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Overwegende, dat vóór alles de bepaling van de stembevoegdheid moest worden geregeld en, 

teneinde dit punt te doen beslissen, op den 19 Febr. 1880 is gestemd door hen, die volgens art. 2 van 

het Synodaal Algemeen Reglement voor het bestuur der kerk tot de leden der gemeente behoorden, in 

plaats van uitsluitend door meerderjarige manslidmaten. Overwegende, dat die stemming was 

onwettig, omdat bij art. 3 van zooeven genoemd Reglement als stemgerechtigden zijn aangewezen de 

meerderjarige manslidmaten en die bepaling van een voor het bestuur der kerk gelden reglement 

analogisch bij de regeling van het beheer der kerkelijke goederen had moeten zijn toegepast. 

Overwegende, dat evenwel die onwettigheid van de op den 19 Febr. 1880 gehouden stemming 

vervalt en in tegendeel die stemming wettig is, indien men met sommige schrijvers wil aannemen, dat 

men, om tot eene verbindende organisatie te geraken, het beginsel van art. 1669 B. W. kan navolgen 

en dus vóór alles het stemrecht kan laten bepalen door de leden der gemeente. Overwegende, wat 

betreft de bewering van den gedaagde, dat niet is gebleken, dat stembilletten aan alle leden de 

gemeente zijn uitgereikt, dat, zooals boven is overwogen, vóóraf door den kerkeraad eene lijst van 

alle stemgerechtigde leden der gemeente is opgemaakt, welke lijst, na voorafgegane afkondiging van 

den predikstoel, behoorlijk ter visie heeft gelegen, waarna, volgens het verbaal, stembilletten aan de 

huizen der belanghebbenden zijn bezorgd geworden. Overwegende, dat nu wel is waar niet is 

geconstateerd, dat werkelijk ten huize van alle belanghebbenden stembilletten zijn bezorgd 

geworden, doch zoodanige eisch een bijna onmogelijke eisch mag worden genoemd en in allen 

gevalle geen enkel bezwaar of reclame is ingebracht en de gedaagde veel minder heeft bewezen, dat 

zelfs één lid der gemeente is gepasseerd. Overwegende, dat, hoe en nu ook denke moge over de 

vraag, of bij de stemming van den 19 Febr. 1880 het stemrecht voorloopig uitsluiten door de 

meerderjarige manslidmaten der gemeente, dan wel door de leden der gemeente, dan wel door de 

leden der gemeente volgens art. 2 van het algemeen reglement voor de hervormde kerk had moeten 

zijn uitgeoefend, in allen gevalle de stemming door de meerderjarige manslidmaten op den 18 Mei 

1880 over het reglement bepaald onwettig. Overwegende toch, dat volgens het betrekkelijk proces-

verbaal niet over het reglement zelf, maar slechts over twee amendementen op dat reglement is 

gestemd, zoodat dat reglement zelf niet is goedgekeurd of aangenomen en de beschouwing van den 

kerkeraad, dat het reglement was goedgekeurd en aangenomen, wel niet als eene goedkeuring en 

aanneming van het reglement zelf zal kunnen worden aangemerkt. Overwegende, dat bijgevolg het 

herziene reglem., uit kracht van het premitieve reglem. opgemaakt, evenzeer is onwettig. 

Overwegende, dat uit het vorenstaande volgt, dat de vijf zich qualificerende kerkvoogden krachtens 

een onwettig niet verbindend reglement als zoodanig zijn gekozen en mitsdien geene kerkvoogden 

zijn van de Herv. gemeente te Hijkersmilde en Kloosterveen en wettige beheerders van de goederen 

dier gemeente en alzoo de hoedanigheid missen, welke zij zich in dit geding toeschrijven. 

Overwegende, dat uit dien hoofde de door de eischers overgelegde stukken, strekkende om hunne 

qualiteit te staven, die ontkende qualiteit niet bewijzen, en niet zijn afdoende en gevolgelijk de door 

den gedaagde voorgestelde exceptie van niet ontvankelijkheid behoort te worden toegewezen. 

Overwegende, dat het bij deze beschouwing overbodig is de al of niet gegrondheid van de overige 

defensionalia van den gedaagde te onderzoeken. 

Recht doende in naam des Konings! 

Verleenen acte, waarvan acte is gevraagd en, passeerende het door de eischers subsidiar aangeboden 

getuigenbewijs, wijzen aan den gedaagde zijne voorgesteld exceptie toe, dat de eischers niet bezitten 

de hoedanigheid, welke zij zich in dit toeschrijven. Verklaren diensvolgens de eischers niet 

ontvankelijk in hunne vordering, met veroordeeling van hen in de kosten van dit rechtsgeding. 

Heden overleed, zacht en kalm, na een geduldig lijden, mijne dierbare echtgenoote en der kinderen 

zorgdragende moeder TRIJNTJE, in den ouderdom van ruim 49 jaren. 

De hoop op een zalig wederzien lenigt onze smart. 

Smilde, 16 januari 1889. 

P. GEERTSMA en KINDEREN. 


