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5 September 1845

the Hague, the Netherlands

In a letter of G. Groen van Prinsterer to Rev. Hendrik P. Scholte, Groen wrote about some
church matters.
In Dutch; transcription and summary by Nella Kennedy, April, 2002.
The original in the Archives of Central College, Pella, Iowa.
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Waarde Vriend en Broeder!
Volgens uitnodiging van v. der Brugghen gaat hiernevens zijne Circulaire aan U,
Vermeer [?], en mij. Bij nader inzien heeft hij mij verzocht u te berigten, met verzoek
om het ook aan U mede te deelen, wat mijn advies geweest is, alsmede dat de zaak
geenszins bij meerdelijkheid van stemmen zal worden beslist en dat hij het beter en
raadzamer acht en door niemand onzer over dit onderwerp door brieven of anderszin met
Hanes [Hanen?] worde gecorrespondeerd.
Mijne opinie is [?] stellig tegen geweest, omdat ik, zelfs daargelaten het oordeel van Sing
[?], wanneer ik H. naar het eigen getuigenis van v.d. Br. beoordeel, niet wenschen kan
voor een zoo gewigtige en moeijelijke betrekking iemand aangesteld te zien, .... Het
wordt slechts aan alle superioriteit van kundigheden of talenten, maar zelfs aan het, mijne
inziens, onontbeerlijke tact om met menschen en kinderen om te gaan ontbreekt.
Onze zamenkomst te Amsterdam is mij om den broederlijken toon regt aangenaam
geweest, en het zal reeds een zeer goed resultaat zijn, zoo hierdoor de lust om ter
bevordering van het Christelijk onderwijs werkzaam te zijn aangewakkerd is en zich
weldra in daden openbaart. Vermeer scheen zich te vleyen dat zulks te Amsterdam het
geval zou kunnen zijn.
De Heer zegene U en om alle personen
door ons de ervaring Zijnes genade aan ons
eigen hart te verleenen en
ons om de groote waarheden van het Evangelie.
Geloof mij steeds, Uw vriend en broeder,
Groen v. Prinsterer
's Hage, September 5, 1845
[translator's summary:] Gr. encloses a circular letter to Scholte, which came from v. der
Brugghen. The latter asks Gr. to tell Sch. about Gr.;s advice, that the matter shall not be
decided by plurality of votes, and not to speak or write abou it to Hanes [?]. Gr. seems
to doubt that, even discarding the judgment of Sing [?], that he is suitable for such a
difficult matter, not having superior skills or talents or tact.
He enjoyed the gathering in Amsterdam where a brotherly tone was present, and thought
the result may be more desire to promote Christian education, which will translate into
deed. Vermeer seemed to think that may be the case in Amsterdam

