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Van verschillende zijden aartgezocM, om iet$ 
. . 

te boek te &tellen aangaancle het leveii van de1i .. 

eersten, :nu· ontslapcn Leeraar der Ned. Ilervormde 

Kerk in. '1'ransvaal, zoo wordt het volgende aan 

de vele vrienden vaR Ds. VAN DER Hon aange

boden, a.ls een gedacAtenis aan den man, die ge

durende meer dan 28 jarer. het Evangelie in 

T ransvaal heeft verkondigd. 

v. w. 
Heidelberg, 24 October ISSI • 
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De N ederduitsch Hervormde Kerk in de Transvaal heeft 
een groot \·erlies geleden door het afa~erven van den Viel-

. Eerw. heer D. VAN DER RoPF, in leven predikant van de 
g"'meente Potchefstroom. Hij stierf in de pasiorie op den 
9den O~tober 18Sl, des namitl<lags ten vier ure, in den 
ouderdom van G7 jaur, l maand en 7 dagen. Reeds geruimen 
tijd was hij zoo verzwakt naur het lichaam, d:it hij zijn 
dienstwerk niet meer behoorlijk konde verrichten, hoewel 
hij nog tracbtte, acht dagen vo6r zijnen dood, het Avon<l
ma<>.l te bedienen, nog 63 jonge iieden tot lidmaten aan. 
genomen, en · in de 50 kinderen gedoopt had. Maar hij 
was niet in staat zijn arbeid te voltooien, de Iaatste 
kerkeraa.dsvergedering, 3 October-' kon hij niet mecr 
houden, ma:.r had zijne Ouderlingen en Dinkenen bijeeo
geroepen, om op den 17 October bij elkantler te komen, 
weinig denkende hoe hij dan reeds eenige dagen op }:et 
K erkhof zoude rusten. Ook was er niemand, d ie zijn 
einde zoo nabij achtte, hij zelve ook niet; op Vrijdag-, 
7 October kon hij zijn bed oiet meer verlateq. zijn spraak 
wns belemmerd, het was als of zijn bewustzijn niet geheel 
heider was ; zoo bleef het tot Z ondag middag, toen hij 
als in een sluimering viti, en des namiddags ten 4 ure, 
zachtjes en ongemerkt den geest gaf. A cht-en-twintig 
jaren en cenige maanden was hij in deze geweoten p redi-
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k:mt, <>cri:.t \'8:-J G(> ;?t>lit><>le Trans ~·aal, nndt>rhancl, t o Pn 

Pr meer !iu!p kwnm, \'on b •t d istrict Potl'hel'i-1room D aar · 
ii' h ij 11nn~PkomP11, ilanr is hij g_(·l'tor Hn, ~l'tronw tot in 
rlf'-n <loo<l. "\Vij wi ll .-.n l\a n zij ne nag~<lach tenis Pl'ne Per
\·(llh• !:11lde fMhren~Pn. Bij v.-kn ouit'r ml hij in lt>vt>n<li!{ 
~an<l<> nkrn h:;jn'n; hij i~ d\'n we_g '·an nll<> vlr!.'r-d1 ~>'
):!'<Hin , mnnr ln•Pft niet te wr.ge»f',. z;ell-'rfd, f'!I IPnvijl hij · 
h<'t loon <lPr ~C'frouwe diensd~nrdtt•·n ~·•m <le1f ll»er !wt:ft 
orit\·!IJIJ!Pn, z111lc>n wij hem uts onzt>n ,·oorgm;g<'f geoJen
kf'n, z;e11t!e M nilkomst z ijn~l' wantl eling. 

Om we-l It> knnnPn h1>i;r ijpt>n, wat de vn·d i<>ni>li'n wort>ri 
'·nn clen m·erlt>rlf'n pr(>d ikan!, ~n l"i<\t <l<" n.-•ll'11 is -.-irn d .. n 
l mitPlll!f'\\'Qlll'!I <'<'rl>tt•d , w aarrnrile zijn nnnm door 1!~ 
lf'<!<'n dn Ned. l!€'r\'orw!c Kt>rk wurdt gc uot•mtl , is ht't 

roo<li~ ons tp n'r;Jlaa!H'n in dl'n tijd, torn de Tran~rnn! 
no~ ~lt>chls kortrn tijrl h~w•)trnd Wui; C'l'n d,•r ti;:rn l jan·11 
g1>lrd<>n. !fol . lnnd was toen \\'Ol'~ t, de ~emrt~n~rlmp mrt 
11r,huri~t> koh111 icn 7.f'"r hPprrk t. di- inwonf' rs wor:-t,•li>nrle 
111f't g••\·al't>et •·lln 11!kt l•·i n;1r<l om C"t'!i h f'W()1>11li::ior ph·kje 
I>' "rlunt!f'n, hin r11 ,)par t'(.>n 1•as aai:i :s('l!.'Uil c!orpj<>, PPn 

k h~iu g-l'tul men:wlwn o>t-r N .' n onmetl'lijkt• opp1•n lakte 
,:,.r::trooid, <lt> w;~1'n 1)nY1·il ii.r ticior wihi f' di1•rC'n, r lk 
oogl'nhl ik t><'n Mrijd ri11• t ~·ij Anii igc Ko P.1•rst:unmcn. De 
E mlgranlfn , \' an 11it I\at a l t>n den V riji:taa t 1ich hier 
1~Pcll>r:rt• l:>:>11de, ,,·:~n·n, zooals a lgemef'n hrk Pnd en f>rk(•nd 
i;:, t>t•n ~011 .. di<>n~ti~ ~o!k, prij~ ~tellf•n<l;> op r)t>"\ ·f> rkPn
<li~i n.:i \'i1il Gods ' Voord, e n zi>er ~~stdd op dt> h •lioorlij ke 
Trwdi l•11ing d t>r lwil ig~ Sacr;:mt>nir-n. l\'1.-t 'lt>n B;jbf>l cm
dt>r Mn ::rm, mr t ei-n at11?$tntiE" ,·~n li<lmnat~Mmp rlPr Nt><l. 
JJ nn1rmde J\t'rk in lit>t hnit {roor l ~4:~ wist m"n \·au 
l?~en an<l<'re <!an cle N ~d. H (>rt·ornid!" K~rk in Z 11id-z'\ frika ), 

. liad_den zij, met bet ferl io ~m van <le Kaapkolonie~ ca~: den 



-5-

:ergeerfJen zin rnn gousdieustighei<l medegenomen, <lie 
en ~mad1:cnd <lt.>rld uitzieu naar <le le\'ende _'vcrkon<ligi11g 
a11 Got.ls woord, en <le Wtmsch <leed gebo:-en worJeu oiu 

~en c1g .. m Her<lcr ea Le~rai;r in hun midden t~ mogen 
b,•;i.i.iten. Z oo n~t eu clao kwamen wd eens predikant.en . 
1it>;' Kuupi-o!onie lnm ceu lK•zot•k brci:gen, m::iar het bl;;d' : 
Lij cen b.:wek, niemanJ v.:iel<lc zich uaugegord om zkh . 
1111•\tcrwoun hier te konHm vestigeu. En het i~ ;;a11<l0enlijk, 
om cle ~ erltalen der •·ourtrekkers le hooreu, hoe zij hum·.,· 
k!nd<'ren zagen gr0ot wor<l ..:.>n, zouJ~r g~duupt ta zij1>, 
!111c men rnlkhnlze11<l 11 i t~ag n;iar e<rn gele~e-u!iei<l om zo11<!11 
t'a d od 1tt>nm als.lidmuteo <le r Kerk tt• <loen aanneme.1, om 
l1E't A ... ondma.;l k ku1rnt•t1 i: t-ni~kn enz. enz., t•ri >ntnueer 

dnn de hckei:darnkiag ro1i<l~in~, <lat eeu uf meer pre<li. 
kanteu de verschillenl!c gPrneeateu zouden be20cken, li vl! 
lwt ~anschc Lud ia rep en l'~)tc>f wa:s, en til!e:s wcrd a llil· 

gt>weml om <le hoo~e ingeuonwn!wiu tc betni:;en met hi:t 
\'Un1Te1·ht, om wcdcrom t'\!t\ ~t:;'1>rdcn<l I .1·l'r:.tf!r t<J mo:.;~· 11 
:.un,.c ho11wl!11. l':~n n 1l k 1.bt Z<hJlll:'L<l prijs :.tel<l!! op den 
op>J11Larcn t>eredienst, moe;,t wcl allc miJdcl~r: annwenden, 
um c~u ei~en Henl,•r t:~ hekorn;?n. 1\lcn k\upt~ :inn cl.: 
(!t:11r van de K•1ap.;drn Kerl>, en 11mN .. 'ktt: Olli hulp. 1 lc!. 
wa.s le \lc rgt>et's; wij wiUen niet de r~Jencn ~aan ont!eden, 
wa;irom men weigerue aan een <lri n~ende bede gehoor te 
g··~·eu. In elk. geval, er kwam geen huip. To~n weo.J<lc . 
me11 ·.i::ich uaar H olland, waar <lezelfJe ~ed. HervormJe 
Kerk was. met dem:elfJcn l>ijhel, dezelf J e beJiening der 
~ .. cramenten, deze!Jue taal, J"'zelf(!e fo rmulieren...- E n zoo 
kwam d a11 ook <l~ uituoodigiug tot Ds. v f.~ DER H OFF , 

<lt-stijdti Candiduat tot cle lleilige Dienst bij een der Pro
,·inciiile Kerkbesturen. Hij g•wo<.>lde zich aangegrepen 
door de voorstelting vim d<::n geestelijken nood, waari11 <le. 
iciwoner• var. de Transvaal verkeerdeu. En1 wnd~r i ich 
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lang te be<lcnken, gaf hij gehoor aan de d ringende stem 
van i!j1·1e stam- en geloofsgenooten, narn sfscheid van zijn 
vaderland en vnn al zijne nienden, om ze nooit weer te 
zien, en be5af zich tnet vrou \"t. en kinderen op reis naar de 
Knap, een re:s die 23 jaai ge!eden heel wat anders be
teekende <lan nu, toen men nrplicht was van logge zeil
vaat Luigen gcbruik te maken in plaats van c!e snellP., 
geriefol !jk ingerichte stoombooten van teger.woordig, die 
het reizcn tot cen gen0ege:n rr;aken. 

Jn het begin van N ovember 1852 kwam D s. VAN DE& 

Ho:r:F te K.aapstad, WNd er hartelijk en gastvrij ontvangen 
en genoot er vecl vriendschap en hulp. Kort daarna werd 
hij gelegi timeer<i en cluo beroepb::.ar gesteid voor eenige 
gemeente, behoore11<le aan ·de Ned. Gereformeerde Kerk 
in Zuid-Afriku. Van een en andf:'r gaf hij zoo spcedig 
mogclijk kennis a:m de hier bestaan<le Kerkeraden en aan 
<le O\·erheid, met name nan wijlen J en Kommandnnt 
Generaal ANDRIES Pn.ETORIUS. De briefwisseli1;g van uit 
de Kaapstad naar hie:- en terug ging to.:n niet zoo snel els 
nu; het duur<le uijna 3 mna mlen cc r hij ecnig anlwoorc.l 
krceg, maar dat ant-woord was g unstig. Men zou naar 
Natal a fzen<len zooveel wagen& als hij noodig had, en men 
zag met het grootste ve rinngen zijne komst tc gemoet. 
Eerst in l<'ebruari H%3 kwnm hij te Durban, Natal, aaa 
en reeds bij zijne nankomi;t gaf !iij ecn bewijs, dat het hem 
ernst "as met zijn ~oomemen, om zijn tiju en kracbt ten 
heh:>eYe zijncr Transvaalsche broeders te besteden. Te 
Durban, nnmelijk aangekomen, on t\'ing hij eene depl!tatie 
uit New-Germany, een rolkpla nting in Natal, bestaande uit 
een twaalftal heeren, die hem dringend uitnoodigden om 
bun lee ronr t :! warden tegen cen aanzicnlijk solari1:1 met 
vrijc woning en an<lera voordeelen, hun verzoek daare11-

,. 

' 
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boven nog aandringende -door hem mede te d-eelen, dat hij 
in New-Germany veel goe<lkoope:- en aangennmer ~on 
leven dan in de Transvaal; <lat hij bij hen zeke~ was van · 
zijn salaris en L"\ de Trans\·a:..l niet, dat hem daar alkrlei 
moeilijkheden tot i elfs levensgevaar te wachten stonden eni:. 
~nz. Efl tot eer van Ds. V.!N DER ROFF moet wo:-den gezcgd, 
<lat dit alies niets hielp; hoe uitlokkend bet aanbod ook · 
was en hoe af gr:jselijk <le toestand in de Trans•aal 
werd afgeschilderd, hij had zijn brt op de Transvaal· 
gezet en hij brandde letter!ijk van verlangen om daar reeds 
te zijn. Te Potchefstroo~ kwatn hij aan in 't holle van 
<len nacht, onder een bittere koude, en er was r:oo goed 
als niets gereed voor zijne cankomst. 

Wat nu verder hiei" omtrent de aankomst te Potchef
stroom en eerste lotgevallen vermeld worJt, is getrokken 
uit de rede, doer Ds. VA..~ DER H OFF uitgesproken bij gele-. 
genheid van de herdenking zijner 25 jarige Evangeliedienst 
bier te llrnde, en gehouden op 28 Mei 1878. Het vol
gende is woordelijk overgenomen: " H et lmis, dat men ons 
ter woning annwees, was voor ons onbewoonbaar, en wij 
wilden er onten intrek niet in nemen ; weldra echtel· 
kregen wij eene andere en betere woning, maar aHes was 
ens hier zoo ongewoon en vreemd, dat het ons zw:::ar en 
tnot>ilijk \·iel om a::in onzen n!euwen toestand te gewennen. 
I k preekte reeds des Zondags in <le kerk e!l doopte een 
kind van den heer DANIEL T.U.J'AARD, het eerste wat ik b ier 
in 't land doopte. 's Maandags daarop hield ik al katechi
satie en dag voor <lag kreeg ik bczcekers, die ik te woord 
moee;t staan. Onder de laatsten was er vooral een, die mij 
<le wonderlijkste vragen deed. O nder ander<?, ~elk teeken 
Kain aan zijn hoofd bad gedragen, en waar ven daan de 
frouwen in ' t land van Noth eekomen waren; wat de 

e >±i trl 

' 
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.I 
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t'igenlijke beteeke11is was van den uppel, dien Eva gc>geten 
l1u<l ; of hct <lui zendjarig rijk al voorliij was of nog komE-n 
rnoest enz. cnz. Eo dat alies moest ik beantwoorden, ik, 
<lie nooit on~r zulkc vragen had nagcdacht, en hct zal dus 
Hil•ni:mcl Yerwonciere11 Olis ik ZL'g, <lat ik in die soort van 
katecli isatie er gewoos:!ijk het sl\!chtste afkwam, om recle 
men wij of niet gcloof<lc uf' uiet begreep. Dat al le.., was 
cchtt•r uiets in vergelij king ,·an hetgeen mij toen reeds 
haven liet hoofJ zwccfde. Er was al seclert geru imen tijd 

· 1•en gemompel in lll't <lurp, <lat ik een Hunwin was. Een 
lfomcin, <lut wa:s in <lie"<lu;;cn ccn ern~ti;;e besdrnl<li:,;i11~ 
l"L>ur ec11 pn·dikant, l·rger nog v:el! icht dan <lie beschul
cliging van libcraul, <lie in iateren tij<l opkwam. l\let ct>n 
H omcin toch be<loclde men, als men ma een iecraar zoo 
~prak, ieman<l di\! ccn zcn<lcling was van dea Paus \·a11 
Home, en <le Kerk l:icr · Hoomsc!1 wil<le make11. \Velk 
t'en gnmcl ! i k k 11·arn N:litcr spoedig te wet en wat aau
leicliug tot <lie Ul!scl1uluiging ha<l gt>ge1'en. lk had te Lady
smith ee11 prel•kbcurl wuart;enomt>n YOor Os. VAN VELDE.N'. 

l\"lijn tckst was hct bckc:i<le w0or<l: ' Zoo wie <lcn wil dueu 
,·an mij11e11 Y a<ler, tl i~· in de Hem el en is, die zijn mijne brce
clers en :wster:s.' N u hat! ik in de toepassi11g nm mij 11 preek op 
<lat clucll van <lcn wil Jes lie1m•lsrhen Vaders_ nog al sterk auu
ged! .ongen en bowcerJ <lat in <la t doen het onbetwistL:.re kcn
merk te viw:!eu was v:in clc ware broeclcr:>cn zust~rsvan J<':.rns. 
Daarop was <le aan mL•rk ing gema.:kt, oat :ii niet gespr.:>ken 
hud rnn liet gdoot' i11 J e:-:t:s, nodi ran zij!l verzoeni:igs<loou 
cnz., da t ik a!leen maa r had aangec!rongc1: op gocde 
werken l'n al zoo ci~cn H~rdie1:ste tot grondslag n~:i ~men

~chen zaligheiJ had ge!eg<l, en Jat alle~, ~oo beweerde 
men, ".\''1S Homeinsche leer. n~eed\"oerig hcb ik aan dezen en 
genen, <lie mij over die beschultliging kwa~'"Uausprek\!11, . 
uitccngczet wat Hoomsch eu zmrer Gereforn1ct:r<l WU!:> op 

• . ..-...:: ... •. ----- • .-., ... ..,-•. - .. --~""1"l'!,:· ... • 
..,..__, .. _...- . t • ., ... .. ........... ~o... .... __ -~ 
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dat punt, hct gcen ik hier nu niet herhalen kan ; alleen clit, 
dat ik steeds d:;arb:j aa1~merkte, dut ik voor mij on:•rtui:.=·l 
wui; in <len geest vaa J ezns gespruken le hebben, t•!i w.-1 
in <lien g-cest, ;t.ls hem z elf bezicid h:!d tocn h:j <lie wour
den sprak, en dut mijue beschul<ligers, al:a zij du:-t'Je1;, 
lierer Jezus zclvcn mocsten beschuldigen, want d<?. t ik 
slechts zijue woorden hcrhaald en it: zijn geest ui teen;!ezet 
had. Op deze en <lergclij ke m:rnier \'o'ist ik dat geµraat 
orer mij 11 Ro:nei11sci1ap· 11og al spo'-'<lig te;;en te i.tuan, :.::u•> . . 
<lat me:i er langzamerhan<l bij1:a o.!n h.ter in ht:t :;rh.:d 
11iet meer van hoorJe. I-let was mij cd1tel' alle;; belli.llve 
ua:igenaam, om zoo iets, en <lat :.:on kurt na mijue aa11 -

komst alhier, te mot·tt.>11 o:;den i11<le11. Duch bh!r lieb ik 
on<l l:' rvo11<l;;n, <lat l.<.:t U ;> g maar cen li<>gi11::.t:l \\'i!S d ,•r 
11mu;·ten <lie mij le w.,chtc:i st011<lt•11, t>ea ;;u:i1berl! p;u l~·cy 

\·au de diageu, die uog kou.ieu zuu<lt:11!' 

Tol zoo \·er uit <le iee;,trcJe. 

Een <le;· bcschuhliginge11, Jie D-;. Y,\X vtm lfoFF swa:· ht·t 
houl't.i gcworp::n \n.•r<l, t:.'11 waur 0:1der isij \ cd g eic.lcu 
heef'l , is gc1rcc.-;t Jat liij <le uvrzauk \\'a::. Hill Je ::.cheidiu;; 
tussche:i <le Tran!>\'aul,.,c!w l'll Kaap~d 1e Kt•rk, l'll lid is 111: 

<le tijJ 0111 Jic b1?,.;;lnd.!i;;i1:i; ·. 1i.ir g"cd \' Ult den 0H•rh~d(•11 
predik a.11t \\'cg te uei:1cn. T 1i t1 : Ds. \'.\~ DER H.uFF 110g 

sleclits :-orte:i tijtl te l\;tchd~~room 1\·o.;11;;.1·l1ti~ \ \Us, ~ree !.;' 
hij ee1; be:.::oek n1n den K(;mma nJ;:nt-G1·11ernal, >fij l ... 11 
den heer A:.\D~UES PP.E'i'O!~IcS, <lie toeu, Z•\·ak 11:.iur i:et 
lichaum,, <lie n:is on<leruum om de11 pas ua11;;.,kua1e11 

pre<likuut te \"Cf\\'elko11:e11, en h<.>r:1 met rn:lJ ~u J ;:rn<l bij 
te staa11. Onder !:ct l,espr..:keu va11 n•r,-d 1t!i.lt•1w b.! lu11grijk .. 
on<lerwerpcn gaf Je Geueruc.l te kt• 1111~n , J1.1t iid zij1l 
\Vensch was t:u \·an n?bu w..:l ht!m, ot!l i11 Ul.!l kt!rh.dij .. t: 

... 
~...:..-~--, .... --.... -12R:.:i:l;Ji .......... ~c; ...... ----.. - ·-~ _ ___ ,..,. ___ _ 
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af gescheiden te zij n Tan de kerk der Kanpkolonie. Vele 
en velerlei redenen werdcn nsngevoerd om het wensche1ijke 
daarvan te bet0ogen1 voornamelijk om dat men bevreesd 
was voor de gelijkstclling, en ook om dat men zich de 
bedreiging herinnerde vaa " het geestelijke zwaard," 
wnarvnn Sir HARRY SMITII had gesproken. De predikimt 
v AN DER Ro FF evenwel ge-:oelde '.Lich teleurgesteld in zijr.e 
e iger.e ·verwachtingen door de kennisgeving van dezen 
wensch , omdat hij z.ich lijdens zijn verblijf te Kaapstad, i~ 
\·erbindtenis had gesteld rr.et Ds. A. MURRAY Jr., toen pre
dikant te Bloe1!1fontein, en met hem had afgesprbken, dat 
er bcricht zou gezonden warden naar Bloemfontein, zoodra 
de zaken zoo ver geregeld waren, dat de bevest!ging van 
Ds. VAN DER HOFF als Leernar zou kunnen plaats hebben. 
Petsoonlijk was Ds. VAN DER HOFF ten gunste eener ver~ 
<>euigin~ met· de Kaapsche kerk, voorul ook om het bezit 
<ler kerkelijke voorrechten, die daaraan verbonden waren. 
1\laar het algt>mecl'i nitged;ukte verlangt-o van mannen van 
i1H·IJerl, vnn ht·t grootste deel des volks, had een geheel 
andere srrekking, en na rijp beraad, met opoffering van 
eigen ge:voelcn , kwam men overccn de gemeenten van 
de Trausv!Ull le verzame:cn op eene groote bijeenkom~t 
te Hwsteuburg, dau het gevoden der meerderheid te verne
tllt'll, ~n dieuoveree11k-0msti)! le handelen. En zoo ge. 
M·liie,lde het. D e za1uenkomst had plants, de zaa.k werd 
rij pdijk otcrwogcn en breedvoerig besproken, en het 
~~volg wus dat er wer<l vastgestefd om den predikant VAN 

m:r. lion, buiten de Synode om, als Herder en ~raar te 
b .. rcs1 ige11. l:i liet bijzijn van een ontelbara scbure had die 
plechiiglwiu <lt-r i.>evestiging plaats, en wel door den ouder
li11g W oLliARANS. Ds. VAN DEn.!IoFF schikt'ezich naar de 
2 00 stcrk uit~esprokt>n be,geertc, en heeft zich daardoor 
.-eel 1iadeel eu velerlei on;;aogenaamheden op den hals ge-



-11-

he.ald. Hij kon nu niet deelen in de voorrechten, <lie er 
voor een lee?'aar aan het lidmaatscl1ap van de Ks.apsche 
Synode verbonden wuren, en de kerkelijke scheuring, die 
door het opvolgen van dicn r aad en naderhand doer bij
kou::ende oorzaken albier on ts ta an is, heef t ~em veel ver
volging bezorgd en \·eel verdriet gekost. Zelfs jaren 
later, in het j aar 1872, toen de predike.nten DU PLESSIS en 
STr>YTLER door de Kanpscha Synode afgevaard igd waren 
nanr de Transv;;nl , om de oorzabr. der kerkelijke scheuring 
te onderzoeken, werd die oude zaak weder opgewarmu, 
menr toen ook, voor goed en voor altijd, bes\issend uit· 
gemnakt. Niet Ds. VAN DE!:t HOFF, maar het volk is oorzaak 
van d e afrcheidir.g der Kaapsche ~ynode. Hierbij moet 
nog wo:-den herinnerd, dat er daarna een Volksraad te 
Potchefst~com werd bijeengeroeprn, zijnde in l.et laatst van 
1853, weik lidiaam a!les wat te Rusteuburg besloten en 
gedaan wi:s, goedkeur<le eu bekrachtigde. 

Na dien tijd ging Ds. VAN DE:t H OFP reizen, om orde in 
den kerkelijken toest:ind ta brengen, ke11nis te maken ·met 
de verschillende gemeenlen, en te voorzien in dtn zuo dieµ 
gevo~lden geestelijken nood. Op een dezer reizen kwnm 
bij in aanraki~g met een landgenoot, die zich niet 011tz1q 
om de hatelijkstc Lescl1uldigingcn tegen dt?u ro11dgaa11Je11 
Leeraar in tc breng1m. Als bij<lrage tot de kt>:a1is \'B il <le 
zedeo Van dien tijd client gemeld, Oat u ie lasteraar \"OOr de 
bevoegde magten heefi. tcrecht ~c>st<ian, en o..-er hem het 
vonnis der ..-erbannin,g uit:;esproke11 en rnbokkw1 werd. 
Vraagt men, aan welke versc!1rikkelijke 111isdaad hij zich 
dan had schuldig gemaakt, dar. w0.rdt er geuntwoor<l : hij 
had uitgestrooid dat Ds. VAN Dr:R Hon' ~en ~eordt.>1111 
Leeraar was, een in de oogen dcr genictml~ vr~e:;~ l ijke 

~schuldiging. Toen dan ook doordocu111~11ten de onwaw:· 

t 
; 

j 
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l:t>i <1 va n die bcsc1mltl iging was bewezen, wenl de :.ware 
s trat' l'an \:~,rbanili;1g a ls buetc voor het misdrij r" gL>eischt. 
E n 'in el k gc\•a!, ziet men, dat het pad \'an Ds. VAN DER · 

l foFF in Jeze gewesten ongemakkeiijk werd gemaakt doot 
h..:t stl.!ken van vele <lournen. Tuch bleef hij , was werk
z..:am, en <le ge111eente w;:.:.rdeert dat. 

K,1rt na de g,•bc.>nrten i~sen, zoo eve n vE>r liaaid, was er 
t•1· n kl,• ine pa rtij onteHedt.>ueu, die tvch lwt gezag der 
K;iap -;che Sy11ode wilde erken11e11, e11 daariu 11iet kun
Ll..'11dc :. lu!{c11 , vonude zij een atgescheiclene g emee11te, be
k,•11<1 ori clt>r clc>u 11aa m \·an I·b rtebeestfonleiu. Tut recht 
\t'f,.,1:J11d l'U!l Je L te rl'. ~et)t' 1rtt'11issc11 is het noodig, uit 
a!les in iiPt on!;! te \wud;,•n. · ::3poe<lig na <le uuukvm:; t \"Ull 

0 ::>. \'A~ Dt:lt UurP i e P0tch<'fs~100111 ;: ijn <le eei·ste zadeu •h·r 
;,,•rke tij kc H·r<ll-'ddh t'id r~eJs 11ilgl•struoiJ, d e ::.::heuring 

\\'cnl IL• \\' ~'':! ~t>hracht <l\lor h~t op rnl::: ~ n ..- au den raad \>an 
<il •11 K o.11ru:: ,;d.i111-Gc.ll:'ruat t> L~Kro ~'ru s, wer<l ;;rooter d0or 
(Jc. b -ter i" :O:<'ll 1·a11 wclu<'ke11<lc pcn.oa .. ~n, nam tot: in uitgc
J,,. .. idlwid c•11 1•11:va11g duo1· de uprid1t i11:..; ccncr gemecntc te · 
I lurtcl.J<:estfu n !l•i11, l'll krce.!; eiuJelijk haar rnlle bes!ag · 

duvr u1_1Jd,,d:ciJe11c L ecr.iars, die 1·an elders Lier in
k\\'a:z1e11 . 

E (•t.e;ik...:l woordj~ 11u O\"?I" \wt W'lodj~' Hervormcl,' waar-

1·a;1 w1k " " u stt-'L'n werd gem;;1ukt om er den predikant VAN 

l>Elt U on· :ni>Je te \\'l;'rpt-11. En er zou ia het gd1eel qj_et vaa 

dt· Zi! :.: •• ak g-•·,.prnk ... •11 wo:·dl'u, ware het nid, <lat wij het nan 
d,· 11agt'1hd1t1·11 i:. 1 au Jien prt-'d ikanl \·er:>chul<l igd zijn, hem : 
1 illl ee11 i~··11 b!a<.1111 te .i11d1ell~1 1 , <lie onverJilNld op hern 
ru,.r. D.: zaak i:; liut1gs t l'~11 voud i.:;. 

Tut·11 men l..iczi~ \ms om een Grondwet op te stellen ten 
L,·hut.: \\! ~all <le Zuid-Afril.uansche Republiek, gaf de 
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O\'erheid lest, om zoo\"eel mogelijk het gebruik Yan 
rreemcle. rnn ba;;faar<l woorden te \'ermijden en zidL 
\'an zuiver Holl:rndsche uitclrukkin.gen te be<lienen. Tut>n 
de vervaardiger nu de artikelen van kerk en staat 
uehandelde, waarbij bepaald moest wor<len, wat de naam, 
"an de Staatsk t>rk zijn zou, g: i>bruikte hij het zuiver Hol
l:rnd~che woord : " :--:ederduitsch Hervurmd," zoo als ook 
op het ti telL!ad ,·an onze Bijbels en Psalm- en Gezan~
boeken te lezen staat. De Vo!ksraad bekrachti~<le dien 
11aam. ~a \·erloop van ecnigcn tijd waren de pre<likanten 
Y. D. HOFF en S:mTs bezig om een wet op le stellen ,·oor het 
ht>:<tnu:· <lt>r kerk, en in C\·er"eenstemm!n~ met de Gro1•dwet, 
liiel dea zij zich aa:. de benaming "Ncderdnit~ch Ht>r
Yonnd," \\ clke naam ook gevo?Jd en wordt op het certificaat, 
'''darbij ecn Candidaat werd toegelaten door cenig Provin
ciaal Kerkbt>s!uur in Holland, en als beroepbaar erkend in 
ecnige gemeente <ler N ed. Herv. Kerk, en wclke naam ten 
m·erdorde te lewn wns op een tal rnn a:tcstati;:n, door <l~ 
oudc emi~rantPn uit <le Kaapkolonie m eclegclirucht. 1\IePr 
z11l len wij er niet rnn zrggen, enmmin als Y<lll de opricl1-
ting der-G ereformee:-de e.1 cer Ned. Geref. kerk liier ~e 

lar.dE>. 011s eenig doe! was omtrent den persoon vnn Ds. 
\"AN DER TI0n· liet een en ar:dcr le hock te btelk':i, O\' Prtni~<l 
zijnde <lat :rnlks aan velen :~ijner nien<lcn aan~ennnm zijn 
zal. Staatkur:dige verwik!.elingen, kerkelijke beroeringen 
znllen wij ter zij de laten ; rnoreP.rst is het geen a..:ngC'naarn 
onderwerp, ten andere beginnen de won.Jen, d ie da~r<loor 

in der tij<l gt>s~agen zijn, thans · zoo gocd :ils te gt>nP:r:en. 
Karaktcristiek is de :iitdrukking van Ds. vA~D::.::R}IoFF, dat 
<lie wonden, aan de He:-v. kerk tot>gt>hracht, linnr-wel sterk 
hebben <lorn b iof'df'n, maar zij 7.ijn s!ecbts ade.rlatir.gen 
gewt>.est, d ie haar \·olstrekt geen k\l'aad, maar veeleer goed 
gedaan hebben. 

*• 
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A.ls een bewijs hoe uitgestrekt zijn arbeidsveld wa .. 
diene, dat hij, in het begin van ziji1 predikantschap de ge· 
heele Transvaal voor zijne rekening had. Hij moest ge• 
meenten stichten, kerkeraden aanstellen, wetten en bepa· 
lingen muken. De getalien der door heru gedoopten1 aan
genomen en gelmwden zijn rnrbazend. 

Doer Ds. v D. HoFF zijn gedurende zijn verbl ijf in de 

T ransvaal: 13,720 kinderen gedoopt, 

6,114 jongalieden eangenomen, 

1,486 paren gehuwd. 

Toen hij het feest zijner 25 jarige ambtsbediening vier<le 
op 28 Mei 1878 (waarvan reeds melding is gema:i.kt), werd 
door de t1drijke schare, d ie opgel;;.omen was om zijne ft:est
rede te !10oren, getuigenis af3elegd. van de hooge achting, 

· wao.rin ziju dien5tw.:>rk werd gehouden: Die retle zelve 
was een waardig product van Ds. VAN DER HoFF. Schoene 
taa.l, schoone gedachten in grooten overvloed, ernst en 
luim afi;ewisseld. " V un w::iar komt gij " was zijn tek:.t. 
Zijn nntwooru was: lk kom van een lange reis, 25 jaren 
lang, en toen begon hij het ecn en ander van zijn weder. 
varcn te verhaien. !\let aandacht l uisterde men tot het 
ein<le toe. Het laatste gecleelte rnoral was aar.doen!ijk, 
toen hij wees op de vele rnorrcchtcn, d ie hem met de Herv. 
kerk waren ten dcel ge~·allen. 

Als mensch, in den cbgeEjksrhen o:ngang, had hij zij:le 
gebreken. Hij was kort gebo:iden, een kwaal die met de 
jare:i niet vernanuerde. l\iaar, zooals bijna. "algemeen g e." 
zegd wcrd, hij mocht cen foutje muken; hei·,yerd hem 
vergeven, hij is onzc ou<lste en eer~te ieeraar. IU' .. kerke
lijke verg~deringen z.i:.l hij worden gemist. Toen h1~'. nog 
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v"'-~~. :tracht was, hehben w1j meermalen gelegenheid ge
bad: zijn talent te bewonderen, in hat verdedigen eer.er 
iaak, zijn scherpe kritiek, z)jn gebntik maken van \·erschil
lende omsta;idigheden. Hij was een man van kennis, van 
verlichte gedachten. In de la;:tste j aren werd hij eangeta!lt 
door lichaamssmarten, die hem in zijn arbeid hinde1·den. 
De wensch werd ook hcrhealdelijk uitgesproken naar meer
dere hulp. En nu is hij hem1gegr.an. Niet te vergeef$ 
heeft hij geleefd. Eeo weduwe lar.t hij na, en twee zoons; 
in hetze:f<le je;ar van zijn fe~st, io 1878, had hij nog cle 
smart zijn eenigste dochter te vcriiezen. Aan den ancleren 
kant had hij nog bet geluk, zijn tweede vaderland voar zijn 
doo<?- bevrijd te zien van vreemde heerschappij. De lieGe
ren, door hem op de herwo:inen vrijheid gedicht, en op 
PAARDE:EP.AAL te worden gezongen, zijn bewijzeo :z:ijner 
vaderle.ndslief de. 

Z ijne naged~chtenis zal in '1ere blljven, zoo lang de 
Transvaal bestaat. 

V~ED:& ZIJ ZIJNEB. A.SSCRE ! 

.... 
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