk (praeses) en ds. Diehl (lid) van het 
classicaal bestuur; verkiezing ds. C.J. van 
Ketwich (in plaats van ds. J. Broedelet die 
emeritaat wenst te nemen) - assessor 
classicaal bestuur; ds. Van Amerom (Gouda) 
- lid van het classicaal bestuur (in plaats van 
ds. Van Ketwich). 
6. Benoeming van een commissie van 
stemopneming voor de verkiezing van 
secundi. Verkiezing van een secundus lid 
van het provinciaal kerkbestuur: ds. J.C. 
Diehl; verkiezing secundus ouderling 
provinciaal kerkbestuur S.E. van Nooten; 
herverkiezing: ds. M. van Loon - secundus 
praeses classicaal bestuur; ds. Morrees en 
ds. Van Beuningen - secundus leden 
classicaal bestuur; verkiezing ds. A. van de 
Water - secundus assessor classicaal 
bestuur; C. Knaap - classicaal ouderling in 
plaats van M.H. Kluitman. 
7. Allen aanvaarden hun benoeming. Knaap 
heeft naderhand bericht gezonden 
zijn.benoeming niet aan te nemen. 
8. De classicale rekening wordt 

goedgekeurd. 
9. Bespreking van wijzigingsvoorstellen 
betreffende: (1) Reglement op het examen 
tot evangeliebediening; er gaan stemmen op 
voor vrije studie, hetgeen is gepropageerd in 
een brochure van de hand van dr. Rutgers; 
de studenten staat het vrij de colleges van de 
kerkelijke hoogleraren niet bij te wonen; de 
meerderheid van de leden is daar echter 
geen voorstander van en dat zal aan de 
synode worden meegedeeld. (2) Enkele 
reglementen met bovengenoemd reglement 
in verband staande; akkoord. (3) Algemeen 
reglement artikel 8 en 38 (kleinigheid); 
akkoord. (4) Reglement op het 
godsdienstonderwijs; de vergadering spreekt 
uit dat de zogenoemde bevestigingsvragen 
niet mogen komen te vervallen; in artikel 39 
stelt de synode nieuwe vragen voor; na een 
pittige discussie (samenvatting ingelast) 
besluit de vergadering aan de synode mede 
te delen dat zij er niet mee in kan stemmen. 
(5) Reglement op de kosten van het bestuur 
van de Nederlandse Hervormde kerk; 
akkoord. (6) Reglement op het fonds tot 
verbetering van de schraalste 
predikantstractementen en op dat voor 
noodlijdende kerken en personen; akkoord. 
10. De scriba stelt namens het classicaal 
bestuur voor de beurs voor alle leden van de 
classis Gouda weer open te stellen, een 
nieuw reglement op te stellen, een quaestor 
en andere bestuurders te benoemen; de 
vergadering stemt hiermee in beginsel in en 
benoemt de scriba (ds. U.J.W. Roldanus) tot 
quaestor. Verdere behandeling van deze 
zaak wordt aan het classicaal bestuur 
opgedragen. --- 27-06-1877 nr. 11  
11. Voorstel om de synode te verzoeken om 
voortaan geen besluiten te nemen die vrije 
ontwikkeling van de verschillende stromingen 
in de Nederlandse Hervormde kerk in de weg 
staan; enigszins geamendeerd aangenomen. 
12. Sluiting. 

25-06-1879 (blz. 613-623) 
1. Opening; aanwezig zijn 34 predikanten en 
40 ouderlingen. 
2. Goedkeuring van de notulen. 
3. Verslag van de werkzaamheden van het 
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classicaal bestuur. 
4. Benoeming van commissies 
stemopneming en controle classicale 
rekening. 
5. Herverkiezing: ds. U.J.W.Roldanus - 
scriba classicaal bestuur (na hem had de 
meeste stemmen ds. Kuipéri, predikant te 
Sluipwijk); ds. Haverkamp Begemann en C. 
Knaap - lid van het classicaal bestuur. 
6. Benoeming van een commissie van 
stemopneming voor de verkiezing van 
secundi. Herverkiezing: ds. Haverkamp 
begemann - secundus scriba classicaal 
bestuur; ds. Luttenberg - secundus lid van 
het classicaal bestuur (voor Haverkamp 
Begemann); verkiezing: ds. F. Hoog - 
secundus praeses classicaal bestuur; ds. 
Swaan - secundus lid van het classicaal 
bestuur (voor Van de Water); C.D. Grijns - 
secundus lid van het classicaal bestuur (voor 
Knaap). 
7. Allen aanvaarden hun benoeming. 
8. Bespreking van wijzigingsvoorstellen 
betreffende: (1) reglement voor de classicale 
en provinciale weduwenbeurzen; daar het de 
vergadering, ondanks een historische 
verhandeling van ds. Janssen, niet duidelijk 
is wat er onder het woord "voormalig" 
("weduwenbeurs van de voormalige classis 
Gouda en Schoonhoven") in artikel l moet 
worden verstaan, kan zij zich niet met de 
inhoud van dit reglement verenigen; (2) 
reglement op de uitoefening van de rechten 
van de minderheden in de gemeenten van 
de Nederlandse Hervormde kerk; er gaan 
stemmen op om geen enkele minderheid in 
de Nederlandse Hervormde 
kerkgemeenschap te erkennen en dus het 
gehele reglement te verwerpen; anderzijds 
wordt opgemerkt dat een kerkgenootschap in 
ontwikkeling minderheden insluit en dat de 
leer niet in het geding is; na discussie 
(samenvatting ingelast) besluit de 
vergadering met krappe meerderheid van 
stemmen de synode te verzoeken dit 
reglement geen kracht van wet te geven; (3) 
reglement op het examen; de vergadering 
stemt niet in met een voorbereidend examen 
dat zou moeten worden afgenomen door 
kerkelijke hoogleraren, want: 1. dit examen 

wordt door slechts twee examinatoren 
afgenomen; 2. dit examen staat bijna gelijk 
aan het examen dat naderhand door het 
provinciaal kerkbestuur wordt afgenomen; (3) 
in Amsterdam zijn geen kerkelijke 
hoogleraren, met als gevolg dat de studenten 
dan in moeilijkheden komen; (4) reglement 
op het godsdienstonderwijs, artikel 38; de 
aanstaande lidmaten hebben de vrijheid 
aangenomen te worden door een predikant 
naar keuze; akkoord; (5) reglement op het 
godsdienstonderwijs; bevestiging van 
lidmaten vindt plaats in daartoe bepaalde 
godsdienstoefening waarbij hun zekere 
vragen worden gesteld of zo het heet 
"soortgelijke"; de vergadering neemt met dit 
laatste woord geen genoegen en stemt niet 
in met het wijzigingsvoorstel; (6) (5) 
reglement op de vacatures; akkoord; (7) (6) 
reglement algemeen weduwenbeurs; 
akkoord; (8) (7) reglement op de 
kerkvisitatie, artikel 12; akkoord. 
9. Bijzondere voorstellen: (1) ds. Schuller 
stelt voor om de synode te verzoeken in het 
reglement voor de kerkeraden de bepaling 
op te nemen dat zij die in de drankhandel 
hun brood verdienen niet in de kerkeraden 
mogen worden opgenomen; de vergadering 
neemt dit voorstel over; (2) (zie 28-6-1876, 
nr. 9.2) ds. Schuller stelt voor om de synode 
te verzoeken om langs wettelijke weg artikel 
36 van het reglement op het 
godsdienstonderwijs zijn oude vorm te 
hergeven, omdat het in de huidige vorm de 
ouderlingen op beledigende wijze het 
stilzwijgen oplegt en het reeds tot veel 
moeilijkheden heeft geleid; na discussie 
(samenvatting ingelast, "is de huidige vorm 
wettelijk tot stand gekomen?") neemt de 
vergadering het voorstel over. 
10. Sluiting, nadat ds. Janssen nogmaals is 
bedankt voor zijn verhandeling inzake de 
weduwenbeurs (zie boven nr. 8); het 
classicaal bestuur hoopt er zijn voordeel mee 
te kunnen doen. 

30-6-1880 (blz. 623-631) 
1. Opening; aanwezig zijn 36 predikanten en 
38 ouderlingen. 
2. Goedkeuring van de notulen. 
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3. Verslag van de werkzaamheden van het 
classicaal bestuur. 
4. Benoeming van commissies voor 
stemopneming en controle van de classicale 
rekening. 
5. Verkiezing tot lid van het classicaal 
bestuur: ds. Macpherson (in plaats van ds. 
Van Walsem), Fr. Middelkoop (in plaats van 
Van Nooten) en G. van der Zwalm (ouderling 
te Gouda) (in plaats van Dupper). 
6. Benoeming van een commissie van 
stemopneming voor de verkiezing van 
secundi. Verkiezing: ds. Kuiperi (Sluipwijk) - 
secundus van lid ds. Macpherson; 
Kuilenburg (ouderling te Schoonhoven) 
secundus van lid Middelkoop; Kamphuyzen - 
secundus van lid Van der Zwalm; ds. 
Schuller - secundus praeses (in plaats van 
ds. F. Hoog, naar elders vertrokken). 
7. Allen aanvaarden hun benoeming. 
8. Goedkeuring van de classicale rekening. 
9. Bespreking van wijzigingsvoorstellen in 
verband met reglementen: (1) reglement op 
het hoger onderwijs in de godgeleerdheid; 
ook aan de universiteit van Amsterdam zal 
aanvullend onderwijs in de theologie worden 
gegeven; bij sommige leden bestaat twijfel 
omtrent de intentie van de verandering; na 
discussie (samenvatting ingelast) algemene 
instemming; (2) reglement op het 
godsdienstonderwijs, artikel 38; oud-
ouderlingen kunnen worden uitgenodigd 
aanwezig te zijn bij de aanneming van 
lidmaten; woorden van afkeuring worden 
gesproken (samenvatting discussie ingelast); 
de vergadering stemt niet in met de 
voorgestelde verandering; artikel 38, alinea 
5; enkele leden menen dat de ouderlingen 
hun invloed verliezen en het 
geloofsonderzoek der aan te nemen lidmaten 
te beperkt wordt; de vergadering stemt niet in 
met de voorgestelde verandering; artikel 38, 
alinea 6; de predikant neemt namens de 
kerkenraad de lidmaten aan; men vraagt zich 
af of de formulering "namens de kerkenraad" 
betekenis heeft; akkoord met de verandering; 
de vergadering stemt niet in met de 
overgangsbepaling van de synode dat 
amnestie wordt verleend aan personen tegen 
wier aanneming in het verleden bezwaar 

bestond; (3) reglement voor de kerkeraden, 
artikel 14, alinea 7; reglement op de 
vacatures, artikel 5, alinea 3; reglement op 
het fonds tot verbetering van de schraalste 
predikantstractementen; (4) reglement op de 
kerspelvorming; de vergadering stemt niet in 
met het door de synode voorlopig 
aangenomen reglement; het kunstmatig 
scheppen van een kerkelijke band heeft 
averechtse uitwerking. 
10. Bijzondere voorstellen: (vgl. 25-06-1879 
nr. 9.l) Ds. Schuller stelt voor om de synode 
te verzoeken om in artikel 3 alinea 2 van het 
reglement op de kerkenraden de navolgende 
zinsnede op te nemen: "ouderlingen en 
diakenen behoren geen tegenstrevers" van 
kerkelijke verordeningen en geen fabrikanten 
of verkopers van sterke drank te zijn"; na 
discussie (samenvatting ingelast) stemt de 
vergadering met dit voorstel in. 
11. Sluiting. 


