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SYNO]JA14E HANDET~INGKN
Ingevolge aanschrijving van het Kaapsche Ministerie, verschenen op heden, ten 9
ure, de Afgevaardigden uit de verscheidene Kerken in de Konsistoriekamer.
Dc Wel-Eerw. Heer A. Faure merkte aan, dat het hem veel iced deed de Verga~
daring te moeten bekend maken, dat ziju waardige ambtgenoot, de Wel-Eerw. Heer Von
Manger, door onpasselijkheid verhinderd werd deze Vergadering bij te wonen, en da~ het
Pra~siditim, pro tenipore, door hem moet worden waargenomen. Zoo verzocht hij de
broeders hunne credentialen te willen overhandigen, waaruit bleek dat benoemd en ver
schenen waren, te weten
Van de Kerk te Xaapstad.—De Wel-Eerw. Heeren Preclikanten A. Paure en
J. Spijker, mitsgaders de Ouderlingen P. J. Pentz en C-. H. Maasdorp.
Stellenóosch.—De Wei-Eerw. Heer Predikant Herold en de Ouderling W. A.
Krige.
Paarl.—De Wel-Eerw. Heer Predikant C-. W. A. van der Lingen en de Onder
lingT.L. duToit.
Zuarfland.—De Wel-Eerw. Heer Predikant Moorrees en de Ouderling B. Siebrits.
T’ulba8li.—lJe Wei-Eerw. Heer Predikant afwezig, maar tegenwoordig de Diaken
C. de Klerk.
GraafJ-Reinet.—De Wei-Eerw. Hear Predikant A. Murray en de Ouderling
J. P. Naud~.
Zwellencla2n.—De Wel-Eerw; Fleer Predikant W. Robertson en de Ouderling
C. Coetzee.
Caledon.—De Wel-Eerw. I-Jeer Predikant J. Cassie en de Ouderling B. i3adenhorst.
Geor8e.—De Wel-Eerw. Fleer Predikant Ballot en de Ouderling P. Botha.
Uitenka~çe.—1)e Wel-Eerw. Heer Predikant Alex. Smith en de Diaken M. J.
Potgieter.
C~radoei~.—Geene Afgevaardigden verschenen.
iS1omerse~ (Ifottentoü~ Holland).—De Wel-Eerw. Fleer Predikant Edgar en de
Ouderling H. ilendriks.
Bea~fort.—De Wel-Eerw. Heer Predikant C. Fraser, maar geen Ouderling.
W~rcester.—De Wel-Eerw. I-leer Predikant H. Sutherland, maar geen Ouderling.
&merset.—De Wel-Eerw. Fleer Predikant G. Morgan, maar de Ouderling R.
Hart, die benoemd was geworden als Afgevaardigde, is verhinderd te kunnen verschijnen.
Tiftyerber~q.—De Wel-Eerw. Heer Predikaut J. J. Beck en de Ouderling M. L.
Neethling.
C7anwillianz.—De Wel-Eerw. Hear Predikant Dc Roubaix en de Ouderling A.
E. van Wijk.
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Cole$berçl.—Geen Afgevaardigde versehenen.
W~inber~.—De Wel-Eerw. Heer Predikant P. E. Faure en de Ouderling C.
Mostert.
Glenlyncleaz.—Geen Afgevaardigde verschenen.
dito
dito.
Balfour.—
dito
dito.
Pthet6er~.—De Wel-Eerw. Heer Predikant-Consulent en de Ouderling J. A.
Basson.
Hierop bepaalde de We1-~Eerw. Heer A. Faure de aandacht van de Vergadering
bij het 47ste Artikel der Algemeene Wet, en hesluit der Synode van 11 November 1 826,
en merkte aan dat aisnu de Leeraar van Zwartland Pr~ses, en die van Tulbagh Scriha der
Synode zijn moest; doch dat Art. 47 er uitsluitende, dat die het scribaat bij de vorige
Vergadering waargenomen hebbende, flu het pr~sidium op zich zoude hebben te nemen.
Zoo werd met eenparige stemmen tot Pra~ses benoemd de WeI-Eerw. Heer J.
Spijker, die bij de vorige Vergadering Scriba is geweest, en de Leeraar van Tulbagh,
wegens ongesteidheid, afwezig zijnde, zoo viel de beurt aan den Wel-Eerw. Heer A.
Murray, Predikant van Graaff-Reinet,
De Moderatuur dus gekozen en gezeten zijnde, verklaarde de Hoog-Eerw. Pr~eses
deze Vergadering voor wettig geconstitneerd, en deed eene voortreffelijke aanspraak aan de
Vergadering (BijIj. Waarop de Scriba de Vergadering opende met het gebed.
De Hoog~Achtbare Heeren Commissarissen Politiek, Sir J. A. Truter en Dr. D.
F. Berrangé, van ‘s kosters wonirig afgehaald en der Vergadering binnengeleid zijnde,
werden zij door den Hoog-Eerw. Pra~ses verwelkomd met eenen hartelijken zegenwensch
(Biji.).
Vervolgens begaf men zich naar het Kerkgebouw, alwaar, onder het zingen van
gezang 1, het predikgestoelte (nadat Zijne Excellentie Sir B. ]YUrban en gevoig waren
binnengeleid) bekiommen werd door den Hoog-Eerw. Heer Pra~ses, die eene uitmuntende
redevoering deed (Biji.).
Dc Hoog-Achtbare Heer Commissaris Politiek, Sir J. A. Truter, sprak op eene
treffende wijze de Vergadering aan, gelijk blijkt uit Biji.
Hierop werd het gebed gedaan door den Pr~ses, en daarna door de gemeente
gezongen gezang 96, en na het uitspreken van den zegen verwijderde zich de vergaderde
menigte uit het Kerkgebouw.

EERSTE ZITTING.
Din~qscla~q, den 4den Novemlier 1834.
De Afgevaardigden der onderscheidene gemeenten hunne plaatsen naar den
ouderdom der Kerken genomen hebbende, bepaalde de bog-Ed. Heer Sir J. Truter,
Ridder, een der Cornmissarissen Politiek, de aandacht der Vergadering bij een gedeelte van
den last hun Hoog-Ed. bij deze gelegenheid, even als te voren, van ‘s Gouvernementswege
opgedragen, om namelijk toe te zien, dat de Vergadering zich met zaken, welke de
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burgerlijke regering betreffen, niet juliet, doch zich sleohts bij kerkelijke zaken bepaalde.
De Wel-Eerw. A. Faure overhandigde flu aan den Hoog-Eerw. Pr~ses, namens
liet Ministerie der Kaapsehe Kerk, eenige docurnenten, te weten :—
Copij brief, aan het Gouvernement verzoekende orn Commissarissen Politick te
benoemen.
Antwoord van den Gouverneur.
Oopij aanschrijving aan do onderscheidene Korkeraden.
Beschrijvingspunten van de onderseheidene Kerken ontvangen (Biji.).
Hierop werd door den Scriba het “Roglement van Orde,” door de Synode van
1824 ontworpen, ~orge1ezen, terwiji de Hoog-Eerw. Pr~ses de hoop te kennon gaf, dat de
onderscheidene Loden hetzelve stiptelijk zouden nakomen.
Dc Scriba gaf aan de Vergadoring zijne bezwaren te kennen, dat hij, wegens den
grooten afstand, waarop hij van do hoofdstad woonde, en do noodzakelijkheid, die hem
opgelegd was, om zoo spoedig mogelijk na het sluiten der Vergadering te vertrekken, niet
in staat zoude wezen om de pligten als Scriba naar behooren waar te nemen, en verzocht
derhalve, dat een ander, in of nabij de stad woonachtig, in zijne plaats moge worden
aangesteld; waarop voorgesteld en algemeen goedgekeurd word, om ziju Hoog-Eerw,
volgens Art. 25 van het “Reglement van Orde,” een Assistent te benoemen, die ook na
hot vertrek van zijn Hoog-Eerw. do expedition zoude kunnon doen.
Dc Wel-Eerw. fleer W. Robertson1 Predikant van Zweilendam, werd hierop ais
Assistent benoenid, die ook bereidwiliig do pligten op zich nam.
Do Wel-Eerw. Robertson merkte hier aan, dat er hem lets ongeregelds voorkwam
in het benoemon van den Wel-Eerw. fleer P. E. Faure, als een der afgevaardigden van do
gemeente aan den Wijnberg, daar zijn Eerw. sleclits provi.sio~eel aangesteid en nog niet aan
do gemeente voorgesteld is, waarop, na rijpe deliberatie, besloten word om, aangezien do
bijzondere omstandigheden waarin do Gemeente van don Wijnberg thans verkoert, en opdat
dezelve, die zijn Wel-Eerw. benoomd had, in het voile vertrouwen dat hij door do Vergade
ring erkend en aangenomen zoude wordon, niet van hot voorregt van twee stemmen ver
stoken zoude worden, aau zijn Wel-Eerw. zitting te vergunnen.
Door den Wel-Eerw. floor A. Fauro aangemerkt zijnde, dat do credentialon van
eenigon der afgevaardigden alleen door den Scriba des Kerkeraads onderteekend zijn, zoo
werd besloten, dat dezelve voortaan door alle tegenwoordige Kerkeraadsleden onderteokeud
zullon worden, en dat dit besluit modegedeeld zal wordon aan do onderscheidene gomeenten
aiwaar hot nog niet gebruikelijk is.
Ook word besloten, dat do voormalige Pra~ses zal blijvon ageren tot dat zijn
opvoiger aangesteld zai zijn, en in die betrekking do credontialen der onderscheidene afge
vaardigden zal opeischen, instede van hot Kaapsche Ministerie, lietwelk tot hiertoe hot
gobruik gehad heeft orn zulks to doon.
Do Hoog-Eerw. Actuarius deed flu versiag van zijne verrigtingen sedert do laatst
gehoudene Vorgadering, on word daarop door den Hoog-Eerw. Pr~sos, namens do Vergade
ring, voor zijne godane mooito bedankt; zuiiende de onderschoidene punten, in gemold
versla.g voorkomende, in do zitting van morgen in overwoging gonomen worden.
Verder werden benoemd en aangosteld, tot “Rationarii” ter opneming van alle
rekeningen van ontvangst en uitgaaf do Synodale Fondsen betreffonde, volgens besiuit van
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11 November 1826: nit de afgevaardigden der Kaapsche Kerk, de Heer G. H. Maasdorp
uit den Eersten Ring, de Wel-Eerw. T. Herold; uit den Tweeden Ring, de Wel-Eerw. J. J.
S. Ballot; en uit den Derden Ring, de Wel-Eerw. A. Smith.
De Hoog-Eerw. PrEeses gaf nu aan de Vergadering te kennen, welke punten in de
Zitting van morgen ter tafel gebragt zullen worden.
Waarop de Vergadering, na gebed door den Scriba, tot morgen, ten 10 ure,
uitgesteld werd.
Geresumeerd en goedgekeurd, heden, den 5den November 1834.

TWEEDE

ZITTING,

Woensda~ç, den 5clen November 1834.
Nadat de Leden alien bijeengekomen waren, alsook de Hoog-Edele Commissarissen
Politiek, en het gebed door den Scriba gedaan was, werden de Notulen der vorige Zitting
geresumeerd, en door onderteekening goedgekeurd.
Hierop werd door den Hoog-Eerw~ Pra3ses bekend gemaakt, dat drie Heeren Oud
Ouderlingen der Hervormde Kerk zich gemeld hadden, wensehende de Vergadering te
mogen spreken. Gedelibereerd zijnde over dit verzoek, oritstond er bij veleri der Leden ecu
twijfel, of hetzelve wettig toegestaan zou kunnen worden; doch de stemming genomen
zijnde, werd door de meerderheid besloten, dat gemelde heeren binnen gelaten zouden
worden, die, hierop binnen gelaten zijnde, eene memorie van zekere Regerende en Oud
Ouderlingen en Diakenen, en andere Leden der Hervormde Gemeente, aan de Vergadering
overleverden, verzoekende, dat de werkzaambeden der Synodale Vergadering niet met opene,
maar als voorheen, met geslotene deuren geschieden mogten (Biji.).
Nu werden de onderscheidene punten, in het versiag van den Hoog-Eerw. Actua
rius voorkomende (Biji.), voorgelezen en over dezelve gedelibereerd.
Op de vraag, of de handelwijze van den Qmestor van het Predikanten-Weduwen
Ponds, gelijk dezelve in het Rapport van den Actuarius nader beschreven is (zie No. 3,), de
goedkeuring der Vergadering wegdraagt, werd er eenparig met Ja geantwoord.
Gedelibereerd zijnde over de handelwijze van den Derden Ring, in het aannemen
en toelaten van den Wel-Eerw. Heer John Pears, Predikant van Glenlynden, tot de Ver
gadering van gemelden Ring (zie No. 4; zie ook Correspondentie van ~den Ring, Biji.),
zoo werd dezelve goedgekeurd, en besloten, dat in zulke gevallen de respectieve Ringen
handeien zullen overeenkomstig de bepalingen gemaakt in 1829, op Art. 137 van het
Algemeen Reglement.
Be vraag in overweging genomen zijnde (zie No. 5), of de Qu~stor gemagtigd is,
van den Wei-Eerw. Heer .John Pears, die, als Predikant van Glenlynden, het Reglement van
het Wedawen Ponds heeft geteekend, doch kort daarop zijne betrekking op die gemeente
verbroken heeft, om Professor in het Z. A. Athen~um te worden,—inleg en contributie
gelden te ontvangen, zoo werd er door eene meerdorheid van 17 tegen 14 stemmen besloten,
dat, wanneer zijn Wel-Eerw. zijne inleg-penningen betaald en de achterstallige contributien
aangezuiverd heeft, en voortaan geregeld blijft contribuëren, zijne weduwe en kinderen nan
al de voorregten van ecu lid deelen mogen.
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Gedelibereerd zijnde over de handelwijze van den Derden Ring, in hot erkennen
van de Gemeente aan do Kat Rivier als tot gemelden Ring behoorende, zoo word dezelve,
even als in het geval van Glenlynden, goedgekeurd.
Op de vraag (zie No. ii), of de Bijiagen, met do Notulen der respectieve Rings
vergaderingen, aan den Actuarius ter bewaring overgezonden moeten worden, werd dit
algerneen voor noodzakelijk beschouwd, en derhalve besloten, dat zuiks voortaan gesohiede.
Gelezen zijnde zekere mernorie aan Zijner Majesteits Secretaris van Staat, de
oprigting eener Theologische Kweekschool aihier op het sterkste aanbevelende, ondersteund
door eene memorie aan Zijne Excellentie Sir Lowry Cole, als ook andere documénten
betrokkelijk dezelfde zaak (zie No. 13), werd besloten om de Commissie door do Synode
tot het Bestuur benoemd, voor de gedane moeite te bedauken.
Betrekkelijk zekere klagten, door den Hoer Pringlo, van Glenlynden, tegen den
Wel-Eerw. Heer Welsh, door den Actuarius ontvangen (zie No. ]4), werd er eenparig
besloten, otn do zaak naar de Ringsvergadering, volgens Art. 6 van het Algemeen Reglernent,
te renvoyeren.
Gedelibereerd zijnde over de handelwijze van den Derdon Ring, in het toelaten
van den Wel-Eerw. I-leer Thomson tot Lid van gemelden Ring, op zeker document,
inhoudende, dat hij door eene Commissie in Londen geordend was geworden, zoo werd
bevonden, dat gemelde Ring, in dit geval, nietformeel gehandeld heeft.
Hierop werd door den Wel-Eerw. Heer Faure voorgesteld, dat, daar de Wel-Ecrw.
Hoer Thomson de wetten onzer Hervormde Kerk reeds onderteekend heeft, en sedert eenige
jaren als Lid der Ringsvergadering is erkend geworden, zijn Wel-Eerw. ook voor Lid der
Synode erkend zal worden,—welk voorstel door meerderheid van stemmen goedgekeurd
word, met bijvoeging echter, dat dergelijke gevallen in hot toekomende niet zullen mogen
doorgaan.
Do Hoog-Edele Comrnissarissen Politick gaven hierop te kennen, da~ zij, volgens
Art. 50 van do Kerkenorder van den Commissaris-Generaal Do Mist, do conclusie van dit
punt surcheerden, tot dat zij deswegens do welmeening van den Gouverneur zouden hebben
kunnen vernemon; to gelijk verzoekende om copy van hot document betrekkelijk do orde
fling van gemelden Hoer Thomson, zullonde inmiddels do zaak blijven stalu quo.
Bij do andere punten in gomeld versiag van den Hoog-Eerw. Actuarius voor
komende, viol or niets to zeggen.
Waarop do Pra~ses to konnen gaf, welke punten in do Zitting van morgon belian
deld zoudon worden, en verklaardo do Vergadering, na dankzegging door den Scriba, tot
morgen, ten I 0 ure, uitgesteld.
Geresumeerd on goedgekeurd, heden, den 6den November, 1S34.
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DERDE ZITTING,
Do~clerda~çj, den 6a?en Novern~er 1834.

Tegenwoordig al de Leden, benevens de Wel-Edele Hoog-Achtbare Commjssarjssen
Politick, uitgenomen den Hoog-Eerw. Actuarius en den Brooder Ouderling Maasdorp, die
beiden wegens ongestoidheid verhinderd waren de Vergadering bij te wonen, en de We1~
Eerw. Hoer Herold, die, wogons do ongesteidheid zijner echtgenoote, verpligt was do stad te
verlaton.
Na het gobed door den Scriba, werdon do Notulen der vorige Zitting geresumeerd
en onderteokond.
Hierop stelde de Scriba voor, dat de Wel-Eerw. fleer P. K. Fauro verzocht zoude
worden om de dienst als .Actuarius waar to nemen, hetgeon nern. con, word goedgekeurd.
Do Hoog-Eerw. Voorzitter decide nu aan de Vergadering mode, dat zijn Hoog~.
Eorw. de Punton van Beschrijving had nagezien, en van gevoelen was, dat or slechts twee
waren waarvoor Commission voroischt werden,—dat namelijk betrekkolijk het onderwijs
der Heidenen, en hot ander betrekkeijk hot ond~rwijs der Christelijko Jeugd.
Voor hot eerste werdon als cone Comrnjssio bonoemd, do Wel-Eerw. Heeren
Van der Iiingen, Ballot, Morgan en Fraser; en voor hot twoede, de Ouderling Pentz, on do
Wol-Eerw. Smith, Sutherland on P. E. Faure,—mot bijvooging, dat do Rapporten Zaturdag
zullen moeten ingolevord wordcn.
Hierop word het voorstel van den Wel-Eerw. I-Jeer Morgan ter tafol gebragt, to
weten: “Pat or eon l3odestond in hot openbaar gehoudon worde, om don zegen des Heeren
over onzen arbeid en om do uitbroiding van hot Rijk van Christus in hot aigemoon af te
smeeken.”
Pit voorstel door den Wei-Eerw. Hoer Morgan met cone hartelijko aanspraak, ter
opheldering zijner bedoeling, opgevolgd zijnde, word er over hetzelve gedelibereerd on
besloten, om do zaak niot als in cone Synodo to behandelen, maar aan do broodors over te
laten, zuiks onder elkander to arrangeren, doch overeenkomstig hot gebruik van onze Kork,
Men ging nu over tot do BEHANDELING DER BESCHRIJVINGSPUNTEN (Biji.).
In hot eerste punt, over RINGSBESTUUR betrekkelijk “hot houden van Rings en
Synodale Vergaderingen met opene deuren, in overweging genomen zijude, nadat de Hoog
Eerw. Pra~ses vooraf met de Hoog-Edele Commissarissen Politick omtrent het onderwerp
gepra~adviseerci had, gaven verschoidene der Leden hunne gevoelens over hetzelve,
Hierop werden do stemmen genomen, waaruit bleek, dat het voorstel vorworpon was door
cone meerderheid van 22 togen 8.
Hot tweede punt word flu in overweging genomen, namelijk, omtrent “ het
bijwonen der Ringsvergaderjngen door fungerende en oud Kerkeraadsleden, des verkiezende,”
doch word ook verworpen door eene meerdorheid van 24 stemmen togon 6.
Betrekkelijk hot derdo punt, c~ hot Synodale besluit omtrent godeputoerden uit do
Kaapstad tot do Ringsvergaderingen,” word voorgesteld en algemeen goedgekourd, dat,
daar do Wel-Eerw. I-Jeeren Fauro en Horold bijzondere kennis van al do redenen hioromtrent
droegen, de overwoging van hetzolvo uitgesteld zoude worden, tot dat gernelde Broeders
togenwoordig zouden kunnen zijn.
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Ret vierde voorste], om, nameliik, “een permanenten Scriba voor elken Ring aan
te stellen,” werd algemeen goedgekeurd; terwiji eene Commissie, bestaande uit den Tloog
Eerw. Qu~stor en do Wel-Eerw. fleeren Moorrees en Cassie, benoomd word, om een voor
stel te doen betrekkelijk do remuneratie van gemelde permanente Scribas.
Ret eerste punt, onder de afdeeling KERKBESTUUR, aangaande “het maken van
bepalingen betrekkelijk de vakken van Studie, enz., enz., enz.,” werd op verzoek van den
voorsteller en met algemeene toestemming ingetrokken.
Het tweede punt, betrekkelijk “ampliatie, enz.,” werd uitgesteld, tot dat de voor
steller, de Wel-Eerw. Heer A. Faure, tegenwoordig zoude kunnen zijn.
Op hot derde punt, te weten, “ampliatie van het Synodale besluit van 5 Novem
ber 1829,” werd 6esloten, dat do Bevestiger van eenig uitgekomen Predikant verpligt zal
worden om eon bewijs te vorderen, dat de noodigo documenten ook aan den Pra3ses van den
Ring vertoond zijn geworden.
Op het vierde punt, waarin gevraagd wordt, “of de Synode het goedkeurt, dat er
in onze Kerk, door onze Leeraars, in het Engelsch gepredikt wordt,” werd besloten, “ dat eeii
ieder vrijhoid hebbe, en aangornoedigd worde, waar zuiks geschieden kan en noodig is, om
dit to doen, mits zonder nadeel aan de Hollandsehe gemeente, en met voorafgegane kennis
aan den Kerkeraad omtrent hot gebruik van hot kerkgebouw.
Flet vijfde punt, omtrent CC do noodzakelijkheid om in bet Distrikt Clanwilliam, of
afgelegene plaatsen, Ouderlingen aan te stellen,” word ingetrokken, beschouwd zijnde als
eene zaak welke het Gouvernement betreft.
Over hot zesde punt, te weten, “Emendatie van Art. 30 van bet Reglernent van
Commissaris-Gnnoraal Be Mist, enz.,” gedelibereerd zijnde, gaven verscheidene der Loden to
kennen, dat zij hieromtrent moeijelijkheden hadden ondervon den, waarop besloten werd, om
deze zaak aan hot Gouvernement voor to dragon, en de Hoog-Ed. Commissarissen Politiek
to verzoeken, dezelve bij hot Gouverneinent op de ernstigste wijze aan te dringen.
Eindelijk deolde de Hoog-Eerw. Pr~ses de Vergadoring mode, dat men morgen
met de Beschrijvingspunton zoude voortgaan; waarop dankzegging tot God door den Scriba
gedaan werd, en do Vergadering tot morgen, ten 10 ure, door den 1-Toog-Eerw. Pr~ses
uitgesteld word.
Geresumeerd en goedgekourd, heden, den 7den November, 1834.

VIEEDE ZITTING.
T7r~jda~q, den 7den November 1834.

Tegenwoordig al do Ledon, nevons don Hoog-Edolen Hoer Berrangé, Commissaris
Politick, uitgenomen den Wel-Eerw. Hoer Herold, beneveris don Broeder Diaken Potgieter,
eon der afgovaardigden van Uitenhage, door ongosteidheid verhinderd, en de Hoog-Edele
Achtbare fleer Commissaris Politick Sir John Trutor, Ridder.
Na gebed door den Scriba, werden do Notulen der vorige Zitting geresumeerd en
onderteekond.
Met do resumptie, echter, word aangemerkt, met betrekking tot No. 3, onder hot
Hoofddeel RINGSBESTUUR, dat, bijaldien do Hoog-Eerw. Heer Herold niet in staat mogt
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wezen do Vergadering aiweder bij te wonen, hetzelve rliettegenstaande in den loop der
Synode behandeld zal worden.
Do Hoog-Eerw. Pr~ses gaf hierop aan de Vergadering to kennen, dat het ziju
Hoog-Eerw. gebleken was, dat do deliberatie van gemeldo Art. 3, niet langer behoefde te
worden uitgesteld. Hiorop ging men over tot do overweging van hetzelve, waarujt bleek,
dat in de laatsto Synode, gehouden in 1829, eon besluit genomen was, dat s!ochts ééri
Predikant uit do Kaapstad, vorgozeld van eeilen Oudorling, geregtigd zal wozen om do
Ringsvergaderingen bij to wonen, waaromtrent do Wel~Eerw. Fleer Faure zich bezwaard
gevoelde, en ~iiet in dc gelegenhoid goweest zijnde om die bezwaren aan de Synode, bij het
nemen van dit besluit, wegens zijue absentie, voor to dragen, zich geadresseerd had aan do
Moderatoren van voormelde Synode, dIe, om het gewigt hetwelk zij aan gernelde bezwaren
hechtten, zich geauthoriseerd rekendon, orn hot besluit der Synode aan hot Gouvernement
niet op to dragen; dat do Moderatoren ook Loden van den Eersten Ring zijndo, aan den
Ring hadden voorgedragen, dat wegens do gewigtige redonen door den Wel-Eerw. Heer
Faure ingebragt, de zaak bij denzelven in suspensie gehouden worde, tot dat dezelve aan
cone volgeride Synode voorgelogd zoude worden, hetgeen ook door gemelden Ring niet
afgekeurd is gewordon.
Do Vergadering lang over doze zaak gedelibereerd hebbende, werd er eindelijk
besloten, dat do tegenwoordige Synode hot gedrag van gemelde Moderatoren als 1NFORMEEL
beschouwt, doch niettegenstaande, om do redenen in gemelden brief van den Wel~Eerw~
Fleer Faure voorkomende, het besluit der Synodo van 1829 herroept.
Men ging nu tot het delibereren over hot tweede punt, onder het [Toofddeel
KERKBESTUUR, om ampliatie verzookende, door ccii behoorlijk Reglement op Artikels XIX.
en XX., der gedrukte wetten door do Synode ontworpen in 1829 (zie pag. 9 en 10), waar
nit cone vraag ontstond omtrent hot regt van geinoenten om hunno leeraren to beroepen.
I~enigen waren van gevoolen dat doze zaak aan hot Gouvernement voorgedragen zoude
worden, terwiji anderen meenden dat dit uitgesteld zoudo worden, on do stemmeri genomon
zijnde, zoo word er door eeiie meerderheid bosloten, om do zaak, zoo als dezelvo zich thans
hevindt, to laten berusten.
Hierop stelde do Wel-Eerw. Heer A. Faure voor, dat hot voorstel betrekkelijk
reeds gemelde Artikels XIX. en XX., ook uitgestold worde, hetgeen do goodkeuring der
Vergadering wegdroeg.
Men ging nu over tot hot zevende punt op bet KERKBESTUUR, waarin gevraagd
wordt hoe gehandeld zal worden omtrent hot doopen van onechte kinderon, wier ouders
geone doopgetuigen kunnen vindon. l)e WeI-Eorw. Hoer Robertson, door wien als Leeraar
van Clanwilliatu, doze vraag gedaan was, do 1loodige explicatie daaromtrent gegeven heb
bondo, zoo word or besluton, dat bijaldien die ouder of ouders, van Korkelijke Censuur ont
heven worden, do kinderen aisdan voor dezeive gecloopt kunnen wordon, doch, zoo dat niet
wegens de voortdurendo ontucht der oudors, gesehieden kan, dat zulke kinderen, in dat
goval, ongcdoopt zuilen mooten blijven, tot dot zij in staat zullen wezen hunne bolijdenis
te doen, en alzoo tot den Doop toegelaten worden.
Over het achtste punt gedeliboreord zijndo, bleek hot, dat bij do Kaapsche Kerk
lang het gebruik bostaan heeft om geene als kinderen boven do zeven jaren to doopen, tot
dat zij hunne belijdenis hebben afgelegd,—waarop besloten word, om bij hot gebruik der
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Kaapsohe Kerk té blijven, zonder echter eenige discretie hieromtrent aan leeraren over te
laten, gelijk hun bij het besluit des Eersten Rings, in 1833, werd toegekend.
Over het yratis verleenen van Kerkelijke Attestatiën aan Leden van nieuw
gestichte gemeenten (zie No. 9), werd besloten om sulks toe te staan, doch alleen ten
opzigte van die gemeenten, van welke de nieuwe afgescheiden sijn.
Over het versoek om eene ampliatie te mogen hebben op het Synodale besluit van
No. 16, 1824, betrekkelijk het ligten en inleveren van Kerkelijke Attestatiën, werd er na
rijpe overweging besloten, daar het gebleken was, dat dit Reglement in vele plaatsen niet
wordt nagekomen, om de Hoog-Edele CommissariasQu Politiek te verzoeken, eerbiedig aan het
Gouvernement voor te dragen, dat eene herinneringbicromtrent, aan de Civiele Ambtenaren,
dien sulks aangaat, op nieuw gedaan worde.
De tijd tot deze Zitting nu verstreken zijnde, werd de Vergadering, na dankzeg
ging door den Scriba, tot morgen ten 10 ure door den Hoog-Eerw. Pr~ses uitgesteld.
Geresumeerd en onderteekend, den Ssten November 1 834.

VIJFDE ZITTING.
Zatnrda~, den Ssten November, 1834.
Tegenwoordig al de Leden, benevens de Hoog-Edele Heeren Commissarissen
Politiek, uitgenomen den Wel-Eerw. fleer flerold, en den Broeder Ouderling H. Maasdorp.
Nadat het gebed door den Scriba gedaan was, werden de Notulen cler vorige
Zitting geresumeerd en geteekend
Men ging flu over tot de overweging van het elfde der Beschrijvingspunten, onder
het Artikel KERKBESTUUR, inhoudende een voorstel van eene veranderrng der bepahngen
omtrent het verschijnen voor Commissarissen van Huwehjkszaken
De Wel-Eerw. Heer Smith, die dit voorstel had ingezonden, gaf hieromtrent de
noodige elucidaties, en verzocht dat, ter voorkoming van veel zedeloosheid, de Synode aan
het Gouvernement mogt voordragen, de noodzakelijkheid orn bet voor menschen in cle
Buitendistricten, die op eenen verren afstand van de Dorpen wonen, gemakkelijker te
maken, voor Commissarissen van Huwelijkszaken te verschijnen, die aisdan ten tijde van
Huisbezoeking in het Huwelijk zouden kunnen bevestigd worden.
Men zag het belang der zake, doch te gelijk de moeijelijkheden derzelve in,
waarop besloten werd, om dezelve aan het Gouvernement voor te dragen, met verzoek om,
zoo mogelijk, in dezen nood te voorzien.
No. 12—over het afkondigen van twee of drie Huwelijks Proclamaties op éénen
dag, en No. 13, over de Huwelijksafkondiging dergenen die kinderen in onecht geteeld
hebben—•werden door den Voorsteller, den WeI-Eerw. Roubaix, na bekornene elucidatie, en
met algemeene toestemming ingetrokken.
Ret l4de der Beschrijvingspunten over de Huwelijksinzegening van Slaven,
Bastaards, en Hottentotten, die niet gedoopt zijn, werd flu in overweging genomen, en na
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rijpelijk over hetzelve gedelibereerd te hebben, werd er besloten, dat onchrjstenen op het
vertoonen eener Trouw Ordonnantie in het huwelijk zullen worden bevestigd, doch na het
afloopen der gewone openbare godsdienst, in de Consistoriekamer, en wel op een tot dat
einde bijzonder vervaardigd forrnulier.
Verder werd er besloten, orn ten einde in eenige andere moeijelijkheden hierom
trent zoo veel mogelijk te voorzien, eene Commissie te benoemen ter overweging van
dezelve, als ook ter vervaardiging van gemeld Pormulier, bestaande nit de Wel-Eerw.
Heeren Robertson, Smith, Edgar, Moorrees, Roubaix en ~den Ouderling Neethling, met
bijvoeging dat het Rapport Maandag ingeleverd zal moeten worden.
Ret 1 Sde punt werd flu in overweging genomen, en na rijpelijk over hetzelve
gedelibereerd te hebben, werd er besloten om, ter voorkoming van eene ontheiliging van
den Sabbat, door hetgeen bij gelegenheid van huwelijken gewoonlijk plaats vindt, aan de
respective Kerkeraden over te laten, om BEN ZEKER UUR, op eenen anderen dag in de week
ter inzegening van huwelijken te bepalen, wanneer het nan de Leeraren zal vrijstaan om
personen in het huwelijk te bevestigen, zonder betaling van Rds. 25.
Men ging flu over tot het maken van bepalingen omtrent het onderhoud van
armen, nit andere gemeenten komende, wanfleer besloten werd, dat iemand ten minste é~n
jaar en zes weken lidmaat in de genieente zijn zal, voor en aleer hij aanspraak zal kunnen
maken op eenige ondersteuning uit het armenfonds van die gemeente; en dat aan armen,
tot andere gemeenten overgaande, één jaar en zes weken na hun vertrek zal mogen worden
toegestaan, in geval van noodzakelijkheid, de vergunde alimentatiepenningen te genieten.
Het I 7de punt ernstig in overweging genomen zijnde, werd er, na rijpe delibe
ratie, bes1ote~, om de volgende amp1ia~ie op Art. V. van het Reglement, betrekkelijk het
ordenen van Zendelingen te maken, namelijk: “Dat zoodanige ledematen, die door den
Zendeling gedoopt en aangenomen zullen worden, ook als voile ledemateri der Kerk zullen
worden erkend, en op vertooning van hunne Attestatiën, door den Zendeling geteekend, of
door het overiijden van den Zendeling, bij het overleggen van het Doop. en Ledematenboek,
als ledeniaten in de Hervormde Kerk geboekt.
Hierop werd er eene emendatie op gemeld Reglement, betrekkelijk het ordenen
van Zendelingen, door den Hoog-Eerw. Pr~ses voorgesteld; ook werd er een voorstel door
den Wel-Eerw. Heer Van der Lingen, en eene vraag door den Wel-Eerw. Ileer A. Faure,
met genoemd Reglement in verband staande, gedaan, welke punten echter tot eene andere
Zitting uitgesteld werden.
Er werden nu, door de onderschejdene Commjssarjssen daartoe benoemd, inge..~
leverd en voorgelezen, de Rapporten betrekkelijk het onderwijs van Heidenen en van de
Christelijke Jeugd in de buitendistricten, welke Rapporten, benevens twee Bijiagen daartoe
behoorende, met dank aangenomen werden, wanneer de punten, waarop zij betrekking
hebben, voorkomen.
Be Hoog-Eerw. Pr~ses verzocht echter aan de Jieden der Vergadering, om
in den tusschentijcl wel te letten op de beste wijze om Onderwijzers te bekornen.
Be Wel-Eerw. Heer A. Faure deed nu eene vraag: “Om welke reden is het
besluit van 1829, betrekkelijk eenen Professor voor de Theologische Kweekschool, door de
Gedeputeerden niet ten uitvoer gebragt P” Weike vraag men besloot naderhand in overwe
ging te nemen.
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Be tijd tot deze Zitting flu verstreken zijnde, werd dankzegging door den Scriba
gedaan, en de Vergadering tot Maandag, ten 10 ure, door den Hoog-Eerw. Pr~ses uit
gesteld.
Geresumeerd en geteekend, den lOden November 1834.

ZESDE ZITTING.
Maancla~, den lOden November 1834.
Tegenwoordig al de Leden, benevens de Hoog-Edel Achtbare Heeren Commis
sarissen Politiek, uitgenomen de Wel-Eerw. Heeren Herold en Beck, en de Ouderling
Mostert.
Nadat het gebed door den Scriba gedaan was, werden de Notulen der vorige
Zitting~ geresumeerd en geteekend.
Be WeI-Eerw. Heer A. Smith stelde hierop voor dat in de Notulen bekend zoude
staan, dat de Bedestond, door den Wel-Eerw. Heer Morgan in eene vorige Zitting voorge
steld, gisteren gehouden is, en door een aanzienlijk getal der Afgevaardigden tot de Synode,
zoowel als anderen, bijgewoond was.
Ret Rapport der Rationarii, werd flu opgeeischt, doch, daar de tegenwoordige
Leden der Comnuissie te kennen. gaven, dat de Wel-Eerw. Heer Herold nog niet terugge
keerd was, zoo werd het inleveren van het Rapport voor nog eenigen tijd uitgesteld, in de
hoop dat zijn Wel-Eerw. nog staande de Vergadering zal tegenwoordig kunnen wezen.
flet Rapport der Commissie benoemd ter onderzoeking der bezwaren die zich
mogten opperen betrekkehjk het trouwen van Christenen en Heidenen, werd flu ingeleverd,
en voorgelezen..
Be Commissie ontving, door middel van den Hoog-Eerw. Pr~ses, den dank der
Vergadering, zullende de inhoud van het Rapport naderhand in overweging genomen
worden.
Men ging flu over tot de BESCHRIJVINGSPTJNTEN. Be vraag voorkomende in No.
18, namelijk: cc Zullen er aanspraken bij de begraving van aanzienlijken, enz., gedaan wor
den ?~“ werd door den voorsteller, den Wel.Eerw. Heer J. Edgar, na bekomen elucidatie
ingetrokken.
Omtrent het betalen van Doop-, Trouw- en Bood-extrakten met eene geidsom ten
profijte van het Predikanten Weduwen Ponds (zie No. 19), werd besloten, dat daar in
5ommige gemeenten deze posten voor den Vooilezer en in andere voor den Koster zijn,
extrakten met geene nieuwe belasting zullen worden bezwaard.
No. 20 in overweging genomen zijnde, werd er door den Wel-Eerw. Heer A.
Paure ter elucidatie te kennen gegeven, dat de Kaapsche Kerkeraad een besluit genomen
had, om eerie som van Derti~i Rijksdaalders te heffen bij gelegenheid van het doopen van
kinderen buiten ‘s tijds, uitgezonderd in dringende gevallen, waarin de ouders behoeftig zijn.
s~
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Dit besluit aan den Eersten Ring ter approbatie voorgelegd zijnde, werd door meerderheid,
van stemmen besloten, om het versoek naar de Synode te versenden.
Deze zaak aldus voorgedragen zijnde, heeft do Synode besloten, dii besluit niet af
to keuren.
Hierop werd er door den Wel-Eerw. Heer Robertson voorgesteld, dat de Synode,
om in al zulke gevallen te voorzien, besluite, om in geene dan in zeer dringende gevallen,
buiten de openbare godsdienst to doopen, en de geidsom bij welke gelegenheden te betalen,
aan de ondersoheidene Kerkeraden over to laten ;—welk voorstel algemeen goedgekeurd
werd.
Het 2lste punt werd flu in overweging genomen, CC omtrent het luiden der klokken
voor eene som van 50 Rds., ens., waarop, na rijpe deliberatie, door eene meerderheid van
stemmen, besloten werd, dat het luiden der klokken alleen gesohieden sal, wanneer sulks
door het Gouvernement wordt aangewezen.
No. 22, over het heffen van kerkelijke contributie, ens., werd, na behoorlijke
elucidatie door den Wel-Eerw. Hoer Morgan, met algemeene stemmen ingetrokken.
Do Wel-Eerw. Heer Van der Lingen de noodige inlichting, omtrent het voorste~
in No. 23 voorkomende, gegeven hebbende, betrekkelijk een Regleruent voor Doodgravers
en Aansprekers in do Buitendistrikten, zoo werden, met algemeene toestemming, degenen
die er belioefte aan hebben, verwezen naar de Reglementen door den Kaapschen Kerkeraad
onlangs hieromtrent ontworpen.
Over het ontwerpen van een Formulier van Insinuatie of Dagvaarding, zie No. 24,
word ter elucidatie aangemerkt en algemeen goedgekeurd, dat, zoo personen door den
Koster, nit naam van den Kerkeraad, en volgens den tijd bij de wet bepaald, aangezegd
worden, en te gelijk de tijd, plaats en oorzaak behoorlijk bekend gesteld worden, dit
beschouwd moet worden als eene genoegzame dagvaarding, waarop het voorstel met alge
meene toestemming ingetrokken werd.
Men ging flu over tot Hoofddeel III. over GRENSSCHEIDINGEN, en hot Rerste
Punt hierover, betrekkelijk cone scheicling tusschen Zwartland en de .Paari in overweging
genomen zijnde, zoo bleek hot, dat de volgende bepaling reeds door eene Commissie,
daartoe benoemd, aan den Eersten Ring was voorgelegd, en door gemelden Ring goed
gekeurd, te weten
Be Groote Algemeene Wagenweg, komende van do plaats Leeuwendans, bezeten
door den Heer Nikolaas van Wieling, voortloopende langs den Paardenberg, en van daar
naar de Burgemdñlt, zullende de plaats Leeuwendans behooren tot de Zwartlaudsche
Kerk.”
Waarop do Synode besloot, om bovengemelde bepaling met hare goedkeuring te
hekrachtigen.
Hierna werd er gedeliboreerd over hot versoek van den Kerkeraad van den Piquet
berg, om eene grensscheiding voor gemelde nieuwe gemeente to maken; waarop voorgesteld
en algemeen goedgokeurd werd, dat eene Commissie daartoe worde benoemd, bestaande uit
den Wol-Eerw. Hoer Moorrees, den Ouderling Van Wijk, den Ouderling Basson, en den
Diaken Be Klerk,—die eon bohoorlijk en duidelijk versiag aan. do Vergadering van den
Eersten Ring sullen inzenden, daar de Scriba van den Eersten Ring verpligt wordt copij van
dat Rapport aan den Tweeden Ring in to zenden, zullende de goedkeuring van den Tweeden
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Ring bekomen zijnde, de zaak door den Eersten Ring, als eene Synodale Commissie, aan
het Gouvernement ter goedkeuring worden voorgedragen
Het voorstel van Somerset (Hottentots Holland) om, namelijk, eené nieuwe grens
scheiding te mogen hebben, in overweging genomen zijnde, en de Wel-Eerw. Heer Edgar
over de zaak gehoord zijude, zoo werd er voorgesteld, algemeen goedgekeurd en den
Kerkeraad van Somerset aanbevolen :—dat, daar de scheiding, die thans bestaat, gemaakt is
door het Gouvernement, en er nu. zwarigheden bestaan, genoemde Kerkeraad aan het
Gouvernement verzoeke, om de vrijheid te mogen hebben deze zaak aan het Kerkelijk
Bestuur, waartoe de kwestie behoort, ter onderzoekiug te onderwerpen.
Op de vraag van den Eersten Ring komende: “Wie de kosten van eene Corn
missie ter bepaling van grensschiedingen zullen betalen?” werd er eenstemmig geantwoord,
dat dezelve gedragen moeten worden door de belangbebbenden ter wier behoeve de Corn
missie benoeind werd.
Ret Rapport der Commissie, benoemd ter bepaling van de som die gegeven zal
worden aan de Permanente Scribas, werd flu ingeleverd, voorgelezen en met dank aange
nomen.
Waarop zekere vragen door den Wel-Eerw. Heer P. E. Faure, betrekkelijk het
toelaten van andere Protestanten tot de Hervormde Kerk, enz., enz., werden inhandigd en
voorgelezen, zullende dezelve naderhand in overweging genomen worden.
Dankzegging werd flu door den Scriba gedaan, en de Vergadering tot morgen ten
10 nrc door den Hoog-Eerw. Pr~eses uitgesteld.
Geresumeerd en geteekend, heden den liden November 1834.

ZEVENDE ZITTING
Din9sda~, den llden November 1834.
Tegenwoordig al de Leden, benevens den Hoog-Edel Achtbaren Heer Sir
John Truter, Ridder, Commissaris Politick, uitgenomeu den Wel-Eerw. Heer Herold, van
wien de Hoog-Eerw. Pra~ses te kennen gaf, dat zijn Wel-Eerw. niet zoude terugkomen, en
de Ouderling van de Paarl, J. J. du Toit, door ongesteidheid verhinderd.
De Hoog-Eerw. Pra3ses zeide, dat hij met leedwezen aan de Vergadering moest
mededeelen, dat wij den anderen Commissaris Politiek, den Hoog-Edelen Heer Berrangé,
heden in ons midden niet zouden kunnen hebben.
Na het gebed door den Scriba, werden de Notulen der vorige Zitting geresumeerd
en geteekend; waarop een voorstel werd ingeleverd door den Scriba, dat Art, 5, pag. 4,
op de alteratie van Art. 137, enz., volgens besluit der Synode van den lOden November
1829, in revisie mogt worden gebragt.
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Ook werd er een voorstel door den Ouderling van Graaff-Reinet gedaan, omtrerit
het bedienen der Sacramenten aan Leden van andere Kerkgenootschappen, zulleride beide
voorstellen naderhand~ in overweging gebragt worden.
Men ging flu tot de Besc1Lrzivin~çi~punten over, en wel eerst tot het eerste punt
onder het Hoofddeel Onclerwzf$, zijnde over het onderwijs der Heidenen
De Hoog-Eerw Pr~ses maakte eenxge aanmerkmgen omtrent het inleveren van
twee onderscheidene Rapporten, door ééne Commissie, als strijdig zijnde met het doel,
waartoe eene Commissie aangesteld is, zijnde eigenlijk om door onderhnge beraadslagingen
een geheel te leveren
De Ho6g-Eeiw. Pr~ses mèrkte verder aan, dat hij getracht had beide Rapporten
tot éón te brengen, en las daarop het Rapport met de twee Bijiagen voor (zie Biji.), en
deelde hierna zijne gedachten aan de Vergadering ter overweging van beiden mede, verge
zeld van eenige Ernendatiën (zie BijL).
Er werd door den Wel-Eerw Heer Morgan voorgesteld en algemeen goedgekeurd,
dat de warmste dank der Vergadering aan den Hoog-Eerw. Pr~eses voor de gedane moeite
betuigd worde, hetgeen ook gesehiedde.
De. Wel-Eerw. Héer Van der Lingen gaf eene toelichting orntrent de Emendatiën
door den Hoog-Eerw. Heer Pr~ses voorgesteld, waaruit bleek, dat hij in de meeste punten
met Zijn Hoog-Eerw overeenstemde
Men gmg nu ovei tot de overweging der Emendatien door den Hoog-Eeiw
Pr~ses op Art. 1, 2, 3, 6, en 13 van het Ontwerp, in welker plaats werden aangenomen de
twee volgende Artikelen, te weten, tot Art. 1 “Urn in de eerste behoeften van het Onder
wijs der Heidenen te voorzien, verbinden zich al de Leeraars der I-Iervormde Godsdienst
in deze Volkplanting, om hetzelve te helpen bevorderen; vooreergt: door de doelmatig inge
rigte Zendelings-Instituten, binnen hunne kèrklimiet, met voorkennis en goedkeuring van
den plaatselijken Kerkeraad bestaande, zoo veel mogelijk te ondersteunen, en daartoe de
gemeenteleden tot milde bijdragen in geld op te wekken, en de Heidenen zelven tot ijverig
gebruik rnaken van dezelve aan te sporen”; ten Tweede: “Door de Heidenen, waar zuiks
doenlijk is, den toegang en de bijwoning van de openbare godsdienstoefeningen der Chris
tenen gemakkelijk te maken; en, ten Derde, door inzonderheid ter plaatse waar geene
Zendelings-Instituten zijn, wanneer tijd en krachten zuiks. niet verhinderen, en men het doen
kan zonder nadeel van de aan de zorg der Leeraren toevertrouwde Christelijke gemeente,
het onderwijs der Heidenen op zich te nemen, en onderwijzers voor Heidenen te vormen.
Tot Art II De aldus door de Leeraars gevormde Onderwijzers of Katechiseer
meesters, zullen, zoodra zij in hunnen kring werkzaarn zijn, eene naar den staat dei geld
middelen en andere omstandigheden nader te bepalen sorn gelds, jaarhjks ontvangen
Dc andçre Artikelen van het Ontwerp zijn alien goedgekeurd on aa.ngenomen.
Zie Ontwerp (Biji)
Men ging flu over tot het ontwerpen van ecu Reglement betrekkelijk bet oprigten
van een Ponds voor School- en Katechiseormeesters (Biji.).
Art. 1, betrekkelijk bet opwekken der gemeente tot milde bijdragen, werd aan
genomen, terwiji er aangemerkt en goedgekeurd werd, dat dit een zeer geschikt onderwerp
was voor eenen Herderlijken Brief.
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Art. 2 werd ook aangenomen, met deze ampliatie, dat bet getal der Leden, en de
tijd gedurende welke bet Comité fungeren zal, aan de Kerkeraden overgelaten worde.
Arts. 3, 4, 5, 6, 7 en 8 zijn alien goedgekeurd en aangenomen geworden.
Art. 9 is ook aangenomen, met eene ampliatie en emendatie op No. 2 van hetzelve,
te weten :—Ampliatie: T.Jit ieder Comité van Piiiantien zal de President benoemd worden
tot werkend lid en stemgeregtigde van het genootsohap, die eehter een ander tot het geven
van zijne stem kan aanstellen. Emendatie : De Direkteuren van het Genootsohap zullen
jaarlijks, bij eene te bepalen gelegenheid, eene grosse formeren tot electie van twee Direk
teuren jaarlijks door de werkende leden. Elk Direkteur zai daartoe twee tot tien namen
van leden moeten opgeven.
Er werd ook eene Emendatie op No. 5 van Art. 9 voorgesteld en goedgekeurd,
te weten :—De Eerste Ring wordt dOor de Synode aangesteld, om kennis van de hanclelingen
van het Genootsohap als Direkteuren in bet fonds te nemen, en voor de regthebbenden,
zuiks noodig zijnde, tegen hot Genootsebap in regten te ageren.
No. 6 werd ook aangenomen. Hierop stelde do Wel-Eerw. Heer A. Faure eene
ampliatie op bet ontwerp voor, te weten :—De aanstelling van eenen Onderwijzer zal
geschieden door bet Rmgsbestuur, dat te gehjk bepalen zal het getal der Onderwijzers en
bet quantum dat aan elk Onderwijzer zal worden toegelegd; en zal bij elke Ringsvergadering
een behoorlijk versiag door bet bestuur van Finantiën moeten worden ingeleverd,—welke
ampliatie aigemeen goedgekeurd werd.
Ook werd er voorgesteld en bij meerderheid van stemmen goedgekeurd, om aan
het Gouvernement te verzoeken, dat ingevalle flu, of in der tijd, bet zij door Zijner Majesteits
Gouvernement in Engeland, bet zij door het Koloniale Gouvernement, eonig fonds moge
worden bestemd, tot bevordering van het onderwijs der 1-Jeidenen, daarvan een evenredig
gedeelte moge worclen toegewezen aan het fonds door de Synode ten dozen einde ontworpen
in aanmerking nemende, dat verre de meeste slaven, die in vrijdom staan te worden gesteld~
aan ledematen der Hervormde Kerk toebehooren.
Verder werd, uit hetgeen de Hoog-Eerw. Pr~ses ter vereeniging mededeeide, nog
bet voigende goedgekeurd en aangenomen, te weten :—Dat bij do Ringsvergaderingen een
verslag gedaan zal worden van de werkzaamheden der Onderwijzers, en van den toestand
van bet fonds; en dat bij geiegenheid der Synodale Vergaderingen, door de Scribas der
Ringen, Rapport zal worden gedaan van den staat van het onderwijs der Heidenen om daar~
uit een algemeen versiag op te maken.
Eindelijk werd de Wel-Eerw. Heer Moorrees, in plaats van den Wel-Eerw. Heer
Herold, bij do Rationarii gevoegd; terwiji de Hoog-Eerw. Pr~ses en de Wel-Eerw. Heer
Van der Lingen, als eene Commissie benoemd werden, om met do Directeuren van hot Zuid
Afrikaansche Genootschap te spreken, over hetgeen betrekkelijk het gemelde genootsohap in
het ontwerp voorkomt.
Dankzegging word flu door den Scriba gedaan, en de Vorgadering tot morgen
ten 10 ure door den Hoog-Eerw. Pr~ses uitgesteld.
Geresumeerd en geteokond, op den l2den November 1834.
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ACHTSTE ZITTING.
Woensc1a~, den l2den November 1834.

-

Tegenwoordig al de Leden, benevens de Hoog-Edel Achtbare Heeren Commis
sarissen Politiek, uitgenomen den Broeder Ouderling Coetzee, door ongesteidheid verhinderd•
Het gebed werd more $olito door den Scriba gedaan, waarop de Notulen der vorige
Zitting geresumeerd en geteekend werden.
Men ging flu over tot de Beschrijvingspunten, beginnende met No. 2 en 3 van
het IV. H00FDDEEL, van het Onderwijs der Christelijke jeugd in de Buitendistricten.
Het Rapport der Commissie hier voor benoem d, werd aiweder door den Hoog..
Eerw. Pr~ses voorgelezen (Biji.). Er werd opgemerkt dat eene der voornaamste zwarighe
den in het bevorderen der opvoeding bestond in het groot gebrek aan geschikte onderwijzers,
waarop de Hoog.Eerw. Pr~ses verzocht om een plan aan de Vergadering voor te lezen,
waarin hij getracht had om aan te toonen hoe in dezen nood te voorzien. Dit plan (Bijl.)
aangenomen zijnde, ontving de Hoog-Eerw. Pr~ses, op voorstel van den Wel-Eerw. Heer
Sutherland, den dank der Vergadering voor de gedane moeite. Er werd hierop voorgesteld
en algemeen goedgekeurd, dat gemeld Rapport, met het plan van den Hoog-Eerw. Pr~ses
in handen van eene nieuwe Commissie gesteld worde. Be Wel-Eerw. Heeren Van der
Lingen en Morgan werden daartoe benoemd en verzocht om hun gevoelen desaangaande bi1
wijze van Rapport morgen aan de Vergadering mede te deelen.
Overgegaan zijnde tot het V. HOOFDDEETJ, zijnde KLAGTEN, werden eerst de
Documenten voorgelezen betrekkelijk de klagte van Dr. Honey, waarop, na alles gehoord te
hebben, de Vergadering eenparig van gevoelen was, dat deze ais eene civiele zaak beschouwd
moet worden, waarom dezeive door de Vergadering van de hand gewezen werd.
De klagte van den Qu~stor over den Zwellendamschen Kerkenraad in overweging
genomen zijnde, gaf de Hoog.Eerw. Qu~stor de noodige inlichting omtrent dezelve, waar
nit bleek, dat gemelde Kerkenraad in eenige vorige jaren verzuimd had om behoorlijke
rekenschap te geven van de aldaar gecollecteerde penningen voor het Synodale Ponds. Be
kiagten van den Qu~stor gehoord en een brief door Zijn H oog-Eerw. aan den Kerkenraad
van Zweiiendam geschreven, gelezen zijnde, zoo beschouwde de Synode den Kassier
Diaken verpligt tot het betalen van de heffing in de genoemde jaren geschied; doch om bij
zondere redenen gegrond op eene verkiaring door den Wel-Eerw. Heer Robertson voorgele
zen (Bijlj’ verschoont dezelve den Diaken. of Diakenen-Kassiers van het betalen dier pen
ningen, door hen nimmer bezeten zijnde. Waartegen de Commissarissen Politiek verzoch
ten te laten annoteren, dat zij in dit besluit niet konden concurreren, als oordeeiende dat de
Synod~ niet bevoegd is, om wilekeurig te disponeren over gelden door de leden der
gemeente tot zekere einden gecollecteerd.
Overgegaan zijnde tot het VI HOOFDDEEL over het Synodale Ponds, decide de
Hoog-Eerw. Qu~stor aan de Vergadering mede, dat hij een plan gemaakt had, waarin de
eerste vier artikelen onder gemeld Hoofdstuk alien begrepen zijn, verzoekende om gemelde
~rtike1en te mogen intrekken, en gemeld plan in derzelver plaats aan de Vergadering voor
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te leggen. Dit door een der Rationarii ten sterkste aanbevolen zijnde, werd gemeld plan
met algemeene goedkeuring aangenomen (Biji.) en volgeris hetzelve besloten :—
1. Dat elke Ring, in deszelfs eerstkomende Vergadering vaststelle, hoeveel aan
elke Kerk onder deszelfs ressorte worde toegelegd ter vergoeding van de reiskosten harer
afgevaardigden tot den Ring, zoo mm mogelijk bovengaande het tarief van November
1826.
2. Dat het onderscheid van Rer.n~e, Tweede en Derde Ring worde vernietigd, en
de drie Ringen onderscheiden worden in den I~iny van Kaapstad, Riny van Zwellendam en
Rin~q van Graaff-Reinet.

3. Dat er een vaste Qu~stor zij in elken Ring, door de Synode te benoetnen, aan
wien opgedragen zij
1. De ontvangst van alle penningen welke door elke Kerk in het Ringsressorte,
ten profijte van het Synodale Ponds worden geheven, en het naauwkeurig
aanteekening houden van dezelve.
2. Bij elke Ringsvergadering naauwkeurig versiag te eischen, ingevolge Synodale
bepaling, 18 November 1824, van de gedane heffing, en aan wien elke
Kerkeraad verpligt is dat versiag te geven.
3. Ret doen van uitbetaling aan de afgevaardigden tot den Ring, en dat wel bij
het scheiden der Vergadering.
4. Zal hij bet surplus aan den a~gemeenen Qu~stor van bet Synodale Fonds, ten
minste bhnen de twee maanden na de uitbetaling moeten verantwoorden.
5. Zullen zijue boeken jaarlijks, en wel op den eersten dag der Ringsvergadering,
worden geöxamineerd, en door den Pr~eses en twee Leden der Vergadering
geteekend.
6. Zal hij een autbentiek afscbrift bij elke Synodale Vergadering moeten voor
leggen, om aan Rationarii te worden overhandigd, die belast zijn met het
examineren der boeken van den Qu~stor Synodi.
4. Zal aan geene afgevaardigden uit eene nieuw gesticbte gemeente vergoecling
voor reis- en verblijfkosten gesehieden, voor en aleer zoodanige gemeente jets tot bet fonds
zal hebben bijgedragen.
5. Bijaldien de onkosten in den eenen of aiideren Ring de inkomsten mogen te
boven gaan, zal, op eene schriftelijke verkiaring tot dat einde, geteekend door den Pr~ses en
Scriba der Vergadering, de Qwestor voor bet tekortkomeiide kunnen trekken op den
Algemeenen Qu~stor.
6. Worden door de Synode herroepen en vernietigd de door haar gemaakte
bepalingen, bij bes~uit van 13 November 1826 (pag. 11 en 12 der gedrukte wetten), en
zoo veel van bet Reglement van den Qua~stor van bet Synodale Ponds, gemaakt in 1826,
als hierdoor buiten effect wordt gesteld (zijnde Art. IV., V. en VI.), waarin de volgende
emendatien zullen worden gemaakt, te weten
In Art. IV., in plaats van Kerkeraden, Qua~stores Provinciales.
In Art. V., in plaats van Gouvernements Bank, Spaarbank.
In Art. VI., in plaats van Kerkeraden, Qwestores Provinciales, aismede, bet
Synodale besluit van November 1829, pag. 16.
T
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7. In geval van overlijden des Qu~estors, zorgt de Pnoses van cLen Ring voor do
behoorlijke bewaring van al zijne boeken, papieren, enz., op het Qu~storaat betrekking
hebbende, en wordt bij de eerstvolgende Vergadering (het zij Rings of Synodale) ziju
opvolger benoemd.
Do aanmerking van den Tweeden Ring komende (zie No. 5, Hoofd. VI.) wegens
de uitbetaling door den Qu~stor van het Synodale Ponds van reisonkosten, in ovorweging
genomen zijnde, gaf de Hoog-Eerw. Qwestor zijne bezwaren to kennen wegens de tegen
hem gedane aanmerking, en do Vergadering daaromtrent ingelicht zijnde, zoo bleek het
ter volkomene voldoening van de Vergadering, dat de Qu~stor do betaling gedaan h act
volgens do aan hem ingezondene documenten.
Nu werden er opgeëischt en voorgolezen de Rapporton der Rationarii van het
Synodale en Weduwon Ponds, waaruit bleek, dat zij de kassaboeken ge~xamineerd en in
orde bevonden hadden, als ook, dat hot bedragen der penningen van het Synodale Ponds
voor hot tegenwoordige is 20,915 guldens en 3~ stuivers,—en dat het totaal aan uitstaande
kapitalen, toebehoorende tot hot Prodikants Weduwen Ponds, bij hot einde van het jaar
1833, de somma bedroeg van 92,844 guldens.
Do beide Rapporten werden met dank aangenomen, terwiji do floog-Eerw.
Qmostor den warmsten dank der Vergadoring ontving voor al do door hem gedane mooite.
Do Hoog-Eerw. Qmustor verzocht hiorop, dat daar do verantwoordelijkheid van
bovengemelde sonamen alleen berustendo is op hem, zoo als do Vergadering gebleken is nit
do correspondentie met den Kerkeraad van de stad, daaromtrent oenige bepaling gemaakt
moge worden.
Do Hoog-Eerw. Pr~ses stelde voor, hetgoen algemeon goedgekeurd werd, dat de
°verweging van dit punt uitgosteld worde.
Do Wel-Eerw. Heer Robertson, word benoeind tot hot vervaardigen van eenen
IHlerclerlijken Brief togen Vrijdag.
De Hoog-Eerw. Pr~ses deelde hierop aan de Vergadering rnede, dat de Synode
op Zaturdag gesloten zal worden.
Eindelijk word er eon voorstel, betrekkelijk hot stellen van alle onderwijzers in de
Buitendistricten onder hot opzigt van do plaatselijke Schoolcotnmissiën, door het grootsto
gedeelte der aanwezigo loden geteekend, voorgelezen on aangenomen, zullondo hetzelve
naderhand in ovorweging komen.
Dankzegging word nu door den Scriba gedaan, en do Vorgadering tot morgen ten
10 ure door den Hoog-Eerw. Pr~eses uitgesteld.
Geresumeerd on geteekend, op heden den l3den November 1834.
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NEGENDE ZITTING.
DondercZa~q, den l3den November 1834.
Tegenwoordig al de Leclen, benevens den Hoog-Edel Achtbaren Heer Berrang6,
Commissaris Politiek, uitgenomen de beide Ouderlingen der Kaapsche Kerk.
Na het gebed door den Scriba, werden de Notulen der vorige Zitting geresumeerd
en geteekend, waarop men overging tot de BESCHRIJVINGSPUNTEN, HOOFDDEEL VII., No.
1, over het P’redilcanten li7eduwen Pwzds.

Het eerste voorstel, om namelijk eene verandering van No. VI. van het Regle
inent voor den Qwestor van het Weduwen Ponds te mogen hebben, in overweging
genomen zijnde, bleek het dat dit Artikel als van ze~f vervalt, daar de Weeskamer niet
meer bestaat.
Hierop stelde de Hoog-Eerw. Qua~stor voor, dat de administratie van het Weduwen
Ponds op dienzelfden voet blijve, tot de eerstvolgende Synode, en dat hij gevolmagtigd
worde, om iemand, namens de Synode te benoemen, die tot de eerstvolgende Synode als zijn
mede-adrninistrateur biijve handelen.
Dit voorstel werd eenparig goedgekeurd, en op aanbeveling van den Hoog-Eerw.
Qmestor werd tot mede-administrateur benoemd, de Wel-Edele Heer Andries Brink,
Cornelis zoon, Diaken dcv Hervormde Kerk.
Er werd verder voorgesteld en algemeen goedgekeurd, dat in plaats van “Wees
kamer,” in Art. VII. voorkomende, mede-administrateur gesteld worde.
Men ging nu over tot Art. 2, over het verleenen van Traktement uit het Predikanten
Weduwen Ponds, aan de Weduwe van wijien den Eerw. Heer C. Mol, waarop eerst voorgelezen
werd een brief van haren broeder den Heer J. N. de Villiers aan den Eersten Ring, alsook eene
sterke aanbeveling der zake van gemelden Ring komende. Ook werd er voorgelezen een
brief van de Weduwe Mol zelve (Biji.), waarop, na alle omstandigheden in rijpe deliberatie
genomen te hebben, BESLOTEN werd :—“ Bat aan het verzoek van de Weduwe Mo’
zal worden voldaan, onder voorwaarde van de geheele afbetaling van hetgeen nog moet
worden aangezuiverd, met renten; en dat haar het weduwe traktement onder de
nadere bepaling in 1826 gernaakt, betrekkelijk de opklimming van het traktement, zal
worden verleend, gerekend van den dag des overlijdens van haven man; zullende dit echter
nimmer kunnen of mogen worden aangemerkt ais cen voorbeeld om in de toekomst op te
mogen handelen.”
Be Qu~stor van het Predikanten Weduwen Ponds maakte dc Vergadering bekend,
dat hij zich bij missive aan het Gouvernement had vervoegd, verzoekende, dat dc door het
Gouvernement toegelegde geidsom, ten profijte van het Ponds (welke som slechts voor twee
jaren was genoten geworden, waaromtrent vruchteloos door de laatste Synode aanzoek was
gedaan), bij voortduring aan het Ponds moge worden uitgereikt, en dat hij op dat verzoek,
namens Zijner Majesteits Gouvernemeut, met een gunstig antwoord was verçerd geworden,
en dat hij de aci-iterstallige penningen had ontvangen.
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De Qu~stor Viduarum voor zijne moeite bedankt zijnde, is besloten, het Gouver
nement eerbiedig te verzoeken, dat verlenging moge worden toegestaan van den tijd waarop
gemelde som aan het Ponds worde uitbetaald.
De Wel-Eerw. Heer Van der Lingen werd nu verzocht om rapport te doen van
de onderhandeling met het Zuid-Afrikaansch Genootsohap, betrekkelijk het ontworpen plan
der Synocle ter onderwijzing der Heidenen, enz. De Wel-Eerw. Heer Van der Lingen
maakte de Vergadering bekend, dat de Direkteuren van gemeld Genootsehap met de voor
stellen der Synode in het algemeen instemden, doch zich bezwaard gevoelden wegens bet
voorstel: “Dat de Direkteuren en werkende leden (tot dus verre honoraire leden genoemd)
zullen in het vervoig moeten gekozen worden uit leden des Genootschaps, die tot de Gere
formeerde Kerk behooren.” Hierop las zijn Wel-Eerw. eenen brief voor van genielde
JJirekteuren ontvangen (Bijl.), waarin dit bezwaar bekend staat, verzoekende te gelijk, dat
de volgende verandering omtrent dit voorstel gedaan worde: “Pat voortaan slechts een
dercie, of ten minste een vierde der Direkteuren en werkende Leden mogen gekozen worcien,
uit Leden des Genootsehaps, die tot andere Christelijke Gemeenten behooren.” Dit voorstel
in overweging genomen zijride, werd eenstemmig toegestaan, waarop verklaard werd, dat bet
ontwerp betrekkelijk het onderwijs der Heidenen, nu, met bovengenoemd amendement,
geheel aangenomen is.
De Commissie benoemd ter overweging van het Rapport over het Onderwijs der
Ohristelijke Jeugd, als ook van het plan door den Hoog-Eerw. Pr~ses ontworpen, werd flu
verzocht om derzelver gevoelens daaromtrent mede te deelen. Pit geschied zijnde, werd er
6e~lote~, dat, (5u rapport (5n plan zullen wordeii aangenomen; en aangaande het plan, indien het
den onderscheidenen Kerkeraden blijke, dat er genoegzame fondsen zijn, dat zij daarvan rapport
zullen doen aan den Ring, welke aisdan zich formerende tot eene Synodale Commissie, nadere
besluiten daaromtrent nemen zal, en met de andere Ringen desaangaande communicatief
handelen.
Nu werd voorgedragen, als beschouwd in verband te zijn met het bovengerneld
plan, een voorstel gisteren ingeleverd en door velen geteekend: “Bat niemand hoegenaamd
toegelaten zal worden om in de Buitendistrikten onderwijs te geven, tenzij hij zich aan de
plaatselijke School-Commissie onderwerpe.” Dit voorstel werd echter voor het tegenwoor
dige door eene meerderheid ingetrokken.
Het rapport der Commissie betrekkelijk het salarieren der permanente Scribas,
werd nu in overweging genomen, waarop door den Hoog-Eerw. Qwestor werd voorge
steld :—L Dat de bediening van Qu~stor van den Ring verbonden worde met die van
den vasten Scriba van elken Ring. 2. Dat, ten gevolge van die vereeniging, de jaarlijksche
toelage nit bet Synodale Ponds verhoogd worde tot Rds. 200. Pit algemeen
goedgekeurd zijnde, werden verder, op voorstel van den WeI-Eerw. Fleer A. Faure, tot per
manente Scribas en Qu~stors, de volgende Heeren benoemd en aangesteld, te weten
Voor den Ring van Kaapstad, de Wel-Eerw. fleer J. Spijker,
Voor den Ring van Zwellendam, de Wel.Eerw. fleer W. Robertson,
Voor den Ring van Graaff-Reinet, de Wel-Eerw. Heer G. Morgan,
met bijvoeging, dat hierdoor veranderd zal worden het Synodale besluit van 15 November
1 824, pag. 38, zullende men voortaan in het benoemen van den Pr~ses des Rings, de
Scribas voorbijgaan.
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Nu word in overweging genomen het voorstel der Rationarii, betrekkelijk het
betalen van den Hoog-Eerw. Actuarius, waarop door den Scriba werd voorgesteld, en door
eene groote meerderheid van stemmen be.sloten, dat zijn Hoog-Eerwaarde, in de dubbele
betrekking van Actuarius en Qmestor, eeno jaarlijksche toelaag van Rds. 600, nit
het Synodale Ponds genieten zal.
Ret Rapport van de Commissie betrekkelijk het trouwen van Christenen met
Heidenen (Biji.) werd nu overwogen, doch na hierover veel gedelibereerd te hebben, deden
zich zoo vole moeijelijkheden op, dat men eenparig besloot om do zaak voor het tegenwoor
dige aan de onderscheidene Leeraren over te laten, om volgens geweten in voorkomende
gevallen te handelen.
Be punten door den Tweeden Ring naar de Synode gerenvoyeerd, werden nu voor
gelezen. Be Hoog-Eerw. Pr~ses gaf vooraf te kennen, dat de tijd niet toeliot om in zaken
te treden welke in geen verband met de Besehrijvingspunten stonden, waarop elucidatie
omtrent zekere punten gevraagd word, en dezelve bekomon zijnde, werden gemelde punten
ingetrokken.
De volgende vraag door den Wel.Eerw. Heer G. W. A. van der Lingen werd
flu in overweging genomen, to weten:
“Do Heidenen die op eene wettige wijze
tot het lidmaatschap aangenomen zijn door de bewerking van een Zendeling-Genootschap,
hetwelk bestaat in do Nederduitsch-Gereformeerde Kerk, met voorkennis, toestemming en
goedkeuring van cen der kerkbesturen, zijn deze Loden der Geret~ormeerde kerk (bestaande
(Id interim in afzondering) of zijn zij hot niet ?“
Na eene krachtige aanspraak van den Heei’ Van der Lingen hierover gehoord to
hebben, werd zijn Wel-Eerw. verzocht, om tegen morgen iets te vervaardigen en in te leve
ren, ter aanwijzing hoe gemelde personen tot onze Hervormde kerk toegolaten zouden
kunnen wordon.
Eene vraag aangaande den afstand dor Clanwilliamsehe kerk word door den leeraar
dezer kerk riu ingeloverd. Dankzegging word daarop door den Scriba gedaan, en do verga
dering tot morgen ten 10 ure door den Hoog-Eerw. Pr~ses uitgesteld.
Geresumeord en goteekond op heden, don 1.4 November 1834.
—

TIENDE ZITTING,
I7rijdaji, den l4den November 1834.

Tegenwoordig al do Leden, benevens do Hoog-Edol Achtbare Heeren Commissaris
sen Politiek, uitgonomen den Ouderling Ivlaasdorp en den Ouderling van Graaff Reinet.
Nadat bet gebed door den Scriba gedaan was, werden de Notulen der vorige
Zitting geresumeerd en geteekend.
Het Rapport of de aanwijzing betrekkelijk hot gisteron door den Wel-Eerw. 1-leer
Van der Lingen godano voorstel, aangaande het toelaten tot onze Horvormde Kerk van
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degenen, die door de bewerking van Zendeling Genootsohappen, in de Nederduitsch
Hervormde Kerk bestaande enz., toi~ het Lidmaatsehap aangenomen zijn (zie Biji.), werd flu
voorgelezen, en na rijpelijk over hetzelve gedelibereerd te hebben, werd er door eene kleine
meerderheid besloten om het plan ad interim aan te nemen, waartegen de Hoog-Eerw. Pra~
ses en de Wel-Eerw. Heer Morgan aanteekening hunner stemmen verzochten.
Men ging flu over tot het overwegen van zeker versehil tussehen de kerkeraden
van Zwellendam en die der Kaapstad, aangaande rente op zeker kapitaal, welke zaak naar
deze Vergadering door het geeerde Gouvernement verwezen was.
Be noodige toelichting door de Wel-Eerw. Heeren Robertson en Faure als afge
vaardigden der bijzondere Kerken gegeven zijnde, wer der gevraagd of dit wel eene kerkelijke
zaak ware, en deze vraag met neen beantwoord zijnde, zoo besloot men met toestemming
der partijen, dat deze zaak door de vergadering bij wijze van arbitratie beslist zal worden.
Be belanghebbenden zich nu verwijderd hebbende, werd het Pr~sidium waargeflomen door
den Scriba, die aan de bog-Ed. Commissarissen Politiek verzochten, om de vergadering in deze
zaak met hunnen raad behulpzaarn te zijn. Hierop deelde de Hoog-Ed. Heer Sir John
Truter nit beider naarn hun gevoelen aan. de vergadering mede, dat uithoofde van de be
woording der originele schepenen-kennissen en andere der vergadering medegedeelde stuk
ken, de kerkenraad van Zwellendam niet verpligt was om rente op het kapitaal te betalen.
Hierop nam de tijdelijke Voorzitter de stemmen dei vergadering op, aangaande het gevoelen
&r Hoog-Ed. Commissarissen Politiek, toen het bevonden werd, dat de vergadering eenparig
met hun Hoog-Eds. instemden. De belanghebbenden flu binnen geroepen zijnde, werd het
eenparig gevoeleri der vergadering hun medegedeeld, waarop zij te kennen gaven dat zij in
hetzelve volkomen berustten, met verzoek om extractbrieven to mogen hebben.
Be volgende vraag van den Wel-Eerw. Heer A. Paure: “Door wien moeten de
Documenten worden geëxamineerd van Zendelingen, die alhier zich komen vestigen en zich
nederzetten in de gevestigde gemeenten, en zich aan de daar gevestigde genootsehappen, be
staande uit onze kerkeraadsleden, verbinden P Heeft de kerkeraad het regt van de Zendelin
gen te eischen dat zij hunne documenten ter visie inleveren ?“—werd flu voorgelezen, doch na
elucidatie ingetrokken, als vervat zijnde in het ontwerp heden door den Wel-Eerw. Hoer Van
der Lingen ingeleverd.
De volgende vraag van den Wel-Eerw. beer A. Faure werd ook voorgelezen, te
weten: “Orn welke redenen is hot Synodaal besluit, om afgevaardigden nit elken Ring te
deputeren—eenen Professor to kiezeii, door do gedeputeerden nit den Ring niet ten uitvoer
gebragt geworden? En ~vat is door de Commissie verrigt omtrent dat onderwerp P” Na be
komen inlichtingen werd besloten om deze zaak voor hot tegenwoordige uit to stellen.
Op de volgende vraag door den Wel-Eerw. Heer Faure ingeleverd, te weten: “kun
nen degenen die loden der Schotsche Kerk waren ten tijde toen Glenlynden met de Neder
duitsch-Hervormde Kerk vereenigd werd, beschouwd worden als leden der Hervormde
Kerk, zonder zich aan de bepalin8en onderworpen te liebben welke gemaakt zijn voor het
aannemen van leden dier Kerk”—werd er eenparig met Ia geantwoord, do bedoelde personen
beschouwd wordende als reeds in alle opzigten tot de Hervormde Kerk behoorende.
Bet volgende voorstel van den Wel-Eerw. Heer Morgan, word door algemeene
goedkeuring tot een Be$luit gemaakt, namelijk: “dat de door deze vergadering aangenomen
ontwerpen, ‘betrekkelijk de opvoeding der jeugd, en bet onderwijs der Heidenen, zullen wor
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den voorgedragen aan het Gouvernement, en goedgekeurd zijnde gedrukt worden, vóór de
overige besluiten, en zoo spoedig mogelijk.
Be volgende vraag door den Ouderling van Graaff-Reinet gedaan, te weten: “Of
een leeraar der Hervormde Kerk verpligt is om de Sacramenteri te bedienen aan leden van an~
dere genootsehappen, die echter geen gebruik der kerk maken, en die zelfs met ernie zekere
minachting over onze kerkelijke wetten en leerstellingen spreken, dan wel of dezulken bij het
ontvangen van den doop, niet verpligt sullen zijn, doopgetuigen in derzelver plaats te stellen”—
werd na bekomen elucidatie ingetrokken.
Ret voorstel van den Scriba, dat Art. 5, betrekkelijk alteratie van Art. 137, op pag.
4 van de Synodale wetten voor 1829, in revisie genomen worde, werd flu in overweging ge
nomen. Op voorstel van den Wel-Eerw. Heer Faure, werd er na rijpe deliberatie besloten,
dat gemeld Art. aldus zal luiden: “In geval van moeijelijkheid of twijfel, hetzij aanvankelijk
hij het begin eener zaak, dan wel in den loop der behandeling, sal de Ringsvergadering, die
het aangaat, verpligt en gehouden zijn, voor dat zij met de zaak een aanvang maakt of daarin
voortgaat, daarover met den Actuarius Synodi te corresponderen, en denselven te consulte
ren; zullende zij nogtans niet verpligt zijn zich naar de opinie van den Actuarius te gedragen,
maar de grouden van hun versehil opgeven, opdat dezelve in de resolutien mogen opgetee
kend blijven.”
Be vraag aangaande den afstand der Clanwilliamsehe Kerk, werd na bekomen
elucidatie ingetrokken.
Be volgende vraag werd nu door den Wel-Eerw. Heer A. Faure, als Consulent
der Wijnbergsche gemeente, gedaan, te weten :—“ Daar de aanstelling van den Wel-Eerw.
Heer P. E. Faure tot predikant van den Wijnberg, vanwege het Gouvernement dezer
plaats, slechts provisioned is, en daarop goed- of afkeuring van Zijne Majesteit verwacht
wordt, zoo vraagt de Consulent dier gerneente, of de bevestiging van zijn Eerw. behoort te
geschieden voor dat Zijner Majesteits sanctie zij verkregen, dan of zijn Eerw. de dienst slechts
provisioned sal aanvaarden en verrigten, en de bevestiging zal doen ~1aats vinden, wanneer
een antwoord van het Hof van St. James zal zijn ontvangen ?“
Gemelde vraag in overweging genomen zijnde, werd eenparig geantwoord, dat
de bevestiging kan plaats hebben, voor dat het antwoord bekomen is.
Ret voorstel van den Roog-Eerw. Pr~eses, bevattende eene ernendatie op het
Reglement betrekkelijk het ordenen van Zendelingen, te weten :—“ dat wanneer zoodanige
Zendelingen zich in reeds gevestigde gemeenten stationeren, zij dan zullen aangemerkt
worden a~s ondergeschikte onderwijzers, en dienvolgens de Heilige Sacramenten aan de
Heidenen niet mogen bedierien, maar de van hen onderwezene Heidenen door den leeraar
der gemeente, onder welke zij zich bevinden, gedoopt, en alzoo als leden zijner gemeente
beschouwd en behandeld sullen worden, tenzij dan dat zij zich verbonden hebben aan zekere
Hervormde Zendelinggenootschappen,” werd, na de aanmerkingen van verscheidene leden
der Vergadering gehoord te hebben, ingetrokken.
Ook werd door den Hoog-Eerw. Pr~ses voorgesteld, dat het convoceren tot bij
woning der Ringsvergaderingen door derzelver respectieve Scribas, sal geschieden drie maanden
vóór het houden derzelve; dat de respectieve Kerkeraden, in autwoord op zooclanige convo
catie, ten minste twee maanden vóór het houden dier Vergadering, aan derzelver Scribas de
voor te dragene zaken, als Punten van Beschrijving, sullen opgeven, dat dan ook de Scribas
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verpligt worden deze punten te redigeren, en deze redactie ten minste eene maand voor het
houden der Vergadering aan de respectieve Kerken te zenden, welk voorstel aangenornen is
geworden, voor zooverre zuiks doenlijk is, en zonder bezwaar gesohieden kan.
Op een voorstel van den Wel-Eerw. Heer P. E. Faure, betrekkelijk het bekend
staan van het getal der stemmen in de zaak van het houden der Vergadering met opene
deuren, in een der nieuwsbladen, werd het volgende voorstel van den Hoog-Eerw. Pr~eses~
aangenomen, en besloten: “dat in het vervoig, na het lezen van het Reglement van Orde
bij den aauvang der Synodale Vergadering, er door den Pr~ses eene duidelijke verkiaring
zal gegeven worden van het 1 9de Artikel daarvan, en dat daarop eene plegtige declaratie
van de Leden volgen zal, omtrent de strikte nakoming daarvan.”
Be bog-Ed Commissaris Politiek, Sir John Truter, deelde nu aan de Vergade
ring mede, dat zijn geachte Mede-Commissaris en hij, de deskundigen omtrent het ordenen van
den Wel-Eerw. beer Thomson ge~aadp1eegd hadden, en dat zij nu, na de bekomene
inlichting (Biji.), volkomen berusten in het besluit der Vergadering, om gemelden Wel-Eerw.
Heer Thomson voor Lid der Synode te erkennen.
Be Herderlijke Brief werd flu door den Wel-Eerw. Heer Robertson voorgelezen
en goedgekeurd, waarop zijn Wel-Eerw. den dank der Vergadering en van de Roog-Ed.
Heeren Commissarissen Politiek ontving (Biji.).
Hierop werd door den Hoog-Eerw. Pr~ses aan de Vergadering bekend gemaakt,
dat de Zitting op morgen, ten 9 ure, geschieden zou, waarop de Vergadering, na dank
zegging door den Scriba, tot morgen werd uitgesteld.
Geresumeerd en geteekend, op heden den l5den November 1834.

EIJFDE ZITTING.
Zaturda~, den i5den November 1834.
Tegenwoordig al de Leden, benevens de Hoog-Ed. Heeren Commissarissen
Politiek.
Ten 9 ure vergaderden zich al de Leden in de Consistoriekamer, waarop,
nadat het gebed door den Scriba gedaan was, de Notulen der vorige Zitting geresunieerd en
geteekend werden.
Be Pr~ses deelde aan de Vergadering mede, dat hij eenen brief van Zijne
Excellentie den Gouverneur ontvangen had, zijn leedwezen te kennen gevende, dat hij
verhinderd wordt de openbare sluiting der Synode te kunnen bijwonen (Biji.).
Zoodra de Leden van de Synode in het kerkgebouw zitting genomen hadden, gaf
de voorlezer op om te zingen Gez 36: 1, 2, 4, 6. Onder het zingen waarvan de Wel
Eerw. beer J. Beck het predikgestoelte bekiom, en na voorafspraak en gebed, te zingeri
opgaf Gez. 166: 1, en vervolgens eene leerrede uitsprak (Biji.), na afloop waarvan door
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zijn-Eerw. werd opgegeven Gez. 77 : 3, 4, 5., onder het zingen waarvai~ zijn Eerw, van
he~ predikgestoe]te kwam.
Vervolgens werd door den Hoog-Eerw- Voorzitter cone aanspraak gedaan (Biji.).
Daarop volgde de aanspraak van den Hoog-Ed. Achtb. Heer Comrnissaris
Politiek (Biji.).
Eindelijk giug de Hoog.Eerw. Scriba op hot predikgestoelte, las den Herderlijken
Brief, deed eene dankzegging, gaf te zingen op Gez. 77: ~I, en sprak, na het aar~bevelen
van het Synodale Fonds, den gewonen zegen uit, en werden deze Post Acta vóór het
uiteengaan door al do Leden geteekeild.
Die ~ Anno zd $upra.

IESCHRIJVINGSPUNTEN,
Gered(~ieerd door Izet Rerwaarde Ministerie der Hervormde lerh in de Kaaf3stad, voor de,
op den 4den Novemt~er 1834, en vol~ende da~en, te houden i%inodale Ver,ça
derin,q.

I.—RINGSBESTUUR.
1.—Hot houden van Rings en Synodale Vergaderingen met opene deuren.
Uitenhage.
2.—Hot bijwonen der Ringsvergaderingen door fungerende en oud-korkeraadsleden, des verkiezende.
iste Ring, 1831.
3.—Synodaal besluit omtrent gedeputeerden uit de Kaapstad tot de Ringsvergaderingen.
iste Ring, 1830.
4,—Eenen pernianenten Scriba voor elken Ring aan te stolen.
Actuarius Synodi.
IL—KERKBESTUUR.
I .—Het makeii van bepalingen betrekkelijk de vakken van studie, en den tijd daartoe te besteden door jon
golingen die naar Europa gaan om voor onze kerken aihior geordend te worden.
Uitenhage.
2.—Ampliatie door een bohoorlijk Reglement op Art. XIX. en XX., pag. 9 en 10 der gedrukte Wetten
door de Synode ontworpen in 1829.
A. Faure, Predikant.
3.—Ampliatie van het Synodale besluit van 5 November 1829, waardoor de bevestiger van eenig uitge
komen prodikant verpligt zal worden, om een bewijs te vorderen, dat de noodige documonten,
ook aan den Pr~eses van den Ring, vertoond zijn geworden.
lste Ring, 1834.
4.—Keurt de Synodo hot goed dat er in onze kerken, door onze leeraars in het Engelsch geprodikt
wordt P
Somerset (Hottentots Holland).
5.—De noodzakelijkheid mu in hot district Clanwilliam, op verafgelegene plaatsen, ouderlingen aan te
stellen.
Clanwiffiam.
6.—Emendatie van Art. 30 van het Reglement van Commissaris-Generaal Mr. 3. A. de Mist, zoo dat
hetgeen door de Landdrosten aanbevolen is, aan de Civiele Commissarissen opgedragen worde.
Worcester.
7.—Hot doopen van onechte kinderen zonder doopgetuigon.
lste Ring.
8.—Het doopen van kinderen bovea de zeveu jaren, v66r dat zij belijdenis van hun geloof hebben gedaan.
iste Ring.
9.—Het gratis verleenen van Kerkelijko Attestatie aan Loden van nieuw gestichte geineenten.
lste Ring, 1833.
2de Ring, 1832.
10.—Ampliatie van do Wetsbepaling, betrekkelijk het Iigten en verleenen van Kerkelljke Attestatiën.
3de Ring, 1833.
11..—Verandering der Bepalingen onitrent het verschijnen voor Cominissarisseu van Huwelijkszaken, voor
het aallgaan van een huwelijk in do buiten districten
TJitenhage.
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12.—Het afkondigen van twee of drie Hnwelijksproclamatiëa van dezelfde personen op é~nen dag.
Clanwilliam.
13.—Van Huwelijksafkondigihgen van zulken die kinderen in onecht 1~ebben ~etecld.
Clanwilliam.
14.—De Huwelijksinzegening van Slaven, Bastaards en Hottentotten, of van zulken die niet
gedoopt ziju.
Clanwilhiam.
15.—Hot voorkomen van zekere ontheiliging van den Sabbat, door eenen anderen dag te bepalen, ter
bevestiging van huwelijken zonder betaling van Rd~. ~5.
Worcester.
16.—Bepalingen omtrent hot onderhoud van arinen nit andere gerneenten k~ide.
District Somerset.
17.—Zuilen zij, die door van do Synode a1bie~ ge den~le ~ez~de1~ngcn ~ijn. ~~geDomgn, al$Leden der
Hervormde Kerken, door derselver 1eexa~en, ale. 1~c4en biumer gei~eer$en beachouwd en behan
deld worden?
lste Ring, 18~2.
18.—Zullen er aanspraken bij de begraving van aanzAen1~j1ce~ eileen, of van aTh, leden der gemeente, of
in bet ge~el uièt, gehouden worden?
Somerset (Hottentots Holland).
19.—Het ligten van Doop, Trouw, en Dood Extrakten, met cone geidsom ten profijte van bet Predi
kants Weduwen Eonds, tab~1aat~n.
lste Ring, 1832.
20.—Rds. 30 te vorderen voor het doopen van kinderen buitcnstijds, in de ap~tad.
lste Ring, 18a3.
21.—I-let vorderen van Rds. 50 voor hot luiden der klokken bij dQ begravipg va~ aauzienlijken of ver
inogenden.
lste Ring, 1834.
2i2.—Het heffen van Kerkengeregtigheid op alle plaatsen zonder omlerseheid’.
District Somerset.
23.—Ret formeren van Reglementeñ voor Doódgravers en Aansprekers in do buitendistricten.
isLe Ring, 1832.
24.—Hot outwerpen van een formulier van insinuatie of dagvaarding~ ter requirering van beklaagden en
getuigen.
Sde Ring, 1833;
IIL—GRENSSCHEIDINGEN.
1 .—Tusschen Zwartland en de Paarl.
iste Ring, 1830.
2.—Voor de nieuw gestichte kerk aan Piketberg.
Piketberg.
3.—Eene nieuwe voor Somerset (Hottentots Holland).
Somerset (Hottentots Holland).
4.—Do betaling der kosten eener Commissie ter bepaling van Grensscheidingen.
1.ste Ring, 1831.
IV.—ONDERWIJS.
1.—Van Heidenen.
iste Ring, 1832 en 1833.
Sde Ring, 1833.
2.—Van de Christelijke jeugd in do buitondistricten.
late Ring, 1832.
3de Ring, 1833.
Uitenhage en Worcester.
3.—Van de behoeftige kinderen, gratis.
Worcester.

110
V.—KLAGTEN.
1.—Van Dr. Honey, wegens valsche besehuldiging.
2de Ring, 1832.
2.—Van den Qu~stor over het niet voldoen des Kerkenraads van Zwellendarn nan de Synodale Bepa~
lingea.
A. Faure, Qu~stor.
VJ.—SYNODAAL PONDS.
1.—.—Verandering van bet Synodaal besluit van 1824, betrekkelijk de betaling van onkosten der afgevaar
digden tot de Ringsvergadering.
De Qua~stor van het Synodale Ponds.
3de Ring, 1833.
2.—Het benoemen van eenen Qmestor voor elken Ring, die belast zij met het beheer der penningen van
het fonds van het Ringsbestuur, en de betaling van de kosten der Afgevaardigden.
Qu~stor van het Synodaal Ponds.
3.—Verandering van het Synodale besluit van 13 November 1826, waardoor den aan te stellen Qwestor
van elken Ring opgedragen wordt, na afloop van elke Ringsvergadering, bet surplus aan den
Algemeenen Qu~stor der Synode toe te zendea, met naauwkeurige opgaaf van bet ontvangene en
uitbetaalde.
Dezelfde.
4.—Verandering van Art. 5 van het Reglement voor den Q~stor van het Synodale Ponds, op pag. 16
van de Synodale Besluiten van 1826.
Dezelfde.
5 ..—Aanmerking wegeus de uitbetaling door den Qu~stor van bet Synodale Ponds, van Reisonkosten.
2de Ring, 1832.
VII.—PREDIKANTEN WEDUWEN PONDS.
1.—Verandering van Art. 6 en 7 van het Reglement voor den Qu~stor van het Weduwen Ponds.
De Qua3stor van het Weduwen Ponds.
2.—Het verleenen van Tractement, uit het Predikants Weduwen Ponds, nan de Weduwe van wijien den
Eerw. Heer Mol.
lste Ring, 1833.

